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Ízelítő a Pest Megyei Értéktárból
Ráckevei Hajómalom: 
Hiába barangoljuk be Európa minden táját, nem találunk még egy olyan szabadtéri vízen működő, 
látható és látogatható hajómalmot, mint amilyet a ráckevei Duna-parton. Nem véletlen, hogy évente 
5-6000 látogatót vonz, hiszen kialakítását úgy tervezték, hogy ténylegesen lehessen lisztet őrölni, s az 
megtekinthető legyen, mintegy „üzemlátogatás”-szerűen, s emellett a ráckevei vízimalmok működésé-
ről is látható itt egy állandó kiállítás. A hajómalom mára elnyerte az Ipartörténeti Emlékhely címet.

BöRzsöNy kisvasút: 
A Börzsöny völgyeiben egykor 7 kisvasúti hálózat futott, vonalaik összhossza meghaladta a 200 
km-t. Ezeket elsősorban fa, részben kő szállítására építették ki, személyforgalom csak ritkán, 
kiegészítő jelleggel volt. Mára e vonalak nagy részének csak a helyével találkozhat a túrázó, 
csupán 4 hálózat 30 km-nyi vonala maradt fenn. A hegység első kisvasútját, a királyrétit 1893-
ban gróf Frenkensiesdorf Henrik építtette, hogy a Királyrét közelében lévő erdőbirtokáról a fa 
szállítását könnyebbé, gyorsabbá és gazdaságosabbá tegye. 

kisoRoszi szigetoRR: 
Festőket, írókat, költőket, filmeseket – 
mindenkit, akit megérint a látvány, a han-
gulat, a természet, magával ragadott már 
a szentendrei és a főágra szétváló, Duna 
által kialakított szigetvég, a maga sajátos 
flórájával, faunájával és egyedülálló pano-
rámájával. Itt nem csupán a védett fajok 
– mint a Duna-völgyi csillagvirág, a mezei 
futrinka, a diófa cincér, a skarlát bogár, 
a berki tücsökmadár vagy a berki geze – 
találhatók meg, de az érintetlen természet 
mellett tekintetünk minden évszakban 
kalandozhat a visegrádi vár, a salamon-
torony, a Dunakanyar és a Börzsöny által 
kínált lenyűgöző panorámában.

MonorI PIncEFAlu 
véDett piNcesoRai:
A Monori Pincefaluban mintegy 
960 pince található, amely nemcsak 
magyarországon, hanem európában 
is unikális. Az összhatásában többé-
kevésbé egységesnek tűnő pincefalu 
épületei hat típusba sorolhatók. A bor-
pincék zöme egyedi igényeket szolgál, 
azonban egyre többen vannak, akik 
felkészültek a borturizmus lehetősége-
ire, az igényes vendéglátásra is.

váci 
székesegyHáz:  
A székesegyház – amit sokan 
neveznek a homlokzatán szereplő 
D. o. M. felirat miatt dómnak 
(jelentése: a legjobb, leghatal-
masabb istennek) – méreteivel 
és megjelenésével uralja vác 
látképét. Művészeti értéke, 
történeti jelentősége azonban 
messze meghaladja monumen-
tális méreteit (hossza: 76 m, 
szélessége: 34 m, magassága: 52 
m). a templom építészeti stílu-
sában megelőzte korát, a kései 
barokk ízlésvilágban megjelent a 
korai klasszicista egyszerűség. A 
templomot 1772-ben szentelték 
fel, bár a belső munkálatok még 
öt évig tartottak.

fotók: nagy barbara és török györgy
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Pest megye hamarosan 
új fejlődési pályára állhat

− 2018-ban milyen kompenzációs források 
állnak rendelkezésükre, s ezeket milyen célok 
megvalósítására fordítják?

− Pest megye szempontjából nagyon fontos 
volt az a kormánydöntés, amelyik az általunk 
felterjesztett anyag alapján nyolcvanmilliárd 
forint kompenzációs forrást biztosít számunkra, 
hároméves bontásban. 2016-ban ötmilliárd forint 
értékben írtunk ki pályázatokat vállalkozói telep-
helyek fejlesztésére és belterületi utak építésére, 
2017-ben pedig 25 milliárdnyit óvodaépítésekre, 
illetve az egészségügyi alapellátás erősítésére. 
2018-ban 50 milliárd forintnyi forrást fogunk 
meghirdetni. Ennek 40 százalékát gazdaságfej-
lesztésre kell fordítanunk. Ez nagyon fontos szá-
munkra, hiszen Pest megye gazdasága az elmúlt 
években nem közeledett, hanem távolodott az 
európai uniós átlagtól. Ezt a tendenciát e forrá-
sok segítségével meg kell állítanunk. 

Idén az egészségügyi alapellátásra tavaly kiírt 
pályázatok után három szakellátó intézményt is 
korszerűsíteni kívánunk a rendelkezésünkre álló 
forrásokból. Ez közös projekt az EMMI-vel: az 
Egészséges Budapestért program keretében a 
ceglédi, a nagykátai és a monori szakrendelő újul 
meg. Hozzávetőlegesen négymilliárd forintnyi 
fejlesztés fog megvalósulni e három szakrende-
lőben. 2018-ban kiírtunk már egy pályázatot az 
önkormányzatoknak ipari telephelyek fejleszté-
sére, s ugyancsak meghirdettünk egy vállalkozói 

Szentendre egy varázslatos kisváros, amely – 
úgy érzem – befogadott engem. Az új ottho-
nom, ahol másfél éve élek, csodálatos, rend-
kívül jó energiái vannak, folyamatosan feltölt, 
és természetesen a gyermekem közelsége is 
nagyon jó hatással van rám. Budapest XVIII. 
kerületében nevelkedtem, 1996-tól lakunk Pest 
megyében. 

Amikor Dávid fiam megszületett, Skóciába 
költöztünk, de visszahúzott a honvágy, a család, 
a hivatásom. Fontos szempont volt számomra, 
hogy Dávid jó levegőn, jó környezetben nőjön 
fel. Ezt megtaláltam a Dunakanyarban. Szent-
endrére költöztünk egy barátnőmhöz. Ahány-
szor átmentem a főtéren, mindig megdobbant a 
szívem, beleszerettem ebbe a városba.

Igazi sikerélmény számomra, hogy sikerült 
megszerettetnem Dáviddal a vidéki életet an-
nak ellenére, hogy a legtöbb fiatal nem örül, 
amikor a szülei a nagyvárostól távol akarnak 
élni, mert neki akkor az a legfontosabb, hogy 
hova megy diszkóba, hogyan találkozik a ba-
rátokkal. Amikor múlt év októberében Tahi-
tótfaluból – ahol szintén csodás környezetben 
éltem majdnem 20 éven át – Szentendrére, az 
új otthonomba költöztem, az valódi hazaérke-
zés volt. 

Ez a vidék nagyon inspiráló! Jó szívvel aján-
lom mindenkinek, ahogyan a Pest megye érté-
keit bemutató magazint is. 

Ebben a varázslatos, inspiráló környezetben 
dolgozunk most a Fényszóró Alapítvánnyal 
„A zene gyógyít programon”, amit egy nagy-
szerű zeneterapeutával szeretnénk eljuttatni 
a lehető legtöbb pedagógushoz, s általuk is a 
lehető legtöbb gyerekhez, fogyatékkal élőhöz. 
Feldolgoztuk a ’95-ben készült „Kézen fogva 
élsz” című dalt, ezt most Sasvári Sándorral 
énekelem duettben. Szeretnénk művészeket 
megnyerni támogatóknak. A Neoton Família 
Sztárjaival pedig októberben adunk nagy kon-
certet az Arénában, „Minek álmodni, ha ébren 
is jó” címmel.

Csepregi Éva
EMeRTon-díjas énekes, 

a Fényszóró Alapítvány elnöke

Kedves Olvasó!

2016 januárjától idén december végéig összesen mintegy 80 milliárd 
forintnyi fejlesztés valósul meg a megyében. Erről, illetve Pest megye ön-
állóvá válásáról Szabó Istvánnal, a Pest Megyei Közgyűlés elnökével 
beszélgettünk.

Megyeháza, Kossuth lajos díszterem – itt születnek 200 éve a döntések a megyéről

Szabó István
1959-ben született Ócsán, 1977 
óta Dabason él. 1999-ben szerzett 
közgazdász diplomát. 2004-től a 
Nemzeti Fórum Pest megyei elnöke. 
2009 és 2014 között a Pest Me-
gyei Közgyűlés alelnöke, 2014-től 
elnöke. A Közép-Magyarországi 
Mária Út Egyesület alapítója és el-
nökségi tagja. 

eszközbeszerzési pályázatot is, amelynek a ke-
retösszege mintegy 2 milliárd forint. A nagy ér-
deklődés megmutatta, hogy mekkora hiátus volt 
ezen a területen, ugyanis a megjelenést követő 
második napon le kellett zárnunk a pályázatot, 
mert az igényelt összegek meghaladták a rendel-
kezésre álló pénz 200 százalékát. 

− Az említett pályázatokkal kapcsolatban 
melyek az első tapasztalatok?

− Pest megyének létezik egy kidolgozott 
fejlesztési koncepciója, és ennek szellemé-
ben kerülnek kiírásra az egyes pályázatok. A 
koncepció rögzíti, hogy melyek azok a gaz-
daságfejlesztések, amelyek a megye számá-
ra fontosak, preferáltak. Például az építőipar 
felfuttatása fontos lenne Pest megyének, de 
ugyancsak ilyen a gépgyártás, a feldolgozóipar 
és az infokommunikációs területek. 

 Ìfolytatás a 4. oldalon
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Pest megye hamarosan 
új fejlődési pályára állhat

Ìfolytatás a 3. oldalról
2018-ban kiírunk turisztikai beruházásokra 
egy négy-hat milliárd forint keretösszegű pá-
lyázatot is, ám erről még tárgyalunk a Magyar 
Turisztikai Ügynökséggel, tudniillik hogy ne 
legyenek átfedések az ő és a mi pályázataink 
között. Fontos lehet például a kerékpárutak 
bővítése Pest megyében, illetve a belterületi 
útépítés, amely nagyon fontos prioritás, mivel 
Pest megye településeinek közútjai eléggé „le-
harcoltak”. Korábban erre sem kaphattunk uni-
ós forrásokat, és ezt most pótolnunk kell. 

Komoly probléma még a megyében a felszí-
ni csapadékvizek elvezetése, amelyre szintén 
írunk ki pályázatot. De az élővizeink állapo-
tának javítása is fontos feladatunk. Elkezdtük 
a Rákos-patak rehabilitációját, amihez körül-
belül 400 millió forintot biztosítunk. Ez négy 
települést érint, Szadát, Gödöllőt, Pécelt és 
Isaszeget. Ez egy konzorciális együttműködés, 
ahol mind a négy település támogatóan vesz 
részt a fejlesztésben. Hasonló projekt a Dera-
patak rendbetétele Pomázon és Szentendrén, 
ugyanis időről időre gondokat okoz a hirtelen 
lezúduló vízmennyiség. 

− A Közép-Magyarország Régió megszűné-
sével Pest megye minden értelemben önállóvá 
válik. Vajon hogyan lesz erősíthető a megyei 
identitás?

− Hivatalba lépésem kezdete óta nagyon 
fontos volt számomra, hogy a megyében 
megteremtsük azt a brandet, amelyet Pest 

megyei identitásnak nevezhetünk. Ennek 
egyik eszköze az volt, hogy sikerüljön kü-
lönválasztani a fővárost Pest megyétől. Ko-
rábban nagyon komoly problémát okozott 
nekünk, hogy jelentős forrásokat vesztettünk 
el a közös régiós besorolással. Szerencsére a 
kormány 2015-ben meghozta azt a döntést, 
amelyben támogatta a kezdeményezésünket. 
2016 januárjában a Pest Megyei Közgyűlés is 
megszavazta a különválást. Ezt a javaslatot a 
kormány benyújtotta az Európai Uniónak, és  
2016 novemberétől már, legalábbis de jure, 
Pest megye önálló régióként működik. Ám ez 
gazdaságilag egyelőre nem jelent számunkra 
előnyt, hiszen az Európai Unió a 2020-ig tartó 
gazdasági ciklusban már nem változtatja meg 
a pénzelosztási metodikát.  2021-től azon-
ban, az új hétéves gazdasági ciklusban már 

Az önálló régió ünnepélyes bejelentése

mi is önálló konvergencia megyeként fogunk 
megjelenni, és ugyanolyan módon jutunk for-
rásokhoz, mint az ország többi megyéje. Ez 
nagyon fontos előrelépést jelenthet számunk-
ra gazdaságilag is. 

Ami pedig a Pest megyei identitást illeti, az-
zal, hogy elkezdtük felépíteni az értéktárunkat, 
elkezdtük összegyűjteni az értékeinket, komoly 
lépést tettünk előre. Ebben nagyon fontos szá-
munkra a települések hozzáállása és támogatása. 
A települési értéktárak összeállítását egyébként 
a kollégáim segítik, s ennek köszönhetően a 187 
Pest megyei település négyötöde már rendelke-
zik saját értéktárral. Immár 182 tétel szerepel a 
megyei értékek listáján, ami persze még messze 
nem teljes, hiszen bőven léteznek olyan rejtett 
értékeink, amelyek bemutatást érdemelnek, és 
akár a nemzeti értéktárba is bekerülhetnek. ■

A Kínai–Magyar Vasúti Zrt. beszerzési eljá-
rást indított − a Magyarország Kormánya 
és a Kínai népköztársaság Kormánya kö-
zött a Budapest−Belgrád vasútvonal újjá-
építési beruházás magyarországi szakaszá-
nak fejlesztése, kivitelezése és finanszírozása 
kapcsán született egyezmény végrehajtása 
érdekében a Soroksár–Kelebia vasútvonal-
fejlesztés tárgyában. 

A tenderben szereplő műszakilag elvárt cél: 
160 km/óra működési sebesség, a jelenlegi 
vasúti pálya teljes átépítése és a második vá-
gány megépítése, a kölcsönös átjárhatóság 
érdekében ETCS 2 (European Train Control 
System) szintű egységes, európai vonatbefo-
lyásoló-rendszer és elektronikus biztosítóbe-
rendezés, továbbá a teherszállítás számára 225 
kN tengelyterhelés. 

Az állomásokon a tehervonati fogadóvágá-
nyok 750 méter hosszú szerelvények közle-
kedtetésére lesznek alkalmasak, a peronok ma-
gassága a sínkorona felett +55 cm lesz, amely 
minden utas számára biztosítja az akadálymen-
tes be- és kiszállást. A felújítással csökken a 
személy- és áruszállítási menetidő, továbbá nő 
a vonal kapacitása és forgalombiztonsága is. 

Budapest és Belgrád között jelenleg mintegy 
nyolc óra a vasúti menetidő, ez a két főváros kö-

Tenderkiírás vasútvonal-fejlesztésre
zött 3,5 órára csökken, belföldön pedig a távolsá-
gi személyszállító vonatok egy órával rövidebb 
idő alatt teszik majd meg a mintegy 160 km-es 
szakaszt, és az elővárosi utasok Kunszentmik-
lós–Tass és a főváros között is mintegy húszper-
ces menetidő-csökkenéssel számolhatnak.

A szerződéskötést két szakaszból álló eljárás 
előzi meg. Az eljárás első szakaszában, a részvé-
teli szakaszban a részvételre jelentkezők szak-
mai alkalmasságánakvizsgálata zajlik, majd az 
alkalmasnak minősített jelentkezők adhatják be 
az ajánlatukat az eljárás második szakaszában. 
A részvétel szakaszára történő jelentkezés határ-
ideje 2018. január 19. napján lezárult, ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy a részvételi szakasz is 
lezárult volna, mindössze az a határidő telt el, 
amelyen belül az érdeklődők benyújthatták a 
részvételi jelentkezésüket. 

A részvételi határidő lejártáig a CRE Konzor-
cium, illetve a STRABAG-CCCC 2018 Konzor-
cium nyújtott be részvételi jelentkezést. Mindkét 
nemzetközi konzorciumban jelen vannak ma-
gyar, európai és távol-keleti gazdasági szereplők 
is, továbbá komoly szakmai múlttal rendelkező 
alvállalkozókat vontak be a konzorciumi tagok. 

Az ajánlatkérőnek a részvételi jelentkezések 
határidejétől számítva legfeljebb 120 napja van 
arra, hogy a jelentkezők alkalmasságát meg-
vizsgálja, és eldöntse, hogy a konzorciumok 

a tenderben megjelölt feltételeknek megfelel-
nek-e. A részvételi szakaszt lezáró döntés még 
nem született meg, a Kínai−Magyar Vasúti 
Nonprofit Zrt. szakemberei mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a lehető leghama-
rabb lezárják az első, részvételi szakaszt. ■

A fejlesztendő vasútvonal elővárosi szakasza 
forrás: máv-start zrt.
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− Vajon ez a szókimondás, ami önt olvasva, elő-
adásait hallgatva feltűnik, szakmai hozadék vagy 
családi indíttatás?

− Gondolom, mindkettő. Nálunk otthon a 
családban a tisztesség alapvetően fontos volt. 
Olyan családban nőttem fel, ahol semmilyen 
körülmény nem mentette, ha valaki hazudik, 
félrevezető információkat ad. Nem volt felső-
fokú végzettsége sem anyámnak, sem a neve-
lőapámnak – édesapám a háború alatt meghalt, 
nem is ismertem –, de kemény erkölcsi érték-
rend uralkodott. Ketten vagyunk testvérek. Az 
öcsémmel kritikusan nézünk mindent, ám soha 
nem ártó módon, hanem mindig a jobbítás 
szándékával. 

A másik alapvető örökségem a szülői ház-
ból, hogy kőkeményen magyar érzelmű va-
gyok. Otthonról hoztuk a feladatot, hogy a 
hazádért, a saját országodért tevékenykedj. Na-
gyon sokszor próbáltak engem emiatt negatí-
van megítélni. Soha nem értettem, miért gond, 
ha én azt tartom fontosnak, hogy a magyar em-
ber, a magyar cég, az országunk sikeres legyen. 

− A közgazdász pálya hogy került a látószö-
gébe?

− Nem volt elég gazdag a családom ahhoz, 
hogy tanulhassak, ösztöndíjat kellett sze-
reznem. A szüleim mindketten a Láng Gép-
gyárban dolgoztak, így kaphattam vállalati 
ösztöndíjat. Nevelőapám szerette volna, hogy 
mérnök legyek, én viszont nagyon nem. A ma-
tematikát szerettem. A gyárban kijelentették, 
mérnökre van szükségük vagy közgazdászra, 
matematikusra nincs. A közgazdász szakmát 
választottam. Nem sokkal a rendszerváltás 
előtt egy vezetőképző oktatási igazgatója 
lettem. Én ott is komolyan vettem a felada-
tot. Úgy gondoltam, a magyar vállalatokat is 
ugyanazzal a menedzsmenttudással kell fel-
vértezni, mint amelyhez a nyugati cégek hoz-
zájuthatnak. Ráadásul azt javasoltam, hogy 
hívjunk meg olyan külföldi szakembereket, 
akik ezt a friss tudást behozzák. Ez azonban 
akkor még sok volt a környezetemnek: szeren-
csétlen módon az egész dolgot politikai indít-
tatásúnak vélték. Ennek következtében pedig 
kirúgtak a munkahelyemről. Egy teljes évig 
munkanélküli voltam. 

Hozzunk haza minden           
megszerzett tudást és tapasztalatot

A neves közgazdásztól távol áll 
mindenféle szakmai köntörfalazás, 
mellébeszélés: azt fogalmazza 
meg, amit a kutatásai igazolnak. 
Csath Magdolna professzor egyik 
legutóbbi könyvében, amelynek 
címe a Rendszerváltás a gazda-
ságban, avagy hogyan tűnt el a 
magyar ipar?, e fontos gazdasági 
ágazat hazai lejtmenetének okait 
mutatja be.

− Felrótták azt is, hogy külföldön keresett 
munkát. Úgy kanyarodott a sorsa, hogy Ameri-
kában dolgozott.

− Na, de azt sem árt tudni, miért kellett út-
nak indulnom. Elkezdtem állást keresni. Azon-
ban Magyarországon egyetlen vállalat sem mert 
felvenni. Akkor már publikáltam Nyugaton, és 
szigorúan szakmai kapcsolatban álltam egyete-
mi tanárokkal. Így aztán elkezdtem az ismerősök 
segítségével külföldön állást keresni. Több egye-
temnél jártam interjún, több ajánlatot kaptam. 
Végül az USA-ban, Virginia államban vállaltam 
egyetemi oktatást. A férjemmel és a gyerekekkel 
költöztünk ki. Díjakkal jutalmaztak, mégsem ju-
tott eszembe, hogy ott maradjak. A rendszervál-
táskor itthon nem számítottak rám, ezért még két 
évig Angliában dolgoztam. Ott sem akartam kint 
rekedni, hiszen mit kezdjek egy olyan ország-
ban, ahol, ha Arany János nevét említem, nem 
tudják, kiről beszélek. 

− Egyértelmű volt az ön számára, hogy ok-
tatni is fog?

− Igen! Már a végzés után szinte azonnal – 
igaz, először csak óraadóként, de − taníthattam. 
Azóta is valamilyen formában mindig közöm 
volt az oktatáshoz. Imádom a fiatalokat. A ta-
nításban is a partnerséget szeretem. Nem azt 
tartom feladatomnak, hogy a fejébe tömjem a 
hallgatónak a „tudományt”. Gondolkodni sze-
retném megtanítani őket. Persze a diákok nem 
egyformák. Ezért a módszert a „fogadó félhez” 
kell igazítanom.  

− Az oktatás mellett miért kezdett el kutatni?
− Az nem is lehet jó tanár, aki nem kutat. 

Mindennap kell valami újat tanulni, s ehhez nem 
elég elolvasni az új dolgokat, hanem tovább is 
kell gondolni, netán a kollégákkal is meg kell 
beszélni, és már fel is állt egy kutatócsapat. A 
nyitottság nagyon fontos. A világ változik, és ha 
nem vagyunk rá kíváncsiak, lemaradunk. A ku-
tatás során új ismeretet hozunk létre. Megnézzük 
az adatokat, kérdőíves felméréseket, interjúkat 
készítünk, de ez mind csak nyersanyag. Mind-
ezekből következtetéseket kell levonni, új össze-
függéseket felfedezni. 

Dr. Csath Magdolna
A Marx Károly Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemet 1966-ban végezte 
el. 1996-tól habilitált doktor gaz-
dálkodástudományból a Budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetemen. 
A közgazdaságtudomány doktora fo-
kozatot 1991-ben szerezte meg. Volt 
egyetemi tanár az USA-ban és Nagy-
Britanniában. Több mint 100 publiká-
ciója jelent meg itthon és külföldön.

A szakemberek képzése Pest megyében is nagyon fontos

− Ki lehet emelni egyet a kutatásai közül, 
amelynek eredményeképpen különösen érdekes 
összefüggésekre derült fény?

− A kis- és közepes vállalkozások kutatása 
összevág mindennel, amit eddig említettem. 
A kisvállalati szektor többségében magyar tu-
lajdonú vállalatokból áll. Ez az óriási kutatási 
terület csak úgy vizsgálható, ha élő kapcsolatot 
tartunk fenn a kisvállalati szektorral. A kollé-
gákkal folyamatosan végzünk felméréseket. A 
fő kérdés, hogyan lehetne a gazdasági környe-
zetet barátságosabbá tenni, s mi lehetne ebben 
a kormány dolga. A másik nagy kérdés, hol 
vannak a cégeknek hiányosságai. Ez fontos, 
gyakorlatias, ugyanakkor elmélettel megtámo-
gatott munka.

− Említene egy konkrét kutatási témát?
− Komoly kutatási munkát jelentett a Kö-

zép-Magyarország Régió fejlődési problé-
máinak elemzése. Sikerült bemutatni, hogy a 
2004-es uniós csatlakozás óta milyen hátrányt 
szenvedett el Pest megye a Budapesttel való 
„együttélés” miatt. Ez a munkánk is hozzájá-
rult ahhoz, hogy Pest megye önálló statiszti-
kai régióvá válhatott. A megye remélhetőleg, 
a 2020 utáni EU-s költségvetési ciklusban 
sokkal több támogatásra lesz jogosult, mint 
amennyit az együttlét idején kapott, és ami 
miatt ma a megye több járása legalább olyan 
rossz helyzetben van, mint az úgynevezett „ko-
héziós régiók” egyes járásai. 

A teljes interjú a
www.pannoniakincsei.hu-n olvasható.
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Mint minden esztendő elején, a VOSZ Buda-
pesti és Pest Megyei Regionális Szervezete 
idén is megtartotta évi rendes közgyűlését, 
amelyen a tagság többek között elfogadta a 
2018-as tervet. Ennek a dokumentumnak egyik 
kiemelt pontja, hogy a Szervezet a korábbiak-
nál is aktívabb kapcsolatot kíván kiépíteni Pest 
megyei vállalkozóival. Különös aktualitást ad 
ennek a nyitásnak, hogy a Közép-Magyaror-
szág Régió kettéválasztásáról szóló 2013/2015 
(XII. 29) kormányhatározat lehetőséget ad 
2020 után arra, hogy Pest megye vállalkozói 
ne „szenvedjék el” a központi régió pályázati, 
pályáztatási hátrányait.

Marjay Gyulától, a VOSZ BPMRSZ elnö-
kétől megtudtuk, hogy szeretnék megismer-
tetni a megye minél több vállalkozójával azt, 
hogy mivel foglalkozik a Szervezet, hogyan és 
milyen eszközökkel látja el érdekképviseleti 
tevékenységét, miben és milyen módon segíti 
a vállalkozók munkáját. Továbbá azt is, hogy 
miként működik a VOSZ tudományos, művé-
szeti és oktatási mecenatúrája, nevezetesen a 
megyei, regionális Prima Díj megyénkben is 
immár 11 éve működő rendszere.  2017-ben 

Mindent megtesznek           
a Pest megyei vállalkozókért

A VOSZ Budapesti és Pest Megyei 
Regionális Szervezete feladatainak 
középpontjában a mikro-, kis- és 
középvállalkozások számra nyújtott 
szolgáltatások állnak. Munkájuk ha-
tékonyságának növelése érdekében 
a VOSZ BPMRSZ együttműködik 
minden olyan szervezettel, amelyek 
a vállalkozók számára nyújtott szol-
gáltatásokban partnerei lehetnek.

is hat Regionális Prima Díjat adtak át, mellet-
te két különdíjat, és több mint tíz vállalkozó 
részesült az „Év Vállalkozója”, illetve az „Év 
Regionális Vállalkozója” elismerésben. Eb-
ben a munkában a VOSZ BPMRSZ szeretné 
a települési önkormányzatokat is aktív szerep-
lőnek, együttműködő partnerének tudni, mivel 
ők állnak legközelebb a településükön működő 
vállalkozásokhoz.

Marjay Gyula elmondta azt is, hogy Pest 
megye falvaiban, községeiben és városaiban 
rendszeresen tartanak vállalkozói összejövete-
leket, vállalkozói fórumokat. Mint tudjuk, több 
Pest megyei településen döntött a testület az 
adott település kiváló vállalkozója díj megala-
pításáról, ennek időszakonként történő átadá-
sáról. Ilyen és ehhez hasonló rendezvényeken 
a VOSZ munkatársai minden alkalommal részt 
vesznek, és a helyi tudnivalókon túl közvetle-
nül adnak tájékoztatást a legújabb adó-, pályá-
zati és piaci információkról. Meghallgatják a 
vállalkozók véleményét és javaslatait a mun-
kaerőpiac és a szakképzés helyzetéről, a bürok-
rácia útvesztőiről. E javaslatokat viszik aztán 
tovább a jogalkotók, valamint a jogalkalma-
zók irányába. Az elmúlt években – tájékoztatta 
magazinunkat a VOSZ megyei elnöke − aktív 
kapcsolatot ápoltak a NAV Pest Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságával is, akikkel az együttműkö-
dési megállapodásukat a 2016. évi üzletemberek 
számára szervezett találkozón újították meg.  
Ennek keretében rendszeres ingyenes adófóru-
mokat rendeznek a vállalkozóik számára, ame-
lyeken esetenként egyéni kérdéseket is meg lehet 
beszélni a NAV szakembereivel.  

A VOSZ Pest megyei szervezete együttmű-
ködési megállapodást kötött a Magyar Országos 

Marjay Gyula
1983-ban okleveles közgazdász 
diplomát, 1990-ben okleveles gaz-
daságellenőrző szakközgazdász 
diplomát kapott a Marx Károly Köz-
gazdaságtudományi Egyetemen, 
majd adótanácsadói és okleveles 
könyvvizsgálói képesítést szerzett. 
Dolgozott a versenyszférában és 
államigazgatási területeken is. 2011 
óta a VOSZ BPMRSZ elnöke.

A regionális Prima Díjak ünnepélyes átadásának hagyományos helyszíne a Gödöllői Királyi Kastély

Közjegyzői Kamarával is, amely szintén segíti a 
munkájukat tájékoztatási tevékenységével, így 
rajtuk keresztül a vállalkozók munkáját is: egye-
bek mellett a követelések behajtásában, ajándé-
kozási és öröklési ügyekben, de sok más témá-
ban is. Továbbá folyamatos kapcsolatot tartanak 
a Pest Megyei Kormányhivatallal, különösen 
annak Foglalkoztatási Főosztályával, valamint 
a vállalkozói ügyeket koordináló egységeivel. 
Az idei és a következő esztendőkben komolyan 
kell foglalkozni a vállalkozói generációváltással, 
erről szükséges az idősödő és fiatal vállalkozókat 
is tájékoztatni. Mi módon tud továbbvinni egy 
családi vállalkozást a család fiatalabb tagja, vagy 
hogyan lehet fenntartani azon cégek működését, 
amelyek fontosak az adott település számára. A 
VOSZ Pest megyei szervezete ebben a kérdés-
ben is szeretne aktívan együttműködni a helyi 
önkormányzatokkal.

Végezetül Marjay Gyula az olvasók figyel-
mébe ajánlja a második alkalommal megjelent 
Pest megye TOP 100 kiadványt, a megye 100 
legnagyobb vállalkozásáról, amelyet a Cosmo 
Média Kft. a megyei NAV-val és a megyei 
VOSZ-szal közösen állított össze. ■

top
pest megye

1oo
A megye legnagyobb vállalkozásai

2017

a kiadvány a www.cosmomedia.hu-n olvasható
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− 1990 után Vác ipara egyfajta struktúraváltá-
son ment keresztül. Napjainkban hogyan jelle-
mezné a város gazdaságát?

− A rendszerváltást követően a Vácon mű-
ködő, állami tulajdonban lévő gyárak vagy 
befejezték a tevékenységüket, vagy külföldi, 
elsősorban német tulajdonba kerültek.Ez máig 
meghatározza a város ipari profilját. A húsz 
legnagyobb adózónk többsége német érdekelt-
ségű cég, elsősorban ipari tevékenységet vé-
geznek, bár a top húszban akad kereskedelmi 
és egyéb szolgáltató vállalkozás is. Csupán fel-
sorolásszerűen említem meg közülük a Zollner 
Elektronik Kft.-t, a Continental AG-t, a Miche-
lin Hungáriát, az IBM-et, a DMRV-t és a Du-
na-Dráva Cementgyárat. Az utóbbi éppen most 
fejezi be többmilliárdos beruházását, amelynek 
eredményeképpen az emisszió gyakorlatilag 
nullára csökken, s Vác immár hatvanéves igé-
nye a tiszta levegőre, végre megvalósul.

A városban egyébként a foglalkoztatottság 
közel százszázalékos, a munkanélküliségi ráta 
3-3,5 százalék között mozog. Aki dolgozni 
szeretne a városban, az munkához jut. Nem 
véletlen az sem, hogy váci cégek közül többen 
munkásszállókat építenek.

Ami pedig a közeljövőt illeti, a befektetői 
érdeklődés folyamatos, szinte nincs olyan hó-
nap, hogy ne kopogtatna be hozzánk egy-egy 
külföldi cég képviselője.

− Vác életében évszázadok óta meghatározó 
az egyház központi szerepe, az utóbbi években 
pedig egyre gyakrabban emlegetik a települést 
iskolavárosként. Hogyan hat mindez az itt élők 
mindennapjaira?

− Az 1990-es évek elejétől kezdve jelentős 
átalakulás történt nálunk az oktatás területén is. 
A váci keresztény egyházak átvettek olyan okta-

Az ezeréves Vác a múltjára          
és a jelenére is büszke

1990 után a város új lehetőségekhez jutott, gazdasági élete átstrukturálódott. Az oktatás terén újra intéz-
ményfenntartóként jelent meg az egyház, gazdagítva az egyébként is jelentős iskolahálózatot.Vác barokk 
főterével, kiépített Duna-partjával, műemlékeivel és múzeumaival vonzó turisztikai célpont. Fördős Attila 
polgármesterrel beszélgettünk.

tási intézményeket, amelyek többsége a belvá-
rosban található. Vácon működik evangélikus 
óvoda, katolikus általános iskola, református 
szakközépiskola és katolikus főiskola is, tehát 
az egyház jelentős szerepet vállal az oktatás-
ban. Jóllehet a korábbi önkormányzati oktatási 
intézmények fenntartói szempontból állami fel-
ügyelet alá kerültek, ám − részben a tulajdonosi 
jogkörünk okán, részben a mindenkori városve-
zetés feladatából adódóan − szinte valamennyi 
intézménnyel interaktív kapcsolatot tartunk. 
Például a városi ünnepségek többségének szer-
vezésére az iskolákat kérjük fel, sőt alkalma-
zunk egy oktatási menedzsert is, aki koordinálja 
az oktatási intézmények programjait, amiatt, 
hogy egy időben ne legyen több hasonló ren-
dezvény. A városvezetés egyébként elsősorban 
pályázatok útján próbál pluszforrásokat bevonni 
az oktatási rendszerbe.

− A város kedvelt turisztikai célpont. Milyen 
fontosabb idegenforgalmi beruházások történ-
tek az elmúlt években, illetve milyen továbbia-
kat terveznek?

− A turizmus az adott település épített 
környezetének kínálataival kezdődik. Vác 
belvárosa „kettős főterű”, világi és egyházi 
épületekkel. A tér barokk jellegét három nagy 
püspökünk alakította ki az 1700-as évek köze-
pén, illetve második felében. Ezt az arculatot 
a mai napig őrzi a város, s az épített környezet 
a templomainkkal, a közösségi épületeinkkel 
olyan, hogy joggal bevonható a turisztikai 
attrakciók közé. 2010-től kezdve nagy hang-
súlyt fektettünk arra, hogy megfontoltan ter-
vezzünk, körültekintően építkezzünk. Ilyen 
volt a Váci Dunakanyar Színház, amelyet egy 
régi moziépület felújításával hoztunk létre. A 
színház nem csupán a 35 ezres város szórakoz-

Fördős Attila
1962-ben született Budapesten. A 
Kertészeti Egyetemen szerzett üzem-
mérnöki diplomát, majd okleveles 
élelmiszeripari képesítést. Volt üzem-
vezető, üzletkötő és területi képviselő. 
1998 óta tagja a váci képviselő-testü-
letnek. 2009-ben lépett be a KDNP-
be, melynek jelöltjeként 2010 óta a 
város polgármestere. Nős, három fel-
nőtt gyermeke és négy unokája van.

Az óváros egy dunai sétahajóról nézve is csodálatos látványt nyújt. Középen a székesegyház kupolája

tatását szolgálja, hanem a környező települése-
két is, ami járási szinten újabb 35 ezer embert 
jelent. Állandó kiállítóhelyeket alakítottunk ki 
a főtéren a Pannónia Házban. Közép-Európá-
ban egyedülálló az öntöttvas-gyűjteményünk, 
kerámia- és modern festészeti gyűjteményünk-
re is büszkék vagyunk, nemkülönben a Mobil 
MADI Múzeumra. De a város felkarolt ma-
gángyűjteményeket is, ilyen például Sajdik Fe-
renc állandó kiállítása a főtéren, és a Modern 
Művészeti Gyűjtemény a Káptalan utcában. 
Mindezek mellett vannak időszaki kiállítása-
ink, elsősorban a városban élő képzőművészek 
munkáit mutatjuk be időről időre. 

A programokat illetően pedig kibővítettük 
a korábbi háromnapos fesztiválunk kínálatát, 
ez a Váci Világi Vigalom. Kora tavasztól késő 
őszig szervezünk a hétvégeken színes progra-
mokat. Ilyen például a város és a színház kö-
zös szervezésében a V4 Fesztivál, amely egy 
hétig tart, s a négy partnerországból érkeznek 
hozzánk színházi társulatok. Látványosan 
megújult a művelődési ház programkínálata is. 
Vácon ma már nemcsak átutazó, hanem céltu-
rizmusról is beszélhetünk, évről évre növek-
szik a vendégéjszakák száma. ■
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− Csömör nem csupán Pest megyében, de or-
szágos viszonylatban is kifejezetten jómódú te-
lepülésnek számít.  Mindez minek köszönhető?

− Solymár után az ország második legné-
pesebb nagyközsége vagyunk, 9500 állandó 
lakossal. A költségvetési helyzetünket illetően 
igen jelentős az iparűzési és egyéb adóbevéte-
lünk a gazdasági övezetünknek köszönhetően. 
Legnagyobb adófizetőnk a Procter&Gamble- 
Hyginett Kft., amelynek itt van a közép-eu-
rópai logisztikai központja. 2016 végén ők 
hajtották végre az ország második legnagyobb 
beruházását, s az általuk foglalkoztatottak szá-
ma meghaladja az ezer főt. 

Csömörnek mindig is erős volt a mezőgaz-
dasága, de emellett napjainkban egyre markán-
sabb a jól prosperáló kereskedelmi vállalkozá-
sok jelenléte. Mindent egybevetve a település 
anyagi biztonsága hosszú távon is garantált. 
Ezzel együtt az önkormányzat takarékosan 
gazdálkodik, amit lehet, önerőből valósítunk 
meg, de emellett több uniós és hazai pályázat-
nak is nyertesei voltunk. 

− 2017-ben számos fejlesztés valósult meg a 
településen. Említene közülük néhányat?

− A beruházásainkat két csoportba sorol-
hatom. Egyrészt vannak jelentős, részben pá-
lyázati pénzekből megvalósult fejlesztések, 
ilyenek az épületfelújítások és az energetikai 
korszerűsítések, illetve a szennyvíztisztító-te-
lep megépítése, de itt említhető az egészségház 

Csömör barátságos           
és vendégszerető település

A nagyközség a fővárostól észak-
keletre, annak határától alig egy 
kilométerre, az M0-s körgyűrű 
mellett található. Alacsony a mun-
kanélküliség és magas az egy főre 
jutó jövedelem. Csömör minden-
napjairól Fábri István polgármes-
terrel beszélgettünk.

létrehozása is, amelyet egyébként önerőből 
kezdtünk el, s később kaptunk hozzá állami 
támogatást. Az új épületet idén ősszel adjuk át.

A második csoportba az önerős közösségi 
rekreációs terek fejlesztése tartozik. Például az 
egyik felszabaduló orvosi rendelőből vendég-
házat fogunk létrehozni, hiszen nincs turisztikai 
célú szálláshelyünk. A vendégházban a többna-
pos kulturális és sportrendezvényeinkre érkező 
résztvevőket és látogatókat is el tudnánk szál-
lásolni. Csömörön halad keresztül a Mária-za-
rándokút. Létesítettünk egy húsz kilométeres, a 
természeti környezetbe illeszkedő Csömöri Kör-
túra útvonalat, kerékpáros és bakancsos turisták 
számára, tematikus állomásokkal. Egyre többen 
keresik fel, jönnek osztálykirándulásra, de érkez-
nek nyugdíjas csoportok is.  Szervezünk például 
Boglárka-túrát a környék boglárkamezőire, és 
Szent Iván-napján éjszakai túrát is.

−  Gondolkodnak-e „vendégcsalogató” att-
rakciókon, illetve további turisztikai fejleszté-
seken?

− A körtúra részeként három turisztikai att-
rakciót tervezünk, az egyik, ami már elkészült, 
egy „kitekintő pont”, amely gyönyörű panorá-
mát kínál a pilisi hegyekre.  Csömör Mogyoród 
felé eső végén idén hozzákezdünk egy igazi ki-
látó építéséhez, ami viszont teljes körpanorámát 
nyújt majd a környékről. A harmadik attrakció 
pedig a régi strand területén egy rekreációs park 
kialakítása lesz, ahová dísztavat, ökoközpontot 
és erdei iskolát építünk. A projektet a Föld nap-
jára szervezett környezetvédelmi rendezvénnyel 
indítjuk, melynek  fővédnöke a Csömörön élő dr. 
Bándi Gyula zöldombudsman. A rekreáció része 
a sportcsarnokunk, a horgásztavunk, a foci- és 
egyéb sportpályáink, hosszabb távú terveink 
között pedig egy tanuszoda építése is szerepel. 
A kerékpárutakat, kerékpáros sávokat önerőből 
építjük, elsősorban a főváros irányába. Június-
ban lesz a települések közötti kerékpáros közle-
kedést népszerűsítő rendezvényünk, a Csömöri 
Bringafesztivál, amelyet hatodik éve szervezünk 
meg, s ahol a fesztiválprogramok mellett nem-
zetközi XCO-verseny is várja az érdeklődőket.

Fábri István
Szociológus, filozófia szakos tanár, el-
végezte az ELTE szociológiai doktori 
iskoláját is. A Nemzeti Ifjúságkutató 
Intézet kutatási igazgatója, később az 
Educatio Felsőoktatási Igazgatóság 
vezető elemzője. Több országos és 
közép-európai kutatási programot 
irányított. 2010 óta Csömör polgár-
mestere a Csömöri Civil Egyesület 
színeiben.A Bringafesztivál mindenkit megmozgat

Az úrnapi virágszőnyeges körmenet része a római katolikus egyházközség liturgiájának

− Hogyan jellemezné Csömör kulturális 
életét?

− A kulturális, egyházi és a civil közösségek 
nagyon erősek a településen, aktivistái közül töb-
ben tagjai a képviselő-testületnek is. Ápoljuk a 
szlovák és  német nemzetiségi hagyományokat, 
az idősebbek közül sokan ma is tót népviselet-
ben járnak. A település rendezvényeinek jelentős 
részét a nemzetiségi hagyományőrzők szervezik, 
nagy odaadással, lelkesedéssel. A művelődési 
házban havi rendszerességgel tartunk színházi 
vendégelőadásokat, s igen népszerűek az író-
olvasó találkozóink is. Régi hagyomány nálunk 
az úrnapi virágszőnyeges körmenet. A közel 
másfél kilométeres virágszőnyeg kialakításán a 
csömöriek napokon át dolgoznak. Az ideérkező 
látogatók számára felejthetetlen élményt nyújt az 
archaikus motívumokkal díszített sziromtenger-
ben vonuló templomi körmenet látványa. ■
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− Az elmúlt években, de 2018-ban is jelentős be-
ruházások sora valósult, illetve valósul meg Du-
nakeszin. Ezek közül melyek a legfontosabbak?

− Dunakeszi fejlődését a 2010, majd a 2014 
őszén megalakult képviselő-testület által elfo-
gadott fejlesztési program határozza meg a mai 
napig is. E hosszú távú tervet a grémium ellen-
zékben lévő tagjai is elfogadták, s nyolc évvel 
ezelőtt valamennyien aláírtunk egy együttmű-
ködési nyilatkozatot. Az akkori önkormány-
zatnak több stratégiai elképzelése is volt: sorra 
vettük, hogy mely területeken kell előrelépnünk. 
Egymás után újítottuk fel, illetve tettük rendbe 
az óvodákat és az iskolákat, a közutakat, a par-
kokat, a játszótereket. Két óvoda, egy bölcsőde 
épült az előző ciklusban, bővítettük az iskolá-
inkat, s befejeződött a beltéri utak aszfaltozása. 
Az infrastrukturális fejlesztéseken kívül elindult 
egy olyan stratégiai program is, amely az alvó-
városból egy pezsgő kisvárossá való átalakítását 
jelenti Dunakeszinek. Ennek jegyében megala-
kult a Dunakeszi Programiroda, mely évről évre 
újabb és újabb rendezvényekkel rukkol elő. En-
nek köszönhetően felgyorsult a város kulturális 
és közösségi fejlődése is, ami azért fontos, mivel 
egy dinamikusan növekvő településről van szó, 
ahol nő a lélekszám, napjainkban 47 ezren élünk 
Dunakeszin. 

A mostani ciklusban a korábbi, zömmel ön-
erőből történő beruházásaink mellett új pályázati 
lehetőségek nyíltak meg előttünk. A városban jól 
érezhető a gazdasági fellendülés, az adóbevéte-
leink növekednek, aminek következtében az ön-
kormányzat is több önerővel rendelkezik. Ennek 
a leglátványosabb jelei 2017-ben mutatkoztak 
meg, amikor is 40 éves lett a város, és sok olyan 
beruházás valósult meg, amelyekre óriási szük-
ségük volt az itt élőknek. Új, 24 osztályos általá-
nos iskola épült, több mint négymilliárd forintos 
állami beruházásból. Évtizedes álma valósult 
meg a városnak az uszoda megnyitásakor. Ha-
sonlóan régi vágyunk teljesült, amikor megvá-
sároltuk a Katonadomb alatti több száz méteres 

Dunakeszi jól használja fel           
a kínálkozó lehetőségeket

A közös munkának köszönhetően a város jól átgondolt fejlődési pályára állt. Dióssi Csaba polgármester sze-
rint az infrastrukturális fejlesztéseken túl elengedhetetlen a közösség építése, amelyet az önkormányzat a 
kultúrán és a sporton keresztül igyekszik erősíteni a dinamikusan fejlődő Duna-parti városban.

Duna-szakaszt, s megnyitottuk a városi strandot. 
Ennek a fejlesztése a következő években is foly-
tatódni fog. De megemlíthetném a művelődési 
ház felújítását, ezenkívül orvosi rendelőt építet-
tünk, óvodát újítottunk fel, utakat javítottunk. 

2006 és 2010 között körülbelül egymilliárd 
forint forrás érkezett hozzánk, most pedig, 2014 
és 2018 között 20 milliárd.  2018-ban új bölcső-
de és óvoda építése veszi kezdetét, és tervezzük 
a teljes egészségügyi infrastruktúra korszerűsíté-
sét, a ciklus végére a háziorvosi rendelők komp-
lett felújítása fog megtörténni. 1,7 milliárdos 
támogatást kaptunk a szakorvosi rendezőinté-
zetünk bővítésére és felújítására. Idén indul be 
több iskolánk energetikai fejlesztése, és új járási 
hivatal is épül. Jó néhány sportberuházásunk is 
elindul, épül egy futsal- és egy kézilabdacsarnok 
a tao-s pályázati rendszernek köszönhetően, a 
Duna-parton pedig egy nyíltvízi edzőközpont. 

Ebben a ciklusban annyit fejlődik Dunakeszi, 
mint a rendszerváltás óta eddig összesen.

− Milyen a munkaerőpiaci helyzet?
− A helyi vállalkozások jól prosperálnak, 

egyre több iparűzési adót fizetnek, ettől a mi 

Dióssi Csaba
1969-ben született Budapesten. 
Gépészüzemmérnöki és pénzügysza-
kos közgazdász diplomát szerzett. 
1992 óta él Dunakeszin, négy gyer-
mek édesapja. 2000-től önkormány-
zati képviselő, 2007-től alpolgármes-
ter, 2010 októberétől polgármester. 
2010 és 2014 között a Pest megyei 
5. számú választókerület országgyű-
lési képviselője volt.

A tanuszoda elsőrendű feladata az iskolai keretek között szervezett úszásoktatás kiszolgálása

mozgásterünk is jelentősen megnőtt. Jellemző a 
településre, hogy gyakorlatilag nincs munkanél-
küliség, a közmunkások száma is minimális, és a 
segélyre szorulók köre is egyre csökken. Jómó-
dú, erős középosztállyal bíró település lettünk, 
ahol ma már a sport- és a kulturális élet fejleszté-
se van napirenden. Ugyanis erre nagy az igény és 
a fogadókészség a lakosság részéről. 

− Ön különösen büszke arra, hogy a városve-
zetés által megfogalmazott közös célokat magáé-
nak érzi Dunakeszi lakossága is. Minek köszön-
hető ez a látványos összefogás?

− Mindig is fontos volt számunkra, hogy 
olyan fejlesztéseket hajtsunk végre, amelyeket 
a lakossági igények megalapoznak. A stabil és 
jól működő infrastruktúra megteremtése után 
immár lehetőségünk van arra, hogy a sport és 
a kultúra területén is sok mindent megtehes-
sünk. Olyan célkitűzéseket fogalmaz meg az 
önkormányzat, amelyek egybeesnek a lakosság 
kívánságaival. Két városi konzultációt is tartot-
tunk, kérdőívek szétküldésével, s megszavaz-
tattuk a lakossággal a fejlesztési prioritásokat. 
Úgy gondolom, a városvezetés feladata az, hogy 
kiszolgálja az itt élők igényeit, s a dunakesziek 
értékelik az önkormányzat ez irányú törekvéseit. 
Valamennyi kollégám és a város közössége is 
azon dolgozik, hogy a város dinamikus fejlődé-
se töretlenül folytatódjék, s a térség kulturális és 
gazdasági központja legyen. ■

Az új, 24 tantermes általános iskola számos különleges építészeti megoldással épült
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Solymár életigenlő, családias nagyközség

− Magyarország legnépesebb községe Solymár. 
Milyen sajátosságokat jelent ez a státusz?

− A nagyközségi címet 1969-ben nyertük 
el, akkor négyezer ember lakott itt, most de-
cemberben már 11 ezernél is többen. A várossá 
válásnak azonban nem a lakosságszám a felté-
tele, hanem csak pályázni kell rá. A lakosság 
véleményére voltunk kíváncsiak, megkérdez-
tük őket kérdőíves formában. Többségük nem 
igényelte, hogy várossá alakuljunk. Egyelőre 
nincs is napirenden. Büszkén mondhatjuk, 
hogy mi vagyunk Magyarország legnagyobb 
nagyközsége, a lélekszám tekintetében. 

− Milyenek a munkalehetőségek helyben? 
Sokan ingáznak? 

– Nagyon sokan járnak Budapestre dolgoz-
ni, de most már újra 1500 fölött van a Solymá-
ron bejegyzett vállalkozások száma, tehát akad 
bőven nálunk is munkahely. A munkalehetőség 

adott mindenki számára. Ennek a helyzetnek 
köszönhetően viszonylag magas az adóbevé-
telünk. 

− Milyen beruházásokkal büszkélkedne?
– Folyamatosan igyekeztünk megoldani az 

évtizedes problémákat. Gondolok itt elsősor-
ban a csapadékvíz-elvezetésre, utak építésére. 
Sokszor vettük igénybe a Belügyminisztérium 
vis maior támogatási pályázatát, megrongáló-
dott utakat, hidakat, patakmedreket építettünk 
újjá. A legnagyobb beruházásunk a tűzoltószer-
tár, idén adjuk át. A vadonatúj épület a solymá-
ri polgárőrség és az önkéntes tűzoltó-egyesület 
„laktanyája” lesz. Megvásároltunk egy régi 
parasztházat, amelyet komoly beruházással 
sváb tájházzá alakítottunk. Uniós pályázati 
forrásból tavaly az orvosi rendelőt és a hivatalt 
kívülről teljesen felújítottuk, és nyílászárócse-
rét hajtottunk végre. Energetikai korszerűsítést 

a solymári tájház gazdag programokat kínál

végeztünk, napelemeket szereltettünk fel.
− A közösségi élet eseményei közül melyek a 

legfontosabbak?
− A civil szervezetek minden évben ál-

lítanak májusfát, a május elseje előtti estén 
főterünkön, a Templom téren. Gyönyörű ter-
mészeti környezetben, a Jegenye-völgyben 
hagyományosan majálist rendezünk, fellépők-
kel, előadásokkal, sok száz nézővel. A Hősök 
Napja fontos rendezvényünk, ekkor adjuk át 
a „Solymárért” kitüntetést. Mária-napon, a 
szeptember 12-hez legközelebb eső hétvégén a 
település legnagyobb ünnepét tartjuk, a soly-
mári búcsút. A háromnapos, egész hétvégén 
zajló rendezvény idejére lezárjuk a település-
központot. Az elüldözött, 1946-ban kitelepített 
családok – csaknem 2000 embert üldöztek el 
otthonaikból – leszármazottai közül sokan 
rendszeresen hazalátogatnak a búcsú rendez-
vényeire.

A teljes interjú a www.pestmegyelapja.hu 
oldalon olvasható.

A helyi önkormányzat előnyben 
részesíti a természetes életformát, 
valamint fontosnak tartja a környe-
zetük szépségeinek megőrzését a 
budai hegyek övezte településen. 
Nem is akarnak várossá válni, ma-
radnak inkább családias nagyköz-
ség. Dr. Szente Kálmán polgármes-
terrel beszélgettünk.

Dr. Szente Kálmán
1964-ben született Solymáron. Agrár-
mérnök, projektmenedzser, környe-
zet- és természetvédelmi szakértő. A 
Gödöllői Agrártudományi Egyetemen 
szerzett diplomát. 2006-tól Solymár 
polgármestere a Solymári Polgári Kö-
rök támogatásával, 2010-től pedig a 
Fidesz-KDNP színeiben. Nős, öt gyer-
mek édesapja.

Budapest agglomerációjának egyik kiemel-
kedő települése a liszt Ferenc repülőtér és 
az Mo-s autópálya közelében fekvő Üllő, 
ahol folyamatos az infrastruktúra- és az 
iparfejlesztés. Kissné Szabó Katalin pol-
gármester szerint azonban mindig ügyelnek 
arra, hogy megőrizzék a város vonzerejét, 
élhetőségét.

− Jellemezhetjük Üllőt fiatal, de törekvő város-
ként?

− Az agglomeráció egyik fontos települése 
Üllő, s ezt bizonyítja, hogy a lélekszám évről 
évre emelkedik, ma már közel 12 ezren lak-
nak nálunk. Sokan költöznek ide Budapestről, 

Üllő töretlenül fejlődő, jó adottságú város
mert jók az adottságaink. Mivel sok a fiatal és a 
kisgyermek, életkezdési támogatással segítjük 
őket, de figyelünk az idősekre, a családokra is. 

− Mi emeli ki Üllőt a többi település sorából?
− Rengeteg pluszszolgáltatást adunk, kiváló 

közösségi tereink, tartalmas, ingyenes kultu-
rális eseményeink vannak. Megvásároltuk és 
felújítottuk a helytörténeti épületet, közösségi 
teret hoztunk létre, benne gyönyörű kemencé-
vel, amelyek alkalmassá teszik a teret a civil 
szervezetek programjaira, együttlétére.

− Korábban befektetőbarát címet kaptak…
− Ennek nyolc éve, de azóta is ebben a szel-

lemben dolgozunk. Egymás után érkeznek a 
befektetők a Ferihegyi és a Viktória Ipari Par-
kunkba. Nálunk épül az ország legnagyobb 
alapterületű raktárbázisa, egy üzletközpont 
és egy sor más fejlesztés is folyamatban van. 
Épül tovább az M4-es autópálya, új csomópont 
lesz Üllőn. Összesen 700 hektárt jelöltünk ki 
fejlesztésre, ebből 400 új, ahol az önkormány-
zat is rendelkezik saját területtel. Fontos, hogy 
megőrizzük az egyensúlyt, képviselve a lakos-
ság érdekeit.

− Milyen fejlesztések történnek a városban?
− Területeket vásároltunk a városközpont-

ban, szeretnénk egy kulturált, többfunkciós 
piacot építeni. Hamarosan elkezdődik a Deák 
Ferenc utca teljes körű felújítása, a Sportliget 
lakóparkban új, négycsoportos óvodát építünk. Megújultak a közösségi terek

Három közintézményünk energetikai felújítá-
sát végeztük el, illetve végezzük. Költségveté-
sünkben több százmillió Ft-ot különítettünk el 
fejlesztésre, de pályáztunk és pályázunk folya-
matosan, egyebek mellett a belterületi útjaink 
felújítására. Elkészítjük a város közlekedési 
koncepcióját is, hogy megőrizzük településünk 
élhetőségét.

− Itt a tavasz, jön a nyár, a fesztiválok, a 
közösségi rendezvények ideje. Milyen progra-
mokra hívná fel olvasóink figyelmét?

− Április 30-án Fut az Üllő címmel nagy-
szabású futóversenyt rendezünk, majd Csülök 
Fesztivált és gyereknapot. Júniustól augusztus 
végéig tartanak a zenés nyári estek, augusztus 
20-án pedig a Város Napjára várunk mindenkit 
szeretettel. 

A teljes interjú a www.pestmegyelapja.hu 
oldalon olvasható.

Kissné Szabó Katalin
1955-ben született. A tíz év hivatali 
munkából származó műszaki ta-
pasztalatot és a 20 éves vállalkozói 
vezetői gyakorlatot jelenleg is jól 
tudja hasznosítani a munkájában. 
2002-ben Pro Urbe-díjat kapott Üllő 
önkormányzatától. 2007 óta polgár-
mester. Férjével öt gyermeket neveltek 
fel, nyolc unokájuk van.
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Elek Sándor
55 éves, s több mint negyven éve 
lakik Törökbálinton. Végigjárta az ön-
kormányzati ranglétrát, volt képviselő, 
bizottsági elnök és a város társadalmi 
megbízatású alpolgármestere. Nős, 
egy leány- és egy fiúgyermeke van. 
Állatorvos édesapja 1990 és 1998 
között a település megbecsült polgár-
mestere volt. 2014 ősze óta Törökbá-
lint polgármestere.

− Hogyan változott a város lélekszáma az utób-
bi években? A helyi adottságok, a jó levegő még 
mindig sok budapesti családot vonz?

− Az elmúlt négy esztendőben megfigyel-
hető, hogy Törökbálint nemcsak a beköltözők 
– általában a tehetősebbek költöznek ide –, de 
a befektetők célpontja is lett. Még mindig talál-
hatóak nálunk nagy kiterjedésű területek, ame-
lyek felhasználhatóak gazdasági-kereskedelmi 
célokra vagy sportlétesítmények építésére. A jó 
közlekedés, a három autópálya és az infrastruk-
túránk sokaknak jelent vonzerőt. Éppen a közel-
múltban állapodtunk meg Európa egyik vezető 
szereléstechnikai cégével, a Würth Szereléstech-
nikai Kft.-vel. Átköltöznek Törökbálintra, saját 
magyarországi központot szeretnének itt felépí-
teni. Bejelentették, hogy az épületük mellett lévő 
területekre opciós vételi jogot kérnek, azaz vagy 
német beszállító partnereket szeretnének idehoz-
ni, vagy a fejlesztések miatt igényelnek területet. 
Törökbálintnak 13 hektár tartalékterülete van, 
amire mi csak azt szoktuk mondani, hogy ez ne-
künk a „családi ezüst”.  

A lakosság számát tekintve visszafogott a nö-
vekedés. Most nincs olyan beköltözési hullám, 
mint az 1990-es évek vége felé volt, de célpont 
maradtunk.

− Az akkori változás hogyan befolyásolta a 
város életét?

− Az említett években közel hatezren köl-
töztek hozzánk, s ez erőteljesen kijelölte a fej-
lesztési irányt. Fiatalok jöttek gyerekekkel, ezért 
az akkori önkormányzatoknak a humán infra-
struktúrát kellett fejleszteniük: óvoda, bölcső-
de, iskola épült. Minden elődöm szeretett volna 

Törökbálint egyik vonzereje        
a kertvárosi hangulat

A rendszerváltást követő évektől 
kezdve a fővárosi agglomeráció-
hoz tartozó Törökbálint a folyama-
tos és átgondolt fejlesztéseknek kö-
szönhetően a térség közművekkel 
és közösségi infrastruktúrával egyik 
legjobban ellátott településévé vált. 
Elek Sándor polgármester vendégei 
voltunk.

polgármesteri hivatalt építeni, de mindig akadt 
fontosabb feladat. Mostanra ez lecsengett, igaz, 
már 2014-ben javasoltam a képviselő-testület-
nek, hogy építsünk városházát. A régióban mi 
vagyunk az egyedüliek, akiknél ez hiányzik, mi-
közben az ország tíz legfejlettebb városa között 
ott van Törökbálint is. Az ünnepélyes átadást 
augusztusra tervezzük. Nyílik kormányablak is, 
az információk szerint az érdi kihelyezett kor-
mányhivatal költözik ide, az új polgármesteri 
hivatalba.

− Négy éve polgármester. Milyen fejlesztések 
valósultak meg azóta?

− Kijelöltük az irányt, hogy merre fejlődjön a 
város. Konszenzus jött létre, hogy a többi terüle-
tet nem elfelejtve először Törökbálint központ-
ját alakítsuk át igazi belvárossá. Ennek alfája és 
ómegája a polgármesteri hivatal, a városháza. 
A korábbi jegyzői ingatlant megörököltük, és 
arra a helyre írtunk ki országos tervpályázatot. 
A nyertest a Pest Megyei Iparkamara választotta 
ki. Hatalmas park alakítható ki a hivatal mellett 
és mögött, amelynek ékessége a Kálvária-domb. 
Kulturális rendezvények, nyári koncertek – min-
den megtalálja méltó helyét ezen a területen. 
Párját ritkítóan gyönyörű lesz, s így megmarad 
a büszkeségünk, a Törökbálintra oly jellemző 
kertvárosi jelleg. 

− Meg tudták őrizni azt az optimális helyze-
tet, hogy a városban mindenkinek tudnak munkát 
biztosítani?

− E tekintetben büszke városvezető vagyok: 
Törökbálinton 1,7 százalékos a munkanélküli-
ség, azaz gyakorlatilag nincs. Inkább az a fél-
szünk, honnan kerítünk majd munkaerőt, főleg 
ha új munkahelyek létesülnek, ugyanis a vállal-
kozások részéről folyamatos az érdeklődés. 

− A Törökbálinti Tüdőgyógyintézet fejlesztése 
a tervek szerint idén lezárul…

− Nagyon jó a viszonyunk a tüdőgyógyinté-
zettel. Jól működő, magas színvonalú, jó gaz-
dálkodású kórház. Pár évvel ezelőtt eldöntötték, 
hogy új szárnyat építenek, saját erőből, amelyet 
néhány hónapon belül átadnak. A járóbeteg- és 
a kórházi részleg az egész régiót ellátja majd. 
A Majláth-kastélyban van a szanatórium köz-
pontja, gyönyörű zöldövezetben. Tüdőszana-
tóriumként működött korábban is, a fő profil 
megmaradt, de ma már sokkal kiterjedtebb 
egészségügyi ellátást nyújt. 

− Több sportoló említi „hazájaként” Török-
bálintot. Például Cseh László.

− Vagy a fiatal gyorsúszó Németh Nándor, aki 
az Egri Úszó Klub törökbálinti fiókegyesületé-
ben Plagányi Zsolt irányításával szintén nálunk 
készül a versenyekre. Siófokról költözött ide, és 
nagyon jól érzi magát. De említhetném az NB 
I. B-s kosárlabdacsapatunkat, a nívós vívóisko-
lánkat, és hosszan sorolhatnám még. Évente 40 
millió forinttal támogatjuk a sportegyesületek 
munkáját.

− Az ön édesapja 1990 és 1998 között ült a 
polgármesteri székben. Ő vajon mire lenne a leg-
büszkébb a fia „eredményei” közül?

− Szerintem a polgármesteri hivatalra. Az 
avatón neki ajánlom majd az új hivatalt. ■

A Kegyeleti park az első törökbálinti telepesek sírhelyeit őrzi

A Munkácsy Mihály Művelődési Ház épülete
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− Arra kérem, hogy röviden mutassa be olva-
sóinknak a munkahelyét. 

− A Gödöllői Királyi Kastély hazánk leg-
nagyobb alapterületű barokk épületegyüttese, 
csupán a tetőfelület 17 ezer négyzetméter. Hatal-
mas maga az épület is, amely egy 26 hektáros 
természetvédelmi és műemlékvédelmi parkban 
található. Leghíresebb lakója Erzsébet királyné 
volt, a legtöbb turista őmiatta látogat Gödöllőre, 
hiszen Sisi nem csupán Magyarországon, hanem 
a világ szinte minden táján rendkívül népszerű 
volt a maga korában. Jamaicától Kínáig, Japán-
tól Új-Zélandig mindenhonnan fogadunk ven-
dégeket. Úgy gondolom, a hazai turizmusnak is 
fontos állomása a Gödöllői Királyi Kastély. Az 
1996-os újranyitása óta nagyon sok vendéget fo-
gadtunk, s mostanában várjuk a hárommilliomo-
dik múzeumi belépőt váltó vendégünket.

− Minek köszönhető az egyre növekvő nép-
szerűségük?

− Egyrészt változtattunk a szolgáltatásain-
kon, ugyanis nem elég felkínálni a lehetősége-
ket, hanem fontos az is, hogy éljenek ezekkel, 
azaz a „vásárlói igényeknek” ugyanúgy meg 

Vonzó úti cél  a Gödöllői Királyi Kastély egész évben

Júniusban csatlakoznak a „Történeti kertek, kastélyparkok   napja”című  európai rendezvénysorozathoz  fotók: gödöllői királyi kastély

A 18. században, több szakaszban 
épült, ma múzeumként és rendez-
vényhelyszínként messze földön 
híres Grassalkovich-kastély a Nem-
zeti Kastélyprogram egyik kiemelt 
objektuma. Dr. Ujváry Tamással, a 
Gödöllői Királyi Kastély ügyvezető 
igazgatójával az általa vezetett kul-
turális intézményről beszélgettünk.

Gödöllő Város Önkormányzata törekvéseinek 
megfelelően – a mai divatos szóval – a fenn-
tartható fejlődést szem előtt tartva egyenlete-
sen fejlődik a Pest közeli település.

Megérkezve a városba, a Gödöllői Királyi 
Kastély mellett talán az óriási forgalom az, 
amire rögvest felfigyel az ember. Tavaly innen 
indult magyarországi „hódító útjára” az a civil 
kezdeményezés, amit úgy ismerhettünk meg, 
hogy a „zebrazászló”. A gyalogátkelőhelyeken 
történő balesetek visszaszorítása érdekében az 
önkormányzat a hozzá tartozó utakon megkez-
di az úgynevezett „okos zebrák” kiépítését, 
amelyek – a jól észrevehető felfestéssel kombi-
nálva – a közvilágítástól elkülönülve beépített 
fényjelzéseket adnak, ha gyalogos lép rá.

Ami pedig a városközpontot illeti, a tervek 
szerint a nyár folyamán elkészül a 2011-ben 
átadott új főtér – a Szabadság tér − legújabb 
vonzereje, a szabadtéri színpad és környe-
zete, bőséges játszóeszköz-kínálattal, árnyé-
kos pihenőhelyekkel. Jó lesz itt összejönni, 
beszélgetni. Az idelátogató autósok számára 
a parkolóhelyek folyamatos bővülése jelent 
könnyebbséget. A biciklikkel érkezőknek pe-
dig a Dózsa György úton épül hamarosan új 
kerékpárút. Gödöllő nem véletlenül nyerte el a 
„Kerékpárosbarát Város” címet.

Az évről évre fejlődő városban a már meg-
lévő értékek karbantartására, felújítására is 
jelentős gondot fordítanak. Az elmúlt időszak-
ban kívülről teljesen megújult, s visszanyerte 
eredeti szépségét a kastéllyal szemben álló 
egykori Várkapitányi lak, aminek belső terei 
is hamarosan újjászületnek. Folyamatosan 
felújítják a városi kezelésben lévő utakat is. 
Erre idén 242 millió forintot szán a település. 
Járdaprogramra pedig több mint 100 millió fo-
rintot fordít 2018-ban a város. Nem szabad szó 
nélkül hagyni a nagyobb részt európai uniós és 
kisebb részben állami forrásból finanszírozott 
vasúti projektet, aminek – a Rákos és Hatvan 

közötti szakasz felújításának – keretében nem-
csak a vasúti pályát cserélik ki, hanem szinte 
teljes egészében új vasútállomást építenek, 
kombinálva a HÉV-végállomással, s vasúti 
felüljárót is kap Gödöllő.

Gödöllő hagyományosan családbarát város. 
Szinte nincs olyan év, hogy kisebb-nagyobb 
játszótér-felújítás vagy -építés ne történne. 
Idén mintegy 50 milliós beruházás keretében 
újul meg a környéken csak Rönkvárként is-
mert nagy, a fejlesztésnek köszönhetően több-
generációssá váló játszótér, ahol a kisgyerekek 
mellett a kamaszoknak és az idősebbeknek is 
lehetőségük lesz a lazításra. Emellett a tervek 
szerint a város szívében lévő és megújuló Al-
sóparkban hamarosan tanösvényt alakítanak 
ki, és ezzel párhuzamosan revitalizálják a par-
kot átszelő Rákos-patakot.

A város vonzerejét jelentősen növeli az át-
lagosnál jobb közbiztonság is. Ehhez döntően 
hozzájárul, hogy egyre több közterületet kap-
csolnak be a kamerás térfelügyeleti rendszer-
be. Ennek folyamatos bővítése a lakossági igé-
nyek figyelembevételével zajlik. ■

Kiegyensúlyozott fejlődés Gödöllőn
A városban az idén és jövőre is olyan nagyszabású fejlesztések valósulhat-
nak meg, amelyek egybeesnek az itt élők és idelátogatók igényeivel. Per-
sze mindezt úgy, hogy egyszerre növelik a komfort- és biztonságérzetet, 
valamint hozzájárulnak a rendezettebb városképhez. 

A szabadtéri színpaddal és árnyékos pihenőhelyekkel bővülő főtér látványterve

A magyar szecesszió Európa-hírű művésztele-
pét az 1901-ben Gödöllőre költöző Körösfői-
Kriesch Aladár alapította. Ő és társai a képző- 
és iparművészet szinte minden ágát művelték, 
a szobrászattól a bőrművességen, bútorkészí-
tésen, a grafikán és az üvegablak-tervezésen 
át a freskó- és táblakép-festészetig. Művészeti 
ideáljuk a nemzeti művészet megteremtése volt 
egy népművészetre támaszkodó, új, dekoratív 
stílus kialakításával, létrehozva a magyar sze-
cesszió formavilágát. A gödöllői művésztelep 
tevékenységének a magyar kultúrában betöl-
tött értékteremtő szerepe elismeréseként 2005-
ben Magyar Örökség Díjat kapott.

Tudta-e, hogy…
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kell felelnünk, mint bármilyen más szolgáltatási 
területen. Másrészt módosítottuk a nyitvatartási 
időnket, mindennap fogadjuk a látogatókat, s al-
kalmazkodunk a hétköznapok és a hétvégék, va-
lamint a szezonalitás igényeihez. A vendégeink-
nek sokféle látogatási módot kínálunk, például 
13 nyelven van audioguide-unk, külön gyermek 
és felnőtt változatban, de készítettünk játékos 
kalandlapokat is, és indítottunk egy manapság 
közkedvelt szabadulószobás játékot, amely ön-
magában is igen népszerű. 

− Rendelkeznek-e szálláshelyekkel?
− Jelenleg még nem, pedig erre a kastély-

parkban nyílna lehetőség, akár a meglévő 

egykori gazdasági épületekben, de akár újon-
nan emelt épületben is. Az igény megvan erre, 
hiszen rengeteg rendezvényt tartunk a kas-
télyban, az esküvőktől a céges programokon 
át a diplomáciai fogadásokig. Ha e tervünk 
megvalósulna, a kastély minden tekintetben 
egyedülálló kulturális és rendezvényhelyszín-
né válhatna. 

− Az állandó kiállítások mellett terveznek-e 
idén széles érdeklődésre számot tartó időszaki 
tárlatokat?

− Két ilyen kiállítást is rendezünk. Az egyik 
április második felében nyílt meg, a Gödöllői 
Királyi Kastély büszke tagja az Európai Ki-

rályi Rezidenciák Szövetségének. A Szövet-
ség úgy véli, hogy e rezidenciák egyik közös 
értéke a gasztronómia. A Terítéken a „fehér 
arany” című kiállításunk az arisztokrácia ét-
kezési szokásait mutatja be, ahol gyönyörű 
étkészleteket, több száz éves üvegpoharakat 
lehet megtekinteni. De nem egy „vitrinbe zárt” 
kiállítást nyitottunk meg, hanem élethelyze-
teket mutatunk be. Például berendeztünk egy 
olyan reggelizősarkot, amelynél látható, hogy 
kétszáz évvel ezelőtt hogyan étkezhetett egy 
főúri család. E kiállításhoz számos izgalmas 
program is kapcsolódik, júniusban piknikeket 
tartunk a kastélyparkban, egyebek mellett be-
mutatva a Pest Megyei Értéktárban is szereplő 
gasztronómiai értékeket. 

A következő időszaki kiállításunkon pedig 
a második világháborútól a rendszerváltásig 
tartó életet szeretnénk bemutatni, hogy mi 
minden történt ezekben az évtizedekben a gö-
döllői kastélyban. Volt itt szovjet laktanya, pol-
gárvédelmi bázis, idősek otthona… A kiállítást 
gyerekek segítségével szeretnénk létrehozni: 
a kiállítás nevét, a tematikát, a kiállítandó tár-
gyakat, a sajtóval történő kapcsolattartást gye-
rekek fogják meghatározni, elvégezni. Sőt, a 
megnyitó napján, valamikor szeptember végén 
egy gyerek lesz a kastélymúzeum igazgatója.  

− A honlapjukon miért nevezik magukat a 
„gyermekek kastélyának”?

− Mert a kastélynak létezik egy igazi tu-
lajdonosa, akit úgy hívnak, hogy Herceg 
Egérváry Elemér. Ő itt lakik a kastélyban, a 
saját lakosztályában. Nevéhez fűződik egy 
háromkötetes mesekönyv, amely megkapta 
a múzeumpedagógiai nívódíjat. Nagyok sok 
múzeumpedagógiai foglalkozást szervezünk a 
gyerekeknek, s Elemérnek immár vannak saját 
termékei is: csokoládék, mesekönyvek, pólók, 
színezők. Egyszóval nagyon változatos az a 
programcsomagunk, amelyet kifejezetten a 
gyermekek kedvéért hoztunk létre. Természe-
tesen Elemérrel további terveink is vannak. ■

Dr. Ujváry Tamás
Jogi diplomáját a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen szerezte. Dol-
gozott jogászként, de mindig kötő-
dött a kultúrához és a turizmushoz. 
A gödöllői kastéllyal gyerekkora óta 
szoros a kapcsolata – diákként volt 
ott idegenvezető, és szervezett ren-
dezvényeket. Hét éven át igazgató-
helyettese, majd 2017 januárja óta 
igazgatója a kastélynak.izgalmas programok várják a gyerekeket sisi lakosztályának egyik szobája
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Tápiószecsőn egymást követik a fejlesztések
Az itt élők régi álma teljesül azzal, hogy foly-
tatódik a település és a térség számára nagyon 
fontos 31-es főút felújítása. A munkálatok Tá-
piószecső teljes belterületi szakaszát érintik, a 
kivitelezés márciusban kezdődött meg. A most 
megújuló útszakasz könnyebb elérést biztosít a 
Tápió menti településekről ingázóknak a buda-
pesti agglomerációba.

Bata József polgármester szerint ezzel a közúti 
beruházással vonzóbbá válik majd a település és 
térsége a befektetők számára is. Az önkormányzat 
kiemelt célja a főútról könnyen megközelíthető, 
korszerű ipari terület kialakítása és új munkahelyek 
létrehozására. Az utóbbi érdekében az iparűzési 
adó mértékét másfél százalékra csökkentették, ami 
így a legalacsonyabb a térségben.

Sajnos Tápiószecsőn az elmúlt évtizedekben a 
belterületi úthálózat fejlesztése elmaradt az orszá-
gos átlagtól, a korábbi önkormányzat nem fordított 
kellő figyelmet az akkori pályázati lehetőségekre. 
Ennek az örökségnek a felszámolását tűzték ki cé-
lul, több utcát önerőből újítottak fel, ám szerencsére 
pályázati pénzek is segítették a települést. − Büsz-
kék vagyunk arra, hogy 2010 óta megdupláztuk a 
szilárd burkolatú utak számát a településen. Célunk 
a következő néhány évben szilárd burkolattal ellát-
ni a teljes úthálózatunkat – mondta a polgármester. 

Tápiószecsőn az elmúlt nyolc évben mintegy 
1,5 milliárd forint értékű beruházás valósult, va-
lósul meg a most futó projektekkel együtt.  Ezek 
közül Bata József kiemelte a csapadékvíz-elvezető 

rendszer rekonstrukcióját, a vasútállomáson a P+R 
parkolók építését, a hat önkormányzati intézmény-
nél megvalósuló napelemes energiaellátó-rendszert. 
Több százmillió forintból most zajlik az iskola épü-
leteinek és energetikai rendszerének a korszerűsí-
tése, valamint a központi konyha felújítása. A tele-
pülésen jelentős ökoturisztikai és jóléti beruházások 
történtek. Tanösvényeket alakítottak ki, műfüves 
focipályát építettek. Hamarosan megkezdik a kerék-
párút felújítását. Az egészségügyi szolgáltatásokban 
is jelentős előrelépés történt. Az önkormányzatnak 
sikerült elérnie a két megüresedő háziorvosi praxis 
betöltését. Így ma már csupán a gyermekorvosi pra-
xis betöltését kell megoldaniuk a hatezer-kétszáz fős 
településen. Április elején adták át az új háziorvosi 
rendelőt. Felújítják a védőnői szolgálat épületét és az 
idősek klubját.

Az önkormányzat törekszik vonzó kulturális 
programokat kínálni, amelyeken a fiatalok, a csalá-

dosok és az idősek is kikapcsolódhatnak. Az elmúlt 
évben új kulturális intézmény létesült, az önkor-
mányzat átvette az államtól a volt helyőrségi klub 
épületét, ahol számos program mellett rendszeresen 
tartanak színházi előadásokat, és újraindult a mozi 
is.  A nyári rendezvények közül kiemelkedik a régi 
falunapokat felváltó Ürgés Fesztivál, ahová egyre 
többen látogatnak el a régió minden részéből. 

Emlékmű a 750 éves település bejáratánál

Bata József
1967-ben született Budapesten, ám 
kisgyermekkora óta Tápiószecsőn 
él családjával. 25 éven át vállalko-
zóként dolgozott. 2006-tól Tápió-
szecső alpolgármestere, 2010-től 
pedig polgármestere. Alapítója 
és elnökségi tagja a Wass Albert 
Tápiómenti Kulturális Egyesület-
nek. Nős, két fiúgyermek édesapja.

nyársapát nyugalmas, békés, komfortos 
vidéki település, ahol a folyamatos fejleszté-
seknek köszönhetően a lakosság egészséges 
környezetben élhet és színvonalas önkor-
mányzati szolgáltatásokat vehet igénybe, 
már-már a nagyvárosokéhoz hasonló szín-
vonalon – mondta el lapunknak Kis Miklós 
polgármester.

A község kedvező gazdaságföldrajzi kör-
nyezetben található, Cegléd, Nagykőrös és 
Kecskemét közelében, ahol a lakosság döntő 
többsége képzettségének megfelelő munkát 

Nyársapát kedvelt település a térségben
talál. Az országos átlagnál jobbak az itteniek 
munkalehetőségei, mégsem akarunk lemon-
dani a munkahelyteremtésről, hiszen sokan 
szeretnének helyben dolgozni – fogalmazott a 
polgármester. 

Sikerült támogatást nyerniük egy ipari park 
kialakítására, a kivitelezési munkálatok rövi-
desen megkezdődnek.  Az önkormányzat költ-
séghatékony gazdálkodással minden esetben 
elő tudja teremteni a pályázatokhoz szükséges 
önerőt, így történt ez az ipari park esetében is. 
Ahol kiépül a teljes infrastruktúra, létesül egy 
inkubátorház tárgyalóval és korszerű infor-
matikai rendszerekkel. Két vállalkozás máris 
bérelt magának területet. Az önkormányzat 
munkatársai jól hasznosítják tudásukat és ta-
pasztalatukat az elérhető pályázati források 
sikeres megszerzése érdekében. Egy év alatt 
mintegy 500 millió forintból valósíthatnak 
meg jelentős beruházásokat.

Áprilisban elkezdődött egy új egészségház 
építése, ahol orvosi és fogorvosi rendelőket ala-
kítanak ki. A régi épületeket is felújítják, ahol 
majd a nyugdíjas klub és civil szervezetek kap-
nak helyet. Rövidesen sor kerül a csapadékvíz-
elvezető rendszer kiépítésére Nyársapát egész 
területén, szintén vissza nem térítendő támoga-
tás segítségével. Kis Miklós elmondta, hogy a 
kistelepülések számára elérhető Leader-forrás 
keretéből épül egy szálláshely az idelátogató A lecsófesztiválon senki sem marad éhen

vendégek, a természeti turizmust kedvelők és 
a gokartpályát használók számára. Nyársapát 
természeti környezete egyedi, vonzó kínálatot 
nyújt, nyáron sok diák látogatja a Gerje-patak 
menti erdei iskolát és a különleges élményt 
nyújtó erdei tanösvényt. 

Az önkormányzat a jövőben is kiemelt sze-
repet szán a fejlesztéseknek. Fő cél a fiatalok 
helyben tartása. Nyársapát büszke arra, hogy 
az átlagéletkor a térségben itt a legalacsonyabb. 

A nyár legnagyobb eseménye a színes és 
vonzó programokat kínáló júliusi Lecsófesz-
tivál, ahová az ország minden pontjáról ér-
keznek versenyzők. Nyársapáton található ha-
zánk egyik legnépszerűbb motokrosszpályája, 
ahol nemzetközi versenyeket is rendeznek. A 
Szarka-kúriában helytörténeti kiállítás kapott 
helyet, az épület udvara kedvelt szabadtéri ren-
dezvényhelyszín. ■

Kis Miklós
1950-ben született Cegléden. Fiatal-
korában az óra- és ékszerszakmában 
dolgozott. A rendszerváltás időszaká-
ban váltott át a mezőgazdaságra, és 
magángazdaságot alapított. 2006 
ősze óta Nyársapát község polgár-
mestere, e tisztségében tehát immár 
harmadik ciklusát tölti. Egy leány- és 
egy fiúgyermek édesapja.

Folynak a 31-es főút felújítási munkálatai
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„Hiszem és hittel vallom, hogy a városi rang el-
nyerése valami teljesen újnak a kezdete, Isaszeg 
fejlődésének a kiindulópontja lesz. Sokan és 
sokféleképpen segítették azt a munkát, amely-
nek elismeréseként településünk városi címet 
kapott. Meggyőződésem, hogy a 21. század ki-
hívásainak Isaszeg és az itt élők meg fognak fe-
lelni” − fogalmazott 2008-as ünnepi beszédében 
Hatvani Miklós polgármester. 

Mára bebizonyosodott, hogy a város fejlődé-
sét segítő munka azóta is folyamatos. Az elmúlt 
tíz évben Isaszeg jelentős változásokon ment ke-
resztül. Sikeresen indult és nyert európai uniós és 
hazai pályázatokon, amelynek következtében a 
városban többmilliárdos összértékű fejlesztések 
valósulhattak meg, s ezek jelentős mértékben, 
minőségében változtatták meg az itt lakók életét. 

Hatvani Miklós elmondta, hogy fokozottan 
ügyeltek a város gazdasági működőképességére. 
A 2008-as nehéz gazdasági helyzet ellenére az 
önkormányzat több belterületi ingatlant vásárolt, 
a külterületen pedig erdőt, mezőt, szántót, ezzel 
is gyarapítva Isaszeg vagyonát.  A belterületi 
ingatlanok megvásárlása során többek között 
szem előtt tartották a jövőbeni városközpont ki-
alakításának lehetőségeit. A városban jelenleg is 
nagyszabású fejlesztések folynak. A polgármes-
ter ezek közül kiemelte az ipari park építését, 
egy új, komplex egészségügyi központ létre-
hozását, valamint a magyar állam nagyszabású 
vasútfejlesztési programját, amely Isaszeget is 
kedvezően érinti. A Magyar Pünkösdi Egyház 
által fenntartott Gábor Dénes Óvoda, Általános 
Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium terüle-
tén az önkormányzat az egyházzal közösen egy 
sportkomplexum létrehozásán munkálkodik 
sportcsarnokkal és tanuszodával. 

Isaszeg kereken tíz esztendeje          
kapott városi rangot

Államalapító Szent István királyunk 
ünnepe 2008 nyarától egyben 
Isaszeg várossá avatásának év-
fordulóját is jelenti. Az elmúlt egy 
évtizedben immár végérvényesen 
beleíródott Isaszeg történelmébe 
a városi rang, amelyet, persze, az 
itt lakók a maguk tapasztalatával 
éreznek át, élnek meg.

Település- és infrastruktúra-fejlesztés kereté-
ben Isaszegen 16 utca kapott szilárd útburkola-
tot, és 12 kilométer járda épült újjá. Körforgalom 
létesült a város legforgalmasabb kereszteződé-
sében, amit a város folyamatosan karbantart, és 
minden tavasszal virágokkal parkosít.  Az önkor-
mányzat létrehozta az Isaszegi Gazdasági Ellátó 
Szervezetet, ezzel is segítve a város mindennapi 
működését. Három orvosi rendelőt újított fel, il-
letve alakított ki a város, és modernizálták a fog-
orvosi ellátást. Több, uniós elvárásoknak meg-
felelő játszótér is létesült, amelyek tisztaságára 
és biztonságosságára nagy hangsúlyt helyeznek.

A közművelődés, az oktatás és a sport terü-
letin is számos eredménnyel büszkélkedhet a 
város. Részlegesen felújították a Dózsa György 
Művelődési Otthon épületét külsőleg és belső-
leg is. Megtörtént a nyílászárók cseréje, kor-
szerűsítették az épület alsó szintjének elekt-
romos hálózatát és világítását. A nagyterem 
teljesen megújult, új padlóburkolatot kapott, a 
hangosító pultot is átépítették, új színt kapott 
a falak felülete és burkolata. Pályázati pénz-
ből sikerült újjávarázsolni a Damjanich János 
Általános Iskolát, ezzel korszerű teret és kör-
nyezetet biztosítva a benne dolgozó pedagó-
gusoknak és tanulóknak. Épületenergetikailag 
korszerűsíttették a Klapka György Általános 
Iskolát és a Bóbita Óvodát. Pályázati pénzből 
és részben önerőből felújították az Aprók Falva 
Bölcsőde épületét, udvara az uniós elvárások-

Hatvani Miklós
55 éves. Tizenkét esztendeje szol-
gálja polgármesterként szeretett 
városát, Isaszeget. Megválasztása 
előtt speciális kísérleteket végzett, ta-
nított a Taurus Gumiipari Vállalatnál 
és több gazdasági társaság veze-
tője is volt. Polgármesteri tevékeny-
ségét iskolaépítések és -felújítások, 
valamint környezetvédelmi beruhá-
zások jellemzik.Műfüves focipályával bővült a sporttelep 

A körforgalmi csomópont rekordgyorsasággal épült meg a városközpontban

nak megfelelő gumiszőnyeggel ellátott játszó-
térrel, homokozóval és balesetmentes szilárd 
burkolattal bővült. Az önkormányzat átvette 
Pest megyétől a Falumúzeum fenntartását, ve-
zetését, ezzel megmentette az intézményt, ami-
nek a felújítása az elmúlt három hónapban meg 
is történt. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
közösen műfüves focipályával bővült Isaszeg 
sporttelepe.

Az önkormányzat számára mindig is fontos 
volt a környezetvédelem. Az elmúlt tíz évben 
új ivóvíz-kutakat létesítettek, megoldva ezzel a 
város, legfőképpen az Ófalu ivóvízellátását. Pá-
lyázati forrásból felépítették és átadták az új, kor-
szerű szennyvíztisztító telepet, amely nemcsak a 
csatornahálózatra való rákötési lehetőségek szá-
mát növelte meg, hanem jóval tisztább ivóvízzel 
látja el a város lakosságát. Megtörtént a sze-
métbánya rekultivációja, helyén egy parkosított 
liget kialakításával. Elvégezték a Rákos-patak 
vízgyűjtő területén lévő árkok mederbővítését.

A város 10. évfordulóját méltóképpen tervezi 
megünnepelni az önkormányzat a város lakói-
val, neves előadóművészek fellépésével. Ezen 
a napon ünnepli fennállásának 50. évfordulóját 
a Csata Táncegyüttes, köszöntésére folklórnapot 
tartanak az együttes díjazásával egybekötve. Au-
gusztusi rendezvényeinkre mindenkit szeretettel 
várunk az egész ország területéről – mondta be-
fejezésül Hatvani Miklós polgármester. ■

»Pályázati pénzből sike-
rült újjávarázsolni a Dam-
janich János Általános 
Iskolát.«
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Szigetszentmiklóson a minőség javítása a cél

− Kedvelt célpontja a befektetőknek az agg-
lomeráció, így Szigetszentmiklós is. Milyen 
önöknél a fogadókészség?

−  Szakképzett munkaerő várja a befek-
tetőket, közülük nem kevesen több diplo-
mával, speciális tudással és nagy szakmai 
gyakorlattal. Az M0-s autópálya alapvető 
előny, a vállalkozások szívesen telepszenek 
le nálunk. Iparterületet is tudunk biztosíta-
ni, ha a befektetők segítenek abban, hogy 
a közlekedési helyzet ne romoljon, hanem 
javuljon. Jelenleg ugyanis problémát jelent 
bejutni a fővárosba a reggeli csúcsidőben, 
s ezen változtatnunk kell.  Két teljes értékű 
M0-s csomópontunk van, de még egyet sze-
retnénk építeni, amire úgy tűnik, most reális 
az esély. Ehhez kérjük az idetelepülő cégek 
anyagi támogatását. 

− A fővárosból szívesen költöznek ide a csa-
ládok, de önök nem a mennyiség, hanem a mi-
nőség elvét vallják. Mit kell ezen érteni?

− Napjainkban sokan nem szívesen választják 
a nagyvárosi életet. Ám szeretik, ha napközben 
minden szolgáltatás elérhető, pihenni viszont 
csendesebb környezetben szeretnének, ezért fel-
értékelődik az agglomeráció, mert itt nyugalma-
sabb az élet, és közel a munkahely. Szigetszent-
miklós ezért kedvelt célpontja a kiköltözőknek. 
Igyekszünk teljes körű infrastruktúrával követni 

A városháza a két világháború között épült

a lakosság igényeit, folyamatosan fejlesztjük a 
bölcsődei, óvodai és iskolai férőhelyeket, a város 
egész területe csatornázott. Még gondot jelent az 
útjaink állapota és a csapadékvíz-elvezetés, de 
minden erőnkkel, minden anyagi forrásunkkal 
azon vagyunk, hogy ezen változtassunk. 

− A csend és a nyugalom mellett egyre na-
gyobb az igény az aktív kikapcsolódás iránt. 
Ezen a téren is versenyképesek?

− Mivel a legtöbben valóban az aktív ki-
kapcsolódást részesítik előnyben, igyekszünk 
bővíteni a kerékpárút-hálózatunkat. Sok ren-
dezvényt szervezünk, több sportegyesületet 
támogatunk, mert a jelentős beköltözés hatá-
sára fiatal átlagéletkorú a településünk. Mivel 
nem a betegséget akarjuk gyógyítani, hanem 
az egészséges életszakaszt meghosszabbítani, 
sokat áldozunk a sportra. A családiház-építési 
lehetőségeket igyekszünk úgy alakítani, hogy 
csökkentsük a zsúfoltságot, az új telkeken tá-
gasabb, szellősebb helye legyen az otthonok-
nak, azaz a mennyiségi elv helyett a minőséget 
helyezzük előtérbe. ■

Minőségi életfeltételeket szeretne 
biztosítani lakóinak Szigetszent-
miklós, amely az agglomeráció 
többi településéhez hasonlóan 
vonzó kisváros mind a letelepedni 
vágyók, mind pedig a befektetők 
körében. Szabó József polgár-
mester azt mondta, a városvezetés 
nem szeretné, ha a mennyiség a 
minőség rovására menne.

Szabó József
Szigetszentmiklóson született 1956-
ban. A Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen szerzett diplomát, majd 
a mezőgazdaságban dolgozott. 
1998-tól városi képviselő, később 
alpolgármester, 2006 óta pedig Szi-
getszentmiklós polgármestere. 2002-
től tagja Pest Megye Közgyűlésének. 
Nős, mindkét felnőtt gyermeke orvos.

A Pest megyei településen három fontos 
infrastrukturális beruházás is segíti az itt 
élők mindennapjait. Közülük egy a befeje-
zéséhez közeledik, kettő munkálatai pedig a 
közeljövőben megkezdődhetnek.

Bóna Zoltán országgyűlési képviselő, Hoffman 
Pál polgármester, Giczi Miklós iskolaigazgató 
műszaki szakemberekkel együtt márciusban 
tájékozódott a tököli Weöres Sándor Általános 
Iskola 400 milliós fejlesztésének helyzetéről.

A bejárás során örömmel látták a megszé-
pült épületeket, az új nyílászárókat és a nap-
elemeket.

Már javában zajlik a Tankerületi Központ 
által 30 millió forinttal finanszírozott kazán-
csere és fűtésrendszer korszerűsítése. Már a 
helyére került a város által készíttetett új, mo-
dern előtető is. Az iskola számára 14 millió 
forint értékben vásároltak informatikai eszkö-
zöket.

Összességében több mint 300 millió forint 
értéket képvisel az iskolafelújítás, amelynek 
folytatásához 2018-ban további 110 millió fo-
rint áll rendelkezésre.

A nemzetgazdasági miniszter döntése értel-
mében Tököl Város Önkormányzata közel 300 
millió forint támogatást nyert a „Települések 
felszíni csapadékvíz-elvezetési létesítménye-
inek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

Pályázati források is segítik Tököl fejlődését
korszerűsítésének támogatása Pest megye te-
rületén” című pályázaton.

E támogatásból és a 16 millió forintos ön-
kormányzati önrészből megvalósulhat a Bodza 
és a Fürtös utca, valamint a Diófa sor, az Aká-
cos út, a Mester és az Árnyas utca egyes sza-
kaszainak csapadékvíz-elvezetése. A projekt 
részeként megvizsgálják a Hársfa és a Madách 
Imre utca elvezető rendszerbe kötésének lehe-
tőségét is, ami a tulajdonviszonyok rendezése 

után következő ütemként valósulhat meg. A 
beruházással az Északi-Kertváros legkritiku-
sabb pontjain oldódik meg a felszíni vizek el-
vezetési, szikkasztási problémája. 

Több sikertelen pályázat után végre komp-
lex fejlesztés valósulhat meg hamarosan a 
Szivárvány Óvoda Csépi úti épületében. A 
támogatási döntés értelmében Tököl Város 
Önkormányzata a tulajdonában lévő, óvodai A Weöres Sándor Általános Iskola épülete

»Komplex fejlesztés való-
sulhat meg hamarosan a 
Szivárvány Óvoda Csépi 
úti épületében.«

ellátást nyújtó intézmények fejlesztésére kiírt 
pályázaton 150 millió forint támogatásban ré-
szesült.

Az önkormányzati, nagyságrendileg 26 mil-
lió forint önrésszel kiegészülve összességében 
176 millió forintból magastető-építésre, külső 
homlokzatszigetelésre, fűtésrendszer-rekonst-
rukcióra, tornaszoba és mozgássérült mosdó 
kialakítására, valamint az óvodaudvar teljes 
felújítására kerül sor.

Ezt követően az intézmény komfortosabbá 
válik a gyermekek és a nevelők számára, s ez-
zel együtt egy újabb tököli középület kap min-
den igényt kielégítő, modern külsőt. ■

»A jelentős beköltözés ha-
tására fiatal átlagéletkorú 
a településünk.«
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− Az elmúlt másfél évtizedben Dunaharaszti al-
vóvárosból modern nagyiparral rendelkező tér-
ségközponttá vált. Mi minden kellett ehhez?

− Már a kezdetektől volt egy koncepciónk 
arra a lépéssorozatra, amely aztán a város fej-
lődését előmozdította. Kihasználtuk a település 
fekvéséből eredő előnyeinket, hiszen a város 
határában megépült előbb az M0-s autópálya, 
majd az 51-es főközlekedési út. Ezek bekapcsol-
ták Dunaharasztit nemcsak az ország, hanem 
– nyugodtan mondhatjuk – Európa vérkeringé-
sébe is. Korszerű vasúti kapcsolattal is rendel-
kezünk, ezért egyre-másra jelentkeztek nagy 
hazai és nemzetközi cégek azzal a szándékkal, 
hogy letelepednének nálunk. A tudatos városfej-
lesztés következő lépése az volt, hogy kijelöltük 
az iparterületeket az említett útvonalak mentén, 
beruháztunk a szükséges infrastruktúra meg-
teremtésébe, és ezt követően sorra építették fel 
üzemeiket a vállalkozások. Azóta is prosperál-
nak, fizetik a helyi adókat, amelynek egy részét 
mi visszaforgatjuk, újabb cégek megtelepedését 
téve lehetővé.

− Milyen fontosabb beruházások történtek a 
közelmúltban, s miket terveznek 2018-ban?

Egyik büszkeségük a modern, környezetbarát hetvenhektáros iparterület, ahol napjainkig több mint harminc 
vállalkozás, közöttük több multinacionális cég telepedett le. Ma már elmondható, hogy több a dunaharaszti 
munkahely, mint a helybéli munkavállaló. Dr. Szalay László polgármestertől kértünk interjút.

− Dunaharaszti lakossága örvendetesen 
növekszik, a város vezetése pedig igyekszik 
kiszolgálni az igényeket. Iskolákat, óvodákat 
bővítettünk és újítottunk fel, sokat költöttünk 
a közszolgáltatások javítására, a tao-pénzek 
felhasználásával pedig felépítettük a Városi 
Sportcsarnokot, amelynek átadására éppen 
a napokban került sor. Megkezdődött egy új 
bölcsőde felépítése, nemsokára indul az orvo-
si rendelő bővítése, de legalább ilyen fontos-
nak tartom a Rákóczi-ligeten épült játszóteret, 
hogy csupán a következő hónapok munkáit 
említsem. Jelentős parkosítást tervezünk, és 
kerékpárutat is építünk idén. 

− Minek köszönhető a város munkaerőpiaci 
helyzetének látványos változása?

− Dunaharasztin gyakorlatilag nincs mun-
kanélküliség, és miközben Budapestre is sokan 
járnak be dolgozni, jelentősen bővült a helyi 
munkalehetőségek száma. Olyannyira, hogy sok 
cég távolabbi településekről szállítja be dolgozó-
it, mert helyben már nem talál elég jelentkezőt. 
Fontos az is, hogy nem egyoldalú a munkaerő-
piaci szerkezet: mind az ipar, mind a szolgálta-
tások terén találhat munkát az, aki helyben sze-
retne dolgozni.

− Dunaharaszti üdülőtelepülés-jellege egyre 
erősödik. Milyen lehetőségei vannak a városve-
zetésnek a turisztikai fejlesztésekre?

− A város két oldalán, a „vizek vonzásában” 
összpontosul turisztikai kínálatunk. Egyfelől 
nagy kincsünk a Kis-Duna, amelynek partján 
jelentős önkormányzati ingatlanok vannak, me-
lyeken éppen idén kezdünk bele egy nagy ívű 
fejlesztésbe azzal a céllal, hogy – egy kemping 
területén – ifjúsági tábort hozzunk létre, bővít-
ve ezzel mind a helyi fiatalok, mind a hozzánk 
látogatók rekreációs lehetőségeit. Dunaharasz-

tin megmaradt a Duna-part vadregényes, de 
mindenki által megközelíthető jellege, remek 
csónakházunk, vízisport-telepünk van. A város 
másik felén, a bányatavaknál strand, horgász-
centrum és vízisípálya is működik, sok látoga-
tót vonzanak a városba ezek a szolgáltatások 
is. Mindezeket kiegészíti a kulturális szegmens 
egyre növekvő szerepe, melynek központja a 
gyönyörűen felújított barokk Laffert-kúria.

− A kultúra és a sport fontos a város életében. 
Milyen rendezvényeket emelne ki magazinunk 
olvasóinak?

− Az utóbbi évek nagy eredményének tartom, 
hogy elmozdultunk a populáris szórakoztatás fe-
lől az igényesebb kulturális programok irányába, 
és erre vevő a közönség is. Ilyen például minden 
év júniusában a Vagabond Korzó, amely egyfaj-
ta utcai zenei fesztivál, ahol egyszerre több hely-
színen hallgathatnak könnyűzenei koncerteket, 
miközben mindez színvonalas vendéglátással 
párosul. Hasonló rendezvény a szeptemberi Vá-
rosi Napok, de nagyon népszerűek a helyi sváb-
ság ünnepei, a szüreti felvonulás és a tutajos ta-
lálkozó is. A sport nagyon dinamikusan fejlődik 
Harasztin, az új sportcsarnok átadásával pedig itt 
is nyitni kívánunk a világ felé. ■

Dr. Szalay László
Budapesten született1969-ben, de 
gyermekkora óta Dunaharasztiban 
él. A Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi 
szakának elvégzése után a Pécsi Tu-
dományegyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán szerzett jogi diplomát. 
1992-től tíz éven át a rendőrség 
kötelékében dolgozott. 2002 óta 
Dunaharaszti polgármestere. Nős, 
két gyermek édesapja.

  A laffert-kúria esküvők és céges rendezvények, protokolláris események kedvelt helyszíne is

Dunaharaszti gyarapodásának titka  
 a tudatos városfejlesztés

A 18. század elején épült laffert-kúriát, amely 
az azóta eltelt közel háromszáz év során bi-
zony sokat veszített régi fényéből, 2010-ben, 
európai uniós források segítségével resta-
urálták, s az egyévnyi munkát követően az 
épület visszanyerte egykori barokk pompáját, 
kiegészítve azt egy-két modern építészeti meg-
oldással. A kúria ma Dunaharaszti művészeti 
központjaként funkcionál.

Tudta-e, hogy…
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Újhartyán ereje a közösségében rejlik

A helyi gazdaság legnagyobb részét a szolgál-
tatások képezik, ám a település igazán markáns 
gazdasági arculatát az ipari parkban tevékeny-
kedő cégek rajzolják meg. A befektetések szem-
pontjából az M5-ös autópálya, a Liszt Ferenc 
repülőtér, a főváros közelsége teszi vonzóvá a 
német nemzetiségi gyökereire büszke települést 
– mondta Schulcz József polgármester.  

Az önkormányzat rendkívül elkötelezett 
a fejlesztések iránt. 2013-ban Újhartyán el-
nyerte a „Befektetőbarát település” címet, kü-
löndíjként pedig a „Legjobb települési straté-
gia” díjat. Idén kezdődik el a svájci tulajdonú 
Rehau-Automotive Kft. új autóalkatrész-gyártó 
üzemének építése, ahol több mint 700 új munka-
hely várja majd a jelentkezőket. 

A 2018-as beruházások összege megköze-
líti az egymilliárd forintot, amelyből tovább 
fejlesztik az ipari park infrastrukturális ellátott-

ságát, felújítják a belterületi utakat, bölcsődét 
építenek, bővül és megújul a kistérségi felada-
tokat is ellátó egészségház, valamint elkészül 
az új városháza.

Fejlődésük irányát a német telepesek által 
képviselt értékek generációkon átívelő hatá-
sa határozza meg: a precizitás, a célszerűség, 
a munka szeretete és a család tisztelete. „A 
város pedáns rendezettsége, szépsége pozitív 
értelemben véve kiragyog a magyar valóság-
ból. Valóságos ékszerdoboz” – idézi büszkén 
Schulcz József a településre látogatók szavait.

A városvezetés igyekszik megtalálni a meg-
felelő egyensúlyt a környezeti, a gazdasági és 
a társadalmi fenntarthatóság terén. Előnyös 
adottságaikat, a város jelenlegi stabil gazda-
sági helyzetét arra használják, hogy egyaránt 
támogassák az oktatást, az egészségügyet és a 
civil társadalmat. 

A gondozott városközpont

A német nemzetiségi óvodánk és iskolánk 
nem pusztán a település két alapfokú oktatási 
intézménye, hanem Újhartyán etnikai azonossá-
gának, történelmi hagyományainak fontos hor-
dozója – fogalmaz a polgármester.

Az Újhartyánon működő civil szervezetek, 
alapítványok, egyesületek száma meghaladja a 
húszat. Az önkormányzat tevékenyen hozzájá-
rul a működésükhöz, szakmai és anyagi segít-
séget nyújtanak a terveik megvalósulásához.  
Minden évben megrendezik a Hartyánfeszt 
Gasztronómiai és Kulturális Fesztivált, amely 
az elmúlt tíz esztendőben nemzetközivé nőtte 
ki magát, Szerbiából, Szlovéniából, Erdélyből 
és Németországból is érkeznek fellépők és 
vendégek.

Schulcz József szerint a fenntarthatóság, a fej-
lődés záloga a helyi társadalom erejében rejlik. A 
város közösségében, amelyet meghatároz évszá-
zados hagyománya, szokásrendszere. ■

A 2013 óta városi rangot viselő, 
2780 lakosú Újhartyán társadal-
mi-gazdasági mutatói, a fiatalodó 
korszerkezet, a magas foglalkozta-
tottság és a vállalkozássűrűség, a 
növekvő jövedelmi viszonyok meg-
haladják az országos és a Pest me-
gyei átlagot is. 

Schulcz József
1972-ben született Budapesten, de 
Újhartyánban nőtt fel. Szombathe-
lyen, a Berzsenyi Dániel Tanárképző 
Főiskolán végzett történelemtanár-
ként, majd pénzügyvállalkozás 
szakon is abszolutóriumot szerzett. 
Korábban televíziózással és adóta-
nácsadással egyaránt foglalkozott. 
2006 óta Újhartyán polgármestere. 
Egy gyermek édesapja.

hamarosan jövünk!
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− A főváros „kődobásnyira”, a szép természeti 
környezet pedig karnyújtásnyira… Mindkettő 
igen jó adottság. Sikerült Dunavarsánynak kiak-
náznia ezeket az előnyöket? 

− Közel a Duna, ám viszonylag kevés le-
hetőség nyílik lejutni a partra, az ott kiépült 
üdülőövezet miatt, a partig húzódó telkek mi-
att. Van egy, a folyóhoz köze fekvő lakópar-
kunk, a parton csónakházunk, sétányunk, ezért 
mindent elkövetünk, hogy megközelíthetővé 
tegyük a folyót, de ehhez jogszabály-módo-
sítás kell, és persze rendkívül sok energia. Az 
önkormányzat tulajdonában lévő területeket 
igyekszünk jól hasznosítani, építettünk egy 
szép játszóteret, amit olyan játékokkal szerel-
tünk fel, amelyek utalnak a Duna közelségére. 
Kialakítottunk egy sétányt pihenőhelyekkel, 
amelyet 800 méter hosszúságban térköveztünk 
is, továbbá ismeretterjesztő táblákat helyez-
tünk ki Dunavarsány élővilágáról. Nagyon 
kellemes kirándulás, 6-7 kilométeres túrával 
elérjük a helyet a városközponttól. 

− Az idegenforgalomnak mekkora a szerepe a 
település életében, gazdaságában?

− Kifejezetten idegenforgalmi szempontból 
a Duna-part nemigen hasznosítható, de felme-
rült egy kikötő építésének a terve, amelyhez 
van egy ingatlanterületünk a Kis-Duna mentén. 
A befektetői érdeklődést újabban a város hatá-
rában lévő, korábban elhagyatott, mostanság 
újrahasznosított bányatavak generálják. Ezer tó 
vidékének is nevezhetnénk a város környékét, 
ami annak köszönhető, hogy „alattunk” találha-
tó Európa legjobb minőségű sóderrétege, amit 
évtizedek óta bányásznak. Vannak olyan tavak, 
amelyek közvetlenül a városszéli kertek végében 
fekszenek. A Helyi Építési Szabályzat módosítá-
sával lehetőséget adunk a befektetőknek a tavak 
hasznosítására. Néhány horgásztó mára szép, 
rendezett környezettel várja a pecázni vágyókat. 
S jönnek is sokan, igaz, egyelőre nem növelik az 
itteni vendégéjszakák számát, a város ismertsé-
gét azonban igen. Az egyik tó partján lakópark 
építéséhez járult hozzá a képviselő-testület. 

− Míg a legtöbb település elvándorlással 
küzd, Dunavarsányra inkább a népességnöve-

Tervszerűen fejlődő,            
gondozott kisváros Dunavarsány

Vonzó, festői környezetben fekvő, esztendők óta folyamatosan fejlődő kisváros Dunavarsány. Az önkormány-
zat sokat áldoz arra, hogy a település tiszta, virágos és rendezett legyen. Gergőné Varga Tünde polgármester 
beszélgetésünk során elmondta, hogy egymást követik a jól átgondolt, tervszerű fejlesztések.

kedés volt a jellemző az elmúlt évtizedekben. 
Ez így van most is?

− A lakosságszám idén januárban átlépte 
a nyolcezret. Alig győzzük az ivóvízhálózat 
bővítését, a szennyvízelvezetés megoldását. 
Az oktatási és az egészségügyi intézményeink 
egyelőre elegendőek, de például a 12 óvodai 
csoportunk mindegyike harmincfős létszám-
mal működik. Itt tehát lépnünk kellett, s vá-
sároltunk egy ingatlant az óvodabővítéshez. 
Vannak olyan területeink, ahol lakóparkokat 
lehetne építeni, persze az ahhoz szükséges inf-
rastruktúra megteremtésével egy időben. Van 
egy közel ötvenhektáros fejlesztési területünk, 
amelynek hasznosítására szintén létezik már 
tervünk, de szeretnénk megfelelően előkészíte-
ni ennek közművesítését, hasznosítását. 

− 2018-ban milyen fejlesztési feladatokat sze-
retnének végrehajtani?

− Örömmel mondhatom el, hogy folya-
matosan fejlesztünk. Aki az utcáinkon végig-
megy, azonnal tapasztalja ezt. Csak ott nincs 
szilárd burkolatú út, ahol éppen a közműveket 
fektetjük. Ahogy egy új utcasor, lakóterület el-
készül, szinte azonnal hozzáfogunk az útalap-
készítéshez, majd aszfaltozunk, járdát építünk. 
Gondoskodunk arról, hogy a közintézmények 
jól megközelíthetőek legyenek. Ez minden 
évben feladatot ad a képviselő-testületnek, 
amely a gazdasági ciklusterv mentén tervezi 
a beruházásokat. A megvalósítással jól hala-
dunk, habár szinte kizárólag saját forrásainkra 
támaszkodhattunk, mivel az agglomerációban 
nehéz pályázatot nyerni. Ehhez járul hozzá a 
település magas adóerő-képessége, ezért csak 
minimális állami támogatást kapunk.

Az összes intézményünk átesett energiaha-
tékonyságot növelő átalakításon, ezeket eleinte 
önerőből valósítottuk meg, de később sikerült ál-

Gergőné Varga Tünde 
1959-ben született Budapesten. 
32 évig dolgozott könyvelőként és 
ügyvitelszervezőként mezőgazda-
sági területen. Hosszú évtizedek 
óta él a Pest megyei kisvárosban, 
ahol 1990-ben választották először 
képviselőnek, 2009-től alpolgár-
mesterként dolgozott, és a 2014. 
évi választások óta Dunavarsány 
polgármestere. Egy gyermeke van.

Dunavarsányban a néptánccal a „nagyok mellett” a legkisebbek is megbarátkoznak

lami támogatáshoz jutnunk. Tervezzük, hogy bő-
vítjük a kerékpárút-hálózatot, és biztonságossá 
szeretnénk tenni az egészségházhoz vezető utat 
is. Van reményünk arra, hogy ezen beruházások-
hoz pályázati forrást vonjunk be. Rengeteget ál-
dozunk arra, hogy a város tiszta, virágos és zöld 
legyen, a parkjai gondozottak legyenek. Különös 
figyelmet fordítunk a játszóterek karbantartásá-
ra, bővítésére, hiszen nagy örömünkre, sok gye-
rek él a városunkban. ■

A Városháza új épületét 2015-ben adták át

szinte se szeri, se száma az aktív, város javát 
szolgáló civil szervezetnek. Az önkormányzat 
idei költségvetésében nyolcmillió forintot kü-
lönített el az egyesületek és az alapítványok 
támogatására, amelyeknek köszönhetően az 
élet soha nem áll meg, minden hétvégén tör-
ténik valami. Dunavarsány legrégebbi test-
vértelepülése a németországi Gemmingen. A 
felvidéki Szalóccal kötött megállapodás 15. 
évfordulóját tavaly ünnepelték, s kereken tíz 
éve vették fel a kapcsolatot a Kárpátalján fek-
vő csetfalvával. A magyarok lakta települést 
évente hárommillió forinttal segítik.

Tudta-e, hogy…
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A rézkorból származnak azok a feltárt teme-
tők, amelyek messze földön ismertté tették 
Alsónémedi nevét. A régészeti kutatások a 
szarmaták mellett jelentős jazig, kelta, avar és 
honfoglalás kori magyar szállás- és temetkezé-
si helyeket tártak fel. A gazdag leletanyag az 
előnyös természeti adottságoknak köszönhető, 
amelyek védhető, biztonságos és élelemben 
gazdag, jó legelőt adó lakóhelyet biztosítottak 
hajdanvolt eleinknek. 

Alsónémedi a legrégebbi Pest megyei te-
lepülések közé tartozik. A község ősi nevét 
(Nywyg) IV. Béla 1267. évi oklevele őrzi, 
melyben utalás történik arra, hogy a település 
már I. András fia, Salamon király idejében, 
1067 körül is lakott volt.

IV. Béla a XIII. század második felében a 
falut és környékét Árpád-házi Szent Margit 
jogán a Nyulak szigetén élő domonkos apá-
cáknak adományozta. Nywyg tehát az Árpád 
nemzetség birtokához tartozott, majd az Aba 
családhoz került, végül pedig 1398-ban a váci 
püspökség birtoka lett.  

A török időkben Buda közelsége igencsak 
megnehezítette a település életét, a tizenöt éves 
háború (1591–1606) során letarolták a falut, 
amely hosszú időre lakatlanná, úgynevezett 
pusztafaluvá vált. Később lassan újra benépe-
sült, lakói reformátusok és római katolikusok vol-
tak, s e kétvallásúság a településszerkezetben is 
megmutatkozott. Némedi jól prosperáló mező-

gazdasági településsé fejlődött, a 17. század 
vége felé már Pest éléskamrájának tekintették.  
A település a mezővárosi fejlődés útjára lépett, 
vásártartási joggal bírt, „Kis-Kecskemét” néven 
is emlegették. Ám e szépen ívelő növekedésnek 
a Rákóczi-szabadságharc után hirtelen vége 
szakadt. Ugyanis, mivel az itteni fiatalok lelke-
sen álltak a nagyságos fejedelem seregébe, a 
Habsburg időkben a „kuruc falut” büntetésből 
súlyosan adóztatták, sarcolták, ami gátolta a 
gyarapodását, lakossága megfogyatkozott. 

Az 1848-as szabadságharc ismét lelkesítő-
en hatott a falu lakosságára.  A szabadságharc 
kezdetén a falu 400 nemzetőrt állított ki! A sza-
badságharc bukása ismét „lefejezte” a falut, 
bátor kiállású vezetőit letartóztatták. Halászy 
Károly református kántortanítót Ócsán kivégez-
ték. Veresmarty József lelkipásztort és Garay 
Ferenc bírót nehézvasban letöltendő olmützi 
várfogságra ítélték. 

Az I. világháború hatalmas anyagi és em-
beráldozatot követelt Alsónémeditől – a Sza-
badság téren emlékmű tiszteleg a hősök előtt. 
A Némediről bevonult katonák főként olyan 
alakulatokban szolgáltak az olasz fronton, il-
letve a Kárpátokban az oroszokkal szemben, 
melyek embervesztesége elérte a 80–90 szá-
zalékot. 

A két világháború között a nagybirtoko-
sok parcellázással szanálták birtokaikat, így 

sokan jutottak földhöz. Szabad paraszti kis-
gazdaságok jöttek létre, a falu ekkor módos 
településnek számított. A község elöljárói a 
tekintélyes gazdák közül kerültek ki, akik a 
rájuk bízott közvagyonnal jól sáfárkodtak, a 
rendet és a békességet felelős módon fenn-
tartották. 

A Rákosi-korszak az ismételt kifosztta-
tás és megaláztatás éveit hozta, gyakoriak 
voltak a padláslesöprések, számos család 
életét tette tönkre a kuláklista, az iparosodó 
Budapest pedig a gyáraiba csalogatta a fi-
atalokat. A mezőgazdaság kollektivizálását 
ugyan nem lehetett megakadályozni, azt 
azonban sikerült elérni, hogy szakszövetke-
zeti forma jöjjön létre, így ha korlátozottan 
is, de fennmaradhatott a hagyományos 
paraszti kultúra és életforma.  Alsónémedi 
mezőgazdaságára immár a nagyfokú gépe-
sítés és a modern technikák alkalmazása a 
jellemző. Korábban általános volt a háztáji 
állattartás is. A lótartás szokása mind a mai 
napig jelen van településen. Napjainkban 
az ötezres lélekszámú nagyközség lakóinak 
többsége a mezőgazdaságból él, bár sokan 
ingáznak fővárosi munkahelyekre is. Öröm-
teli viszont, hogy Alsónémedi északi és déli 
iparterületein egyre több cég telepedik le. A 
település ma is őrzi falusias jellegét, vallási, 
történelmi és kulturális hagyományait. ■

Alsónémedi, a 950 éves település
A nagyközség a Duna–Tisza 
közének északi részén, a Tur-
jánvidéknek nevezett növény-
földrajzi kistáj peremén talál-
ható. E vidék nevét az errefelé 
fellelhető lápos, mocsaras terü-
letfoltokról, a turjánokról kapta. 
Alsónémedi természeti környe-
zetét számos védett növény- és 
állatfaj gazdagítja. 

A Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár hátteret biztosít különböző rendezvényeknek

Faluház, a helytörténeti gyűjteménnyel szarvasbangó, ritka és védett orchidea A település központja
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Dr. Zsombok László Krisztián
1977-ben született, azóta Monoron 
él. Jogi és politológus diplomákat szer-
zett. Mielőtt a város szolgálatába állt, 
ügyvédként és vállalkozóként dolgo-
zott. Idén húsz éve, hogy részt vesz a 
helyi közéletében, tizenhat éve a kép-
viselő-testület tagja, 2014 óta a város 
polgármestere. Öt gyermek – három 
leány és kettő fiú – édesapja. Szabad-
idejében szívesen sportol.

− Az elmúlt években csökkent-e Monor „alvóvá-
ros” jellege, azaz növekedett-e a helyi munkale-
hetőségek száma?

− A képviselő-testülettel, illetve a térség or-
szággyűlési képviselőjével együtt arra törek-
szünk, hogy megerősítsük a település gazdasági 
erejét. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél 
több termelő beruházást csábítsunk, telepítsünk a 
városba. A kollégáimmal azon dolgozunk, hogy 
emelkedjen a foglalkoztatottság szintje, minél 
szélesebb körben legyen biztosított a helyben 
foglalkoztatás, és nem mellékesen emelni tud-
juk az adóbevételeket. Az elmúlt évben nőtt az 
adóbevételünk, főleg az iparűzési adóból. 2017-
ben 50 millió forinttal többet fizettek be a már itt 
működő vállalkozások, mint 2016-ban. Három 
év alatt pedig több mint százmillió forinttal lett 
több az iparűzésiadó-bevételünk. És ezt még a 
korábban itt termelő-működő vállalkozások fi-
zették be az önkormányzatunknak. Köszönet 
nekik érte, és örülünk, hogy ezen is lemérhetően 
javul a magyar gazdaság teljesítménye! 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a helyi gaz-
daság erősödésén túl csak az elmúlt másfél év-
ben három új, nemzetközileg is jegyzett külföldi 
vállalkozás is megjelent Monoron. Külön öröm, 
hogy mindhárom magas hozzáadott értékű ter-
mékeket gyárt, a legkorszerűbb technológiát 
hozza Monorra, XXI. századi műszaki színvo-
nalat és vállalati kultúrát képvisel. Az egyik egy 
koreai cég elektromos autók akkumulátor-alkat-
részeit gyártja – most még elsősorban a Sam-
sung SDI számára. Ünnepélyes keretek között 
került sor a koreai Shinheung Sec vállalat első 
európai gyáregységének átadására Monoron. A 
próbaüzem már zajlik, az első ütemben a 8 mil-
liárdos fejlesztés mintegy 300 embernek adhat 
munkát városunkban.

− Milyen fejlesztésekre számíthatnak idén a 
monori polgárok?

− A terjedelmi korlátok miatt csupán a legfon-
tosabbak említésére szorítkozhatok. Februárban 
adtuk át az új városi sport- és rendezvénycsar-
nokot, amire 1,4 milliárd forint közpénzt költöt-
tünk, ezer ülőhelyes és ezerötszáz fős befogadó-
képességű multifunkciós rendezvénycsarnokot 
kialakítva. Korábban soha nem látott mértékű 

Monor a befektetők számára is
versenyképes város kíván lenni

A közszolgáltatások színvonalának 
fejlesztése mellett a városvezetés 
kifejezett célja, hogy minél többen 
helyben tudjanak dolgozni. Az 
önkormányzat a helyi gazdaság 
megerősítésével, korszerű termelő 
beruházások letelepedésének ösz-
tönzésével, új ipari-vállalakozói öve-
zetek kialakításával kívánja növelni 
a település mozgásterét, fejlesztési 
lehetőségeit. Dr. Zsombok László 
polgármesterrel beszélgettünk.

forrásból fejleszthetjük a helyi járóbeteg-szakel-
látást. 1,37 milliárd forintos kormányzati támo-
gatással az idén megkezdődik a monori szakren-
delő épületgépészeti felújítása, az orvostechnikai 
eszközök cseréje, a képalkotó diagnosztika kor-
szerűsítése, valamint a gasztroenterológiai, a 
mozgásszervi diagnosztikai és a rehabilitációs 
ellátások fejlesztése. Sikeresen pályáztunk egy 
korszerű, új háromcsoportos óvoda építésére, 
amely 2019 őszére készülhet el a Bajcsy-Zsi-
linszky Endre utcában. A felszíni csapadékvizek 
kezelésére benyújtott pályázatból mintegy 130 
millió forintos támogatást elnyerve egy belvizes 
városrész vízelvezetési problémáit szeretnénk a 
közeljövőben megoldani. Közel 30 millió forint 
támogatást kaptunk a Belügyminisztériumtól, 
amelyet a Kossuth Lajos Óvoda felújítására 
fordítunk. A BM 2016. évi támogatásából pedig 
folytatni szeretnénk a járdaépítési programunkat, 
teljesen fel kívánjuk újítani a köztemető mellet-
ti ravatalozót és a rossz állapotú utak felújítását 
is szeretnénk elkezdeni. Tavaly év végén jelent 
meg az a kormányhatározat, amely városunkat 
az „okos város” technológia magyarországi el-
terjesztése érdekében indítandó pilot projekt 
tesztalanyául jelölte ki. Jelenleg is tárgyalunk a 
részletekről a Belügyminisztériummal, a Lech-
ner Tudásközponttal és a Nemzeti Infokom-
munikációs Szolgáltató Zrt.-vel. Az utóbbi egy 
mobileszközökön működő alkalmazás fejleszté-
sét, egy ügyfélhívó és ügyfél-előjegyzést kezelő 
rendszert, a térfigyelő kamerák rendszerének 
fejlesztését és az E-személyivel a kvázi város-
kártya-funkciókat szeretné fejleszteni és meg-
valósítani. A helyi fejlesztési igényekről, például 
a teljes városi közvilágítás korszerűsítéséről, 
köztéri „okos” vécé-vizesblokkok telepítéséről 
nekünk kell döntenünk. A technológián kívül 
fontosnak tartom a folyamatok átalakítását, a 
szemléletformálást, a képzést,a szervezetfejlesz-
tést, valamint a tartalomszolgáltatás megszerve-
zését. Ezek nélkül nincs okos város. A jövőben 
kialakítandó, a lakosság által is használható 
funkciók tehát most körvonalazódnak. 

− A város sportélete megyei szinten is figye-
lemre méltó… 

− Évről évre egyre többet áldozunk a helyi 
sportéletre. Fontosnak tartjuk, hogy minél töb-

ben sportoljanak, s Monor igazi „sportos” város 
legyen. Jövőképünk meghatározó építőeleme az 
aktív és egészséges monori ember. Számomra a 
tömeg- és szabadidős sport, illetve az utánpótlás 
és a korosztályos sportolói tömegek az elsődle-
gesek. A felnőtt- és versenysportban elért sike-
rek már a hab a tortán. A működéshez nyújtott 
anyagi támogatással és a sportinfrastruktúra 
folyamatos fejlesztésével is támogatni kíván-
juk a helyi sportéletet, benne a 117 éves Mo-
nori Sportegyesületet, amely hét sikeres szak-
osztállyal büszkélkedhet. A napokban vettünk 
vagyonkezelésbe egy olyan állami ingatlant, 
amelyet majd sportcélokra szeretnének hasz-
nosítani, utánpótláscentrum építését tervezzük. 
Nyertünk pályázati forrást egy kültéri edzőpark 
létrehozására is, amely a Péteri úti grundfoci-
pálya mellett lesz. Önkormányzatunk nem tit-
kolt célja az, hogy olyan sportlétesítményeket 
biztosítson, amelyek ingyenesen, bárki számára 
rendelkezésre állnak. 

A teljes interjú a  www.pestmegyelapja.hu 
oldalon olvasható.

2018-ban is országosan ismert zenekarok érkeznek Monorra  



P o R T R é

1985-ben született Budapesten. A Vörös-
marty Gimnáziumban érettségizett, majd 
a Budapesti Műszaki Egyetemen kezdte 
meg tanulmányait, amelynek jelenleg is 
hallgatója műszaki menedzser szakon.
Édesanyja és édesapja (aki annak idején 
szintén olimpikon úszó volt) Halászte-
leken élnek,  amiképpen Cseh László is 
feleségével, Diánával, akivel 2015-ben 
kötöttek házasságot.

Főbb versenyszámai a vegyes, a pil-
langó- és a hátúszás, klubjai pedig idősor-
rendben a Budapesti Spartacus, a Kőbánya 
SC és napjainkban az Eger UK, edzői pe-
dig: Kiss Miklós, Turi György és Plagányi 
Zsolt.

Eddigi eredményei közül kiemelhető 
négy olimpiai ezüst- és két bronzérem; két 
világbajnoki arany-, hat ezüst- és öt bronz-
érem; 14 Európa-bajnoki arany-, négy 
ezüst- és öt bronzérem. A rövid pályás 
világ- és Európa-bajnokságokon összesen 
huszonkilencszer állhatott dobogóra, eb-
ből tizenkilencszer annak legfelső fokára. 
Több mint százszoros magyar bajnok.

Cseh László Junior Prima és Prima 
Primissima díjas; Kőbánya, Eger, Halász-
telek és Pest megye díszpolgára. Sok egyéb 
elismerése mellett a Magyar Köztársaság 
Arany Érdemkeresztjének, a Magyar Köz-
társasági Érdemrend tisztikeresztjének, 
a Magyar Érdemrend középkeresztjének 
és a Magyar Érdemrend középkeresztje a 
csillaggal kitüntetés birtokosa.

− Nem lennék meglepődve azon, ha kiderülne, 
hogy legelőször az édesapja vitte el az uszodá-
ba…

− Ez valóban így történt, méghozzá négyéves 
koromban, de azért hozzáteszem, a család vala-
mennyi tagja szorgalmazta, hogy tanuljak meg 
úszni. Ez volt a fő cél, a klub pedig a Budapesti 
Spartacus. Édesanyám, édesapám, a nagyszüle-
im, egyszóval mindenki segített abban, hogy ott 
lehessek minden edzésen.

− Már a legkisebbek közül is kitűnt a tehet-
ségével?

− Egyáltalán nem. A korosztályos eredmé-
nyek nem jöttek valami gyorsan, de ez nem is 
igen izgatott engem kisgyerekként, mert egysze-
rűen imádtam úszni, és szerettem az edzéseket, 
mindig nagy örömmel mentem az uszodába.

A háziversenyeken, persze, jól szerepeltem, 
s igazából mindig reménykedtem abban, hogy 
előbb-utóbb jönnek majd az eredmények is. Bíz-
tam magamban, s ezt nagyon fontosnak tartom a 
mai napig.  Junior koromban már ott szerepeltem 
a nemzetközi élmezőnyben. 

− Komoly éremgyűjteménnyel a vitrinjében 
2014-ben miért váltott edzőt és egyesületet?

− Az egyesületváltásnál a legfontosabb szem-
pont számomra az edző személye volt, azaz 
utóbbiból következett az előbbi. Mindenképpen 
Plagányi Zsolttal szerettem volna dolgozni, aki 
Törökbálinton tartotta az edzéseit. Egyébként 
azóta is azt tapasztalom, hogy Zsolt irányításával 
a kemény alapozó időszakok után könnyebben 
megy a formába lendülés. Az pedig külön sze-
rencsém, hogy Halásztelekről tizenöt perc alatt a 
törökbálinti uszodában vagyok.

− Plagányi mesternek mekkora a szerepe ab-
ban, hogy a korábbi olimpiai ezüst- és bronzér-
mes, világ- és Európa-bajnok vegyes- és hátúszó 
az elmúlt években pillangóúszásban jutott a leg-
magasabbra?

− Magát az úszásnemváltást, és persze a pil-
langóban elért eredményeimet is neki köszönhe-
tem. Amikor az ő irányításával kezdtem végezni 
az edzéseket, menet közben szinte észrevétlenül 
vezetett rá engem arra, hogy pillanatnyilag eb-
ben az úszásnemben a legnagyobbak a lehetősé-
geim. Ez így volt a nemrég befejeződött orszá-
gos bajnokságon is.

− Az idei célok?
− A legfontosabb számomra az augusztus 

eleji glasgow-i Európa-bajnokságon való jó sze-
replés. Az ott elért eredmények nagyban megha-
tározhatják a további sportpályafutásomat.

− Ön változatlanul a BME hallgatója, még-
hozzá műszaki menedzsment szakon…

− Sajnos még nem fejeztem be az ottani tanul-
mányaimat, mert, bevallom, elég lusta vagyok 
ezen a téren, így a diploma megszerzése még vá-
rat magára. Valószínűnek tartom, hogy amíg ver-
senyszerűen úszom, „halasztásban” maradok.

− Ön 2015 nyara óta él boldog házasságban. 
Hogyan telnek a közös hétköznapjaik?

− Feleségem, Diána sokat segít nekem a 
felkészülések során, s ha teheti, elkísér a verse-
nyekre is. Ő éppen most vált munkahelyet, Tö-
rökbálinton fog dolgozni fülakupunkturként, így 
Halásztelek mellett újabb „közös bázisunk” lesz. 
Esténként szívesen nézünk együtt filmeket, jó-
magam, ha időm engedi, horgászni járok, és régi 
hobbim a fényképezés is. ■

A cápák úszva születnek

Cseh László

Roppant széles vállak, majd’ 190 centis testmagasság, s mindehhez kisfiús 
mosoly. Versenyeredményei páratlanok, kitartása, edzésmunkája mindmá-
ig lenyűgöző. A saját rekordjaival nemigen foglalkozik különösebben, nem 
is tudja pontosan, hogy hány aranyérme van. Cseh Lászlóval április elején, 
az idei országos bajnokság befejezése után beszélgettünk.

Sportpályafutása sikeres az első korosztályos eredményeitől a kazanyi aranyéremig, és sikeres a Diánával kötött házassága is
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Élmények és meglepetések, kalandok és fürdővilág, 
szórakozás minden korosztálynak!

több mint gondolnád...

FL Land
Architect

Kertművészet | Tervezés | Építés | Fenntartás

boldog zoltán kertészmérnök beke krisztina tervező
telefon: +36-30-791-1817 e-mail: flolandarch@gmail.com

Vállaljuk magánkertek, lakóparkok, irodaházak, 
ipari területek tervezését, fenntartását, 

hangulatos terek kialakítását 
élő növényekkel, műtárgyakkal, kerti építményekkel.

 

	 • gyepfelületek 
 • sövények, lugasok, egyéb térhatároló növénycsoportok, takaró növények
 • dísz-, haszon- és biokertek
 •	szökőkútak, szobrok
 •	tároló, garázs, pergola, kerti kiülő, előtető
	 • teraszok, utak, térelválasztók
	 • szabadidő tevékenységekhez szükséges kerti terek (grillezők, kis tavak)

„Ha értékeljük a természetet, megajándékoz minden szépségével ”

K&N
cATeriNg
Rendezvényszervezés

stílus, élmény, szenvedély
Forduljon hozzánk, 

ha tökéletes rendezvényt szeretne!

Az utolsó pillanatban is számíthat ránk
 ° ha kongresszust, konferenciát szervez
 ° ha grillpartira, szülinapra hívja barátait

Kapcsolat: +36-20-453-0672, +36-20-258-0347
E-mail: kn2018catering@gmail.com

° Különleges szendvicsek
° Bagettfalatok
° Mártogatós zöldséggel
° Saláták

° Sós és édes aprósüti
° Gyümölcssaláta
° Poharas édességek
° Kávékülönlegességek

Kínálatunk:
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− Az időről időre végzett felmérések a város la-
kóinak igényeit rögzítik. Milyen tapasztalatokkal 
járnak ezek a közvélemény-kutatások?

− A szentendreiek véleménye nagyon fontos 
a számunkra. Tavaly például tartottunk egy ut-
cafórum-sorozatot a Párbeszéd Szentendréért 
program keretében. 23 helyre települtünk ki, 
különböző városrészekbe, előre meghirdetett 
időpontokban. Ezt megelőzte egy kérdőív eljut-
tatása a szentendrei postaládákba, de persze az 
utcafórumokon is lehetett bármivel kapcsolatban 
észrevételt tenni, illetve kérdezni. Elsősorban 
arról kérdeztük a lakókat, hogy mely fejleszté-
seket tartják a legfontosabbnak. Az eredmény 
egyértelmű: utak, járdák, vízelvezetés. Ezért 
indítottuk a Járható Szentendréért programot, 
amelynek során közel hat kilométer utat építet-
tünk 2017-ben. Minden évben 300 millió forin-
tot irányzunk elő a költségvetésünkből belterü-
leti utak építésére. A Pest megyei településeket 
segítő 80 milliárdos kormányzati keretből 150 
millió forintot nyertünk el pályázat útján a bel-
területi utak fejlesztésére tavaly, ebből három 
út épült meg, idén fejezzük be a negyediket. A 
KEHOP pályázat keretében pedig a gyermekor-
vosi rendelő és két iskola hőszigetelését és nyí-
lászárócseréjét oldottuk meg. A „Dunyha prog-
rammal” 25 társasházat segítettünk hozzá ahhoz, 
hogy indulhasson az Otthon melege pályázaton. 

Szentendrére 
mindenkinek el 
kell látogatnia
A város az esztendő tizenkét hó-
napjában „nyitva áll”, tárt karokkal 
és igazán változatos kulturális – mű-
vészeti, zenei és színházi – prog-
ramokkal várja a helyieket és az 
idelátogatókat, múzeumainak és 
kulturális intézményeinek köszönhe-
tően. Verseghi-Nagy Miklós polgár-
mester vendégei voltunk.

Pályázatírásra, projektmenedzsmentre és pályá-
zat-adminisztrációra biztosítottuk a forrást, hogy 
a társasházak indulni tudjanak az állami „Otthon 
melege” pályázaton. Ez kiemelkedően sikeres-
nek bizonyult, közel egymilliárd forint értékben 
valósult meg Szentendrén energetikai korszerű-
sítés ebben a konstrukcióban. 

− Szentendre kedvelt kirándulóhely, sok bel-
földi és külföldi látogatót vonz…

− A turizmus folyamatosan élénkül, igazi 
fesztiválváros vagyunk januártól decemberig. 
Igen jelentős képzőművészeti hagyománnyal 
rendelkezik a település, jelenleg is hozzávető-
legesen 250 művész él Szentendrén, akik ter-
mészetesen itt is alkotnak. Az önkormányzat 
a gazdasági erőforrásain túl is felkarol nagyon 
sok olyan művészeti tevékenységet, amely nem 
csupán Szentendre, hanem az ország művészeti 
élete szempontjából is jelentős. 

Tavasztól késő őszig minden hétvégén pezseg 
az élet, nagyon megnövekedett az idelátogató tu-
risták száma, köszönhetően részben a kulturális 
kínálatunk mennyiségi és minőségi fejlődésé-
nek. Sajnos a szálláskínálatunk egyelőre nem 
tudja követni a kulturális kínálatunk bővülését, 
ám szerencsére mutatkozik ez irányú befektetői 
érdeklődés, s mi is fel tudunk kínálni erre a célra 
konkrét helyszíneket, területeket.  

− A zöldturizmus fő célkitűzése volt, hogy eb-
ben a ciklusban épüljön meg az EuroVelo 6, a 
Duna menti kerékpárút. 

− Az EuroVelo 6 megvalósítása igen időigé-
nyes feladat, amely két ütemben fog történni, 
a fővárostól Szentendréig, majd tőlünk tovább 
egészen Dömösig. Két híd is épül majd a Szent-
endrei-szigetre, az egyik tőlünk Szigetmonostor-
ra, a másik Dunabogdány és Kisoroszi között. 
De mindezen még a szakmérnökök dolgoznak 
a tervezőasztalon. E témához tartozik, hogy 
a város 250 millió forint pályázati támogatást 

nyert arra, hogy segítse a biztonságos kerék-
páros közlekedést, például a HÉV-állomástól a 
különböző városrészek közötti kerékpárutakkal, 
ez a beruházás idén kezdődik. Az ország kiemelt 
turisztikai régióinak fejlesztési csomagjának 
Szentendrére eső része közel 10 milliárd forint, 
amelyről már döntött a kormány. Ez egy 2030-ig 
szóló program, de már az idei költségvetésben is 
szerepelnek olyan beruházások, amelyeket ebből 
a forrásból tudunk elkezdeni. Ilyen lesz például a 
Duna-korzó felújítása.

− Hol tartanak a közösségépítésben, amely 
a szentendrei polgárok elvárásai között is sze-
repelt?

− Büszkék vagyunk a szentendrei identitásra. 
Ezt segítik elő a fesztiváljaink, a művészeti és 
más közösségi eseményeink, de ide sorolhatom 
az egyházi rendezvényeket és a sportprogramja-
inkat is, a diákjaink helytörténeti vetélkedőit, a 
civil szervezetek programjait, a nemzeti ünnepe-
ink közös megünneplését. A már említett közvé-
lemény-kutatások során rendre megkérdezzük, 
hogy mely területek tartanak a legkiemelkedőb-
bek, és tavaly az itt élők több mint 80 százaléka 
úgy vélekedett, hogy az elmúlt egy évben fejlő-
dött a város, s ezen belül a legmagasabb pontszá-
mot a közösségépítés és a kulturális terület kapta. 
Ez megerősítése annak, hogy jó úton járunk. ■

Tavasztól késő őszig minden hétvégén pezseg az élet a városban

Verseghi-Nagy Miklós
1967-ben született, s olyan értelmisé-
gi családban nevelkedett, ahol híven 
őrizték a polgári hagyományokat. A 
Budapesti Műszaki Egyetemen szer-
zett villamosmérnöki diplomát 1990-
ben majd a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen hittanári diplomát. Orvos 
feleségével és négy gyermekével 
1998 óta él Szentendrén. 2014 ősze 
óta a város polgármestere.

Ízelítő az idei programokból
• Április 30. – május 1.: Majális 
a skanzenben
• Május 20: Pünkösdi királyné-
járás és királyválasztás
• Június 16-17: Szentendrei 
Pestisűző Fesztivál 
• Július 5. – augusztus 19.: 
Szentendrei Teátrum és Nyár
• Július 21-22.: Ister Napok 
• Augusztus 19.: Szerb búcsú
• Augusztus 17-19.: Hullám 
Fesztivál
• Augusztus 24-26.: Szentendre 
Éjjel-nappal nyitva Fesztivál
• November 10-11.: Szent Márton 
Újborfesztivál és Libator


