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Kiállításhoz gyűjtenének anyagot

Trianon Újraértelmezni a történéseket
Második alkalommal rendezett tudományos konferenciát a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság Fehérváron. A tanácskozás előadói a proletárdiktatúra hatásait vizsgálták, és járták körül nemzetközi, magyarországi, Fejér megyei és székesfehérvári vonatkozásban. A bizottság megismételte a lakossághoz intézett felhívását, mely szerint emléktárgyakat és
emlékiratokat gyűjtenek egy kiállítás megrendezése céljából.
A Székesfehérvár MJV Önkormányzata
által tavaly novemberben létrehozott Trianon Centenáriumi Emlékbizottság feladata,
hogy az 1918 és 1920 között lezajlott, országos és helyi jelentőségű történéseket, az
1920. június 4-én aláírt trianoni békediktátum regionális és helyi következményeit
feltárja, újraértelmezze, és megismertesse a
nyilvánossággal.
A mostani tudományos tanácskozás a Városháza Dísztermében zajlott „Evangéliumot hirdettek s apokalipszis jött” - A kommün Magyarországon, Fejér Megyében és
Székesfehérváron címmel. Az elnevezés
Babits Mihály tollából származik, ő volt az,
aki 1919. augusztus-szeptemberében esszét
írt Magyar költő kilencszáztizenkilencben
címmel.
Dr. Vizi László Tamás Phd., a bizottság
elnöke a konferenciát megnyitó köszöntőjében úgy fogalmazott, fontos, hogy a száz
évvel ezelőtti történéseket újragondolhassuk, újraértelmezhessük, és szembenézhessünk azokkal a tényekkel, amelyek tárgyalása és taglalása évtizedeken keresztül
átpolitizálva, elferdítve, ideológiai mázzal
leöntve volt csak lehetséges. Hozzátette,
hogy ebben a rendszerváltoztatás sem hozott komoly változást, hiszen az elmúlt évtizedek fókuszában nem az 1919-es proletárdiktatúra eseményei voltak. Az évforduló
ráirányította a figyelmet a történtekre. A cél

tehát a száz évvel ezelőtti történések harag
és részrehajlás nélküli vizsgálata, elemzése
és bemutatása. Nem boszorkányüldözésről
van szó, a történészi korrektség az, ami vezetheti a tollainkat, elképzeléseinket.
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere arról beszélt, hogy a Trianon
Centenáriumi Emlékbizottságot szakmai
megkeresés útján hozták létre, és természetes volt, hogy az önkormányzat támogatja a kezdeményezést. A mai konferencia
is hozzájárult ahhoz, hogy erre a jelentős
korszakra más megvilágításban, tudományos megalapozottsággal tudjunk tekinteni.
Köszönetét fejezte ki az előadóknak, hogy
egy-egy részterület feltárásával segítik a
munkát. Mint mondta, Székesfehérvár vonatozásában is nagyon sok ismeret, vagy
éppen annak hiánya áll fönn, melyet egyegy ilyen konferencián lehet pótolni.
A program során Dr. habil. Gulyás László
PhD, a Szegedi Tudományegyetem tanára
vette górcső alá azt a folyamatot, hogy volt-e
a tanácsköztársaságnak valamilyen felelőssége a versailles-i békekonferencián lezajlott
eseményekre és a Magyarországnak átnyújtott béketervezetre. Dr. habil. Ujváry Gábor CSc, a Kodolányi János Egyetem tanára
arról számolt be, hogy a döntési pozícióba
került szélsőbaloldali vezetők hogyan gondolkodtak a kommün kultúrpolitikájáról.
Dr. Bödők Gergely az 1919-es számonké-

résről és a vörös terrorról, míg Bekő Tamás
a székesfehérvári Fabik-féle terrorcsapat
ténykedéseiről beszélt, illetve külön előadás
szólt Prohászka Ottokár szerepéről, Székesfehérvár tanácsköztársasági időszakáról és
a korszak megjelenéséről a történelemoktatásban 1945-től napjainkig.
A konferencia végén Czetz Balázs, a Magyar
Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárának igazgatója ismételt felhívással fordult a
lakossághoz magániratok és tárgyi emlékek
gyűjtése céljából. A testület elsősorban Fejér
megyéből, az első világháború, a forradalmak kora, valamint Trianon és következményei tárgykörben várja az emléktárgyakat.
Gyűjtenek naplókat, visszaemlékezéseket,
fényképeket, levelezéseket, plakátokat, hirdetményeket, igazolványokat, brosúrákat,
könyveket, sajtóanyagokat, pénzeket, szórólapokat, vagy bármely egyéb írott forrást.
Ugyancsak várnak plaketteket, felszerelési
tárgyakat, ruházatokat, háztartási eszközöket (pl.: a trianoni döntéssel összefüggő
ábrázolást kapott poharak, tányérok, stb.),
kitüntetéseket, vagy bármely, a korszakhoz
köthető jellegzetes tárgyat. A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér Megyei Levéltárához,
illetve a Szent István Király Múzeumhoz lehet eljuttatni a dokumentumokat, tárgyakat.
A gyűjtés anyagából ősszel kamarakiállítást
rendeznek a levéltárban.
Az okkfehervar.hu cikke alapján T.O.
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XIX. évfolyam 139. szám
http://www.regioregia.hu

A VIDEOTON új gyártócsarnoka		

Kiadja:
Regio Regia Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971

12. oldal

A VIDEOTON eddigi legnagyobb volumenű beruházási programját
valósította meg az elmúlt évben, összesen 14 milliárd forint értékben. Ebből 8,25 milliárd forintot tett ki a VIDEOTON EAS Kft. a
csoport egyik legnagyobb leányvállalatának közelmúltban átadott
új elektronikai szerelőcsarnoka és technológia bővítése. Az avatóünnepségről, a beruházás részleteiről Klambauer Csaba, ügyvezető
igazgatót kérdeztük.

Felelős kiadó: Cseh Teréz, ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly
Munkatársak:
Cseh Teréz, Dévényi Zsóka, Dr. Göde Andrea,
Herendi Judit, Horváth Rozália,
Kiss T. József, Mazán Tibor,
Mórocz Károly, M. Tóth Sándor,
Nagy Péter, Réz Napsugár, Süle Ádám,
Taizs Gergő, Tárnay Olivér

Egy legendás hely Tatán – újragondolva

15. oldal

Újra lendületben az ingatlanfejlesztés		

24. oldal

A pokol tornácán				

44. oldal

Egyszer volt, hol nem volt egy közkedvelt szórakozóhely a tatai
várban, mely a Zsigmond Pince névre hallgatott. Az egyszeri turista,
aki megszomjazott, megéhezett a műemlék bebarangolása közepette, ott a mélyben hideg italra, árnyékra és finom füstölt csülökre
lelhetett. Aztán az ezredforduló tájékán bezárta kapuit a pince, 18
évig tetszhalálra kárhoztatva. Egészen addig tartott ez az állapot,
míg tavaly egy fiatal jogászember, a K-Land Kft. tulajdonosa, dr.
Pap Kálmán gondolt egy nagyot...

Szerkesztőségi asszisztens:
Dr. Révészné Dévényi Zsóka

A Grabarics Építőipari Kft. a közelmúltban átszervezte vezetését, és
egy négyfős kabinetet hívott életre. A döntést az is indukálta, hogy
a cégcsoport ismét elkötelezte magát a saját ingatlanfejlesztések
mellett, és erre a célra létrehozta a Grabarics Development Kft.-t.
Az új társaság élére pedig a lakásépítésben, ingatlanfejlesztésben
legtapasztaltabb szakemberüket tette, aki történetesen az építőipari
cég eddigi ügyvezető igazgatója, Karacs László.

Fotó: Cseh Teréz, Dr. Göde Andrea, Godó Sándor,
Kiss T. József, Mazán Tibor, MTI
Címlapfotó: Bodó Gábor
Nyomdai előkészítés:
KEM-Bridge Net, Tatabánya
Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán
Nyomda:
Pátria Nyomda
1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
www.patria.hu

Olyan fotóművész járt a napokban Tatabányán, akinek képei bejárták a világot az utóbbi években: 72 országban 87 díjat, elismerést
érdemelt ki az alsógallai művelődési házban bemutatkozó Stipsits
Ibolya.

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074
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15 éve az Unióban
15 év egy ország, egy kontinens életében nagyon rövid
idő, viszont egy embernek sok idő. 2004. május 5-én, közel két évtizednyi huzavona után Magyarország csatlakozhatott az Európai Unióhoz. Hogy megérte-e vajon?
Ennek eldöntése nem célja rövid vezércikkünknek, de
néhány gondolat felvetésére alkalmas.
A legfontosabb eredmény, hogy az elcsatolt nemzettestek közül előbb a Felvidékre, Őrvidékre és Szlavóniába,
majd Románia csatlakozása után Erdélybe is szabadon
útlevél nélkül utazhatunk, tarthatjuk és ápolhatjuk a
kapcsolatot a külhonba szakajtott magyarokkal. Támogathatjuk őket kulturális és gazdasági téren egyaránt,
közösen gondolkodhatunk a nemzet ügyeiről.
A legnagyobb bánat – ki gondolta volna, hogy a szabad
munkavállalás és letelepedés ide vezet – viszont az,
hogy a jobb megélhetés reményében sokan – átmeneti
vagy épp végleges otthonukká - választották a nyugati
országokat, és ma Magyarországon komoly munkaerőhiányról kell cikkeznünk. Sok szakember, fiatalok és korosabbak egyaránt a Lajtán túl képzelték el a Kánaánt,
lelkük rajta!
15 éve mi is nagy lépésre szántuk el magunkat. Ekkor
váltunk megyei lapból Közép-dunántúli magazinná,
szolgálva Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyét. Azóta a nevünk Regio Regia – Királyi Régió -, és
mára a térség meghatározó, az itt élő, felelősen gondolkodó értékteremtőinek vagyunk a magazinja.
Merre tovább Unió? Döntsék el Önök! Választások jönnek, ki-ki a maga módján befolyásolhatja az öreg kontinens jövőjét. Május 26-án járuljanak az urnákhoz, és
döntsenek bölcsen!
Veér Károly
főszerkesztő
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A Deák Dénes-ösztöndíjasok konferenciája

Egy önzetlen mecénásra emlékeztek
Konferenciát rendeztek a fehérvári városházán Deák Dénes emlékére: a műgyűjtő, művészeti író – aki vagyonát Székesfehérvárra hagyta – ma lenne 88 éves. A tudományos ülésen a hagyatékból odaítélt ösztöndíjak kutatásaiból hangzottak
el előadások. Dr. Cser-Palkovics András polgármester, kuratóriumi elnök méltató szavakkal fejezte ki: nagyon szép és
gazdag szellemi értelemben is az az út, amit az alapítvány és a benne dolgozók, illetve az ösztöndíjasok képviselnek
tevékenységükkel, az elismerések pedig szakmai közösség javaslatára tett elismerései a városnak. Létrejött egy ma is
működő intézményrendszer, fogalmazott dr. Gelencsér József kuratóriumi titkár: köszönhetjük egy mindig előre tekintő,
önzetlen mecénásnak, tudásának, jó ízlésének, remek emberismeretének.
Deák Dénes Budapesten élt, Székesfehérvárra a 60-70-es évek képzőművészeti kiállításai miatt járt; vagyonának örököse a város
lett. Nevét és emlékét őrzi a gyűjtemény, a
díj és az ösztöndíj, budai lakása pedig 1997
óta biztosít jó körülményeket az alkotómunkához. A konferencián azok a kutatók
mutatják be munkájukat, akik Deák Dénes
ösztöndíjban részesültek.
Dr. Cser-Palkovics András köszöntőjében
Deák Dénestől idézett, miszerint a városhoz
és annak „művészeti múltjához és jelenéhez
fűződő szívélyes kapcsolata” okán Mátyás
király halálának 500. évfordulóján, 1990ben alapítványt tett. A három évtized munkájáról, eredményéről érdemes és szükséges
számot adni, fogalmazott dr. Cser-Palkovics
András: „Nagyon szép és gazdag szellemi értelemben is az az út, amit ez az alapítvány bejárt.
Mindenki, aki ennek az alapítványnak a keretében dolgozott, tevékenykedett, segítette, vagy aki
ennek keretében lehetőséghez jutott, gondozta és
ápolta ezt az emléket.” – majd hozzátette: bízik benne, hogy maga Deák Dénes is úgy
látná, jó közösségre bízta a hagyatékot. A
polgármester hangsúlyozta: a díjazott és az
ösztöndíjas személyéről szakmai közösség
tesz javaslatot, így az elismerés szakmai elismerés egyben. A város kész minden támogatást megadni ahhoz, hogy a kuratórium
munkája a jövőben is egyetértésben működjön, mondta, és megköszönte az előadóknak, hogy tevékenységükkel hitet tesznek
az alapítvány munkája mellett.
Pokrovenszki Krisztián, a Múzeum megbízott igazgatója a 80-as években létrehozott
Deák Dénes Gyűjteménnyel kapcsolatban
6

kifejezte: „Intézményünk a mai napig mindent
meg kíván tenni, hogy a gyűjtemény, a műtárgyak és alkotóik életműve megbecsülésében, megismertetésében részt vegyen.” A műtárgyak
sokfelé járnak, és magukkal viszik a város
és a mecénás nevét, tavaly és idén például
Bécsben, Brüsszelben, Olmützben és Krakkóban megrendezett kiállításokhoz kölcsönöztek műtárgyakat.
Az ülést Kovács Péter Barnabás művészettörténész vezette. Saját 1985-ös naptára
alapján felidézte első találkozását Deák Dénessel, aki rendszeres látogatója volt a helyi
múzeum kiállításainak, és alapos ismerője a
fehérvári művészeti életnek. A kiállítás létrehozását követően jött létre az alapítvány,
aminek a gyümölcseit mutatja be a konferencia, fogalmazott.
Dr. Gelencsér József, a Deák Dénes Alapítvány kuratóriumának titkára ezekkel, a jog
világának egyik alapelvét idéző szavaival
kezdte ugyanilyen című előadását: Pacta
sund servanda – a szerződésben foglaltakat
be kell tartani. A végrendelet útját követte
végig: hogyan hagyta a városra vagyonát –
törvényes örököse nem lévén – Deák Dénes.
Bizonyos erkölcsi elvek-elvárások mentén és
nagymértékű tudatossággal, összhangban
más jogi ügyletekkel alakultak a döntések;
a műgyűjtő mindig a vagyon egészéről rendelkezett, kiemelten a képzőművészeti gyűjteményről és az ingatlanokról. „Érezhető volt
ezeken az okiratokon, hogy áthatja a humánum,
áthatja a köz javára adakozás, de konkrétan megjelölt céllal.” Dr. Gelencsér József a nagyvonalúsággal, gondoskodással megírt első 1976os végrendelettel kapcsolatban elmondta,

hogy tudatos építkezés jellemezte, és akkor
még az volt Deák Dénes törekvése, hogy a
legértékesebb alkotások a Magyar Nemzeti
Múzeumba, illetve Szentendrére kerüljenek,
az értékesített műtárgyakból pedig a balassagyarmati kórházat támogatta volna. Majd
a társadalmi viszonyok megváltozásának
köszönhetően a gyűjtemény gyarapodott,
művészileg egységes lett; a politikai változásokkal nyilvánosságot kaphattak a magángyűjtemények, és a vidék is nagyobb szerepet kapott ebben a tekintetben.
A fehérvári művészettörténészekkel való
kapcsolatfelvételt követően baráti viszonyok alakultak ki; 1986 novemberében megszületett az új, 12 pontos szerződés, melynek
első pontja volt, hogy 130 képzőművészeti
alkotást ajándékoz a városnak. A kuratóriumi titkár felidézte hogy zajlott az ajándékozás – melyen ő hivatalosan, mint jogász vett
részt –, hogyan válogatta ki Kovalovszky
Márta a gyűjtemény első darabjait. A város
örömmel elfogadta, és kötelezettséget vállalt, hogy együtt tartja a műtárgyakat, majd
egy év múlva megnyílt a képtár. Az 1990es év újabb fontos mérföldkövet jelentett az
alapítvány és a díj létrehozásával. A nagy
jelentőségű jogi aktus után pedig 1991 októberében következett a harmadik végrendelet – ebben Deák Dénes minden korábbi
intézkedést megváltoztatott: az örököse a
város lett. Lényeges intézkedés volt az ösztöndíjról hozott rendelkezés, miszerint azt
az alapítvány kuratóriuma egy művészettörténésznek vagy várostörténésznek adja
ki.
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„A partnerség szellemében dolgozni, és egy olyan termékválasztékot nyújtani, mely minden környezeti politikának és elvárásnak megfelel, ez a jövő. Hogy ezt kilógrammra kell-e beváltani, vagy
pusztán forintra/euróra, az már másodlagos kérdés.”
rácz istván

Magyarország
Dienstmann Tamás: – Célunk az, hogy
a gyermekvállalással a magyar jövőért
elkötelezett fiatal párok, a FÉSZEKHÁZ
Program keretében garantált minőségű,
energiatakarékos, a piaci áraknál jóval
alacsonyabb áron, gyorsan - akár hetek
alatt -, könnyen felépíthető otthont, családi fészket tudjanak teremteni maguknak, és ha kell, tovább bővíthessék azt.
Cikkünk a 8. oldalon

Székesfehérvár
A megtermelt érték helyben marad

A kis- és közepes vállalkozásoknál megtermelt érték helyben marad. Rájuk jellemző, hogy nem viszik ki a profitot, a keletkezett haszonból a térségben fektetnek be, tovább gyarapítva a közösséget - mondta Tatabánya polgármestere
a városházán a kis- és középvállalkozások fejlesztéséről tartott fórumon. A rendezvényt a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai
Minisztériummal közösen szervezte annak érdekében, hogy kikérjék az érintettek véleményét a területet érintő szabályozásról és a törvényalkotásról. Schmidt
Csaba szólt arról is, hogy a Hatos- és Hetes-telepen sikerült kialakítani egy kisvállalkozói ipari parkot, melyben önkormányzati telekárkedvezménnyel kilenc
olyan vállalkozás vásárolt ingatlan, és épített telephelyet, akik a korábbi helyükön már nem tudtak tovább bővülni. A fórumon részt vett Dr. György László, az
Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért
felelős államtitkára is.

A SZÉPHŐ Zrt. – jogelődjeivel együttszámolva – immáron éppen 70 esztendeje
szolgálja a királyi város lakosságát. A
társaság ma több mint 21.500 háztartást
lát el távfűtéssel és meleg vízzel, korszerű
technológiájukra, tapasztalt szakembereikre támaszkodva.
Cikkünk a 28. oldalon
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Dr. Medvegy Gabriella, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai karának dékánja,
Janurik Csaba, a Horizont Global Kft. főmérnöke és Czuprák Attila, a Horizont Global Kft. mérnöke is besegített az építkezésbe a házavatón

A Fészekház prototípusa majdnem készen

A Fészekház Prototípus-bemutató Ünnepség műsorvezetői: Nemcsák
Károly, Jászai Mari-díjas színész, Érdemes Művész, a József Attila színház
igazgatója, Pongrácz Beáta, a Horizont Global Kft. kommunikációs vezetője

HORIZONT FÉSZEKHÁZ – Otthon a családnak

XXI. századi nemzetépítők

Dienstmann Tamás, a Jónak lenni jó program keretében felajánlott 40 milliós adománya, egy családi ház megépítése,
sokakat meglepett, hitték is meg nem is, hogy ilyesmi manapság még megtörténhet. Aztán, amikor a négygyermekes
család beköltözött új, soroksári otthonába, sok száj tátva maradt, ahogy március 22-én is, amikor a Horizont Global Kft.
telephelyén élőben, az ünnepi fogadás ideje alatt, a szemünk láttára épült a FÉSZEKHÁZ. A családi ház háromnegyede
már állt a kétszáz fős vendégsereg érkezésekor, ám a fennmaradó részt, hat fiatal, két, az építőipari munkákban járatlan hölgy és négy fiatalember kétkezi munkájukkal, daruk, emelőgépek nélkül, szinte percek alatt befejezte. Falakat
húztak, padlót, tetőt építettek, fészket raktak, a jövő nemzedéke otthonainak prototípusát.
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A FÉSZEKHÁZ-avatón újabb tanúbizonyságot kaphattunk arról, hogy Dienstmann
Tamás komolyan gondolja, amit mond.
Vállalkozóként, 56-osként példát kíván
mutatni, mintegy kötelességének tartja a
nemzetépítést, és azt, hogy ez tettekben is
megnyilvánuljon. Határozott szándéka,
hogy a maga eszközeivel, lehetőségeivel, a
meghirdetett kormányprogramhoz kapcsolódva, tegyen a jövő nemzedékeiért. Hasonló gondolatokért, nagyszabású tettekért
– ha jól belegondolunk - nagyon messze kell
visszarepülnünk az időben.
Pedig Dienstmann Tamás nem politikus,
és nagyon is XXI. századi, mint ahogy az
általa kidolgozott Horizont technológia és
a kisebb-nagyobb hatékonyságot növelő
fejlesztései is. Olyan otthonteremtési programot álmodott meg, amely mellé támogatóként sokakat oda tud állítani: politikusokat,
anyagkereskedőket, egyházi méltóságokat,
közismert, elismert személyeket.

Dienstmann Tamás, a Horizont Global Kft. tulajdonosa
és ügyvezető igazgatója unokáival, Konorral és Emilivel
együtt nyitotta meg a házavatót

Azt vallja, hogy amit ő munkája eredményeként kap, abból nagy örömmel
ad másoknak, hiszen: „Adni olyan jó
érzés és érdekes módon, ha adni tudok,
gazdagabbnak érzem magam”.
– Mi a célunk? Első lépésként adományoztunk egy házat, ezzel egy négygyermekes családnak segítettünk.
Most, folytatásként a nemzet gyarapodásához is szeretnénk hozzájárulni. Ezért hívtuk életre a FÉSZEKHÁZ
Programot. Célunk az, hogy a gyermekvállalással a magyar jövőért elkötelezett fiatal párok, ennek a programnak a keretében garantált minőségű,
energiatakarékos, a piaci áraknál jóval
alacsonyabb áron, gyorsan - akár hetek alatt - könnyen felépíthető otthont,
családi fészket tudjanak teremteni maguknak, és ha kell, tovább bővíthessék azt. Ebben az otthonteremtésben
szeretnénk katalizátorok lenni, példát
mutatni, a programba minél több elkötelezett támogatót bevonni – válaszolta
kérdésünkre a cég ügyvezető igazgatója.

A Fészekház-építők - köztük két, a szakmában járatlan hölgy -, akik az avatóünnepség ideje alatt a szemünk
láttára építették készre a mintaházat

A Horizont Global Kft. szakemberei abból
indultak ki, hogy az acélszerkezetes építési rendszer – alkalmassá tehető a növekvő
lakossági igények gyors kielégítésére. A
FÉSZEKHÁZ-at, egy iparilag előreszerelt szerkezeti elemekből épülő családi ház
prototípusát, a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kara, a Szent István
Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi
Kara, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki
és Informatikai Kara, valamint a Budapesti
Komplex Szakképzési Centrum közreműködésével fejlesztették ki.
– Egy országos összefogássá
alakuló, az otthonteremtést

F

A könnyű elemeknek köszönhetően a lányok is kivehették a részüket a munkából
9

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

A Fészekház prototípusának befejező munkálatai

Kozma Imre atya, a Máltai Szeretetszolgálat alapítója felszentelte az első FÉSZEKHÁZ-at

Tóth Péter, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. műszaki igazgatója,
Buday-Malik Adrienn, az ÉMI fejlesztési igazgatója, Wittner Mária, ’56 lángjának őrzője, Kozma Imre atya,
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke, Dienstmann Tamás, a Horizont Global Kft. tulajdonosa, Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, és a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke, Wichmann
Tamás, kilencszeres kenuvilágbajnok közösen vágták át a szalagot
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támogató programot álmodtunk meg
családalapító fiatatok számára, összhangban a kormány által meghirdetett
célokkal, és elképzelésekkel, igazodva
a CSOK adta lehetőségekhez, az építőipar szűkre szabott kapacitásaihoz.
Elgondolkodtatott bennünket az a tény,
hogy a modern autógyártásban öt percenként legurul egy-egy csúcstechnológiás jármű a szalagról, míg más
iparágak – ahogy az építőipar is – ettől
fényévekre járnak. Egy hagyományos
módon készült családi házhoz egy év
kitartó munkája, és rengeteg szakember kell, akikből ma köztudottan nincs
elegendő. Hogy fordulhat ez elő, a XXI.
század elején? Erre a kihívásra reagáltunk ezzel az egyedülálló, szabadalmaztatott, és hamarosan az ÉMI által
minősített technológia életre hívásával
és az országos FÉSZEKHÁZ Program
meghirdetésével. A most bemutatott
prototípust nem csak látogathatóvá kívánjuk tenni, de annak elemeit nagyüzemi szinten, sorozatgyártásban
szeretnénk előállítani. A ház minden
elemét előre legyártjuk, az üzemben
készre szereljük, és a helyszínen gyakorlatilag már csak „összelegózzuk”,
vagyis nem is mi, hanem maguk a fiatalok és barátaik – tudtuk meg a házavatón a házigazda köszöntőjéből.
A tüzihorganyzott acélváz-szerkezettel, a
modulonként kialakított falpanelekkel, a
tökéletesen szigetelt egységekkel akár 2-3
héten belül felépíthető egy családi ház,
mely bármikor igény szerint bővíthető. Az
előregyártott szerkezeti elemek súlya kicsi,
így kézi mozgatással is könnyedén beépíthetők. A házilagos összeszerelhetőséget részletes kivitelezési program, szerelési útmutató, valamint a rögzítési pontok színkódolt
rendszere biztosítja. Az építési folyamatokat oktató-bemutató program, valamint egy
3D-s animáció és minden részletre kiterjedő dokumentáció is segíti majd melyet a Pécsi Tudományegyetem készít. A szerkezetkészre felhúzott házakban, természetesen a
minősített szakipari munkákat már muszáj
szakemberekre bízni.
– A panelekből gyakorlatilag bármilyen
épület felhúzható, a szociális jellegű
házaktól kezdve egészen az emeletes
luxusotthonokig. Az alapvető cél mégis az, hogy a fiatalok számára az indulást biztosítsuk, egy 60 négyzetméteres
családi otthonnal, ami igény szerint 90
vagy akár annál több négyzetméteresre bővíthető, így akár a CSOK elvárásainak is megfelelve. Az építési rendszerrel – a telekadottságoktól függően
– akár ikerház, sorház, vagy kétszintes
társasház is kialakítható – mutatott rá a
technológia előnyeire Dienstmann Tamás.
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A házakat Németországban kifejlesztett, modern talajcsavarok rögzítik, így azok nem
igénylik a hagyományos és meglehetősen
költséges, az esetleges bontás után pedig nehezen eltávolítható, környezetkárosító betonalapozást.
– Egyetlen FÉSZEKHÁZ sem építhető
azonban telek nélkül. Itt is összefogásra számítunk, első körben olyan önkormányzatokra, akik szívesen biztosítanak telkeket az építkezni, letelepedni
vágyó fiatal pároknak.
– Örömünkre szolgál, hogy már sokan
a kezdeményezésünk mellé álltak. A
program fővédnöke a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat vezetője, Kozma Imre
atya, akire példaképként tekintek, védnökei pedig Wittner Mária, az 1956-os
forradalom és szabadságharc többszörösen kitüntetett hőse, valamint Lázár
Vilmos, a CBA elnöke, ötszörös világbajnok fogathajtó. Számos építőanyaggyártó és nagykereskedő azzal segít,
hogy kedvezménnyel biztosítják termékeiket a program résztvevőinek. A
segítők nevét még sokáig sorolhatnám.
Közülük azonban egy személynek, kilencszeres
kenuvilágbajnokunknak,
Wichmann Tamásnak külön is szeretném megköszönni ötvenéves barátságát – ölelte meg sporttársát könnybe lábadt
szemekkel Dienstmann Tamás, az egykor
ugyancsak szép eredményeket felmutató kajakozó.
A házavatón számos magas rangú vendég
tette tiszteletét, Németh Szilárdot, a Honvédelmi Minisztérium államtitkárát elszólította a kötelesség, de levélben küldött üzenete
révén gondolatai, jó kívánságai eljutottak a
házavatóra.
– A család, a születő élet mindennél
nagyobb érték, hiszen egy nemzet jövője attól függ, születnek-e gyermekek.
Ez egyértelművé teszi, hogy a jövő a
családalapító fiatalok kezében van. A
családnak azonban otthon kell, ahol
szeretetben lehet élni. Mi a kormány
népesedési programjával harmóniában,
ennek megteremtéséhez szeretnénk
hozzájárulni. A Horizont Global Kft. a
kutatás-fejlesztési tevékenységét a jövő
generációjának szolgálatába állította, és
a FÉSZEKHÁZ Projekttel – mely várhatóan 2019 szeptemberétől indulhat
- a fiatalokat, családtervezőket kívánja
támogatni nemzetünk fennmaradása,
gyarapodása érdekében. Honlapunkon
jelenleg előregisztrációra van lehetőség
– zárta gondolatait a házavatón Dienstmann
Tamás.
Cseh Teréz

Buday-Malik Adrienn, az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
fejlesztési igazgatója is megosztotta gondolatait az avatóünnepség résztvevőivel

Dienstmann Tamás bízik a nemzeti összefogásban, az otthonteremtésben, és sok-sok "FÉSZEKHÁZ-gyermek"
megszületésében

A Horizont Global Kft. csapata mindent megtesz a FÉSZEKHÁZ Program sikeréért
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Klambauer Csaba, a VIDEOTON EAS Kft. ügyvezető igazgatója

A VEAS Kft. költözött a székesfehérvári VIDEOTON telephely új egységébe

A VIDEOTON új gyártócsarnoka
A VIDEOTON eddigi legnagyobb volumenű beruházási programját valósította meg az elmúlt évben, összesen 14 milliárd
forint értékben. Ebből 8,25 milliárd forintot tett ki a VIDEOTON EAS Kft., a csoport egyik legnagyobb leányvállalatának
közelmúltban átadott új elektronikai szerelőcsarnoka és technológia bővítése. Az avatóünnepségről, a beruházás részleteiről Klambauer Csaba, ügyvezető igazgatót kérdeztük.
– A VIDEOTON székesfehérvári telephelyén
számos létesítmény szolgálja a csoport tagjait. Miért döntöttek ezúttal egy új csarnok és
a hozzátartozó épületek megépítése mellett?
– Ahhoz, hogy a döntés mögé lássunk, érdemes
kicsit visszatekintenünk az elmúlt 15 esztendőre. 2004-ben, amikor a VIDEOTON EAS Kft.-t
létrehoztuk, nem a nulláról indultunk. Három
VIDEOTON cég, az Elektromechanika Kft., a
Televízió Kft. és az Informatika Kft. elektronikai szerelési üzletágának jogutódja lettünk. De
nem csak jogilag olvadtunk eggyé, össze is költöztünk. Mindössze három éve az úgynevezett
231. számú, kifejezetten elektronikai szerelésre
készült épületbe kerültünk.
– Három társaság eltérő gyártásstruktúrával,
vállalati kultúrával, vevőkörrel. Míg az Informatika Kft. inkább a kisebb, ipari jellegű ügyfelekkel dolgozott, addig a másik két cég főleg
a nagysorozatú gyártmányokra szakosodott,
olyan nagynevű, nemzetközi partnerekkel,
mint például a PHILIPS. Ez a kettősség a mai
napig jellemzi a cégünket.
– Sokszínű a palettánk, közel 1.500 féle terméket gyártunk, eltérő sorozatnagyságban. A
kissorozatú, nem ritkán azonban nagy – akár
1000 EUR/db - értékű termékeink időnként
csak néhányszáz példányban készülnek, míg a
skála másik végén a kifejezetten nagysorozatú,
a 100 ezer db/év nagyságrendű gyártmányaink
állnak.
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– A 10 ezer négyzetméteres csarnok, ahová az
új céggel 2004-ben beköltöztünk, modern, kulturált körülményeket biztosított a számunkra,
amire szükségünk is volt, hogy az újabb vevőinket meg tudjuk nyerni. Az akkori technológiánkkal belaktuk az egész területet.
– Időközben 2007 környékén egy jelentős átrendeződés zajlott az elektronikai piacon, a
korábbi nagy sorozatú üzleteink visszaestek és
ennek következményeként a csarnok kihasználtsága is csökkent.
– Ez indokolta a döntést, hogy az éppen erős
növekedési fázisban lévő Autoelektronikai Kft.
is beköltözzön a csarnok szabadon lévő részébe. A gazdaság élénkülésével aztán mi is gyors
növekedésnek indultunk, így hamar szűkössé
vált a közös terület. Első körben megoldást jelentett, hogy visszanyitottuk az egyik korábbi
gyártóüzemünket, illetve később a mögöttünk
lévő logisztikai központot összekötöttük a
gyártócsarnokkal, és odaköltöztettük a raktárainkat, a felszabaduló területekből pedig
gyártóterületet alakítottunk ki.
– 2013-ban az egyre növekvő létszám elhelyezésére az épülethez egy új szociális és irodaszárnyat is építettünk, és nem sokkal később
a termeléshez nem szervesen kötődő szellemi
tevékenységeink egy részét szintén kiköltöztettük egy mellettünk álló irodaépületbe.
– A bővítések ellenére 2017-ben egyértelművé vált, hogy az adott területen a két cégnek

már nincs lehetőség a további növekedésre,
miközben egyre több új üzletet sikerült megnyernünk. Ezért döntöttek a tulajdonosok egy
zöldmezős beruházás mellett, úgy, hogy az új
épületet a VEAS Kft. építi fel és a költözést követően átadja korábbi helyét az Autóelektronika Kft.-nek.
– Ha ilyen mértékben különböztek, miért gondolták mégis úgy, hogy érdemes egy fedél alá
költözniük, egy céggé válniuk?
– Ennek megértéséhez is célszerű visszamennünk az időben. 2004-től a szórakoztatóelektronikai iparban tevékenykedő nagyvállalatok
egyre inkább a Távol-Kelet felé kacsintgattak,
sorra helyezték át európai gyártásukat abba a
térségbe, ill. racionalizálták az Európán belüli tevékenységeinket, és telephelyeket vontak
össze. Ez a mi kapcsolatainkat is érintette. Ma
már látjuk, hogy jó döntés volt egyesíteni az
erőinket, színesíteni a kínálatunkat, mert az
akkori vevőink – az olyan első sorban szórakoztatóelektronikai termékeket gyártó világcégek, mint pld. a SONY, PHILIPS – mára a gyártásuk jelentős részével kivonultak Európából,
illetve profilt váltottak. A PHILIPS-nek például
ma már háztartási gépekbe gyártunk elektronikát, míg annak idején első sorban televízió
készülékek, CD és DVD lejátszók elektronikáját
szállítottuk számukra.

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

– A sokszínűségünk a válság idején is segített. Nem voltunk kiszolgáltatva egy-egy
nagyobb vevőnek. Ha a partnereink közül
egyik-másik épp csökkentette a termelését,
bízhattunk abban, hogy más vevőink növekedése kompenzálja az ebből adódó kiesést.
Gyakorlatilag ez tette lehetővé a stabil növekedésünket az elmúlt másfél évtizedben, és
erre az egyensúlyra a jövőben is bátran építhetünk. Ez az a többlet, amely megkülönbözteti a VIDEOTON EAS-t a versenytársaitól, de jellemző ez a cégcsoport többi cégére
is. Mi nem egyes iparágakra koncentrálunk,
hanem sokirányú vevői kapcsolatot építünk.
Gyártunk vasúti, háztartási elektronikát,
emellett professzionális fűtési megoldások
elektronikai beszállítói vagyunk, és egyre több IT terméket is gyártunk. Az elmúlt
időszakban jelentősen megerősödött a jelenlétünk a világítástechnikában, és szintén folyamatosan növekszik a termékportfóliónk
az okos otthonok piacán.
– A VIDEOTON EAS Kft. a cégcsoport 3. legnagyobb vállalata, Székesfehérváron pedig a
2. legnagyobb társaság. 2006-2007 óta folyamatos növekedés jellemzi a cégünket, és ez
a pénzügyi eredményeinkben, az általunk
foglalkoztatott létszámban is megmutatkozik. 2017-ről 2018-ra közel 25%-kal növeltük
az árbevételünket, az előttünk álló évben pedig a „19-re húztunk még egy lapot”, és újabb
25% körüli növekedést prognosztizálunk.
– 25,8 Mrd Ft volt a 2018-as árbevételünk, az
idei tervünk pedig 32,5 Mrd, ami, ha jól alakulnak a dolgok, akár még több is lehet.
– Hogyan tudták elérni, hogy az alapkő letételétől alig egy év alatt felépítsék ezt az
épületegyüttest?
– 2017 közepén történtek az első érdemi lépések az új létesítménnyel kapcsolatban. A korábbiakhoz képest teljesen más volt a megközelítés, nem a szokásos módon vágtunk bele
a fejlesztésbe. Megszületett a döntés, és bár
a pontos költségeket nem láttuk még előre,
mégis belevágtunk. 5 helyszín közül választottuk ki a VIDEOTON-nak ezt a területét,
amelyen csupán egy-két használaton kívüli
épület állt. A tereprendezéssel párhuzamosan történt a tervezés. Sokféle verzió született eltérő méretben és kialakítással.
– Az épület tervei 2017 végére készültek el,
de még kisebb módosításokat 2018 év folyamán is eszközöltünk rajta. A tereprendezés
és az előkészítő munkálatok 2017 végére
fejeződtek be, az alapkő letételére 2017 decemberében került sor. Figyelembe véve az
építőipar mai helyzetét, egyfajta beruházási
bravúrnak számít, hogy kevesebb, mint 12
hónap alatt befejeztünk egy ilyen volumenű építkezést. Ebben kiemelt szerepe volt a
fővállalkozónknak, a Penta Építőipari Szolgáltató Fővállalkozó Kereskedelmi Kft.-nek,
mely amellett, hogy kiváló minőségben
megépítette az új telephelyünket, a szoros
határidőt is tartani tudta.

– Igazi csapatmunka folyt itt, már a tervek
előkészítésekor is. Egy 15 fős teamet hoztunk létre, akik végigvitték, sőt viszik még
ma is a projektet. Ebben a teamben helyet
kaptak a fővállalkozó tervezői és egyéb
képviselői, a VIDEOTON vagyonhasznosítási csoportja, az Ipari Park Vállalat, akik
a telephely fenntartásáról és a közműveket
érintő feladatok végrehajtásáról gondoskodtak, és természetesen a VEAS szakemberei
is, olyan tapasztalt munkatársak, akik 15-20
éve az elektronikai szerelésben dolgoznak.
Ennek volt köszönhető, hogy a tervezőmérnökök nagyszabású terveitől indulva,
mindvégig a racionalitás talaján maradva,
végül egy olyan épületegyüttest sikerült
megálmodnunk és megépítenünk, amely kiválóan szolgálja a kitűzött alapcéljainkat: a
hely minden tekintetben alkalmas legyen az
elektronikai szerelésre, ugyanakkor emberközpontú és élhető munkakörnyezetet biztosítson. Sokunk nem ritkán, napi 8 óránál
is többet tölt itt, ezért egy természetközeli,
kulturált környezetet kívántunk kialakítani.
Az elhelyezkedésünk ezt megkönnyítette,
hiszen zöldterületek vesznek körül minket,
és emellett egy nagy belső udvart is kialakítottunk, ahová bármikor kiléphetünk, s
így a szabadban levegőzetünk, regenerálódhatunk a napi feladatok mellett. Hasonló
szemlélet mentén alakítottuk ki közösségi
tereinket, étkezőinket is. Úgy gondolom, az
új épület és annak környezete nemzetközi
szinten is megállja a helyét.
– 2018 év végén vehettük át a 20.000 m2 összterületű komplexumot, melyből 8.500 m2 a
gyártóterület, 4.300 m2 a raktár, és ugyanekkora az irodarész. 2.900 m2 jutott a szociális
és egyéb infrastrukturális részekre. Még
az év végén, miután a használatbavételhez
szükséges engedélyeket megkaptuk, megkezdhettük a költözést, aminek jelenleg kb.
60%-án már túl vagyunk, várhatóan júniusban érünk a folyamat végére.
– Rengeteg embert érintett ez a beruházás.
A dolgozóik hogyan élték meg mindezt?
– A VIDEOTON EAS Kft. több száz családnak biztosít munkahelyet. Tavaly év végén
700 fős létszámmal zártunk, ami mára 820
főre emelkedett, és az év végére várhatóan
már 900-nál is többen leszünk.
– Nyilván, egy ilyen volumenű változás, az
újdonság, mindenkiben feszültséget, némi
félelmet kelt, ezért igyekeztünk mindvégig
figyelni arra, hogy a dolgozóink magukénak érezzék a beruházást. Ami itt létrejött,
azt együtt hoztuk tető alá, közösen teremtettük meg. Szerettük volna ezt mindenkiben
tudatosítani, és amellett, hogy az építkezés
állapotáról igyekeztünk a dolgozók tájékoztatására elhelyezett televíziókon friss
információkat adni, nemrégiben tartottunk
dolgozói tájékoztatót is, ahol bemutattuk a projektet, illetve azt,
hogy a továbbiakban, a jövőre vo-
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natkozóan milyen terveink vannak. Úgy éreztük, hogy a kollégáink értékelték az első kézből
kapott információkat is.
– Egy ilyen nagyszabású fejlesztés eleve a növekedésre épít, annak pedig velejárója a létszám gyarapodása is. Hogyan tudják megoldani a szakember-utánpótlásukat?
– Kifejezetten súlyos probléma ma Magyarországon a megfelelő minőségű és létszámú szakembergárda biztosítása. Az elmúlt időszakban
mi is sokat küzdöttünk ezzel a problémakörrel. Szerencsére van egy erős magja a cégnek,
olyan kollégák, akik már sok éve, több évtizede
dolgoznak nálunk. Ehhez a bázishoz csatlakoznak – évről évre egyre nagyobb számban – az
új munkavállalók. Sajnos a munkaerőpiaci változások átrendezik a vállalati struktúrákat, az
iparban fokozottan érzékelhető a megnövekedett fluktuáció. A cégek első körben egymástól
csábítják el a dolgozókat. Keserédesen mondom, hiszen más helyzetben erre akár büszkék
is lehetnénk, hogy a környezetünkben működő
vállalkozások nagy örömmel fogadják az általunk kinevelt munkavállalókat, ami számunkra manapság kevésbé örömteli, hiszen jó ideje
mi is folyamatosan létszámhiánnyal küszködünk. Nehéz megfelelő minőségű munkaerőt
találni. Ugyanakkor reméljük, hogy az új épület és annak a környezete, a vállalati kultúránk,
az a szemléletmód, ahogyan a munkavállalóinkhoz közelítünk, talán egy picit hozzátesz a
sikereinkhez ezen a téren is.
– Sajnos hazai forrásból nem tudjuk fedezni a
teljes munkaerő-szükségletünket, hiszen tudott, hogy itthon nincs már szabad munkaerő.
Tavaly szeptemberben ezért úgy döntöttünk,
hogy a VIDEOTON humánerőforrás-menedzsment cégén keresztül, Ukrajnából hozunk be
munkavállalókat. A megnövelt termelői kapacitás ugyanis mit sem ér, ha nincs, aki a gépeken, gyártóeszközökön dolgozzon.
– Az ukrán kollégák természetesen a saját dolgozói állományunkba kerültek, ugyanazt a
javadalmazást kapják, amit a magyar társaik
az egyetlen különbség, hogy a lakhatásukhoz
szállást biztosítunk.
– Hogyan sikerült beilleszkedniük? Nem okozott fesztültséget a hazai gárdában a külföldi
munkavállalók megjelenése?
– Mi magunk is tartottunk ettől a lépéstől, mert
hallottunk jó és rossz tapasztalatokról egyaránt, de nem volt más lehetőségünk, meg kellett próbálnunk. A dolgozóinkat is igyekeztünk
felkészíteni, és nagy dicséret illeti őket, mert
az új, ukrán kollégák beilleszkedése problémamentesen lezajlott, pedig jelentős részük nem
magyar ajkú.
– Az ukrán munkavállalóink hozzáállásáról
csak jót tudok mondani: érezhetően nagyon
szeretnének dolgozni, és ennek megfelelően is
állnak a munkához. Amit betanulnak, azt jól
végre is hajtják. Elégedettek vagyunk velük. A
fluktuáció a körükben sokkal kisebb a hazaiaknál. Amellett, hogy nem volt más lehetőségünk
14

nem bántuk meg, hogy mellettük döntöttünk.
A munkahelyen kívül sincsenek velük különösebb problémáink.
– Itt említeném meg, hogy Bulgáriában is van
egy cégünk, a VEAS Bulgaria Kft. A VIDEOTON égisze alatt már 2008 óta végzünk az ottani telephelyünkön elektronikai szerelőmunkát,
önálló céggé 2016-ban alakultunk.
– Azt mindenképpen hangsúlyozni szeretném,
hogy a külföldi telephelyünk – hasonlóan az
ukrán munkavállalóinkhoz - soha, semmilyen
módon nem veszélyeztették a hazai dolgozóink
jövőjét, sőt, kifejezetten erősítik azt. Ha például
olyan vevőnk akad, akinek a komplexebb termékei mellett kifejezetten árérzékeny termékei is vannak, akkor jól meg tudjuk osztani a
feladatokat az egyes telephelyeink között, az
adottságaiknak megfelelően. Míg az összetettebb feladatokat itthon végezzük el, addig az
egyszerűbbeket, kedvezőbb költségszint mellett Bulgáriában tudjuk előállítani. Szerencsére
ez az előnyünk a mai napig rendelkezésünkre
áll.
– A munkaerőhiányra, a hatékonyságnövelésre adható válaszok egyike az automatizálás, a versenyelőnyök kiaknázása. Ezen a
téren milyen lehetőségeik vannak?
– A jövő az automatizáció felé halad, és mi is
igyekszünk élni a technika ezen vívmányaival.
Már elkészült az egyik robotcellánk, és az év
végén, jövő év elején induló új projektjeinkben
is szeretnénk kiaknázni a robotizáció adta lehetőségeket. Ebben – ugyancsak a cégcsoporton
belüli szinergiákra támaszkodva – a VIDEOTON Assyst Kft.-re építünk, akik a gyártási folyamatok automatizálásában tevékenykednek,
és nagy tapasztalattal rendelkeznek.
– A mi esetünkben az automatizálás nem egyszerű a túl nagy diverzitás miatt. Nehéz olyan
folyamatokat találni, amelyek például több termék előállításánál is azonosak. A nagy sorozatszám ugyanis elengedhetetlen feltétele a robotok alkalmazásának, az olcsónak semmiképp
sem mondható gépek megtérülésnek. Ennek
ellenére érdemes ezzel foglalkozni, és ahol csak
lehet, meglépni az ilyen irányú fejlesztéseket is.
– A versenyképességünket az is javítja, hogy a
logisztikai folyamatainkat is jelentősen átalakítottuk. A beruházás kapcsán egy modern, a korábbinál kisebb alapterületű, ám hatékonyabb
és jelentős részben automatizált raktárt alakítottunk ki. Ennek köszönhetően növekedett a
készletpontosságunk, és a gyártóterület anyaggal való kiszolgálásában is sikerült szintet léptünk: kisvonatokkal hordjuk ki az anyagokat a
gyártóterületre, és elértük, hogy csak az éppen
szükséges mennyiség legyen kint a gyártásban.
Összességében sokkal hatékonyabban működik az anyag-kiszolgálási rendszerünk. Az új
folyamatok egy részét már bevezettük, a teljes
átalakítás – lépésről lépésre haladva - az év végére várható.
– A hatékonyságnövelés tehát alapvető célunk,
és ennek kapcsán újra és újra ki kell emelnem
a cégcsoporton belüli szinergiákat. A VIDEO-

– „A VIDEOTON nem
csak Székesfehérvár és
térsége, hanem az egész
magyar ipar számára
húzóerőt jelent, és példát ad arra, hogyan lehet kiemelkedően eredményes egy magyar
nagyvállalat.” – hangsúlyozta a csarnokavató ünnepségen Varga
Mihály, pénzügyminiszter, majd hozzátette:
- „Nem oda kell menni, ahol áll a világ, hanem ahová tart.” – ahogyan azt a VIDEOTON is tette ezzel a beruházással.
– Székesfehérvár elmúlt
évtizedei és a jelene
is összekapcsolódik a
VIDEOTON-nal. Nagy
büszkeségünk, hogy a
legnagyobb magyar tulajdonú vállalat a városban található, melynek
életében jelentős mérföldkő a mostani fejlesztés – mondta dr. Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere.
- A világ gazdasága átrendeződik, változik az
autóipar, és az elektronika részaránya növekedni fog. Ezeket a tendenciákat alapul véve,
a mostani beruházással
az egész VIDEOTON
Cégcsoport „jövőállóbb” lett – mutatott rá a
fejlesztés fő céljára Sinkó Ottó vezérigazgató.
TON Cégcsoport olyan egyedülálló szolgáltatási portfólióval rendelkezik, ami mind a cégcsoport tagjainak, mind pedig azok vevőinek
rendkívüli versenyelőnyt tud nyújtani. Összedolgozunk, számítunk egymásra. A VEAS például elektronikai alkatrészeket gyárt a VT ES
Kft.-nek, illetve a VIDEOTON Elektroplast Kft.nek. Utóbbiak az általunk gyártott elektronika
felhasználásával különböző háztartási elektronikai termékeket állítanak elő. Ugyanakkor ők
is szállítanak nekünk műanyag alkatrészeket,
amelyeket mi használunk fel a nálunk készülő
termékekben. Hasonlóan a VIDEOTON Plastic
Kft.-hez, akik szintén műanyag alkatrészeket
szállítanak a termékeinkhez. Jól ki tudjuk tehát
használni a kapacitásainkat, építünk egymásra, igénybe vesszük a cégcsoport más egységeinek szolgáltatásait is, legyen szó különféle
tesztberendezésekről, vagy épp az említett automatizálásról. Ezzel a tudáskomplexummal
nagyon kevesen rendelkeznek. Ennek köszönhető, hogy a VIDEOTON név ma már rangot jelent nemzetközi szinten, és hogy a VIDEOTON
EAS is a világ egyre több pontján ismert, és elismert vállalkozás.
Cseh Teréz
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Egy legendás hely Tatán - újragondolva

Ismét várja vendégeit a Zsigmond
Terasz és Pince

Egyszer volt, hol nem volt egy közkedvelt szórakozóhely a tatai várban, mely a Zsigmond Pince névre hallgatott. Az egyszeri turista, aki megszomjazott, megéhezett a műemlék bebarangolása közepette, ott a mélyben hideg italra, árnyékra
és finom füstölt csülökre lelhetett. Aztán az ezredforduló tájékán bezárta kapuit a pince, 18 évig tetszhalálra kárhoztatva. Egészen addig tartott ez az állapot, míg tavaly egy fiatal jogászember, a K-Land Kft. tulajdonosa, dr. Pap Kálmán
gondolt egy nagyot, kibérelte az egységet, sőt egy terasszal is kibővítette.
– Miért fog bele egy jogász vendéglátóhely
üzemeltetetésébe?
– Én más alkat vagyok, mint egy hagyományos jogász. A cég már több mint 10 éve
működik, és mindig voltak más irányú elgondolásaim. Korábban is foglalkoztam turisztikával, jórészt csapatépítő tréningeket
szerveztem. Emellett kerestem az új kihívásokat, a fejlődési lehetőségeket. Mindig
csalogató volt számomra ez a környezet, és
a vendégvárás, vendégfogadás is szimpatikus volt. Persze ha nincs ez a hely, nem
biztos, hogy belevágunk a dologba. Kellett
hozzá egy barát is, akivel megosztottuk a
feladatokat. Hát valahogy így vágtam bele
a vendéglátásba.
– Milyen elképzelésekkel láttak neki egy
18 éve zárva tartó hely újranyitásába, ami
talán Tata legszebb helyén van?
– Először a fönti - amit terasznak hívunk részt néztük ki magunknak, a pince utána
jött hozzá. Én anno nem láttam sose működni, így azt sem tudtam, hogy nézhet ki
odalent. Amikor először lejöttem - több mint
egy éve -, a helynek olyan hangulata volt,
hogy azt mondtam, ezt nem szabad kihasználatlanul hagyni. Akkor indult el az egyeztetés a tulajdonos Gasztro-Kristály Zrt.-vel,
hogy mit és hogyan lehetne itt csinálni. Mi
nem a múltat szerettük volna visszahozni, bár sokan ma is a régit keresik, hanem
újabb elemekkel bővíteni a kínálatot. Mi egy

nagyvárosias hangulatot szerettünk volna
megjeleníteni. Ez egy kicsit hiánypótló is,
mert Tatán nincs ilyen hely. A terasznak,
ahonnét lehet gyönyörködni az Öreg-tóban,
illetve a pincének, mely árnyas menedékül
szolgál a forró nyárban más-más hangulata
van - ezt igyekeztünk lehetőség szerint kiaknázni.
– Milyen szolgáltatásokkal várják a turistákat?
– Fönt a teraszon egy nagyon könnyed hangulatú, laza, kerékpáros turizmust megállító, bámészkodó, napozóágyban pihenő
helyet alakítottunk ki. A kínálatot a nyári
szezonhoz igazítottuk, fröccsöket, alkoholmentes italokat, szörpöket, sör-és borkorcsolyákat fogyaszthatnak a vendégek. A
pincében egy fokkal elegánsabb a hangulat,
de mégsem riasztja el a turistákat, valahol
a középszintet céloztuk meg. Kínálatában a
boron van a fő hangsúly, próbáljuk a helyi,
neszmélyi nedűket megjeleníteni. De kaphatók különleges sörök is, volt sörkóstolónk
is, és borkóstolóink is lesznek. Nem tervezzük a pincét étteremként működtetni, inkább egy jó hangulatú bárként funkcionál,
és vannak egyszerű koktélok is. A tóparton
mi csapolunk egyedül a Soproni Ipát. Persze
azért az ételek is megjelennek valamilyen
formában, elég szorosan kötődünk ebből a
szempontból a Kristály Hotel étterméhez.
Jórészt csoportok vagy nagy családi rendez-

vények esetén svédasztalos jelleggel - van
egy szűkített ételsorunk - tudunk ételeket
tálalni, és úgy néz ki, hogy ez tetszik a vendégeknek. Megjelenik persze a csülök is, ezzel egy kicsit kötődünk a hagyományokhoz.
Sok fiatal jár hozzánk, ez nekik kimaradt az
életükből, és most próbálják megkóstolni.
Az idősebbek pedig szinte csak a csülköt
keresik. Ha előrendelik, megoldjuk, csak
egy kicsit nagyobb szervezést igényel. Most
még csülköt nem lehet á la carte kérni.
– Tavaly június óta van nyitva a terasz
rész. Mik a tapasztalatok?
– Nagyon pozitívan fogadta a közönség az
újranyitást, bár kicsit meglepődtünk, hogy
nem is elsősorban a helyiek vették birtokba,
hanem inkább a turisták. Ők nagyra értékelik, hogy a vár közelében van egy ilyen hely,
kedvelték, hogy kutyákkal, biciklivel, gyerekekkel kényelmesen lehet itt szórakozni,
és utána tovább sétálni a tó körül.
– Mi az álomképe, mikor lenne elégedett a
hellyel?
– Ha legalább annyira népszerű lenne a pincerész az új tartalmakkal, mint régen volt,
és a teraszon pedig sok vidám arc mosolyogna ránk. Idefent elfér 50-100 ember is,
azt szeretném, hogy a nyáron minél többször telt ház legyen!
Veér Károly
15

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

A gázipari konferencia és kiállítás fő támogatója, a Fiorentini Hungary Kft. standja

27. DUNAGÁZ Gázipari Konferencia és Kiállítás

A gázipari szakemberek
találkozási pontja
Április 16-án - hagyományosan a Thermal Hotel Visegrád****-ban – köszöntötte a gázipari szakma képviselőit Gáspár
Zsanett, a DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. vezérigazgatója. Rövid üdvözlőjét követően átadta a szót rangos
vendégüknek, dr. Kaderják Péter energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkárnak, hogy nyissa meg az idei,
immáron 27. DUNAGÁZ Gázipari Konferencia és Kiállítást, majd tartsa meg előadását.
Dr. Kaderják Péter A Földgáz szerepéről a
Nemzeti Energia-stratégiában cím alatt áttekintést adott többek között az energia- és
klímastratégia-alkotás nemzeti kereteiről. Megtudtuk, hogy ez év őszére készül
el az új Nemzeti Energiastratégia, mely a
2011-ben elfogadott, és 2030-ig szóló dokumentum modernizált változata lesz. Szót
ejtett még a Nemzeti Éghajlat-változási
Stratégiáról, annak cselekvési tervéről,
mely együtt kezeli az energiaszektor és a
klímavédelem kérdéseit, és felöleli a főbb
célokat.
– Az államtitkár előadásában felvázolta a
földgáz szerepét a magyar energiamixben,
és kitért az ellátásbiztonság kérdéseire
is. A dekarbonizációs célok mentén arra
is rámutatott, hogy milyen nagy nyomás
nehezedik ma a gáziparra ezen a téren.
Nem lesz egyszerű feladat ugyanis a földgáz szektort a dekarbonizációs politikával
összhangba hozni. Izgalmas kérdés - akár
a mostani konferencia számára is -, hogy a
csökkenő kereslet mellett egy meglévő infrastruktúrát hogyan lehet okosan továbbhasznosítani, illetve, hogyan „zöldíthető”
a gázipar. Az uniós célkitűzések egyértelműek: 2050-ig karbonsemlegesség, azaz
nulla széndioxid-kibocsátású Európát szeretnének annak vezetői.
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Kerekes Ferenc, az NKM Nemzeti Közművek Zrt. gázhálózati vezetője, a konferencia délelőttjének levezető elnöke vette
át a szót, hogy a Földgázipari Aktualitások
Szekció munkáját megnyitva, röviden beszámoljon az elmúlt egy év főbb gázipari
történéseiről.
Mondandóját három témakör köré csoportosította: személyi és szervezeti, jogszabályi változásokról beszélt. Az államtitkár gondolataihoz kapcsolódva a
dekarbonizációra adható válaszokra hozott egy angol példát, mely rávilágított,
hogy a gázipari infrastruktúra hasznosítására 2050 után is nyílik majd lehetőség, miután a primer energiák közül a tervek szerint a földgáz is kivezetésre kerül. Helyébe
– például – a hidrogén léphet. Az ehhez
szükséges technológiák kutatása jelenleg
is folyamatban van, de Kerekes Ferenc szerint kijelenthető, hogy a földgáznak még
hosszú évtizedekig meghatározó szerepe
lesz az európai energiastratégiában.
A továbbiakban Koncz Péter, a NKM
Nemzeti Közművek Zrt. digitalizációs vezérigazgató-helyettese mutatta be a Nemzeti Közművek jövőképét a konferencia hallgatóságának, őt pedig Zarándy Tamás, a
Capital Consulting energetikai igazgatója
követte, A gázellátás biztonsága Közép-Európában című előadásával.

A délelőtti plenáris ülést Farkas Zoltánné,
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezetője zárta, aki a
hivatal előtt álló új kihívásokról beszélt.
Az ebéd előtt Kerekes Ferenc ünnepélyesen megnyitotta a DUNAGÁZ Gázipari
Konferencia Kiállítását is, mely a korábbiakhoz képest sokkal több standdal, nagyobb területen várta az érdeklődőket. A
konferencia fő támogatója és kiállítója a
Fiorentini Hungary Kft. volt, mely már 26
éve megbízható partnere a hazai földgázpiac szereplőinek. Magyarországi zöldmezős gyártóüzemükből szolgálják ki partnereiket nyomásszabályozó állomásokkal,
alkatrészekkel és teljes körű szervizszolgáltatással – tudtuk meg Jászberényi Zoltán vezérigazgatótól.
Délután a konferencia a Rendszerüzemeltetés Szekcióval folytatódott. Soós Gábor, a
TIGÁZ Földgázelosztó Zrt. műszaki igazgatója, a nap hátralévő részének levezető
elnöke elsőként egy, a gáziparban szokatlan előadót, Bárdos András egyetemi
docenst, a 21. Század Kiadó tulajdonosát,
a SAWYER MILLER GROUP vezető akadémia alapítóját hívta a pulpitusra. A televízió műsorok ismert és népszerű alakja
provokatív, izgalmas kérdéseket feszegető
– 20.000 évnyi evolúció 100 év alatt című -
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A gázipari konferencia és kiállítás fő
támogatója, a Fiorentini Hungary Kft. standja

A változások szükségszerűek és elkerülhetetlenek tudtuk meg Bárdos András előadásából

előadásában főleg arra próbálta felhívni a
konferencia hallgatóinak figyelmét, hogy
körülöttünk minden változik, ahogyan
például a gázipar is. Mindez természetes
folyamat, az élet velejárója, és a feladat az,
hogy ezekre a változásokra megfelelő módon reagáljunk, időben felkészüljünk, és
helyes válaszokat adjunk.
Az érzelmileg kissé sokkoló, ám nagyon
hasznos gondolatok után dr. Magyari Dániel, a Rikopet Kft. ügyvezető igazgatója
a Kiskészletű gázmérők termelésbe állításáról
tartotta meg előadását, őt Szenczi György,
a GTMentor Group ügyvezetője követte
beszámolójával a Földgázhálózat eszközkihasználtságának felméréséről, majd Bali Gábor, az Energiq Kft. ügyvezetője beszélt
az Új földgáz-ellátásbiztonsági előírásokról az
EU-ban, illetve annak hazai vonatkozásairól, hatásáról.
Rövid kávészünet után még három, a gázipar szabályozását érintő téma következett
Sándor Balázs, a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal főosztályvezető-helyettese (A piaci konfliktusok feloldása
az ÜKSZ-ben), Salzinger György, a Magyar
Bányászati és Földtani Szolgálat főosztályvezető-helyettese (Változások a gázipariműszaki biztonsági szabályozásokban), illetve
Redele Csaba, az E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt. gázhálózati vezetője (A
jogszabályi változások hatása az elosztói engedélyesek napi gyakorlatára) jóvoltából.
A konferencia másnapján a Gázfelhasználás
Szekciót Berkes Gábor, az NKM
Földgázhálózati Kft. - NKM

F

– Gyakorlatilag az indulása
óta figyelemmel kíséri a
DU NAGÁ Z
Konferenciát,
előadóként
r e n d sze r e s e n
résztvevője
annak. Miért
tartja fontosnak az ilyen
Dr. Kaderják Péter
eseményeket?
– 1998-ban, az akkori Gazdasági Minisztériumban kezdtem dolgozni, majd 2000-től a
Magyar Energia Hivatal elnöke lettem, mely a
gázszektor szabályozási kérdéseivel is foglalkozik. A magyar földgázipar komoly tradícióval, 180 éves múlttal rendelkezik, és alapvető
hatással van az emberek mindennapjaira. A
DUNAGÁZ Zrt. a kezdetektől – rendezvényeikkel, képzéseikkel – azt a célt tűzte ki, hogy
támogassa ezt az iparágat, ráadásul konferenciájukkal, kiállításukkal mindezt hazánkban
egyedülálló módon teszik.
A konferenciák programjának összeállításakor a kifejezetten szakmai előadások mellett, úgy gondolták, hogy az energiapolitikát
érintő témákkal is szeretnék megismertetni
a hallgatóságot, a gázipar szakembereit. Így
nagy örömmel fogadtam el mindenkor a meghívásukat, eleinte a MEH képviseletében, de
voltam itt kutatóként – 15 éven át a Corvinus
Egyetemen vezettem a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontot -, ma pedig államtitkárként van szerencsém együtt dolgoz-

ni az iparággal, így mindig kötelességemnek
éreztem, hogy itt legyek. A szakma neves képviselőinek nagy része tiszteletét teszi ezen a
fórumon, ez tehát egy kiváló találkozási pont
a gázipar szakembereinek.
– A gázszektort érintően többféle stratégia
kialakítása, összehangolása folyik. Az oktatást – hogy látja -, mennyire sikerül ebbe
stratégiai szinten belevonni?
- Sajnos a korábbi évek tapasztalatai azt mondatják velem, hogy jellemzően az energiastratégiai vitákban a munkaerőről, a képzésről
nem sok szó esik, a fókuszt mindig a finanszírozási és a szabályozási kérdések adják.
Ennek okát abban látom, hogy eddig bőven
rendelkezésre állt a humánerőforrás. A helyzet azonban gyökeresen megváltozott, és erre
mielőbb reagálnunk kell.
– Előremutató, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériumban immáron több terület
és szakigazgatási feladat összekapcsolódott,
egy helyre került. Emellett folyamatosan konzultálunk a szakképzésért felelős államtitkár
asszonnyal is, az egész energiaszektort érintő
kérdésekről. Kiemelt figyelmet kell például
fordítanunk a Paksi Atomerőmű szakemberellátására is, hiszen az is kérdéses, honnan
lesz megfelelő számú és végzettségű kolléga
annak üzemeltetéséhez.
– Alapvető feladatunk, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyük ezt az iparágat, és
ebben mind a szakmának, mind pedig az
állami szerveknek bőven van mit tenniük. A
DUNAGÁZ képzéseivel, több évtizede megszervezett gázipari konferenciájával ehhez a
munkához járul hozzá.
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A konferencia résztvevői érdeklődéssel hallgatták a neves előadókat.

Dr. Szunyog István

– A CO-vészjelzőkről tartott előadásuk,
úgy gondolom, nem csak a gázipari szakembereket foglalkoztatja. A gázfogyasztók sajnos keveset tudnak erről, ezért
kérem, röviden foglalja össze a téma legfontosabb tudnivalóit, tapasztalatait!
– Sokféle CO-vészjelző van a piacon, szerencsére Magyarországon már csak olyanok
vannak forgalomban, amelyek megfelelnek
az aktuális jogszabályi követelményeknek.
Érdemes tudni, hogy a korábban forgalomban lévő eszközöknek csupán 50%-a ment át
ezen a teszten, akik tehát korábban vásároltak ilyen készülékeket, könnyen lehet, hogy
még ma is olyan típust használnak, ami
gyakorlatilag nem alkalmas a védelemre.
– Kiemelném azt is, hogy a CO-érzékelő egy
vészjelző, alapvetően nem a CO-mérgezés
megelőzésére szolgál, ez az utolsó védvonal
csupán a lakók számára az életben maradáshoz. A CO-mérgezést a gázkészülékek
rendszeres karbantartásával, a kémények
ellenőrzésével lehet csak garantálni.
– A Miskolci Egyetemen mi most azt vizsgáltuk, hogy a forgalomban lévő sokféle
CO-érzékelőt vajon hová érdemes elhelyezni. Erre nincs egységes iránymutatás. A
gyártók egyedileg adnak javaslatot készülékeikhez. Ennek érdekében kidolgoztunk
egy szimulációs modellt, melyben vizsgálni
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tudjuk, hogy a gyártók által megadott ajánlások megállják-e a helyüket, illetve, hogy
találunk-e optimális helyet ezeknek a készülékeknek. A jó hír az, hogy az ajánlások
helyesnek bizonyultak, az optimum megállapításához azonban tovább kell finomítani
a modellünket. Sokféle változó paraméter
van, amit figyelembe kell vennünk – milyen
magasan van elhelyezve a CO-érzékelő,
van-e ablak, az hol van, mennyire zár
légtömören, van-e keresztáramlású huzat,
kint fúj-e a szél, milyen a kémény magassága, mennyire szennyezett a gázkészülék,
stb. -, hogy ezek mellett szinte lehetetlen általános receptet adni.
– Dermesztő adat az is – erről sokfelé olvashatunk manapság -, hogy tíz háztartásból csupán kettőben van egyáltalán
CO-vészjelző, és lehet, hogy még az sem
szabványos. A gyártók is legalább tízévente
- de rajta van a dátum, meddig használhatóak – javasolják a készülékek cseréjét. Az
sem mindegy hogyan, milyen körülmények
között használjuk ezeket. Egy fürdőszobában, ahol más szennyeződés – például hajlakk, pára, stb. – éri őket, gyorsabban tönkre
mehetnek, és így hamis biztonság érzetet
adhatnak. Sajnos ezeket a készülékeket nem
lehet – vagy inkább nem éri meg – évente
hitelesíteni, innentől viszont nincs visszajelzésünk, hogy vajon működik-e, ha tényleg
baj van. Házilag végképp nem érdemes próbálkozni a „hitelesítésével”, mert, ha nagy
koncentrációban éri a CO-gáz, azonnal
tönkre megy az érzékelője.
– Fontos tehát odafigyelnünk erre az eszközre, hogy a lakótérben a nyílt égésterű
gázberendezések alkalmazása esetén beszerezzük, és a gyártói javaslatoknak megfelelően szereljük fel. A katasztrófavédelem statisztikái egyértelműen mutatják, hogy ahol
használták ezeket a készülékeket, ott ugyan
előfordult a CO-mérgezés, de haláleset nem,
és ez a legfontosabb. Erre próbáltuk felhívni
a gázipari szakemberek figyelmét is, hiszen
ők közvetlen kapcsolatban állnak a fogyasztókkal, fel tudják hívni a figyelmüket ezekre
a veszélyekre.

Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. műszaki
igazgatója, a nap levezető elnöke nyitotta
meg, és az első előadást is ő tartotta a 150
éves Győri Gázgyárról megemlékezve. Majd
egy kis technikatörténet következett – Konvektorok voltak és lesznek címmel – Fazakas
Miklós, a MPF FÉG fejlesztésért felelős
ügyvezető igazgatója tolmácsolásában.
A zárt égésterű készülékek kontra gyűjtőkémények problematikáit Bálint Attila, a
Proschorn Hungária Kft. ügyvezető igazgatója villantotta fel a hallgatóság előtt.
A rövid kávészünetben – ahogy a konferencia teljes ideje alatt - a résztvevő
gázipari szakemberek a kiállítási térben
építhették szakmai kapcsolataikat, megtekinthették az iparág legújabb eszközeit,
és kérdéseiket közvetlenül is feltehették a
jelenlévő szakembereknek.
A délelőtt lezárásaként további három előadásra került sor: Az „A” típusú gázkészülék
hatása a belső levegő minőségére címmel Érces
Nobert, a BME Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai
Tanszék, tanszéki mérnöke ismertette tapasztalataikat. Ezután Versits Tamás, a
Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének elnöke mutatta be a Gázfogyasztó berendezések létesítésével kapcsolatos eljárásokat
és azok tapasztalatait. Végezetül egy sokakat
érintő kérdésre, hogy hogyan kell elhelyezni
a CO érzékelőket, a Miskolci Egyetem Kőolaj
és Földgáz Intézet képviselői – Kis László tanársegéd, dr. Szunyog István és dr.
Turzó Zoltán, egyetemi docensek – kerestek választ előadásukban
Végül dr. Szunyog István zárszavában áttekintette, hogy a két nap alatt a neves előadók jóvoltából milyen témákat érintettek,
és hogy mindezekre alapozva milyen feladatok állnak a magyar gázipar szereplői
előtt.
A sikeres konferencia szervezői, természetesen jövőre is várják a gázipar szakembereit a 28. DUNAGÁZ Gázipari Konferencia
és Kiállításra.
Cseh Teréz
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„The spirit of partnerships”

Ultrapolymers
- Hat fővel a legnagyobbak között
Az Ultrapolymers Kft. ügyvezetőjét, Rácz Istvánt immár évek óta ott találjuk azon a rendezvényen, amelyen Michl József,
Tata polgármestere köszönti a város legnagyobb adózóit. Arra voltunk kíváncsiak, hogy egy jelenleg is csak hat fővel
dolgozó társaság miként tudott bejutni a legnagyobbak közé?
– Mit kell tudni az Ultrapolymers Kft-ről?
– A cég 2006-ban alakult, és a belga
RAVAGO-csoport magyarországi leányvállalata. Az anyacég mint ULTRAPOLYMERS
eredetileg azért jött létre 2002-ben, hogy
neves gyártók poliolefin műanyagait forgalmazza. Mára a polimer kereskedelemben a
világelsők közé tartozik, és alapanyaggyártással is foglalkozik. Az Ultrapolymers Kft.
egy időben jött létre a szlovákiai képviselettel, feladatunk az, hogy a magyarországi
disztribúciós piacot kiszolgáljuk.
– Hogyan kezdődött a munka 13 évvel ezelőtt?
– Kezdetben rajtam kívül egy alkalmazottja volt a cégnek, Gyöngyike, aki ma is
itt dolgozik. Béreltünk egy irodát, volt két
üres íróasztalunk két számítógéppel, és
egyetlenegy vevőnk volt, egyetlenegy kiló
anyagunk sem volt raktáron. Ugyanakkor a piac nem volt ismeretlen számomra,
mert elég régóta dolgozom a műanyag iparban. Elindultam a partnereket megkeresni
azzal, hogy hadd szállítsuk mi nektek az
alapanyagot. Júliusban vásároltunk először
készletre, és a tatai ipari parkban béreltük
a raktárt. Aztán elkezdtük eladni. Nagyjából 20 tonnával kezdtünk augusztusban, kb.
40.000 Euro eladási értékben, aztán minden
hónapban megdupláztuk ezt a mennyiséget
egy jó időn keresztül. Ez pont a válság előtt
indult közvetlenül. Az első évben eladtunk
350 tonnát, 2007-ben pedig 1000 tonna körül. 2008-ban, amikor a válság valóban beindult, már 1900 tonna körül tartottunk. Az
meg is állt egy darabig, olyan 2000 tonnás
szinten voltunk 2009-2010-ig. Aztán onnan

nőttünk fölfelé rendesen. Most Magyarországon a teljes disztribúciós piacunk olyan
4500-5000 tonna. Hozzá tartozik még a hőszigetelő anyagok alapanyaga 1500-2000
tonnás mennyiséggel. Mindezt a forgalmat
egy 6 fős stáb generálja.
– A belga tulajdonosok elégedettek a céggel?
– Igen, hiszen egyelőre még itt vagyok. Sőt,
én felelek a teljes kelet-európai régió (beleértve Oroszország és a Balkán) műszaki
műanyagainak üzletfejlesztéséért is, ezért
rengeteget vagyok úton. Maradunk egyelőre hatan, nem akarok változtatni, mert úgy
látom, a polimer piac egy kicsit csöndesebb
az utóbbi időben. Másfajta kihívások várnak ránk, a hatékonyságot próbáljuk növelni. Újra beindítjuk a kapcsolattartó gépezetet, hogy fölkészüljünk arra, amikor újra
megugrik a piac, és mi legyünk ott elsőként.
– Milyen lehet a fejlődés iránya?
– Nekünk mindig az volt a célunk, hogy a
legjobb partnerként a legjobb szolgáltatást
nyújtsuk. A műanyag ipar most rendkívüli átalakuláson megy át. Egyik oldalról jön
a technológia fejlődése, ami mindig más és
más, magasabb szintű műanyagokat alkalmaz a piacon. A másik oldalon jön egy korlát, hogy minél többet hasznosítsunk vissza,
vagy korlátozzuk a műanyag felhasználását. Ez a két dolog látszólag ellentmond
egymásnak. Szerintem a cég jól látja, hogy
a technológiai fejlődést kell követni. Folyamatosan meg kell találni a jövő anyagait
előállító gyártókkal a kapcsolatot, és disztribúciós szerződéseken keresztül be kell jut-

Rácz István

Végzettség:
Vegyésztechnikus, gépipari-automatizálási mérnök
Munkahelyek:
Magyar Viscosa (ma ZOLTEK)– Nyergesújfalu 1978 – 2003 (főművezető, üzletág igazgató)
ALBIS Plastic – Mérnök üzletkötő
2003 -2006
Ultrapolymers Kft. – Tata 2006-tól
(ügyvezető igazgató, regionális üzletfejlesztési menedzser)
Család, hobby:
Lábatlanon él feleségével, két nagy
gyermeke és két unokája van. Télen
síel, nyáron kerékpározik, íjászkodik
és szeret színházba járni.
ni a piacra ezekkel a termékekkel. Emellett
segítenünk kell a partnereinknek, a hulladékhasznosításban tanácsot kell adnunk.
Piaci termékeinek nagy része újrahasznosított. Egyre jobban ott vagyunk az autó-, és
elektronikai iparban is, olyan specialitásokat gyártunk, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy hosszú távon használhatóak legyenek
ezek az anyagok. A partnerség szellemében
dolgozni, és egy olyan termékválasztékot
nyújtani, ami minden környezeti politikának és elvárásnak megfelel, ez a jövő. Hogy
ezt kilógrammra kell-e beváltani, vagy
pusztán forintra/euróra, az már másodlagos
kérdés.
Veér Károly
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Koji László, az ÉVOSZ elnöke

A Construmán vitatta meg a szakma az ÉVOSZ idei helyzetértékelését, javaslatait

Építésgazdaság –
kihívások és megoldások – 1. rész
„Súlyponti problémák és megoldási javaslatok” címmel március elején látott napvilágot az Építési Vállalkozók Országos
Szövetsége (ÉVOSZ) összefoglalója, melyet néhány héttel később a Construma kiállítás nyitóeseményeként, az Innovációs és Technológiai Minisztériummal és a Hungexpóval közösen szervezett szakmai konferencián mutattak be. A fórum
résztvevői az építésgazdaság fejlesztését szolgáló kormányzati elgondolásokról is képet alkothattak dr. György László,
az építésgazdaságért felelős államtitkár előadásából. Az ÉVOSZ-t Koji László elnök képviselte, akitől az általunk legfontosabbnak vélt, kiemelt témákat érintő kérdéseinkre is válaszokat kaptunk.

Helyzetértékelés,
teljesítmény, hatékonyság
Gy.L.: – Az ITM Gazdasági Stratégiáért és
Szabályozásért felelős Államtitkárságának
feladata, hogy gondoskodjon az építésgazdaság jövőjéről, segítse annak szereplőit. Ennek
érdekében megkérdeztük az érintetteket, világszinten megvizsgáltuk a tendenciákat, és ez
alapján állítottuk össze építésgazdasági stratégiánkat, hogy ennek végrehajtásával hatékony
segítséget tudjunk nyújtani az iparági feladatok megoldásában.
– Azt látjuk, hogy az építésgazdaság az elmúlt
időszakhoz képest jó állapotban van. 2018-23
között 25 eMrd Ft megrendelés-állomány látszik, és ehhez jön még, hogy a magyar családok
több mint fele azt nyilatkozta, hogy 2019-ben
többet szeretne költeni lakására. Mindez a kapacitásigény növekedését mutatja.
– Tartottunk attól, hogy a növekedési tendencia
előbb-utóbb megtorpan. Most azonban azt látjuk, hogy ennek nem kell feltétlenül így lennie.
Az igényekhez mért 53-54%-nyi bővülés nem
tűnik irreálisnak, ha figyelembe vesszük, hogy
az elmúlt két évben 56%-ot produkáltunk. A
kifeszített kapacitások mellett azonban sokat
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kell még dolgoznunk ezért a célért. Elsősorban
a termelékenység növelésére téve a hangsúlyt.
Ezzel a céllal indult a magyar kormány programja, mely tavaly 16 Mrd Ft-ot, idén és jövőre
pedig 6-6 Mrd Ft-ot biztosít az építésgazdaság
technológiai fejlesztésére. Ha a GDP-arányos
teljesítményt nézzük, a környező országoké nagyobb volt, tehát van még hová fejlődnünk.
ÉVOSZ: Az építőipar teljesítménye az
elmúlt években növekvő szerepet töltött
be a magyar nemzetgazdaságban, és az
európai gazdaságban egyaránt. Multiplikátor hatása jelentősen befolyásolja a gazdaság egészének alakulását. Az ágazat az
Európai Unióban a GDP 5,4%-át állítja elő.
Az összesen 14.536 ezer fő foglalkoztatott
java része – 96%-a -, mikro-, kis- és középvállalkozás.
K.L.: – Uniós viszonylatban kiemelkedő a magyar építőipari termelés növekedésének üteme.
Nagyon mélyről indultunk, de ma dobogós
helyen állunk. Ahol javítanunk kell, az a lakásügy, melynek aránya az építőipar összteljesítményében uniós összehasonlításban még
mindig nagyon alacsony.

Technológiai kihívások
Gy.L.: – Az értéklánc szemlélet hiánya Magyarországon jellemző probléma. Nem használjuk megfelelően, nem aknázzuk ki a hazai
innovatív építőalapanyag-gyártók termékeit,
pedig azzal csökkenthető lenne a kivitelezési
idő, a munkaerőigény, nőhetne a termelékenység, hatékonyság. Ehelyett ők 85-90%-ban
exportra termelnek, ami persze más oldalról
nézve örömteli. Ezért olyan programokat indítunk, melyek segítik a tervezők, a kivitelezők
és az innovatív építőanyag-gyártók együttműködését, remélve, hogy ennek eredményeként
jó minőségben, de fajlagosan sokkal kedvezőbb
feltételekkel tudunk majd építeni.
ÉVOSZ: A hatékonysági problémák kezelésének legfontosabb eszköze a kormányzati beruházási, technológiai fejlesztési
program maradéktalan végrehajtása. A
következő években várható nagy volumenű munkák ismeretében komoly fejlesztésekre, saját beruházásokra van szüksége
az építési vállalkozásoknak, tervezőknek
és mérnöki szolgáltatóknak.
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Építőipari

továbbképzés

Tatabánya - Közel százhetven építőipari szakembernek tartottak továbbképzést Tatabányán a
Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara,
valamint a Kereskedelmi és Iparkamara közös
szervezésében. Az Edutus Egyetem nagytermét
megtöltő hallgatóságnak többek között a vitás
elszámolási kérdések esetén segítségül hívható

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) vezető helyettese tartott előadást a szervezet munkájáról, az öt éves munkájuk alatt tapasztalt folyamatokról.

György László, az ITM gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára
fotó: www.iposz.hu – Juhász Melinda.

K.L.: – Az építőipari vállalkozók 201718-ban – és ebben sokat segített a kormányzat által nyújtott, vissza nem térítendő támogatás – körülbelül 25%-kal
többet költöttek saját beruházásra, gépekre, kézi szerszámokra, technológia-korszerűsítésére, és emellett 30%-kal többet
fordítottak lízingre. Nagyon szeretnénk
elérni – mert mint tudjuk, kétszer ad, aki
gyorsan ad -, hogy a 2020-ra jóváhagyott
6 Mrd Ft támogatást a kormányzat előrehozza 2019-re.
Gy.L.: – A kutatásfejlesztésre, innovációra fordított összegek aránya rendkívül
alacsony az építőiparban. Itt a háttérintézményként működő ÉMI-nek komoly
feladata lesz a jövőben, hogy nemzetközi
szervezetekkel, kutató-fejlesztő intézetekkel együttműködjön, és ilyen jellegű
projekteket hozzon Magyarországra. Támogatni kell továbbá a hazai innovatív
építőanyag-gyártókat abban, hogy maguk
is fokozni tudják ilyen irányú ráfordításaikat. A technológiai fejlesztéseket az építésgazdaság szereplői számára nagyobb
intenzitással kívánjuk a jövőben támogatni.

Beruházás menedzsment
Gy.L.: – Nem eléggé elterjedtek az innovatív, digitalizációs alapokra épülő megoldások, pedig a termelékenység jó szervezéssel akár 10-20%-kal is növelhető.
Ezért a jövőben az építőipari kiírásokban
győztes cégeknek kötelezővé tesszük az
építőipari beruházbővítő képzést, melyet
a Mérnök Kamarával, a Budapesti Mű-

szaki Egyetemmel, az ÉVOSZ-szal és az
ÉMI-vel közösen állítottunk
össze. Ez a szakmai együtt-

F

Török László

új pozícióban

Székesfehérvár - A Grundfos bejelentette,
hogy Török László eddigi ügyvezető igazgató

Lakásépítés
– A lényeg itt, hogy mi
nem valósult meg: 20082013 között 1 millió lakással kevesebbet újítottunk
fel, mint ami műszakilag
indokolt lett volna, és 150
ezerrel kevesebb új lakás épült, mint normál esetben szokott. Ebből adódóan most
kétszer annyi feladat áll előttünk. Egyfajta
lakhatási krízis van kialakulóban Magyarországon, mert a lakók nem költenek a saját
ingatlanjaikra, melyek emiatt látványosan
leromlottak, van, ahol veszélyessé váltak.
– A legzavarosabb piac ma Magyarországon a lakásfelújításé, amiért annak valamennyi szereplője felelős. A lakásfelújítások 70%-ánál nincs írásos szerződés. Ez
csak 2019-ben 300 Mrd Ft nagyságrendű szóbeli megállapodás alapján végzett
munkát jelent, aminek az áfája 80 Mrd
Ft lenne, ha látná a költségvetés. Mindez
egyenlőtlen versenyt eredményez, megtűri a kóklereket, sőt növeli azok számát,
és mivel az átlagember ennek a piacnak
a teljesítménye alapján ítéli meg a teljes
magyar építőipart, romlik a szakma társadalmi megítélése is.
– Úgy véljük, első körben a megrendelőn
keresztül kell a folyamatokat helyes irányba terelni azzal, hogy áfa-visszaigényléssel érdekeltté tesszük. Ehhez megköveteljük az írásos szerződést, a számlát, a
tételes költségvetést és műszaki tartalmat.

elfogadta a COO operatív igazgatói kinevezését,
melyet 2019. április 1-től tölt be. Török László
az új munkakörét Magyarországról fogja ellátni.

Ajándék

az

Éltes Iskolának

Tatabánya - A Tatabánya Erőmű Kft. fontos
küldetésének tekinti, hogy támogasson minden
olyan kezdeményezést vagy projektet, amely
segítséget nyújt azoknak, akik leginkább rászorulnak erre. A mozgáskorlátozottak számára hatalmas segítség az a szerkezet, amelyet az Éltes
Mátyás Iskola számára ajánlottak fel, egy lépcsőjárót kapott az intézmény.
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2018. évi nettó árbevétel változása

működésre épülő programjaink egyike, amitől
legalább 10%-os termelékenységnövekedést
várunk. Mert mindennek a lelke a tervezés.
Fontosnak tartjuk a legmodernebb technológiák, platformok használatát, a BIM építőipari
menedzsment rendszer elterjedését.
A BIM – Building Information Modeling
– a tervezési módszertan egy új megközelítése. Az épületek tervezési és építési
folyamatainak átfogó, digitális modellek
segítségével történő szimulálását és optimalizálását jelenti. Az épületek üzemeltetése szempontjából, azok teljes életciklusát tekintve, a BIM jelentős előnyöket
kínál a hagyományos tervezési módszerekkel szemben, mivel általa részletes
információkhoz juthatnak az épület bármely alkotóelemét illetően. (A Szerk.)

Okos építés
– Miközben még a BIM bevezetésével küzdünk, észre sem
vesszük, hogy már a mesterséges intelligenciával kellene
foglalkoznunk. Ott kellene
tartanunk, hogy ha a szakmunkás, vagy az építésvezető találkozik egy
problémával, azt beüthesse az okos telefonjába, hogyha magyar hangon máris megmondja
a megoldást. A világ ebbe az irányba halad, jó
lenne, ha vele együtt tartanánk.
– Az építésgazdaság nem egy telepített ipar.
Változó helyszínen, egymástól teljesen eltérő
létesítményeket kell létrehoznunk, ennek során nagy volumenű adathalmazt kell kezelnünk. Egy idősek otthonába például 4000, egy
kórházba 6000 féle anyagot építünk be. Óriási
hatékonyságnövelést jelenthetne, ha mindezt
okos eszközök segítségével tehetnénk, arról
már nem is beszélve, hogy a mesterséges intelligencia már az épületeknek is részét képezi,
egyre több okos iroda, okos otthon épül.
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Jövedelmezőség,
finanszírozás
ÉVOSZ: A Magyarországra érkező EUtámogatások 2020 utáni várható lecsökkenése, átstrukturálódása csak akkor nem
idéz elő komoly gazdasági gondokat hazánkban, ha a jelenlegi uniós pénzügyi
ciklus beruházásai meghatározóan bevételtermelő projekteket tartalmaznak,
melyek megerősítik a gazdaságot, a vállalkozásokat, és stabil alapot, fejlődési lehetőséget biztosítanak a későbbiekben az
állami költségvetésnek. Ezek a célok kizárólag jelentős építési-beruházási vonzatú
gazdaságfejlesztéssel érhetők el, amihez
elengedhetetlen, hogy már az idei évtől
jelentősen javuljon a hazai építésgazdaság hatékonysága.
K.L.: – 2019 minimum 15%-os termelésnövekedést ígér, és javul az ágazat jövedelmezősége is, azonban az egyes területektől függően
rendkívül módon szóródik – a mínusz 5%-tól
a plusz 20%-ig. Összességében nézve ez év végére az átlagjövedelmezőség növekedése a 1012% között várható.
Az építőipari vállalkozások többségének
nincs pénzügyi tartaléka, likviditási hely-

zetük nem kielégítő. A javuló tendencia
ellenére a bankok az ágazatot még mindig
kockázatosnak ítélik meg. Az ÉVOSZ által
kezdeményezett, a kormány által felkarolt
beruházás-támogatási program keretében 160 kkv, összesen 16 Mrd Ft értékben
kapott vissza nem térítendő támogatást.
K.L.: – A pénzügyi kockázatot csökkentené
– és ez csupán politikai akarat kérdése -, ha
vita esetén, amennyiben a megrendelő nem
hajlandó fizetni, a döntés megszületéséig a
ténylegesen elvégzett munkák mértékének
megfelelő jelzálogot jegyeztethessen be az adott
építményre a kivitelező. A vállalkozók jelentős
része ugyanis a vitás helyzet ellenére átadja
a létesítményt, majd nem ritkán pénz nélkül
marad.
– A finanszírozást tekintve jó hír, hogy 20172018-ban jelentősen csökkent a lánctartozás
mértéke, összességében a 400-ról 150 Mrd Ft-ra
csökkent, ami azonban még mindig nagyon sok.
– Sokat javult a kivitelezők pénzhez jutása az
uniós forrásból is finanszírozott létesítményeknél, az előlegek rendszere jól működik. A 30
(kivételes esetekben 60) napon túli, vagyis késedelmes fizetésnél a plusz 8% jegybanki alapkamatot – rendszerint a megrendelő erőfölénye
miatt - a jogosultak zöme nem érvényesíti.
Cseh Teréz
folytatjuk…

Az üzleti tevékenységet akadályozó tényézők
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Az Év Kiváló Terméke 2018 Díj Arany csillag fokozatát kapták

Nemzetközi áttörés előtt
a Viniseera szőlőmag mikroőrlemény
Nem várt újévi ajándékot hozott az elektronikus postás Jankovszky Sándornak, a tatai székhelyű Transmissió Kft. ügyvezető igazgatójának, a Viniseera szőlőmag termékek előállítójának. „Örömmel értesítjük, hogy elnyerte a Citistar Szakmai Elit Szervezet díját, az Év Kiváló Terméke 2018 Díj Arany csillag fokozatát a Viniseera Plusz kékszőlőmag és -héj
mikroőrlemény keverékével” – állt az e-mail-ben.
– Azt se tudtuk – meséli Jankovszky Sándor -,
hogy ki ez, mi ez, honnan került hozzánk
ez a díj. Meglepődtem rajta, aztán kiderült,
hogy erre se jelentkezni, se pályázni nem
lehet, hanem internetes közvélemény-kutatást végzett a szervezet több 1000 fő részvételével. A javaslatokat összegyűjtötték,
utánanéztek, hogy APEH, NÉBIH vagy bármilyen szervezet részéről nincs-e valamilyen vizsgálat, büntetés vagy egyéb eljárás
ellenünk. Utána a zsűri döntött, hogy kinek
milyen díjat adnak. Március harmadikán elmentem a díjátadóra, ahol próbáltam érdeklődni, hogy mégis ki javasolt bennünket?
Mondták, ha csupán egyetlen személy lett
volna, akkor sem árulhatják el, mint ahogy
azt sem, hogy hányan szavaztak ránk. Ezért
ezt inkább vegyem úgy, mint a fogyasztók
elismerését a termék jó minőségéért. Örömmel átvettük a díjat, igyekszünk ezt majd
valahogy feltüntetni a termék dobozán is.
Azért nem kis dolog, hogy közel 11 év után
egy ilyen díjat érdemeltünk ki.
– Úgy tudom, hogy már több országban is
kaphatók a termékeik.
– Valóban, a Viniseera készítmények már ott
vannak a nemzetközi piacon is, és nagy az
érdeklődés irántuk. A közelmúltban voltam
Szabadkán, ahol a Badawi Poliklinika – ez
egy Szerbiában alapított arab társaság klinikája, ahol 44 orvos dolgozik különböző
szakterületeken - rendezett szakmai napot.

Ott a lakosság részére be is mutatták, és különböző egyszerű vizsgálatokat is elvégeznek a hatásáról. Ezen az eseményen kellett
egy előadást tartanom a szőlőmagról, és
ehhez kértek egy filmet is, amit előzőleg a
szabadkai tv-ben bemutattak. A filmet szerb
szinkronnal, vagy feliratozással az újvidéki
– vajdasági – részen is vetíteni fogják, hiszen míg Szabadkán a lakosság nagy része
beszél magyarul, addig arrafelé szükség
van a szinkronra. Így segítenek ott is megismertetni és terjeszteni a termékeinket.
– Hogyan jött létre a szerbiai kapcsolat?
– 6 éve minden évben részt veszünk az újvidéki vásáron. Ott a magyar standnak az
egyik kiállítói vagyunk, ez egy kicsit ismertté tette a nevünket. Van Bácskatopolyáról egy dílerünk, aki forgalmazza a termékünket. A személyes kapcsolatfelvétel a
kiállításon történt, ennek segítségével értük
el azt, hogy meghívnak az ottani televíziósok is, minden alkalommal külön riportokat
készítettek velem erről a termékről. Remélem, hogy sikerül minél szélesebb körben
ott is megismertetni, és nagyobb megrendelés-állományt elérni náluk is.
– A Délvidéken már húsipari felhasználásról is beszélhetünk.
– Valóban, bácskatopolyai, újvidéki húsipari
szakemberek elfogadták azt a tényt, hogy
mint antioxidáns, bizonyos húsipari termé-

kekben gazdaságosabban és hatékonyabban
bekeverhető a szőlőmag mikroőrlemény,
mint a mindenféle szintetikus E-anyagok.
Egy technológus - Márkus Károly – kísérleteket folytatott, melyek bebizonyították,
hogy közel fél éves szavatossági időt tudnak
biztosítani a szőlőmag mikroőrleménnyel
tartósított termékeknek. Ennek óriási jelentősége van, mivel ők nagy mennyiségben
szállítanak az orosz piacra, ott pedig fontos
a minél hosszabb szavatossági idő. Az ottani
élelmiszerbiztonsággal és lakossági élelmezéssel foglalkozó intézet laboratóriuma is –
egy pályázat keretében - bevizsgálta ezeket
a termékeket, különböző kísérleteket végeztek velük, és nagyon pozitív eredmények
születtek. Abban a pillanatban, ahogy ezeket különböző nemzetközi lapokban publikálni tudják, megindulhat a gyártás nagyon
sok szerbiai és montenegrói húsüzemben.
– A Viniseera szőlőmag mikroőrlemény
nagy előnye, hogy hatására a zsírok nem
avasodnak, a hús nem oxidálódik, nem barnul meg, hanem vöröses színe marad, még
ha sötétebb is, de nem barna. Gyakorlatilag
a termék szavatossága megnő, és nincsenek
benne egyáltalán szintetikus adalékok. Számunkra óriási előrelépés, igazi áttörés lesz,
ha ez megvalósul, és reméljük, hogy itthon
és más országokban is felfedezik termékeink ilyen irányú használhatóságát is!
-vércse
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Karacs László, ügyvezető igazgató

Új célokat, új fejlesztési irányokat tűzött maga elé a Grabarics Csoport

Eljött a saját ingatlanfejlesztés ideje
A Grabarics Építőipari Kft. a közelmúltban átszervezte vezetését, és egy négyfős kabinetet hívott életre. A döntést az
indukálta, hogy a cégcsoport ismét elkötelezte magát a saját ingatlanfejlesztések mellett, és erre a célra létrehozta a
Grabarics Development Kft.-t. Az új társaság élére pedig a lakásépítésben, ingatlanfejlesztésben legtapasztaltabb szakemberüket tette, aki történetesen az építőipari cég eddigi ügyvezető igazgatója, Karacs László.

Kisgyermek korom óta
szerettem építeni
– Tősgyökeres budapesti vagyok, tanulmányaimat is a fővárosban végeztem. Bár
vonzott az autószerelés – akkoriban divatszakma volt -, de áldom az eszemet, hogy
végül nyolcadikban mégis inkább a Vági
István Építőipari Szakközépiskolába adtam be a jelentkezésemet. Az érettségi után,
1982-ben innen már egyenes út vezetett az
Ybl Miklós Építőipari Főiskolára. Grabarics
Gáborral évfolyamtársak voltunk, 1986-ban
együtt végeztünk magasépítőként. Ekkor
egy időre elváltak útjaink, én a 43. számú
ÁÉV-nél kezdtem a pályafutásom, majd egy
marketing cégnél, később pedig egy kisebb
építőipari vállalkozásnál dolgoztam, ahol
gyakorlatilag mindent kellett csinálnom. A
nyakamba szakadt egy csomó feladat: a saját
emberek napi szintű irányítása, az anyagbeszerzés, alvállalkozók versenyeztetése,
irányítása, a munkafolyamatok felügyelete,
a pénzkezelés. Ugyanakkor, éppen ennek
köszönhetően, rengeteget tanultam.

Megkeresett, és én
igent mondtam

– Grabarics Gáborral már a 90-es években
voltak közös munkáink. A Grabarics Építő24

ipai Kft. az évtized végére ért el odáig, hogy
kisvállalkozásból egy nagyobb, érettebb
szervezet keretében, komolyabb munkákat
is elvállaljon. Elsők között generálkivitelezőként a Soroksári úti Baumax áruházat alakították ki egy meglévő ipari épületben, majd
ezt követően a Baumax új budaörsi áruházát építették fel 1998-99-ben. Én úgy jöttem
képbe, hogy a Baumax vezérigazgatója vett
egy alig szerkezetkész házat Budapesten,
melynek az építését szerette volna befejezni, saját családi lakóházaként. Gábor engem
ajánlott erre a feladatra, amit a csapatommal
a tőlünk telhető legmagasabb minőségben
el is végeztünk. A vevő elégedett volt, mind
velünk, mind a Grabarics céggel.
2000-ben aztán egy új budapesti társasház
megépítésére létrejött a Lakásinvest Kft.,
melynek a Grabarics Építőipari Kft. volt a
főtulajdonosa. Gábor ekkor keresett meg,
hogy elvállalnám-e ennek a cégnek az ügyvezetését, illetve a fejlesztés levezénylését.
Igent mondtam.
Beindult a lakásépítési vállalkozás, megépítettük a IX. kerületben, a Thaly Kálmán utcában a 14 lakásos társasházat, melyben az
áttervezések révén végül 19 lakást hoztunk
létre, majd a III. kerületben, a Kiscelli utcában – ez volt talán a legszebb projektünk –
egy 63 lakásos társasházat, illetve a XVIII.

kerületben, a Kerékkötő utcában egy 34 lakásos lakóparkot társas- és sorházakkal.
Eközben még két további ingatlant is vásároltunk. Egyiket Ráckevén, amit aztán
eladtunk a TESCO-nak, a másikat pedig,
Budapest III., kerületében, a Hunor utcában, de már akkor tudtuk, hogy ezt nem
fogjuk megépíteni. A válság előtti utolsó
pillanatban – 2007-ben - eladtuk a területet,
a Lakásinvest Kft.-t pedig bezártuk. Ekkor
kerültem operatív igazgatóként a Grabarics
Építőipari Kft.-hez. 2010. december elsejétől
2018. szeptember 30-ig voltam a társaság
ügyvezető igazgatója.

A sok rossz mellett
sok jó is volt
– Amire igazán büszke vagyok, hogy rengeteg erőfeszítéssel, spórolással, kemény
küzdelemmel, feszes gazdasági mutatókkal, folytonos és nagyon intenzív termelési
költségfigyeléssel, a szervezet folyamatos
fejlesztésével, kontrolljával átvészeltünk
egy nagyon kemény időszakot, egy 5-6 éves
gazdasági válságot úgy, hogy a létszámunkat meg tudtuk tartani, az alvállalkozóinkat, ha néha nehezebben is, de folyamatosan megfizetni, finaszírozni tudtuk, és a
munkavállalói fizetésekre is mindig jutott
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Megfogható!

Székesfehérvár - Látássérültek megtapogathatják, elolvashatják a Braille-írásos feliratokat.
Az alkotás makett jelleggel mutatja be Fehérvár belvárosi nevezetességeit. A Székesfehérvári
Első Lions Club kezdeményezte gyűjtésből be-

elegendő keret. Fejlesztésekre csak
jelentős pályázati forrásokból volt lehetőségünk, de ezekkel is éltünk szép
számmal. Gondolok itt az integrált vállalatirányítási rendszer kialakítására,
bevezetésére, a dunaújvárosi telephely
bővítésére, az oktatási célú támogatások megszerzésére. A termelésünk
eközben 50-60%-ra esett vissza. Kevés
munka volt. Minden lehetőséget igyekeztünk megragadni, mert a korábbi
piacunk, mely elsősorban a kereskedelmi létesítmények építésére specializálódott, egyik napról a másikra esett ös�sze. Új irányokat a közbeszerzésekben,
illetve az ipari célú beruházásokban
találtuk meg a régi jó megrendelőnk,
a Hankook mellett. Hittük, hogy a válságból kivezető út nemzetgazdasági
szinten a termelési szféra fellendülésében rejlik, itt találtunk később számos
új partnert, aki által elnyert munkáink
során szép lassan mi is kievickéltünk a
szűkös helyzetünkből.
Először 2015-ben éreztük úgy, hogy
talán már kifelé tartunk ebből a katasztrofális helyzetből. Mindent meg
is tettünk ezért. 2015-ben már elértük
a válság előtti éves teljesítményünket,
10,5 milliárdos bevétellel. A 2016-os
év a Grabarics Építőipari Kft. életében
már egészen jónak számított, pedig az
építőipar ezt az esztendőt még nem
tartja az erőteljes fellendülés időszakának. Mi ekkorra már túlszárnyaltuk
a válság előtti legmagasabb elért árbevételünket, a 10,8 milliárdot, és 12,3
milliárddal zártuk az évet. 2017-et már
14,9, 2018-at pedig ennél is nagyobb forgalommal zártuk. A válság éveiben a
munka hiánya okozta a gondokat, ma
pedig munka van bőven, de szűkösek
az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen
erőforrások. Ezek közül is legfőképpen a szakmunkások, a szakszerű és
teljesíteni képes alvállalkozók hiánya,
valamint a nehezen követhető áremelkedések nehezítik a mindennapjainkat.

Újraindulhat
az ingatlanfejlesztés
– Nem előzmények nélküli a Grabarics
Csoportban az ingatlanfejlesztés, hiszen a 2000-es évektől egészen a válságig a lakásépítés volt a fő profilunk. A
hosszútávú fennmaradást és növekedést a folyamatos fejlesztés és útkeresés
biztosítja. Megfogalmaztuk, hogy fontos a több lábon állás, a megfelelő portfolió kialakítása és egyensúlyban tartása, ez pedig párosulva a fellendülés
adta kedvező pénzügyi lehetőségekkel,
egy-két év alatt ismét fókuszba hozta a
saját tulajdonú ingatlanok fejlesztését,
a korábbi tapasztalatok újrahasznosítását. Erre a célra hoztuk létre a Grabarics
Development Kft.-t.
Előnyt jelent számunkra, hogy az ingatlanfejlesztő és a generálkivitelező egy
cégcsoporthoz tartozik. Ez nagymértékben megkönnyíti a munkafolyamatok összehangolását, a hatékonyságnövelést, mely a minőségi munka alapját
adja. A kiválóan elvégzett munka titka,
hogy már a tervek elkészítése, kidolgozása is összhangban legyen a későbbi
kivitelezéssel. Törekednünk kell az
egyszerű, optimális költségekkel és
minél kevesebb hibalehetőséggel megvalósítható megoldások megtalálására.

25 év munkája, tapasztalata
áll mögöttünk, és számos
lehetőség előttünk

– Erőforrás-ínséges időket élünk, így,
amit lehet ésszerűsíteni, pontosítani
kell. Kiemelten fogjuk kezelni a kommunikációt, mert a félreértések kiküszöbölésével rengeteg pluszmunkát,
költséget meg lehet takarítani. Olyan
létesítményeket kívánunk építeni, melyek hatékonyak, egyszerűek és praktikusak, de emellett szép és ízléses
megoldásokat tartalmaznak. Jól használható, műszakilag jól megoldott házakat szeretnénk

folyt összeg és Székesfehérvár MJV támogatása
tette lehetővé a bronzszobor elkészültét, mely
Nagy Edit és Pintér Balázs szobrászművészek
munkája.

A Győry

kastély kincsei

Perkáta - A szépen parkosított és felújított
Győry kastély padlásterébe érdemes fellátogatni, mert igazi technikatörténeti kincsekre
bukkanhatunk. A Singer varrógéptől, írógépek,

szalagos és kazettás magnók, háztartási gépek,
mezőgazdasági eszközök rendszerezett sokasága mellett a kerékpárok és motorok rajongói is
rácsodálkozhatnak a kb. 40-40 darabos gyűjteményre.

Új

napelempark

Környe - A kisigmándi székhelyű Eurotrade Kft.
öt megawatt teljesítményű napelemparkot épít,
melynek alapkövét Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője és Szücs
Attila a vállalkozás ügyvezetője helyezte el.

F
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alkotni. Ehhez számos kiváló lehetőség áll
a rendelkezésünkre, gondolok itt a hevesi
előregyártó üzemünkre, vagy épp a kibontakozóban lévő betondekor és toronydaru
üzletágunkra. Nagy hangsúlyt szeretnénk
fektetni ezekre, és nem csak az előre gyártott elemekben gondolkodunk hanem akár
a szerelt homlokzatokban, szerelt belső válaszfalakban is. Manapság egyre elterjedtebbek – és ez a hatékonyságnövelés alapja az olyan anyagok, technológiák, amelyeket
üzemekben előre gyártanak, és a helyszínen
csupán összeszerelnek. Mi is szeretnénk a
lehető legtöbb munkánknál ebbe az irányba fejlődni. Pár éven belül el kell jutnunk
oda, hogy egy adott funkciójú projekthez
– legyen az lakóház, iroda, szálloda, vagy
bármi más - az elvárásoknak megfelelő kész
szerkezeteket, csomóponti megoldásokat,
rögzítés-technikákat tudjunk szállítani.
A beton egy kiváló építőanyag – és ma már
nem az egykori panelházakra kell gondolnunk e név hallatán. A mai betontechnológiák – kéregfalak, kéregpanelek – nem
összehasonlíthatóak az egykori házgyári
termékekkel. Ezeket a teherhordóként használt szerkezeteket a 21. század kihívásainak, igényeinek megfelelő, a legkülönfélébb
hő- és hangszigeteléssel, fém, kő, műanyag,
üveg, vagy más egyéb burkolattal tudjuk
ellátni, kombinálni. A beton egyhangúsága
már a múlté. Itt vannak a látszóbetonok, a
dekorbetonok, melyeket már ma is gyakran
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használunk lépcsőházi folyosók, erkélyek
mellvédfalainak kialakításához. Németországi üzemünk az élvonalban jár ezen a
területen, így jó eséllyel sikerül majd idehaza is népszerűvé tennünk ezt a kiváló technológiát, és ha úgy tetszik divattá, egyfajta
Grabarics-stílussá formálni.

Egy nagyon erős tíz
évet szeretnék
– A Grabarics Development Kft. ügyvezető igazgatójaként újra közelebb kerülhetek
magához az építéshez, és ez nagyon fontos
számomra. Mindig is építő ember voltam,
szeretem, amikor elkészül valami, élvezem, hogy gyönyörködhetek benne. Ezektől az érzésektől nagyon messze jártam a
Grabarics Építőipari Kft. ügyvezető igazgatójaként. A vállalatirányítás, az informatika, a jog világából most kicsit kiléphetek,
és közelebb leszek az építkezésekhez, az
épületekhez.
Sok munka áll előttünk. Az otthonunk Budapesten, a Reáltanoda utca 5. szám alatt – a
Grabarics fővárosi központjában – lesz. Épül
a csapatunk. Természetesen a Grabarics
csoport részeként fogunk működni, önállóan, de mégis sok szálon – pld: könyvelés,
kivitelezés – összefutnak a feladataink.
A Grabarics kabinet felállásának nagyon
örülök, már évekkel ezelőtt így gondoltam
helyesnek, és jómagam, ügyvezetőként a

vállalkozási igazgatót, a termelési igazgatót,
a gazdasági igazgatót és a tulajdonost már
eddig is egyfajta kabinetnek tekintettem. Be
kell látni, hogy a kabinetként való működésre korábban még nem voltunk elég érettek,
és nekem sem volt elég energiám, hogy ezt
erőteljesebben megértessem, érvényre juttassam. Ez egy jó működési forma, sokkal
intenzívebb kommunikációt tesz lehetővé,
és annak is záloga lesz, hogy a felsővezetés
a cégre nagyobb hatást gyakorolhasson. A
cég növekedéséhez ez is nélkülözhetetlen,
mind ezek mellett, hogy az egyensúlyokat
és arányokat a növekedés mellett is mindig
pontosan a változó igényekhez igazítottan
meg kell teremteni és tartani a cég összes
területén. Ez a korábbinál professzionálisabb vezetési szint, mely lehetővé teszi
az egyes részterületek erősebb kontrollját,
ugyanakkor a cég egészének összhangját.
Örömmel adom át tehát a stafétát ennek a
négyesfogatnak, hogy én új kihívások elé
nézhessek.
55 éves vagyok. Új pozíciómban, a Grabarics
Development Kft. ügyvezető igazgatójaként
az előttem álló „régi-új” korszakot úgy szeretném végigcsinálni, hogy ha majd vis�szatekintek erre az évtizedre, úgy tudjak
majd pozitív élményekről, az alkotás öröméről beszámolni, ahogy most tettem azt a
grabaricsos éveimről.
Cseh Teréz
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Óbudai-Széchenyi

robottechnika

Székesfehérvár - A Szakmák Éjszakáján a Széchenyi Műszaki Szakgimnázium és az Óbudai
Egyetem STEM együttműködése kapcsán egy
külön teremben lego robotokat fejlesztettek. Az

országosan is népszerű programnak Fehérváron
4363 látogatója volt a Szakképzési Centrum 11
iskolájában, a Széchenyi bemutatóin 1238 fő
vett részt.

Oktatási eszközökkel segítik a tatabányai szakképzést

Bridgestone adomány
Mintegy 2,5 millió forint értékű eszközadománnyal támogatja a Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát-Péch Antal Szakgimnáziuma
és Szakközépiskola 150 diákjának képzését a Bridgestone Tatabánya
Termelő Kft. Az intézmény a támogatásból a mechatronikai és elektronikai technikus képzéshez szükséges korszerű elektrotechnikai berendezéseket, valamint a vegyészlaborban használt oktatási eszközöket
vásárolt.
A korszerű taneszközök segítik majd a
centrum hamarosan induló erősáramú
elektrotechnikusi képzésében résztvevő diákok oktatását is. Az iskola többek között villanymotorokat, komplett
szervóhajtásokat és frekvenciaváltókat
kapott, melyet Topolcsik Melinda, a
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.
ügyvezető igazgatója adott át a centrum vezetőjének és diákjainak, John
Katalin alpolgármester jelenlétében.
– Ezek a korszerű elektrotechnikai berendezések nemcsak a jelenleg már futó mechatronikai és elektronikai technikus képzéseinkhez szükségesek, de megalapozzák az
induló erősáramú elektrotechnikus képzésünk oktatási eszközparkját is – mondta
az eseményen Akács Róbert, az intézmény vezetője.
– Vállalatunk nemcsak örömmel segíti a
helyi szakképzés színvonalának fejlesztését,
de mint Komárom-Esztergom megye egyik
legnagyobb foglalkoztatója, annak sikerében
is érdekelt – mondta Topolcsik Melinda.
– Az eszközök, valamint a tanulók számára

kínált nyári gyakorlat biztosításával célunk
az, hogy a fiatal szakemberek olyan széleskörű elméleti és gyakorlati ismereteket
szerezhessenek a korszerű digitális gyártástechnológiákról, amely alkalmassá teszi
őket fejlesztési feladatok megvalósítására,
a későbbiekben pedig üzemek középvezetői
pozícióinak betöltésére is.
– Tatabánya vezetése örömmel segíti elő és
támogatja a városban letelepedett nagyvállalatok és az oktatási intézmények együttműködését. Ez minden fél számára előnyös,
hiszen ezáltal a vállalatok képzett munkaerőre, az oktatási intézmények a legkorszerűbb oktatási eszközökre, a diákok pedig
versenyképes szakmai ismeretekre tehetnek
szert, mely pedig hosszú távon erősíti a város munkaerővonzó és megtartó képességét
is – mondta John Katalin alpolgármester.

Tájékoztató

nap

Tatabánya - A dolgozóik továbbképzésére
eredményesen pályázó vállalkozásoknak tartottak tájékoztató napot a Komárom-Esztergom
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tatabányai
székházában. Dr. Szerencsés László, a kama-

ra elnöke köszöntőjében elmondta, a résztvevők
együttműködésének köszönhetően a pályázat
sikerrel zárult.

Saját

épületet kap a rendőrség

Gárdony - Eddig négy külön bérleményben
dolgozott a Gárdonyi Rendőrkapitányság. A
Gárdony-Velencefürdő határában népszerű
piac mögötti telket kapta meg a testület. Az
áprilisban átadott zöldmezős beruházással készült 2200 m2 alapterületű főépület minden 21.
századi igényt kielégít. A telken található még
fedett kerékpár-, gépjármű- és szolgálati hajótároló.

Az átadási esemény zárásaként a tanulók már működés közben próbálhatták
ki az új eszközöket.
veér
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Szauter Ákos, vezérigazgató

Fehérvár egyik legnagyobb szolgáltatója alapításának 70. évfordulóját ünnepli

Hét évtizede a székesfehérváriakért
A SZÉPHŐ Zrt. – jogelődjeivel együtt számolva – immáron éppen 70 esztendeje szolgálja a királyi város lakosságát. A
társaság ma több mint 21 500 háztartást lát el távfűtéssel és meleg vízzel, korszerű technológiájukra, tapasztalt szakembereikre támaszkodva. Múltról, jelenről, jövőről, a „széphős” létről a vállalat vezérigazgatójával, Szauter Ákossal
beszélgettünk.
A két világháború között Székesfehérvár lakossága majdnem a duplájára nőtt. Az 1900-as évek
elején alig több mint 30 ezer fős település 1945re közel 60 ezer lakost számlált, és a jellemzően
mezőgazdasági városban egyre erőteljesebben
fejlődött az ipar. A nagyobb vállalatok, mint a
KÖFÉM, a VIDEOTON, vagy az IKARUS
ekkortájt alapozták meg működésüket. A gazdaság gyors növekedése, valamint a nagy munkaerőigény elindított egy lakásépítési hullámot. A
közületi ingatlanok száma az államosítások, a
romok helyreállítása, illetve a lakásépítések következtében megnövekedett.
– Hét évtized történéseit néhány gondolatban összefoglalni szinte lehetetlen, de próbáljuk meg legalább felvillantani a főbb
állomásokat!
– A SZÉPHŐ Zrt. tulajdonképpen két múltbéli vállalat több évtizedes történetét köti
össze, és viszi tovább remélhetőleg még soksok évtizeden át, az itt élők megelégedésére.
Ezen cégek egyike, az IKV – mely jogelődje
a mai társaságnak -, a másik pedig az 1900as évek elején Fehérvárott alapított Villanygyár, mely a Fűtőerőmű Kft. jogelődje. Ezt a
társaságot időközben felszámolták, vagyonelemei az önkormányzathoz, illetve rajtuk
keresztül – vagyonkezelőként – hozzánk kerültek, a dolgozóikkal együtt.
– 1948-ban a Villanygyárból (később ÉDÁSZ,
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majd Fűtőerőmű Kft.) indult el a hőtermelés, 1962-ben pedig a távvezetékeket kiépítő
IKV-ból, a Villanygyár által megtermelt hő
továbbértékesítésével, a hőszolgáltatás. Ez
a két tevékenység adja a mai társaság napi
munkájának gerincét.
Az állami lakások kezelésével hivatásszerűen foglalkozó első szerv Fehérvár területén a Kerületi
Ingatlan Központ Székesfehérvári Kirendeltsége
volt, mely 1949 tavaszán budapesti székhellyel
alakult, majd ősztől már helyi társaságként működött Székesfehérvári Ingatlankezelő Községi
Vállalat néven. 1951-től lett IKV, azaz Székesfehérvári Ingatlankezelő Vállalat, majd 1993-ban
vette fel a SZÉPHŐ Rt., később – 2005-ben – a
SZÉPHŐ Zrt. nevet, végül 2014-ben, amikor a
Fűtőerőmű Kft. felszámolása és a vagyonátvétel
befejeződött, egy kézbe került a hőtermelés és a
hőszolgáltatás is.
2004-ben a SZÉPHŐ építőipari szegmensét kiszervezték a Szépház Építő Kft.-be. Az új cég fő
profilja a társasházak kivitelezése volt. A gazdasági válság hatására azonban az építőipari piac
zsugorodni kezdett, így végül 2012 decemberében
a társaság beolvadt a SZÉPHŐ Zrt.-be, és egyúttal megszüntette építőipari tevékenységét.
– A 70-es, 80-as években – a panelprogramok
indításakor – komoly erőpróbát jelentett,
hogy a távhővezetékek kiépítésével követ-

ni tudják az egyre dinamikusabb lakás- és
házépítéseket. Egyszerűen nem lehetett ezeket olyan gyorsan kiépíteni, mint amilyen
tempóban épültek a házak. Így köztes megoldásként, helyben, a lakótelepek mellett
építettek kisebb kazánházakat, így biztosítva a hőtermelést. Az IKV ennek eredményeként jelent meg hőtermelőként a piacon.
Később aztán ezeket folyamatosan bekötötte
a cég központi hálózatába, így született meg
Székesfehérvár távhőhálózata. Mára a város
központjában lévő legnagyobb hőkörzetünk
gyakorlatilag egy minden irányból összekötött, sőt hellyel-közzel körvezetékesített,
azaz több irányból is ellátható, gázalapú,
négy hőbetáplálási ponttal rendelkező rendszerré vált.
– A rendszerváltás idején megindult az IKV
által felügyelt ingatlanok értékesítése, aminek eredményeként számos társasház jött
létre. Az IKV – a csökkenő ingatlanszám és
az igények láttán – létrehozta új üzletágát,
a társasházkezelést, azaz külső vállalkozóként vállalta a társasházzá alakult épületek
kezelését, karbantartását.
Az évek előrehaladtával azonban egyre erőteljesebb lett a konkurencia, és a SZÉPHŐ piaci
részesedése folyamatosan csökkent, mindeközben 2012 decemberével közel 1200 önkormányzati lakás kezelése is átkerült a Székesfehérvári
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Városfejlesztési Kft.-hez. A negatív tendenciát
2014-ben sikerült megállítani, és a tevékenység
újragondolásával, átszervezésével ismét emelkedő pályára állítani a társasházkezelési üzletágat.
– Az ingatlanok értékesítését követően a a
SZÉPHŐ Zrt. fő tevékenysége a távhőszolgáltatás lett , 2014-től kiegészülve a hőtermeléssel. Emellett kizárólag a piaci alapokon
működő társasházkezelés maradt meg.
– A cégprofil folyamatos, immáron hetven
esztendőn át tartó változása a mindenkori
piaci igényeket, és az azokhoz való alkalmazkodást tükrözi vissza, ami egy természetes, szükséges folyamat, hiszen, ahogy
mondani szokás, egyetlen biztos dolog van
csak az életben, az pedig az állandó változás.
– A SZÉPHŐ hét évtizede nem csak a jelenben, de ha jól tudom, a múltban is keresztezte a Szauter család történetét. Valamelyik elődje is a cégnél dolgozott?
– A nagyapám, Szauter Rezső 1941-ben költözött Székesfehérvárra, és a Villanygyárban
üzemvezető-helyettesként helyezkedett el.
Ebben a pozíciójában, 1948-ban aktív részese volt a távhőszolgáltatás elindításának a
városban. Az IKV-nál, mely 1962-ben vette
át a stafétabotot, soha sem dolgozott. 1965ben az ÉDÁSZ-tól – a Villanygyár jogutódjától - ment nyugdíjba. Ha így nézzük, akkor
valójában ő soha sem állt a SZÉPHŐ alkalmazásában.
– Egy gőzturbina azonban mégis, közvetlenül is összeköti a történetünket, melyet 59
évvel ezelőtt a nagyapám üzemelt be. Ez a
gép ma már a SZÉPHŐ kezelésében van, és
2015-ben épp nekem jutott a feladat, hogy
leállítsam. Műszakilag ma is rendben volna,
csak már nem lehet gazdaságosan működtetni.
– Emellett egy alkalommal már a korábbi
években is a cég közelébe sodort a sors, 1996ban ugyanis a fűtőerőműben voltam gyakornok. Meg sem fordult akkor a fejemben,
hogy valaha a távhőszolgáltatásban fogok

dolgozni. Gépészmérnök szüleim, akik sokáig a fő tanácsadóim voltak, azt javasolták,
hogy kövessem a példájukat, így Budapestre, a Műegyetemre kerültem, a gépészmérnöki karra. Az ötödik félévet követően azonban, az édesapám által preferált gépgyártás
technológus szak helyett az energetikát választottam.
– Több cégnél is kipróbálhattam magam,
dolgoztam magyar tulajdonú és multinacionális társaságnál is. A korábbi vezérigazgatók egyike keresett meg, hogy van itt egy
hőszolgáltatási igazgatói pozíció, ami talán
érdekelhet engem.
– Székesfehérváron születtem, és ma ugyan
Tácon élek, de mindig is fehérvárinak tartottam magam. Éppen ezért óriási lehetőség
volt számomra, hogy hazajöhettem, hogy itt
dolgozhatok. Nagyon szeretem a munkám,
soha egyetlen pillanatig sem bántam meg,
hogy elvállaltam ezt a feladatot.
– Hogyan ünnepelték meg ezt a jeles jubileumot?
– Gyakorlatilag egy éves programsorozattal
készültünk. Egész évben – minden hónap
7-én – pörög például a szerencsekerekünk.
Az ügyfélszolgálatunkra ezeken a napokon
betérő ügyfeleink tehetik ily módon próbára
a szerencséjüket. Fortuna kegyeltjei ilyenkor
kisebb széphős nyereményekkel térhetnek
haza.
– Kiadvánnyal és egy kis dokumentumfilmmel is próbáltuk méltó módon megörökíteni,
felidézni az elmúlt hetven év cégtörténetét.
- Szimbolikusan is törekedtünk a közös
ünnepre az itt élőkkel, reméltük, hogy egy
faültetéssel ki tudjuk fejezni, hogy mi magunk is részesei vagyunk a város életének,
környezettudatosságunkkal,
munkákkal
hozzájárulunk Székesfehérvár fejlődéséhez.
– Egy ünnepélyes állománygyűlésen a dolgozóinkkal együtt is megemlékeztünk a
kerek évfordulóról, ennek keretében megnyitottunk egy kiállítást is a kollégák által
behozott régi tárgyakból, a még föllelhető

képi anyagokból.
– A város lakosságát is közös ünnepre hívtuk, Demeter Zsófia történész előadásában
hallhattunk történeteket a múltból, megismerhettük a közszolgáltatás és távhőszolgáltatás terén végzett kutatásának eredményeit, jómagam pedig a SZÉPHŐ jelenéről,
jövőjéről beszéltem az érdeklődőknek.
– Ugyancsak a város közösségének kívántunk kedveskedni azzal, hogy megnyitottuk
az erőműveink kapuit, látogatóink szervezett, vezetett túrák keretében pillanthattak
be mindennapjainkba.
– Gálavacsorán láttuk vendégül a város vezetőit, az önkormányzati képviselőket, a
társcégeket, az üzleti partnereket.
– Tervezünk még egy munkavállalói napot
is, mert nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne
csak kifelé ünnepeljünk, hanem azokkal a
kollégákkal is megéljük az ünnep pillanatait, akik részesei voltak – kisebb-nagyobb
részben – ennek a hét évtizednek. Van olyan
munkatársunk például, aki 45 éve itt dolgozik.
– Ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy az
évforduló kapcsán a nyugdíjasainkat is vendégül lássuk, erre májusban szeretnénk sort
keríteni, ősszel pedig az óvodákat és az iskolákat tervezzük megszólítani, és kicsit feléjük is kinyitni a mi kis világunkat.
– Említette, hogy a jelen mellett a jövőről is
szó esett az előadásában. Hová, merre tart
a SZÉPHŐ?
– A jelen, illetve a közeljövő feladata, hogy
az egykori Villanygyárat, mely a Király so
ron – akkor a város szélén – volt, kiváltsuk,
az itt működő kapacitásokat áttelepítsük, és
a közel négyhektáros , ma már belvárosi ingatlant a város rendelkezésére bocsássuk.
2016-ban döntött úgy Fehérvár vezetése,
hogy a 70-es, 80-as években ide telepített
technológia felújítása helyett újat vásárol,
amit új, kevésbé frekventált helyre telepít, és
az így felszabaduló értékes ingatlant pedig más célra hasznosítja.
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– A három telephelyünkön, a Bakony utcában, a tóvárosi fűtőerőművünkben és a
Szedreskertben már kialakítottuk az új kapacitásokat, de szeretnénk egy negyedik – biztonsági tartalékként is működő – hőtermelő
egységet létrehozni, aminek azonban még
keressük a helyét. Úgy számolunk, hogy ez
a projekt még jó darabig – két-három évig is
– eltart.
– Ugyancsak a rövid távú terveink között
szerepel a kapacitásaink hatékonyabb kihasználása, melyet új fogyasztók bekapcsolásával kívánunk elérni. Gazdasági alapon
igyekszünk meggyőzni a leendő fogyasztókat. A távhő alapvetően egy környezetbarát,
gazdaságos, magas komfortfokozatot biztosító szolgáltatás, kedvező, 5%-os áfával.
– A távfűtésről azonban – sajnos – sokaknak
a panellakás jut eszébe, pedig a mai technológia ezt már rég meghaladta. Székesfehérváron nem egy olyan épület van, ahol
úgynevezett lakásfűtő készülékek kerültek,
kerülnek beépítésre. Ez egy hagyományos
falikazánhoz hasonló méretű „doboz”, ebben kerül előállításra a szükséges fűtési
hőmennyiség és a meleg víz. Aki ilyennel
rendelkezik, eldöntheti, mikor akar fűteni, milyen meleget szeretne az otthonában,
és mikor van szüksége a meleg vízre. Pontosan olyan szintű szabályozást tesz lehetővé, mint egy egyedi gázkazán, de nincs
kémény, nincsenek a gázfűtésre jellemző
problémák, veszélyek. Egyre jobban felértékelődik továbbá, hogy mi az év egészében –
8760 órában – jelen vagyunk, az ügyeletünk
a nap 24 órájában elérhető, és ha szükséges, a
szerelőink azonnal megkezdik a hibaelhárítást. Egy nagy tapasztalatokkal rendelkező,
professzionális stáb, és korszerű technológia
áll a szolgáltatásunk mögött.
– A 70 éves múltra mindenki méltán büszke, de milyen ma széphősnek lenni?
– Évek óta tudatosan dolgozunk azon, hogy
jó legyen! Arra törekszünk, hogy a kollégá30

ink szeressenek itt dolgozni. A nem éppen
rózsás munkaerő-piaci helyzet ellenére nem
panaszkodhatunk, bár mindig van egy-két
nyitott pozíciónk, de gyakorlatilag nincs
munkaerőhiányunk. A nagyobb gondot az
okozza, hogy a 230 fős gárda átlag életkora
nagyon magas, ami azt jelenti, hogy évről
évre szép számmal mennek nyugdíjba a kollégáink. Az ő pótlásuk már komoly kihívást
fog jelenteni, de erre is tudatosan készülünk.
– Azon túlmenően, hogy igyekeztünk kényelmessé tenni a munkakörülményeket,
több konkrét lépést is tettünk annak érdekében, hogy a széphősök szeressék második
otthonukat. Bevezettünk például egy mentorrendszert, mely az új dolgozók beilleszkedését segíti. Ez elsősorban nem szakmai
támogatást jelent. Olyan mentorokat választottunk, akikről úgy gondoltuk, hogy kifejezetten emberileg alkalmasak arra, hogy
szót értsenek az újonnan érkezőkkel. Azt
akartuk elérni, hogy mielőbb kiigazodjanak
a cégnél, ha gondjuk van, legyen kihez fordulniuk. Arra is törekszünk, hogy lehetőleg
a cég egészét bemutassuk az új belépőknek,
mert úgy gondoljuk, hogy akkor tudja saját
magát, a munkáját is jól pozícionálni, ha teljes rálátása van a tevékenységünkre, ha érti,
hogy az ő munkája hol, milyen módon hasznosul.
– Bevezettünk egy hűségprogramot is, de
nem a klasszikus törzsgárdarendszert. Ma
már – úgy gondoljuk – a hűséget nem elég
években mérni. Mi minden itt töltött hónapot díjazunk, hűségpontokat adunk, melyeket évente kétszer, a fűtési idény végén,
április 15-én, és kezdetén, október 15-én lehet beváltani. Természetesen a törzsgárdás
évfordulókat – 5-10-15-20 évet, vagy akár
ennél is többet - külön is, további pontokkal
díjazzuk. A jubilálóinkról ünnepélyes állománygyűlésen és vacsora keretében is megemlékezünk.
– A hűségprogramunkat kiegészítettük egy

céges aktivitás-értékelővel – többletpontokkal honoráljuk a céges programokon való
részvételt -, és az egészségmegőrzéshez kötődő tevékenységek preferálásával is. Sok
pontot megér nekünk az, ha a kollégánk
sportol, vagy véradáson vesz részt, vagyis,
hogy tesz az egészségéért, munkaképes marad, és nem táppénzen tölti értékes idejét.
– Ennek jegyében természetesen – a munkaidőn kívül - számos sportprogramot kínálunk: a nagytanácstermünkben tollaspályát
alakítottunk ki, és ugyanitt három pingpongasztalunk is van, sőt minden évben
meghirdetjük a dolgozók között asztalitenisz versenyünket. Emellett van focicsapatunk, masszőrünk, akinek a kapacitását maximálisan ki is használják a kollégáink.
– Alapvetően, ahol csak lehet, kötetlen munkaidőben dolgozunk, és úgy látom, a kollégák megbecsülik ezt, nem látok visszaéléseket ezen a téren. Családbarát munkahely
vagyunk, van nyári napközink is. Tizennégy
kismamánk is van – megjegyzem, őket sem
egyszerű átmenetileg pótolnunk. De tudják,
hogy bátran bevállalhatják a babákat, mert
a szülés után visszavárjuk őket, és minden
újszülöttünknek jár a széphős bodydress is.
– A vezetőképzésre is nagy gondot fordítunk, mert meggyőződésünk, hogy ha elmegy valaki egy cégtől, azt jellemzően a
főnöke miatt teszi. Ezért fontos az a fajta
vezetői tudás, ami képes egy csapatot nem
csak összefogni, de hosszú távon, közös célok mentén egyben is tartani.
– Egy SZÉPHŐ brandet építünk, mellyel
nem csak a kollégák megtartása a cél, azt kívánjuk elérni, hogy magunkról legyen egy
olyan saját, jó belső képünk, amit kifelé is
tovább tudunk adni. Azon dolgozunk, hogy
az új belépőink azért döntsenek mellettünk,
mert a munkatársainktól tudják, hogy jó itt
dolgozni, jó széphősnek lenni.
Cseh Teréz

Önkormányzat
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„Tudtuk, hogyha nem zárkózunk föl infrastruktúrában, és hogy a szabadidőt is értelmesen el lehessen
tölteni, akkor az emberek – akik amúgy sem Sárbogárdon dolgoztak - el fognak innen költözni. Úgy
érzem, meg tudtuk állítani a folyamatot és talán vonzóbbak tudunk lenni, mint régebben. Megőriztük a
kisvárosi jelleget, és van egy utolérhető beköltözés is a városba.”
dr.

Sükösd Tamás

Gárdony
Ahogy minden településen, DinnyésAgárd-Gárdony térségében is megéledt a
természet, s ez hívogatóbbá tette a településeket a helybeliek és a turisták számára. Sok-sok programlehetőség várja a
közeljövőben érkezőket.
Cikkünk a 34. oldalon

Komárom

Székesfehérvár jövőjéért

Közel két évtizede már, hogy a Kecskés
László Társaság megemlékezik a felvidéki kitelepítésekről, mindezt 2010 óta az
önkormányzattal közösen teszi. Idén is a
Monostori erőd adott otthont a megemlékezésnek.
Cikkünk a 42. oldalon

Ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá Székesfehérvár Önkormányzata képviseletében dr. Cser-Palkovics András polgármester,
a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara részéről Paprika
Zita dékán, és a Prosperis Alba Kutatóközpont nevében Csanády László.
– A mai nap jelentősége számunkra, hogy elindul egy olyan közös munka, amely
arról szól, hogy városfejlesztési és - üzemeltetési kérdésekben kapjunk tudományos és szakmai segítséget hazai és nemzetközi térből egyaránt - mondta Dr.
Cser-Palkovics András polgármester az aláírás után.
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Nyílt nap a pápai Bázisrepülőtéren

Eredmények, tendenciák és prioritások Pápán (II. rész)

Ciklusértékelő dr. Áldozó Tamással
Pápán 2014 és 2019 között nagyon sok minden megváltozott. A város polgármestere kutatási eredmények alapján, tényszerűen szereti leírni a folyamatokat, tehát nem megérzésekre hagyatkozik. Kérésünkre dr. Áldozó Tamás mérlegre tette
az elmúlt 4-5 évet. Most a ciklusértékelő második részét olvashatják.
– Volt egy jelentős segítségünk 2017-ben:
650 milliót kaptunk rendkívüli kormánytámogatásként a belterületi gyűjtőút hálózatunk rekonstrukciójára. Ennek az úthálózatnak a jelentős részét meg tudtuk újítani,
már kritikus állapotok voltak több útszakaszon. De ezzel is csak a deficitet tudtuk
csak csökkenteni ezen a területen, mert az
elmaradásaink továbbra is jelentősek.
– A város három legnagyobb adófizetője
már évek óta a Yanfeng Kft., a Hirtenberger
Bt. és a Pápai Hús Kft. Egy esetleges újabb
pénzügyi válságról annyit, hogy úgy tudom, az autóipari beszállítóink 2026-ig
ellátottak megrendelésekkel, ráadásul luxusmárkáknak dolgoznak, melyek kevésbé
kitettek egy esetleges visszaesésnek, valamint ázsiai exportra termelnek, ott pedig a
felvevő piac végtelennek látszik. Az ázsiai
piacra való termelés igaz a Pápai Húsnál is.
Tavaly a sertéspestis ugyan jelentős érvágás volt, de az igazgató számot adott arról,
hogy tudtak új piacokat felkutatni, például
Dél-Afrikába, Kanadába kezdtek el szállítani. Ezek talán jó hírek, ám ugyanakkor
természetesen mindig fel kell készülnünk a
visszaesésre, kell, hogy legyenek tartalékok
a városgazdálkodásban - mi ilyen tartalékokkal rendelkezünk. Nem költjük el év
elején az összes pénzünket. Működési költségeinket a válság idején is tudtuk fedezni,
akkor a fejlesztésekből kellett csak visszavonni, de 2011-12 óta ezekre is mindig egy
picivel több jut.

dos nagyságrendűek -, és az állománytábla
is egyre nagyobb: ma megközelíti az 1000
főt, és túlnyomórészt pápai emberek szolgálnak. Ugyanakkor a hiány is nagy, 250260 üres helyről számolt be a parancsnok
úr. Ma már a katonai pálya ismét megbecsülendő, sok lehetőséget tartogat. Ez is
egy olyan tartaléka a városnak, ami még a
válságkor sem fog leépülni, hiszen a Zrínyi
2026 program inkább a lehetőséget nyitja meg az előrelépéshez. A repülőtéren a
személyi terminált azért kellett megépíteni, mert a katonai keretek között folyó személyi forgalom olyan jelentős, hogy ennek
a beléptetése szükséges. Ugyanakkor ez a
rendszer tökéletesen ki tudja szolgálni a civil forgalmat is. Ez a rendszer korszerűbb,
nagyobb is, mint néhány külföldi reptér,
ahol én megfordultam. Fapados reptereket simán ver. Szerintem eljön az az idő,
amikor a civil forgalom számára – természetesen, ha van hajlandóság valamelyik
légitársaságban - megnyitható lesz a pápai
reptér, hiszen minden emellett szól. Hogy
a fenntartási költségek – ezek jelenleg teljesen a magyar honvédségre hárulnak - csökkenthetők legyenek, szükség lenne erre. A
reptér kapacitása ezt a forgalmat tudná
kezelni, és ideiglenes engedélyekkel ma is
zajlik már polgári hasznosítású forgalom
a reptéren. Kisebb gépek sűrűn leszállnak,
illetve a WizzAir-nek a gépei már repülik
ezt a repteret is, hiszen a pilótáknak kell a
jártasság másik magyarországi reptér használatában is.

– Még nagyon jelentős munkaadó Pápán a
Bázisrepülőtér. Felszálló ágban van, folyamatosak az óriási beruházások – 10 milliár-

– Fokozatosan alakul át a városi emberek
élettere, ezért mindig figyelemmel kell
lenni az igények változására. A régi piac
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épületét lebontottuk, az új építése április
10-én megkezdődött. Erre az időszakra a
piac visszakerült a főtérre. Évszázadokon
keresztül itt volt a piactér, és szerintem
igényesen alakítottuk ki, törekedtünk az
egységességre és a szabályozottságra. A
pápaiak többsége jól fogadta a változást, az
árusok száma nagyobb lett, és sokan megjelentek olyanok, akik eddig nem jártak nálunk. Mi lesz, ha megépül a piaccsarnok, mi
lesz a főtéri vásártérrel?- erre kell megadni
a választ, ha majd eljutunk ide. A piaccsarnok üzemszerűen majd 2020-ban tud elkezdeni működni.
– Megújult az Eszterházy kastély. A helyi
turisztikában nagyon sokat jelent, hogy
újra tudunk látogatókat fogadni, rendezvényeket tartani. A főtéri piac miatt a műjégpályát át kellett tenni a kastélyudvarba.
Azt látjuk, hogy korábban a főtéren egy
szezonban 5000-5200 belépés volt a jégpályára, most túlléptük bőven a 7000-et. Intimebb, zártabb ez a helyszín. Mikroklíma
szempontjából sokkal jobb, mert nem kitett
a szélnek, az ugyanis a jégpályák legnagyobb ellensége. Így stabilan lehet jó minőségű jeget biztosítani még 10 fokon, sőt
afölött is.
– Közben készül a kastélykapu, és a kastély
környezetének rendezése is folytatódik. De
fontosabb volt talán, hogy a tavalyi ballagást már a megújult szabadtéri színpadon
rendezhettük. A helyszín a rendezvények
idején kívül visszaadható a természetnek,
ugyanis mobil lelátót építünk fel, és mobil
színpadot alkalmazunk.
Vk
Folytatjuk

ÖNKORMÁNYZAT

Ha mindenki egy irányba húzza a város szekerét, messzire lehet jutni

Herend nyertese volt az elmúlt öt évnek
Herend város polgármestere, Jánszky Lajos ciklusértékelő beszélgetésünk során előbb „megreptetett” városuk felett –
megtekintve a település fejlesztéseit összefoglaló rövidfilmeket -, majd autóba ülve, meg is mutatta mindazt, amiről beszélgettünk. Volt mit megcsodálni. A kisváros hihetetlenül sokat fejlődött az elmúlt néhány évben, jó volt látni a szépen megújult
önkormányzati intézményeket, a komplexen felújított főutakat, és igen, az európai minőségű 8-as főút közelebb húzta
Veszprémet is, hiszen a gyorsforgalmin haladva mindössze tíz perc alatt elérhető lett. De az infrastruktúra mellett, mintha
Herend lelke is megifjodott volna, művelődési házuk végre nevet is kapott. A város neves szülöttje, Dr. Pesovár Ernő tánctörténész, néptánc kutató neve került a homlokzatra, akinek emlékére domborművet is avattak az intézmény bejárata előtt.
– Vegyük sorra előbb az elmúlt öt évben ket kellett cserélnünk a Kossuth utca teljes letben – ezek közül egyet már rendbe tettek
megvalósult legnagyobb projekteket, hosszában. Hogy tökéletes legyen a felújí- -, 130-150 ember él az egykori bányászlakáamelyeket a városi fejlesztésekről készült tás, önkormányzatunk, saját költségén ki- sokban. A nyertes pályázatnak köszönhekisfilmeken is láthattunk!
cserélte a régi fa villanyoszlopokat, helyük- tően két épület hő-, víz-, valamint laposte– Az itt élők nagy örömére bőven van miről re betonból készültek kerültek.
tő-szigetelést kap, illetve a nyílászárókat is
beszámolnunk. 150 millió forint pályázati
lecseréljük. Kiépítésre kerül a két városrész
forrást nyertünk, melyből öt intézményünk – Számost TOP-os pályázatuk is nyertes között ivóvíz és szennyvízvezeték is. A
újulhatott meg, rekordidő, pusztán egyet- lett. Ennek keretében mi mindent sikerült munkák egy-két hónapon belül elkezdődlen hónap alatt. Az iskola, a régi iskolába elérniük?
hetnek, és még idén szeretnénk befejezni.
költözött művelődési-közösségi és tájház, – Tíz településsel társulásban, herendi – Ennek a pályázatnak egy „soft” része is
az egészségház, az óvoda és a városháza központtal üzemeltetjük a családsegítő és van, erre 55 MFt-ot nyertünk, a célja, hogy
is külső hőszigetelést, a födém pedig pap- gyermekjóléti szolgálatunkat, melynek segítse a bányatelepen élő emberek közöslanszigetelést kapott, ahol szükséges volt, épületének felújítására, akadálymentesíté- séggé formálását. OKJ-s tanfolyamok, szakmegtörténtek a nyílászárócserék, és vala- sére nyertünk 20 MFt-ot. A munkálatokat ma tanítása, rendezvények létrehozása,
mennyi épület új színt kapott. A városhá- elvégeztük, az épületet körülbelül egy éve közös kiskert kialakítása, és egy rendszeres
za, az iskola és annak tornaterme a tetejére már át is adtuk.
helyi járatként működő kisbusz üzembe álnapelemeket kapott. Az energetikai korsze- – „Városrészeket összekötő kerékpár- lítása a cél. Az utóbbi már működik is, a herűsítés eredményei mára kézzelfoghatóak, út Herenden” elnevezésű pályázatunk a lyiek ezzel járhatnak be iskolába, orvoshoz,
jóval kevesebbet fogyasztunk.
Veszprém-Bánd kerékpárúthoz való csat- gyógyszertárba, így tudjuk a ritka buszjá– Városháza elejét díszítő ferde falainkhoz lakozásunkat teszi lehetővé, Bándtól a bá- ratokat pótolni.
másodjára is hozzá kellett nyúlnunk, tartó- nyatelepig kerékpározhatóvá tesszük az – A Zöld Város projektünkben 350 MFt-ot
sabb anyaggal - csiszolt mészkőburkolattal utat. Herend belterületén felfestéssel, táb- nyertünk, ennek keretében a városköz– kellett bevonnunk, hogy állagát a csapa- lákkal jelöljük az útvonalat, illetve egy ut- pontot rehabilitáljuk, kialakítjuk a város
dékvíztől megóvhassuk.
cát egy kilométer hosszan leaszfaltozunk, kapuját, hogy méltó módon tudjuk fogadni
– Ovádi Péter, a FIDESZ választókerülete ahogyan a várostól a bányatelepig meglévő a Porcelániumba évente ideérkező 80 ezer
elnöke segített, továbbította a panaszun- makadám utat is, ezzel mezőgazdasági és turistát.
kat a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba, kerékpár vegyes úttá fejlesztve azt. A 270 – Szentgállal két közös projektünk is nyermelyben jeleztük, hogy Herend nevéhez, a millió forintos beruházás május végére ké- tes lett: folyamatban van a kerékpárút kihíres porcelánunkhoz méltatlanok az álla- szül el.
alakítása – jelöléssel, táblák elhelyezésével,
mi kezelésű útjaink. A helyszíni szemléjét – A „Herend Bányatelep felzárkóztatását megállók létesítésével -, illetve a külterületi
követően kormányhatározat született, hogy elősegítő komplex programok” címre ke- utak karbantartására nyertünk gépeket,
az állam a két utat - 511 millió forintot ál- resztelt pályázatunk infrastrukturális ré- melyeket már a mindennapok szolgálatába
dozva rá -, megújítja, sőt később a felvett szeként két lakóház megújítását céloztuk is állítottunk.
hitelüket is átvállalta, melyből az új úthoz meg az egykori bányatelepen, a mai MajoliCseh Teréz
szükséges vízvezetékeket és a bekötése- kagyárnál. Herend külterületén, négy épü33
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A Tekerbringa élő csocsója volt az egyik
legnépszerűbb játék a majálison

2018-as „horgászverseny” a Szarvasos ligetben

Program-kavalkád a Velencei-tónál

Májusi zsongás Gárdonyban
Ahogy minden településen, Dinnyés-Agárd-Gárdony térségében is megéledt a természet, és ez hívogatóbbá tette a településeket a helybeliek és a turisták számára. Sok-sok programlehetőség várja a közeljövőben érkezőket.
Gárdony Város Önkormányzata az Agárdi
Parkerdőbe Sportmajálisra invitálta a mozogni vágyókat. A résztvevőket arra biztatták a szervezők, hogy gyalog vagy kerékpárral érkezzenek, és vegyenek részt minél
több versenyszámban. A kezdetet azért a
népi hagyománynak szentelték májusfa
állítással, de aztán kezdődhetett az estébe
nyúló zsongás.
A foci- és teniszbajnokság, pétanque, nordic
walking, akadályverseny, tájfutójáték, gördeszkázás, kézi-és kosárlabdázás mellett
még erősember választás is szerepelt a színes kínálatban. Ismerősök vagy pillanatnyilag verbuválódott csapatok az élő csocsó
játékot próbálták ki nagy lelkesedéssel.
Aki mégis gyengének érezte magát a küzdelmekhez, sétakocsin járhatta be a környéket, helikopterre szállhatott. A sport mellett
a közönség népi játékokat, színpadi táncbemutatókat tekinthetett meg. Nem kellett
félni az éhhaláltól sem: a családi és baráti
főzések mellett felvonult a hagyományos
sör-virsli kínálat a Sarki Róka vendéglő jóvoltából. A Trióda zenekar szolgáltatta a
talpalávalót a záró táncpartihoz.
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Május 3-5-ig zajlott az immár 12. alkalommal életre hívott Velencei-tavi Hal-, Vad-,
Bor- és Pálinkafesztivál. Ki más is lehetett a
testvérvárosi meghívott, mint a mörlenbachi
vadászkürtös csapat? Az ő szereplésük jelentette a háromnapos program kavalkád
megnyitóját. Innentől kezdve az egész partszakaszon aztán nem lehetett unatkozni!
Az evés-ivás-kóstolás állt a központban
olyan új elemekkel, mint a halételek fogyasztására ösztönző látványkonyhás bemutató, vagy egy országos vendéglátóipari
szakiskolák versenyét támogató főzőverseny produktamainak megízlelése. Nem
maradt el a halászlé-és vadételfőző bajnokság sem. A környék minden jelentős borásza és pálinkafőzdéje is megjelent kollekciójával.
Minden közösségi ház, kulturális és turisztikai központ üzemelt a fesztivál idején
egyedi műsorkínálattal, a helyszínen pedig több színpadon folyamatosan váltották
egymást a jobbnál jobb fellépők. A hagyományőrzés jegyében a dinnyési Iglice népdalkör, az agárdi Gilice és Gerlice, valamint
a zichyújfalui gyermek-néptánccsoportok
műsorát láthatták.

Egyébként népzenétől a dzsesszig minden
irányzat felvonult, a záró produkció a Csík
zenekaré és az Óriások és Törpéké volt.
Szombaton 21.45-kor tűzijáték szórakoztatta
a nagyérdemű közönséget.
A gasztronómia, kultúra, gyermekprogramok sokasága mellett az egészségtudatos
életmódról is szóltak programok a Velenceitavi Egészségfejlesztési Iroda csatlakozása
révén. Persze nem maradhatott el a mozgás, és a sport sem! Volt csónakos és parti
horgászverseny, szekértúra, hajókirándulás, sárkányhajózás, fesztivál futóverseny,
a gárdonyi Rönkvár pedig vitézi próba és
kémképző programot hirdetett a hétvégére.
A következő időszak eseményeit is érdemes megemlíteni: május 3-tól négy gyűjtő
szalvéta különlegességeiből nyílik tárlat
a Velencei-tavi Galériában (Agárd). Május
17-én tart előadást a Nemzedékek Házában
(Gárdony) a 74 (!) éves Monspart Sarolta
egészség nagykövet, tájfutó világbajnok,
tizennégyszeres magyar bajnok, emellett sífutásban is hatszoros magyar bajnok, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke.
Dr. Göde Andrea
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Sokat javult a költségvetés helyzete Csákváron

Cél a lakosság
komfortérzetének javítása
„Nem attól város a város, mert megkapta a címet. Meg kell tölteni élettel. Az elmúlt négy
és fél évben sikerült olyan programokat szervezni – Adventi napok, Floriana-nap -, amik
egy kicsit talán közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Május 11-én indítjuk útjára – új
kezdeményezésként - a Vértes Szíve NatúrFesztet hagyományteremtő céllal, nem csak helyieket, hanem a környékbelieket és a távolabbról érkezőket is célozva” – kezdte beszélgetésünket Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere.
– Milyen programmal vágtak neki a lassan vége
felé közeledő önkormányzati ciklusnak?
– A ciklus elején az volt az elsődleges cél, hogy
az önkormányzati intézményrendszert, amen�nyire lehet, költséghatékonyan működtetni, és
modernizálni tudjuk. Tudtuk, hogy energetikai
korszerűsítésekkel jelentős megtakarításokat lehet elérni. Ezt a célunkat 90%-ban elértük. Megvalósult az óvoda, az iskola energetikai korszerűsítése, modernizálása. Hátra van még a hivatal, a
Gondozási Központ és Idősek Otthona, és akkor
lefedtük intézményeink teljes vertikumát.
– Jelentős lemaradásaink voltak egyéb területeken is: út, járda, csapadékvíz elvezetés. Ezek befolyásolják leginkább az emberek hétköznapjait.
Itt is voltak sikeres beruházások, amiket részben
pályázati, részben pedig saját költségvetésből,
vagy vegyes finanszírozásban tudtunk megvalósítani. Amit 40-50 év alatt nem újítottak fel, vagy
nem készült el, azt nem lehet 5 év alatt behozni.
Van még mit pótolni. Beadott, elsősorban TOP-os
pályázataink célja elsősorban a lakosság komfortérzetét hivatottak javítani. Az egészségügyi
alapellátás biztosítására visszavásároltuk az orvosi rendelőt, majd két körben teljes egészében
felújítottuk. Ma Csákváron az egészségügyi ellátás a kor követelményeinek megfelelő színvonalon tud működni.
– Milyen egyéb pályázataik voltak?
– Mivel Csákvár adottságaiból adódóan ipartelepítésre nem alkalmas, nekünk elsősorban a
turisztika lehet a kitörési pont. Hogy az idelátogatók dolgát megkönnyítsük, TOP-os pályázatból
épült egy turisztikai információs pont, kerékpárkölcsönzővel és kávézóval. Kijelöltük a kerékpáros nyomvonalakat is, és teljes egészében felújítottuk a Fazekas-házat. Próbáltunk odafigyelni a
környezetre is park és zöldterület rehabilitációval, faültetésekkel.
– Két nagy pályázat konzorcium vezetői vagyunk. Egy 500 milliós EFOP-os kiírásra 8 tele-

pülés fogott össze, célja pedig a humán közszolgáltatások fejlesztése a térségben, többek között
érzékenyítő tréningek, egészséges életmódra
való nevelés, gyermekek iskolai időn kívüli szabadidő eltöltésének megszervezése által. A TOP5.3.1 soft jellegű pályázatnak "Helyi identitás és
kohézió erősítése a Bicskei kistérségben” a címe.
Ez is elsősorban rendezvényekre és előadásokra
fordítható.
– Két legnagyobb projektünk jelenleg is zajlik,
közel 2,5 milliárd forintba kerül a szennyvíz beruházásunk, melynek eredményeként a lakosság
100%-a rá tud csatlakozni a rendszerre. Közel 17
km gerinchálózat fog kiépülni, illetve a meglévő
szennyvíztelep bővítésére és modernizálására is
sor kerül. Állami és önkormányzati forrásból egy
könyvtár és egy multifunkcionális közösségi tér
építése zajlik éppen.
– Mindenhol kardinális kérdés a munkahelyteremtés. Ezzel hogy állnak Csákváron?
– Az egyik TOP-os pályázatunk ipari park fejlesztését (inkubátorház építést) célozta volna
meg, az önkormányzat meg is vásárolt egy alkalmas területet, sőt el is készültek a tervek, az engedélyeztetési eljárás is lezajlott. Csak időközben az
árak annyira elszálltak, hogy ezt a projektet nem
tudtuk befejezni.
– Mennyire lett sikeres az öt év?
– Majd a választók eldöntik ősszel. Lesz még mit
fejleszteni a következő ötben is, soha nem lehetünk elégedettek. Amit szerettünk volna, lehetőségeinkhez mérten 100%-ig kihasználtuk. A lakosság nyilván tudna mondani hiányosságokat,
ezt mi is tudjuk. Gazdálkodásunk stabil volt, bár
a bevétel nagy részét elviszi a működtetés és a
városüzemeltetés. De jelentősen javult a költségvetés helyzete, ezt bizonyítja, hogy szinte minden
pályázatunk önerős, nem beszélve a teljesen saját
forrású beruházásokról.
-vércse
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Megőrizték a kisvárosias jelleget

Sárbogárdi ciklusértékelő I. rész
Dr. Sükösd Tamás, Sárbogárd polgármestere azzal kezdte beszélgetésünket, hogy felsorolta, milyen problémákkal kellett
szembenéznie az önkormányzatnak 2010-ben. A testület azóta is hasonló összetételű, tehát zökkenőmentesen, ciklusról
ciklusra folyamatosan tudtak dolgozni a megoldásokon. Ezekről olvashatnak cikkünk első részében.
– 2010-ben egyértelműen a munkanélküliség volt a legnagyobb probléma. A másik nagy gond az volt, hogyan tudunk ide
hozni olyan vállalkozásokat, akik munkát
kínálnak az itt élőknek. Emellett az önkormányzat gazdasági helyzete sem volt rózsás: bár nem voltunk eladósodott település,
egy mondhatni kezelhető nagyságrendű
tartozásunk volt. Ezen segített a kormányzati adósságkonszolidáció. A standard
probléma - ami még nem múlt el teljesen - a
város és intézményeinek infrastrukturális
elmaradottsága volt. Ezeket igyekeztünk
orvosolni a 2010-2014-es ciklusban.
– 2014-ben aztán azt láttuk, hogy a helyzet
átalakulóban van. Egyre kevesebb lett a
munkavállaló, akiket lehetett helyben, vagy
a közelben mozgatni. Egyre nehezebb volt
azt a problémát áthidalni, hogy például egy
megyeszékhelynek nagyon komoly elszívó
hatása van a munkavállalókra is. Tudtuk,
hogyha nem zárkózunk föl infrastruktúrában, és hogy a szabadidőt is értelmesen el
lehessen tölteni, akkor az emberek – akik
amúgy sem Sárbogárdon dolgoztak - el fognak innen költözni. Úgy érzem, meg tudtuk
állítani a folyamatot és talán vonzóbbak
tudunk lenni, mint régebben. Megőriztük
a kisvárosi jelleget, és van egy utolérhető
beköltözés is a városba.
– Szép sorban érkeztek Sárbogárdra a munkáltatók az előző ciklus végétől, mintegy
200 fő foglalkoztatását megoldva. A mostani ciklus eredménye, hogy a MAGYARMET
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Finomöntöde Kft. és a Jüllich Technology
Innovációs Kft. is telephelyet nyitott városunkban. Ugyanakkor egyre komolyabb
gondot okoz a logisztika, hiszen már nemcsak sárbogárdiak dolgoznak ezeken a helyeken, hanem a környékbeli településekről is bejárnak dolgozni. Sokat lobbiztunk,
hogy szabad vállalkozási zóna lehessünk,
ez sikerült is. Így például a Videoton cégcsoportnak van egy üres telephelye - most
csak őrzik -, ám hamarosan 30 emberrel
megkezdik újra a munkát. Ezekkel a lépésekkel értünk el eredményt, nem vagyunk a
folyamat végén, de a munkáltatók idetelepítését megkezdtük.
– Készülünk egy nagy infrastrukturális
ugrásra: az ipari park kialakítására most
már minden engedélyünk megvan. Néhány
egyeztetés követően közbeszerzést írunk ki,
és el fog indulni a beruházás. Az inkubátorház építésének elindult a közbeszerzése.
Oda is van jelentkező, egy orvosi műszergyártó cég jelezte, hogy részben gyártó,
részben képző tevékenységet szeretne itt
végezni. Szépen fejlődnek a városban a mezőgazdasági vállalkozások is, számos telephelyfejlesztésen mentek keresztül. Ezek magánvállalkozások, de ott is a foglalkoztatás
egyre szervezettebb keretek között, egyre
jobban tud zajlani.
– Az állami szektor, az intézményfenntartó központ, az önkormányzat, vagy éppen
a kórház, mint jelentős foglalkoztatók jelen
vannak, de mellette a magánszektor is egyre erősebb ezen a téren. Tudtunk tehát egy

olyan alternatívát kínálni, hogy az emberek
immár azért maradnak itt, mert itt akarnak
maradni, nem pedig azért, mert nincs más
lehetőségük.
– Soha nem volt annyi forrás a humán fejlesztésre, mint amennyi most van: foglalkoztatási paktum, felzárkóztatást és képzést
jelentő tranzit foglalkoztatási programok
(most is zajlik ezek közül három). Mindig
készítünk egy felmérést, hogy milyen hiányszakmákban kellene képezni viszonylag gyorsan alapvető szakismeretekre embereket. Tetten érhető egy szemléletmód
váltás is, a világ lassan rájön arra, hogy a
nők család összetartó szerepe soha nem
szorulhat háttérbe, viszont úgy állnak fel
a családmodellek, hogy általában szükség
van a nők jövedelmére. A 2-3 műszak, 12
órázás, folyamatos műszak nem nagyon
használ a család és gyermekközpontúságnak. Keserűen megjegyezhetjük, hogy azért
hosszú egy házasság, mert a váltott műszak
miatt soha nem találkoznak. Éppen ezért
a „család és karrier” pontunk foglalkozik
azzal, hogy a nők alternatív foglalkoztatása megvalósuljon. Komoly tanácsadó hálózattal nagy energiákat mozgósítunk, hogy
ez működhessen. Ez nem olyan látványos
eredmény, mint amikor építünk nyolc épületet, ugyanakkor, ha nem tudjuk itt tartani
a humán erőforrást, akkor az építkezésnek
semmi értelme sem volt.
Vk
Folytatjuk
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Hamar belakták a helyiek és a környékbeliek a csodásra sikeredett új sportcsarnokot

Sport és rendezvények –
ami csak belefér

Rácalmás önkormányzata 1,4 milliárd forint értékű, gigantikus fejlesztést hajtott végre, aminek eredményeként tavaly
augusztusban megnyithatta kapuit az ugyancsak impozáns sport- és rendezvényközpontjuk. Rácalmáson jártamkor magam is megcsodálhattam az új intézményt, és annak megbízott igazgatónőjével, Deimel Petrával is módom volt beszélgetni az új létesítményről, annak szerepéről.

– Nagynak tűnik ez az épület egy olyan
kisvároshoz, mint Rácalmás. Hogyan tudják kihasználni az itt létrejött kapacitásokat?
– Első pillantásra valóban úgy tűnhet, hogy
egy nagyváros sportcsarnokáról beszélünk,
de átgondolt döntés alapján lett ilyen. A fő
cél a mellette lévő általános iskola korszerűtlen tornatermének kiváltása volt, de ez
önmagában nem indokolt volna ekkora
beruházást. A tervezéskor azonban arra
törekedtünk, hogy egy többfunkciós, a város lakóinak többrétű igényeit is kiszolgálni
képes létesítmény épülhessen meg. Olyan
intézményre volt szükségünk, amely amellett, hogy kulturált, megfelelően felszerelt
környezetet biztosít a kötelező napi testnevelés órákhoz, otthon ad a Rácalmási Sportegyesületünk egyre népesebb labdarúgó és
kézilabda szakosztályának, teret ad a helyi
sportnak, és a nagyobb létszámú városi rendezvényeinknek.
– 16 osztályunk van az általános iskolában,
a gyerekek csak nagyon szűkös helyen,
korszerűtlen körülmények között tudtak a
tornaórákon részt venni. A sportolóinknak
sem állt rendelkezésükre olyan pálya, ahol
az edzéseiket, a versenyeket lebonyolíthatták volna, Dunaújvárosba kellett bejárniuk,
termet bérelniük. Az önkormányzat is bajban volt a 200 főnél nagyobb termet igénylő
rendezvényeivel, ennél nagyobb kapacitással sem a Jankovich-kúria, sem másik intézménye nem rendelkezett. Ezért döntött a városvezetés a nagyobb volumenű építkezés
mellett.
– A terveket a város főépítésze, Zsigmond
László Ybl-díjas építészmérnök készítette,

a belsőépítészet pedig a felesége munkáját
dicséri.
– Mit tud ez a sport- és rendezvényközpont?
– Két nagyobb tömeget is befogadni képes része van az épületnek. A küzdőtér,
a hozzátartozó 200 lefúrt székes lelátóval
szabvány kézilabdapálya méretű, ahol több
sportág – kosár-, röp-, tollas és szivacskézilabda – szabványpályája is felfestésre
került. Az utóbbi sportág a legapróbbak, a
kisgyerekek körében népszerű, úgy tűnik,
egyre nagyobb iránta az érdeklődés.
– A 270 m2-es edzőterem – itt is szivacskézilabda-pálya felfestéssel – a különféle
edzéseknek ad otthont. Sok rögzített eszköz – mászókötél, mászórúd, bordásfalak,
röplabdaháló, állítható magasságú kosárpalánk – megtalálható itt, amit az iskolások
a testnevelésórákon maximálisan ki tudnak
használni. A sporttechnológia tervezésébe
– nem véletlenül – az iskola testnevelő tanárait is bevontuk.
– Mindkét terem különlegessége, hogy olyan
modern parketta burkolatot kapott, amely
egy rugalmasságot biztosító alátéttel van
ellátva, ennek eredményeként nem terheli
az ízületeket. Sokan – köztük neves, NB-I-es
sportolók is, akik nálunk jártak – visszajelezték, hogy milyen nagyszerű itt edzeni.
– Milyen eseményeknek ad otthont az új
létesítmény?
– A hatalmas nyitott tér, a csodálatos faszerkezetével számtalan rendezvény befogadására alkalmas, ha a védőburkolattal lefedjük
a parkettát, és kitakarjuk a bordásfalakat,

senki meg nem mondaná, hogy ez egy
sportcsarnok.
– A nyitáskor, szervezett csarnoktúrák keretében mutattuk be a az új létesítményt a
helyieknek. Maga a csarnok nagyszabású
Bródy koncerttel debütált, később pedig
már itt tartottuk meg a Rácalmásiak Karácsonyát is, melyet Gájer Bálint karácsonyi
swingkoncertjével koronáztunk meg. A
szilveszteri mulatságunk is nagyszerűen sikerült, több mint 200 vendéggel, svédasztalos fogadással. Itt tartotta meg nagy létszámú szalagavatóját a Dunaújvárosi Pannon
Oktatási Központ is, több mint 600 vendéggel. Ők már jövőre is bejelentkeztek.
– A nagyrendezvények mellett a helyi eseményeknek is otthont adunk, a farsangi
mulatságok keretében hagyomány, hogy a
nyolcadikos diákok keringő összeállítással
készülnek, illetve minden felsős osztály betanul egy-egy táncot, amit előadnak.
– Kézilabda torna, női országos labdarúgó
torna, majd ismét egy nagykoncert következett, a „Quimby Family Tugedör” – vagyis
a nagynevű zenekar és a zenekar tagjainak
saját projektjei adtak nagyszabású koncertet
a falaink között, 1100 vendéggel. De még sokáig sorolhatnám az eseményeket. A tavasz
végén, nyár elején is rengeteg sportrendezvényünk lesz, nyáron szeretnénk edzőtáborokat is tartani, és tovább színesíteni a
palettát kisebb-nagyobb koncertekkel, bálokkal. Arra törekszünk, hogy maximálisan
kihasználjuk az intézmény adta lehetőségeket. Ebbe természetesen a terembérletként
befogadott külsős események is beleférnek.
Várunk tehát mindenkit szeretettel!
-réz
37

ÖNKORMÁNYZAT

„Ő” Jimny, az év városi autója

A Magyar Suzuki Zrt. vezérigazgatója, Yoshinobu Abe nyitotta
meg a rendezvényt
Dr. Völner Pál parlamenti államtitkár is üdvözölte az érdeklődőket

Aktív családi kikapcsolódás Esztergomban

III. Akkor és Most Jármű Expo
Időutazásra invitáló veterán ritkaságok, izgalmas rally autók, hangulatos koncertek, látványos lampionos felvonulás a
Kis-Dunán, közlekedésbiztonsági, bűnmegelőzési és katasztrófavédelmi akcióprogramok, valamint számos, a család
minden tagját megmozgató sportlehetőségek várták a látogatókat Esztergomban, az idei Akkor és Most Jármű Expón. A
sokszínű rendezvény névadó szponzora, a Magyar Suzuki Zrt. nagy meglepetéssel készült: a nemrég a Világ Év Városi
Autója címet elnyerő Jimny a Nagy-Duna sétányon mutatkozott be először a hazai nagyközönség előtt.
Negyedik alkalommal nyitotta meg kapuit Esztergomban az Akkor és Most Jármű
Expo. Az egyedülálló járműtörténeti seregszemle központi témája idén a testmozgás és a sport fontossága volt, melyről a
modern technológia által nyújtott lehetőségek miatt sem érdemes lemondanunk.
Ezért a lélegzetelállító rally autó bemutatón túl az egész családot mozgásra ösztönző aktivitásokon is részt vehettek a látogatók a két napos ingyenes rendezvény
során. A sportos életmódra való buzdítás
mellett egyéb edukációs és egészségmegőrző programokkal is készültek a szervezők. A Mozgásban az erő - Esztergom
Futó és Sportnap keretében például szűrővizsgálatokra és véradásra nyílt lehetőség. Volt közlekedésbiztonsági vetélkedő,
elektromos kerékpár tesztelés, és egyaránt
nagy szerepet kapott a bűnmegelőzés és a
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katasztrófavédelem. Utóbbi jegyében még
roncsautófelgyújtásra is sor került! Az immár hagyományosnak nevezhető járműmajálisra díjnyertes durranással érkezett a
névadó szponzor:
– A szervezők minden évben rengeteget tesznek azért, hogy újabb elemekkel színesítsék a
programokat, ezért mi is nagy meglepetéssel
készültünk. Díszvendégünk a vadonatúj Jimny
– melyet nemrég a Világ Év Városi Autójának
választottak New Yorkban – itt és most debütál
a magyar közönség előtt. Az ikonikus terepjáró
új változata mellett a Suzuki kiállító terében a
saját gyártású büszkeségünk, a Vitara, valamint a Japánból érkező, vagány Swift Sport
is megtekinthető. Természetesen hajómotor és
motorkerékpár üzletágunk is képviselteti magát
egy-egy csúcsmodellel – mondta Ruska Viktória, a Magyar Suzuki Zrt. kommunikációs vezetője.

A Suzuki a legmodernebb technológiai
megoldásokat képviselte a járműipari időutazáson, így a különböző kiállított modellek mellett ismét bepillantást engedett a látogatók számára a gyár kulisszái mögé. Az
érdeklődők exkluzív Suzuki gyárlátogatáson vehettek részt speciális VR szemüveg
segítségével: hegesztőrobot cellát vehettek
szemügyre belülről, melyre a valóságban
nem nyílna lehetőség, illetve egy hatalmas
présgép több tonnás szerszámcseréjét végezhették el ipari daru segítségével.
Április 30-án, napnyugta után ismét vízre
szálltak a különleges úszó járművek a KisDunán. A látványos hajós lampionos parádén idén is részt vett a Magyar Suzuki Zrt.
egyedi, japán motívumokat felvonultató
installációjával.
VK
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Az avatás ünnepélyes pillanatai: (jobbról) Varga Gábor országgyűlési képviselő, dr. Tuzson Bence államtitkár, dr. Simon László kormánymegbízott, dr.
Molnár Krisztián, a megyei közgyűlés elnöke és dr. Kovács Péter, a járási
hivatal vezetője vágta át a nemzeti színű szalagot.

Kívül belül gyönyörűen megújult az egykori zöld SZTK épülete, az új Járási Hivatal

Átadták a Dunaújvárosi Járási Hivatal új, központi épületét

Ügyintézés XXI. századi
körülmények között
Ünnepélyesen átadták a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala új, központi épületét, dr. Tuzson
Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára részvételével, önkormányzati, rendvédelmi, intézményi,
vállalati vezetők, képviselők jelenlétében. Immár ötezer négyzetméteren 134 állami tisztviselő várja az ügyfeleket.
– Tudjuk jól – mondta az avatóünnepségen
dr. Simon László, a Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja -, hogy
az emberek az államról alkotott képét, véleményét alapvetően meghatározza az, amikor ügyeik intézése során közvetlen kapcsolatba kerülnek
az állammal. Kívánságuk és egyben jogos elvárásuk is, hogy ügyeiket hatékonyan, gyorsan
és egyszerűen, megfelelő körülmények között
intézhessék. Ezért rendkívül fontos számunkra,
hogy az ügyfeleket méltó módon, a XXI. századi elvárásoknak megfelelően fogadjuk. Ennek
jegyében valósult meg ez a mostani beruházás.
Új helyre, a helyiek által csak zöld SZTK-nak
nevezett épületbe költözhetett a Dunaújvárosi
Járási Hivatal hét – eddig a városban elszórtan
működő – szervezeti egysége.
A kormánymegbízott elmondta, hogy az épület EU-s és hazai forrásokból teljes egészében
felújításra, átalakításra, modernizálásra került, és alig több mint egy év alatt változott
át a használaton kívüli leromlott építmény
egy modern közigazgatási központtá. A beruházás értéke megközelíti a kétmilliárd forintot, ebből az Uniós támogatás 253 millió
volt. Négy emeleten, 5000 m2-en 134 hivatali
dolgozó fogadja az ügyfeleket.

– A kormány olyan döntéseket hoz a következő időszakban – folytatta dr. Simon László -,
amelyekkel csökkenteni lehet az állampolgárok
elintézendő ügyeinek számát, illetve egyszerűsíteni a folyamatokat. Ebbe a kormányzati filozófiába illeszkedik a Dunaújvárosi Járási Hivatal új székházának átadása is. A közigazgatás
nem működhet jól a szakemberek nélkül, akik
fontos tartópillérei egy jól működő államnak.
Ők azok, akik a jog és alkotmányosság mentén
dolgoznak a közjó érdekében. Ahogy Magyari
Zoltán mondta: „A közigazgatás nem az egyes
emberek hatalma a többiek fölött, hanem a nemzet szervezete közös céljaink megvalósítására, a
közös szükségleteink kielégítésére. A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága, nincs más
mértéke, mint az emberek és a nemzet szolgálata”.
Dr. Simon László végezetül köszönetét fejezte ki dr. Dorkota Lajosnak, a Magyar
Energetikai és Közműszabályzási Hivatal
elnökének, dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztosnak, Cserna Gábornak,
Dunaújváros polgármesterének a segítségéért, illetve a kivitelezőknek, a Grabarics
Építőipari Kft.-nek a munkájukért.

Dr. Tuzson Bence államtitkár hangsúlyozta: fontos és mutatja a város erejét, ha megtalálja egy régi, használaton kívüli épület
új funkcióját úgy, hogy az a jövőben is
szolgálja a magyar embereket. Ezért is örvendetes ez a sikeres beruházás, mely a jó
példák közé tartozik. Utalva a kormányzati célokra, kiemelte: a gazdaság erősítése, a
magyar kultúra megőrzése, és a családok
támogatása mellett a közigazgatás korszerűsítése is hozzátartozik ahhoz, hogy
Magyarország Európa leginkább élhető
országai közé zárkózzon fel. Rámutatott, a
megújuló, korszerűsödő magyar közigazgatásnak a társadalmi, gazdasági célokat
kell szolgálnia.
A beszédek elhangzása után Varga Gábor
országgyűlési képviselő, dr. Tuzson Bence államtitkár, dr. Simon László kormánymegbízott, dr. Molnár Krisztián, a megyei
közgyűlés elnöke és dr. Kovács Péter, a járási hivatal vezetője átvágta a nemzeti színű szalagot, átadva a dunaújvárosiaknak
az új székházat, melynek ügyfélkiszolgáló
tereit, irodáit az ünnepség résztvevői meg
is tekinthették.
.
-vércse
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Kedvenc szökőkútjára a lakása ablakából is rálát Farkas László

A szépséges Petőfi és János vitéz park

29 év a városrész és Fehérvár szolgálatában

Palotaváros képviselője
Farkas László Székesfehérvár Megyei Jogú Város önkormányzati képviselője. Itt él, generációk sorsát követheti évtizedek
óta. A hatalmas lakótelepen nem tud átsétálni úgy, hogy ne köszönnének rá, vagy azonnal ne sietnének oda hozzá egyegy kérdéssel, kéréssel.
– Mikor költözött a Palotavárosba?
– 1982-ben, amikor még javában folyt a
panelok építése. Első lakóként jöttem ide
egy Tolnai úti lakásba, s azóta is ez az otthonom. A körülmények akkor nem voltak
valami ideálisak, néhol pallókon közlekedtünk az építési gödrök felett…
– Nyilván a lakóhelye is meghatározta azt
a döntést, hogy ebben a körzetben induljon. Mikor, hogyan született meg a gondolat?
– Elég messzire kell visszanéznem. A
80-as évek végén már éledezett a demokratikus ellenzék, éledeztek a pártok, és
egyre többet beszéltünk a rendszerváltás
lehetőségéről. Legkedveltebb újságunk, a
Beszélő szamizdat újság volt. Ekkor kerültem kapcsolatba Tölgyesi Péterrel, akit én
az akkori ellenzék legnagyobb alakjának
tartottam. Egy eufórikus rendszerváltó
hangulat uralkodott. Első nagy sikerélményem a négyigenes népszavazás volt. A
90-es parlamenti választások után, ősszel
a helyi önkormányzatiakra készültünk. Az
SZDSZ-FIDESZ jelöltjeként indultam egyéni választókörzetben itt, a Palotavárosban,
és akkor nyertem el először a választók
bizalmát. A következő négy ciklusban a
baloldali szövetség tagjaként, a legutóbbi
kettőben független jelöltként indultam és
nyertem. Jelenleg tehát független képviselőként dolgozom a közgyűlésben.
– Székesfehérvár önkormányzatában milyen feladatokat kapott?
– Voltam a gazdasági bizottság elnöke.
A legutóbbi két ciklusban és jelenleg is a
pénzügyi és költségvetési bizottságot vezetem. Székesfehérvár 66 milliárd főös�szegű költségvetésének megvalósulását
naprakészen figyelemmel kísérni érdekes
és felelősségteli munka számomra.
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– Három évtized alatt generációk, családok sorsát ismerhette meg.
– Napi kapcsolatot alakítottam ki az itt élő
emberekkel. A bizalommal mindig éltem,
és nem visszaéltem. Úgy érzem, a gondolkodásukat, igényeiket megismerve együtt
elértük, hogy Palotaváros egy élhető városrész legyen. Az esztétikus lakókörnyezet
igazi otthonná tette a lakásukat!
– Ahová már nem pallókon egyensúlyozva
térnek haza…
– Természetesen nem. A belső szerviz utakat és számos járdát felújítottunk. A járművel közlekedők sem panaszkodhatnak,
mert valamennyi murvás parkolót térköveztünk, és új parkolókat építettünk.
– A fejlesztések, beruházások közül melyik három áll a szívéhez legközelebb?
– Nehéz hármat kiemelni… Mégis, az elmúlt 29 év legnagyobb vívmányának a
panelprogram megvalósítását tartom. A
panellakások szigetelésével és szép színekkel, mintázatokkal befestésével otthonosabbá, hangulatosabbá vált a városrészt.
A második-harmadik ügy meg elválaszthatatlan. Rengeteget dolgoztunk a zöld
felületek, parkok, közösségi terek létrehozásáért. Megépítettük a Sütő utca előtt a város legszebb parkját, a Petőfi és János vitéz
parkot szökőkúttal, virágágyásokkal. Van
egy árnyas belső parkunk játszóterekkel,
kondiparkokkal, sétálóutakkal, és itt szintén áll egy szép szökőkút. Ezek hétköznap
gyerekek és felnőttek örömét szolgálják, de
számos rendezvényünk színterét is adják.
– Milyen palotavárosi hagyományokat sikerült meghonosítani?
– Népszerű programunk a Vakáció Sirató, melyet az általam alapított Gyermekekért Albafi Alapítvány rendez minden év

szeptember első vasárnapján – ez főleg a
kisgyerekes családok körében népszerű.
Hagyomány, hogy karácsony és húsvét
előtt élelmiszercsomagot osztok időseknek,
rászorulóknak. Úgy láttam, az áprilisban
várva várt 200 db már messze nem fedezte
az igényeket, ezért a jövőben a csomagok
számát emelni kell.
– Milyen intézmények működnek itt? Velük milyen a kapcsolat?
– Sok látogatót vonzanak a Tolnai utcai
könyvtár szolgáltatásai, rendezvényei. A
városrészben 4 oktatási intézmény működik: két óvoda és két általános iskola.
Jóllehet az állam 2013-ban átvette az önkormányzattól az iskolák fenntartását és
működtetését, ennek ellenére szoros napi
kapcsolatot tartok fenn az intézményekkel,
melynek elismeréseként két éve Bory Jenő
díjat kaptam. Számomra – túl azon, hogy
nagyon komoly elismerés – nagy felelősséget jelent a további együttműködéshez.
– Hogyan tovább? Milyen tervei lennének
még a Palotavároson? Indul-e a választásokon?
– Talán kiderült az eddigiekből, hogy nagyon szeretem Székesfehérvárt és Palotavárost. Örülök, hogy életemből 3 évtizedet a
felvirágoztatására áldoztam. Az élet természetesen nem áll meg, nagyon nagy terveim
vannak a jövőre nézve. Folytatnám a megkezdett járda felújításokat. Aztán itt van a
közvilágítás korszerűsítése, a kandeláberek
lámpatestének LED-lámpákra cserélése, a
zöldfelületek fenntartása, további faültetések, s az őzikés park felújítása – hogy csak
felsoroljam a kiemelteket. Mindezekért
igen, a nyolcadik ciklusban is megmérettetem magam független képviselőként.
Dr. Göde Andrea
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Cserna Gábor polgármester a távolabb élőket is jó szívvel invitálja a háromnapos fesztiválra

Parázs-Varázs Családi Hétvége
Dunaújvárosban
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata immáron 15. esztendeje szervezi és rendezi a Parázs-Varázs Családi
Hétvége Fesztivált a Duna-parton. Május utolsó hétvégéjén a közös grillpartira, és a nívós programokra nemcsak a dunaújvárosiak, hanem a térség lakói is szívesen kilátogatnak.
Ez nem is véletlen, hiszen a Gyémánt Városmarketing díjjal is jutalmazott rendezvény igazán jól felépített programsorozat,
melynek mindhárom napja különlegességeket tartogat az érdeklődőknek. A neves és
ismert színpadi előadók mellett több ezer
ember együtt, családias légkörben készíti el
a finomabbnál-finomabb étkeket a grillpartin, melyet az esti fáklyák fénye még hangulatosabbá tesz.
Május 24-én, pénteken a kitelepülő gasztronómiai sátrak kínálata mellett 17:30-tól az
AK26 hip-hop zenekar "rúgja be a jókedv
motorját" a Duna-parton felállított nagyszínpadon, majd 18:30-tól Vastag Csaba
énekes szórakoztatja a közönséget, 20 órától a FOLLOW THE FLOW lép a színpadra, majd este 10-kor a Zorall csap a húrok
közé. A jókedv ezzel még nem érhet véget,
23 órától – ahogy minden évben, most is –
diszkó várja a sörsátorban a közönséget Dj
Naviddal & DJ Bogóval.
Május 25-én, szombaton 16 órától lesz ismét igazán nyüzsgő a fesztiválhelyszín,

hiszen ekkor kezdődik a közös grillparti,
több száz asztallal. Az ünnepélyes megnyitón tüzes és látványos előadások szórakoztatják a közönséget, majd az értékes
jutalmak reményében nevezni is lehet az
elkészült étkeket, melyeket szakmai zsűri
véleményez. Ezen a napon este fél 6-tól a
Jankó és a Digitál Show & Gipsy Kings
Experience formációja indítja el a színpadi
programokat, és varázsol remek hangulatot, majd este 9-től Nagy Feró és a Beatrice
érkezik Dunaújvárosba, akik nagykoncerttel ajándékozzák meg a közönséget. Természetesen ezen a napon is folytatódik a tánc
és jókedv az óriás sörsátorban, Partyzans és
Dj Nepp közreműködésével.
Május 26-án, vasárnap a gyerekeké a főszerep. A már megszokott és látványos
katasztrófa-, és rendvédelmi bemutatók
mellett, motorcsónak bemutató is várja a
családosokat, valamint 15 órától elkezdődik az Ezer Lámpás Éjszakája program
a nagyszínpadon, ahol többek között The
Bluebay Fox, yesyes, L.L. Junior és Keresztes Ildikó várja a kilátogatókat fergeteges

előadásukkal. A sötétedést követően, körülbelül este 9-től pedig felengedjük a világító
lámpásokat, hogy ezzel is kifejezzük abbéli
reményünket, hogy az elveszett gyermekek,
mielőbb hazatalálnak. Légvárak, trambulinok, kézműves játszóház várja a kicsiket,
illetve az utazó Vidámpark, mely minden
évben nagy népszerűségnek örvend. A sok
ugri-bugri mellett szurkolni is lehet, hiszen
a Parázs Kupa focicsapatai ekkor mérik ös�sze tudásukat, erejüket.
– Miért szerethető ez a fesztivál? - mert a gyönyörű Duna-parton felhőtlenül együtt lehetnek a
családok és jó barátok az egyszerre családias hangulatú, ugyanakkor magas színvonalú nagyrendezvényen. Az évek során, a felmerülő igények
mentén folyamatosan színesítettük a repertoárt,
ennek köszönhetően minden korosztály megtalálja a számára kedves programot. No, persze a
leginkább azért tudjuk szeretni a Parázs-Varázst,
mert a miénk. Egy igazi, Duna-parti, remek hangulatú, hamisítatlan dunaújvárosi rendezvény –
érvel a megyei jogú város fesztiválja mellett
Cserna Gábor, polgármester.
-réz
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A Benes-dekrétumok a mai napig érvényben vannak

A Felvidékről kitelepítettekre
emlékeztek
2012-ben dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere, korábbi országgyűlési képviselő kezdeményezésére az Országgyűlés április 12-ét a kitelepítettek emléknapjává nyilvánította. Közel két évtizede már, hogy a Kecskés László Társaság
megemlékezik a felvidéki kitelepítésekről, mindezt 2010 óta az önkormányzattal közösen teszi. Idén is a Monostori Erőd
adott otthont a megemlékezésnek. A rendezvényen részt vett Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, Észak- és Dél-Komárom polgármestere, Keszegh Béla és dr. Molnár Attila. Az esemény fővédnöke Harrach Péter,
a KDNP frakcióvezetője volt.
A koszorúzással kezdődött múltidézés a munkra, hogy átgondoljuk, mit jelent a hiteles gyományos értékek, az európai keresztény
Klapka-terem falai közt folytatódott. Dr. patriotizmus – tette hozzá Harrach Péter. - A identitás és az a világ, amelyet e helyett
Molnár Attila polgármester köszöntőjé- nyílt társadalom ideológiája arról szól, hogy egy ránk akarnak erőltetni, és amely Európa
ben kiemelte: a megélt sorsokon változtatni multikulturális társadalomban egymás mellett lelkének megcsúfolása.
nem tudunk, de emlékezni és emlékeztetni élő idegen kultúrák között lehet választani, és a Az emléknapon közreműködött Oláh Kálnemcsak kötelességünk, de felelősségünk választás útjában állnak a hagyományok, az eu- mán, Pro Urbe-díjas tanár, Farkas Béla táis.
rópai keresztény identitás.
rogatóművész, valamint Mészáros János
Az egyházi áldás után Czunyiné dr. Berta- A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra, Elek énekművész.
lan Judit szólt a megjelentekhez. Elmondta: hogy Európában küzdelem folyik, két világ
egész generációk maradhatnak ki a nemzet küzd egymással. A közösségekre épülő haTO
lelkének építéséből, ha azok, akik a történelem sötétebb esztendeiben is éltek, nem
A K I T ELE P ÍT ÉSE K RŐL
tudják hitelesen megfogalmazni a valóságot.
Az 1945 májusa és októbere között hatályba léptetett, a kassai kormányprogramban
Keszegh Béla, Észak-Komárom polgármeghirdetett, és ma is érvényben lévő Benes-dekrétumok a magyar és német lakossámestere annak a véleményének adott hangot tették felelőssé a háborús bűnökért, Csehszlovákia akkori széthullásáért: a nemgot, hogy a szlovák és a magyar kormány
szláv népességet megfosztották állampolgárságától, vagyonától és állásától. Több mint
korábbinál jobb viszonya alkalmas lehet
200.000 magyar kényszerült elhagyni tehervagonokban az akkori Csehszlovákia terülearra, hogy értelmesen álljunk rendezetlen
tét, javait kényszerűen hátrahagyva. A törvényeket a szétváló, majd az Európai Unióhoz
dolgainkhoz.
csatlakozó cseh és szlovák állam - egyes rendeletek kivételével - megőrizte jogrendjében,
– A Felvidékről kitelepítettek életereje, hite és
s 2007-ben az utódállamok még azt is elérték, hogy azok az Európai Unión belül is haoptimizmusa reményt ad nekünk, hogy részt
tályban maradhassanak.
vegyünk abban a küzdelemben, amely ma EuA kitelepített magyarokat szállító első szerelvény 1947. április 12-én, az utolsó 1949. júrópában és Magyarországon is folyik - kezdte
nius 5-én indult, e két időpont között szinte naponta vitték a kijelölt családokat, ös�beszédét a KDNP frakcióvezetője, Harrach
szes ingóságukkal együtt Magyarországra. Elsőként Baranyába és Tolnába irányították
Péter. Kiemelte, hogy a Benes-dekrétumok
a magyarokat, akik idővel visszakerültek Komáromba, hogy legalább a szülőföldjükhöz
nélkülözték a nemzetközi jogi és az emberi
közel legyenek. A Szovjetunió teljes támogatását élvező Csehszlovákia a párizsi békealapokat, hazafiságra hivatkoztak, de ez a
konferencián még azt is el akarta érni, hogy 400 ezer magyart reszlovakizáljanak, és a
hazafiság sovinizmus volt, mert nem tiszlakosságcsere után megmaradt mintegy 200 ezer magyart is egyoldalúan áttelepíthesse,
telte más népek jogait.
de ez a nemzetközi közvélemény nyomása miatt meghiúsult.
– A szomorú eseménysor lehetőséget teremt szá42
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„A segítségadáshoz nem szükséges feltétel az, hogy valaki gazdag legyen. Egészen aprónak tűnő dolgokkal
tudunk javítani mások sorsán. Van, aki azzal segít, hogy önkéntesként elmegy tanítani egy iskolába, más
megvásárol valakinek egy gyógyszert. Egy jelképes örökbefogadás, havi háromezer forint támogatással
már akár az egyetemig eljuttathat egy kongói gyermeket, és megmenti az éhezéstől.”
Stipsits Ibolya

Komárom
Immár 28. alkalommal rendezte meg
Észak és Dél-Komárom önkormányzata
a Komáromi Napokat. Városunk ünnepe
ezúttal is a közös testületi üléssel kezdődött április 26-án, melynek az észak-komáromi Tiszti Pavilon adott otthont.
Cikkünk a 46. oldalon

Tatabánya
A költészet napjára időzítve jelent meg a
Regio Regia egykori munkatársa, Taizs
Gergő első verseskötete a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány gondozásában Utasok címmel.

Premier az Esterházy családdal

Cikkünk az 49. oldalon

A közelmúltban magyarországi ősbemutató keretében mutatta be a Vörösmarty
Színház Esterházy Péter utolsó drámáját, a Mercedes Benzet Szikora János rendezésében. A történelmi revüt az Esterházy család tagjai mellett Presser Gábor zeneszerző is megtekintette. Esterházy Péter utolsó darabját a Szlovák Nemzeti Színház felkérésére írta, 2017. január 7-én mutatták be Pozsonyban a rendező, Roman Polák,
valamint a dramaturg, Peter Kováč kérései szerint átalakított szöveggel. Az ember
tragédiájának keretjátékát megidézve az Úr fogadást köt Luciferrel. A fogadás tétje:
elbukik-e a magyar történelem egyik legendás, évszázados családja, az Esterházycsalád?
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Veér Károly, Gengeliczky László, Stipsits Ibolya, és
Járóka Béla voltak az est szereplői

A harmadik világ egy fotóművész szemével

A pokol tornácán

Olyan fotóművész járt a napokban Tatabányán, akinek képei bejárták a világot az utóbbi években: 72 országban 87
díjat, elismerést érdemelt ki az alsógallai művelődési házban bemutatkozó Stipsits Ibolya.
MA - Művészet Alsógallán. A népszerű sorozat keretében mutatkozott be a József Attila Művelődési Házban Stipsits Ibolya, az
est címe: A pokol tornácán, a harmadik világ
egy fotóművész objektívén keresztül volt. Beszélgetőpartnere a házigazda Veér Károly
volt, a vendég verseit pedig Gengeliczky
László előadóművész tolmácsolásában
hallhatta a közönség. Járóka Béla gitárjátéka is színesítette az estet, majd az érdeklődők megtekintették a fotókat, melyek
mindegyike egy-egy ökölcsapás az elkényelmesedett nyugati világ arcába.
Stipsics Ibolyának eddig két könyve jelent
meg. idén pedig újabb kettőt szeretne kiadni. Az egyik Kongóról szól, arról, hogyan
élt fehér emberként kisebbségben, a másikban pedig a versei lesznek. Tavaly a Magyar Fotográfia Napján – Magyarországon
első nőként – megkapta a Nemzetközi Fotográfiai Szövetség EFIAP SILVER fotóművészeti elismerését. Eddig hat év alatt 1061
képét állították ki; 583 különböző fotója 72
országból 87 díjat és elismerést kapott.
– Édesanyám tizennégy éves kora óta dolgozik
– tudtuk meg fiától, Takács Gergelytől -,
irodavezető volt harminchat éves koráig. Amikor
megszületett a húgom, eldöntötte, hogy megvalósítja gyerekkori álmát és kozmetikus lesz. ...
Nagyon sikeres karriert épített fel, de 55 évesen
egy fényképezőgép került a kezébe és teljesen új
fejezet kezdődött az életében. Addig még soha
nem fotózott, a számítógépet sem tudta bekap44

csolni. ... Megtalálta azt a tevékenységet, amire
mindig is vágyott. Elkötelezetten tanult és gyakorolt, a fotózás a szenvedélyévé vált. Diplomás
fotóművész lett, azóta bejárta Indiától Afrikáig a
világ nagy részét.
– A korrupcióval teljesen átszőtt, a 2. világháború óta a földkerekség talán legvéresebb fegyveres
konfliktusaitól szenvedő Kongói Demokratikus
Köztársaságban tettem februárban humanitárius utat az Afrikáért Alapítvány szervezésében – mesélte Ibolya. – Az ország a világ tíz
legszegényebb országainak egyike. Fotóművész
vagyok, járom a világot, olyan helyekre is elmegyek, ahová fehér ember nem nagyon szokott.
Már negyedszázada végez karitatív tevékenységet, ilyen céllal ez volt a hetedik külföldi útja. Portréfotósként az arcokon keresztül mutatja be az emberek életét. Hisz
abban, hogy a szemek, az arckifejezések
mindent elmondanak rólunk.
– Egy orvosi rendelő felújítását vállaltuk el
Luanikában, egy Isten háta mögötti faluban
– folytatta. – Tudtam, hova megyek, hogy elrabolhatnak, akár le is lőhetnek, vagy esetleg
betegen térek haza. Kaptunk TEK-es kiképzést
is egy túsztárgyalótól, felkészítettek arra, hogy
mindennaposak a gyilkosságot, és mindent átsző
a korrupció. Ez sem tartott vissza, és nem bántam meg az utazást. Rendszeres volt a rendőri
jelenlét, az igazoltatások. A fegyveres rendőrök
körülvették a kocsit, ütötték-verték, majd szöges
rudat húztak elénk. Az első ilyen igazoltatásnál
elszámoltam az életemmel, aztán megszoktam.

Féltem, de soha nem gondoltam arra, hogy nem
kellett volna vállalni a küldetést.
– Úttalan utakon jutottunk el az angolai határ
melletti hegyi faluba. Egy templomnak és iskolának nevezett épületben rakodtunk le, itthon
legfeljebb egy elhagyott, öreg kamra ilyen. Áram
és víz sem volt. A helyiek a közeli patakban
fürödtek, onnan is hozták a vizet, abból ittak.
Nekem volt sátram, amit biztonsági okokból az
épületen belül állítottam fel, a társaim a földön,
matracokon aludtak és szúnyoghálót kötöztek a
gerendákra, hogy egy kicsit védelmet kapjanak a
szúnyogok ellen. Sajnos négyen maláriásak lettek. Szerencsére, mint mindig, én teljesen egészségesen tértem haza.
– Nem általános, hogy a gyerekek megtanulnak
írni-olvasni, a tanulás, orvosi ellátás pénzbe
kerül, Kongóban nincs alapellátás. A segítségadáshoz nem szükséges feltétel az, hogy valaki
gazdag legyen. Egészen aprónak tűnő dolgokkal
tudunk javítani mások sorsán. Van, aki azzal
segít, hogy önkéntesként elmegy tanítani egy
iskolába, más megvásárol valakinek egy gyógyszert. Egy jelképes örökbefogadás, havi háromezer forint támogatással már akár az egyetemig
eljuttathat egy kongói gyermeket és megmenti az
éhezéstől.
– Előadóestjeimen mindig várható, hogy kön�nyek szöknek a hallgatóság szemébe – tette hozzá. – Ilyenkor arra gondolok, minden könnycsepp gyógyítani fogja lelkünket, és a tanulságos
este ráébreszt bennünket arra a videók, a képek
segítségével, hogy milyen jó helyre születtünk.
MK
Fotó: M.Tóth Sándor
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Megújul

Beavató színház Vörösmarty módra!

a

Kinizsi

vár

Nagyvázsony - Nagyvázsony - Egymilliárd forintos korszerűsítés veszi kezdetét Nagyvázsony-

Légy értő néző!
A beavató színháznak sok fajtája van. A Ruszt József-i fogalom át-átértékelődött, kiegészült, módosult az egyes rendezők, színészek ötleteihez igazodóan.

ban a Kinizsi várnál, melynek célja, hogy hű
képet kapjunk a vár eredeti állapotáról, funkcióiról.

FEZEN

Székesfehérvár - Retro partyval zár az idei Fehérvári Zenei Napok fesztivál július 27-én. Thomas Anders a legnagyobb Modern Talking slágerekkel szerepel, fellép az örök fesztiválkedvenc
Korda György és Balázs Klári duó, és amit ők ki-

A program lényege, hogy a fiatal nézőket valamilyen módon az előadáshoz
közelítsék színészek, rendezők. Ehhez
lehet egy teljes darab egészét láttatni,
egy-egy részletét kivesézni. S nemcsak
beszélgetés ez a műről, hanem igazi
boncolgatás, műhelymunka. Egy-egy
jelenetet több felfogásban is eljátszhatnak a színészek, ugyanazt az üzenetet
bemutathatják a zene, a tánc formanyelvén, az egyes szerepeket kioszthatják a diákok közt...
A Vörösmarty Színház idén a Bánk
bán, Az ember tragédiája és Sobor Antal – Román Károly: Perelj, uram! című
premierjeihez adott kapaszkodót a befogadóknak. Az utóbbi darab kapcsán
érdekes páros alakult: dr. Demeter
Zsófia történész és dr. Szikora János
rendező fogadta a Pelikán terembe érkező középiskolásokat.
A helyzet azért volt szokatlan, mert
nem egy színházi „bennfentes” magyarázott a teátrum kulisszatitkairól,
hanem egy, a korszakot, sőt helytörténet jól ismerő szakember. Ugyanis
Manszbarth Antal és Szikszai János
csákberényi papok tragédiájáról szól

a történet az 1848-as szabadságharc
utáni megtorlások egyik epizódját bemutatva. A császáriak a falu két lázadó
papját éjszaka hurcolja el, s a színleges
tárgyaláson még védekezésre sincs
módjuk. Tudják sorsukat, de a halál
árnyékában sem válnak árulókká. A
község népe kivégzésük hírére összegyűlik, s bár tilos jó ideje harangozni,
többen-együtt-egy érzülettel meghúzzák a harangot.
A református zsoltárt idéző cím magyarázatával egy részletes előadás
hangzott el mindezekről.
Szikora János a darab aktualitását,
helytörténeti adalékait mesélte el,
majd azt a színpadtechnikai megoldását vetítette ki a nézőknek, ami a tér tágítását-szűkítését, a fontos események
központba helyezését volt hivatott láttatni.
A tanulók érdeklődve hallgatták végig
a két megközelítést, de hiányolták az
előadás részleteibe (akár felvételről)
való belekukkantás lehetőségét, több
szakmai „titok” feltárását, az interaktív lehetőségeket

hagynak, azt biztosan lejátsszák a NECC Partys
srácok befejezésképp. Fergeteges hangulat várható!

15. Kertművészeti Napok

Fehérvárcsurgó - Május 31. és június 2. között
a Károlyi kastély parkjában a Károlyi József Alapítvány 15. alkalommal rendezi meg az Európai
Dísznövény és Kertművészeti Napokat (kiállítás,
vásár és konferencia), mely minden évben számot tart a látogatók örömére és a szakemberek
érdeklődésére.

Dr. Göde Andrea
45
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Közös ünnep a Duna két partján

XXVIII. Komáromi Napok
Immár 28. alkalommal rendezte meg Észak és Dél-Komárom önkormányzata a Komáromi Napokat. A két város ünnepe
ezúttal is a közös testületi üléssel kezdődött április 26-án, melynek az észak-komáromi Tiszti Pavilon adott otthont. Az
ülésen adták át a kitüntetetteknek a Díszpolgári címet, a Pro Urbe és a Polgármesteri díjakat.
Komárom Város Önkormányzat Képviselőtestülete Komárom Város Díszpolgára címet
adományozott Stubendek Lászlónak, ÉszakKomárom korábbi polgármesterének. Komárom Városért emlékérmet vehetett át Horsa Istvánné, Grónai Sándor, Medveczky Szabolcs,
Pekler Zalán és Sztaracsek Ádám. Az idei esztendőben Polgármesteri díjban részesült Turi
Győzőné, ifj. Fellner Tibor és Tokodi Tibor
(posztumusz).
Észak-Komárom képviselő-testülete az idei
évben díszpolgári címet adományozott Koltay
Gábor, Balázs Béla-díjas filmrendező, érdemes
művésznek, Dél-Komárom díszpolgárának. Pro
Urbe-díjat kapott Kiss Péntek József pedagógus (posztumusz), és Keszegh István matematika-fizika szakos tanár, a Selye János Gimnázium volt igazgatója. Polgármesteri díjat ez évben
dr. Gustáv Skodácek sebész főorvos, Ferencz
László mérnök, Laboda Róbert, az Eötvös
Utcai Alapiskola pedagógusa, Vincze István
44-szeres válogatott labdarúgó, az észak-komáromi csapat vezetőedzője vehetett át.
Dr. Molnár Attila polgármester és Keszegh
Béla észak-komáromi városvezető a Komáromi Napok programfüzetében olvasható közös
köszöntőjükben így fogalmaztak „Komárom egy
város, mely a Duna két oldalán, két ország területén
helyezkedik el. E gondolat szellemiségének jegyében
Észak- és Dél-Komárom önkormányzata idén immár 28. alkalommal rendezi meg közösen a Komáromi Napokat. A programsorozat kezdete április 26.
kitüntetett dátum közös történelmünkben. 1849-ben
e napon az egyesített hazai erők sikerrel tartóztatták
fel a sokszoros túlerőben lévő császári csapatok ostromát! Az elmúlt közel három évtized alatt a rendezvény térségünk legnagyobb, legszínesebb programot
kínáló, magas színvonalú produkciókat felvonultató
szezonnyitó fesztiváljává nőtte ki magát.”
A korábbi hagyományt folytatva idén is a délkomáromi Jókai liget és az észak-komáromi
Klapka tér és környéke szolgált helyszínéül a
színes, változatos programoknak.
– A Komáromi Napok nekünk, komáromiaknak nem
csupán az összetartozást, a példamutatást, a barátságot, a szeretet és a hagyományainkhoz való ragaszkodást jelenti, de mindazt a számtalan emléket
is, mely közös otthonunkká teszi Komáromot! - nyilatkozta az eseménysorozat végén dr. Molnár
Attila polgármester.
TO
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ErődFeszt 2019.

Rock ünnep a Monostori Erődben
A 28. Komáromi Napok keretében rendezték meg április 28 és május 1. között az ErődFesztet, melynek természetesen a
patinás Monostori Erőd volt a helyszíne a Duna partján. A három nap alatt tizenkét előadó és zenekar dobogtatta meg a
rock-szerető közönség szívét. Godó Sándor fotóival próbáljuk meg visszaadni a fesztivál hangulatát.

A gödöllői Helo Zep! zenekar a tavalyi X-Faktor szereplés után Komáromban is bemutatkozott

A Tankcsapda Lukács László vezetésével fergeteges koncertet adott

Deniz kétszeres Fonogram-díjas rapper hozta a formáját

A hazai fesztiválok sztárbandája, a Halott Pénz is nagy sikert aratott

Majka produkciója magával ragadta a nézőket

A rock örök és elpusztíthatatlan – bizonyította a közönség
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Mocsárjáték – egyensúlyérzék és csapatmunka fejlesztése egyben

Érintős – rávezető gyakorlat a küzdelemre

Önvédelem Székesfehérváron

Krav Maga és Safe Kid
A Krav Maga és a Safe Kid nem sport a maga szokványos értelmében. Nincs belőle verseny, nincs pontszámozás, nincs
ranglétra, nincs A és B osztály, nem lehet túl későn elkezdeni, és igazán nem is lehet kiöregedni belőle. Viszont a Krav
Maga felnőtteknek, míg a Safe Kid gyermekek számára nyújt reális önvédelmi képzést.

A közelharc magyar ötlete

A Krav Magát a magyar származású Imi
Lichtenfeld alkotta meg. Alapvetően az
izraeli katonák közelharci képzése volt
ez, később azonban Imi a civil szférában
is elkezdett oktatni. A cél az, hogy az utca
embere minél hamarabb meg tudja magát
védeni. Ennek érdekében csak a szükséges
technikákkal dolgozva, azokat a természetes emberi reakciókra építve alakította ki a
rendszert.
Az edzéseken nemcsak az erőnlét, a koordináció és az állóképesség fejlesztésére fektet hangsúlyt, hanem a kognitív, lelki felkészítésre is, arra az esetre, ha használni kell
a tanultakat.

Személyiségfejlesztés
kisgyermekkortól

Minden sport – így a küzdősport is – mozgásra nevel, kitartásra, fegyelemre, fejleszti
a koncentrációt és az erőnlétet. S mit ad a
Safe Kid Program ezen kívül? Azt hallatlanul fontos tudni róla, hogy nem a felnőtt
önvédelem gyerekekre „átírt” változata,
hanem speciálisan számukra kidolgozott
fejlesztő, önvédelmi programrendszer.
Oldott hangulatú foglalkozások, ahol a biztonságos küzdőjáték keret arra ad lehetőséget, hogy önismeretet is tanuljanak a mozgásformát elsajátítók. Dr. Benkovics Jenő
pedagógia szakpszichológus szerint dicsé48

retes az a komplexitás, hogy „Az állóképesség, monotónia tűrés, felelősségvállalás egymás
iránt, szabálykövetés, önbizalom, a reális énkép
fejlődése megjelenik az élet egyéb területein is
(pl. iskolai teljesítmény), és ezek a sikeres élet
alapjai is.” Simóka Nóra – volt olimpikon
öttusázó – sport-szakpszichológus kimondottan ajánlja ezt a tevékenységet a napjainkban egyre magasabb számú sajátos
nevelési igényű gyerekek számára. Sőt, a
Hiperaktív Sportegyesület, ahol figyelemzavaros, hiperaktív, magatartászavaros,
viselkedési problémákkal küzdő kicsikkel
foglalkoznak – felismerve a program hatékony voltát –, beillesztette rendszerébe
a Safe Kid-et. Alapelv a sikerélményhez
juttatás, a motiválás. A mozgásrendszeren
keresztül fejlődik az egyensúlyérzék, így
rögzülnek a helyes mozgásformák, csökkenhetnek a viselkedészavarok. Az agres�sziókezelési-technikák a konflikuskezelés
módozatait oktatják. Megtanulja a kisgyerek saját magát – hibáival együtt – elfogadni, de másokat is tolerál az őt szintén
befogadó közegben. Részese egy együttműködési, tudáselsajátítási folyamatnak, ahol
a pozitív megerősítés támogatja mozgás-és
személyiségfejlődését. Javul a koncentráció
készség, az empátia, a felelősségérzet, az
önbizalom, reálisabbá válik az önértékelés.
A magabiztosság az élet minden területére
kihat, a hatékony önvédelem a mentális és
fizikai korlátok legyőzésében is segít.

Székesfehérvári lehetőségek

A Királyok Városában az önvédelmi sport
minden korosztálynak szól. Vannak felnőtt
és diákcsoportok egyaránt. Az edzéseket
szakavatott, felkészült oktatók, mentoredzők tartják. A résztvevők közt vannak,
akik kiegészítő sportként választották ezt a
területet, vannak, akiknek az állandó versenyeztetésből lett elegük az eddigi egyesületüknél, mások szabadidős elfoglaltságot
keresve, s akár barát, baráti közösség invitálására érkeztek. A gyerekek közt találkozunk sajátos nevelési igényű és hiperaktív
tanulókkal is. Itt mindenki megtalálja a helyét, s képes arra, hogy adott szituációban
mentálisan vagy a tanult mozgásformákkal
technikailag megvédje magát.
Az edzések a Deák Ferenc u. 7-es szám alatti épület udvari termében vannak minden
kedden és csütörtökön. A nagyon elszántak idővel, akár mind a két felnőtt edzésen
próbára tehetik magukat egymás után. A
gyerekeknek pedig Budapesten a főteremben van minden hónap utolsó szombatján
Safe Kid Club, melyen tematikus edzések
és játékok, valamint sok új edzőtárs várja
őket. További információk, képek, videók,
kontaktok elérhetők a honlapokon: www.
kravmaga.hu és www.safekid.hu.
Dr. Göde Andea - Nagy Péter
Fotó: Nagy Péter
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Adomány

tombolabevételből

Veszprém - A veszprémi székhelyű Családokért
és Gyermekekért Alapítvány kapta a 2019. évi

A Regio Regia munkatársa is volt

Taizs Gergő
könyvbemutatója

Megyebál tombolabevételét. A felajánlott ös�szegből hátrányos helyzetű tehetséges gyermekeket támogat majd a kuratórium, mely félmillió
forintot fordíthat erre a célra.

A költészet napjára időzítve jelent meg a Regio Regia egykori munkatársa, Taizs Gergő első kötete a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány gondozásában Utasok címmel. A versek és a közönség a múzeumban találkoztak először: ott, ahol a szerző is nemrég még dolgozott.
A Tatabányai Múzeum marketinggel és kommunikációval foglalkozó
munkatársa volt, aki egyszer csak hátat fordított munkahelyének,
hogy kreatív energiáit a saját önmegvalósítására fordítsa.

Közép-Dunántúl - A Tour de Hongrie több
mint kilenc évtizedes történetében első alkalommal mutatták be a verseny útvonalát gála
keretében: az eseménynek a Budapest Music
Center adott otthont. A legnagyobb magyar
kerékpárverseny 2019. június 11-én Siófokon
rajtol, a nemzetközi mezőny 6 versenynap alatt,

– Tudatosan száműztem magam a kulturális életből. Új kihívásokra vágytam - fogalmaz Gergő. Egyszerűbb munkát akart,
s most heti néhány napot a kereskedelemben dolgozik, hogy mellette írhasson.
A most 35 éves fiatalember Győrben,
az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpontban érettségizett, s az első tanára,
aki bedobta a mély vízbe, Ásványi Balázs volt. Az ő hatására kezdett el írni
még gyermekként, de igazán 2016 óta
foglalkozik komolyabban a lírával. Pályázatokat keresett és sikerrel debütált
a Liget, az Ezredvég és a Napút irodalmi folyóiratokban zsengéivel.
Innen már nem volt megállás, jött az
elhatározás, hogy legyen kötet is a versekből. Faludi Ádám József Attila és
Márai-díjas költő véleménye is kellett
ahhoz, hogy a Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány kiadja az Utasok
című összeállítást, melyhez Bánfi József képzőművész készítette a borítót.
– Nekik kettejüknek, valamint Nagy Viktornak, Kakuk Tamásnak és Dallos
Istvánnak, egykori kollégámnak köszönhetem, hogy összejött a könyv. És persze a
múzeumnak. Velük azóta is jó kapcsolatot
ápolok - mondja Gergő, akinek a tatabányai skanzen továbbra is szívügye.
Az Utasok - érzései szerint - egy lel-

ki utazás, mely befelé szűkül: az első
fejezet a világ dolgaira reflektál, eklektikusan, színesen. Utána szerelmi
lírák jönnek, kétszereplősek. A befelé
fordulás következik ezután, s a végén
haikuk sorával ér véget az út. Sokféle
vers került egy kötetbe: epigrammák,
szabad versek, angol szonett, slam
poetry, szapphói strófák. Mélységek és
magasságok, sokszor fekete humorral
átszőtt írások. A könyvbemutatóra közel százan jöttek el.
– Megtisztelő, hogy figyelnek rám. Biztos
nem lesz olyan ember, akinek az összes vers
tetszik, de várom a kritikákat, reakciókat.
Mert máshogy nem lehet építkezni - véli
az utazó, aki életének meghatározó
megállójához érkezett első verseskötetével.
– Most éppen szülés utáni depresszióban
szenvedek és keresem újra a helyem - közli
nevetve. – A könyvvel még sok a munka,
menedzselni is kell és író-olvasó találkozókat szervezni, most ezek a feladatok várnak
rám. Helyén kell kezelni a dolgokat. Hogy
megjelent az első verseskötet, az egyelőre semmit sem jelent. A költővé váláshoz
persze fontos állomás, de még nem tartom
magam költőnek.
Egy neves kiadó viszont a könyv megjelenése előtt néhány nappal megkereste az ifjú poétát, hogy kiadná a verseit. Talán majd legközelebb.
A Kisalföld cikke alapján TO

Tour

de

Hongrie 2019

11 megyét érintve összesen 890 kilométert tesz
meg. Június 16-án, vasárnap Székesfehérváron
lesz a befutó.

Faludi Ádám Márai-díjas

Tatabánya - A Márai Sándor-díj írói életműért vagy a díj adományozását megelőző évben
megjelentetett kimagasló értékű prózakötetért
adományozható állami kitüntetés. A díjat idén a
tatabányai író-költő, Faludi Ádám is átvehette.
A költő, prózaíró, képzőművész 1951-ben született Tatabányán. Pedagógusként szerzett diplomát, de a tanítás mellett műszaki területen és
újságíróként is dolgozott.
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KINCSKERESŐ

A jó hangulatú Mikulás Kupa fiataljai és edzőik: Jakab Gábor,
Földvári Ferenc, Németh Ottó, Volsik János

Az NB I-es csapat: Engelmann Zsolt, Both Levente, Domokos Győző,
Volsik János szakosztályvezető, Jakab Gábor
Fotó: Fehér Gábor

A Diákolimpia országos 2. helyezett csapata (balról): Földvári
Noémi Csilla, Hollósi Dorka, Kiss Eszter. Hátsó sor balról:
Slett Csaba testnevelő, Földvári Ferenc edző

Az asztalitenisz a város szívügye lett

Hajrá, Szondi!
Soha nem látott eredményeket vonultatott föl idén a székesfehérvári Honvéd Szondi György SE Asztalitenisz szakosztálya.
Volsik János 33 éve irányítja az ágazatot. Szervez, adminisztrál, edzősködik, szívügye ez a sport. Szerinte már az nagy
szó, hogy 40 lelkes, szorgalmas 7-21 éves korú gyerek nyüzsög az edzéseken. Ám sikereikben osztozni a sportot kedvelő
és jelentősen megnövekedett szurkolótáborral együtt, az még fantasztikusabb dolog.
– Az már régi hagyomány, hogy az NB
I-ben szerepel egy kiváló fehérvári csapat.
– Így van. Terveinkben idén az 5-6. helyre
jósoltuk a csapatot. Az, hogy jelenleg a 3.ak vagyunk, meghaladja minden várakozásunkat. Mi a fellendülés oka? A csapategység, küzdeni akarás. De kellett ehhez egy
olyan vezéregyéniség, mint Jakab Gábor,
aki 2018 augusztusától dolgozik itt edzőként
és játékosként. Az, hogy november óta nem
vesztett meccset – a liga kiemelkedő tudású
versenyzőjeként –, sokat lendített a csapat
eredményességén és önbizalmán. Domonkos Győző és Engelmann Zsolt stabilan
hozzák az elvárt szintet. Külön kell szólnom
a fiatal Both Leventéről, aki egyre több
meccset nyer, teljesítményével a bajnokság
U21-es játékosainak élmezőnyébe került.
– A korábbi években azt láttam, nem volt
közönsége a remek játéknak, a látványos
labdamenetek sorozatának…
– E tekintetben is változás történt. A fehérvári sportkedvelők megjelennek a Hétvezérben, biztatják, lelkesítik a fiúkat. Így
egészen más a hangulat. Gyakorlatilag
pingpong berkekben példa nélküli szurkolótábor előtt zajlanak a mérkőzések. A
leglátogatottabb pingpongterem lettünk.
Az a régi vágyam is megvalósult, hogy az
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utánpótlás korú játékosok és családtagjaik
is állandó nézők.
– Sok csapat idegenlégiósokkal oldja
meg az előbbre jutást. Egy-két szezonra
nagytudású versenyzőket szerződtetnek.
A fehérvári Szondi-menedzsment és szakmai vezetés hogyan gondolkodott?
– Mi az utánpótlás nevelésben hiszünk.
Ebben a fő támogatónk Szentes László, a
Honvéd Szondi SE elnöke, aki teljes mellszélességgel áll a szakosztályunk mellett.
Az anyagi biztonságunkat az egyesület,
magánszemélyek, cégek és Székesfehérvár
önkormányzatának támogatása adja. Kialakult egy edzői kör: a haladókkal Jakab Gábor foglalkozik, míg az ifjabbakat a Földvári
Ferenc – Németh Ottó – Volsik trió edzi.
Hatékony, pörgős, jó hangulatú minőségi
munka folyik nálunk. A szondis programokon kívül a gyerekek egyéb edzési lehetőséghez is jutnak a Vörösmarty Általános Iskola berkein belül a mindennapi testnevelés
és a pingpongszakkör révén. Ezzel a már két
éve tartó együttműködéssel folyamatosan új
tehetségek kerülhetnek a látóterünkbe.
– Milyen eredményeket hozott már ez a felkészítés?
– A diákolimpia – országos döntőjében csa-

pat 2. helyezés Kiss Eszter, Földvári Noémi
Csilla, Hollósi Dorka révén. A most ifjúsági korosztályba lépő Horváth Tibor folyamatos főtáblás az országos versenyeken,
a megyei versenyeken mellette még Varga
Tamás említhető meg, aki serdülő megyebajnok. Utánpótlás korú versenyeztetés zajlik a megyei csapatban és az NB III-ban. Itt
Kovács Dávid 90% feletti teljesítménnyel
még U21-esként az egyik legjobb játékos.
Stabilan felzárkózott a felnőtt mezőnyhöz
Kreizinger Máté is. Esélyt látok az NB II-be
feljutásra.
– Hallhatnánk a további tervekről?
– Továbbra is játéklehetőséget biztosítani
az amatőröknek. Még legalább egy általános iskolát szeretnénk megnyerni a mindennapos testnevelés programos szakmai
együttműködésre a Vörösmarty példája
nyomán. Olyan megyei csapat összeállítása,
amelyik az NB III-ba fel tudja küzdeni magát. Minél többeket újoncként versenyeztetni. Mindezekhez szakmai és anyagi háttér
az eddigi és új támogatók segítségével. És
lenne még egy nagy álom, hogy saját pingpongterem létesüljön a városban, ami az
utánpótlásnevelés minőségét tovább emelné.
Dr. Göde Andrea

