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Ösztöndíj Alap javára lehetett felajánlani az adó 1%-át. A 2017. évtől azok az adózók, 
akiknek a tárgyévet megelőző adóévre megfizetett adója meghaladja az 1 millió forintot, 
rendelkezhetnek a helyi iparűzési adó 2%-ának a Szakképzési Ösztöndíj Alap és további 
3% elosztásával az Oktatási Alap, a Kulturális Alap, az Egészségügyi Alap, a Szociális 
Alap, a Környezetvédelmi Alap, a Sport Alap és/vagy Infrastruktúra Alap részére történő 
felajánlásról. 2017-ben 188 adózó élhetett a felajánlási lehetőséggel, akik az összes helyi 
iparűzési adóbevétel 90%-át fizették meg. 2017-ben a szakképzési ösztöndíjra fordítható 
felajánlás összege 12,9 millió Ft volt az előző évek átlagos 7 millió Ft-jával szemben. Az 
oktatási alapba 2,5 millió Ft, a kulturális alapba 534 eFt, az egészségügyi alapba 4,2 millió 
Ft, a szociális alapba 0 Ft, a környezetvédelmi alapba 43 eFt, a sport alapba 545 eFt és az 
infrastrukturális alapba 19,6 millió Ft felajánlást érkezett, összesen 36 adózótól 40,3 millió 
Ft összegben.
Összegzésként elmondható, hogy a Jászberényben bevezetett helyi adók megfizetésében 
évről évre kiemelten teljesítenek a helyi lakosok és vállalkozások. Adóbefizetésükkel hozzá-
járulnak a város fejlődéséhez, a kitűzött célok megvalósításához és ezzel a város jövőjének 
alakulásában is meghatározó szerepet töltenek be, amiért köszönet illeti meg őket.

BUSCHMANN ÉVA

EMLÉKIDÉZÉS AZ I. JÁSZ EXPO KAPCSÁN
Interjú Hlavacska Andrásnéval

Szeretjük a jubileumokat, a jeles eseményeket számon tartani, megemlékezni róluk, 
ünnepelni adott esetben. Az emlékek idézése fontos mindennapi életünk során. Fontos 
az, hogy múltunkkal tisztában legyünk, visszatekintsünk időnként egy-egy pillanatra, 
fontosabb eseményekre, akár magánéletünkben, de nagyobb pátriánk, környezetünk 
jelesebb mozzanataira is. Nem jó, ha minden a feledés homályába vész. Talán nem sokan 
vannak, akik emlékeznek arra az eseményre, amelynek 1995-ben a Liska József Erősáramú 
Szakközépiskola adott helyet. Pedig nem lenne jó, ha ez is teljesen eltűnne a közelmúlt 
történéseinek homályában. Vagyis az, hogy mi is történt ott ’95 nyarának derekán. Az I. 
Jász Expónak adott otthont az intézmény, amely az akkori viszonyoknak megfelelően 
igen fáradságos munkát, nagy összefogást kívánt meg a kollégáktól, tanulóktól, szülőktől 
egyaránt. Jelen írással azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy időutazást tegyünk, és igenis 
nem feledve azt a tényt, hogy az expó honnan gyökerezik, felidézzük együtt a több mint 
húsz évvel ezelőtti expó történéseit, létrejöttét, bölcsőjét. Mindehhez a korabeli sajtóhíreket 
is felhasználtam, valamint a legilletékesebb embert, az intézmény akkori igazgatóját kértem 
fel, hogy legyen a segítségemre az emlékidézésben. Hlavacska Andrásné készséggel állt a 
Jászsági Évkönyv szerkesztősége rendelkezésére, így létrejöhetett az alábbi interjú. 

Az I. Jász Expó helyszíne a Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium volt.
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Korabeli sajtóhírek az expóról

„Az 1995-ös Jász Világtalálkozó programjai között szerepelt a Jász Expo megrendezése. 
Ahogyan az akkori lapok erről beszámoltak a vállalkozások, cégek bemutatására már több 
kísérlet történt korábban, kevés sikerrel. 1995-ben első ízben rendezték meg az expót, a 
Liska József Erősáramú Szakközépiskolában. Az intézmény vezetése gondolta úgy, hogy 
lehetőséget biztosít a jászsági vállalkozók, kft.-k, bt.-k, kézműves mesterek, kisiparosok 
számára, hogy a térség érdeklődő közönsége számára bemutatkozzanak, találkozzanak, 
üzletet kössenek. Meg is hirdették az expót, melyet az iskola termeiben, udvarán kívántak 
megrendezni. Sajnos első körben az érdeklődés az említett szereplők körében igen gyérnek 
bizonyult. Az addigi húsz jelentkező közül közel a fele nem is a Jászságból került ki. Egyebek 
mellett az olaszországi Conselve városából érkezett egy 900 darabból álló kollekció, az ot-
tani kézművesek szívesen vették, hogy bemutassák munkáikat. Az expóra invitálta a helyi 
újság a vállalkozásokat, hogy mindenki számára adott a lehetőség, csak élni kell vele.

A Jász Világtalálkozóra nagyon sok programot szerveztek – olvashattuk az akkori helyi 
újság megyei körkép rovatában : „A Liska József Erősáramú Szakközépiskola vezetése a 
világtalálkozó alkalmából jász expót szervezett. Az előkészületekről szólva érdemes volt 
hírül adni, hogy alig van érdeklődés az expó iránt. Az utolsó napokban viszont sokan jelent-
keztek, így 40 kiállító portékáját, szolgáltatását láthatta a közönség. Az expót Göncz Árpád 
köztársasági elnök is felkereste.” 

Az ünnepélyes megnyitóra sokan érkeztek.

A Hűtőgépgyár újságjában Horti János szintén írt a városban első alkalommal megrendezett 
expóról: „A Jász Világtalálkozó nyitónapjának, július 29-ének rendkívül gazdag, sokszínű 
programjából is kiemelkedett a Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium 
területén szervezett Jász Expo, illetve annak ünnepélyes megnyitója. Hogy miért kiemelkedő 
ez az esemény? Azért, mert a gazdaságról, életünk minőségének anyagi hordozóiról, 
képességeinkről, azaz munkánk gyümölcseiről van szó, amely egy kor lenyomata is. 
Először került sor a Jász Expo megrendezésére, legalábbis ilyen nagyságrendben, ennyire 
szervezetten és ilyen magas színvonalon. Nagy vállalkozása volt ez az iskolának, fennállása 
óta a legnagyobb – az oktatást leszámítva. Az intézmény jó földrajzi fekvése, városcentrumhoz 
való közelsége, adottsága – tágas terek és termek – mind-mind megkönnyítette a döntéshozók 
helyzetét a helyszín kiválasztásának mérlegelésekor. Végül 45 kiállító határozott úgy, ismerte 
föl annak jelentőségét, hogy a Jász Expón a helye. Többségében jászberényiek, jászságiak 
mutatkoztak be, de országosnak is mondható az érdeklődés. Nemzetközivé pedig Jászberény 
olasz testvérvárosának, Conselvének a jelenléte tette.

Országunk legelső közjogi méltóságának, Göncz Árpád köztársasági elnöknek aktív 
részvétele a megnyitó ünnepségen és a kiállított tárgyak mustráján sokak számára felejthetetlen 
élmény volt. Az expo sokszínű palettáján egy-egy díszes csokrot jelentettek a jászapáti 
mester szobaszökőkútjai, a jászfényszarui kalaposok remekei, a textiltervező iparművész 
álmainak megelevenedése, a jászapáti tüzépes tetszetős építő- és díszítőanyag kollekciója, a 
Jászági Állami gazdaság életéről tanúskodó bemutatkozás, a conselveiek sokféle, szebbnél 
szebb portékája, a Relé Villamosipari Kft. (Jászberény) termékei, az Aprítógépgyár jelenléte 
stb.” – olvashattuk a lapokban.

Az első Jász Expóról beszélgettünk Hlavacska Andrásnéval.

– Sokan nem tudják, hogy a városban az immár második évtizedét ünneplő Jász Expó első al-
kalommal a jászberényi Liska József Erősáramú Szakközépiskola és Gimnázium kollektívája, 
diákjai, szülőközössége által jött létre, onnan datálódik. Kik voltak ebben a kezdeményezők, 
honnan indult az ötlet?

– Az 1995-ös Jász Világtalálkozó része volt az expó. A világtalálkozó létrejötte is egy ötlet 
volt. A rendszerváltás utáni gazdasági megújulásban mindenki próbálgatta a szárnyait, 
így jött létre a világtalálkozó is. Vagyis az volt a cél, hogy mutassuk meg Jászberényt. Az 
önkormányzat az intézmények felé felhívást tett közzé, hogy ehhez ki, mivel tud hozzájárulni, 
milyen ötlete van. A mi intézményünk vezetői és a kollégái közösen elgondolkodtunk, hogy 
miként tudnánk ebben közreműködni. Az iskolánk akkor még nem tekintett vissza olyan 
nagy múltra, hogy arról tudtunk volna színvonalas bemutatót készíteni. Az akkori oktatás 
pedig már megújulóban volt, de még gyermekcipőben járt. Tehát nem igazán tudtunk az 
oktatással kapcsolatosan olyan dolgokban részt venni a világtalálkozón, ami a nagyközönség 
széles körét érdekelte volna. Viszont akkor már elkezdődött az ipar transzformációja, aminek 
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vonzataként felmerült a szakképzés másféle szempontból, másféle megközelítéssel történő 
működtetése. Másra volt igény a megújuló gazdaságban. Egyre határozottabban előtérbe 
került az a koncepció, hogy az iskoláknak nem öncélúan kell a szakképzést végezni, hanem 
a gazdaság igényeihez igazodva. Akkor létesültek az új vállalkozások, kisvállalkozókkal 
kerültünk kapcsolatba, azt tudakolván, hogy a Jászságban milyen munkaerőre, milyen 
végzettségű képzett emberekre lenne szükség. Arra tettünk kísérletet, hogy a Jászság 
ipari keresztmetszetét bemutassuk egy kiállítás keretében, hogy a térség cégei mivel 
foglalkoznak, és milyen szakemberekre van szükségük működésük érdekében. Nos, az 
expó ötlete innen indult…

Mivel minden változott, szemléletet is kellett váltani a rendszerváltás után.  Elsősor-
ban nem az iskolarendszerű képzés ment át hatalmas változáson, hanem a felnőttképzés. 
Egyik napról a másikra kellett a képzést, az átképzést véghezvinni. Oktató, képző cégek 
alakultak az országban. Az egyik ilyen cég felhívására jelentkeztem egy egyéves általános 
menedzserképző kurzusra. Az Oxfordi Egyetem felnőttképzési menedzser kurzusa volt ez 
tulajdonképpen. Az ottani tankönyveket lefordították magyarra, abból tanultunk. A képzés 
Szolnokon zajlott, havi három alkalommal. Délelőtt rendszerint elmélet volt, délután 
pedig gyakorlati feladatok. Tanultunk vezetési ismereteket, tervezést, döntés-előkészítést, 
marketinget, humánerőforrást, emberismeretet. A marketing keretében például a gyakorlat-
ban is megtanultuk, hogy a legfontosabb dolog, ha valamit termelünk, létrehozunk, akkor azt 
megismertessük a közönséggel. Úgy segíthetünk a cégeknek, ha bemutatjuk őket. Az expó 
ötlete valójában innen ered.  Először az iskola vezetésével beszéltem meg, majd a tanárok-
kal, diákokkal, akik egyértelműen támogattak ebben. Az önkormányzat is mellettünk állt, 
„zöld utat” adott.

– Hogyan kezdődött a szervezés?

– Kiküldtünk egy körlevelet, és kértük a cégek jelentkezését. Az elején sajnos gyér volt az 
érdeklődés, kevesen reagáltak pozitívan. Az „expó” sem tartalmában, sem egyéb formában 
nem volt széles körben ismert. Ezért nem is nagyon érkeztek jelentkezések erre az eseményre. 
A holtpontról való elmozdulást az olaszországi testvérvárosunk, Conselve részvételi szándé-
ka, terem igénylése jelentette. Azt követően fellendült az érdeklődés, végül több mint 40 
kiállítónk volt. 

– Kis Zoltán volt akkor az országgyűlési képviselő. Ő szorgalmazta, hogy legyen Jász Expó. 
Ő miben segített? Illetve az önkormányzat?

– Ő abban segített, hogy támogatta a döntésünket. Az önkormányzat is engedélyezte, hogy 
megvalósítsuk az első Jász Expót, tájékoztattak, hogy Kertész Ottó akkori alpolgármester 
fogja majd megnyitni. Pár nappal a megnyitó előtt szólt Kis Zoltán képviselő úr, hogy meg-
tiszteli a rendezvényünket Göncz Árpád köztársasági elnök is. 

Az elnök úr a Jász Világtalálkozóra jött, és úgy döntött, miután értesült az expó híréről, 
hogy szeretne a megnyitónak részese lenni. Az expót ő nyitotta meg az ünnepélyes nemzeti 
színű szalag átvágásával. Meg kell jegyeznem, hogy intézményünkben a körülmények 
nem voltak igazán optimálisak egy expó lebonyolításához, ugyanis tantermekben és az 
udvarban rendeztük meg a kiállításokat. Minden nehézség ellenére számos ötlettel, építő 
jellegű elgondolással igyekeztünk az eseménynek színvonalat adni, megteremteni azokat a 
körülményeket, amelyek a legmegfelelőbbekké tehették a megnyitót. A zászlórúdra három 
zászlót helyeztünk: a magyart, az uniósat és Jászberény lobogóját. Lufikat fújtunk, a tanulók 
jégkrémet árultak. Megpróbáltunk mindent szépen összehangolni, megvalósítani, ami 
rengeteg munkával járt. Nem voltak paravánjaink sem, külön plusz feladatot jelentett ezek 
felkutatása a városban, majd a helyszínre szállítása. Ennek kivitelezésében nagyon sokat 
dolgoztak a kollégák, a tanulók és a szülők is. Sok diákunk és pedagógusunk áldozta fel a 
szünidejét, maximális energiát fektetve az előkészület munkálataiba. Nyitvatartási rendünk 
is volt, tanári felügyelettel, beosztott tanulókkal.

Hatalmas munka, teher volt mindennek a megszervezése, de amikor megtudtuk, hogy 
a köztársasági elnök is megtisztel bennünket, azt éreztük, hogy a munkánknak beérett a 
gyümölcse, elismerik azt. Göncz Árpád úr végig is nézte a kiállítást, amelyet ezt követően 
komoly érdeklődés övezett. Abban az időben még nem volt mindennapi esemény az expó 
országunkban, így valamennyi látogató és meghívott vendég fokozott érdeklődéssel szem-
lélte a vásárt. 

Az ünnepélyes szalagátvágás Kis Zoltán és Göncz Árpád közreműködésével történt meg.
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A kiállítók sok megbeszélést kezdeményeztek, bonyolítottak le, amelyek eredményeként 
számos üzletet kötöttek, a végén nagyon elégedetten nyilatkoztak. 
A zárás után a tantestület is összeült, hogy értékelje a rendezvényt, amely tíz napig állt az 
érdeklődők rendelkezésére. Ez igen hosszú időnek bizonyult, a tanárok, a diákok egyaránt 
nagyon leterheltek voltak. Tapasztalataink alapján azt a konzekvenciát vontuk le, hogy három 
nap tökéletesen elegendő egy ilyen jellegű vásár lebonyolításához. Szóba került a periodicitás 
is, amely során valamennyien az expó kétévente történő megrendezése mellett voksoltunk, 
de a következő expó már megfelelőbb helyszínen, más cégnek a szervezésében valósult meg. 

– Nagyon fontosnak tartom, hogy ilyen összehangoltan tudtak együtt dolgozni a kollégák, 
diákok, szülők egyaránt. Ez már maga egy érdem. 

– A 25 éves vezetői pályafutásom alatt éreztem, hogy megbíznak bennem a kollégák. Senki 
nem tudta, hogy mit hoz az expó, mivé fog ez alakulni, lesz-e értelme annak, amit csinálunk. 
Mégis egy emberként küzdöttünk és vittük végig a folyamatot, amelynek eredményeként – 
a fentiekben említett körülmények ellenére – sikeres expót zártunk. Az iskola vezetőjeként 
mindvégig éreztem a támogatást munkám során, ami nagyon jóleső érzéssel töltött el. A vásár 
pozitív mérlege ennek is köszönhető volt, valamint az egymás iránt tanúsított feltétlen bi-
zalomnak. Nem is gondoltuk volna, hogy a döcögős kezdet, a jelentkezések csekély száma 
után milyen szépen beindul az érdeklődés. 

Hlavacska Andráné, a házigazda intézmény vezetője is üdvözölte a megjelentket 
az ünnepéyles megnyitó alkalmából. 

Azt sem tudtuk, hogy mekkora látogatottságot fog eredményezni az expó. Szerencsére minden 
jól alakult. 

Jelen volt az Állami Gazdaság, a divatáru üzletek, az Aprítógépgyár, a Téba Tüzép, 
volt tükör- és üvegfestés, képviseltették magukat a szűcsök és sokan mások. Színesítettük 
a programot autók kiállításával, tűzoltóautó bemutatásával, amelybe be lehetet szállni, 
megtekinteni belülről is. Ezt főként a gyerekek élvezték. Nagyon össze kellett hangolni és 
gondosan megtervezni, hogy mivel tudjuk a látogatókat becsábítani az expóra, hogyan tudjuk 
az érdeklődést felkelteni. Óvodás gyermekek rajzaiból kiállítást is rendeztünk, gondolván arra, 
hogy akkor jönni fog a család, a nagymama, a nagypapa, a szülők stb. Ezeket és még számos 
marketingfogást alkalmaztunk a siker érdekében.

Nagyon büszke vagyok arra, hogy az expó Jászberényben az iskolánk szervezésében indult 
el sok önzetlen, segítőkész résztvevő közreműködésével, munkájával. Mindez nagyon jó bev-
ezető volt az intézményünk további gazdasági kapcsolataihoz is, profitáltunk belőle, továbbá 
megőriztük versenyképességünket. Nagyon ígéretes kezdet volt ez az első nyilvános együtt-
működés a térség gazdasági szereplőivel. 

– Mit szól a későbbi Jász Expókhoz, hogyan értékeli azokat?

– Szerintem mindenki örül, ha az ötletét a későbbiekben megvalósulni látja sikeresen 
és magas színvonalon. Nagyon jó, hogy évente bemutatkoznak, találkoznak a gazdaság 
szereplői. Az pedig még külön pozitívum, hogy napjainkra már komoly városi rendezvénnyé 
formálódott az expó, amely más programokkal kibővülve jelentős gazdasági-kulturális 
eseményt jelent a térségben. 
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