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Kormányhivatal: felelősséggel és hatékonyan

A Dunakanyar Visegrád látképével
Takarékosabb, de színvonalasabb a
hivatalok működése a közigazgatás
átalakításának eredményeként – összegezte Tarnai Richárd kormánymegbízott az elmúlt két évet. A Pest Megyei
Kormányhivatal vezetőjét munkájában
ugyanaz a felelősségtudat motiválja,
mint ötgyermekes édesapaként.
– Nagyjából két esztendő telt el azóta, hogy
a kormány hozzálátott a magyar állam
újjászervezéséhez. Pest megyét illetően hol
tartanak most?
– A közigazgatás átalakításának három lépcsője van: a kormányhivatalok felállítása, a
megyei önkormányzat által fenntartott
intézmények állami kézbe vétele és a 2013.
január 1-jén esedékes járások kialakítása.
Az első lépcsőben tizennégy, addig különkülön működő hivatali ún. szakigazgatási
szerv funkcionálisan egy kézbe került. Az
informatikai, humánpolitikai és gazdasági
kérdéseket együttesen kezeljük, hogy a
közpénzekkel megfelelően gazdálkodjunk,
a szervek szakmai irányítása pedig maradt
a szakminisztériumoknál.
– Zökkenőmentes volt a kormányhivatal
felállítása?
– Az összeszokás időszakán már túl
vagyunk, jól működünk. Több mint hatvan
milliárd forintot sikerült a kormányhivataloknak megspórolni úgy, hogy ugyanazokat
a feladatokat ellátjuk, ráadásul magasabb
színvonalon. Volt olyan szakigazgatási szerv
például, ahol közel annyi szolgálati autó
volt, ahány dolgozó, beleértve a portást is.
Az ilyen helyzeteket megszüntettük.
Nagyon nagy lépéseket tettünk a közpénzekkel való takarékos gazdálkodás érdekében.

– Milyen formában érkeznek visszajelzések?
– Például kértem a munkatársaimat,
folyamatosan mondják el észrevételeiket,
de – ami fontos – nem csak a vezetőket. Én
magam bejelentés nélkül járom a megyét,
látogatom kirendeltségeinket. Ötgyerekes
édesapa vagyok, elég sok Mátyás király
mesét olvastam. Nem az a célom, hogy rettegjenek a hozzánk tartozó intézményekben, hanem hogy lássam a valóságot.
– A kormányablakok működésénél mik a
tapasztalatok?
– A kormányhivatal létrejöttének másik
nagy eredménye a hatékonyságnövelés
mellett a kormányablak intézménye. A
megyében jelenleg három működik nagyon
pozitív eredménnyel, látogatóink 92 százaléka elégedett. Reggel 8-tól este 8-ig olyan
kollégák várják az ügyfeleket, akik felkészültek és alkalmasak erre a feladatra,
mosolygósak, kedvesek, hiszen az adófizetők jogosan várják el, hogy előzékenyen
bánjanak velük. 2013 végétől, amikor véglegesen kettéválik az állami és önkormányzati feladat, már az összes állami ügyet a
kormányablakokban lehet majd elintézni.
– A megyei intézmények átvétele szintén
eredményes volt?
– A jelenlegi egy ideiglenes állapot.
Most ősszel, miután konszolidáltuk az
intézményeket, az igazi helyükre, az Emberi
Erőforrás Minisztériumhoz kerülnek. Pest
megyében az elmúlt években több gond
volt, hol a világítást, hol a fűtést akarták
kikapcsolni. Előbb a jogszabályi környezetet változtattuk meg garantálva, hogy az ott
tanulók, gondozottak ellátása ne kerüljön
veszélybe, hiszen ez mindennek az alapja.
Megszűntettük a hátrányos szerződéseket,

ezzel éves szinten több mint kétmilliárd
forint közpénzt takarítottunk meg. Minden
intézménytől megkérdeztük, mit hogyan
szeretne megoldani. Például az élelmiszert
helyi termelőktől szerzik-e be, ami mindenki számára előnyös, mert a termelőnek van
piaca, az intézmények minőségi, friss árut
kapnak, mi spórolunk a közpénzekkel, a
maradék pedig felhasználható, kifesthetnek
belőle egy tantermet, vagy bármi másra fordíthatják. Minden egyéb szolgáltatásnál
ugyanígy jártunk el attól a céltól vezérelve,
hogy kevesebb pénzért ugyanilyen vagy
magasabb szintű szolgáltatást biztosítsunk.
– Januártól feláll a járási rendszer…
– Az egyszerűbb ügyeket ezután is
helyben intézhetik a lakosok, a bonyolultabbakat pedig januártól a járási székhely
kormányablakánál, nem kell ezért kéthárom, különböző helyszínen lévő hivatalt
felkeresni. Az ott élők kényelme számít, a
lényeg természetesen a végrehajtásban van.
– Teendői mellett olyan ügyeket is felvállal, mint a kerékpározás népszerűsítése, az
élelmiszer-biztonság. Ezek miért fontosak?
– Hetente egyszer kerékpáron jövök
Kispestről, 40 perc alatt érek be, ez ugyanannyi, mint autóval vagy tömegközlekedéssel. Nekem is, mint mindenki másnak,
gondot okozott, hova támasztom a biciklit.
Utánajártam, kevesebb, mint 50 ezer forint
egy tároló, ezért gyorsan létesítettünk is
egyet az általam vezetett kormányhivatal
udvarán. Megkerestem a kormányhivatalok vezetőit, és Illés Zoltán államtitkár úr
ellenjegyzésével javasoltam nekik, hogy
ők is tegyenek a kerékpározás népszerűsítéséért. A másik, amit a szívügyemnek tartok, az élelmiszer-biztonság. Ez az, amiért
tűzzel-vassal harcolok. Az élelmiszer-ellátás kiszámítható piacán jelentősek a visszaélések. Javaslatomra módosítottuk a törvényt, bevezettük az objektív felelősség
fogalmát, és a bírságok is jelentősen emelkedtek, mindemellett még az új Büntető
törvénykönyvbe is bekerültek a szigorítások, 2013. július 1-jétől már börtön is járhat az élelmiszer-hamisításért. A megyében
immár egy éve együtt ellenőriznek az élelmiszer-biztonság, a fogyasztóvédelem, a
munkavédelem szakemberei, feltett célunk,
hogy kifüstöljük a bűnözőket.

Tarnai Richárd, Pest
megye kormánymegbízottja a Budapesti Piarista Gimnázium elvégzését követően jogászként
diplomázott. 40 éves, nős,
öt gyermek édesapja.
2000-től 2002-ig Harrach
Péter szociális és családügyi miniszter kabinetfőnöke, 2010-től egyéni országgyűlési képviselő a
Parlamentben. 2011. januártól kormánymegbízottként vezeti a Pest Megyei Kormányhivatalt.
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Kedves Olvasó!

A megyeháza klasszicista stílusú műemlékegyüttese Budapesten

Új szerepben Pest Megye Önkormányzata
Pest megye területfejlesztési koncepciójának elkészítésén fáradozik a megyei önkormányzat. Nemcsak feladatát illetően változik
a helyzete, hanem fővároshoz való viszonyában is, az eddigi alá-fölérendeltséget
partnerség váltja fel, tájékoztatott Szűcs
Lajos, a megyei önkormányzat elnöke.
– Januártól megváltozott a megyei önkormányzatok feladata. Mi a változás lényege?
– A területi együttműködés megteremtése, és
a felkészülés az EU újabb hétéves fejlesztési
ciklusára a térségekben, a településekben
rejlő lehetőségek lehető legteljesebb kihasználása érdekében. A megyei önkormányzatok
feladata az önkormányzatok, a civil közösségek és a vállalkozások közötti párbeszéd
szervezése, a tervek összehangolása, a megyék megkülönböztető erővel bíró képességeinek megjelenítése.
– Az új helyzetben már teljesen tisztázott a
szereposztás?
– Ahhoz, hogy világos jövőképet rajzoljon
fel magának Pest megye, előbb rendezni kell a
fővároshoz való viszonyunkat. Január elsejétől
már nem alá-fölérendeltségi kapcsolatban
vagyunk, mert megszűntek a fejlesztési tanácsok, de még vár a feladat, hogy megteremtsük
a partnerséget, amely azt az üzenetet közvetíti,
hogy csak közös munkával lehet Budapest és
Pest megye gondjait megoldani. Eddig Középmagyarországi Régiónak hívták ezt a térséget,
mostantól ismét Pest megyének. A következő
uniós költségvetési ciklus egyik legizgalmasabb kérdése pedig az, hogy hogyan lehet
erre az önállóságra építeni, olyan programelemeket behozni, amik eddig hiányoztak.
– Említene konkrétumot?
– Például a munkahelyteremtés és a kis- és
középvállalkozások segítése. Pest megyében
olyan alacsony volt a pályázatoknak a támogatási intenzitása, hogy szinte nem volt

épeszű vállalkozó, aki bevállalta volna. A következő uniós ciklusban különválik majd a
megye és a főváros, jogosultakká válunk a
felzárkóztató alapokra, így jelentős gazdasági
potenciálnövekedést tudunk generálni. A
Magyarországra érkező pénzek nagyságrendje nem tud és nem fog változni, így a tárgyalássorozat és döntés még hátra van, amely
során az egész országra vonatkoztatva igyekszünk az arányokat helyre tenni.
– Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az áprilisi ülésén vitaanyagot adott ki
a megye területfejlesztési koncepciójáról.
Milyen észrevételek érkeztek?
– Az emberek támogatják, hogy elkészült
egy olyan gondolatkísérlet, ami áttekinti Pest
megye jelenlegi gazdasági, társadalmi és
infrastrukturális helyzetét, és megfelelő alapot
biztosít a következő évek fejlesztési tervezéséhez. A vitaanyag csak a kezdet, a munkánk
legfontosabb célja ugyanis az, hogy egy alulról felfelé építkező rendszert építsünk ki, ahol
a fejlesztési koncepció és stratégia a települések ötleteiből, igényeiből áll össze.
– További tervek?
– Az együttműködés megteremtése a vidékfejlesztésben, a Leader-programok területén. A
turizmus fejlesztésében is aktív szerepvállalásra törekszünk. Fontos feladat a jelenlegi uniós
költségvetési ciklus pályázatainak menedzselése, lezárása, s főleg az, hogy a kormányzati, államigazgatási, önkormányzati feladatok
újragondolásában részt vegyünk.

Dr. Szűcs Lajos 47 éves
jogász, igazgatásszervező,
művelődésszervező. Nős,
két gyermek édesapja.
2006 óta a Pest Megyei
Közgyűlés elnöke, 2001
óta tagja a Parlamentnek,
2006-tól az országgyűlés
jegyzője. 2010 novemberétől a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.

Budán, Pasaréten éltem 14 éves koromig, és 19 éves korom óta ismét itt
élek, de Hévízgyörk fontos része az
életemnek. Amikor szüleimmel ideköltöztünk, nagyon megszerettük ezt a kis
községet. Szeretettel fogadtak, az első
perctől kezdve otthon érezzük magunkat,
s amióta élsportolóként eredményes
vagyok, ez a szeretet csak nőtt – különösen az olimpia óta. Nagy büszkeséggel
tölt el, hogy díszpolgárrá avattak Hévízgyörkön, és örülök, hogy ily módon is
képviselhettem a községet. Az augusztus
20-i ünnepségek keretében kaptam az elismerést, s amikor átvettem, úgy éreztem, ez
nemcsak nagy megtiszteltetés, hanem
nagyon nagy felelősség is. Hiszen mellettem olyan emberek vehettek át kitüntetést,
akik akár 50-60 évet dolgoztak azért, hogy
öregbítsék Hévízgyörk hírnevét.
Avidéki életet eleinte nagyon furcsának
találtam annak ellenére, hogy kertvárosban
nőttem fel. Szokatlan volt az egyórányi
vonatozás, amíg Budapestre értem, viszont
nagyon kellemes élményt jelentett, hogy
esténként csak a tücsköket lehetett hallani,
és szeles időben a fák susogását. Ez egy
nagyon nyugodt hely, ahol az ember
igazán ki tudja magát pihenni.
Hévízgyörk Aszód és Tura közelében
található. A vidék számos természeti kincscsel büszkélkedhet. Ilyen például Domonyvölgy, amely egyike Pest megye szépséges tájainak. Turán van egy kastély,
amelyet csak kevesen ismernek, és bár nem
tudom, hogy jelenleg látogatható-e, de
mindenképpen érdemes arrafelé elsétálni,
mert nagyon érdekes látványosság. S nem
utolsó sorban e térséghez közel található
a csodálatos Gödöllői Dombság. Időnként
ellátogattunk ide, s mindig felüdülést, feltöltődést jelentett számomra.
Remélem, a kedves olvasók is felfedezik Pest megye szépségeit e lap hasábjain
keresztül, majd pedig személyesen is!
Szilágyi Áron
kardvívó olimpiai bajnok
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A tranzitforgalom megadóztatása a lényeg – a hazai v
Mindennapi életünk igen fontos meghatározója a magyar gazdaság állapota,
az ezzel kapcsolatos kérdések. A lakosság számára sem közömbösek az ezekben
a napokban is zajló IMF-tárgyalások,
illetve a Nemzetközi Valutaalappal való
megállapodás, az államadósság kérdése, a kormány munkahelyvédelmi akcióterve, vagy éppen a patrióta gazdaságpolitika pozitív hatásai. Mindezekről
dr. Vereczkey Zoltánnal beszélgettünk,
aki 1995 óta a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara vezető tisztségviselője. Ez év
július 6-án ötödször választották a megye vállalkozói a gazdasági kamara élére. 2010 májusa óta pedig a legnagyobb
magyar fuvarozói érdekképviselet, a
3500 fuvarozó vállalkozást tömörítő
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke. Ez utóbbi minőségében jelentős szerepe van a 2013. július 1-jén
bevezetésre kerülő használatarányos
elektronikus útdíj bevezetésének előkészítésében. Dr. Vereczkey Zoltán, megkeresésünkre örömmel beszélt a mindennapokat is meghatározó gazdasági
folyamatokról.
– A kormány úgy döntött, hogy 2013. júliustól vezeti be a használatarányos elektronikus útdíjat. Miért volt erre szükség?
– A gazdaság valamennyi szereplője jól
láthatja, hogy a költségvetési hiány 3 százalék alatt tartása olyan követelmény,
amelynek megvalósítása érdekében számba kell venni mindazon lehetséges bevételi
forrásokat, amelyekkel ez idáig a költségvetés nem rendelkezett. Hozzá kell tennünk,
hogy már sokkal korábban meg kellett volna lépni a használatarányos útdíj bevezetését, hiszen tranzitország lévén a díjak 55-60
százalékát a külföldiek fizetik majd. Túl
lennénk már a fájdalmas műtéti beavatkozáson, de egyúttal egészségesebbek lennénk. Súlyos mulasztása az uniós csatlakozást követő időszaknak, hogy az előző kormányok elmulasztották ezt a logikus lépést
megtenni. Környezetünkben Ausztria, Németország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország is alkalmazza az unió által ajánlott rendszert.

– Az előkészítésben milyen szerep jut,
illetve jutott a szakmai érdekképviseleteknek?
– A fuvarozói szakma véleménye 2007
óta nem változott. Bár a hazai – különösen a belföldi – fuvarozók számára többletterhet jelent, mégis elengedhetetlen az
útdíj bevezetése. A szakmai álláspont
azonban akkor teljes, hogyha a támogató
nyilatkozat mellett azzal azonos rangon
kezeljük a szakma versenyképességének
javítása érdekében teendő lépéseket. A
versenyképesség javítása ugyanúgy,
ahogy maga az elektronikus útdíj beveze-

tése, nem pusztán fuvarozói kérdés, hanem nemzetgazdasági érdek. A közúti
közlekedésben résztvevők a magyarországi munkavállalók 3,5 százalékát alkotják,
ugyanakkor a GDP-hez való és az adóbevételekhez történő hozzájárulásuk is meghaladja a 6 százalékot. A szakma „hatékonysága” tehát tetten érhető, növekedési
képességét pedig az eddigi trend igazolja,
hiszen az uniós csatlakozást követően
még a gazdasági válságokkal terhelt időszakokban is megnégyszereződött a vállalkozások száma a nemzetközi árufuvarozási profilban. S ami még jobban repre-
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i vállalkozások versenyképességének javítása mellett

zentálja a fejlődést, megnégyszereződött a
vállalkozásokban működő fuvareszközök
száma is.
– Mennyire érinti majd a bel-, illetve
külföldi fuvarozókat az útdíj?
– Az elektronikus útdíj bevezetése különböző mértékben érinti a nemzetközi
árufuvarozásban, a belföldi árufuvarozásban és a személyszállításban résztvevő
vállalkozások költségszerkezetét. Kezdjük
először azzal a sikerrel, amely jól mutatja
a kormányzat szakmai érdekképviseletek
által előterjesztett javaslataival szemben
mutatott fogékonyságát. Eldöntött tényként kezelhetjük az autóbuszos vállalkozások „mentesítését” az elektronikus útdíj
alól. Ők maradnak a jelenlegi e-matrica
rendszerben. Ennek elvi indoka az, hogy a
közösségi közlekedés költségszintjének
megemelése az egyéni közlekedés részarányának növekedését eredményezheti, ahol
a közösség által elszenvedett károk meszsze meghaladják az itt realizálható bevételek nagyságrendjét. Szeretném hozzátenni
azt is, hogy ugyanezen logika alapján Németország sem veti ki az elektronikus útdíjat a személyszállító vállalkozásokra. A
nemzetközi árufuvarozási profilban a

megbízók már szembesültek a külföldi
szakaszokon a használatarányos útdíj kérdéskörével. Úgy gondoljuk, hogy a megbízók fogadókészek és együttműködőek
lesznek a magyar útszakaszokon jelentkező többletköltség elfogadására is. A gondot inkább a belföldi árufuvarozási profil
területén látjuk, ahol az úthasználatért fizetett eddigi díjak akár húsz-huszonötszörösére is emelkedhetnek. Mindenképpen
érzékeltetnünk, láttatnunk kell a pénzügyi
kormányzat vezetőivel, hogy az érdekképviselet kompenzációs igényei az adófizető
vállalkozások megmaradását szolgálják.
Ugyanakkor rögtön helyesbítenék is,
ugyanis nem a kompenzáció kifejezés a
legmegfelelőbb, hiszen az elektronikus útdíjat mértékében és tartalmában nem lehet
kompenzálni. Úgy gondoljuk, hogy a versenyképesség javítása, a piaci szereplők
közötti versenysemleges helyzet kialakítása, a foglalkoztatás bővítése a legfontosabb cél.
– Milyen kompenzációs, vagy fogalmazzunk inkább úgy, milyen kiegyenlítési javaslataik vannak?
– Javaslataink közül elsőként a gépjárműadó európai uniós minimumszintre való
levitelét tartanánk szükségesnek. Ma Magyarország a gépjárműadó tekintetében az
EU-minimummérték fölött állapítja meg az
adószintet. Javaslatunk a versenyképesség
javítása érdekében az EU-minimumszintre
való beállás. Foglalkozunk az iparűzési
adó kérdéskörével, a belföldi kiküldetésben dolgozók napidíjával, a szakképzési
hozzájárulás visszaforgatásával a fuvarozói szakma részére, valamint a rehabilitációs hozzájárulással és számos apró technikai kérdéssel.
– Pontosan hogyan érinti a hazai fuvarozókat az elektronikus útdíj bevezetése?
– Az elektronikus útdíj bevezetése a 21
ezer magyarországi fuvarozó vállalkozást
21 ezer féle módon és mértékben fogja
érinteni. A közös bennük az, hogy előre
láthatóan rendkívül nagy terhelést jelent
majd a likviditási pozícióikra. Éppen ezért
a gazdaságirányítás kiemelt célja a fuvarozó vállalkozások forgóeszköz-szükségletének megteremtése, illetve jelenlegi
forgóeszközhelyzetének javítása kell,
hogy legyen. Egyik technikai jellegű javaslatunk az, hogy a bevezetésről szóló
törvény írja elő, hogy az úthasználati díjat
a számlán a fuvardíj mellett külön soron
kelljen, lehessen feltüntetni. Svájc és Németország is ily módon vezette be a használatarányos útdíjat. Ez egyrészt nagyban
javította a megbízói költségnövekmény
elfogadását, másrészt versenysemleges
helyzetet eredményezett, hiszen az utólagos ellenőrizhetőség lehetősége jogkövető magatartásra sarkallja a szereplőket.
Úgy gondoljuk, ez követendő lehetne Magyarországon is.

– Néhány gondolattal korábban a kiegyenlítés lehetőségéről beszélt. További
konkrét elképzelések is vannak ezzel kapcsolatban?
– Levélben fordultunk a NAV elnökéhez, hogy az útdíj bevezetése előtt tegye
lehetővé a kereskedelmi gázolajár havi
rendszerességgel történő visszaigénylésének lehetőségét az áfa-visszaigénylések
gyakorlatának megfelelően. Felvesszük a
kapcsolatot annak érdekében, hogy közösen dolgozzuk ki a fuvarozó vállalkozások
forgóeszköz-szükségletének speciális hitelkonstrukcióját a Nemzetgazdasági Minisztériummal. A gazdasági kormányzat és
a fuvarozók között 2010 őszén már kialakításra került egy győztes-győztes konstrukció. A kereskedelmi gázolajár bevezetése során a nemzetközi árufuvarozók
hazahozták külföldi tankolásaikat, s 2011ben mintegy 20 milliárd forintnyi növekményt generáltak a jövedéki adóbevételekben. A versenyképesség-javító intézkedéseket azért is szorgalmazzuk, mert véleményünk szerint ismét lehetőség van egy
győztes-győztes konstrukció kialakítására.
Ebben az esetben a bázisszemlélet nem alkalmazható. Vagy kedvező lesz a szabályozás, és növekedni fog a fuvarozói szektor teljesítménye, vagy a versenyhelyzet
romlása esetén kiszorulhatnak a magyar
vállalkozások akár a belföldi, akár a külhoni piacokról.
– Az érdekképviseletek mennyire elégedettek a megszületett szabályozással?
– Az érdekképviseletek örömmel üdvözölték, hogy szemben a 2007–2009 közötti
koncepcióval, a magyar állam önmaga kívánja megvalósítani a díjszedés struktúráját. A közlekedésben különösen nagy árat
fizetünk az M5-ös és M6-os autópályák
koncessziós szerződései miatt. A 2012. május 3-i kormányhatározat biztosítja a forrást, és biztosítja a díjszedés állami kézben
tartását is. A fuvarozói szakma javaslatait a
Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete
(MKFE), a Magánvállalkozók Nemzeti
Fuvarozó Ipartestülete (NIT) és a Nemzeti
Összefogás Fuvarozói Fórum (NÖFF) szoros együttműködésben, folyamatos konzultációk alapján alakítja ki.

Dr. Vereczkey Zoltán 58 éves,
nős, két felnőtt gyermek édesapja, a Goodwill Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója. Végzettségét tekintve
eredetileg közlekedésmérnök,
de jogi diplomát, majd mérlegképes könyvelői végzettséget
is szerzett. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének elnöke.
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Luxus megfizethető áron Budapest szívében

A külföldiek számára Budapest nem
csupán Magyarország fővárosa, hanem
Európa egyik kiemelkedő turisztikai
célpontja is. A Danubius-szállodák pedig különösen magas színvonalon képesek ellátni a bel- és külföldi vendégeket.
Minderről Krausz György, a Best Western Hotel Hungária és a Danubius Hotel Aréna közös igazgatója beszélt, aki a
közelmúltban vette át ez utóbbi városi
szálloda vezetését is.
Annak ellenére, hogy hivatalosan beköszöntött az ősz, az idegenforgalmi szezon
Budapesten még nem ért véget. A nyári látogatottság pedig arra enged következtetni, hogy kissé emelkedett a vendégéjszakák száma a fővárosban – tudjuk meg az
igazgatótól, aki a turizmus válságból való
kilábalását illetően még kissé óvatos. Szerinte akkor fog igazán régi fényében tündökölni a hazai szállodaipar a nehéz helyzet után, ha tartósan fennmarad az a néhány
százalékos növekedés, amely az idén ta-

pasztalható volt, s akkor tud majd új lendületet venni az ágazat, ha összhangba kerül az ár-érték arány is. A hazai szállodák –
mint amilyen a Danubius-lánc – ugyanis
szolgáltatásaikban gyakran a külföldi luxusszállodák színvonalát nyújtják, miközben jóval alacsonyabb áron értékesítik
azokat nemzetközi versenytársaiknál.
A Best Western Hotel Hungária és a
Danubius Hotel Aréna vendégei a nyári
időszakban elsősorban a külföldről érkező
turisták, míg ősszel és tavasszal a belföldi
üzleti élet szereplői. A Papp László Sportaréna, valamint a SYMA Sport- és Rendezvényközpont közelsége miatt a Danubius Hotel Aréna vendégei még a két rendezvényközpont eseményeire érkezők is.
Nem véletlen, hiszen a két szállodában összesen 20, korszerűen és magas színvonalon felszerelt különterem és 880 szoba
szolgálja a kisebb-nagyobb üzleti összejöveteleket, illetve az egyéni vendégeket.
Pest megye turisztikai palettáját a szállodaigazgató úgy látja, hogy az elmúlt évek-

ben igen magas színvonalú és összetett
szolgáltatásokkal bővült, amelyek egyenként is jelentős érdeklődésre tarthatnak
számot, s amelyek a várostól mindössze
20-30 kilométerre találhatók. A két szálloda bármelyike kiváló kiindulópontja lehet
a konferenciák mellett az egyéni kirándulásoknak, hiszen mindkét szállodából autóval, vagy akár tömegközlekedéssel is
könnyedén elérhetőek Budapest és Pest
megye csodálatos látnivalói.

Krausz György a Best Western
Hotel Hungaria és a Danubius
Hotel Arena szállodaigazgatója. 1969 óta a szállodaiparban
dolgozik. 1984-ben végzett a
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola vendéglátóipari szakán. 2005-től 3 éven
át a Magyar Szállodaszövetség Dél-dunántúli
régiójának vezetője.

Parkerdő az emberért – Pilisi Parkerdő Zrt.
szerteágazó tevékenységei közül. A természetvédelmi, turisztikai és gazdasági
szempontokat – stabil szervezeti és pénzügyi hátterének köszönhetően – a Pilisi
Parkerdő Zrt. képes mindennapi tevékenységébe integrálni.

Kilátó a Budakeszi Vadasparkban
Magas színvonalú természetközeli erdőgazdálkodás, szakszerű természetvédelmi fejlesztések, ökoturisztika és erdőpedagógia, 720 km kiépített sétaút, 6 kilátó,
2 arborétum, 11 erdei játszótér, mintegy
200 pihenő- és tűzrakó hely karbantartása – csak néhány a Pilisi Parkerdő Zrt.

Az állami erdővagyon kezelését a főváros
tizenhat kerületében és a közelében fekvő
117 település határában – önfenntartó módon, az állami költségvetésből nem részesülve – közel 65 ezer hektár területen végzi a Pilisi Parkerdő Zrt. A társaság szakmai
hagyományai alapján 1969-es alapítása óta
kiemelten fontosnak tartja, hogy az erdőgazdálkodás természetközeli módon folyjon. 2012. szeptember 20–21-én a Pilisi
Parkerdő szervezésében a Pro Silva Hungaria Egyesület szakmai rendezvényén
ismerhették meg az ország erdész és természetvédő szakemberei az „örökerdők”
kezelésének tapasztalatait.
A korszerű erdőgazdálkodás mellett a települések és az erdei fajok élőhelye védelmének érdekében szükség van természetvédelmi fejlesztésekre is. Kezelt területünkön
2008 óta európai uniós pályázati forrásból
történik a vizes élőhelyek létrehozása, az agresszíven terjeszkedő idegenhonos fafajok
visszaszorítása, az őshonos erdőállományok
kialakítása, és még sok egyéb fejlesztés.

A Pilisi Parkerdőnél 1988 óta működő
visegrádi Erdei Művelődés Háza és a hozzá
tartozó szálláshely fennállása óta több százezer gyereket és felnőttet fogadott erdőismereti és ökoturisztikai programjain. A magyar erdők állatvilágát bemutató Budakeszi
Vadaspark idén október végéig éjszakai
szakvezetést szervez, ahol szarvasbőgés is
hallható. A Hármashatár-hegyen 2012 júniusában megnyílt a ZöldBázis turistaközpont, végre megkezdődött az épületek felújítása, és a terület újra az erdei sportok
kedvelőinek budapesti célpontjává válhat.
Látogasson el hozzánk!
www.parkerdo.hu
Madas László Erdészeti Erdei Iskola
(Visegrád)
www.mogyorohegy-erdeiiskola.hu
06-26-398-227
Budakeszi Vadaspark
www.vadaspark-budakeszi.hu
06-23-451-783
ZöldBázis Turistaközpont
www.zoldbazis.hu
06-70-678-42-66
Központi címünk:
H-2025 Visegrád, Mátyás király u. 4.
Telefon: 26/598-000
E-mail: informacio@pprt.hu
Web: www.parkerdo.hu
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Solymáron pezsgő a kulturális és közösségi élet
Az ország legnépesebb nagyközsége Solymár. A több mint 10 000 lakosú nagyközség Pest megyében, a főváros határában,
a Budai-hegység és a Pilis hegyei közötti
csodálatos medencében terül el.
Solymár és környéke tartalmazza mindazt
a szépséget – hegyet, völgyet, patakokat,
erdőt –, amit a természet adhat. Talán ezért
is választották lakóhelyükül a bronzkori
emberek, a rómaiak, a honfoglalók, majd
később, a XVIII. században érkezett német
telepesek, akiknek utódai az üldöztetés és a
kitelepítés ellenére büszkén vállalják német gyökereiket. Mária Terézia uralkodása
alatt érkeztek sváb telepesek. A falu ezután
jórészt a földművelésnek, és nem utolsó
sorban a főváros közelségének köszönhetően dinamikus fejlődésnek indult.
A II. világháború után lakosságának
közel felét kitelepítették. Az 1950–60-as
évek országos iparosítási hulláma idején
újabb téglagyár épült a falu határában már
régóta működő Rozália mellé, és több
gyárat telepítettek Solymárra. A rendszerváltás után igen sok hazai és külföldi tulajdonú vállalkozás alakult. Solymáron jelenleg közel 1500 vállalkozás működik,
és termel jelentékeny adóbevételt, amiből
igen sok nem kötelező, hanem önként vállalt feladatot lát el az önkormányzat, vázolta dr. Szente Kálmán polgármester. Az
1980-as években egyre több budapesti vásárolt telket a község zöldövezeteiben.
Először csak hétvégi pihenőhelynek, majd
a rendszerváltás után egyre többen választották állandó lakóhelyüknek Solymárt.
Az 1970-es lélekszám – 4000 fő – mára
közel megháromszorozódott, lassan megközelíti a 11 ezret.
– Általános célunk, hogy Solymár élhető, modern kertvárosias település legyen,
ahol a lakosság megtalálja mindazt az életfeltételt, ami manapság a legfejlettebb európai országok hasonló adottságú kisvárosára jellemző. Ugyanakkor kerüljük a
túlzsúfoltságot, a lakóparkok személytelenségét és a környezetet romboló és csúfító „nehéz”-ipart, hangsúlyozta dr. Szente

Az épülő bölcsőde látványterve

Kálmán. Céljuk, hogy egyszerre legyen
kulturális pezsgés és sokszínűség, változatos szabadidő-eltöltési lehetőségek, „falusias”, csendes és nyugodt természeti környezet és XXI. századhoz méltó települési
szolgáltatások.
Sajáterős és európai uniós pályázatoknak köszönhetően az elmúlt fél évtizedben igen sok fejlesztést sikerült megvalósítani. Saját szennyvíztisztító teleppel
rendelkeznek, 2013-ra Solymár teljes lakóterülete csatornázott lesz, 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 közterületeiket,
játszótereket, parkolókat alakítanak ki.
Idén pályázati forrásból nekiláttak egy
négycsoportos új bölcsőde építésének. A
közeljövő állami nagyberuházásainak
megvalósulásával – MÁV, 110. főút, M0
nyugati szektor –, az új szerkezeti terv elkészülésével lehetőség nyílik még hoszszabb távú tervezésre, mondta dr. Szente
Kálmán. Rámutatott, hogy a fejlesztések
során – az agglomerációra oly jellemző –
nagyarányú betelepüléssel járó feladatokra kell koncentrálni. Ezek közé sorolható
a sok fiatalnak köszönhető magas gyermeklétszám, amely óvoda- és bölcsődeférőhely-bővítéseket kíván. Ilyen feladat
még a közlekedés problémáinak megoldása, utak, járdák építése és a tömegközlekedés fejlesztése, művelődési és sportolási lehetőségek további fejlesztése.
Solymár sok látnivalót kínál. A természet adománya a Jegenye-völgy a Rózsikaforrással, az Ördöglyuk-barlang, a Szélhegy, és érdemes megcsodálni a templomot, várat, szobrokat, a régi házakat, a
helytörténeti gyűjteményt. A Mátyás-hegyen található Solymári vár 1455-ben épült,
feltárása 1929-ben kezdődött, 2006-ban
felújították. A várban – amely a visegrádit
leszámítva Pest megye egyetlen kővára – a
mai napig folynak régészeti feltárások. A

Főtér

község jelentős anyagi áldozatot vállal a
falak továbbépítéséért.
Bár manapság a magukat svábnak vallók
már kisebbségben vannak, mégis fontos a
község régi hagyományainak ápolása, amiről a nemzetiségi óvoda, az iskola és a nagyszámú kulturális egyesület hivatott gondoskodni. A településen számos írott médium,
illetve helyi televízió is működik, továbbá
igen élénk a közösségi és civil élete is. Se szeri, se száma a civil szervezeteknek, amire jó
példa, hogy négy kórus működik, és szinte
minden korosztálynak van tánccsoportja. Az
önkormányzat évente több tíz millió forinttal támogatja ezeket a szervezeteket.
A polgármester kiemelte, hogy kifejezetten pezsgő a kulturális élet, a civil szervezetek komoly összefogást valósítanak
meg a rendezvényeken. Ezek közül a legjelentősebbek a kitelepítési emléknap áprilisban, a majális a Jegenye-völgyben, a hősök
napja, amikor átadják a település kitüntetéseit, illetve szeptember második hétvégéjén a solymári búcsú.

Dr. Szente Kálmán 48 éves, agrármérnök, projektmenedzser
környezet- és természetvédelmi
szakértő. Nős, három gyermek
édesapja. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen szerzett diplomát. 1988-ban a gödöllői csoport
alapítójaként lépett be a Fideszbe.
2006 októberében a Solymári Polgári Körök támogatásával, 2010-től a Fidesz–KDNP pártszövetség színeiben lett Solymár polgármestere.
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Új kihívások előtt áll Vác, a Kultúra Magyar Városa
Közigazgatási reform zajlik országszerte, s ez értelemszerűen Vácot is érinti, de
a város továbbra is megtartja és megtartotta vezető pozícióját, így januártól
járási székhely lesz. Ez mindenképpen
új kihívás, ugyanakkor új feladatot is ró
a polgármesteri hivatalra, hiszen biztosítani kell a járási hivatal munkájához
szükséges eszközöket, helyiségeket. Igen
fontos, hogy a változás zökkenőmentes
legyen, hiszen a lakosság nem érezheti
meg a helyi önkormányzat, a megyei
kormányhivatal és a járási hivatal feladatai közti eltéréseket. A polgárok számára ugyanis nem az a fontos, hogy
kitől, hanem az, hogy megkapják a szükséges szolgáltatásokat – vallja Fördős
Attila polgármester.
A változások, a strukturális átalakulások része, hogy a város átadta a Jávorszky Ödön
Kórházat az államnak, s ezzel együtt a
folyamatban lévő rekonstrukció befejezése
is állami feladat lesz. Egy teljes körű átvilágítás révén felmérik a közoktatási intézmények teljes vagyonát, s a jogszabályok
pontosítása után hamarosan döntés születik
arról is, hogy Vác képes-e működtetni a
közoktatási intézményeit 2013 után. Az önkormányzat saját bevételei, ezen belül az
iparűzési adóbevételek az elmúlt 3 évben 50
százalékkal csökkentek, s miután az állami

normatíva 50 százalékban biztosítja az alapés középfokú oktatási intézmények működtetését feladatfinanszírozás keretében, ez
mindenképpen elgondolkodtatja a település
vezetőit – mondja Fördős Attila. Ugyanakkor
– teszi hozzá a polgármester – azt sem szeretnék, ha bármelyik intézményük rosszabb
gazdasági helyzetbe kerülne egy új fenntartó esetén. Ezenkívül Vác városában fiskális szempontok alapján kell döntéseket hozni.
Ugyan két külön területhez tartozik az óvoda és a bölcsőde, mégis elképzelhető, hogy
strukturális összevonásra lesz szükség.
Vác az ésszerűség és a gazdasági fenntarthatóság figyelembevételével igyekszik
minden eddig megszerzett pozícióját megtartani a város és a térség mintegy 70 ezer
lakosa számára. Így rendkívül fontosnak
tartják a 2010-ben megszerzett Kultúra
Magyar Városa címet. A városnak racionalizálnia kell a közművelődési intézmények
– könyvtár, levéltár, értéktár – működését,
s szükséges a párhuzamosan szervezett programok áttekintése is. Mindeközben – tudjuk
meg a város első emberétől – a kultúra
bizonyos területén expanzióban vannak. A
volt mozi épületében folytatja működését a
15 éve alapított Fónay – HUMÁNIA –
Társulat, amely egyelőre csak próbákat tart
a színházteremben, de várhatóan februárban már színházi előadások is lesznek. A
város ugyanis igyekszik a térség színházi

A világi barokk legjelentősebb váci emléke
a városháza

igényeit saját kamaratársulattal biztosítani
– teszi hozzá Fördős Attila.
Vác büszke arra, hogy a városban él a
Londoni Olimpián kajak négyesben ezüstérmet szerzett csapat egyik tagja, Pauman
Dániel, s a világ- és Európa-bajnok evezős,
Hirling Zsolt is.

Fördős Attila 1962-ben született Budapesten. Nős, három
gyermek édesapja. A budapesti Kertészeti Egyetemen
diplomázott. 1998 óta Vác
város képviselő-testületének
tagja. 2009 óta tagja a Kereszténydemokrata Néppártnak.
A 2010-es önkormányzati választásokon Vác
város polgármesterének választották.

„Szívtelepülés” az ország közepén
Dabas közel 17 000 fős kisváros az ország
szívében, Budapest és Kecskemét között
félúton, a Pesti-síkság és a Gödöllőidombság határán. Az 1989-ben városi rangot kapott település máig megőrizte az évszázadok folyamán összenőtt elődtelepülések – Sári, Felsődabas, Alsódabas, Gyón
és Dabasi-szőlők – építészeti, kulturális,
nemzetiségi örökségét és hagyományait.
Mindezek a keresztény nemzeti, nemzetiségi értékek jelentősen meghatározzák
a helyi társadalom összetartását, szolidaritását, együttműködését.

A Kapisztrán-Hunyadi Emléktorony

Dabast a „kúriák városa”-ként is emlegetik, hiszen a 19. században több tucat kisnemesi udvarház, barokk és klasszicista kúria épült, amelyek közül több mint húsz ma
is áll. A település arculatát meghatározzák a
szakrális emlékhelyek, a történelmi keresztény-keresztyén felekezetek templomai, valamint azok a történelmi emlékművek,
szobrok, parkok, szoborcsoportok, amelyek
nemzeti múltunkra emlékeztetnek.
Az elmúlt években megújult a település
központja, a Szent István tér, a Bartók Béla
út, és az annak környezetében található intézmények. A Dr. Halász Géza Szakorvosi
Rendelőintézet bővítésével és eszközeinek
korszerűsítésével kistérségi kórházi ellátást
nyújt a térségben élő több mint negyvenezer
lakosnak. Dabas a térség oktatási központja,
három óvodája, négy általános iskolája,
gimnáziuma, szakképző iskolája biztosítja a
felnövekedő nemzedékek felkészültségét. A
Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és
Kollégiumban pedig a 3-4D technológiával
segítik a jövőbeli szakemberek ismereteinek
gyarapítását. A város megújult főterén áll az
a 22 méter magas harangtorony, amelyet jelentős összefogással, közadakozásból építtetett a település közössége a nándorfehérvári diadal 555. évfordulójára, 2011-ben. A
Kapisztrán-Hunyadi Emléktorony megépítése a nemzeti, keresztény összefogás erejét

A település főtere, a Szent István tér

is tükrözi, hiszen az ezer magánszemély
mellett több mint száz települési önkormányzat, civil szervezet, kisközösség és
vállalkozás állt a kezdeményezés mellé. Az
emléktoronyban található három harangot, a
Hit, a Remény és a Szeretet harangját Lengyelországban öntötték.
A katolikus többségű város tagja és szervezője a Magyar Zarándokút hálózatnak,
amely Esztergomtól Máriagyűdig vezet.
A nyaralni vágyókat kényelmes szálláshelyek várják egész évben, tavasztól őszig
nyitva áll a Városi Strand. A sportbarátok
nemzetközi, hazai és térségi sporteseményeket láthatnak a Dabasi Sportcsarnokban, a horgászni vágyókat pedig várja az
önkormányzati tulajdonú Malév-tó is.
Dabas „szívtelepülésként” igyekszik
életet, újításokat, energiát pumpálni a térségbe, és testvérvárosai által a Kárpát-medence magyarlakta területeire is.
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Göd vonzó lakó- és nyaralóhely a Duna partján
Kitűnő sport- és civil élet, nyugodt, békés hangulat, töretlen fejlődés jellemzi
Gödöt. Az önkormányzat büszke intézményeire, amelyekre sokat áldoz. A város kiváló adottságai miatt kedvelt lakóés nyaralóhely.
Budapesttől mindössze 25 kilométerre
északra, a Duna bal partján helyezkedik el
Göd. A csodás természeti adottságokkal
rendelkező város évtizedek óta vonzó nyaralóhely. Erről tanúskodnak a település jellegét máig meghatározó, zömében a múlt
század első évtizedeiben épült gyönyörű
villaépületek és nyaralóházak is. Göd megközelítése Budapestről gyors és egyszerű,
akár autóval, akár autóbusszal vagy vonattal, sőt, még biciklivel is, hiszen itt halad
keresztül a Budapestet a Dunakanyarral
összekötő kerékpárút. A Duna menti árterület, amely a Natura 2000 védelme alá
esik, kiemelkedően gazdag természeti kincsekben, a Gödi-sziget pedig a Duna-Ipoly
Nemzeti Park részét képezi. A különleges
növényzetű láprétek, a közelmúltban mesébe illő közkertté varázsolt Szakáts-kert, a
Feneketlen-tó és környéke, a város szívében található Nemeskéri-parkerdő, vagy a
budapesti Füvészkerthez tartozó Huzellakert (amely korábban Arany János fiának,
Arany Lászlónak, majd Huzella Tivadar
orvos-biológusnak volt birtoka) megannyi
természeti szépséggel várják a kirándulókat. A város határában fakadó termálvíz
nemcsak a gyógy-, hanem az ásványvíz
minősítést is elnyerte. Az egész évben nyitva tartó termálstrand kellemes kikapcsolódási lehetőséget nyújt a helyieknek és az
idelátogatóknak is. A Duna közelsége természetesen a vízi sportok népszerűségének
is kedvez a településen: a kajakozók, kenusok régóta előnyben részesítik a folyónak ezt
a szakaszát. De a város rengeteg egyéb lehe-

Pezsgő élet a Duna partján

Nagy a népszerűsége a Duna gödi szakaszának

tőséget is kínál a versenysportra és a szabadidő aktív eltöltésére egyaránt. Göd kulturális
élete is eseményekben gazdag: számos rendezvény, és országos hírű, többnapos jazzfesztivál is várja itt a tartalmas kikapcsolódásra és a művészeti élményekre vágyókat.
Földrajzi fekvése és természeti kincsei
miatt Göd mindig is kedvelt üdülő- és kirándulóhely volt, de jól kiépített infrastruktúrájának köszönhetően állandó lakóhelyként is egyre vonzóbb. Ideális választás
azoknak is, akik Budapesten vagy a főváros környékén dolgoznak, ám a zsúfolt és
zajos nagyváros helyett inkább egy csendes, természetközeli lakóhelyre vágynak.
A település kiváló adottságainak köszönhetően a lakosságszám folyamatosan emelkedik. Markó József polgármester elmondta:
azzal, hogy a szomszédos Sződ-Nevelek
lakói a Gödhöz csatlakozásra voksoltak, a
város lélekszáma hamarosan eléri a húszezer főt. Ez nagy örömet, ugyanakkor nagy
kihívást is jelent a városvezetésnek, hiszen
a lakosság növekedését infrastruktúra- és
intézményfejlesztéssel kell követni.
– Gödön működik az ország legnagyobb – négyszáz gyermek ellátásáról gondoskodó – óvodája. Tavaly adtunk át egy
nagyon szép és korszerű, hetvenöt férőhelyes új épületet, amelyhez százmillió forintot nyertünk pályázaton. A beruházáshoz a
város hozzávetőleg ugyanennyi önerőt biztosított. Mivel nálunk – szerencsére – az
országos átlagnál több a gyerek, ezért még
egy további óvodaépület megvalósítására
is pályáztunk. Amíg az új épület elkészül,
az önkormányzat havi tizenötezer forinttal
támogatja annak az ötven-hatvan kisgyermeknek a családját, akik magánóvodába
járnak – mondta el a polgármester. A település alapfokú művészetoktatási intézményként működő, illetve nyelvi tagozatos
iskolái országos viszonylatban is kiemelkedő színvonalúak, éppen ezért sok gyerek
jár ide a környező településekről, sőt, néhány még Budapestről is – tudtuk meg

Markó Józseftől, aki arról is beszámolt,
hogy a társasági adó sportcélú felajánlásával – a Gödi Sportegyesületen keresztül –
nemrégiben öltözők, sportpályák fejlesztésére nyílt lehetőség a városban. A további
tervek között szerepel egy vízilabda-medence kialakítása is a termálfürdő területén. A közelmúlt fejlesztéseiről szólva a
városvezető beszámolt arról is, hogy az alsó- és a felsőgödi Duna-parton is szabad
strandot alakítottak ki. A felsőgödi meg is
nyílt, az alsógödit az idén nyáron különböző engedélyezési problémák miatt nem
tudták üzembe helyezni, de az is elkészült.
Markó József elmondta: a megörökölt
adósságok kiváltására az önkormányzatnak
2006-ban kölcsönt kellett felvennie. Ezt
folyamatosan törlesztik, újabb hitelfelvételre azóta nem került sor. – Kevés pénzünk marad fejlesztésre, de a stabilitást
értékelik az emberek – hangsúlyozta a polgármester, hozzáfűzve, hogy a helyi adók
nem túl magasak, politikailag a város teljesen stabil, konfliktusok nincsenek. Vannak
viszont kiválóan működő civil szervezetek,
amelyekkel a város kiegyensúlyozott, jó
kapcsolatot ápol. És van országos viszonylatban is kimagasló sportélet, amelynek
színvonalát mi sem fémjelzi jobban, mint a
két gödi kajakos, Kammerer Zoltán és
Kulifai Tamás londoni olimpiai ezüstérme,
amelyre nemcsak Göd, de egy egész ország
lehet büszke.

Markó József nős, négy
gyermek édesapja. 1982-ig
mérnök volt a Tungsramban,
1982–2006 között pedig a
Gödi Településellátó Szervezet igazgatója. 2006 óta a város polgármestere. 1975-ben
a BME villamosmérnöki karán, 1999-ben az Államigazgatási Főiskola településmenedzseri szakán szerzett diplomát.
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Gödöllő temérdek látnivalóval hívogat
Kedvező adottságokkal, jelentős történelmi múlttal, reményteljes lehetőségekkel
rendelkező város Gödöllő. Az önkormányzat az Európai Unió támogatásainak minél ésszerűbb felhasználásával igyekszik
elősegíteni a város előnyös lehetőségeinek
kiaknázását, vonzerejének növelését.
Gödöllő több, mint egy Budapest-közeli,
hangulatos kisváros. Magyarország legnagyobb barokk kastélya, egyetlen barokk
színháza, a világ második legjelentősebb
mezőgazdasági gépgyűjteménye is itt látható, de Gödöllő büszkélkedhet Európa első Világbéke-gongjával és Mária Terézia
egyetlen egész alakos szobrával is.
A hazai Sisi-kultusz központjaként is
számon tartott város ékessége a királyi kastély, ahol a fejedelmi lakosztályok pompája a királyi korszakot, a kastélymúzeum
fantasztikus enteriőrjei a város történetét és
egykori híres lakóit idézik. A várost 1751ben Mária Terézia királynő is meglátogatta,
és három napot töltött el a kastélyt építtető
Grassalkovich Antal vendégeként. A királynő egész alakos szobra, ami egykor a budapesti Hősök terén volt, ma a kastélyparkban
áll. Az 1867-es kiegyezés után a kastélyt
ajándékként kapta meg használatra Ferenc
József és felesége, Erzsébet, a magyarok
szeretett királynéja. Sisi itt élte legboldogabb napjait, és több mint 2000 éjszakát
töltött el Gödöllőn. A felújított lovardában
Európa vezető politikusai tárgyaltak tavaly, Magyarország európai uniós elnöksége alatt, idén novemberben pedig itt rendezik meg az I. Erzsébet-bált.
A Gödöllői Városi Múzeumban látható
az országos cserkészgyűjtemény, ami a hazai cserkészéletet és annak relikviáit mutatja be abban a városban, ami 1933-ban a
Jamboree-nak, 1939-ben pedig a leánycserkész világtalálkozónak, a Pax Tingnek adott
otthont. A múzeum egyben az első állomása
az innen induló és a máriabesnyői temetőben, gróf Teleki Pál, egykori miniszterelnök
sírjánál befejeződő cserkészösvénynek.
Mint arra a város polgármestere, Gémesi
György emlékeztetett, a Norvég Alap támogatásának köszönhetően tavaly visszanyerte eredeti pompáját a gödöllői vasútállomás
Királyi Váróterme, ahova nemrégiben a legendás Orient Expressz is befutott; de számos nosztalgiavonat kiemelt megállóhelye.
A Királyi Váró mellett az Erzsébet-parkban
található Erzsébet-szobor és Barokk Kálvária, valamint a máriabesnyői bazilika mellett felállított Grassalkovich-filagória is
megújult a Norvég Alap pályázati programja jóvoltából. A búcsújáró templom a magyarországi Mária-kegyhelyek közül a második leglátogatottabb zarándokhely. A
kegytemplom 2008-ban bazilika (Basilica
Minor) rangot kapott.
Gödöllő itthon és világszerte is ismert
felsőoktatási intézménye a Szent István
Egyetem, melynek képzési rendszerét több

A gödöllői vasútállomás Királyi Váróterme újra eredeti pompájában

Lovasbemutató a kastélykertben
ezer nappali, levelező és távoktatásos hallgató veszi igénybe; itt található többek
között a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum is. Az Alsóparkban áll a tölgyfából készült, 9,3 méter magas Világfa, amit a Magyar Szabadság Napja keretén belül avattak fel 1992-ben. A
szobrot 2008-ban egy vihar megrongálta, a
pótlására készített, két méter magas kőtalapzaton álló, 7 méter magas új alkotást tavalyelőtt adták át.
Míg korábban az ide látogatók számára
elsősorban a fentebb említettek megtekintése
volt a cél, addig mára a megújult belváros –
Európa első Világbéke-gongjával – is sokak
számára jelent vonzerőt, jegyzi meg a polgármester. Az értékmegőrzés és -teremtés jegyében létesült az Erzsébet Királyné Szálloda a
végső pusztulástól megmentett egykori járási
hivatal szecessziós épületében. A megújult
főtérrel ez az épület is szebb környezetbe került, ahol pihenőkkel, vízjátékkal, szökőkúttal díszített park fogadja a látogatókat.
Gödöllőn az elmúlt időszakban számos
pályázati támogatásnak köszönhető fejlesztés valósult meg a Grassalkovich-kastélyt
érintő egymilliárdos beruházáson túl is. Ennek egyik ékes példája, hogy az önkor-

mányzat több mint egymilliárd forintos uniós támogatást és saját forrást felhasználva
korszerűsíti szennyvíztisztító telepét.
Gödöllő egy közösségekben gondolkodó város, amit jól példáz, hogy ebben az
évben otthont adott a Kárpát-medencei
polgármesterek találkozójának, augusztusban pedig házigazdája volt a külhoni magyar fiatalok legnagyobb találkozójának.
Utóbbin három kontinens 16 országából
450 középiskolás korú, magyar gyökerekkel rendelkező fiatal élvezhette a város példás vendégszeretetét.

Gémesi György 1956-ban született Budapesten. A SOTE-n
1980-ban szerzett diplomát.
1992-től a Magyar Vívószövetség alelnöke, 1998-tól pedig elnöke volt 2008 decemberéig. 2000-től 2009-ig a
Magyar Olimpiai Bizottság
alelnöke volt. 2012-ben tagja lett az újjáalakult
MOB öt fős elnökségének. 2009 februárjában a
Nemzeti Sportszövetség elnökévé választották.1998-tól 2006-ig egyéni országgyűlési képviselő volt. 1990-től Gödöllő polgármestere.
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Monor a fejlődés útján
Utolsó fázisához érkezett a városközpont
fejlesztése: Monor utcái, meghatározó
épületei sorra megújultak. A kisváros
jelentős lépést tett a turizmus fellendítése
érdekében is.
Monor komfortos, hangulatos kisváros
Pest megye déli, dél-keleti részén. Januártól ismét járási központ lesz, ez Pogácsás
Tibor polgármester véleménye szerint
további fejlődést jelenthet, hiszen állami
hivatalok odatelepítésére számíthatnak,
ami a város kiskereskedelme és vendéglátása számára is fellendülést hozhat.
2002-re a település teljes közműhálózata
kiépült, már csak a felszíni vízelvezetés
kérdését kell rendezni. A városközpont
rehabilitációja is utolsó fázisához érkezett,
mostanra megújultak az 1900-as évek elején épült házak, egy évtizedek óta használaton kívüli épületből kulturális és civil
központot hoztak létre, sétálóutcát alakítottak ki, részben átépítették a főteret, kulturált piacteret építettek fedett csarnokkal.
Utolsó lépésként a főutca közel egy kilométeres szakasza készül el, a padoknak,
csobogóknak, térplasztikának, szökőkútnak köszönhetően sétányjelleget kap.
Miként a városvezető mondja, ezek nem
„egyszerű” pályázati program eredményei,

hanem talán országos szinten példa nélkül
való összefogásé. Az önkormányzat szerepvállalásán túl a lakosság és a helyi vállalkozások is kivették részüket belőle. A projekt decemberben zárul, ünnepélyes átadását a hagyományos adventi gyertyagyújtással kapcsolják össze. A tudatos városközpont-fejlesztés, városépítés hozzájárul
ahhoz, hogy hosszútávon vonzó maradjon
a város, megerősödjön a történelem során
kapott járási szerepe. Pogácsás Tibor szerint ennek feltétele a versenyképes oktatás,
ami náluk adott – két középiskolájuk is van,
így a technikusképzésig minden oktatási
forma elérhető – csakúgy, mint a sportolási,
szórakozási lehetőségek. Elsősorban a főváros közelsége miatt a foglalkoztatási adatok
kedvezőek, a munkanélküliség alacsony.
Büszkén számolt be a város polgármestere arról, hogy megtették az első lépéseket a
turizmusfejlesztés, pontosabban a pince-,
illetve szőlőhegy megismertetése területén.
Az ország legnagyobb összefüggő szőlőterülete mellett egy nagyon szép, egységes
pincefaluval büszkélkedhetnek. Itt rendezték
meg idén először a Borvidékek hétvégéjét. A
háromnapos fesztiválon az ország minden
borvidéke bemutatkozott, de nem pavilonban vagy faházban, ahogy más fesztiválon
szokás, hanem autentikus környezetben: a

A városháza egy részlete

pincefalu egy-egy présházában. Szintén
nagyon kedvelt a Jégvirágtól borvirágig fesztivál, pedig szokatlan időpontban, januárban
rendezik minden esztendőben.

Pogácsás Tibor 47 éves, három
gyermek édesapja. Végzettsége szerint gépészmérnök, műszaki tanár.
1990-től önkormányzati képviselő,
1994-ben alpolgármesternek választották, 1998 óta Monor polgármestere. A Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlésében 1994–1998 között, majd a
2006-ban kezdődő ciklusban az oktatási bizottság tagja
volt, 2010-ben ismét bejutott a Parlamentbe.
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Határozott jövőkép és tudatos városfejlesztés Cegléden
Cegléd több mint 640 éves történelmi
múltra tekint vissza, számos igazi értéket mondhat magáénak. A város igazi
vonzereje az itt élők vendégszeretete
mellett a közösségi rendezvényekben
rejlik. Emellett azonban a város vezetése
folyamatosan korszerűsít és fejleszt –
idén a szennyvízberuházás harmadik
üteme kezdődik. Így Cegléd csatornázottsága eléri a 95 százalékot. Eközben a
város készül járásközponti szerepére,
feladataira. Földi László polgármesterrel beszélgettünk.
– Ön szerint melyek azok a legfontosabb
értékek, amelyek a város vonzerejét adják?
– Az itt élő emberek vendégszeretetén túl
közösségi rendezvényeink teszik vonzóvá
Ceglédet. A szeptember végi, nagyszabású,
szabadtéri Kossuth-toborzó rendezvény, a
júniusi Bor- és Laskafesztivál és az áprilisi
Nemzetközi Dobos- és Ütősgála mindenképpen említést érdemel. Ezenkívül a sportokat kedvelők is megtalálhatják számításaikat Cegléden, az „ezüstös városban”,
ahol a 2012-es nyári olimpiai játékokon két
ezüstérmet is szereztek a ceglédi sportolók.
Mindemellett pedig a gazdag történelmi és
gasztronómiai hagyományok miatt is érdemes a városba látogatni.
– Említette a Bor- és Laskafesztivált. Az
elmúlt néhány évben egyre többet hallani a
kunsági borok sikereiről és a borvidék dinamikus fejlődéséről. Ön szerint minek köszönhető mindez?
– A Kunsági borvidékről talán kevesen
tudják, hogy az ország egyik legnagyobb
kiterjedésű bortermő vidéke. Az itt termelt
homoki bor a köztudatban asztali borként,
azaz a mindennapok boraként él. Napjainkra azonban kijelenthető, hogy a minőségi borok kerültek túlsúlyba. Országos borászati versenyeken is jó helyezést értek el
a térség borai, például a cserszegi fűszeres,
a rajnai rizling, vagy éppen a chardonnay.
Az eredményekkel együtt a ceglédi és a
kistérségi borászélet is egyre pezsgőbbé
válik, ami további sikerekkel kecsegtet
bennünket. Öröm látni, hogy egyre többen
térnek vissza az ősök hagyományához, és
telepítenek újra szőlőt.
– A sikeres és népszerű kulturális, gasztronómiai rendezvényekhez, vagy éppen a
borászati sikerekhez ugyanakkor pénzre van
szükség. Hogyan teremti elő a ceglédi városvezetés az ehhez szükséges forrásokat?
– Az ésszerűsítés és az ezzel együtt járó
takarékoskodás Cegléd számára is kulcsfontosságú. 2013-tól ráadásul a város Pest
megye második legnagyobb járásának a
központja lesz. A 2012. évi költségvetést
ezért a visszafogott tervezés jellemzi,
melynek ugyanakkor célja az is, hogy az
adósságszolgáltatások és az intézményrendszer működtetése mellett a város meg
tudja őrizni fejlesztési mozgásterét. A racionális gazdálkodás ugyanis nem járhat

A ceglédi Szabadság tér a Kossuth szoborral és a Református Nagytemplommal

együtt a vonzóképesség és a szükséges fejlesztések leépítésével.
– Milyen helyzetben van a város költségvetési szempontból?
– A költségvetés fő összege nagyjából
megegyezik a tavalyival. Működési célú hitelt idén sem kívántunk felvenni. A helyi
adók számán és azok mértékén sem kívántunk változtatni, de csökkentjük a kiadásokat,
döntően az önkormányzati gazdasági társaságok és intézményrendszer működtetésének racionalizálásával. Ezek az intézkedések nem jelentik a szolgáltatások, vagy azok
minőségének csökkenését, csak az erőforrásokkal történő ésszerűbb gazdálkodást.
– Megvalósul, vagy esetleg megvalósult
komolyabb beruházás idén Cegléden?
– Tavaly átadtuk a város egyik legnagyobb idegenforgalmi vonzerejeként működő termálfürdőhöz vezető kerékpárutat,
és megújítottuk a gyermekjóléti és családsegítő központ épületét. Idén a legnagyobb
projektünk a szennyvízberuházás III. üteme, amellyel Cegléd csatornázottsága eléri
a 95 százalékot. A projekt összköltsége
bruttó 2 milliárd forint.
– Mi jelenti jelenleg a legnagyobb problémát Cegléd vagy a térség számára?
– Azt hiszem, erre a kérdésre egyértelmű a válasz: a központi régió kérdése és az
M4-es autóút fejlesztésének szükségessége. A problémánk abból fakad, hogy bár a
fejlett Közép-magyarországi Régió tagja
vagyunk, de a Cegléd-központú, Dél-Pest
megyei kistérség a kevésbé fejlett keleti

megyék kistérségeihez hasonló problémákkal küzd. A Közép-magyarországi Régió
összességében az ország legfejlettebb régiója. A régión belül ugyanakkor a fejlettségi
szintet alapul véve jelentős eltérések mutatkoznak az egyes régiórészek, kistérségek,
illetve az egyes települések között, ezért
szükség lenne itt egy központi kormányzati kiegyenlítő szerepre. A 4-es számú főútvonal fejlesztése pedig azért kulcsfontosságú, mert a befektetők szívesebben mennek
olyan helyre, ahol az autópályás elérhetőség is biztosított. A 4-es út így jelentős változást eredményezhetne a térségben élők
életminőségének javításában.
– Az elért sikerekkel és a nehézségekkel
együtt milyennek látja Cegléd helyzetét?
– Úgy gondolom, hogy tennivaló mindig volt és mindig is lesz, de jó úton haladunk. Ezt bizonyítják az eredményeink, és
az is, hogy látjuk a lehetőségeket, amik a
sikeres jövő felé vezetnek bennünket.

Földi László 60 éves, nős,
négy gyermek édesapja. Tanári pályájának fontos állomása
a ceglédi katolikus általános
iskola, amelynek 2006-ig
igazgatója volt. 2006-tól Cegléd fideszes polgármestere, a
Ceglédi Többcélú Kistérségi
Társulás elnöke. 2006–2010 között a Pest Megyei Közgyűlés tagja.
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Nagykáta büszkélkedhet Magyarország legújabb gyógyfürdőjével
Magas színvonalú kulturális, egészségügyi, pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat
nyújt lakóinak és a környéken élőknek
Nagykáta. Az elmúlt évek fejlesztéseinek
köszönhetően a város kulturális és
sportélete is felpezsdült. Idén nyáron
avatta fel az ország miniszterelnöke a
korszerűsített gyógyfürdőt.
Nagykáta Pest megye délkeleti részén található, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megye
határán helyezkedik el. A város könynyedén elérhető a 31-es főútról, és ugyanilyen
könnyedén megközelíthető a BudapestSzolnok vasútvonalon is.
A 13 000 fős lakosú város újból járási
székhely lesz, miután a környező települések lakóinak jó színvonalú kulturális,
egészségügyi, pénzügyi és más szolgáltatásokat nyújt. A teljes kiszolgált lakosság
60-70 ezer főre tehető, tájékoztatott Kocsi
János polgármester. Kiemelte, hogy Nagykáta az elmúlt években hatalmas fejlődésen
ment át. A városközpont egy gyönyörű
parkkal gazdagodott, és új építésű kerékpárutak szelik át a települést. Nemrég
épült, impozáns könyvtárát bármelyik
nagyváros megirigyelhetné, hiszen széles
körű szolgáltatásokkal várja az olvasni,
internetezni vágyókat. 2009-ben megépült
a geotermikus energiával fűtött tájház.
Ezen fejlesztéseknek köszönhetően a város
kulturális élete is felpezsdült. Mindehhez
hozzájárul az európai színvonalú sportcsarnok, amely tátongó űrt töltött be azzal,
hogy a város sport- és nagyobb kulturális
rendezvényeinek biztosít megfelelő teret.
Megvalósítása az egész térség érdeke volt,
mivel nemzetközi események megrendezésére is alkalmas, így új embereket, új sportokat és lehetőségeket vonz a Tápióvidékre – hangsúlyozta a városvezető.
Nagykáta igazán büszke lehet egyedülállóan színes programjaira. Évente április
4-én tartják a város napját, amelynek aktualitást a szabadságharc egykori győztes
csatája ad. A Tápió folyó partján, egy élő

A Nagykátai Gyógyfürdő főbejárata
történelemóra keretében idézik fel a két település határában lezajlott tápióbicskei
csata történéseit. Az eseményt évről évre
tízezrek látogatják. Az augusztus 20-i ünnepet öleli körbe az idén immáron XXIX.
alkalommal megrendezett Nemzetközi
Kátai Tánctalálkozó, amelyre a világ minden pontjáról érkeznek csoportok, hogy
színes népi táncaikat, ruháikat és hagyományaikat bemutassák.
Új keletű, de már hagyománnyá vált az
ősszel megrendezendő Káta Expo, ami szüreti vigalom és mezőgazdasági termények,
termékek vására. Idén szeptember 16-án
tartották ezt a rendezvényt, amin Alfonsine
olasz testvérvárosuk 50 éves múltra visszatekintő barátságát is ünnepelték.
Nem elhanyagolható, hogy a város
majdnem teljes külterülete tájvédelmi terület, amely a Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz
tartozik, ennek egyedülálló fontosságát az
is mutatja, hogy a Nemzetközi Madárvédelmi Tanács 1992-ben felvette az európai
jelentőségű madárlelőhelyek listájára. Itt

Gyógymedencékkel, külső és belső élménymedencével, szaunákkal várják a vendégeket

lehetőség nyílik gyalogos és kerékpáros túrázásra, a kialakított 9 tanösvény bejárására. A város természeti adottságaiból eredően kiváló gyógyvízzel is rendelkezik, ami
nagy kincs, és fontos szerepet játszik
Nagykáta fejlődésében. 1998-ban került
sor a strandfürdő kiépítése első ütemének
megvalósítására, az 5,3 hektáros területen
öt medence, a kiszolgálóhelyiségek és a
parkoló készült el. Az elmúlt években a
strand gyermek élménymedencével bővült
tovább, így az ősfás környezetben az ország egyik legszebben kialakított, parkosított fürdőjévé vált. A turisztikai versenyképesség és a vendégkör igényeihez igazodva
azonban elengedhetetlen volt egy fedett
fürdő létesítése is. Ez 2012 júniusában valósult meg. A korszerű, igényes Nagykátai
Gyógyfürdőt Orbán Viktor miniszterelnök
adta át. A gyógyfürdő épülete gyógymedencékkel, külső és belső élménymedencével, szaunavilággal, kényeztető szolgáltatásokkal várja vendégeit. Kocsi János szavai szerint öt évvel ezelőtt döntöttek a fürdő és környezete fejlesztéséről. A többszáz
milliós beruházás felerészben állami támogatásból, felerészben saját erőből valósult
meg. Befejeztével nem ért véget a fejlesztés, további újításokat is szeretnének megvalósítani, a tervek között csúszda és tanmedence kialakítása is szerepel.

Kocsi János Nagykátán született. Két gyermek édesapja.
Vállalkozó, a tápiószentmártoni Kincsem Lovaspark tulajdonosa. 2006 óta Nagykáta
város polgármestere. A Pest
Megyei Közgyűlés tagja, a
Tápiómenti Többcélú Kistérségi Társulás és a Területfejlesztési Társulás elnöke, Tápiószentmárton díszpolgára.
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Új utakat, új lehetőségeket keres Nagykőrös
Óriási fejlesztések zajlottak az elmúlt
években Nagykőrösön, amelyek mostanra
befejeződtek, s amelyek eredményeként
többek közt a korábbi 25 százalékos csatornázottság mára csaknem teljessé vált.
A városközpontot – amely a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar
Nemzeti Bizottság elismerését is kivívta –
nemcsak a városlakók, hanem a Nagykőrösre látogatók is megcsodálják. Mindezek mellett Nagykőrös megőrizte pénzügyi stabilitását, a polgármester mégis
úgy érzi, a fejlődés üteme megtorpanni
látszik. A helyzet megoldása és a város,
valamint az ott élők jövője érdekében
nagy lépésre készül Nagykőrös. Dr. Czira
Szabolcs polgármesterrel beszélgetünk.
– Óriási beruházások zajlottak az elmúlt időszakban. Mi minden történt Nagykőrösön?
– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a
tavaly elkezdett, illetve folyamatban lévő
beruházások mára befejeződtek. A rendszerváltás óta a város legnagyobb volumenű
beruházása a szennyvízelvezetés megvalósítása és egy biológiai tisztítómű építése
volt. A beruházás összköltsége mintegy 6,8
milliárd forint. Ma már az utómunkálatok,
a garanciális javítások folynak csupán. A másik – ugyancsak komoly beruházás – a városközpont fejlesztése. Megújult a református
és a római katolikus templom, a tímárház.
Időközben felújítottuk a Csónakázó-tó környékét, elkezdődött a piac rekonstrukciója.
A belvárosi rehabilitáció révén egy olyan
csodálatos rendezvénytér jött létre, amely
szeptember 22-én otthont ad a Nemzetközi
Speciális Olimpiai Mozgalom elindítójáról
elnevezett, III. Eunice Kennedy Shriver
Emléknap zenés sportrendezvényeinek is.
Az 1989 óta működő Magyar Speciális
Olimpiai Szövetség a sport révén az értelmi
fogyatékossággal élők társadalomba való
beilleszkedését kívánja elősegíteni. A rendezvényen olimpikonok, neves művészek
vesznek részt, akik felkarolták és magukévá
tették az emléknap mondanivalóját.
– Milyen a befektetői hangulat, érdeklődnek-e a város iránt a vállalkozások?
– Nagykőrös megújulásában a befektetői
tőke megjelenésének is komoly szerepet
szánunk. Jó példa erre a Postapalota és a
városi strand újjászületése. Míg az előbbi
esetében mintegy fél évszázada egyre
romló állapotú épület vált újra a város ékességévé, az utóbbinál a megváltozott szabályozás miatt bezárt strand egy komoly beruházást követően várja újra megújult környezetben a fürdőzni vágyókat, immár zárt
medencékkel és wellness-szolgáltatásokkal
is. A beruházás részeként modern lakások,
üzlethelyiségek is kialakításra kerültek. A
beruházóval kötött szerződés nemcsak az
építésre szólt, hanem azt is vállalta, hogy
fél évszázadon át üzemelteti a fürdőt
Nagykőrösön. Az említett vállalkozói beruházások jól illeszkednek az elmúlt évek

önkormányzati beruházásaihoz, amelyek
eredményeként több mint 10 milliárd forint
értékű fejlesztés valósult meg a városban.
Azonban mind a vállalkozói, mind önkormányzati területen, a jelenlegi adottságok
mellett, némi megtorpanás várható, hiszen
a 2014-ben kezdődő új, 7 éves európai
uniós fejlesztési ciklus nem kecsegtet további
lehetőségekkel a Központi Régióban. Pedig
mind a gazdasági, mind a vállalkozások fejlesztését illetően komoly terveink lennének. Városunk fejlettsége, gazdasági ereje
elmarad a Központi Régió átlagától, miközben például az utóbbi években-hónapokban
több alkalommal is csak azért fordultak el
tőlünk – s velünk együtt több Dél-Pest megyei
településtől is – komoly befektetők, mert a
közeli Bács-Kiskun megyében jobb a támogatási intenzitás, mint Pest megyében.
Éppen ezért felmerült a megyeváltás, ezáltal a Dél-alföldi Régió fejlesztési területéhez tartozás lehetősége.
– Milyen további terveik vannak?
– Az egészségügy területén voltak és
vannak elképzeléseink. A városban működő
rehabilitációs szakkórház immár nem a
város tulajdona, de szívesen támogatnánk az
erre épülő egészségturizmust. Az intézmény
2006-ban és 2011-ben is az év kórháza lett,
s úgy véljük, hogy egy hotelszárny építése
balneoterápiával jövedelmező, s nem utolsó
sorban munkahelyteremtő beruházás lenne.
Sajnálatos módon azonban itt is azzal szembesültünk, hogy bár az ország minden területén lehetséges uniós támogatások igénybevétele e célra, a Központi Régióban nem.
Városunk a nagyberuházások megvalósítása
után sem adósodott el. Nincsenek anyagi
gondjaink, nem bocsátottunk ki kötvényeket, s szükség esetén biztosítani tudnánk a
saját erőt, de sajnos a regionális elhelyezkedésünk nem engedi a támogatások igénybevételét. Nagykőrös zöld város. Nemcsak
azért, mert a város határában hungarikumnak számító pusztai tölgyes van, hanem
azért is, mert külterületén 30 százaléknyi az
erdő, s még mindig hagyományai vannak
a gyümölcstermesztésnek, amely egykor a
konzervipart éltette. Az iskolai képzésben
még mindig jelen van az élelmiszeripar, s
úgy gondoljuk, hogy egyre több élelmiszerre lesz szükség világszerte. Ráadásul kaptunk olyan jelzéseket, hogy amennyiben a
támogatási rendszer megváltozik, élelmiszer-, illetve konzervipari beruházások is
létesülhetnek Nagykőrösön.
– Mit kell tenniük ahhoz, hogy a változás
megtörténhessen, mire van szükség?
– Egy befogadó nyilatkozatra BácsKiskun megye részéről, amelynek – úgy
látjuk – semmi akadálya sincs, s vélhetően
Pest megye sem gördít akadályt.
Népszavazást kell tartanunk a témában, s a
jelenlegi törvények szerint az országgyűlési választások után lehetséges a megyeváltás. Nincsenek illúzióim, lesznek, akik a
népszavazásból is politikai kérdést csinál-

A megszépült nagykőrösi főtér

nak. Saját önös érdekeiket fogják mondvacsinált közösségi ügyek mögé rejteni, hogy
miért ne váltsunk. Nekem azonban csak
akkor marad tiszta a lelkiismeretem, ha
meg tudjuk teremteni a döntés lehetőségét,
azt az alkalmat, hogy a nagykőrösi emberek
Bács-Kiskun megyéhez, és ezzel a Dél-alföldi Régióhoz csatlakozhassanak. Ez a népszavazás nem pártokról szól, ez a népszavazás Nagykőrösről szól, a nagykőrösiek
jövőjéről dönt. Nagyon pozitívan értékeljük, hogy az egészségügyi ellátórendszer
nyári átszervezésénél már figyelembe vették a döntéshozók a város földrajzi elhelyezkedését, s míg korábban számos ellátásért Budapestre kellett utazniuk az itt élőknek, mostantól a 15 kilométerre lévő Kecskemétre mehetnek a betegek. 2013. januártól
járási központ leszünk, s két kistelepülés –
Nyársapát és Kocsér – tartozik hozzánk ily
módon, de részükről is hajlandóság mutatkozik a megyeváltásra a közös jövőnk
érdekében.

Dr. Czira Szabolcs
1951-ben született
Nagykőrösön. 1975ben szerzett állatorvosi diplomát. A helyi
agrárüzemekben dolgozott, majd 1993tól magánpraxisban.
A rendszerváltás óta tagja Nagykőrös
Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 2002 óta Fidesz-jelöltként a város
polgármestere. 1998 óta parlamenti képviselő, valamennyi ciklusban egyéni választókerületben szerzett mandátumot.
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Vecsésen minden követ megmozgattak
Dinamikusan fejlődik, folyamatosan
szépül Vecsés, városközpontja most újul
meg. Mindezen túl a legjelentősebb siker
az, hogy sikerült elérni, amiért minden
követ megmozgattak: Vecsés is járási
székhely lesz.
– Hosszú volt az út, sokat küzdöttünk érte,
és most nagyon örülünk neki! – mondja
mosolyogva Szlahó Csaba vecsési polgármester, amikor arról kérdezzük, hogy
hogyan értékeli azt a legfrissebb hírt, hogy
Vecsés járási központ lett. – Amikor az év
elején eljutott hozzánk az a vitaanyag,
amely az új járási központokat tartalmazta,
nagyon meglepődtünk. Azt gondoltuk, hogy
az elmúlt húsz év munkája, a Liszt Ferenc
repülőtér és a hozzá kapcsolódó fejlesztések, a dinamikusan fejlődő város és a most
épülő városközpont-beruházás alapján
Vecsés is megérett arra, hogy járási központ
legyen. Azt gondolom, hogy a vecsésiek
megérdemlik, hogy túllépjünk a Kádárrendszer gyakorlatán, amikor az ittenieknek
Monorra kellett járni ügyeket intézni,
amikor a régiós fejlesztésekről a fejünk
felett születtek döntések. Így aztán elhatároztuk, hogy ahány kő van ebben az országban, azt mindet megmozgatjuk, hogy
Vecsés is körzetközpont legyen. Jól emlékszem, hogy kezdetben sokan megmosolyogtak minket, hogy ez úgysem sikerülhet, sőt
volt, aki egyenesen lebeszélt róla, hogy jobb
ebbe beletörődni, mert nem tudunk rajta
változtatni. De hát engem nem olyan fából
faragtak! Tudtam, hogy ez sorsdöntő pillanat a városunk életében, ami hosszú
évtizedekre meghatározhatja a jövőnket.

A teljesen megújult piactér után hamarosan átadják Vecsés új művelődési házát is

Félretettem minden jólneveltségemet, és
minden ajtón bekopogtam, minden követ
megmozgattam, mindenkit felhívtam, aki
segíthet nekünk – idézte fel Szlahó Csaba.
Miként mondta, egyáltalán nem volt könnyű
meccs. De úgy tűnik, a kőmozgatás sikeres
volt, hiszen nyárra a kormány elé kerülő
előterjesztésben már Vecsés is ott volt az
ország 175 járási központja között. Pest megyében így Nagykőrös és Aszód mellett csak
a vecsésieknek sikerült kiharcolniuk azt, hogy
a kezdeti előterjesztéstől eltérően – amelyben 168 járási körzet szerepelt – a kormány
őket is felvegye a járási központok közé.
– A siker persze a közös sikerünk! A
polgármesteri hivatal által összegyűjtött
szakmai érvek mellett nagyon sokan
segítettek ebben a munkában. Volt, aki biz-

Áll a bál! – XII. Káposztafeszt Vecsésen

Valószínűleg ha közvélemény-kutatást tartanánk az országban, hogy kinek mi jut az eszébe Vecsésről, akkor a
válaszadók nagy része a káposztát biztosan említené. Nem
véletlenül, hiszen a vecsési káposzta nemcsak a megyében, a
régióban, de az egész országban híressé tette a vecsésieket.
Sőt, sokan meg is próbálják hamisítani az utánozhatatlanul
finom vecsési ízeket, azokat a recepteket, amiket a vecsési
családok évszázadok óta hétpecsétes titokként őriznek. Ezt a
különleges hagyományos eljárást nemrégiben a Vidékfejlesztési
Minisztérium is elismerte, amikor átadta a vecsésieknek, a vecsési káposztának a „Hagyományok – Ízek – Régiók” védjegyet.
Most vasárnap, szeptember 23-án egész nap áll a bál
Vecsésen. Az Epresben a XII. Káposztafeszeten az érdeklődők
találkozhatnak a legfinomabb vecsési savanyúságot készítő
családi vállalkozásokkal, sok érdekességet tudhatnak meg a
savanyúságok előállításáról, drukkolhatnak a káposztapucoló
verseny résztvevőinek, sőt az igazán bátrak akár egyedül, akár
baráti társasággal be is nevezhetnek a főzőversenyre. A
kisebbeknek külön programokkal kedveskednek a szervezők a
Bálint Ágnes Emlékházban! Így aztán kicsiknek és nagyoknak
adott a jó zene, a kiváló hangulat, és persze a hatalmas vásári
forgatag Vecsésen a XII. Káposztafeszeten!
Bővebb információk: vecsesikaposztafeszt.hu

tatással, akadt, aki előterjesztésekkel, elemzéssel, kapcsolatokkal, és volt, aki azzal,
hogy nem tett ellenünk – összegezte a település vezetője.
És hogy mit köszönhetnek ennek a döntésnek a vecsésiek? Továbbra is helyben
intézhetik a személyes okmányirodai ügyeket, itt maradnak az építési, a gyámhatósági és a szociális ügyek, és még számos más
szakigazgatási szerv is kitelepül, amely
nagyban megkönnyíti a Vecsésen élők
mindennapjait.
Ez a siker különösen fontos annak tükrében, hogy az elmúlt években komoly fejlesztések valósultak meg a városban. A
település köztereinek és útjainak megújítása mellett egy átgondolt stratégia szerint
felújítják az önkormányzat intézményeit is.
A nyáron elkészült a piactér, és az idei év
végén átadhatják Vecsés új művelődési
házát is. A beruházással tovább gazdagodhat a város kulturális élete, hiszen az új
művelődési központ számos rendezvény és
művészeti előadás lebonyolítására lesz
alkalmas. A 276 főt befogadni képes nagyteremben színházi előadások is tarthatók,
de a helyiség átalakítható lesz akár bálteremmé is. A közel háromezer négyzetméteres komplexumban helyet kap a városi
könyvtár is. Ezenfelül oktatóhelyiségek,
tánctermek, próbatermek, játszóház, számos szabadidős program, valamint egy
étterem és két üzlethelyiség várja majd a
látogatókat.

Szlahó Csaba 1969-ben született, nős, két gyermek édesapja.
1998-ban önkormányzati képviselővé választották. 2006 óta
Vecsés polgármestere, ezt megelőzően kilenc éven át dolgozott a Petőfi Sándor Általános
Iskola és Gimnáziumban történelemtanárként. 1997-ben szerzett történelem szakos bölcsész és középiskolai tanári diplomája
mellé 2000-ben közgazdász diplomát szerzett.
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Nem csak városközpont, közösség is épül Gyálon

Az idén felavatott Trianoni emlékmű
Gyál, a több mint 23 ezer lakosú, Budapest délkeleti határában található, kertváros jellegű település idén ünnepli várossá avatásának 15. évfordulóját. Az elmúlt évtizedek fejlesztéseinek köszönhetően mára teljes az infrastruktúra, Gyál
az egykori agglomerációs alvóvárosból
szerethető, lakóit és vonzáskörzetét színvonalasan kiszolgálni képes kertvárossá
fejlődött. Ezt mutatja az is, hogy a város
2013. január elsejétől járási központ is
lesz. Pápai Mihály polgármestertől megtudjuk, hogy a látható, érezhető fejlesztéseken túl a település vezetésének eltökélt
szándéka, hogy helyi identitástudattal
rendelkező közösség is épüljön Gyálon.
Több tekintetben is jubilál a város, hiszen
amellett, hogy Gyál idén ünnepli várossá
nyilvánításának 15. évfordulóját, számos
önkormányzati fenntartású intézmény, valamint civil szervezet is születésnapot ülhet. Az ünnepi év eseményeit Gyál Város
Önkormányzata az Évfordulók Városa –
2012 eseménysorozat keretein belül fogja
össze. Az Évfordulók Városa több jeles
rendezvénnyel várta és várja vendégeit
2012-ben. Rendeztek többek között térségi
kamarazenekari találkozót, nagyszabású
helytörténeti vetélkedőt, művészeti fesztivált és gasztronómiai hétvégét is. Az ünnepi év fénypontja, legnagyobb rendezvénye
az augusztus 24–25-i kétnapos Városi Utcabál és VIII. Gyáli Fogathajtó Fesztivál
volt. A rendezvény a Millenniumi parkban
kezdődött, ahol a város vezetői, az intézményvezetők, valamint Pest Megye Közgyűlésének vezetői 15 órától 15 fát ültettek
el. Ezt követően az utcabál első napján a
helyi kötődésű Janicsák Veca volt a főfellépő. A fogathajtó fesztivál sötétedés után

vette kezdetét az egyedülálló éjszakai, villanyfényes akadályhajtással. Másnap, az
egész napos lovasversenyt követően
Demjén Ferenc szórakoztatta a jelen lévő
tízezres tömeget. A programot nagyszabású tűzijáték zárta.
Gyál nem túl régi település. Bár első
írásos említése 1324-re tehető, maga a település a 20. század elején alakult ki. A
rendszerváltozást követően az önkormányzat először az infrastrukturális lemaradások megszüntetésére koncentrált. A
városban kiépült a teljes közműhálózat, az
intézményhálózatot pedig olyan szintre
fejlesztették, amely a városban élők mellett a vonzáskörzet lakosságát is képes kiszolgálni.
A dinamikusan fejlődő település vezetői
azonban nem dőlhettek, és nem is dőltek
hátra az 1997-es várossá nyilvánítást követően sem. A rendszerváltás és a városi rang
megszerzése óta építgetett értékek mára
hagyománnyá váltak. A gyáliak többsége
előtt ismert és kedvelt rendezvény többek
között a városi gyermeknap, az augusztusi
utcabál és fogathajtó fesztivál, az adventi
rendezvénysorozat, vagy akár a Gyáli Téli
Tárlat is – sorolja közösségi értékeiket a
polgármester. Folyamatosan változott-változik a település képe. Parkokat, köztéri
szobrokat, játszótereket avattak, miközben
egyre inkább megerősödött a civil szerveződések rendszere. Több tucatnyi egyesület, valamint klubok, körök, zenekarok,
egyéb közösségek kezdték meg a tevékenységüket, erősödtek meg, továbbá helyi
lapok indultak, hagyományok teremtődtek,
s váltak a helyi kultúra, civil társadalom
fontos tényezőivé, színtereivé. Ma a polgárok önszerveződő közösségei a nyugdíjaskluboktól a képzőművész körön, cukorbe-

teg-egyesületen, kertbarát körön, sportegyesületeken át az országos szinten is kiemelkedő munkát végző polgárőrségig
szövik át a város civil életét.
A helyi kultúra és a civil társadalom
erősítése azonban nem áll meg a város,
illetve az ország határainál. A település
mára szerteágazó nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezik. Gyál 2010 óta résztvevője a Comenius Regio programnak a
Bajor Oktatási Minisztériummal együttműködésben. Ennek keretében a város
küldöttsége több alkalommal is ellátogatott
a felsőbajor régióba, illetve többször fogadott onnan vendégeket. A legutóbbi ilyen
projekttalálkozónak Gyál adott otthont
szeptember 14–15-én. Itt a Bajorországból
érkezett 48 fős küldöttség, amelynek tagja
volt többek között Brannenburg és Oberaudorf települések polgármestere is, megismerkedhetett a város múltjával, civil szervezeteivel és kultúraépítő tevékenységével.
Gyál emellett a Visegrádi Alap által
szervezett együttműködési programban is
pályázó fél. Ennek a helyi kulturális
örökséget középpontba állító, annak megmutatására fókuszáló programnak Gyál
mellett a szlovákiai Cadca, a csehországi
Kutna Hora és a lengyelországi Grajewo a
tagja. E nemzetközi kapcsolatok jó kiindulási alapot nyújtanak egy-egy későbbi
partnertelepülési kapcsolatrendszer kialakításához.
Mindeközben – mondta Pápai Mihály –
a városi fejlesztések jelenleg is zajlanak. A
városközpontban a közelmúltban egy hatalmas parkot vehettek birtokba a helyiek,
a parkban június 3-án székelykaput és trianoni emlékművet is avattak. A most épülő
új városházán pedig a gyáli járás központja is helyet kap. Pápai Mihály polgármester
szerint a járásközpont az ország egyik legújabb és legszebb hivatali épületében működhet majd. Gyál tehát a szó szoros és átvitt értelmében is fejlődik, bővül, miközben egyre inkább megerősödnek a közösségi értékek. Budapest közelsége, a helyben igénybe vehető szolgáltatások szinte
teljes palettája, csöndes, ligetes utcái, megteremtődő hagyományai mind a teljes értékű vidéki, mégis városias élet feltételeit kínálják az itt élők számára.

Pápai Mihály polgármester
1959-ben született Budapesten. Nős, két gyermek édesapja.1990-től tagja a település
képviselő-testületének. 1998
és 2010 között tagja volt Pest
Megye Közgyűlésének, ahol
1998 és 2002, valamint 2006
és 2010 között a Gazdasági Bizottság elnöki
posztját is betöltötte. 2006 és 2010 között alpolgármesterként segítette a város fejlődését.
2010-től polgármester.
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Turistacsalogató látványosságok Ócsán
A Budapesttől nem egészen 30 kilométerre, az M5-ös autópálya mellett
lévő Ócsa legnevezetesebb épülete a
XIII. században a premontrei szerzetesek számára épült református templom. Emellett turisztikai látványosság a
tájház, az öreghegyi pincesor a földbe
vájt pincékkel és a madármegfigyelő állomás, más néven a madárvárta. Mindez
és az Ócsai Tájvédelmi Körzet gazdag
növény- és állatvilága, tájképe és kultúrtörténeti értékei mind-mind turisták
ezreit vonzzák ide minden évben.
Ócsa elsősorban pályázatokból kívánja
fejleszteni a várost és a turizmust – derül ki
Bukodi Károly polgármester szavaiból, aki
elmondta, hogy bár korábban sikertelenül
próbálkoztak, nem adták fel azt a tervüket,
hogy a csodálatos és méltán híres református templom melletti teret felújítsák. A
jövőben ugyanis itt szeretnék tartani a rendezvényeiket és a tavaly első alkalommal
megrendezett adventi vásárt. Éppen ezért
úgy döntöttek, hogy megpróbálják saját
erőből felújítani a tér szilárd burkolatát.
Ugyanakkor sikeresek voltak a bölcsődeépítési pályázaton, így jövőre már egy kétcsoportos bölcsődébe járhatnak a kisgyermekek. Az intézmény hiánypótló Ócsán,

hiszen korábban nem volt bölcsőde, s ez
bizony gondot okozott a dolgozó édesanyáknak. Ugyancsak a családoknak kívánnak
segíteni az óvoda bővítésével, amely jelenleg előkészítés alatt áll. Idéntől már a
megújult és teljes körűen akadálymentesített polgármesteri hivatalban várják a
lakosságot, s ebben az évben pályázatot
nyertek a sportpálya felújítására is – sorolja a sikereket Bukodi Károly.
A polgármestertől megtudjuk, hogy a
városban az országos átlagnál alacsonyabb
a munkanélküliség. Tavaly kezdte meg működését a NAGÉV Kft. az ócsai telephelyen,
amely munkahelyeket is teremt a település
és a környék lakossága számára. Az egykori Fegyver- és Gépgyártó Részvénytársaság
jogutódjaként pedig az MPF-FÉG Zrt. nyújt
foglalkoztatási lehetőséget.
Ócsa bízik a kormány lakásépítési
programjában, amely – mint ismert – a
devizahitelük miatt bajba jutott családok
számára építene szociális lakásokat. A
polgármester szerint ez nem csupán azért
lenne előnyös, mert új lakókkal bővülne a
település, hanem azért is, mert a város
vezetése azt reméli, hogy a főváros közelsége és az ily módon megnövekedett
munkavállalói létszám miatt a kormány
munkahelyteremtésben is gondolkodik

Az ócsai református templom és a tájház

Ócsán. Természetesen bíznak abban is,
hogy a 9200 lakosú település polgárai
munkavállalóként is részt vehetnek a
nagyszabású beruházásban.

Bukodi Károly 46 éves családapa. Munkáját egyéni vállalkozóként kezdte, majd
több mint tíz éven át a kereskedelemben dolgozott mint
értékesítési vezető, majd kereskedelmi igazgató. A 2006os önkormányzati választások után hagyta ott ezt a pályát, miután alpolgármester lett. 2010-től a város polgármestere.

Dunavarsány: kényelem és kiszámíthatóság
Az elmúlt húsz évben másfélszeresére
nőtt a lakosság száma Dunavarsányban.
A város fejlődése töretlen, anyagi helyzete stabil, idén százmilliós nagyságrendben fejlesztettek.
Dunavarsányban a fejlesztéseket jellemzően önerőből hajtják végre, most azonban
egy uniós támogatással megvalósuló beruházás küszöbén állnak. Rövidesen elkezdődik az ivóvízminőség javítása, amelyre fél-

A tavaly avatott 56-osok tere

milliárd forint támogatást nyertek el, mondta el Bóna Zoltán. A polgármester arról is
beszámolt, hogy sikerrel járt törekvésük,
így megépülhet az 51-es út városhoz közeli, veszélyes csomópontjában a körforgalom. Felerészben állami hozzájárulásból,
felerészben önerőből valósul meg a közlekedésbiztonsági beruházás. Mint a városvezető elmondta, idén hozzávetőleg százmillió forintot költöttek fejlesztésre saját erőből. Ebből hatvan milliót tett ki az iskolára
fordított összeg, melyből a kerítés cseréje
és a tornacsarnok padlózatának teljes felújítása történt meg. Telepítettek egy játszóteret is 10 millió forint költséggel. Az egyik
közösségi színtér, a Petőfi-klub felújítása
már korábban befejeződött, tavaly augusztus 20-án avatták, a polgármesteri hivatal
előtt kialakított Varsányi 56-osok terét
viszont idén júniusban, Nagy Imre újratemetéséhez kötődően Kövér László adta át.
A fejlesztések, beruházások célja Bóna
Zoltán szavai szerint a városias kényelem
biztosítása. A településnek a rendszerváltás
környékén 5000 lakója volt, most nagyjából nyolcezer főt számlál, 2004-ben városi
rangot kapott. Az önkormányzat arra törekszik, hogy jó körülményeket biztosítson a
Dunavarsányban élők számára. Minden
olyan családot, ahol az édesanya gyesen
van, havi ötezer forinttal segítenek. Két
éve avatták fel az új, kilenc tantermes alsó

tagozatos iskolát, és adták át a 700 adagos,
teljesen felújított konyhát és étkezőt. Idén
három nagy rendezvény kínált szórakozási
lehetőséget: a Dunavarsányi Napok, a téravató június 16-án és a szüreti felvonulás és
mulatság.
– A város 2012-es költségvetése stabil,
ám ehhez semmilyen csorbítást, kurtítást
nem hajtottunk végre sem az intézményeinken, sem a szociális hálón – hangsúlyozta Bóna Zoltán. Hozzátette, a közszférában
2005 óta státuszelvonás miatt nem volt
elbocsátás. A településen élők többsége a
fővárosban dolgozik, de az ipari parkban
működik egy több mint ezer főt foglalkoztató autóipari cég, amely a válság ellenére
növelte alkalmazottai számát. A rendkívül
jó logisztikai adottságú ipari parkba további letelepedőket várnak.

Bóna Zoltán 1981-ben született
Dunavarsányban. Diplomáját a
Selye János Egyetem Református Teológia Karán szerezte
mint teológus-lelkész. 2005ben időközi választáson Dunavarsány polgármestere lett.
2010 óta Pest Megye Közgyűlésének a tagja, és a Csepel-sziget és Környéke
Többcélú Önkormányzati Társulás alelnöke.
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A tornyok és vizek városa, Ráckeve
Ráckeve méltán lehet büszke a 2010-ben
odaítélt „A kultúra magyar városa” címre,
hiszen a 10 ezer lakosú településen számos
látnivaló – kulturális örökség – és program
várja az ide látogatókat. Az pedig, hogy a
település a Kis-Duna mentén fekszik, még
inkább emeli szépségét.
Ráckevén található Magyarország egyetlen
gótikus stílusú szerb temploma, a Boldogasszony szerb templom. A Savoyai Kastély
pedig az első világi barokk kastély Magyarországon. Az ide látogató vendégek megtekinthetik egyebek mellett a katolikus és a
református templomot, a Fekete Holló műemlékfogadó épületét, barangolhatnak a
Patay László Városi Képtárban, vagy éppen
gyönyörködhetnek a városháza szép kovácsoltvas erkélyében és tűzjelző tornyában.
S ha már a tornyoknál tartunk, érdemes
felmenni a Tűztorony-kilátóba, amely páratlan élményt biztosít, a látogatók közel 40 méteres magasságból pazar körpanorámát láthatnak. Miután Ráckeve a Duna mentén terül
el, az itt élőknek egykor a molnár mesterség
adta a megélhetést. A hajdan működő öt malomból mára egy maradt a helyiek összefogásának köszönhetően. Magyarország utolsó
tombáncos hajómalmát, amely 1967–68 telén
semmisült meg, lakossági kezdeményezésre
az eredeti írásos emlékek, dokumentumok,

A városi könyvtár épülete
fotók, rajzok alapján újjáépítették – tudjuk
meg Szadai József polgármestertől.
Ráckeve csatlakozott egy – Magyarországon még újszerű – kezdeményezéshez, a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társuláshoz, amely Esztergomtól Máriagyűdig várja a
zarándokokat 2011 óta.
A múlt tisztelete, ápolása mellett Ráckevén
a jelen fejlesztései is nagyon fontos szerepet
töltenek be a mindennapokban. Közel 8500
üdülőingatlan csatornázása válik lehetővé a
„Ráckevei-Soroksári Duna-ág szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból” elnevezésű pályázat segítségével. A projekt Ráckevén 2000
üdülőingatlant érint. A közbeszerzések már zajlanak, a kivitelezés kezdete pedig 2013 tavaszán várható. Egy másik pályázat – a „Levegőt!
Ráckeve élhetőbb központjáért” című projekt –

keretében 544 millió forintot nyert el a város. E
keretből gazdasági szolgáltatóházat alakítottak
ki, a polgári iskola területén pedig egy új
könyvtár létesült. A közmű- és útépítés a projekt
3. szakasza a belváros élhetőbbé, átjárhatóbbá
tételét is jelenti a parkolási gondok enyhítésével,
több mint 100 parkoló, szélesebb járda megépítésével és a balesetveszélyes útszakaszok felszámolásával. Az elmúlt időszakban közel 30
millió forint pályázati támogatás segítségével
sikerült teljes mértékben akadálymentesíteni a
polgármesteri hivatalt, ahová új rámpát és liftet
szereltek. A helyi Vidékfejlesztési Egyesület
nyertes pályázatai révén pedig Ráckeve virágosabbá vált, új szabadtéri színpad épült, új
utcanévtáblák jelentek meg.
Az új közigazgatási beosztás szerint 2013.
január 1-jétől Ráckeve járási székhely lesz,
amely a település kistérségi vezető szerepét
tovább erősíti.

Szadai József 41 éves, mérlegképes könyvelő. Három és
fél évig dolgozott a pénzügyi
bizottság külsős tagjaként,
majd azt követően 4 évig képviselőként, a pénzügyi és pályázati bizottság elnökeként.
2010-től a város polgármestere. Hobbija az úszás, vízilabda, labdarúgás.
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A Dunamenti Erõmû
Néhány szóban a Dunamenti Erõmûrõl
A GDF SUEZ csoportba tartozó Dunamenti Erőmű az 1960-as évek elején épült Százhalombattán. Villamos áramot és hőenergiát állít elő. A közel 2000 MW-os beépített
teljesítményével az ország egyik legmodernebb és legnagyobb teljesítményű erőműve,
amely jelentős szerepet vállal a hazai villamosenergia-rendszer biztonságos és kiegyensúlyozott energiaellátásában.
2009-ben egy régi kondenzációs blokk átalakításával megkezdődött a Dunamenti
Erőmű G3 blokkjának kiépítése. A megközelítőleg 200 millió eurós beruházás során
elkészült az új blokk, ezzel a hatásfok 36%-ról 57%-ra nőtt a teljesen új, környezetkímélő, modern technológia eredményeként.
A beépített új blokk csökkenti az erőmű ökológiai lábnyomát, különösen a széndioxidkibocsátás redukálása révén, amely a fenntartható, felelős működés egyik alappillére.
Az új G3 blokk felépítésével párhuzamosan a GDF SUEZ a Dunamenti Erőmű elbontja
a termelésből kivont, elavult erőművi blokkokat. A projekt során az erőmű a környezetvédelmi, munkabiztonsági és egészségvédelmi szempontból kiemelt figyelmet fordít az elérhető
legjobb és leginkább környezetkímélő bontási technológia helyszíni megvalósítására.

Környezetvédelmi jelentés
A Dunamenti Erőmű Százhalombatta határában terül el, szinte közvetlen kapcsolatban
áll az ott élőkkel, ezért kiemelkedően fontosnak tartja, hogy a lakosság tisztában legyen mindazzal, ami az erőműben történik, legyen szó technológiai fejlesztésekről,
vagy a tágabb környezetet érintő projektekről. Ezért Százhalombatta város környezetvédelmi programjával együttműködve évente üzemi jelentést készít az erőmű környezetvédelmi ellenőrzéseiről és tevékenységéről. A jelentés összegzi mindazokat a hatásokat, mutatószámokat, fejlesztéseket és eseményeket, amelyek környezetvédelmi
szempontból említésre méltóak a társaság működésével kapcsolatban.

Társadalmi felelõsségvállalás
1. Helyi közösségek támogatása
Az erőmű nemcsak informálja a környék lakosait tevékenységéről, hanem a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként aktívan be is
kapcsolódik a város közösségi életébe.
A Dunamenti Erőmű már évek óta rendszeres támogatója a százhalombattai Summerfest és a Battai Napok rendezvényeknek.
A Battai Napok keretén belül az erőmű minden évben megnyitja kapuit az érdeklődők előtt: a nyílt napon bárki betekintést nyerhet az erőmű mindennapjaiba.
A társaság 2011-ben Százhalombatta főterét díszítő virágok és dísznövények ültetésével járult hozzá a város sikeres szerepléséhez a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. közös fődíját város kategóriában Százhalombattának ítélte oda.
2. Környezetvédelemi akciók
A GDF SUEZ 2005 óta minden évben meghirdeti munkavállalói körében a „Környezetünkért” akciót olyan elképzelések támogatására, amelyek a működési területén található zöld
felületek kialakítását vagy rendbetételét tűzik ki célul. A központi régió nyertes pályázata
Százhalombattán a Zoltán Hajó emlékpark felújítását célozta. A megújult parkot 2012. szeptember 11-én ünnepélyes keretek között adta át Jászberényi Zoltán, a Dunamenti Erőmű vezérigazgatója, Pátkai Zsolt, Százhalombatta alpolgármestere és Vicze Magdolna, a Matrica
Múzeum igazgatója.
A Dunamenti Erőmű Zrt. évről évre támogatja a Duna-Ipoly Nemzeti Park működését,
hozzájárulva a régió természeti örökségének és biológiai változatosságának megőrzéséhez.
A Duna hagyományos élővilágának megőrzését segíti az erőmű haltelepítő akciója is,
hisz évről évre különféle fajtájú őshonos halakat telepít a Hidegvíz-csatornába és a Dunába. Idén 5000 kecsege-, illetve 50 000 süllőivadék került a Dunával közvetlen összeköttetésben áló csatornába.
A Dunamentit a környezet védelme érdekében tett erőfeszítések elismeréséül Százhalombatta Város Önkormányzata 2002-ben Környezetvédelmi Díjban részesítette. Ez volt az első
alkalom, hogy a Környezetvédelmi Díjat egy ipari nagyvállalat kapta meg.
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Portré
A hétszeres világbajnok fogathajtó
Életének két meghatározó eleme a lovassport, és az
idén 20 éves CBA. Az első szerelem a lovassport
volt, bár édesanyja és édesapja is kereskedők voltak. A legbüszkébb arra, hogy 2009 óta részt vehet
Magyarország Nemzeti Lovasstratégiájának kidolgozásában, illetve végrehajtásában, amely a lovaskultúra egykori presztízsét hivatott helyreállítani
Magyarországon. Úgy tervezi, ha egyszer visszavonul az aktív sportolástól, gyermekeinek és leendő
tanítványainak adja át tudását, tapasztalatait.

Lázár Vilmos
1967. március 26-án született
Budapesten. Hétszeres világbajnok fogathajtó, üzletember.
A sportban és az üzleti életben
szinte egyszerre ért el sikereket.
Fogathajtóként 1984-ben
kezdett versenyezni, s 5 évvel
később a világbajnokságon induló csapat tagja volt. Az egyéni győzelem 1999-ben érkezett
meg Vilmos számára. 2001ben, majd pedig 2007-ben ismét egyéniben lett világbajnok,
miközben a csapatversenyekben többször is sikerült a dobogó legmagasabb fokára állni.
Az igazi sikeridőszak a 90-es
évek vége, a 2000-es évek eleje
volt, de az augusztus végén
megtartott XIX. Duna-Alpesi
Kupa ismét bebizonyította,
hogy a fogathajtó versenyek
megkerülhetetlen résztvevője.
Manapság inkább sportdiplomataként, sportvezetőként tevékenykedik. 2009-ben a Magyar
Lovas Szövetség elnökévé választották, s még ugyanebben az évben annak a Lovas Munkacsoportnak az elnöke lett, amely a
Magyar Lovasprogram előkészítését és végrehajtását tűzte ki célul. Két éve a szeptember közepén megrendezett Nemzeti Vágta
elnöke lett, miközben a Vidékfejlesztési Minisztérium mellett működő Lovas Kabinet elnöki feladatait is ellátja.
A kereskedőcsaládban felnőtt Lázár Vilmos a CBA Kereskedelmi Kft. egyik tulajdonosa,
az idén húsz éves vállalkozás
felügyelőbizottságának elnöke.
Mindezek mellett az üzletember síel, vadászik, motorozik, vitorlázik, de azon kevés
szerencsés emberek közé tartozik, akiknek a munkája a
hobbija. Nős, két gyermek
édesapja.

– Melyik volt előbb, a fogathajtás vagy a kereskedelem?
– Kereskedőcsaládban nőttem fel, mégis úgy érzem, a
ló volt előbb. Tíz éves lehettem, amikor a szüleim először béreltek, majd vásároltak egy tanyát Bács-Kiskun
megyében, ahol lovakat tartottak. Az iskolai szüneteket, hétvégeket mindig ott töltöttük, s a testvéremmel
úgy éreztük, mintha egy kalandregénybe csöppentünk
volna. 1978-ban Kecskeméten Négyesfogathajtó Világbajnokságot tartottak, ahová minket is elvittek, és
óriási élményt jelentett. Mint minden kisfiú, mi is kerestük a példaképeket, és Bárdos György, vagy éppen
Juhász László személyében meg is találtuk.
– Mikor kezdett versenyezni?
– 1984-ben, s miután egyre több időt fordítottunk
a sportra – a munka és a tanulmányok pedig a fővároshoz kötötték a családunkat – lakóhelyünkön, a
XVII. kerületben hoztunk létre egy lovasudvart,
ahol készülni tudtunk a versenyekre. Az idő pedig
meghozta az eredményeket, a világbajnokságot is.
Az öcsém, Zoltán hatszoros, én hétszeres világbajnok vagyok. S bár ma már Zoltán négyes-, én pedig
kettesfogathajtásban versenyzem, mindig úgy érezzük, hogy mindkettőnk indulása dupla esélyt jelent.
– Legutóbb, augusztus közepén a Duna-Alpesi
Kupát hozta el…
– 1985 óta rendeznek világbajnokságot kettesfogathajtó kategóriában, azt megelőzően az európai
szintű, kétévenként megrendezett Duna-Alpesi Kupa volt a csoport legrangosabb versenye. Ez idáig
azonban nem sikerült elhozni e rangos verseny kupáját, de most – amikor aktív fogathajtó pályafutásom vége felé járok – végre a vitrinbe került ez a
trófea is. Egyébként ez a verseny is jó példa arra,
hogy a testvéremmel jól kiegészítjük egymást, hi-

Duna-Alpesi Kupa, Fábiánsebestyén, 2012

szen a Duna-Alpesi Kupára Zoltán és a segítőink
készítették fel a lovaimat, így a bajnoki cím elnyerésében is nagy szerepe volt.
– Említette, hogy kereskedőcsalád volt az Önöké, de hogyan jött létre a CBA?
– Édesapám üzletvezető-helyettes volt a XVII.
kerületben, s a szüleim eredetileg textillel, fonallal
kereskedtek. A rendszerváltás környékén azonban a
könnyűipar válsága miatt új lehetőségeket kellett keresni. Egy eredményes pályázatnak köszönhetően
Kőbányán kapott új lendületet a családi vállalkozás
1992-ben az élelmiszer-kereskedelem területén. Az
évek során nagyon sokat tanultunk azoktól a szakemberektől, akik annak idején létrehozták a CBA-t.
Példaértékű volt az összefogásuk, amellyel létrehozták és fejlesztették ezt a vállalkozást, felkészülve arra – ami időközben be is következett –, hogy Magyarországon tőkeerős multinacionális kereskedelmi
vállalkozások telepednek le. Az akkori összefogásnak köszönhetően a CBA ma egyenrangú partnerként van jelen a piacon. Mindemellett nagyon fontosnak tartjuk azokat az értékeket, amelyek az ország
számára is fontosak, jelesül, hogy a magyar termelés
és feldolgozóipar erősödjön.
– Az üzleti vagy a sportsikereire büszkébb?
– Mindkettőre, ugyanakkor rendkívül büszke vagyok a lovasstratégia megalkotására. Hazánknak
rendkívüli földrajzi adottságai vannak a lótenyésztéshez, a lovassporthoz, a lósporthoz, és a II. világháború előtt még európai nagyhatalom voltunk e tekintetben. Amellett, hogy a magyar emberekben genetikailag kódolva van a lovaskultúra, komoly gazdasági potenciállal is rendelkezik ez a terület. A lótenyésztés mellett a felszerelés gyártása, kereskedelme, a hozzá kapcsolódó mezőgazdaság, a lovas- és
lósport, a lovasterápia és a turizmus mind-mind a
gazdaság része. A program célja a tömegbázis növelése, a lovas hagyományok presztízsének helyreállítása is. A szeptembertől elindult mindennapos testnevelés részeként a 2013-as tanévtől az iskolákban választható tantárgy lesz a lovaskultúra. Jelenleg európai uniós források segítségével támogatja a kormány
az általános iskolások ez irányú szakköri képzését,
amely révén – Gondoljon csak bele! – sok ezer gyermek tanul meg lovagolni ismét Magyarországon.
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