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Hogyan is kerül egy pécsi születésű lány 
Győrbe? A történet 2013-ban kezdődött, 
amikor edzőmmel, Petrov Ivánnal közös 
munkába kezdtünk. Ekkor Borkai Zsolt, 
Győr akkori polgármestere régióvezetőt 
keresett a leendő úszóegyesületbe. Mi az 
Aqua Sportközpont megnyitása előtt fél 
évvel érkeztünk a városba, és ekkor kez-
dődött el a Győri Úszó Sportegyesület fel-
építése. Nagy büszkeséggel tölt el az, hogy 
a szemem láttára vált az újonnan alakult 
egyesület alig pár évvel később Magyar-
ország legeredményesebb úszóklubjává, 
ahol jelenleg már több százan hódolnak 
ennek a világszerte kedvelt sportágnak.

Kilenc éve élek Győrben, s elmondha-
tom, hogy már az első hónapoktól kezd-
ve otthon éreztem magam a városban. A 
dolog persze nem volt ennyire egyszerű, 
hiszen egy komoly vállműtét utáni reha-
bilitációval kezdtem a költözésem utáni 
időszakot. Szerencsére nagyszerű szak-
emberek, mint például Leller Katalin 
gyógytornász kezébe kerültem, aki je-
lentősen elősegítette a viszonylag gyors 
felépülésemet. Azt viszont nyomban ész-
revettem, hogy az igazi győriek egyik fon-
tos ismertetőjele a kerékpározás. A város 
lakói közül sokan nem csupán tavasszal, 
nyáron és ősszel, de télen, hóban, fagy-
ban, jégesőben is biciklivel közlekednek. 
Ez nekem újdonság volt, a Mecsek olda-
lában nemigen látni ilyet, de azon vagyok, 
hogy én is felvegyem ezt a ritmust. 

Győr egy igazán befogadó város. Ezt 
igazolja itteni első élményeim egyike is. 
Egy bevásárlás előtt a parkolóban meg-
szólított egy fiatalember, aki néhány perc 
beszélgetés után azt mondta, hogy nagyon 
hasonlítok az egyik úszóra. Kiderült, én 
vagyok az az úszó, akire gondolt. Felcsil-
lant a szeme, és az iránt érdeklődött, hogy 
mi járatban vagyok Győrben. Amikor 
mondtam neki, hogy ide igazoltam és ide 
is költöztem, még boldogabb lett. A mai 
napig nagyon jólesik visszagondolni erre a 
találkozásra. A fogadtatás az egyesületben 
is nagyon kedvező volt. Pedig nem biztos, 
hogy mindenhol tárt karokkal vártak volna 
egy 24 éves, frissen operált úszót. Itt azon-
ban megkaptam a lehetőséget, és bízom 
abban, hogy a Győri Úszó Sportegyesület 
színeiben azóta elért eredményeimmel si-
került meghálálnom az akkori nyitottságot, 
a felém megnyilvánuló bizalmat. 

Hogy mi volt az, ami először megfogott 
a városban? A töltések. Imádom a töltése-
ket! Szüleimmel 15 éven keresztül minden 
nyáron, több hónapon át vízitúráztunk, apu-

Kedves Olvasó! 

kám volt a túravezető. A folyók, a partok és 
a töltések a gyerekkoromra emlékeztetnek, 
ami csodálatos volt, s ezt éreztem itt is. 
Emellett azt hiszem, még a győri fagyit is 
meg kell említenem, amit nagyon szeretek. 

Mivel rengeteget utazok, ezért ha Győr-
ben vagyok, leginkább otthon szeretek 
lenni. Ennek következtében – ha rajtam 
múlna – akár hetekig nem mozdulnék ki 
otthonról. Kivéve az uszodát, az edzése-
ket. Persze, ha időnk engedi, akkor szí-
vesen járunk koncertre, színházba, vagy 
éppen sétálni a belvárosba. 

Győrben korábban nem volt jelentős 
hagyománya az úszósportnak, a Győri 
Úszó Sportegyesület működése azonban 
ráirányította a figyelmet a sportágra. Na-
gyon örülök annak, hogy a győri sport-
koncepció készítésekor egy kutatás egyér-
telműen kimutatta, hogy az úszás a város 
meghatározó sportágává nőtte ki magát. 
Csak remélni tudom, hogy az általam elért 
eredményeknek ebben volt némi szerepe. 
Győr sportváros, itt az emberek kedvelik 
a sportot, értenek hozzá, és nagyon lelke-
sen tudnak szurkolni. Egykor a labdarúgás 
volt a meghatározó, de komoly sikere és 
történelme van a városban a kézilabdának 
és a kajak-kenunak is.  

Nemcsak a várost, de Győr-Moson-
Sopron megyét is megkedveltem az elmúlt 
csaknem tíz év alatt. Pannonhalmára és a 
Szigetközbe mindig szívesen látogatok el. 
Akad azonban még bőven felfedezni való, 
hiszen a megye nagyon gazdag természeti 
szépségekben, kulturális és történelmi ér-
tékekben. Abban bízom, hogy majdan az 
aktív versenyzői pályafutásom befejezése 
után lesz időm a megye minden szegletét 
megismerni.  

Jakabos Zsuzsanna
Európa-bajnok úszó, olimpikon 
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KAJÁRPÉCI VÍZIREVÜ
Kajárpéc különleges hely. Ha az ember öt percig nem figyel oda, máris kinő a földből egy 
önszerveződő, civil kulturális csoport. Így történt ez a Kajárpéci Vízirevüvel is 2001 nyarán, 
a Bakonyalji Vigasságok alkalmával. A névválasztást két dolog is motiválta. Az egyik, hogy 
Kajárpécen annyi remek dolog van, jó pincék, jó borok, jó emberek, csak éppen víz nincs. Sehol 
egy folyó, egy tó, egy tenyérnyi kis óceán, semmi… Hát legalább a nevükben legyen! A másik 
ok pedig az első produkciójuk volt, amely a vásári színjátékhoz állt a legközelebb, amellyel máig 
tartó hagyományt teremtettek.

PANNONHALMA
A Pannonhalmi Bencés Főapátság a még napjaink-
ban is aktív keresztény monostorok egyik egyedül-

álló példája, melynek szerzetesközössége tágabb 
környezetében, azaz egész Közép-Európában hoz-
zájárult a kultúra fejlesztéséhez és a kereszténység 
terjedéséhez. Ezek azok a kiemelkedő, egyetemes 

értékek, amelyekkel a Főapátság 1996-ban – alapí-
tásának 1000. évfordulóján – kiérdemelte felvételét 

az UNESCO Világörökségi Listájára.

BOHÓCJÁRÁS
A bohócjárás Mihályiban a farsang utolsó napjához, hús-
hagyó keddhez kötődő „alakoskodó” népszokás. Ilyenkor 
egy furcsa lakodalmas menet járja a falut. Minden házhoz 
betérnek, és meghívják az ottaniakat az esti Bohóc-bálba. 
Ők a „bohócok”. Jellegzetes maskarákba öltözve, énekelve, 
viccelődve vonulnak, a hagyomány által meghatározott, 
kötött menetben, többnyire mókás neveket adva egymás-
nak. A női és férfiruhákba is fiatal mihályi legények bújnak, s 
mindenki álarcot visel, hogy ne legyen felismerhető. 

A FERTŐDI ESTER-
HÁZY-KASTÉLY
A kastélyegyüttes fénykora Esterházy 
„Fényes” Miklós herceghez kötődik, aki 
1762-től haláláig, 1790-ig folyamatosan 
építkezett, hogy létrehozza az uralkodói 
udvarokhoz mérhető rezidenciáját, ahol 
mindennaposak voltak a fényűző ünnep-
ségek. A kastélyegyüttes a XVII. századi 
főúri rezidencia épületeinek felhaszná-
lásával 1720-ban, majd mai formáját 
is elnyerve 1762 és 1784 között épült, 
barokk, rokokó és copf stílusban. A kas-
tély parkja és a kapcsolódó táj a barokk 
kertművészet legérettebb magyarországi 
alkotása, s egyben a barokk tájformálás 
európai léptékkel mérve is nagyszabású, 
példaértékű megjelenése.
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– A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 
milyen lehetőségeket kínál a 
Győr-Moson-Sopron megyei 
önkormányzatoknak?

– Az előző időszakban ki-
emelt figyelmet fordítottunk a 
bölcsődék fejlesztésére, most 
az óvodák és iskolák korsze-
rűsítésére jut nagyobb forrás. 
Orvosi rendelők, egészséghá-
zak is bekerülhetnek a pályá-
zati lehetőségek közé, de új 
elemként a közösségi házak 
teljes körű korszerűsítését is 
lehet támogatni.

Győr-Moson-Sopron me-
gyében is elindul a TOP Plusz 
pályázati rendszer, amely te-
rületfejlesztési forrásokat biz-
tosít a megye 183 települése 
számára. Olyan infrastruk-
turális fejlesztésekre lehet 
pályázni, amelyekkel a tele-
pülésen élők életminőségét 
tudjuk javítani. Például belte-
rületi utak korszerűsítésére, a 
csapadékvíz elvezetésére, ke-
rékpárút építésére, turisztikai 
programokra, iparterület fejlesztésére, inkubá-
torházakra, energetikai felújításokra.

Az előző ciklusban a megyei keret 55 milli-
árd forint volt, míg a 2021–27-es időszakra 64,3 
milliárd forint áll rendelkezésre indulásként.

– Hogyan alakul a megye kistelepülései-
nek helyzete?

– Hatalmasat fejlődtek a Győr-Moson-Sop-
ron megyei kistelepülések. A kormányzati tá-
mogatások, a megyei területfejlesztési keret, 
a határ menti együttműködések olyan mérté-
kű fejlesztési forrást jelentettek, amelyre még 
soha nem volt példa. Az utóbbi időben, ha egy 
település álmodott valamit, és tett is annak a 
megvalósulásáért, akkor sikerült elérnie a cél-
jait. Szinte minden ötletre tudtunk forrást bizto-
sítani. Fontos területfejlesztési célkitűzésünk, 
hogy a kistelepüléseken is igyekezzünk városi-
as jellegű szolgáltatást biztosítani. Szeretnénk 
elérni, hogy a falusi élet, a természetközeli 
és nyugodt környezet ne járjon együtt alacso-

Az utóbbi években, ha egy település álmodott valamit, és tett is annak a megvalósulásáért, akkor sikerült elér-
nie a céljait, mondta Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke, 
akivel a megyei fejlesztésekről beszélgettünk. 

nyabb szintű szolgáltatásokkal. Sikerrel jár-
tunk, az elmúlt időszakban mind a 183 megyei 
településen léptünk egyet-egyet előre. 

– Mennyire tudják összehangolni a győri 
és a soproni fejlesztéseket a megye többi tele-
pülésének beruházásaival?

– A területfejlesztési elképzelések nálunk 
érnek össze, a Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégiákat a megyei közgyűlés fogadja el. 
A fejlesztési pályázatoknál Győr és Sopron 
mellett Mosonmagyaróvárnak különítettünk el 
önálló pénzkeretet, ahol a szigorú szabályrend-
szerrel összhangban fogják megvalósítani az 
elképzeléseiket. Nagyon fontos, hogy a nagy-
városaink a vonzáskörzetükkel együtt gondol-
kodjanak. 

– Mi a helyzet a határon túli együttműkö-
désekkel?

– A szlovák és az osztrák határ menti prog-
ramokban vagyunk érintettek. A Monitoring 
Bizottságban a megyéknek és a minisztériu-
moknak van szavazati joguk. Fontosnak tar-
tottam, hogy ne delegáltat küldjek az ülésekre, 
mert a személyes részvétellel sokkal nagyobb 
eredményeket lehet elérni. Vannak is bőven 
eredményeink mindegyik határtérségben. A 
közösségi programok mellett turisztikai, ter-
mészetvédelmi és gazdaságfejlesztési projek-
tek valósultak meg, de négy közúti határátke-
lőt is nyitottunk, sőt még vasútkorszerűsítés is 
zajlott. 

– Mi a véleménye a Fertő tavi fejlesztésről?
– A Fertő tó magyar szakaszának nagy része 

természetvédelmi szempontból fontos élőhe-

lyeket jelent, így mindössze néhány kilométe-
ren alkalmas szabadidős turizmusra. A terület 
valahol az 1970-es évek színvonalán rekedt 
meg. Ha valaki a strandon a vízbe merész-
kedett, akkor 40 cm iszap vette körül a lábát, 
amelynek „illata” még másnap is érezhető volt, 
mert a bűzös anyag a bőr pórusaiba is behatolt. 
A mostani fejlesztések családbarát, korszerű, 
21. századi minőségű szabadidős lehetőséget 
kínálnak. Ez nyilván konkurenciát jelent az 
osztrákoknak, hiszen két évtizede szinte senki 
nem „használta” a Fertő tó magyar szakaszát, 
ellentétben az osztrákkal, ahol egymást érik a 
hotelek és a strandok a tó partján. Sajnos a kül-
földi gazdasági érdek erős, így megfelelő mar-
ketinggel és sok pénzzel el lehetett ferdíteni a 
valóságot a fejlesztéssel kapcsolatban. A beru-
házást most a gazdasági helyzet is lassítja, de 
remélem, hogy ez egy átmeneti időszak, mert a 
soproni térségnek igen nagy szüksége lenne a 
minőségi szolgáltatást nyújtó Fertő tóra, amely 
több évtizedes Csipkerózsika-álomból ébresz-
tené fel a környéket. ■

A teljes megye stabil fejlődési pályára állt

A Győr belvárosában lévő megyeháza műemlék épülete teljes energetikai korszerűsítésen esik át

Németh Zoltán
1975-ben született Győrben. A Széche-
nyi István Főiskolán szerzett környezet-
mérnöki diplomát. Dolgozott az ipar-
ban környezetmérnökként, majd egy 
mérnökiroda környezetvédelmi műszaki 
igazgatója volt. 2006-tól Győr alpol-
gármestere, majd a regionális zöldható-
ság igazgatója. 2014 ősze óta a Győr-
Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 
Közgyűlésének elnöke.

A megyei kormányhivatal felelősen működik

– Melyek a kormányhivatal alapvető feladatai?
– A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhi-
vatal feladata elsődlegesen az ügyfelek magas 
színvonalú kiszolgálása, amelyet a jogszabályok 
betartásával és betartatásával szükséges ellát-
nunk. A sokrétű hivatali munka mellett 2020-ban 
szinte egyik napról a másikra kellett alkalmaz-
kodnunk egy addig még nem ismert helyzethez. 
A kormányhivatal egész állománya számára rótt 
olyan feladatokat a vírusjárvány, melyek so-
rán gyors, de ugyanakkor nagyon körültekintő 
döntésekre volt szükség. Két év távlatából talán 
elmondhatom, hogy a kormányhivatal – együtt-
működve a civil szervezetekkel, az önkormány-
zatokkal és egyéb segítő szervezetekkel – na-
gyon jól helytállt. Most újfent a kormányhivatal 
gyors alkalmazkodóképességére van szükség, 
amikor a háborús veszélyhelyzettel kapcsolatos 
feladatok jelentkeznek. 

– Ez mennyire jelent kihívást a hivatal szá-
mára?

– A veszélyhelyzetek olyanok, mint a sporto-
ló életében az olimpia. Viszonylag ritkán kerül rá 
sor, de ha elérkezik az ideje, akkor a tudása legja-
vát kell adnia, és nem hibázhat. Mert ha rosszul 
teljesít, az addigi munkája dugába dől. Ha egy 
ilyen helyzetben nem összeszokott, nem cselek-
vőképes a rendszer, akkor elbukunk.

Országgyűlési képviselőink remek munkát 
végeznek, a szakmai szervezetek élén kivá-
ló szakemberek állnak. Győr-Moson-Sopron 
megyében nagyszerűen működik az állam-
igazgatási Kollégium is. Ez az a fórum, ahol a 
megyei államigazgatási vezetők rendszeresen 

A Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kormányhivatal alapvető feladata 
a jogszabályok betartásával az 
ügyfelek magas színvonalú kiszol-
gálása. Törvényességi szempont-
ból felügyelik a megye önkormány-
zatainak működését, s ellátnak 
számos hatósági feladatot is. A ve-
szélyhelyzetben rugalmasan alkal-
mazkodtak a kialakult helyzethez, 
nyilatkozta magazinunknak Széles 
Sándor főispán.  

összejönnek, ahol meg tudják beszélni azokat 
a jogértelmezési, vezetéselméleti problémákat 
és kihívásokat, amelyekkel egy-egy szervezet 
szembesülhet. Ebben a bizalmi légkörben bárki 
bárkihez nyíltan fordulhat. Ez az ismeretség az 
alapja annak, hogy ha valami rendkívüli ese-
mény történik, akkor pontosan tudjuk, kinek mi 
a feladata, ki miben erős, és támogatni tudjuk 
egymást. Ezt a bizalmi kört a jelen helyzetben is 
maximálisan ki tudja aknázni a megye.

– Mi a szerepük az önkormányzatok ellen-
őrzésében?

– A kormányhivatal és a főispán az önkor-
mányzatok törvényességi őre. Minden önkor-
mányzat működésének kereteit a jogszabályok és 
a saját szabályzatai határozzák meg, ezek betar-
tatását a kormányhivatal felügyeli. Ahol jogsza-
bályi ütközést látunk, ott vagy információkérés 
útján tisztázzuk a helyzetet, vagy – jogszabály-
sértés esetén – törvényességi felhívással élünk. 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felügyeleti eljárás keretében 183 
települési önkormányzat és a Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Önkormányzat döntéseinek, döntés-
hozatali eljárásainak jogszerűségét vizsgálja. Az 
elmúlt tizenkét évben kirívó törvényszegést nem 
tapasztalt a kormányhivatal.

– Hogyan alakul a kormányhivatal hatósági 
munkája?

– Számos hatósági feladatunk létezik, s 
minden időszaknak meg-
vannak azok a típuseljá-
rásai, amelyekre nagyobb 
figyelemmel kell lennünk. 
A kormányhivatalnak ha-
tásköre van az elektronikus 
anyakönyvben szereplő 
bejegyzés vonatkozásában 
anyakönyvi kivonat kiállí-
tására, mely lehetőséggel 
élnek is a kérelmezők. A 
nyári időszakban – a há-
zasságkötések okán – nagy 
számban közreműködik 
a kormányhivatal a ha-
zánkban házasságot kötő 

külföldi állampolgárok okiratainak elfogadha-
tósága megállapításában. Az őszi és a tavaszi 
érettségi időszak is komoly terhet ró a hivatalra. 
A kormányhivatal érettségi vizsgabizottságot 
működtető intézményként fogadja a tanulói jog-
viszonyban nem álló vizsgázók jelentkezését, 
s emellett teljeskörűen szervezi az emelt szin-
tű tárgyakból a vizsgák lebonyolítását, amely 
vizsgaidőszakonként több ezer vizsgaeseményt 
jelent.

– Az ügyintézésben mi a szerepük a kor-
mányablakoknak?

– A szolgáltató állam és az ügyfélbarát köz-
igazgatás mélyreható szervezetében fontos fel-
adatokat látnak el a kormányablakok. Leginkább 
itt találkozik az állampolgár az állam szolgáltató 
szerepével. Megyénkben jelenleg 11 kormány-
ablak és egy okmányiroda szolgálja ki az állam-
polgárok mindennapi kéréseit, igényeit. Ez heti 
szinten közel húszezer ügyfél–állam találkozást 
jelent. A kormányablakok immár mindenhol 
megújult és modern környezetben fogadják az 
ügyfeleket. ■

Széles Sándor
1962-ben született Celldömölkön. Az 
Agrártudományi Egyetem Mosonma-
gyaróvári Mezőgazdaságtudományi 
Karán szerzett agrármérnöki végzett-
séget. 1998-tól kezdve három cikluson 
keresztül polgármesterként irányította 
Máriakálnok községet. 2010-től a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormány-
hivatal kormánymegbízottja, majd főis-
pánja. Nős, három gyermek édesapja.

Rendszeresen tartanak szakmai továbbképzéseket a kormányhivatal dolgozói számára

Megtörtént a kormányhivatal épületének energetikai korszerűsítése

»A térségnek nagy szük-
sége lenne a minőségi 
szolgáltatást nyújtó Fertő 
tóra, amely több évtizedes 
Csipkerózsika-álomból éb-
resztené fel a környéket.«

»Országgyűlési képvi-
selőink remek munkát 
végeznek, a szakmai 
szervezetek élén kiváló 
szakemberek állnak.«
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Világversenyben a győri Széchenyi Egyetem 

– A Széchenyi István Egyetem egyre nagyobb 
hangsúlyt fektet arra, hogy hozzájáruljon a 
térség versenyképességének erősödéséhez. Mi-
lyen stratégiai megfontolások állnak e mögött?

– Egyetemünkön olyan ökoszisztémát te-
remtettünk meg, amelynek kiemelt fókuszte-
rülete a gazdasági szektorral való együttmű-
ködés. Ma a felsőoktatási intézmények csak 
akkor lehetnek sikeresek, ha összehangolják az 
oktatási és a tudományos tevékenységeiket a 
vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások-
kal. Az ebben rejlő hajtóerő a gyakorlatorientált 
képzések erősítése, a kutatási eredményekre 
épülő innovációk és a tudás üzleti hasznosítása 
révén az egész nemzetgazdaságot versenyké-
pesebbé teszi. Zászlóshajó-projektjeinkkel is 
ösztönözzük az ipari és a tudományos szféra 
még szorosabb összekapcsolódását, amely a 

felsőoktatási intézmények új és rendkívül fon-
tos feladata. Erre példa a győri tudományos és 
innovációs parkunk, amely a vállalati szféra és 
az egyetemi közösség találkozóhelyévé válhat, 
hozzájárulva további startup és spinoff cégek 
megerősödéséhez, innovációk generálásához. 

Egy új Egészségtechnológiai Campus lét-
rehozásába is belekezdtünk Győrben, ahol 
az oktatás, a kutatás-fejlesztés és a szolgál-
tatások egy helyen lesznek megtalálhatók. A 
ZalaZONE járműipari tesztpálya melletti inno-
vációs és képzési központunk első két épületét 
szeptemberben adtuk át. Ott az önvezető jár-

Az ipari és a tudományos szféra 
még szorosabb összekapcsolása 
a felsőoktatási intézmények rend-
kívül fontos feladata. Célunk, hogy 
olyan nemzetközi környezetet te-
remtsünk, amely pozitív hatást gya-
korol képzéseinkre, kutatásainkra, 
és folyamatos fejlődésre ösztönöz 
bennünket – nyilatkozta magazi-
nunknak dr. Filep Bálint, a győri 
Széchenyi István Egyetem elnöke.  

művekkel, az elektromobilitással, a drónokkal 
vagy az 5G-vel kapcsolatos kutatások révén 
segítjük a modern technológiák fejlesztését. 
Jelentős korszerűsítések vannak folyamatban 
mosonmagyaróvári karunkon is. Mindezekkel 
célunk, hogy olyan nemzetközi környezetet te-
remtsünk egyetemünkön, amely pozitív hatást 
gyakorol képzéseinkre, kutatásainkra, és folya-

matos fejlődésre ösztönöz 
bennünket.

– A hallgatók hogyan 
profitálhatnak mindeb-
ből?

– A világszerte ismert 
technológiai vállalatokkal 
létrejövő szoros együtt-
működéseink egyedülálló 
lehetőségeket jelentenek 
számukra is. Nyertesei le-
hetnek a gyakorlatorientált 
oktatásnak, használhatják 
intézményünk európai 
színvonalú infrastruktúrá-
ját, részt vehetnek hazai 
és nemzetközi vállalko-
zásokkal megvalósuló 
fejlesztési projektekben, 
startup vállalkozásokban. 
Új karrierutakat nyithat 

meg számukra a kiemelkedően teljesítő hallga-
tói innovációs csapatainkban való tevékenység 
is. Kiváló oktatóinknak-kutatóinknak és vál-
lalati partnereinknek köszönhetően naprakész 
technológiai tudást, értékes diplomát adunk 
hallgatóinknak, amivel könnyen el tudnak he-
lyezkedni, és az átlagosnál magasabb jövede-
lemhez jutnak.

– Ezeket a változásokat segíti az, hogy a 
Széchenyi Egyetem új struktúrában, alapítvá-
nyi fenntartásban működik?

– Igen, mert így nagyobb önállósággal, tá-
gabb mozgástérben tudjuk megfogalmazni és 

megvalósítani célkitűzéseinket. A felelőssé-
günk is nőtt persze, aminek csak elkötelezett 
munkával és közös felelősségvállalással tu-
dunk megfelelni. Ebben számítunk valamennyi 
munkatársunk támogatására. Célunk minden 
területen a kiválóságra törekedni, hiszen a ver-
senyképesség és a minőség terén többek között 
olyan közeli fővárosok egyetemeivel szemben 
kell helytállnunk, mint Bécs és Pozsony.

– Az elmúlt években nagy lépéseket tettek 
a nemzetköziesítés irányába is. Miért tekintik 
ezt a területet fontosnak?

– Annak érdekében áldozunk jelentős forrá-
sokat intézményünk nemzetköziesítésére, hogy 
egyetemünk mind hangsúlyosabban jelenjen 
meg a világ felsőoktatási terében. Több mint 
60 országból csaknem ezer külföldi hallgatónk 
van, és képzéseink ötöde már angolul is elérhe-
tő. Magyar hallgatóink így valódi nemzetközi 
környezetben tanulhatnak nálunk. A nemzet-
közi mérések nagy súllyal veszik számításba 
a tudományos teljesítményt, ezért kiemelten 
támogatjuk a tudományos kiválóságot. Magas 
színvonalú képzéseinknek, kutatásainknak, 
infrastruktúránknak, nemzetköziesítési ered-
ményeinknek és elkötelezett kollégáinknak kö-
szönhetjük, hogy egyetemünk a QS világrang-
listája alapján a világ egyetemeinek legjobbjai 
közé tartozik. Úton vagyunk afelé, hogy Kö-
zép-Európa meghatározó tudásközpontjává 
váljunk. ■

Dr. Filep Bálint
1980-ban született Budapesten. Köz-
gazdász, a gazdálkodás- és szervezés-
tudományok doktora, egyetemi docens. 
2005 és 2013 között a Széchenyi 
István Egyetem Rektori Kabinet és Tit-
kárság vezető munkatársa, 2014-től az 
intézmény kancellárja, 2020 óta elnöke. 
Jelentős a szerepe az egyetem fejleszté-
sében, folyamatos megújulásában. Nős, 
három gyermek édesapja.

A hallgatók nyertesei a gyakorlatorientált oktatásnak és a vállalatokkal való partnerségnek

A Tudományos és Innovációs Park első ütemének látványterve

– Hol tart jelenleg a megye gazdasága?
– Győr-Moson-Sopron megye gazdasága 
kétarcú. Ha kelet felől nézzük, akkor a mi 
megyénk – Budapest után – a legfejlettebb 
térségek közé tartozik. Ha viszont nyu-
gatról vagy északnyugatról nézzük Ma-
gyarországot, akkor már korántsem ilyen 
rózsás a kép. Mi a kamara részéről igyek-
szünk a legjobb gazdasági környezetet ki-
alakítani a vállalkozók számára. Megyénk 
gazdasági húzóerejét azok a multik adják, 
amelyek az elmúlt évtizedekben települ-
tek a régióinkba. A kis- és középvállalko-
zásoknál már sokkal árnyaltabb a helyzet. 
Ha megnézzük, hogy mit fejlődtünk 1989 
óta, akkor akár büszkék is lehetnénk, de 
ha a nemzetközi versenyképességünket 
nézzük, akkor a több mint három évtized 
alatt szinte semmit sem hoztunk be a hát-
rányunkból. Sajnos hatékonyságban, hoz-
záadott értékben még csak közelíteni sem 
tudunk a határon túli régiókhoz. Meg kell 
tanulnunk a megyében lévő multicégektől 
a hatékonyságot, a hozzáadott értéket 
növelő képességet. Ha nem alkalmazunk 
más módszert a kkv-k tekintetében, mint 
az elmúlt 20-25 évben, akkor nem tudunk fel-
zárkózni a szomszédos régiókhoz. 

– Ezek szerint munkaerőhiány van a me-
gyében?

– Sajnos sok kiváló képességű, jól felkészült 
szakember nem itthon vállal munkát, hanem 
külföldön. Ha ezeknek az embereknek nem tu-
dunk olyan feltételeket biztosítani, hogy itthon 
maradjanak, akkor a problémák csak fokozód-
nak. Aki Magyarországot vizsgálja, azt mond-
ja, hogy Szlovákia előtt járunk. Csakhogy ne-
künk nem Szlovákiával kell versenyeznünk, 
hanem a szomszédos pozsonyi régióval, amely 
az egy főre jutó GDP tekintetében megelőzte a 
bécsi régiót.

– Mit tud tenni a kamara annak érdekében, 
hogy itthon maradjanak, illetve hazajöjjenek a 
jól felkészült szakemberek?

– Két éve gazdaságfejlesztési munkacso-
portokat hoztunk létre három térségben: Győr-
ben, Mosonmagyaróváron és Fertő-rábaköz-
ben. Az volt a cél, hogy ezekben a térségekben 
200 vállalkozó bevonásával tíz témakörben 

A nyugat-dunántúli régiót az ország gazdaságilag legfejlettebb területei között tartják számon, ám nem-
zetközi összehasonlításban többnyire csak a multinacionális cégek számítanak versenyképesnek. A kis- és 
középvállalkozások lehetőségeiről beszélgettünk Pintér-Péntek Imrével, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnökével.

gondoljuk végig a teendőket, és tegyünk javas-
latokat. Ezek birtokában ülünk le a helyi ön-
kormányzatokkal, hogy megbeszéljük a kitö-
rési pontokat. Az önkormányzatok is elkezdtek 
azon gondolkozni, hogy a vállalkozókkal ösz-
szefogva sokkal szebb jövőt tudjunk felrajzolni 
magunknak. A lényeg az, hogy rádöbbentsük 
az önkormányzatokat arra, hogy együttműkö-
dés nélkül nem tudjuk felvenni a versenyt a 
szomszédos régiókkal. 

– Az oktatás mennyiben tud hozzájárulni a 
megye gazdaságának fejlődéséhez?

– Elkötelezettek vagyunk a duális képzés 
iránt. Nagyon fontos, hogy a kis- és közép-
vállalkozásoknál képzett diákok minden vál-
lalkozásnál gyakorlati képzőhelyen, vagy az 
iskolákban is hasonló színvonalon legyenek 
felkészítve a szakmájukra. Ennek érdekében 
kidolgoztunk egy minőségbiztosítási rendszert, 
amit a körülbelül 400 duális gyakorlati képző-
helynek ajánlunk ki azért, hogy felkészülten és 
minőségtudatosan foglalkozzanak a diákokkal. 
Én azt mondom, hogy jelenleg nincsenek hiány-
szakmák, mivel egyik szakmára sincs elég szak-
emberünk. A munkahelyeknek mindent meg 
kell tenniük azért, hogy a fiatalok megszeressék 
az adott szakmát, és ott akarjanak maradni a vál-
lalkozásnál.

– A megye logisztikai szempontból kiváló 
helyen fekszik. Mennyire tudják kihasználni 
az ebben rejlő lehetőségeket?

– Győr-Moson-Sopron megye az észak-déli 
és a nyugat-keleti korridorban helyezkedik el, 
ami nagy lehetőségeket kínál. Ide valójában 
már csak egy nagy cargo repülőtér kellene, 
amit én például Pápára tennék, főleg az után, 
hogy elkészül Győr és Pápa között a 2x2 sávos 

gyorsforgalmi út. Az M1-es autópálya nem vi-
tás, hogy telített, ennek ellenére jómagam az 
M8-as kiépítését szorgalmaznám először. Ezzel 
létrejönne délebbre egy párhuzamos autópálya, 
ami az M1-es mentőútja lehetne. Ezt minél több 
helyen, észak-dél irányban össze kellene kötni 
az M1-essel. Az M8-as fejlesztése után lenne 
érdemes nekiállni az M1-es 3x3 sávossá széle-
sítéséhez.

– Győr-Moson-Sopron megye turisztika 
szempontból is kiemelt területnek számít...

– Létezik egy csodálatos természeti adott-
ságunk, amit úgy hívnak, hogy Szigetköz. át 
kellene gondolni, hogyan tudnánk okosan ki-
használni az ebben rejlő lehetőségeket. Van egy 
Mosoni- és egy Öreg-Dunánk. A kettő között 
vagy ezer sziget található. Úgy gondolom, ebből 
a helyből turisztikai csodát lehetne létrehozni. ■

A megyei kamara a vállalkozásokra fókuszál 

A kamarai székház modern, teljes körű szolgáltatást nyújtó konferencia-központ is egyben

Pintér-Péntek Imre
Öntésmajorban született. Több mint 
25 éve alapította és vezeti sikeresen a 
főként kommunikációval, médiával és 
rendezvényszervezéssel foglalkozó 
vállalkozását, az X-Meditor Kft.-t. Első 
alkalommal 2016-ban választották 
meg a Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara elnöké-
vé, majd 2020-ban ismét bizalmat 
szavaztak munkája folytatásához.

»A munkahelyeknek min-
dent meg kell tenniük azért, 
hogy a fiatalok megszeres-
sék az adott szakmát, és 
ott akarjanak maradni a 
vállalkozásnál.«
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– Melyek az önkormányzat alapvető céljai?  
– A műemlékekben, kulturális intézményekben 
gazdag kisvárosunk folyamatosan fejlődik an-
nak érdekében, hogy megfeleljünk az itt élők 
elvárásainak. Büszkék vagyunk az immáron 900 
éves Premontrei Apátságra és szakrális épülete-
inkre. Közösségi programok és rendezvények 
sorát szervezzük, amelyeken a csornaiak mellett 
rendszeresen részt vesznek a környező telepü-
lések lakói is. A városvezetés számára fontos, 
hogy közintézményeink színvonalasan működ-
jenek. Ehhez igyekszünk megteremteni a meg-
felelő feltételeket is. Az elmúlt években megújult 
a városi könyvtár, a múzeum, a kórház, a szoci-
ális és gyermekjóléti központ, és a nemzetközi 
hírű Pántlika Néptáncegyüttesnek is otthont adó 
ifjúsági ház. De nem maradtak ki a sorból a kol-
légiumok sem.

– Milyen fejlesztések történtek az elmúlt idő-
szakban?

– A helyi és a turisztikai igények kielégítése 
érdekében a Premontrei Apátságban látogató-
központ létesült. Egy új szolgáltatóház épült 
a városban, ahol kiadó irodák kaptak helyet. A 
Csorna közigazgatási területéhez tartozó Föld-
sziget településen megépült egy közösségi ház 
is. A gazdasági szektor további erősítése érdeké-
ben keleti iparterületünkön is jelentős fejlesztés 

Az idilli környezetben elhelyezkedő Csorna azon kívül, hogy fontos közlekedési csomópont, mindig is meg-
határozó szerepet töltött be a térség társadalmi, gazdasági és kulturális életében. Ez ma is így van, tudtuk 
meg dr. Bónáné dr. Németh Katalintól, a kisváros polgármesterétől. Tőle kértünk interjút.

történt. Nagy öröm számunkra, hogy mivel járá-
si központ vagyunk, 45 év után újra megkezdte 
működését a Járásbíróság. Az épületének felújí-
tása jelenleg is zajlik. Az elmúlt hetekben készült 
el a Premontrei Apátság által épített korszerű 
idősek otthona. 

– Hol tartanak az út- és járdafelújítások? 
– Az elmúlt időszakban harminckét utca újult 

meg, s ezzel párhuzamosan igyekszünk a jár-
dákat is folyamatosan rendbe tenni. régi igény 
volt a Városháza tér és a Mártírok tere rekonst-
rukciója, és létesült egy köztéri illemhely is. 
Csorna bringás város, ám a biztonságos kerék-
pározáshoz nem voltak adottak a feltételek. Ezen 
is változtattunk, az elmúlt nyolc évben jelentős 
fejlesztések történtek a kerékpárút-hálózatban is. 

– Vannak-e folyamatban lévő beruházások?
– Több nagy fejlesztés megvalósításán mun-

kálkodunk. Ezek között van a termálfürdő re-
konstrukciója, az 56 férőhelyes bölcsőde építése, 
valamint a városi uszoda. A Csornai Termálfürdő 
története 1970-ig nyúlik vissza, amikor a helyi 
mezőgazdasági szövetkezet egy termálkutat 
fúratott, amellyel először más terveik voltak. 
Később aztán a vizsgálatok kiderítették, hogy 
a víznek kiemelkedő a gyógyhatása, így aztán 
megnyílt a fürdő, amely a környéken népszerű 
volt, de nem vált országosan ismertté. Ennek 
is szerepe lehetett abban, hogy az évek során a 
fürdő állapota leromlott. Az önkormányzat célja, 
hogy a rábaköz turisztikai központjává váljunk, 
ezért megvásároltuk a kutat és a hozzá tartozó 10 
hektáros területet. A lakosság is szívügyének te-
kinti a fürdő felújítását, amelyhez a kormánytól 
kértünk és kaptunk támogatást. 

– Milyen lehetőségeket kínálnak a mozgásra 
vágyóknak?

– A rekreációs és a sportolási igények kielégí-
tésére egy szabadtéri sportparkot hoztunk létre, 
kutyafuttatót, tanösvényt, műfüves, gyeptéglás 

focipályát, a téli szezonban jégpályát alakítot-
tunk ki. Most épül a bringapark. Folyamatosan 
újítjuk meg a játszótereinket, karbantartjuk a 
zöldfelületeket, szükség szerint cseréljük az ut-
cabútorokat. Ahol igény jelentkezik, ott újakat 
is kihelyezünk. Fásítási programok sorozatát 
hajtottuk végre, a virágosítás pedig szezonális a 
városban. 

– Mennyire sikerül a polgárokat bekapcsol-
niuk a város életébe?

– Csornán kiemelkedően aktívak a civil szer-
vezetek, amelyekkel a város vezetése szorosan 
együttműködik. Tapasztalataink szerint a polgá-
rok egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a vá-
rosi rendezvények iránt. Mi igyekszünk minden 
célcsoport igényét kielégíteni, ezért különböző 
típusú programok sorát szervezzük. Így a vá-
rosnapokat, a zenepaviloni esteket, a szabadtéri 
mozit, különböző vásárokat, sporteseményeket, 
s aztán ott vannak még az állami és egyházi ün-
nepekhez köthető rendezvények.  

– Mire a legbüszkébbek a csornaiak?
– Sok mindenre. Így a premontrei rendre, a 

gyógyvízre, a csornai népviseletre, a hun dia-
démra, az új harangjátékra, a keleti körforgalom-
ban felállított rubik-kockára, az 1956-os emlék-
műre, a Pántlika Néptáncegyüttesre, a szezonális 
városdekorációkra, s végül, de nem utolsósorban 
a rábaközi perecre. ■

Rendkívül gazdag a város rendezvénykínálata

Dr. Bónáné dr. Németh Katalin
1977-ben született Nyíregyházán. 
2004-ben a Debreceni Egyetemen 
jogi diplomát, 2006-ban pedig az 
ELTE Állam- és Jogtudományi Karán 
szakjogász képesítést szerzett. 2010-
től ügyvédként dolgozott, illetve attól 
az évtől Csorna Város Képviselő-tes-
tületének is tagja lett. 2014-től Csorna 
polgármestere. Férjezett, két gyermek 
büszke édesanyja.

Csornának fontos a turizmus fejlesztése

Kunsziget a dinamikusan fejlődő település

– Mi tette Kunszigetet vonzóvá a befektetőknél? 
– A történet az 1990-es években kezdődött, ami-
kor az önkormányzat felismerte, hogy a község 
számára az ipari fejlesztés jelentheti a jövőt.  A 
lakosság 1994-ben – az önkormányzat felké-
résére – egy-egy aranykoronányi földterületet 
adományozott a településnek, s ez lett az alapja 
a zöldmezős beruházásoknak. Először egy autó-
ipari cég telepedett le a faluban, a Federal Mo-
gul, amely ma a Tenneco-csoport tagja. Ezt kö-
vette az elektrooptikai alkatrészeket gyártó Sick 
Kft., majd a CNC-gépek tervezésével foglalkozó 
GesKor Kft. Büszke vagyok arra, hogy eredeti 
formájában működik a településen a Zöld Mező 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezet is. Ahhoz, 
hogy az ipari cégek minket válasszanak, szükség 
volt a korszerű infrastruktúra kiépítésére is.

– Miért jó Kunszigeten lakni?

– Mindent megte-
szünk azért, hogy a 
magas szintű szolgál-
tatások biztosításával 
a település lakói jól 
érezzék magukat. 
Tavaly adtuk át a 28 
gyermek befogadásá-
ra alkalmas Tündér-
kert Bölcsődét. Szom-
szédságában működik 
a Tündérvár Óvoda, 
amely 90 óvodást fo-
gad reggelente, nem 

messze innen pedig a két tanítási nyelvű álta-
lános iskolában és művészeti iskolában 170-en 
tanulnak. Tizenkét civil szervezet működik a te-
lepülésen mintegy 600 taggal, vagyis az itt élők 
fele részt vesz a közösségi életben.

– A község híres a szakrális hagyományairól.
– A Jézuskeresés az 1600-as évek óta hagyo-

mány a településen. Húsvétvasárnap hajnalán 
több száz ember indul el a templom előtti ke-
reszttől a Mecséri úti keresztig, onnan a temetőbe 
és vissza a templom elé, megénekelve a Nagy-
péntek, a Nagyszombat és a Húsvétvasárnap li-
turgiáját. Kiemelkedő szakrális érték a Szent An-
tal-kápolna és a hozzá kötődő kultusz is, amely 
a 18. század óta él Kunszigeten. 1850 körül az 
emberek, felelősséget érezve a település létéért, 
fejlődéséért, döntöttek a korábbi kápolna bővíté-
se mellett a falut sújtó járványok után. 1901-ben 

A szigetközi település lakossága 
egykoron jórészt mezőgazdaság-
ból élt. Napjainkban viszont már 
az ipar a meghatározó, a köz-
ségben működő üzemek ma már 
kétezer embernek adnak munkát. 
Erről, valamint a község szakrális 
értékeiről beszélgettünk Lendvai 
Ivánné polgármesterrel.

újabb dögvész érte el a települést, s ekkor nyerte 
el a kápolna a mai méretét. A közösségi emléke-
zet úgy tartja, hogy ahogy emelkedtek a kápolna 
falai, úgy szűnt meg a járvány. Pár évvel ezelőtt – 
a koronavírus-járvány idején – az önkormányzat 
pályázati támogatásból újíttatta fel a kápolnát, 
mellette haranglábat építettünk az erdélyi test-
vérfalunk, Nyárádgálfalva segítségével. Sors-
szerűnek érzem, hogy a kápolna és a harangláb 
megszentelése után csillapodott a járvány. 

– A térség kiváló turisztikai adottságokkal 
rendelkezik. Léteznek-e fejlesztési terveik?

– Az önkormányzat tulajdonában lévő ter-
málkút újabb lehetőséget kínál, akár termálfürdő 
létesítésére, akár egyéb hasznosításra, s ehhez 
beruházót keresünk. Az üzemek mellett a turiz-
mus biztosíthatja a település további fejlődését. 
A Mosoni-Duna 17 kilométer hosszan mossa a 
falu határát, s ez kiváló adottság nemcsak a vízi, 
hanem a kerékpáros és gyalogos turizmus ked-
velői számára is. ■

A Szent Antal-kápolna

Veszkény pályázati támogatásokból fejleszt 

– Milyen gazdasági háttérrel rendelkezik az ön-
kormányzat? 

– Az elmúlt tíz év rendkívül kedvező volt az 
önkormányzatok számára. A polgári kormány 
folyamatosan megadta a támogatásokat a tele-
püléseknek. Nekünk a legnagyobb segítséget 
a pályázati források jelentették. Mi viszonylag 
szerencsésebb helyzetben vagyunk, termel két 
jól működő nagyobb cégünk is, a NOVOMATIC 
és a MET-NA. Ennek következtében van ipar-
űzési adóbevételünk is, amely forrás biztosítja a 
működésünk stabilitását. Ez persze akkor lenne 
igazán kedvező, ha kiadásaink nem növekedné-
nek ilyen nagymértékben. Eddig ki tudtuk fizetni 
a béreket és a rezsit, s egy-egy kisebb fejlesztésre 
is futotta. Saját forrásainkra alapozva nagyobb 
léptékben azonban nem gondolkozhatunk.  

– Mit hozott a település számára a Magyar 
Falu Program? 

– A korábbi kisebb pályázatok után e pályá-
zatok célirányosan és ténylegesen a kisebb fal-
vakra lettek szabva. Ebből meg tudtuk valósítani 
álmaink nagy részét. Persze háromszor ennyi 
sem lett volna elég, de nem szabad elégedetlen-
nek lennünk. Tudtunk fejleszteni, megújítottuk 
az infrastruktúrát, ami növelte Veszkény von-
zerejét. Mivel mutatkozik rá kereslet, telkeket is 
kialakítottunk. Jó minőségűek az utcák útburko-
latai, színvonalasan működik az óvodánk, nincs 
gond a közlekedéssel sem. Szépek a közterüle-
teink, mutatósak a játszótereink. Talán mindeze-
kért szeretnek az emberek nálunk letelepedni, itt 
lakni. 

– Hogyan alakul a lakosságszám?  
– A faluban nemcsak az infrastruktúra fej-

lődik, hanem a lélekszám is növekszik. Min-
den évben néhány fővel gyarapodik a lakosság 
száma. Büszkék vagyunk arra, hogy a Falusi 
Útalapból az idén teljesen megújult a település 
főutcája, amely több mint két kilométer hosszú. 

Immár teljesen más kép fogadja a településre 
érkezőket. Ha pedig megvan egy település fő-
utcájának az íve, akkor a lakók a portájukat is 
ehhez alakítják. A járdafelújítási programunk ke-
retében minden évben sok száz méteren végzünk 
rekonstrukciókat. Több lépcsőben megvalósult 
az orvosi rendelő felújítása és bővítése. Kisbuszt 
vásároltunk, és felújítottuk a tornatermünket is. 
A játszótereken is minden évben megvalósítunk 
kisebb-nagyobb fejlesztéseket. Fontos, hogy a 
gyerekek is jól érezzék magukat Veszkényben. 

– Milyen a település közösségi élete?
– A település lakói közül többen is úgy vélik: 

nem elegendő csak az infrastruktúrát fejleszteni, 
de a lelket is ápolni kell. Lehetőséget kell adni az 
emberek számára a szabadidő hasznos eltöltésé-
re. Kulturális programokat is szervezünk, hogy 
azok, akik elmennek a tornacsarnokba vagy a 
focipályára, tartalmasan szórakozhassanak. A 
kulturális szervezőnk ezen napi szinten dolgo-
zik, ám ebbe a munkába bekapcsolódnak civil 
szervezeteink is. ■

Az elmúlt években stabilitás jelle-
mezte a veszkényi önkormányzat 
működését. Az intézmények szín-
vonalas fenntartása mellett főleg 
pályázati forrásokból jutott fejlesz-
tésekre is. A település lakóinak szá-
ma évről évre növekszik. Mindezek 
hátteréről kérdeztük Németh Ár-
pád polgármestert. 

Teljesen megújult a település főutcája

1973-ban született Kapuváron, tősgyö-
keres veszkényi családban. A Pattantyús-
Ábrahám Géza Szakközépiskolában 
érettségizett, villamosmérnöki oklevelet 
pedig a Kandó Kálmán Villamosipari 
Műszaki Főiskolán szerzett 1995-ben. 
2014-től Veszkény társadalmi meg-
bízatású polgármestere, s mellette a 
villamosiparban tevékenykedik vállalko-
zóként. Nős, két gyermek édesapja.

Németh Árpád

1976-ban szerzett óvónői diplomát 
Sopronban. 1996 óta Kunsziget 
község polgármestere. Legfontosabb 
feladatának a település komplex 
fejlesztését, a szolgáltatások magas 
szintű biztosítását, az esélyegyenlőség 
megteremtését tartja. Munkáját többek 
között az elmúlt esztendők során Eu-
rópai Falumegújítási Díjjal és Európai 
Klímasztár-díjjal ismerték el.

Lendvai Ivánné Cserődi Mária
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A soproni iparkamarának markáns a jövőképe

– Jelenleg milyen a turizmus helyzete a vá-
rosban?

– Sajnos a turisztikai szektor, mivel nem pri-
mer szükségletet céloz, mindig is a legsérüléke-
nyebb iparág volt. Láttuk ezt a COVID-krízis 
alatt is, amikor elsőként a turizmus és szolgálta-
tásai szenvedtek hatalmas károkat, s a lezárások 
miatt hazánkban több százezer munkavállaló 
megélhetése vált kétségessé. Sajnos alig jutot-
tunk némi lélegzetvételhez, és máris egy újabb 
válság hatásaival kell szembenézni, az elszaba-
dult energia- és alapanyagárak mellett ott van 
még a folyamatos munkaerőhiány. 

– Miért speciális Sopron munkaerő-piaci 
helyzete?

– A soproni cégek, szektortól függetlenül 
küzdenek a munkaerőhiánnyal, jelentős az elszí-

vó hatás, amelyet az ausztriai ingázás és mun-
kavállalás okoz. Mára szinte csak ez az egyetlen 
akadálya a fejlődésnek. A szakemberhiány által 
okozott másik probléma az építőipart jellemzi, 
ahol az igazi mesteremberek helyett botcsinálta, 
mindent elvállaló „szakik” is megjelentek, akik 
csak az elégedetlen ügyfelek és a kamarai békél-
tető testületi ügyek számát szaporítják. 

A kamara a duális szakképzésben, a verseny-
képes bérekben és a kiszámíthatóságban látja a 
megoldást. A szakképzési centrumok által koor-
dinált és kamaránkkal egyeztetett felnőttképzési 
programok megadhatják a gyors választ. Én úgy 
látom, hogy sok szakma presztízsének jót tenne, 
ha az önálló vállalkozás indításának alapfeltétele 
a mestercím lenne, amire számos európai ország-
ban van példa. A kötelező mestercím bevezetése 
után számíthatunk egy jobb munkaminőséggel, 
nagyobb teljesítménnyel és összességében egy 
fenntartható és versenyképes munkakultúrával 
bíró stabil vállalkozói réteg kialakulására. Ez 
végső soron a kétkezi munka nagyobb társadal-
mi megbecsüléséhez, elismeréséhez vezethet. 

– A gazdaságban az „egy lábon állás” ve-
szélyes. Lehetne Sopronba még több ipart te-
lepíteni?

– Sopronban a nagy munkaerő-szükségletű, 
alacsony hozzáadott értékű ipar letelepedésének 
nincs reális esélye. A meglévő vállalatok egymás 
elől szívják el a betanított munkásokat, a hiányt 
pedig az ország keleti részéről próbálják meg 
pótolni. Kamaránk álláspontja az, hogy a leg-
korszerűbb irányban kell megalapozni városunk 

iparának jövőjét. A digitalizációra, robotikára, 
automatizálásra, a Soproni Egyetem tudásbá-
zisát gyakorlatban is kamatoztatni tudó ipar-
fejlesztésekre kell fókuszálni. A közeljövőben 
megnyíló új ipari parkban ezek letelepedését kell 
ösztönözni. A várost olyan hellyé szeretnénk ten-
ni, ahol a magasan kvalifikált munkaerő találhat-
ja meg igazán a boldogulását, és ahol a városba 
érkező vendégeknek is újra jelentéssel töltődik 
fel a régi szlogen, miszerint: Mindenhol jó, de 
legjobb Sopron! ■

Sopronról sokaknak a pihenés, 
a csodás történelmi belváros, a 
kékfrankos, a fiataloknak pedig 
a VOLT Fesztivál jut eszükbe. Az 
M85-ös gyorsforgalmi út fejlesz-
tése tovább növelte a város vonz-
erejét mind a befektetők, mind a tu-
risták körében, tudtuk meg Horváth 
Vilmostól, a Soproni Kereskedelmi 
és Iparkamara elnökétől.  

Az iparkamara székháza a Deák téren

– Mitől Zöld Egyetem a Soproni Egyetem?
– A Soproni Egyetem múltjából adódóan szel-
lemiségében is mindig magáénak tudta a Zöld 
Egyetem koncepciót. Egyetemünk évszázados 
történelme során a természeti, társadalmi és 
emberi környezet, az életminőség megőrzé-
sén, javításán munkálkodott és jelenleg is en-
nek megfelelően működik. Tevékenységünket  
alapvetően a környezettudatos gondolkodás-
mód jellemzi, küldetése szerint egy folyama-
tosan megújuló (m)értékadó egyetemi központ 
Közép-Európában. Büszkék vagyunk arra, 
hogy Intézményünk 2022-ben első hazai felső-
oktatásként elnyerte az ENSZ által támogatott 
Nemzetközi Zöld Talár díjat, de a legzöldebb 
egyetemek világranglistáján, a Green Metric 
World University rankings-on is előkelő he-
lyen szerepelünk. Az intézmény 2022-ben 
felkerült a világ vezető egyetemeit tömörítő 
round University ranking (rUr) Világrang-
listára is, amelynek célja, hogy releváns infor-
mációkat nyújtson a globális felsőoktatásról. 
Ebben a rangsorban is kimagasló eredménye-
ket értünk el például a minőségi oktatásra és 
a hallgatókra szánt figyelemre érvényes muta-
tókban. A környezettudatos működésünk egyik 
fontos eleme az is, hogy hagyományainkhoz 
méltóan minden évben új hallgatóink után 
egy-egy facsemetét ültetünk el. Nem véletlen 
az sem, hogy a Soproni Egyetem jelmondata a 
Természetesen Veled!

– A Soproni Egyetem híres a diák hagyomá-
nyairól is. 

– A diák hagyományaink az 1735-ben Sel-
mecbányán alapított Bányászati Tanintézethez, 
későbbi Bányászati és Erdészeti Akadémiához 
kapcsolódnak, amelyek hallgatói önszerveződé-
sen alapulnak. Ezek az intézmény Sopronba köl-
tözése után is fennmaradtak, sőt helyi elemekkel 
is bővültek. A selmeci hagyományok kiemelt 
eleme a Jó szerencsét! köszönés, az egyenruha 
viselet, a meghatározott ceremóniákat követő 
szakestélyek megrendezése, a daloskönyvekben 
összegyűjtött diáknóták éneklése, a valétálás, 
vagyis a búcsúzás az egyetemtől. A külsősége-
ken túl még fontosabb az a belső tartalom, amit 
selmeci szellemnek nevezünk. Ennek a legfőbb 

Színes képzési paletta mellett a fenntarthatóság elveit szem előtt tartva folynak képzések, a Soproni Egyetem 
négy karán. Az intézmény Nyugat-Magyarország egyik legfontosabb szellemi, oktatási és kutatási központ-
ja, melynek célja, hogy a fenntarthatóság elveit a szakmájukban és magánéletükben is szem előtt tartó, intel-
ligens és kreatív szakembereket képezzen. Prof. dr. Fábián Attila Gábor rektorral beszélgettünk.

jellemzője a vidámság, a barátság, közösségtu-
dat, a hivatástudat és a hazaszeretet. 

– A Soproni Egyetem leginkább az unikális 
erdészeti és a faipari képzéseiről ismert. Jelen-
leg még milyen karok működnek az intézmény-
ben?

– Az Erdőmérnöki, valamint Faipari Mérnöki 
és Kreatív Kar mellett a Benedek Elek Pedagó-
giai Karon, valamint a Lámfalussy Sándor Köz-
gazdasági Karon zajlanak képzések. Az Erdő-
mérnöki Kar alapvető célja olyan szakemberek 
edukációja, akik küldetésnek érzik a természet és 
környezet szolgálatát. Az erdőmérnök hallgatók 
természettudományos, ökológiai és ökonómiai 
ismeretekre tesznek szert, jártasságot szerezve 
az erdőgazdálkodás, a vadgazdálkodás és a ter-
mészetvédelem területein. A Faipari Mérnöki és 
Kreatív Kar három képzési területet kínál egy 
karon belül, ezek jellemzője az erős szakmaiság, 
a kreativitás. Három területen – műszaki tudo-
mányok, informatika és művészet – bocsátunk 
ki szakembereket, akik komplex felkészültség-
gel rendelkeznek, így kiválóak az elhelyezkedé-
si esélyeik. A Benedek Elek Pedagógiai Kar az 
ország legjobb vidéki óvodapedagógus-képző 

intézménye. Az óvodapeda-
gógusok mellett képezünk 
csecsemő- és gyermeknevelő-
ket, gyógypedagógusokat és 
szociálpedagógusokat is, de a 
választható szakok között ott 
van a kommunikáció és a mé-
diatudomány is. A Lámfalussy 
Sándor Közgazdaságtudomá-
nyi Kar naprakész tudással ver-
senyképes diplomát ad végzett 
hallgatóinknak. A karon 4 féle 
alapszakon folytathatnak ta-
nulmányokat, és szerezhetnek 
versenyképes diplomát. Ezek 
közül többet idegen nyelven is 
hallgathatnak. A gyakorlatori-

entált innováció-központú kutatáshoz az egye-
tem országos hatókörrel rendelkező Erdészeti 
Tudományos Intézete adja a hátteret. A kiemelt 
kutatási témák között van a klímaváltozás erdők-
re gyakorolt hatásainak elemzése, a természetes 
folyamatokra alapozott erdőművelési módsze-
rek fejlesztése.

– Mi áll az egyetem jelentős fejlesztéseinek 
középpontjában?

– átfogó fejlesztési stratégiánk megvalósítá-
sa során az egyetem infrastruktúráját és eszkö-
zeit a kor igényeinek megfelelően folyamato-
san fejlesztjük, de emellett  fontosnak tartjuk a 
tudományos és innovációs parkok létrehozását, 
és a szakképzési rendszerünk fejlesztését is. 
Legalább ennyire fontosak az egyetem helyi 
gazdasági kapcsolatokra irányuló kutatás-fej-
lesztési innovációi is. A Soproni Egyetem és a 
TAEG Zrt. által tervezett Faipari és Erdészeti 
Tudományos és Innovációs Park az első, egye-
temi-vállalat konzorciumban létrejövő Science 
Park Magyarországon. Intézményünk az elmúlt 
20 év legnagyobb oktatási reformját hajtotta 
végre, a tananyagok az egyetem fenntarthatósági 
képzéseibe a természet, a társadalom és a gazda-
ság összefüggőségeit szem előtt tartva kerültek 
beemelésre. Ehhez kapcsolódva olyan modern, 
digitális tudásátadási módszereket fejlesztünk, 
amelynek révén a hallgatók oktatói közreműkö-
dés mellett, a munkaerőpiaci elvárásoknak min-
denben megfelelő tudást szerezhetnek. ■

Fenntartható képzések, évszázados hagyományok mentén

A Soproni Egyetem campusát hatalmas, mintegy 17 hektáros botanikus kert öleli körül

Meghirdették a „Környezettudatos hallgatói élet” programját

Dr. Fábián Attila Gábor
Első diplomáját a soproni Erdészeti 
és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Ka-
rán szerezte 1990-ben, majd 1993-
ban közgazdászként diplomázott a 
Budapesti Közgazdaságtudományi 
Egyetemen. A Fa- és fatechnológiai Tu-
dományok doktori iskolában doktorált 
1999-ben, 2011-ben habilitált. 2017-
ben nevezték ki egyetemi tanárrá. 2021 
januárjától a Soproni Egyetem rektora.  

Több mint 50 évet töltött el a közleke-
désszervezés és a turizmus területén. 
A soproni székhelyű Promenade 97. 
Kereskedelmi és Szolgálató Kft. ügy-
vezető igazgatója. A Kereskedelmi és 
Iparkamarát 1997-től szolgálja. 22 éve 
az 1850. augusztus 13-án alapított Sop-
roni Kereskedelmi és Iparkamara elnö-
ke. 2016-tól a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara turizmusért felelős alelnöke. 

Horváth Vilmos

Blaguss Agora: személyszállítás felsőfokon

– Mikor érkezett Magyarországra a Blaguss, és 
mi motiválta ebben a tulajdonost?

– A Blaguss család tagjai mindig is elhi-
vatottak voltak az itteni szolgáltatások iránt, 
mivel magyar gyökerekkel rendelkeznek. Az 
Ausztriában és a nálunk gyűjtött tapasztalatot 
és tudást összerakva 2008 októberében közösen 
alapítottuk meg a Blaguss Agora Hungary Kft.-t, 
soproni központtal. Követve az anyavállalat fej-
lődését, társaságunk időközben budapesti kiren-
deltséggel és győri telephellyel bővült. Tavaly 
megnyertük a szombathelyi közösségi személy-
szállítás szolgáltatására kiírt tendert, s idén már 
Szombathelyen is saját telephelyen kezdődhetett 
meg a szolgáltatásnyújtás.

 – Melyek a fő tevékenységi területek?
– Jelen vagyunk az általános különjárati és a 

dolgozószállítási szegmensben, továbbá a rend-
kívül magas minőségi elvárásokat támasztó fo-
lyami hajókísérés területén is jelentős szerepet 
tölt be társaságunk. Legyen szó belföldi vagy 
nemzetközi különjáratokról, európai köruta-
zásokról, széles körű szolgáltatási portfólióval 
állunk utasaink rendelkezésére. Az idei évtől 
pedig tíz éven át cégünk felelős a szombathelyi 
városi közlekedés kiszolgálásáért. Nap mint nap 
130 autóbuszunk biztosítja, hogy a megrendelői 
igények teljesülhessenek.

– Mekkora igény mutatkozik a szolgáltatá-
saikra?

– Folyamatos bővülésünk és fejlődésünk is 
azt mutatja, hogy a buszos személyszállítás és 
a tömegközlekedés egyre közkedveltebb uta-
zási formává válik. Közel 280 munkatárs se-
gítségével immár négy telephelyen elérhetőek 
szolgáltatásaink. Autóbuszaink átlagéletkora 

nem haladja meg a 3,5 évet, amely Magyaror-
szágon egyedülálló. A legmodernebb biztonsági 
berendezések mellett flottánk magas színvonalú 
felszereltséggel rendelkezik. Célunk, hogy meg-
bízóink és utasaink minden felmerülő igényét a 
lehető legmagasabb színvonalon teljesítsük.

– Milyenek a friss szombathelyi tapasztala-
tok? 

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 
rendelkezésünkre álló hat hónap alatt Szom-
bathelyen felállítottuk a 33 vadonatúj Mercedes 
autóbuszból álló flottánkat, berendezkedtünk új 
telephelyünkön 70 új munkatárssal, és felépí-
tettünk egy, a modern igényeknek megfelelő 
értékesítési rendszert. 2022. január 1-jén pedig 
a rengeteg feladat és a rövid határidő ellenére 
sikeresen megkezdtük a szolgáltatásnyújtást. 
Mivel ezen a területen kevesebb tapasztalattal 
rendelkeztünk, 2022 számunkra bázisév. Fo-
lyamatosan elemzünk, fejlesztünk és javítunk, 
hogy utasaink Szombathelyen is a tőlünk meg-
szokott magas minőségű szolgáltatásban része-
sülhessenek. ■

Szlávik Gábor

A legmodernebb flotta és az ügy-
felek iránti szolgáltatástudat szava-
tolja, hogy a Blaguss-szal történő 
utazás garancia a biztonságos és 
kényelmes célba éréshez. Ezt a 
filozófiát szem előtt tartva fogal-
mazzák meg jövőbeni terveiket 
is, tudtuk meg Szlávik Gábortól, a 
Blaguss Agora Hungary Kft. veze-
tőjétől. 

1968-ban született Sopronban. Dip-
lomáját a Budapesti Testnevelési 
Egyetemen szerezte. 1998 óta tevé-
kenykedik aktívan az autóbuszos sze-
mélyszállítás területén. A több mint 90 
éves múlttal rendelkező Blaguss cég-
csoport magyarországi leányvállala-
tának 2008-tól az egyik tulajdonosa 
és egyben az ügyvezetője.

Európai, modern buszflottájával rendelkeznek
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– Az elmúlt időszakban mennyire tudták ki-
használni a pályázati lehetőségeket?  

– Előre készültünk, így nem értek bennünket 
váratlanul a pályázati kiírások. A várost évekkel 
ezelőtt tíz fejlesztési területre osztottuk. Mind-
egyikben felmértük az igényeket, számba vettük 
a lehetőségeket, s ennek tükrében határoztuk 
meg az elvégzendő feladatokat. Minden egyes 
körzetben konkrét beruházási terveket készítet-
tünk. Ezekhez akkor természetesen nem tudtunk 
forrásokat hozzárendelni, de úgy gondoltuk, 
ahhoz, hogy később sikeresen pályázhassunk, 
szükség van a tervekre. Aztán kiderült, jól tak-
tikáztunk, hiszen amint megjelentek a pályázati 
felhívások, már nem azon kellett gondolkoz-
nunk, hogy mit is szeretnénk csinálni, hanem 
csupán elő kellett venni a terveket a fiókból.  

– Ezekből a tervekből eddig mit sikerült meg-
valósítani? 

– Az induláskor eleve azokat a fejlesztéseket 
helyeztük előtérbe, amelyek az itt élő emberek 
mindennapi életéhez kapcsolódnak. Felújítottuk 
az óvodákat, az iskolákat és a városközpontot. 
Az uniós pályázatok mellett voltak egyedi kor-

mányzati döntéssel elérhető támogatások is, 
amelyek elnyerésében fontos szerepe volt Gyo-
páros Alpárnak, a térség országgyűlési képvi-
selőjének, a modern települések fejlesztéséért 
felelős kormánybiztosnak. 

Kormányzati támogatással bentlakásos idő-
sek otthonát építünk, a fejlesztés két ütemére 
összesen 1,3 milliárd forintot kaptunk. Egy régi 
álom teljesül a termálfürdő felújításával, amire 

A városvezetés előregondolkodik, a pályázatok kiírásakor már konkrét tervekkel rendelkeztek. Remélik, 
hogy nem rendíti meg az önkormányzatot az energiaár-robbanás, mivel a fejlesztéseknél kiemelt figyelmet 
fordítottak a megújuló energia hasznosítására. Hámori György polgármestertől kértünk interjút.  

900 millió forintot biztosít az állam. Ebből finan-
szírozzuk a kutak és a vezetékrendszer rendbe-
tételét, valamint a fürdő rekonstrukcióját. Kor-
mányzati és belügyminisztériumi támogatásból 
utakat újítottuk fel. Bekerültünk a tanuszodai 
programba, így új tanuszodát építettünk. A tá-
mogatásaink mintegy fele volt kormányzati, a 
másik fele pedig európai uniós forrás. 

– Miképpen érinti az önkormányzatot az 
energiaár-robbanás?

– A mostani energiaválság visszaigazolta, jól 
tettük, hogy az összes korábbi fejlesztésünknél 
tekintettel voltunk a napenergia hasznosítására. 
Ennek eredményeként villamosenergia-szinten 
kezelni tudjuk a problémát. 

Az intézményeinkben mindenhol ott van 
a megújuló energia felhasználásának a lehe-
tősége. A strandfelújításnál már nemcsak arra 
voltunk figyelemmel, hogy napelem legyen 

az épületen, hanem ott is 
megpróbálunk még több 
lábra állni. A város határá-
ban van az ország legna-
gyobb naperőműparkja. A 
termálkutunkban 80 fokos 
a talpvíz, s ennek hőener-
giáját is hasznosítjuk. A 
fürdőfelújítást már úgy vé-
geztük el, hogy a rendszer 
kapcsolódik a legnagyobb 
lakossági szolgáltatást biz-
tosító kazánházhoz. Ha 
mást nem, csak a meleg víz 
ellátását ki tudjuk váltani 
a nyári időszakban, már 
nyertünk. A strand meden-
céinek vizét előfűtjük a 
termálvízzel és hőszivaty-

tyúval is. Egyébként a strandunkon folyamato-
sak a felújítások, most éppen a gyógymedencék 
rekonstrukciója zajlik. 

– Hogyan alakul a város gazdasága?
– Nagyon jól. Két céget tudtunk hozni az el-

múlt időszakban. Korábban itt sok munkaerőt 
kötött le a húsgyár és a vagongyár, ezek azonban 
sajnos megszűntek. Az iparunk átalakult, prémi-
um üzemek települtek ide, az elektronikai ipar 
irányába nyitottunk. 

Elsőként a Provertha érkezett meg Kapuvár-
ra, ami egy autóipari beszállító cég, aztán jött 
egy svájci érdekeltség, a Laurastar, amely fel-
sőkategóriás vasalókat gyárt. A szervizüzemet 
hozták ide át kompletten, s hamarosan érkezik a 
teljes raktárbázis, és nemsokára itt történik majd 
a gyártás is. 

Kínai érdekeltségű, de magyar kft. az 
Intretech. Három éve nyitották meg gyáregysé-
güket, rendkívül rugalmas termék- és termelési 
szortimenttel. Most épül egy újabb üzemcsar-
nokuk, ami méretében a meglévő kétszerese, 
és mellette egy munkásszállót is kialakítanak. A 
város lakói számára fontos az is, hogy a kiskeres-
kedelmi kínálatot bővítsük új élelmiszerláncok 
vonzásával, és megüresedett ipari területeink 
hasznosításán is folyamatosan dolgozunk. ■

1958-ban született Kapuváron. Ma-
tematikatanár, vállalkozás- és marke-
tingszakos szaküzemgazdász. 2006-
tól Kapuvár polgármestere. Tagja a 
Megyei Önkormányzatnak és elnöke 
a megye Területfejlesztési Bizottságá-
nak. A Magyar Érdemrend Lovagke-
resztjének kitüntetettje. Nős, két felnőtt 
gyermek édesapja, és három unkája 
van: Zalán, Marcell és Mátyás.  

Hámori György

Minden évben nagy siker a Kapu Vára Hagyományőrző Fesztivál 

Kapuvár gazdasága dinamikusan növekszik

Jánossomorja erős gazdaságot teremtett 

– A több mint fél évszázad alatt sikerült egybe-
kovácsolni a három községet?

– A település erős közösség, figyelemre méltó 
civil élettel. A sok lokálpatrióta, a civil életben 
aktív lakó közel 30 civil szervezetet működtet, 
a város programjaival együtt évente átlagosan 
100-150 rendezvénnyel. A lakosság összetéte-
le magán viseli a történelem viharait. Egykor 

heidebauer németség és magyarság élt itt együtt, 
ám a ki- és betelepítések az 1950-es évekre tel-
jesen megváltoztatták a lakosság összetételét. 
A sokszínűség kezdetben talán nehezítette az 
együttélést, ám mára a város közössége összetar-
tó, értékteremtő kohó lett. 

– Melyek a város gazdaságát meghatározó 
tényezők? 

– Jánossomorja számára az osztrák határ kö-
zelsége és az erős ipari szféra meghatározó. Itt 
működik Közép-Európa legnagyobb betonépí-
tőanyag-üzeme, a Leier, de olyan kultikus élel-
miszeripari üzemek is, mint a Hipp, a PEZ, a 
Dr. Oetker, vagy éppen a Multi-Cikória. A város 
fontos célja, hogy összekötő láncszem legyen a 
Fertő tó körüli, illetve a Győrtől Pozsonyig tar-
tó szigetközi kerékpáros turistaútvonalaknak. 
Ennek érdekében pár éve megépült a belterületi 
kerékpárút, és építésre vár a második, Moson-
magyaróvárig tartó szakasz.  

– Hogyan tudják a településen tartani a fi-
atalokat?

– A város számos fontos projektje közül 
kiemelkedő a fiatal, kisgyermekes családok 
támogatása, ezzel segítjük a fiatalok helyben 
maradását. Ezt a bölcsődék, óvodák és iskolák 
fejlesztése, a babák és családjaik különböző tá-
mogatása mellett új utcák nyitásával, a helyi fi-
ataloknak féláron kínált építési telkekkel igyek-
szünk elérni. A siker első jele, hogy az elmúlt két 
évben emelkedett a születések száma a városban. 

– Milyen programokat kínálnak a város la-
kóinak, illetve a turistáknak? 

– A város fő programjai közül több a helyi 
közösség erősítését szolgálja, ilyen a tavaszi 
Városi Majális vagy az őszi Városnapok. De a 
vendégek is találnak itt érdekességeket. Az egyik 
ilyen a megyerikumnak számító pusztasomorjai 
mákos rétes, amely több évszázados múltra visz-
szatekintő, helyi ünnepi édesség. Ezt az elmúlt 
években sikerült megmentenie a feledéstől a 
városnak, a sütemény mesterével, az idén 90 
éves rozs Gyuláné Fáni nénivel közösen. A sü-
temény különlegessége, hogy régi konyhai esz-
közökön lehet csak elkészíteni, zsírban sütve az 
ízletes mákos-barackos rétestekercset. 

A város egyik kultikus épülete a több mint 
százéves egykori hengermalom, amit minden év 
őszén minőségi kulturális programokkal tölt meg 
az Omlás Virágai Malomfesztivál. Célja, hogy a 
térségben is jelentős rendezvényhelyszínként 
mentse meg a malmot. A Nemzeti Művelődési 
Intézet a megye kiemelkedő, egyben az ország 
legjobb tíz önkéntességen alapuló projektje közé 
sorolta a fesztivált. ■

A Mosoni-síkság és a Hanság talál-
kozásánál fekvő kisváros a térség 
egyik meghatározó települése. 
Három község, Mosonszentpéter, 
Mosonszentjános és Pusztasomorja 
1970-ben egyesült Jánossomorja 
néven. A település jelenéről és jö-
vőjéről Lőrincz György polgármes-
terrel beszélgettünk. 

Esti fényben a Keresztelő Szent János-templom

Mosonmagyaróváron született 1968-
ban. A Pécsi Tudományegyetemen 
szerzett művelődésszervezői diplomát. 
1997-től 2002-ig a Jánossomorjai Te-
levízió főszerkesztője, majd 2014-ig a 
Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyv-
tár igazgatója. 2002-től Jánossomorja 
önkormányzati képviselője, 2010-től 
alpolgármestere, 2014 őszétől polgár-
mestere. Nős, két gyermek édesapja.

Lőrincz Györgyfotó: bArtus róbert

A svájci Laurastar hamarosan a kapuvári ipari parkba teszi át gyártási központját is

»A város ipara jelentős 
mértékben átalakult, pré-
mium üzemek települtek 
ide, az elektronikai ipar 
irányába nyitottunk.«

Mosonmagyaróvár a vizek és a virágok városa 

– Melyek voltak az elmúlt időszak legjelentő-
sebb fejlesztései?

– Az önkormányzat a belterületi út-, járda- és 
kerékpárút-fejlesztésekre 2021-ben közel egy-
milliárd forint állami támogatásban részesült. 
Ez tette lehetővé számunkra a tavalyi és az idei 
évben is nagyszabású beruházásaink megvaló-
sítását. Saját forrásból két lámpás közlekedési 
csomópontot alakítottunk ki. Kormányzati tá-
mogatásnak és önkormányzati hozzájárulásnak 
köszönhetően a közelmúltban adtunk át egy 
multifunkcionális edzőcsarnokot, mely a Mo-
sonmagyaróvári Kézilabda Club SE és a Moson-
magyaróvári Atlétikai Club sportolóinak ad fel-
készülési lehetőséget. Szeptember végén pedig 
egy korszerű bölcsőde avatására került sor.

– Tartható-e az idei költségvetés?
– Az energia- és egyéb rezsiárak emelkedé-

se drasztikusan érinti Mosonmagyaróvár költ-
ségvetését. A jövő évre esedékes béremeléssel 

együtt éves szinten akár egymilliárdos többlet-
kiadással számolhatunk. Éppen ezért intézkedési 
tervet készítünk az elkövetkezendő időszakra. 
Az idei évet az egyéb kiadások csökkentésével, 
beruházások elhalasztásával, egyes előirányza-
tok zárolásával tudjuk finanszírozni.

A város gazdasága szerencsére nagyon sok-
színű, ezért válságálló is. Sajnos egyes ipari és 
kereskedelmi vállalkozásokat az alapanyaghiány 
és az energiakrízis nagyon nehéz helyzetbe hoz.

– A város jó turisztikai adottságokkal rendel-
kezik...

– A földrajzi elhelyezkedésből és a természe-
ti adottságokból fakadó előnyöket a szigetközi 
települések igyekeznek maximálisan kihasz-
nálni. Természetes, hogy mi is ezt tesszük. A 
Győr–Pozsony–Bécs háromszög középpontjá-
ban található Mosonmagyaróvár a virágok és a 
vizek városa. Akik ide ellátogatnak, nem csupán 
szépen gondozott virágos tereinket csodálhatják 
meg, hanem a kanyargó Lajtán evezve bejárhat-
ják a várost egészen a Mosoni-Dunáig. Ezért 
is közkedvelt Mosonmagyaróvár a Szigetközt 

vízen vagy két keréken bejáró turisták körében. 
Tapasztalatunk azt igazolja, egyre élénkebb az 
érdeklődés a város iránt. Az egyik legnagyobb 
turisztikai vonzerőt a gyógyító hatású termál-
vizünk jelenti, mely Európa ötödik legjobb 
gyógyvize. A legújabb látványos fejlesztések-
nek köszönhetően a 21. századi elvárásoknak 
megfelelő szolgáltatásokkal fogad egész évben 
minden korosztályt. A magyaróvári Vár az or-
szág legrégebbi agrár-felsőoktatási intézménye, 
a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mo-
sonmagyaróvári Kara kapcsán került korábban 
az érdeklődés középpontjába. Egy éve a Nemze-
ti Kastély- és Várprogram részeként megújult, és 
kiállítótereivel, sétányaival megnyitotta kapuit a 
látogatók előtt. Az idén tízéves Futura Interaktív 
Természettudományi Élményközpont a családok 
számára jelent vonzerőt. Tematikájában a négy 
őselem titkait, a Szigetköz növény- és állatvilá-
gát mutatja be játékos formában. A létesítmény 
iránti érdeklődés az állandó fejlesztéseknek kö-
szönhetően folyamatosan növekszik. ■

Dr. Árvay István

Kormányzati támogatások és saját 
források felhasználásával nagysza-
bású beruházások valósultak meg 
Mosonmagyaróváron. A város ki-
váló turisztikai adottságokkal ren-
delkezik, igyekeznek kihasználni 
a lehetőségeket. Dr. Árvay István 
polgármesterrel beszélgettünk.

1964-ben született Mosonmagyar-
óváron. A Pécsi Janus Pannonius Tu-
dományegyetemen szerzett jogászi 
diplomát. A szakvizsga letétele után 
egyéni ügyvédként Mosonmagyaró-
váron praktizált. A választópolgárok 
bizalmának köszönhetően 2008 óta 
önkormányzati képviselő. 2014-től 
Mosonmagyaróvár polgármestere. 
Nős, három gyermek édesapja.

A Lajta különleges hangulatot ad a városnak
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– Hogyan kezdődött a GYSEV története, mi 
jellemezte az első évtizedeket?

– Mi az 1872. évi XXVII. törvénycikk 
életbelépésétől számítjuk a történetünket, ezt 
tekintjük a GYSEV alapításának. A törvény 
szövegét tartalmazó, díszes engedélyokmányt 
– amelyet Ferenc József magyar király és oszt-
rák császár írt alá – itt őrizzük a trezorban. 

1875-ban alakult meg a GYSEV részvény-
társaság, és kezdődött meg a vasút építése. 
1876-ra készült el a Győr–Sopron szakasz, 
majd ezt hosszabbították meg az akkori hatá-
rig, Ebenfurtig. 1897-ben létesült a Fertő Vi-
déki Helyiérdekű Vasút, amelyet a mai napig a 
GYSEV üzemeltet. 

A trianoni békeszerződés „sokkot” okozott 
a GYSEV számára, hiszen onnantól már nem 
egy, hanem két ország területét érintették az 
üzemeltetett vonalak. A megoldást végül az 
jelentette erre, hogy az osztrák állam is belé-
pett koncesszióba, ami biztosította a GYSEV 
hosszú távú jövőjét. Persze nem volt egyszerű 
összehangolni a működéssel kapcsolatos, or-
szágonként eltérő szabályokat. Szörnyű pusztí-
tást okozott a vasút életében a II. világháború, 
a vonalak, az állomásépületek és az egyéb inf-
rastrukturális elemek rengeteg bombatalálatot 
kaptak, sokáig tartott az újjáépítés. 

A vasfüggöny idején sem volt egyszerű a 
működés, nagyon szigorú volt a határátlépés 
ellenőrzése, de a GYSEV akkor is két ország-
ban működve megtalálta a szerepét. A jelenlegi 
tulajdoni viszonyok 2009-ben alakultak ki. 

– A modern kori GYSEV történetéből mi-
lyen elemeket ragadna ki?

– A 2000-es évek közepétől dinamikus 
fejlődés kezdődött a GYSEV-nél. Nyugat-du-
nántúli vonalak sorát vettük át üzemeltetésre, 
amelyeket aztán fel is újítottunk. Villamosítot-

Másfél évszázaddal ezelőtt kezdődött a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút, azaz a mai GYSEV története. A kerek 
jubileumra egész éves programsorozattal emlékezett a vasúttársaság. Az eseményekben gazdag múltról, a 
jelenről és a jövőről Kövesdi Szilárd elnök-vezérigazgató számolt be magazinunknak. 

tunk, pályarekonstrukciókat végeztünk, s egy 
olyan koncepciót valósítottunk meg, amely 
találkozott az utasok igényeivel és az árufu-
varozók elvárásaival is. részt veszünk az In-
terCity közlekedésben Soprontól, illetve már 
Szombathelytől is Budapest irányába. Jelenleg 
az IC-járműparkunk jelentős fejlesztésén dol-
gozunk. 

Az infrastruktúra-átvételünk arra is irányult, 
hogy az észak-déli irányú vasúti korridort mi-
nél nagyobb mértékben ki tudjuk használni. 
Persze nem elég csak az infrastruktúrát fejlesz-
teni, új mozdonyokat, motorvonatokat vásárol-
tunk. Déli irányban jelenleg Zalaszentivánban 
van a GYSEV működési területének vége. Itt 
jelenleg a tranzit tehervonatok közlekedtetésé-
ben akadnak problémák. Ennek megoldására 
egy deltavágány építését tervezzük.  Ez a sze-
mélyközlekedésben is változást eredményez-
ne, hiszen jóval egyszerűbb lenne a Zalaeger-
szeg és Szombathely közötti közlekedés. 

A másik kiemelt feladatunk Bécs elővárosi 
közlekedésével és Sopron térségével függ ösz-
sze. A Harka–Sopron szakaszon már nem „fér-
nek el” a vonatok, olyan gyors ütemben növek-
szik a forgalom Bécs felé, ezért ott kapacitást 
kell növelnünk. Sopron állomáson pedig a 
vágányhálózatot kell bővítenünk. Nem tettünk 
le a Győr–Sopron vonal kétvágányúsításáról 
sem. Ez egy hosszabb távú, több lépcsőben 
megvalósuló fejlesztés lehet. Hamarosan meg-
kezdődik a szentgotthárdi vasútállomás felújí-
tása is.  A szombathelyi állomáson nagyon régi 
biztosítóberendezési rendszer működik. Az el-
múlt években nem tudtunk forrást szerezni ah-
hoz, hogy ezt lecseréljük, ezért kis lépésekben 
valósítjuk meg a fejlesztést. 

– Hogyan ünneplik a jeles évfordulót?
– Úgy döntöttünk, hogy nem csak egyet-

len programot, hanem egy eseménysorozatot 
szervezünk ebből az alkalomból. Egy matri-
cázott modern villamosmozdony útra indítása 
volt a nyitány, amelyen egy korábbi GYSEV 
gőzmozdony képei láthatók, ez a GYSEV150 
emlékmozdony. Megjelentettünk egy jubileumi 
postabélyeget és borítékot, továbbá sütijegy ak-
ciót szerveztünk. Ennek az volt a lényege, hogy 
megegyeztünk a vasútvonalaink mellett lévő 
cukrászdákkal, amelyek GYSEV150 desszerte-
ket készítettek. Az utasok a sütijegyek megvál-
tásával a finom édességet is megkóstolhatták, s 
közben vonatoztak egyet a GYSEV-vel. 

A vasutasnapra megjelentettünk egy képes 
kronológiát, amely korabeli dokumentumok-
kal, fényképekkel idézi meg az elmúlt más-
fél évszázad történetét, emellett több FLIrT 
motorvonatban is láthatók korabeli matricák. 
Készült egy GYSEV történelmi film, valamint 
egy GYSEV150 dal is – ezek a YouTube csa-
tornánkon elérhetők. A programsorozat része 
még egy faültetési akció, szimbolizálva azt, 
hogy zöld közlekedési ágat képviselünk. 150 
fát ültetnek el munkahelyi csoportjaink, s az 
ő feladatuk lesz ezek gondozása. A mozgás és 
az egészéges életmód népszerűsítése érdeké-
ben pedig egy határon átnyúló élményfutást is 
szervezünk. (x)

Korszerűsítések sora 
történt a GYSEV-nél

Többgenerációs vasutas családból 
származik. Forgalmistaként kezdte a 
vasútnál, s végigjárta a szakmai rang-
létrát. 2012 óta a GYSEV Zrt. vezér-
igazgatója, 2021-től a Társaság el-
nöki tisztségét is ellátja. Vezetése alatt 
számos stratégiai jelentőségű fejlesztés 
történt, a vasúti pályák villamosításától 
a forgalomirányítás digitalizációján át 
a szolgáltatások korszerűsítéséig.

Kövesdi Szilárd

Beleden mindenki találhat magának munkát  

– Az elmúlt időszakban milyen fejlesztések va-
lósultak meg a településen?

– A 2014–2021-es európai uniós ciklusban 
három pályázatunk volt sikeres. E forrásokból 
történt meg a kerékpárút-hálózat bővítése, a 
városközpont kialakítása, és megvalósult a Vá-
rosháza és a hozzá kapcsolódó napköziotthonos 
konyha energetikai korszerűsítése is. Ez külső 
szigetelést, fűtéskorszerűsítést és napelemek 
felszerelését jelentette. Az uniós projekteken 
túl minden évben saját erős fejlesztéseket is 
megvalósítottunk. Felújítottuk és bölcsődével 
bővítettük az óvodát. Jó néhány régóta esedékes 
rekonstrukciót tudtunk elvégezni a Magyar Falu 
Program támogatásával. Hogy ezek közül csu-
pán egyet említsek, az egészségház korszerűsí-
tése a berendezéssel együtt 100 millió forintba 
került.

– Mekkora a város lakosságmegtartó képes-
sége? Vannak-e új beköltözők?  

– A korábbi csökkenés után lakosság száma 
2600 körül látszik megállapodni. Sokat jelentett 
számunkra, hogy 2016-ban elkészült az M86-os 
autóút, miközben a fiatalok itthon maradását, il-
letve a beköltözéseket jelentősen segítette a Fa-
lusi CSOK is. Korábban nagy számban voltak 
a településen üresen álló házak, ám azok most 
már azonnal elkelnek. Jók a munkalehetőségek, 
aki dolgozni akar, az talál magának munkát.  

A régi nagy foglalkoztatók helyett újak jöt-
tek. Száz embernek ad munkát az elektroni-
kai alkatrészeket gyártó Provertha. A másik 
nagy foglalkoztató a volt Mezőgépből alakult 
Wiedenmann Kft. Működnek zöldmezős beru-
házással létrejött cégek is, amelyek állati mel-
léktermékek feldolgozásával foglalkoznak. A 
volt termelőszövetkezetből magas színvonalon 
működő mezőgazdasági kft.-k jöttek létre. Az 
viszont tény, hogy a munkaerőhiány gátja újabb 
cégek betelepülésének. 

– Mire a legbüszkébb Győr-
Moson-Sopron megye egyik leg-
kisebb városának polgármestere?

– Én nem a városi rangra aka-
rok büszke lenni, hanem a szép 
főutcánkra, a rendezett közterüle-
tekre. Persze még nincs rendben 
minden, de nagyot léptünk előre a 
városon átvezető út felújításával. 
Saját erőből történik meg a mellet-
te lévő kerékpárút rekonstrukciója. 
Tervezzük azt is, hogy a vízelveze-
tő árkot befedjük, ami lehetővé te-

szi térköves parkolók kialakítását. Amit viszont 
sajnálok, hogy nem sikerült előbbre lépnünk a 
több mint egy évtizede kihasználatlan kasté-
lyunk felújításában. Ott egy nagyon szép dísz-
termet lehetne kialakítani, ahol színházi előadá-
sokat, koncerteket tarthatnánk. Az épület másik 
részében pedig helytörténeti kiállítás nyílhatna. 
Bízom abban, hogy lesz pénz az elképzeléseink 
megvalósítására. ■

Major Jenő

Beleden megállt a lakosság számá-
nak a csökkenése, a megüresedett 
házak hamar új gazdára találnak. 
Az elmúlt időszakban fejlesztések 
sora valósult meg a kisvárosban, de 
a kastély felújítása még várat magá-
ra. Major Jenő polgármester vendé-
gei voltunk.  

1962-ben született. A Budapesti Mű-
szaki Egyetemen szerzett közlekedés-
mérnöki oklevelet 1986-ban. Első mun-
kahelye a Répcelaki Szénsavtermelő 
Vállalat volt, majd mintegy húsz éven 
át saját szállítási vállalkozását irányí-
totta. Hat képviselői ciklust követően 
2014-től a Kapuvári járásban talál-
ható Beled város polgármestere. Nős, 
négy gyermek édesapja.

A Városháza kétszintes, kontyolt nyeregtetős épülete
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