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AJÁNLÓ
Nyakunkon a nyár. Hétágra süt a nap, nem győzzük az autóban lehúzni az ablakot, 
vagy bekapcsolni a légkondit. Szebbik arcát mutatja a természet, és régiónk is.
Egyre másra vagyunk hivatalosak ünnepélyes átadásokra, rendezvényekre, beharan-
gozó sajtótájékoztatókra. Strandot, uszodát avattak például Ajkán, Dorogon és 
Oroszlányban, buszpályaudvart Székesfehérvárott, bankfiókot, plázát Tatabányán, 
ételgyárat Ercsiben. Tart a 60 éves Tatabánya rendezvénysorozat, lezajlottak a 
Komáromi Napok, a majálisok és egyéb rendezvények. Új beruházások kezdődtek, 

vagy éppen fejeződtek be, konferenci-
ákon, képzéseken dugják össze fejüket 
az okosok.
Így van ez jól, zajlik az élet. Érdekes 
emberek nyilatkoznak lapunknak terve-
ikről, eredményeikről, nívós vendéglá-
tóhelyek kínálják választékukat.
Öröm így dolgozni, hiszen nem az a 
legfőbb gondunk, hogy mivel töltsük 
fel oldalainkat, hanem az, hogy minden 
fontos dolognak tudjunk helyet biztosí-
tani. Reméljük, ebben a lapszámunkban 
ez sikerült, forgassák hát sok-sok ha-
szonnal és gyönyörűséggel!

Veér Károly
főszerkesztő





A T a r t a l o m b ó l :
MEGNYÍLT A VÉRTES CENTER – 8-9. OLDAL

Tatabányán szórakoztató és bevásárlóközpont nyílt 2007. május 3-án. Olyan üzletek kínálatai közül 
válogathatunk, amelyek eddig nem voltak jelen a megyében, és hamarosan akkor sem kell elhagynunk a várost, 
ha moziba kívánkozunk.

MEGÚJULT AZ OROSZLÁNYI USZODA – 11. OLDAL

Régen várt napra ébredt Oroszlány városa 2007. május 4-én, ugyanis ekkor adták át a megújult városi uszodát, 
amelyet mintegy hatévnyi szünet után vehettek újra birtokba a település lakói.

NŐI VEZETŐK A KIRÁLYI RÉGIÓBAN - LÁGLER KATALIN – 16-17. OLDAL

Az ONYX Magyarország Kft. nevét, úgy gondolom kicsiny hazánkban nincs olyan ember, aki ne ismerné. Ezt 
a sikeres ipari üzemet egy elsőre törékenynek tűnő teremtés, egy nő vezeti. Ismerjék meg önök is Lágler Katalint, 
az ONYX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját!

PERKÁTÁN MEGMARAD A MÁRIA MALOM NEVE – 22-23. OLDAL

Az újságíró munkája sokszor egyhangú, monoton. Időnként azonban kegyelmi állapotba is kerülhet, amikor olyan 
interjúalanyokat szólaltathat meg, akik kivételes személyiségek. Ezek közé tartozik a magyar mezőgazdaság élő 
legendája, a 67. életévébe lépett Justus Gyula, a sárkeresztúri Bio-Nat Kft. ügyvezetője. Vele beszélgettünk a 
cég perkátai beruházásának kapcsán.

ÁTADÁSRA KERÜLT A SZÉKESFEHÉRVÁRI ÚJ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR – 57. OLDAL

A jelenlegi autóbuszállomás a történelmileg spontán kialakult helyen a belváros közelében épült újjá. Ahogy a 
város nőtt, iparosodott, munkahelyek létesültek, lakossága meghaladta a 100 000 főt, egyre nagyobb lett az 
ingázók száma, így mind a helyi, mind a helyközi autóbuszforgalom dinamikusan fejlődött. 

FÜREDI ANNAGORA AQUAPARK – 61. OLDAL

A MASPED Első Magyar Általános Szállítmányozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1948-as alapítása 
óta Magyarország első, a közép-európai térségnek pedig az egyik vezető szállítmányozója. A holding négy 
jelentősebb befektetési területen tevékenykedik: szállítmányozás, idegenforgalom, ingatlanfejlesztés és pénzügyi 
vállalkozások. A MASPED-csoport talán legfiatalabb tagja a balatonfüredi Annagora Aquapark.

Tartalom
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Anita amellett, hogy csinos, fiatal, vele-
született közvetlenséggel fordul a külvilág 
felé. Ezért én döbbenek meg a legjobban, 
amikor szabadkozni kezd a csúszásért 
– múlt héten nem sokat volt az irodában, 
egy továbbképzés mellett a kislánya is meg-
betegedett…

– Mennyi idős a kislányod?
– 8 éves iker lányaim vannak. Hat évet 
voltam velük otthon, és gyesről már ide a 
tatabányai fiókba jöttem dolgozni. Az elő-
ző munkahelyem Budapesten volt, a Bank 

Austria Creditanstalt Leasing Zrt., és én is 
a fővárosban éltem. Az ikrek öt hónaposak 
voltak, amikor Tatabányára költöztünk.

– Nem könnyű hat év kihagyás után 
újra munkába lendülni, egyáltalán 
munkahelyet találni.
– Szerencsém volt. A számlavezető ban-
kom volt a mai UniCredit, ezért sokat 
jártam be a fiókba. Jó viszony alakult ki a 
lányokkal, és Petra, az elődöm, aki már azt 
is tudta, komoly pénzügyes tapasztalatom 
van, ajánlotta, pályázzam meg a bank helyi 

privát akvizítori helyét; a feladat a külső 
hitelközvetítőkkel való kapcsolattartás és 
a bank céges ügyfeleik dolgozói számla-
vezetésének gyarapítása volt. Belevágtam, 
különösebb értékesítési tapasztalat nélkül. 
Ennek ellenére megkaptam az állást – nem 
csak a fiókvezetői, hanem a központi inter-
júm, az alkalmassági, pszichológiai, intelli-
genciatesztek eredményei alapján. 
Talán ma már mondhatom, hogy beváltam, 
hiszen az elmúlt két év alatt háromról 
negyvenre emelkedett a külső közvetítők 
száma, és amikor Petra bejelentette, hogy 

BEMUTATKOZIK 
A RÉGI FIÓK ÚJ VEZETŐJE
Több dolog változott az elmúlt időszakban az UniCredit Bank háza táján – a leglátványosabb talán a 
márkanévváltás, hiszen az eddig HVB Bank néven ismert hálózat új színekben és immár 78 bankfiók-
ban várja az ügyfeleket. Tatabányán a Vértes Center ad otthont a város második UniCredit fiókjának, 
a régi pedig új kezekbe került – Gyöngy Anita vezeti április elsejétől a már összeszokott csapatot.



gyermeket vállal, engem kértek fel az állás betöltésére. 

– Hogy érzed magad fiókvezetőként?
– Teljesen más vezetőként dolgozni, mint akvizítorként. Amellett, 
hogy nagyobb felelősséggel jár, egyenlőre én felelek a másik tatabá-
nyai fiókunkért is, úgyhogy sok időm nem volt ezen gondolkodni. 

– Sokan nem nézik jó szemmel, ha egy nő, egy kétgyer-
mekes családanya vezetőként dolgozik. Te karrieristának 
tartod magad?
– Inkább céltudatosnak, határozottnak. Nem vágyom mindenáron 
a pozícióra, inkább csak szeretem a rám bízott feladatokat fe-
lelősséggel és a legjobb tudásom szerint ellátni. Ez most a kezdeti 
nehézségek kiküszöbölése, az új fiók bevezetése, emellett nagyon 
fontos, hogy megtaláljam az egyensúlyt a munkám és a családom 
között. Kihívás számomra megfelelni fiókvezetőként a saját magamnak 
kitűzött határidőn belül.

– El tudod képzelni magad a mostani feletteseid valame-
lyikeként?
– Erre térjünk vissza egy év múlva, akkor tudok majd rá felelősséggel 
válaszolni. Addig fiókvezetőként bizonyítanom kell. A csapatomra 
teljes mértékben számítok, az elődöm vezetése alatt is jól tudtunk 
együtt dolgozni. Ezt szeretném elérni a régi és új fiókok között is, a 
konkurálás helyett az együttműködés, az összedolgozás a cél. Ügyfe-
leink érdekeit, szakszerű és udvarias kiszolgálását csak ez szolgálja.



– A szórakoztató- bevásárlóközpont és autóbusz-
pályaudvar együttes megvalósítására készült ta-
nulmánytervet 2004 szeptemberében fogadta el a 
város önkormányzata. A létesítmény környezetbe 
illesztésére beépítési tanulmánytervet készítettünk, 
amelyet az önkormányzattal, a Vértes Volánnal, az 
érdekelt szakhatóságokkal egyeztettünk. Az építési 

engedélyezési tervek kidolgozása során figyelembe 
vettük a beérkezett észrevételeket, megrendelői 
módosítási igényeket.
2005 júniusában engedélyezték az építési tervet, 
amely az évtizedek óta tervezett központi autóbusz-
pályaudvar vasúthoz közeli elhelyezésének és az 
ezzel szerves egységet alkotó szórakoztató- és 
bevásárlóközpont építési munkálatainak első lépése 
volt. 

– Miben más ez az épület, mint a többi 
pláza?
– Abból a szempontból biztosan egyedülálló, 

hogy egy városi autóbusz-pályaudvart és egy 
szórakoztató létesítményt egy épületen belül, és 
ilyen kis területen helyezzünk el. Nem csak a 
buszpályaudvar és a forgalmi irodák kerültek a 
bevásárlóközpont épületébe, hanem a korábban 
elkészült tanulmány- és látványtervben szereplő, 
de még nem megvalósított gyalogos híd segítsé-

gével a vasútállomás is közvetlenül elérhető lehet. 
Így meg kellett oldanunk az utazóközönség, a 
buszok és az árufeltöltő tehergépjárművek forgal-
mát, amelyek úticélja az épület, a közlekedésüket 
viszont el kellett különíteni. Emellett jelentős számú 
parkolóhelyet kellett biztosítani, amelyet kétszintes 
mélygarázs, tetőparkoló, és az épület 500 méteres 
körzetében kialakított parkolókkal oldottunk meg. 
Összesen 699 gépjármű fér el, ez tizeneggyel 
több, mint az előírt parkolóigény.
Az épület funkcióinak egymás mellé szervezése 
és a területi adottságok miatt helyszűkében 

voltunk, ezért egy ritka megoldást alkalmaztunk 
a tetőparkolóra vezető spirál rámpa tervezésekor. 
A hagyományos alsó alátámasztásra itt nem volt 
lehetőség, hiszen a rámpa alatt gépjárműforgalom 
van, ezért a pályalemezeket belső vasbeton szerke-
zetre, ún. belső magra függesztettük. A tetőfeljáró 
alkalmas a kétirányú forgalomra is, ám a beruházó 
a nagyobb közlekedésbiztonság elérése érdekében 
lámpával szabályozott váltakozó irányú forgalmat 
valósított meg. 
Külön érdekesség, hogy a spirál rámpa, a mély-
garázs lehajtó és a tetőparkoló padló-összefolyói 
gyengeáramú aljzatfűtést kaptak, biztosítva ezzel a 
téli síkosság-mentesítést és a vízelvezetést.

– A Pannonterv-Veszprém Kft. a Veszp-
rémterv jogutódjaként az elmúlt 15 évben 
jónéhány épületet tervezett. Hol láthatjuk 
ezeket?
– Jelentősebb munkánk a veszprémi városháza, a 
vásárcsarnok, a veszprémi Óváros tér rekonstruk-
ciója, a tapolcai Városi Rendezvénycsarnok, az 
OTP székház, a veszprémi Simonyi és a Kossuth-
iskolák rekonstrukciója, a veszprémi Multifunkciós 
Csarnok, az alsóörsi Községközpont, új Euronics 
áruházak, a tatabányai, a veszprémi és a nagykani-
zsai OBI Áruházak.

– Mi a személyes véleménye, mi az amit 
szeretett ebben a munkában?
– A legtöbb kereskedelmi profilú megrendelő saj-
nos olcsó anyagokban és építészeti megoldásokban 
gondolkodik. Tatabányán a beruházó és a város 
részéről is kifejezett kérés volt az igényesség, hiszen 
az épület a városkép szerves része, egy új – ha úgy 
tetszik –  „városközpont”. Ezért lehetőséget kap-
tunk a minőségi anyaghasználatban, az igényesebb 
anyagok, homlokzati felületek alkalmazásában. Vé-
leményem szerint a tatabányai nem csak más, vidéki 
bevásárlóközpontoknál használ jobb szerkezeteket 
és burkolóanyagokat, hanem néhány fővárosi eseté-
ben is igényesebb – köszönhetően a beruházásban 
közreműködőknek.

www.pannonterv-veszprem.hu

VÉRTES CENTER – VÉLEMÉNY 
KÖZVETLENÜL A TERVEZŐTŐL

Tatabányán szórakoztató és bevásárlóközpont nyílt 2007. 
május 3-án. Olyan üzletek kínálatai közül válogathatunk, 
amelyek eddig nem voltak jelen a megyében, és hamarosan 
akkor sem kell elhagynunk a várost, ha moziba kívánkozunk. A 
Vértes Center azonban más egyedülálló megoldásokat is jegyez 
– ezekről Halász István építész vezető tervezőt, a Pannonterv-
Veszprém Kft. ügyvezető igazgatóját, és Boros Zsombor építész 
tervezőt, a bevásárlóközpont tervezőit kérdeztük.



A VÉRTES CENTER MEGNYITÁSA 
KÉPEKBEN

Tatabánya
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Régen várt napra ébredt 
Oroszlány városa 2007. május 
4-én, ugyanis ekkor adták át a 
megújult városi uszodát, ame-
lyet mintegy hatévnyi szünet 
után vehettek újra birtokba a 
település lakói.

A több mint 320 milliós beruházás ünne-
pélyes avatásán Rajnai Gábor polgármester 
emléklapot adott át a Városi Uszoda fel-
újítása során kifejtett színvonalas és kiemel-
kedően eredményes munkája elismeréséül 
Lazók Zoltának, az Oroszlányi Szolgáltató 
Zrt. Vezérigazgatójának, Kontschán Jenő-
nek, az OSzZrt. beruházási igazgatójának, 
Martin Tiborné építésvezetőnek (T-Mátrix 
Kft.), Pipoly András, műszaki ellenőrnek 
(Best Kft), Gurzó József, műszaki ellenőr-
nek és Tassi József projekt menedzsernek. 
Szintén elismerésben részesült Herbert 
Ferenc projektvezető, aki egyéb elfog-

laltsága miatt nem tudott részt venni az 
ünnepségen.
Az átadást követően Rajnai Gábor ismer-
tette lapunkkal a beruházás és az uszoda 
történetét:
– Az 1982-ben, városi összefogásban, 
részben társadalmi munkában épült uszoda 
az ezredfordulóra mind gépészetileg, mind 
az épület állagában leamortizálódott, s 

2000. óta üresen állt a város közepén. 
Több elgondolás is megfogalmazódott a 
rekonstrukcióval kapcsolatban, de ezek 
forráshiány miatt csak tervek maradtak. 
A helyzetet bonyolította, hogy a fedett 
uszoda mellett két nyitott medencés strand 
is található a Haraszthegyi területen, tehát 
az objektum lebontása sem lett volna opti-
mális megoldás.

– A képviselő-testület végül az épület 
teljes felújítása mellett döntött, s ennek 
érdekében az önkormányzat nyílt végű 

pénzügyi lízingszerződésre írt ki pályázatot. 
A konstrukció lényege, hogy az uszodát az 
önkormányzat 133 millió forintért eladta 
a győztes cégnek, a BA-CA Ingatlanlízing 
Szolgáltató ZRt-nek. A cég saját költsé-
gén, az önkormányzat által a dokumentáci-
óban kiadott felújítási tervek alapján fölújí-
totta az ingatlant. A koncepció időközben 
annyiban változott, hogy a nagyobb vonz-

erő és kihasználtság érdekében az eredeti 
elképzeléseken túl 200 m2-es bővítésre is 
sor került, ahol gyermekmedence, felnőtt 
élménymedence, sókamra, szauna, fitnessz 
terem és kozmetika is épült. 
A most átadott beruházást az önkormány-
zat húsz évre szóló nyílt végű pénzügyi 
lízing formájában visszabérli, majd a futam-
idő végén, maradványértéken az ingatlant 
megvásárolhatja. Beruházás összértéke 
mintegy nettó 321 millió forint volt.

– A kivitelezés 2006. novemberében 
kezdődött és 2007. március 31-én fe-
jeződött be.
Áprilisban megtörténtek az üzembe he-
lyezéshez szükséges üzempróbák, a kisebb 
hiányosságok pótlása. A felújított épület 
8 cm hőszigetelést, ötcellás hőszigetelt 
nyílászárókat, 20 cm födémszigetelést és 
korszerű hővisszanyerő légtechnikát és jó 
hatásfokú vízgépészetet kapott. Termé-
szetesen valamennyi gépészeti tárgy és 
villamos vezeték cseréje is megtörtént. A 
valóságban a régi épület vázán egy vado-
natúj uszoda készült.

– A jövő szezonra tervezzük a nyitott nagy 
és kismedence felújítását, amelyhez egy 
közepes medence is épül. Ezáltal végre 
elérhetjük, hogy uszodánk a város és a vá-
roskörnyék igazi vízi centruma legyen, ahol 
méltó helyet kaphat az úszásoktatás, a tri-
atlon és a búvársport, valamint különböző 
vállalati rendezvények és családbarát prog-
ramok. Jómagam 1992 óta minden reggel 
negyven percet úszom, és az elsők között 
váltottam bérletet. Ajánlom mindenkinek, 
hogy keresse fel megújult uszodánkat!

veér

MEGÚJULT AZ OROSZLÁNYI USZODA



Lazók Zoltánnal, az ötéves 
fennállását ünneplő Oroszlá-
nyi Szolgáltató Zrt. vezérigaz-
gatójával az oroszlányi uszoda 
– melynek felújítási és bővítési 
munkálatait végezték – átadá-
sa kapcsán beszélgettünk.

– Dióhéjban foglaljuk össze, mi tör-
tént az elmúlt öt évben!
– Az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. 
(OSzZrt.) 2002. március 6-án került 
bejegyezésre a cégbíróságon, az Orosz-
lányi Távhőszolgáltató Kft. jogutódjaként. 
A névváltoztatásra és a társasági forma 
megváltoztatására a tevékenységi kör bő-
vülése miatt volt szükség. Társaságunk neve 
2006.-ban Oroszlányi Szolgáltató Zrt.-re 
módosult. Elsősorban távhő-, illetve hasz-
nálati melegvíz szolgáltatással foglalkoziunk, 
továbbá az OSzZrt. üzemelteti a város 
szennyvíztisztító telepét, illetve a városi 
csatornarendszert. Vagyongazdálkodási 
üzletágunk foglalkozik az önkormányzati 
bérlakások kezelésével, a városi sportléte-
sítmények üzemeltetésével, illetve az Ipari 
Park ügyeinek intézésével is. Vállalkozási 
tevékenységek keretében ingatlanfejlesztés-
sel és értékesítéssel, valamint egyéb építői-
pari tevékenységekkel is foglalkozunk.

– Kérem, mutassa be az a cég egyes 
üzletágait!
– A távhő- és melegvíz-szolgáltatással 
kezdeném. Ezt 1969-től a Komtávhő 
oroszlányi üzemegysége biztosította. A 
rendszerváltozás után az oroszlányi üzem-
egység önállósodott, és 1992. október 
1-től Oroszlányi Távhőszolgáltató Kft. 
néven, 100%-os önkormányzati tulajdo-
nú társaságként folytatta tevékenységét. 
1997-ben kezdődött meg az egyéni 
fűtésű lakások rácsatlakoztatása a városi 
távhőellátó rendszerre. A 2007-es év 
fejlesztéseit követően gyakorlatilag a 
város összes társasházi területét lefedjük.  
Egyébként büszkék vagyunk arra, hogy a 

város ipari parkjába beköltözött valamennyi 
vállalkozás is a távhőre kötött, tehát minket 
választott. Szintén kiemelkedő eredmény, 
hogy országos viszonylatban, Ajka után 
a második legalacsonyabbak a távfűtési 
számlák Oroszlányban.
2000-ben a város átvette az ÉDV Rt.-től 
a városi csatornarendszer illetve a szenny-
víztelep üzemeltetését, és elődünk, a Táv-
hő Kft. kezelésébe adta. 2003 második 
felében kezdődött meg a szennyvíztisztító 
telep korszerűsítése, melynek eredménye-
ként Oroszlány az ország egyik legkor-
szerűbb telepének büszke tulajdonosává 
vált. A jó minőségű víz lehetőséget ad a 
további dinamikus fejlesztésekre is.
A vagyongazdálkodási üzletágunk alapját 
az képezte, hogy társaságunk a bérlakás-
üzemeltetést is átvette az önkormányzattól. 
Ezt követően hozzánk került az ipari park 
és a sportlétesítmények kezelése is.
2004-ben kezdtünk ingatlanfejlesztéssel 
és értékesítéssel foglalkozni, első jelentő-
sebb projektünk az Iskolai utcai saroké-
pület felújítása, 48 db lakás kialakítása 
és értékesítése volt. Ezt követte az elmúlt 
év végén átadott 50 lakásos Tópart La-
kópark megépítése, melynek kivitelezését 
projektcégünkön keresztül 
bonyolítottuk. Talán ne-
künk is köszönhető, hogy 
Oroszlányban újra beindult 
a lakáspiac.
Beruházási igazgatóságunk, 
üzletágunk legjelentősebb 
vállalkozása a most átadott 
városi uszoda felújítása és 
bővítése volt. Kontschán 
Jenő irányításával kialakult 
egy olyan projektkezelési, 
pályáztatási technológia, 
amely biztosítja, hogy a ki-
vitelezéssel mindig a legjobb 
ajánlatot adó alvállalkozókat 
bízzuk meg. Ha tehetjük, el-
sősorban oroszlányi cégekkel 
dolgoztatunk.

– A felsorolt feladatokat sok helyen 
maga az önkormányzat végzi. Miért 
jó, ha ez – mint önöknél – üzleti alap-
on működik?
– Úgy érzem, jól döntött az önkormány-
zat, amikor Oroszlányban ezt a modellt 
választotta. Az egyes feladatokhoz csak 
a szigorúan vett üzemeltetési támogatást 
adja, semmi egyebet nem finanszíroz 
direktben. A támogatásokat így a la-
kosság, az intézmények vagy a sportolók 
kapják, akik aztán nekünk fizetik meg az 
igénybevett szolgáltatások árát. Így az 
önkormányzat spórolhat, nem tűnnek 
el a közpénzek szőrén-szálán, mi pedig 
tudatos gazdálkodással visszaforgatjuk a 
bevétel egy részét az egyes létesítmé-
nyek (például a sportcsarnok) rend-
ben tartására, felújítására. Nem utolsó 
szempont, hogy gazdálkodó szervezet 
lévén számos pályázati forrás is meg-
nyílik előttünk. Szerintem ezen a módon 
a városüzemeltetés teljesen önjáróvá 
alakítható, a korábbi önkormányzati fel-
adatok pedig üzletszerűvé, és nem tá-
mogatottá tehetők. Úgy gondoljuk, ez 
a jövő útja!

veér

Ötéves az OSz Zrt.

MODELLÉRTÉKŰ 
VÁROSÜZEMELTETÉS OROSZLÁNYBANO

ro
sz

lá
ny

12 Regio Regia 2007. május



D
orog

13Regio Regia 2007. május

– Mikor alakult meg a gondo-
zási központ?
– Nehéz erre a kérdésre egy-
értelmű választ adni, mert több-
lépcsős volt ez a folyamat. Az 
Otthon téri központban 1990-
ben jött létre az Idősek Gon-
dozóháza. Eredetileg az volt a 
célja, hogy átmeneti elhelyezést 
biztosítson azoknak az idősek-
nek, akik erre valamilyen okból 
rászorulnak, például egy kórházi 
ápolást követően, vagy esetleg, 
ha az idős beteg hozzátartozói 
néhány hétre elutaztak, legyen, 
aki gondoskodik róluk. Az el-
képzelés azonban kútba esett, 
mert akik ide bekerültek, később 
nem igazán akartak hazamenni. Az 
igazat megvallva sem az itt lakók, 

sem az ellátást kérők nem óhajtot-
tak újra „költözni”. Sorra adták be 
a hosszabbítási kérelmeket, így az 
intézmény fokozatosan elveszítet-
te az átmeneti jelleget. Ráadásul 
az igények mellett a változtatást 
az is erősítette, hogy az állami 
normatívák is magasabbak voltak 
az állandó ellátást biztosító intéz-
ményeknél, így végül 1995-ben 
Idősek Otthonává alakultunk, s 
így már végleges megoldást nyúj-
tottunk lakóinknak.
Az igények olyan nagyok voltak, 
hogy 1997-ben már 50 fősre 
bővült az Idősek Otthona.
2001-ben újabb változás kö-
vetkezett, Gondozási Központtá 

alakultunk, s ide 
került hozzánk két 

klub, a házi se-
gítségnyújtás, 
valamint az 
é t k e z t e t é s 
feladatainak 
ellátása. A 

szakmai irányítás és a munkaügyi 
koordináció itt a központban tör-
ténik, de a munka több telephe-
lyen folyik. Jómagam 2000 óta 
vezetem az intézményt szorosan 
együttműködve a szakmai részle-
gek vezetőivel.

– Hogyan kerülnek be ide az 
idősek?
– A folyamat egy kérelem beadá-
sával kezdődik. A beköltözésnek 
elengedhetetlen feltétele, hogy 
maga a gondozott akarja ezt, 
egyetértsen azzal, hogy ide be-
költözik. Éppen ezért a kérelem 
beadását követően egy ún. elő-
gondozást végzünk. Felkeressük 
az idős beteget az otthonában, 
elbeszélgetünk vele, tájékoztatjuk 
arról, hogy itt mire számíthat. 
Megismertetjük vele a házirendet, 
a tárgyi és személyi feltételeket, 
s meg is hívjuk ide, hogy jöjjön, 
nézze meg az intézményt. Ezalatt 
kiderült, hogy az idős ember mit 
szeretne, a hozzátartozók akarata 
tehát nem elegendő.

– Valóban a rászorulók kerül-
nek ide?
– Sokféle része lehet ennek. 
Vannak, akik fizikailag nem tudják 
ellátni magukat, de olyanok is 
bekerülnek ide, akik egyszerűen 
nem tudnak kijönni a gyerekekkel, 
no és a hajléktalanok egy része is 
ide köt ki. Azonban egyre több 
az olyan beteg, akik már tény-
legesen demensek, az önellátási 
képességük csökkent. Eredetileg 
aktív idősek részére készült ez a 
központ, de nem ez a jellemző.

– Beszéljünk az új de-
mens részlegről. Mit is 
jelent ez a kifejezés?
– A demens szó a latin 
„mens”-ből származik, 

Új részleg a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központban

DEMENS-KÖZPONT DOROGON
A sikeres Dorog Város vasúton túli északi telepü-
lésrész rehabilitációja című ROP-pályázat tizenhá-
rom projektje közül ismét megvalósult egy: netto 88 
millió forintos átalakítást követően átadásra került a 
Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központ Idősek Ottho-
na demens betegeket ellátó részlege. A Schmidt villa 
kertjében levő, volt óvoda épülete immáron két funk-
ciót is ellát: egyik részében 2005. októberétől a Dr. 
Magyar Károly Városi Bölcsőde működik, a másik fe-
lében pedig 25, ún. demens beteg folyamatos ápolá-
sát látják majd el. Az átadás kapcsán az új részlegről 
és a Dr. Mosonyi Albert Gondozási Központban folyó 
munkáról Barlangi Katalint, az intézmény vezetőjét 
kérdeztem.



D
or

og

14 Regio Regia 2007. május

amelynek jelentése 
elme, ész, értelem. 
A demencia az 
emlékezet olyan 
mértékű hanyatlása, 
mely ellehetetle-
níti a mindennapi 
önálló életvitelt. 
Mentális hanyatlás. 
Ennek több oka is 
lehet. Mi „készen” 
kapjuk ezeket a be-
tegeket. A szellemi 
hanyatlás nem ter-
mészetes velejárója 
az öregségnek. A 
demencia tünet-
csoport, mely hát-
terében az esetek 
60-70%-ban az 
Alzheimer-kór áll. Az új részleg 
létrehozása nem kötelező ellátás 
Dorogon, az igények szülték, a 
demens betegek ellátása nagy 
szakértelmet, különleges körülmé-
nyeket igényel. Állapotfelmérést 
szoktunk végezni, egy mini men-
tál-tesztet és az ún. GDS-t. Ezek 
segítségével megállapítható, hogy 
az új felvételis egyáltalán demens-
e, és ha igen, akkor milyen fokú 
a demenciája. Ezután az idős je-
lentkezőt a demens centrumban 
is megvizsgálják, ahol orvos erő-
síti meg a teszt eredményeit.  A 
demens betegek ellátása speciális 
gondozást igényel, másfajta ellá-
tásra van szükségük, mint a többi 
idős embernek.
A demens központ létrehozására 
éppen azért gondoltunk, mert 
emelkedett az igény az ilyen jel-
legű megoldásra, itt a központban 
pedig nem tudjuk maradéktalanul 
biztosítani a feltételeket. A de-
mensek ellátásához ugyanis több 
szakemberre van szükség, porta-
szolgálatra, egyéb tárgyi feltéte-
lekre, ami itt nem volt adott.

– Mégis mik ezek a speciális 
ellátások?
– Teljesen másfajta elhelyezés 

szükséges. A biztonság érdeké-
ben például a környezetet úgy 
kell kialakítani, hogy a lehető leg-
kevesebb legyen ebből adódóan 
a baleset. Például, ha a beteg 
elesik, ne legyenek éles sarkok, 
hanem lekerekített megoldásokat 
alkalmazzunk. Egy kicsit olyan, 
mint a gyerekkorban. De nagyon 
fontosak például a színek, külö-
nösen figyelmet fordítunk például 
a pasztell színek alkalmazására, 
vagy ugyanígy a jó megvilágítás-
ra, hogy ne legyenek sejtelmes 
szürke színek sehol. Ez ugyanis 
ijesztő lehet a beteg számára. Aki 
demenciában szenved, annak va-
lószínűleg vannak tiszta pillanatai, 
ilyenkor rálát arra, hogy előtte 
néhány perccel mit is csinált, és 
esetleg megrémül attól, hogy hol 
is van. Éppen ezért fontos, hogy 
megnyugtató környezet legyen 
kialakítva körülötte. Természete-
sen ehhez barátságos, hozzáértő 
szakemberek is kellenek, hogy 
az időnként idegennek tűnő kör-
nyezet okozta félelmet ők már ne 
fokozzák tovább.
A demenseknek sok szabad tér 
kell, hogy a bezártságérzetüket 
csökkenteni tudjuk, illetve, hogy a 
szabadságérzetüket növeljük. Az 

egyik ilyen központban, például 
Dabason ún. kerengő, vagyis ön-
magába visszatérő sétaút van, ahol 
a beteg folyamatosan tud gyalo-
golni anélkül, hogy eltévedne, 
vagy falakba ütközne.
Nagyon fontos a tér elrendezése 
is. 2-3 ágyas szobákban laknak 
a gondozottak, a mentálhigiénés 
foglalkozásokat nagy közösségi te-
rekben tartjuk, kiöblösített folyo-
sók vannak, s az ebédlő is nyitott 
térben van.

– 2000 óta vezeti ezt az in-
tézményt, hogyan kerül valaki 
egy ilyen központ élére?
– Az érettségi után nővérként 
kerültem ide, már 1991-ben. 
Azóta itt dolgozom folyamato-
san. 1997-től főnővér lettem, 
s közben elvégeztem a főiskolát, 
2000-ben diplomáztam. 2002-
ben pedig idősgondozás szak-
vizsgát is tettem. Ez az életem. 
A családom is mellettem áll, öt 
éves a kisfiam, Tibor, és kétéves 
a kislányom, Katalin, a férjem 
pedig vállalkozó, fűtésszereléssel, 
csőhálózatokkal, épületgépészeti 
munkákkal foglalkozik.

Cseh Teréz
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– Sokat mondó cégnevük van. Itt 
azonban – ha jól sejtem – többről 
van szó, mint festésről-mázolásról? 
Mit kell tudni tehát az Önök vál-
lalkozásáról?
– Valóban, az Aranyecset elnevezés a fes-
tő munkákra utal. Jómagam 1978-ban kis-
iparosként kezdtem ezt a szakmát, amit az 
érettségi után egy neves szakember mellett 
sajátíthattam el. Hat évig dolgoztam nála, s 
csak utána váltottam ki az ipart. Már akkor 
is szerettem úgymond a „semmiből” szépet 
alkotni. Eleinte egyedül vállaltam munkát, 
aztán munkatársakkal folytattam, sőt rend-
szerint tanulót is foglalkoztattam. 1994-
ben már céges formában működtünk, 9-10 
fővel dolgoztunk, s 98-tól már kft.-ként 
tevékenykedtünk a piacon.

– Jellemzően milyen jellegű munká-
kat vállaltak, vállalnak?
– A korábbiakban rendszerint alvállalko-
zóként festő-mázoló munkákat végeztünk 

nagyáruházaknál, iskolák, óvodák, egyéb 
önkormányzati épületek felújításainál, át-
alakításainál. A most átadott Demens Köz-
pont megújítására pályázatot írtak ki, s úgy 
döntöttünk ezúttal önállóan is pályázni fo-
gunk a teljes komplex munkára. A pályáza-
tot megnyertük, s így generálkivitelezőként 
vezényelhettük le a teljes felújítást.

– Milyen munkákat végeztek el az 
épületen?
– Az épület szerkezete kívülről nem 
változott, de a belső teret teljesen 
átalakítottuk. Az összes nyílászárót ki-
cseréltük, a belső falakat elbontottuk és 
újakat építettünk helyettük. Kialakítottuk 
a fűtést, újraszigeteltük a tetőt, s min-
denütt burkolatokkal láttuk el a falakat, a 
járófelületeket. Tehát egy komplex felújí-
tást hajtottunk végre a belső tében. De 
természetesen az épület kívülről is meg-
újult, teljesen új külső vakolatot kapott, 

vadonatúj csatornarendszert alakítottunk 
ki, sőt a térburkolat is újként díszíti az 
épületegyüttest, no és természetesen 
végeztünk némi tereprendezést, és egy 
kis parkosítással.

– Mi volt a legnehezebb feladat a fel-
újítás során?
– A nagyon szoros határidők betartása. 
Kemény volt, de amit vállaltunk, azt sikerült 
betartanunk. Mindezt természetesen úgy, 
hogy a sietség nem mehetett a minőség 
rovására. Végül sikerült mindent határidőre 
befejeznünk, és úgy vélem, hogy az elvég-
zett munkákra is büszkék lehetünk.

– Az önök cége családi vállalkozás?
– Igen, a feleségem, Erzsébet asszony 
segíti a munkámat. A gyerekeim már 
elsősorban a saját üzletükkel vannak el-
foglalva, 29 éves István fiam informatikus, 
28 éves Éva lányom pedig kozmetikus. 
A feleségem az, aki igazán összefogja a 
dolgokat, sőt a gyerekeknek is besegít az 
adminisztrációba.

– Szívesen vállalnának a továbbiak-
ban is munkákat generálkivitelező-
ként?
– Természetesen készséggel állunk ren-
delkezésre komplex kivitelezési munkákra 
és persze alvállalkozói területekre egyaránt. 
Az erősségünk a határidők és a minőség. 
Ezeket szeretem betartani, még akár a saját 
hasznom rovására is, mert ha egyszer már 
valamihez a nevemet adom, akkor azt is 
szeretem, ha büszke lehetek rá. Éppen 
ezért fontosnak tartom, hogy csakis meg-
bízható alvállalkozókkal dolgozzak, hiszen 
én magam is tudom, hogy ez a közös 
siker alapja. Alvállalkozóként mi magunk 
is gyakran tevékenykedünk, megbízható-
ságunkat talán az is jól mutatja, hogy a 
dorogi Ipartestület Garancia Védjegyével 
is rendelkezünk.

Cseh Teréz

Legutóbbi munkájukra a legbüszkébbek

ARANYECSET ’94 KFT. – A DOROGI 
DEMENS KÖZPONT FELÚJÍTÓJA

Az elmúlt hetekben került átadásra a dorogi Moso-
nyi Albert Gondozási Központ új részlegeként az ún. 
Demens Központ. Az épületben körülnézve szem-
mel láthatóan szép munkát végeztek az Aranyecset 
’94 Kft. dolgozói. Különösen látványos a változás, 
ha azt vizsgáljuk, hogy az épület milyen volt és mi-
lyen lett. A Regionális Operatív Program keretében 
fejújított régi épület kívülről megszépült, belülről pedig teljes 
egészében „kicserélték”, hiszen még a  belső falakat is átépí-
tették. Az elvégzett feladatokról, no és a munkát végző cégről 
annak vezetőjével, Kovács Istvánnak beszélgettem.

Az új Demens- Központ



– Hogyan lesz egy nőből környezet-
védelmi szakember?
– Környezetvédelmi mérnökként 
végeztem a Budapesti Műszaki 
Egyetem vegyészmérnöki karán, a 
biológus mérnök szakágazaton, illetve 
a későbbiekben egy másoddiplomát 
is beszereztem, így környezetvédelmi 

szakmérnöki végzettséggel is rendelke-
zem. Mondhatjuk úgy, hogy ez volt a 
szakmai indítás. A környezetvédelem 
mindig is közel állt hozzám.

– Mikor került az üzem élére?
– Most lesz tíz éve annak, hogy meg-
kerestek a francia tulajdonosok, pályázzak 
a vezetői állásra. Végül a választásuk rám 
esett. Nem kis szerepe volt ebben annak, 
hogy a ’90-es években, a rendszerváltás 
utáni időkben viszonylag sok fiatal kapott 
lehetőséget vezetői állás betöltésére. Így 

voltam ezzel én is. Azt gondolom, hogy 
mindez egy egyszeri és megismételhetetlen 
időszak volt a magyar gazdaság életében. 
Ezt megelőzően sem volt jellemző, hogy 

csúcsvezetői pozíciókba fiatalok kerülhes-
senek, és úgy látom, hogy ez mai is így 
van. Nekem – mondhatjuk úgy is – sze-
rencsém volt.

– Hány fővel dolgoznak és mennyire 
mondható nőiesnek ez a szakma?
– Ma száz dolgozóval végezzük a munkán-
kat, akiknek körülbelül az egyharmada nő. 
A műszaki vonalon szinte kizárólag férfiak 
vannak, a női munkakörök inkább a labor-
hoz köthetőek. A női menedzserek ebben 
a szakmában nem jellemzőek, alapvetően a 
férfiak uralják ezt a területet.

– Ezek szerint nem lehetett könnyű 
dolga. Hogyan fogadták itt önt, mint 
női vezetőt?
– Talán meglepő, de ezen a téren semmiféle 
gondom nem volt. Hamar elfogadtak a férfi 
munkatársaim és a női középvezetőimmel is 
jól kijöttem, így nem volt ebből probléma 
sohasem. Inkább csak az első időkben 
voltak furcsa szituációk. Emlékszem, egy 
alkalommal az akkori gazdasági vezetőmmel 
együtt mentem egy tárgyalásra, aki idősebb 
volt nálam, és az első bemutatkozásig a 
tárgyalópartnereim automatikusan őróla 
gondolták, hogy a cég első számú veze-
tője. Néha kicsit meglepődnek még ma is 
egy-egy tárgyaláson, hogy egy nő képvisel 
egy ilyen céget, de ez egyre ritkább. Ma 
már ügyesen palástolják férfi vezetőtársaim 
az ilyen jellegű gondolataikat.

– Mit gondol, a nők jobban vezet-
nek?
– Biztos, hogy a nők másképpen vezetnek, 
mint a férfiak, de az is igaz, hogy nő és 

Az ONYX Magyarország Kft. nevét, úgy gondolom kicsiny hazánkban nincs olyan ember, aki ne 
ismerné. A környezetvédelem szinte minden modern társadalomnak központi témája, így van ez 
nálunk is. Veszélyes hulladékok égetése, szigorú ipari körülmények, hatalmas gépek, komoly ve-
zérlőberendezések... mindezt közvetlen közelről is megtekinthettem az ONYX Magyarország Kft. 
nyílt napján. Az igazi meglepetést azonban az okozta számomra, hogy ezt a sikeres ipari üzemet 
egy elsőre törékenynek tűnő teremtés, egy nő vezeti. Ismerjék meg önök is Lágler Katalint, az 
ONYX Magyarország Kft. ügyvezető igazgatóját!

Női vezetők a Királyi Régióban

MÁR 10 ÉVE A KÖRNYEZETVÉDELEM 
HAZAI FELLEGVÁRÁNAK ÉLÉN



Sasváriné Meszes Erzsébettől, az ONYX 
környezetvédelmi megbízottjától, illetve 
laborvezetőtől megtudtuk, hogy 2006-
ban 34 808 tonna veszélyes hulladékot 
semmisítettek meg az égetőműben. Tekin-
tettel az évi 35 ezer tonna maximális kapa-
citásra, ez 98%-os kihasználtságot jelent.
A cég 2006-ban jelentős beruházásokat 
hajtott végre, 50 milliót költött az ún. 
folyamatos emissziómérő rendszerére. 
Ilyen mérőrendszer természetesen eddig is 
volt, de az új már a pontosabb mérést is 
lehetővé teszi, a szénmonoxidot már 30 
másodpercenként lehet mérni. A régi rend-
szer pedig – egy felújítást követően – tar-
talékként funkcionál, ha esetleg bármely 
mérési csatorna meghibásodna.
Az emissziós adatokra vonatkozó mérések, 

illetve határértékek 
szigorodtak. A félórás határértékek mellett 
bevezették az ún. napi határértékeket is. 
Ez sokkal szigorúbb lett, mint a félórásak 
voltak, hiszen lehet 1-2 félóra, amikor 
magasabb a kibocsátás, de a napi átlagot 
tartani kell. A dioxin-kibocsátásról is meg-
tudhattuk, hogy jelentős mértékben a határ-
érték alatt van, sőt a cég új weblapjának 
köszönhetően a napi értékek már online is 
megtekinthetőek, akár visszamenőleg is az 
elmúlt hónapokra.
A beszámolóból az is kiderült, hogy a 
grafikonokon jól látható változásokat, 
az ún. szénmonoxid-csúcsokat a hordós 
hulladékok égetése okozza. Ezek olyan 
zárt tárolású veszélyes hulladékok, ame-
lyeket természetükből adódóan nem lehet 

darabolni, ezért rendszerint 200 kilós ada-
gokban, egészben égetik el őket. Amikor 
egy-egy ilyen hordó igazán lángra lobban, 
akkor keletkeznek a csúcsadatok, amelyek 
természetesen így is minden esetben a meg-
engedett határérték alatt maradnak.
Éppen ezért fontos tehát, hogy amit csak 
lehet aprítani tudják, hiszen a hulladékok 
adagolása lehetővé teszi, hogy stabil legyen 
a kibocsátás is.

Tájékoztatták a jelenlévőket arról is, hogy 
a 2004-ben megsérült és azóta teljes le-
bontásra került tartály helyére 4 darabból 
álló, egyenként 300 m3 térfogatú, álló, 
hengeres, kúpos fenekű tartály-csoportot 
telepített a cég. Az új tartályok a ma elér-
hető legkorszerűbb technológiát képviselik. 
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nő között is óriási a különbség. A nők talán empatikusabbak, 
kompromisszumkészek és talán maximalistábbak. De nem lehet ál-
talánosítani. Vannak a nők között is keménykezű, már-már agresszív 
vezetők, én csak merem remélni, hogy a munkatársaim nem közéjük 
sorolnak, mert ez igazán távol áll az én vezetési stílusomtól.

– Tíz éve vezeti ezt a céget. Mire a legbüszkébb?
- Az biztos, hogy nagy kihívás volt ez a feladat, hiszen amikor 
idekerültem a vállalat még veszteségesen működött, sok volt a 
probléma, a megoldandó feladat. A tevékenységünk jellegéből 
adódóan mindig fókuszban álltunk. A környezetvédelem műszaki-
lag, politikailag, jogilag, kereskedelmileg mindig is egy olyan téma, 
amely mind a szakma, mind pedig a média állandó figyelmét vonz-
za. Ahhoz, hogy mindezen kihívásoknak megfelelhessünk bizony 

az a tudás és tapasztalat, amely szakmai diplomáim mögött állt 
már gyakran nem volt elegendő, hiszen itt helyt kellett állni mind 
pénzügyi-gazdasági, mind politikai téren is. A szaksajtó listáinak 
tükrében cégünk az egyik legjobb vállalat  Magyarországon. De 
igazán annak örültem, amikor abban a megtiszteltetésben volt 
részem, hogy 2006-ban Franciaország és az Európai Unió egyik 
legnagyobb személyiségétől, Simone Veil asszonytól vehettem át  
az európai női vezetők tanácsa elismerését, amelyet évente ítélnek 
oda az EU-ban működő cégvezetőknek. Az eredmények talán 
önmagukért beszélnek. Sikerült műszakilag és gazdaságilag is meg-
szilárdítani a céget, stabil a jelene és minden reményünk megvan 
arra, hogy a jövője is az lesz, s úgy gondolom ma Magyarországon 
ez nem csekélység.

Cseh Teréz

Nyílt napok az ONYX Magyarországnál

ÚJ BERUHÁZÁSOK – NAGYOBB BIZTONSÁG
Április 19-én a sajtó, illetve a lakosság számára 
tartott nyílt napot az ONYX Magyarország Kft. 
A cég vezető szakemberei pontos és részletes 
tájékoztatást adtak a cég legutóbbi fejlesztése-
iről, mérési adatairól, s egyéb, a környezetvé-
delemhez kötődő eseményekről is tájékoztat-
ták a jelenlévőket. Ha a veszélyes hulladékok 
égetéséről hallunk, látjuk az üzem kéményéből 
dőlő füstöt, bizony gyakran aggódni kezdünk. 
Vajon ránk nézve is veszélyes ez a tevékenység? 
Vagy a dorogiak, tokodaltáróiak nyugodtan al-
hatnak? Gyakorlatilag a vállalat beszámolója 
alapján ezekre a kérdésekre kaptunk megnyug-
tató válaszokat.

Folytatás a 19. oldalon
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USZODAAVATÓ DOROGON
A Megbékélés Napja ünnepségsorozat keretében adták át Dorogon a városi uszodát. dr. Tittman János polgármester megnyitójában 
megköszönte mindazok segítségét, akik az uszodáért sokat tettek. Ezt követően dr. Kolber István államtitkár ünnepi beszédjében külön 
kiemelte, hogy a dorogiakkal érdemes együtt dolgozni a város fejlődéséért, mert a dorogiak érezhetően fejlődni akarnak és tesznek is 
ezért. Az ünneplőket – akikkel megteltek a lelátók - Székely Bulcsú, neves vízilabdázónk is köszöntötte. Az ünnepélyes avatás záró 
akkordajént pedig a Synus Szinkronúszó és Úszó Klub lányainak szépséges bemutatóját élvezhették a megjelentek.
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A tartályrendszer hőszigetelt és fűthető, 
haboltóval és kamerás megfigyelő rend-
szerrel van ellátva és egy 1250 m3-es 
vasbeton ún. kármentő medencében került 
elhelyezésre. Ez lehetővé teszi, hogy ha 
akár az összes tartály egyidejűleg meghi-
básodna, akkor sem kerülhet ki a szennye-
ződés a környezetbe. A beruházás 190 
millió forintba került.
Egy új főégőnek köszönhetően csökkent 
továbbá a NOx-kibocsátás is, a 25 millió 
forintos beruházásnak köszönhetően 12%-
kal sikerült csökkenteni ezt az értéket. 
Beszerzésre került továbbá egy ún. röntgen 
spektrométer a labor részére, amelynek a 
segítségével gyorsan képesek megvizsgálni 
a beérkező hulladékban lévő veszélyes 
elemek mennyiségét, így a gépjárművek-
nek jóval kevesebbet kell várakozniuk az 
átvételnél.
Munkába állítottak továbbá egy ún. lég-
kondenzátort, amely a turbina működését 
hivatott segíteni, s ennek köszönhetően 
több energiát képesek termelni a veszélyes 
hulladékok égetése során. A beruházás 52 
millió forintba került.
A biztonságot és a hatékonyságot egyaránt 
növeli a vállalat jelenleg folyamatban lévő 
új fejlesztése is, a szennyvíztisztító rend-
szer kialakítása. Ez egy olyan zártrendszerű 
megoldás, amely lehetővé teszi az ún. „zéró 
vízkibocsátást”.
Olyan tisztító-visszaforgató rendszer, amely 
az üzem területén keletkező valamennyi 
szennyvizet Duna-víz tisztaságúra tisztítja. 

Az üzem területén összegyűjtött tiszta 
és szennyvizek egy medencében gyűlnek 
össze, ahol homogenizálják azokat, majd a 
szűrőberendezés segítségével megtisztítják, 
s ún. ipari vizet kapnak. Ezeket tartályokban 
tárolják, míg a kivont szennyezőanyagokat 
bepárlás után veszélyes hulladéklerakókban 
helyezik el. A megtisztított vizet pedig 
teljes egészében felhasználják a további 
munkákhoz, így a korábbi 80-100 ezer m3 
Duna-víz helyett csupán ennek egyötödét 
fogják igényelni. A szennyvíztisztító beru-
házás értéke 190 millió forint.
Az ONYX fontosnak tartja a fiatalokkal 
is megismertetni munkájukat, éppen ezért 
rendszeresen tartanak nyílt napokat általá-
nos és középiskolások részére, sőt felsőfokú 
tanintézmények hallgatóinak is rendszeresen 
segítenek, akik témaként ezt a területet vá-
lasztják. 1999-től mintegy 5000 tanuló 
fordult már meg az üzem területén.
A város által szervezett veszélyes hulladék 
akcióknak is mindig részese a cég, egy-
részt szakmai segítséget nyújt az akció 
lebonyolításához, másrészt hulladéktároló 
edényeket, s nem utolsó sorban a begyűj-
tött anyagok ártalmatlanítását is vállalják, 
2006-ban 5432 kg veszélyes hulladékot 
semlegesítettek meg ilyen formában.

Az ONYX Magyarország Kft. a VEOLIA 
tulajdonosi csoport tagja, amely minden 
évben rajzversenyt rendez gyermekeknek 
valamilyen környezetvédelmi témában. A 
dorogi gyerekek szép eredményeket értek 

el ennek során.
Szó esett még a Dorogi Égetőmű Kör-
nyezetfejlesztő Közalapítványról is, ame-
lyet Dorog Város Önkormányzata és az 
ONYX Magyarország Kft. alapított azzal 
a céllal, hogy a város környezetvédelmi és 
ehhez kapcsolódó városfejlesztési terveit 
segítse. Az ONYX 2006-ban 63 millió 
forinttal segítette az itt folyó munkát.

A nyílt nap részvevői az előadást követően 
kérdéseket tehettek fel a jelen lévő szak-
embereknek. A kérdések egy részét Loibl 
Sándor főmérnök válaszolta meg, s így 
megtudhattuk például, hogy a kéményből 
kijövő füst időnként azért színes, mert a zárt 
hordókban lévő egészségügyi hulladékokra 
nincsen ráhatása a cégnek az égetésnél, és 
előfordulhatnak olyan anyagok, amelyek 
elszínezik a füstöt, ilyen például a jód, de 
ezek egyébként veszélyt nem jelentenek. 
De arról is szó esett, hogy a dioxinmen-
tesítő katalizátort vajon milyen gyakran kell 
cserélni, és mi történne, ha meghibásodna. 
A válasz megnyugtató volt, hiszen évente 
kétszer vizsgálják a berendezés műszaki ál-
lapotát és szükség esetén – mivel raktáron 
van –, azonnal cserélni is tudják azt.
A kérdések-válaszok között elhangzott az 
is, hogy a közalapítvány a későbbiekben 
már nem csak Dorog, hanem Esztergom-
Kertváros és Tokod, Tokodaltáró környe-
zetvédelmi terveit is segíteni fogja.

A résztvevők a céget bemutató rövidfilm 
megtekintése után az üzemet is meg-
tekinthették, a szakmai kísérők pedig 
szívesen adtak tájékoztatást az ott folyó 
munkáról. Láthattuk az új tartályokat és 
más beruházásokat, a vezérlőteremből mi 
is nyomon követhettük az égésteret a ka-
zánban, lehetőségünk volt tehát megismerni 
és megérteni az itt folyó munkát, s annak 
fontosságát. Nem is sejtjük ugyanis, hogy 
mennyi veszélyes hulladék vesz bennünket 
körül, pedig – például a nagyáruházakban 
– nap mint nap ezek között sétálgatunk. 
Ezek az áruk, ha nem akadnak vevőre,  
előbb-utóbb ilyen üzemekbe kerülnek, ahol 
szerencsére módunkban áll, hogy megsem-
misítsük őket, különben... hegyek nőnének 
körülöttünk!

Cseh Teréz

Folytatás a 17. oldalról – ONYX Magyarország
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Az utóbbi időkben egyre több meghívásnak 
teszünk eleget Doroggal, a Dorogi Kistér-
séggel kapcsolatosan. Beruházások át-
adása, fejlesztési programok, sok-sok jól 
látható, jól érzékelhető változás a város és 
környéke életében. A kistérség eddigi ered-
ményeiről, pályázatokról, megvalósult és 
még megvalósítás előtt álló programokról 
kaptunk tájékoztatást dr. Tittmann János-
tól, a Dorogi Kistérség elnökétől, Englóh-
ner Edina vidékfejlesztési menedzsertől, 
illetve Takácsné Molnár Anikó kistérségi 
ügyintézőtől.

Még 1996-ban alakult meg a mai kistérségi együttműködés 
gyökerének tekinthető szervezet, a Dorog Kistérségi Terület-
fejlesztési Társulás, mely 15 települést fogott össze. 2002-
ben átalakultak, s Dorog Kistérségi Területfejlesztési Társulás 
Dorog Térségi Társulás néven működtek tovább ugyanazon 
tagokkal. 2005. május 11-étől viselik a mai nevüket, Do-
rogi Többcélú Kistérségi Társulás. A célok szinte semmit 
sem változtak: a térség versenyképességének, fejlesztési 
potenciáljainak növelése, a térségben élők életminőségének 
javítása. A célok állandósága mellett azonban a lehetőségek 
és az eredmények tekintetében figyelemre méltó a változás az 
elmúlt évek során, ami elsősorban a sikeres pályázati források-
nak köszönhető. A szervezet ma közoktatási, egészségügyi, 
szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint terület- és 
vidékfejlesztési feladatokat lát el közös intézményrendszerein 
keresztül.

A közoktatási feladatok ellátására három intézményfenntartó 
társulást alakítottak ki Dág-Úny, Epöl-Bajna-Nagysáp és 
Tokod-Tokodaltáró körzetekben. A társulás többféle szak-
szolgálati feladatot is átvett, így a gyógytestnevelést és a 
pályaválasztási tanácsadást is. 2006 óta a társulás részt 
vesz továbbá a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásának 
szervezésében azzal,  hogy az esztergomi székhelyű Montágh 
Imre Általános és Speciális Szakiskola Intézményébe szállítja 
a dorogi kistérség területén állandó lakhellyel rendelkező, s 
ilyen ellátást igénylő tanulókat.
A társulás egészségügyi feladatait, amelyek a központi orvosi 
ügyeletre vonatkoznak, a társulás által fenntartott Dorog és 
Térsége Központi Orvosi Ügyelet révén látja el. Egy 115 
millió forintos beruházás eredményeként nemrégiben került 

átadásra a dorogi kórház területén, a megújított gazdasági 
épületben az új központi háziorvosi ügyelet és a mentőál-
lomás.
A szociális feladatok terén a társulás a többcélúvá alakulása-
kor felvállalta a családsegítést, a támogató szolgálat, valamint 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetését.
A gyermekjóléti feladatok terén is változás történt, 2007. 
január 1-jétől a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás ugyanis 
megalapította a Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermek-
jóléti Szolgálat intézményét.
A belső ellenőrzési feladatokat a társulás 2007. április 1-
jétől egyrészt saját feladatellátásban, másrészt külső erőforrás 
bevonásával látja el.
Végül a területfejlesztési feladatoknak megfelelően a társulás 
összefogja és koordinálja a kistérség gazdasági, kulturális, 
idegenforgalmi és infrastrukturális fejlesztési programjait, meg-
határozza a fejlesztési célokat, azok prioritásait.

A kistérség a megalakulás óta számos nyertes pályázatot 
tudhat magáénak, de a legjelentősebb anyagi forrásokra a 
2005-ös Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás létrehozása 
címmel, a Belügyminisztérium által kiírt pályázat kapcsán tet-
tek szert, melyek összértéke megközelíti a 75 millió forintot.
2007-ben beadott pályázatuk – mely a Helyi Vidékfejlesz-
tési Iroda létrehozását célozta meg, szintén sikerrel járt, a kis-
térség a pályázatot  és az ezzel járó támogatást megnyerte.

Cseh Teréz

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás

FELADATOK ÉS EREDMÉNYEK 
A DOROGI KISTÉRSÉGBEN 2005-2006

Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzésére 

elnyert pályázati összegek 2005-2006

Feladat

Közoktatási feladatok

Szociális alapszolgáltatási feladatok

I. Támogató szolgálat

II. Családsegítő szolgálat

III. Gyermekjóléti szolgálat

IV. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
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Potenciális vásárlóinak táborát nö-
velheti közel egymillió kártyatulaj-
donossal! Tegye vonzóvá számukra 
vállalkozását, és adjon – egy Ön 
által meghatározott mértékű – csá-
bító kedvezményt!
A mai szoros piaci versenyben 
egyre inkább előtérbe kerül a 

vásárló-, illetve ügyfélmegtartás. 
Ennek egyik jól bevált eszköze 
a törzsvásárlói vagy ügyfélkártya, 
amelyet most Önnek a kereske-
delmi és iparkamarák tagjainál 
lévő kamarai tagkártya, valamint 
az Euro Discount Club (EDC) 
kombinált törzsvásárlói rendszere 
biztosít.

A TÁMOGATÓ INFORMATIKAI 
RENDSZER MÁR 

MŰKÖDIK, ÖNNEK CSAK 
JELENTKEZNI KELL, ÉS HASZ-

NOSÍTANI AZ ELŐNYEIT.

A jelentkezési lap kitöltésével, 
amelyet igényelhet a területi kama-
rák ügyfélszolgálatán, vagy letölt-
het a http://profitalhatsz.mkik.hu  
internetes oldalról (Kamarai 
Kedvezmény Rendszer menüpont 
– Nyomtatványok) és a jelentkezés 
díjának megfizetésével bekerül a 
törzsvásárlói rendszerbe, mint ked-
vezményt nyújtó vállalkozás.

A Kamarai Kedvezmény Rendszer-
be történő Elfogadóhelyként való 
jelentkezés díja:

CSATLAKOZZON A KEDVEZMÉNYT 
NYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK TÁBORÁHOZ, 

NÖVELJE VÁSÁRLÓI SZÁMÁT

Kamarai tag részére Nem kamarai tag részére

Adminisztrációs költség 2 000 Ft + ÁFA 2 000 Ft + ÁFA

Jelentkezési díj - 22 000 Ft + ÁFA
Összesen: 2 000 Ft + ÁFA 24 000 Ft + ÁFA

A fenti díj megfizetésével - amennyiben igényli – csatlakozhat az EDC törzsvásárlói rendszeréhez is!

A kisbéri Bánki Donát Szakképző 
iskola tanműhelyében április végén 
került megrendezésre. A versenyzők 
szeptemberben kezdték tanulmánya-
ikat, ismerkedésüket a szakmával. 
Nyolc iskola, Esztergom, Győr, Kis-
bér, Mór, Oroszlány, Székesfehérvár, 
Tatabánya és Zirc szakképző intézet 

tizenhat tanulója fogadta el a szervezők 
meghívását.

ÖSSZETETT EREDMÉNYEK: 
1. Arany Ákos, Váci Mihály SZKI Szé-
kesfehérvár
2. Pisch Gellért, Perczel Mór SZKI Mór
3. Kiss János, Bánki Donát SZKI Kisbér

4. Doma Árpád, Géza Fejedelem SZKI 
Esztergom.
 
A díjakat dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér pol-
gármestere, dr. Zahorán Tamás, a KEMKIK 
titkára, Milus Lajos, a vendéglátó iskola 
igazgatója, Mócher Imre, Ifj. Kormány Ká-
roly és Kovács Károly vállalkozók adták át. 

VASNYŰVŐ 2007. 
VETÉLKEDŐ EREDMÉNYEI

http://profitalhatsz.mkik.hu
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Az újságíró munkája sokszor 
egyhangú, monoton. Időnként 
azonban kegyelmi állapotba is 
kerülhet, amikor olyan inter-
júalanyokat szólaltathat meg, 
akik kivételes személyiségek. 
Ezek közé tartozik a magyar 
mezőgazdaság élő legendája, 
a 67. életévébe lépett Justus 
Gyula, a sárkeresztúri Bio-
Nat Kft. ügyvezetője. Vele 
beszélgettünk a cég perkátai 
beruházásának kapcsán.

Évtizedekig volt a takaros község, Per-
káta szégyenfoltja a falu közepén üresen, 
romos állapotban csúfoskodó egykori 
malom épülete. Justus Gyulának, aki 
néhány éve, a folyékony baktériumtrá-
gya előállításához keresett telephelyet, 
elég volt egy pillantás, és beleszeretett 
a Mária malomba. A kilenc és fél méter 
belmagasságú épület ideálisnak tűnt a 
gyártási technológiához szükséges ha-
talmas tartályok, és a tisztító berendezé-
sek elhelyezésére. No meg nem mellék-
esen az elnevezés is szimpatikus volt a 
nyugdíjas agrárszakembernek.
– Nagy Mária tisztelő vagyok, így azt 
gondoltam, hogy üzemünk beindítása 
után is megtartjuk a Mária malom elne-
vezést, hiszen így ismerik a perkátaiak, és 
a környékbeliek. Az épületet egyébként 
1900 és 1905 között építette egy 
Tóth nevű ember. Az ünnepélyes átadás 
azonban tragédiát hozott: a tulajdonos 
fia tette fel ugyanis a nagy meghajtószíjat, 
amely elkapta, és ő a helyszínen meghalt. 
Ezért az építő azonnal továbbadta a 
malmot, amely az államosításig működött. 
Igen jó minőséget lisztet tudtak itt őrölni, 
az egész sárbogárdi járásból ide hozták 
a gabonát. Aztán a dunaújvárosi malom 
megépülésekor egyszerűen leszerelték a 
gépeket, és átvitték oda, azóta üresen 
állt az épület.

A hatalmas malmot két és fél év alatt, 
teljesen saját erőből újította fel a Bio-Nat 
Kft., mindössze a speciális berende-
zések, tartályok vásárlásához vettek fel 
bankhitelt. Az egész beruházás mintegy 
200 millió forintba került. Justus Gyula 
egyébként sem híve a kölcsönöknek, az 
idegen tőke beáramlásának a magyar vál-
lalkozásokba. Végrendelkezett is, amely-
ben kikötötte, hogy halála után külföldi 
nem vásárolhat részt a Kft.-ben.
– Még el sem indult a termelésünk, őszre 

tervezzük a próbaüzemet, de már most 
rosszat hozott nekünk az unió. Nyers-
anyagként ugyanis a cukorgyártás mellék-
termékét, a melaszt használnánk, ám az 
EU visszaszorítja a cukorrépa termelését, 
azok kapnak támogatást, akik felhagynak 
ezzel a tevékenységgel. Így két lehető-
ségünk marad, vagy magunk termelünk 
cukorrépát, vagy pedig a szabadegyházi 
bioetanol gyárban kell körülnéznünk, 
keresnünk megfelelő alapanyagot.

A folyékony baktériumtrágyát melasz fer-
mentálásával állítják elő, és a kész anyagot 
hűtve kell tárolni. Erre a célra a Bio-Nat 
Kft. néhány felszámolt tsz tejhűtőit vá-
sárolta fel. Termékük egyébként teljesen 
környezetbarát, és majdnem teljesen 
kiváltja a műtrágyát a gabonaféléknél, a 
napraforgó és a lucerna esetében pedig 
100%-ban. Egy hektárra mindössze egy 
liter folyadék a dózis, és az eredmények 
kiválóak. Egy hektáron 93 mázsa búza, 
illetve 185 mázsa kukorica termett a 
baktériumtrágya alkalmazásával. Erre az 
eredményre tavaly Hódmezővásárhelyen 
termék nagydíjat vehetett át Justus Gyula 
a mezőgazdasági minisztertől.
– Korábban három beszállító biztosította 

Tizenöt éves a Bio-Nat Kft.

PERKÁTÁN MEGMARAD 
A MÁRIA MALOM NEVE



Perkáta
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a baktériumtrágyát, az ő termékeiket for-
galmaztuk. A közelmúltban ilyen-olyan okok 
miatt sorban leálltak, ezért vált szükségessé 
saját gyártóüzem létrehozása. A fermentá-
lást egy évben négy hónapig lehet végezni, 
üzemünkben ekkor napi 5000 litert fogunk 
tudni előállítani. Ez éves szinten 600000 
litert jelenthet, amely mennyiség ugyanek-
kora termőterület trágyázására elegendő. A 
mai kereslet idehaza 50-60000 liter, ezért 
a külföldi piacokra is értékesítünk. Újvidék, 
Lengyelország és Románia lehet jó piacunk, 
azonban tudomásul kell venni, hogy a forg-
almazás csak akkor működik, ha azt saját 
emberünk irányítja. Eddig Németországba 
is szállítottunk, ám rendkívül inkorrektek 
voltak pénzügyekben, úgyhogy onnét 
kivonultunk. Idehaza tíz telephelyen, tíz 
agrármérnök végzi a forgalmazást.

Justus Gyula agrárdinasztiából származik, 
és büszke arra, hogy leánya, immáron a 
negyedik generáció képviselőjeként is ezt 
a szakmát választotta, együtt dolgoznak a 
Bio-Nat Kft.-ben.. A dédszülők Lőcséről 
kerültek az Alföldre. A felvidéki városban 

először pénzveréssel foglalkoztak – volt 
házukban ma pénzverő múzeum található 
–, majd lovaspostát működtettek, amely 
Brailától Fiuméig járta az országot. A 
vasút megjelenésével nagyapja aztán 
belátta, ennek az üzletnek befellegzett, 
és kockázatos lépésre szánta el magát. 
Mindenét pénzzé téve az egri káptalantól 
bérelt termőföldet a Hortobágyon. Ezu-
tán felkerekedett, és körülnézett a bécsi 
gabonatőzsdén, melyik növényért fizetnek 
a legtöbben. Akkor éppen a repce fize-
tett a legjobban… Ez azonban nagyon 
érzékeny növény, az időjárástól elkezdve 
sok minden befolyásolhatja a sikeres ter-
mesztést. A dédpapa nem habozott, az 
összes földet bevetette repcével – és be-
jött neki! Első éves bevételéből meg tudta 
vásárolni a teljes bérleményt…
– Édesapám, nagyapám Debrecenből 
származik, igazi hortobágyi család let-
tünk. Sajnálattal kell tapasztalnom, hogy 
manapság tizedannyi állat sincs arrafelé, 
mint egykoron. Pedig a ló mindig fontos 
segítője volt a mezőgazdaságból megélni 
akaróknak. Én egyébként előbb tanultam 

meg lovagolni, mint járni. A világháború 
idején, négyévesen lovagoltam az oroszok 
elől menekülve a Hortobágytól Linzig! 
Ma is foglalkozom lótenyésztéssel, nóni-
uszokat nevelek. Egyik kancám országos 
tenyészversenyt nyert Mezőhegyesen. 
Másik büszkeségem az a csődör, amely 
jelenleg bérfedeztetésen van Állampusz-
tán, őt a 87, ma élő nóniusz mén közül a 
legjobb ötbe választották.

Justus Gyula a családi hagyományt kö-
vetve agrármérnök lett, pályafutása során 
szinte az egész országot bejárta. Pakodon 
kezdte, a Zalaszentgróti Állami Gazdaság 
ménesmestereként kétszáz ló tartozott 
hozzá. A huszonnyolcadik születésnapját 
már a Tolna megyei Hőgyészen ünnepel-
te, ahol főállattenyésztőként ezer bika, 
háromezer süldő és ötszáz fejőstehén 
fejlődését vigyázta. A Sárbogárdi tsz-ben 
már növénytermesztési ágazatvezetőként 
dolgozott, majd Szekszárdon lett fejlesz-
tőmérnök. A csávázással kapcsolatban 
világszabadalom fűződik a nevéhez.
– Persze a szekszárdi gazdaság is csődbe 
ment, a végén már csak ketten voltunk a fel-
számoló biztossal. Óriási nyereséget hoztam 
a cégnek, ugyanannyit, mint a többi négyszáz 
alkalmazott összesen. Közben 1990-ben úgy 
döntöttem, hogy saját céget alapítok, ekkor 
figyeltem fel az akkori Phylaxia baktériumtrá-
gyájára. Bár a termék kezdetleges volt, nagy 
fantáziát láttam a forgalmazás felfuttatásában. 
Én találtam ki, hogyan lehet felhasználni és 
bevezetni a bio- és köztermelésben egyaránt. 
2000-ben lettem hatvanéves, azóta csak a 
saját cégben dolgozom. Mindössze kétszer 
voltam beteg életemben, úgyhogy, remélem, 
kitartok, amíg a mostani, perkátai beruházás 
gyümölcse is beérik.

Justus Gyulát tizenhárom éves korában 
édesanyja elvitte egy jósnőhöz, aki – bár 
semmit nem tudott a családról, az agrárdi-
nasztiáról – azt mondta: figyeljétek meg, 
hogy ez a gyerek beírja a nevét a magyar 
mezőgazdaság aranykönyvébe! A jóslat 
megvalósult, sőt Gyula bácsi ötleteivel, 
munkakedvével újabb és újabb oldalakat 
nyithat ebben a könyvben. Ehhez kívá-
nunk neki jó egészséget, és hosszú életet!

Veér Károly



Rédli Lászlóról tudni kell, hogy uniós 
szakközgazdász, közösségfejlesztői 
valamint pedagógusi képesítéssel 
rendelkezik. A rendszerváltás óta ír 
pályázatokat, saját tanácsadó vállal-
kozása van, amelynek tulajdonosa és 
ügyvezetője. E cég képviselőjeként 
szervezte meg azt a tanfolyamot, 
amelyen a tatai kistérség kiválasztott 
tagjai vehettek részt.

KÖZPONTI FORRÁS NÉLKÜL 
NEHÉZ A FEJLESZTÉS

 A különleges tanfolyam menetéről, 
részleteiről az alábbiakat tudtuk 
meg:
– Az ötletet az adta, abból in-
dultunk ki, hogy egyre nagyobb 
szükség van minden településnek 
a pályázati rendszerre, arra, hogy 
ezt a forrást is igénybe vegyék az 
adott település vezetői új pénzforrás 
igénybevételére. Tudni kell ehhez, 
hogy az utóbbi évtizedben már szó 
szerint kellett venni: pályázati forrás 
nélkül egyre nehezebb  a fejlesztés. 
Sőt, ezen túlmenően manapság már a 
működtetéshez is növekvő mértékben 
szükségesek a vissza nem térítendő 
központi források. 

ÚJ PROGRAM KELL AHHOZ, 
HOGY BŐVÜLJÖN AZ INTÉZMÉNY
– Utóbbinál példaként említhetjük 
meg, ha egy művelődési központ 
pénzforrást akar, bővíti tevékenységi 
körét. Magyarán „előre menekül”, 
igazolja, hogy szüksége van köz-

ponti segítségre. Bővíti szolgáltatásai 
körét, új programokat vezet be az 
intézmény működésében. Indokolt 
tehát, hogy a pályázók ismerjék meg 
a lehetőségeket, a technikákat, hogy 
minél sikeresebb munkákat adjanak 
be akár országos, akár uniós lehe-
tőségként. 
– Nos, térjünk vissza a kezdetekhez. 
A településpolitikát a polgármeste-
rek irányítják. Mivel a tatai kistér-
ségben partnerekre találtunk a tan-
folyam létrehozására, így az ottani 
településvezetőket kértük, keressek 
meg, jelöljék ki azokat a tagokat, 
akik részt vesznek a tanfolyamon. 
Mindez megtörtént, a 3-4 fős te-
lepülési csoportokban a jelentkezők 
között voltak polgármesterek, hiva-
tali dolgozók, civil szervezetek kép-
viselői egyaránt. Nyolc alkalommal 
találkoztunk, egy-egy alkalommal 
hét órát vett igénybe a tanfolyam.

A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁNAK 
KIALAKULT A MÓDSZERTANA

– Lássuk, mi a lényege mód-
szerünknek. A pályázatokkal 
kapcsolatban egy-egy 
elképzelés ötletként 
jelentkezik, fogalmazó-
dik meg. Az elmúlt 
évtizedekre elmond-
ható, hogy a pályá-
zatírásnak kialakult 
a módszertana. 
Ezt akarjuk mi 
elméleti képzés 
keretében átül-

tetni a gyakorlatra, a helyi viszonyok 
figyelembe vételével. Kialakítottunk 
ugyanis egy olyan pályázati techni-
kát, amelynek segítségével alaposan 
átgondoljuk, megtervezzük, kidol-
gozzuk a felmerülő fejlesztési ötle-
teket, és azokat magasabb magasabb 
szintre emeljük.

MEGFONTOLANDÓ, HOGY KI 
AZ ELLENZŐ, KI A TÁMOGATÓ
– Ilyen módszertani technika példá-
nak okáért a helyben élő érintettek 
összetételének elemzése. Magyarán: 
mielőtt benyújtjuk pályázatunkat, 
érdemes átgondolni, az elképzelés 
milyen rétegeket érint. Nem mindegy 
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Ta
ta PÁLYÁZATOKRÓL OKOSODÓK 

A TATAI KISTÉRSÉGBEN
Úttörő kezdeményezésnek számít, legalábbis szűkebb 
környezetünkben, amivel Rédli László rukkolt elő a közel-
múltban: alakítsanak ki településfejlesztő munkaközössé-
get azzal a céllal, hogy falvak, városok minél sikeresebben 
szerepelhessenek egy-egy adott pályázat megalkotásánál. 
Ő ezzel kapcsolatban a tatai kistérséget kereste fel. Tan-
folyamot szervezett, amelynek résztvevőit az érintett tele-
pülések polgármesterei jelölték ki.



Tata
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ugyanis, kit érint egzisztenciájában 
előnyösen vagy netán hátrányosan. 
Ennek alapján ugyanis lehetnek ellen-
zők ugyanúgy, mint támogatók. Itt 
megint érdemes gyakorlati példákat 
említeni. Egy panelprogram megbuk-
hat, ha a lakóközösségben sok olyan 
család vagy egyedülálló él, aki nem 
tudja biztosítani az önrészt. Nyugdí-
jas, munkanélküli, kiskeresetű. 

KÜLSŐS CÉGEK KERESIK 
AZ ÖNKORMÁNYZATOKAT

– Nagyobb volumenű elképzelésre  
ez ugyanúgy igaz lehet. Vegyük pél-
dául egy elkerülő út megvalósítását. 
Az egyik vállalkozó azt mondhatja: 
számomra hasznos, hiszen csöndes 
lesz az utca. A másik meg úgy véleke-

dik: a járművek kikerülik a környéket, 
elmegy tőlem a vendég. Nos, nekünk 
ezeket időben tudnunk kell, hiszen a 
pályamunka akkor lehet esélyes, ha 
annak minél kevesebb ellenzője akad. 
Érdemes küszöbölni, minimálisra csök-
kenteni az ellenállást.
– Tudni kell egyébként azt is, hogy 
számos külsős cég keresi meg az ön-
kormányzatokat, hogy részt vállaljon a 
pályázat elkészítésében. Ők lehetnek 
profik, de akkor is szükségük van hely-
beli segítségre. Nyilvánvaló, hogy a 
településen élők, helyi szakemberek 
hathatós támpontokat tudnak nyújtani 
az ottani viszonyokról. Ezért hasznos 
a mi tanfolyamunk. Másrészt pedig, 
akik elvégezték ezt a képzést, önál-
lóan is alkalmasak lesznek arra, hogy 

részt vegyenek kisebb pályázatok, 
projektek előkészítésében.

PARTNERI TALÁLKOZÓKKAL 
FOLYTATÓDIK A MEGLÉVŐ 

KAPCSOLAT
– Nos, részben már múlt időben 
beszélhetünk a tanfolyamról, hiszen 
az utolsó előadás a napokban feje-
ződött be. Ugyanakkor maradjunk a 
jelen időnél is. Tudniillik, nem válunk 
meg egymástól. Minden hónap végén 
szakmai klub keretében találkozunk a 
résztvevőkkel, figyelemmel kísérjük, 
hogy a kistérségek fejlesztéseivel 
kapcsolatos elképzeléseik milyen 
stádiumban vannak, és az itt ta-
nultak alapján milyen új pályázatokat 
szeretnének beadni. Uniós alapelv 
a partnerség, a kialakult együttmű-
ködési készség. Ez folytatódhat a 
továbbiakban partneri találkozóinkon. 
Olyan közösség létrehozása, amely 
a településfejlesztésben hozzáértő, 
aktív szerepet vállalhat. 
– Végezetül megjegyezzük, milyen 
előnyökkel járhat a tanfolyam elvég-
zése. Jelképes díj ellenében több 
százezer, esetenként milliós nagy-
ságrendű projektktelőkészítő munkát 
végeznek el a résztvevők, tudatos 
segítőkké válnak,  elképzeléseiket az 
ötlettől a pályázati szintig vihetik.

M. Tóth Sándor

KONKRÉT TERVEKRŐL IS TÁRGYALTAK
A kistérséghez tartozó települések résztvevői magukkal vitték a tanfolyamra konkrét terve-
iket is, amelyet közösen vitattak meg. Minden esetben könnyebb dolguk lesz a pályázati 
kiírásoknál, hiszen azok már a magasabb tervezettség stádiumában vannak.
Tatán szeretnék megvalósítani a Kocsi úti ipari park elkerülő útjának megépítését.
Szomódon multifunkcionális rendezvénytermet építenének, óvodát akarnak bővíteni, 
valamint melegkonyhát kialakítani.
Naszályon egészség- és közösségfejlesztésre sportlétesítményt terveznek.
Bajon energiatakarékos, környezettudatos iskola kialakítása a cél.
Kocson Integrált intézményfejlesztés hatékony működtetés céljából iskola és óvoda össze-
vonása szerepel a tervekben.
Tardoson esztétikus, korszerű iskolát szeretnének kialakítani.

Energiatakarékos, környezettudatos iskola kialakítása Bajon
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Tés a keleti Bakony legmaga-
sabban fekvő települése. Ten-
gerszint feletti magassága 465 
m. Jelenlegi lakossága mintegy 
900 fő. A tavalyi választások 
óta új polgármestere van, a 
korábban tanítónőként a fa-
luban évtizedek óta dolgozó 
Berki Józsefné kapta meg a 
bizalmat.

– Gyönyörű helyen fekszik a telepü-
lés. Mit kell tudni történelméről?
– Tés nevének eredete ismeretlen, 1086-
ban Tehes néven szerepel egy összeírásban. 
A török hódoltság alatt a falu lakossága 
nagyon lecsökkent. Kistés, mint falu 
1599-ben megszűnt, a török lerombolta, 
lakói elmenekültek, azóta pusztaként van 
nyilvántartva. A XVIII. században több 
esetben voltak betelepítések, ebben az 
időben a bádeni hercegségből, Szászor-
szágból is telepítettek németeket a faluba. 
Mára viszont újra teljesen magyarok lakják 
a települést.
Tésnek már 1276-ban volt temploma, 
ezért hívták még az 1566-os években 
is Egyházastésnek. A jelenlegi katolikus 
templom középső részét 1725-ben 
Gróf Nesszelrode Ferenc Bertram fehér-
vári prépost építtette újjá. Ez azonban 
szűknek bizonyult, 1834-ben elkezdték 
a templom bővítését, amit 1837-ben 
fejezték be. Ekkor szentelték fel újra, ettől 
az időtől védőszentje Szent István. A 
protestánsoknak gyülekezetük és imaházuk 
volt már 1622-ben. Az evangélikus 
templomot 1785-ben kezdték el építeni, 
1786-ban került tető alá. 1864-ben a 
templomot felújították, ekkor építették 
hozzá a tornyot is.

– Tésről mindenkinek a szélmalmok 
jutnak eszébe… 
– A falu határában vízimalmok hajtására 
alkalmas folyóvíz nincs, így őseink az élénk 
bakonyi szeleket fogták be a szélmalmok 
vitorlájába. Tésen több szélmolnár is 
dolgozott. Ma is működőképes állapot-
ban van két felújított szélmalom. A Helt 
malmot 1840-ben építette Pircher János. 

Hatvitorlás szélkerék hajtja. A malomban 
két pár kő van, 8-as vámra dolgozott, 
napi mégy mázsát őrölt. Az Ozi János 
által 1924-ben épített szélmalom Helt 
Józsefétől 200 m-re épült. A malmok 
országosan védett műemlékek, egész évben 
látogathatók. A Táncsics utca 20. szám 
alatt működik egy kovácsmúzeum, itt, a 
kert végében találhatók a szélmalmok. Ré-
teinken található például a szigorúan védett 
árvalányhaj is.

– Meredek kaptatón érünk fel a fa-
luba. A közlekedésen túl mi okozott 
még gondot Tés életében?
– A korábbi évszázadok szárazságai miatt 
a település magasságából adódóan sokszor 
probléma volt az ivóvíz, a kutak kiszárad-
tak. 1996-ban a „Japán-hitel” keretében 
a Jásd-Csetény vonalon megépült az új 
vezeték, ezzel a falu egészséges vízellátása 
megoldódott. 1998-ban a Tés-Jásd kö-
zötti vezeték is átépítésre került. 1996-
1998 évben megépült a község szennyvíz-
hálózata és egy szennyvíztisztító telep is. 
A másik gond az alacsony gyermeklétszám, 
a múlt évben végleg bezárt az iskola, ahol 
én is tanítottam.

– Miből élnek itt az emberek?
– A legnagyobb foglalkoztató maga az 
önkormányzat, ezen kívül helyben csak 
néhány kisvállalkozó, vendéglá-
tós és kereskedő dolgozik. Aki 
teheti, eljár dolgozni, közel van 
Várpalota, de Székesfehérvárra 
és Veszprémbe is sokan ingáz-
nak. Sajnos nagyon elöregedett 
a falu lakossága, sokkal több a 
halálozás, mint a születés. Pedig 
nagyon becsületes, szeretetre-
méltó emberek laknak ebben 
a csodálatos környezetben, 
megérdemelnék, hogy jobban 
éljenek.

– Mi lehet a kiút?
– Egyértelműen az idegenfor-
galom. Van egyébként me-
legkonyhás éttermünk, vannak 
kiadó házak, és az evangélikus 

egyház parókiája is el tud helyezni 25 
főt. Adottságaink nagyon jók, erre halad 
az országos kék túra útvonala, kétszázöt-
ven barlang várja a mélység szerelmeseit 
Csőszpuszta közelében, Bakonynána felé 
egy sziklaszurdokban egy római fürdő 
maradványai láthatók. A vadban gazdag 
erdők is jelenthetnek idegenforgalmi vonz-
erőt. A szélmalmokat és a kovácsmúzeumot 
már említettem. Emellett több rendezvényt 
is szervezünk, hogy idevonzzuk a látogató-
kat. Legközelebb június 9-10-én tartunk  
falunapot, amelyre mindenkit szeretettel 
várunk!

– Milyen a község civil élete?
– Örvendetesen gazdag. A kulturális ha-
gyományokat az országos hírű Bakony Vi-
rágai népdalkör, a Hétpróbás citerazenekar 
és a Széllelbéleltek színjátszókör ápolja. 
A rendezvények lebonyolításában és a 
település közbiztonságának megőrzésében 
bátran támaszkodhatunk a Szabó László 
vezette polgárőrségre. A sport terén sajnos 
csak a kispályás focisták aktivizálják magu-
kat. Összességében nagyon jó itt élni, aki 
szereti a csendet, a tiszta levegőt, a nyu-
galmat, az jöjjön el Tésre, és akár vásárol-
jon magának egyet a több elhagyott ház 
közül. Nem fogja megbánni…

vk

TÉS, A SZÉLMALMOK FALUJA
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A szélmalmoktól egy kőhajításnyira szépen 
gondozott lovak szaladgálnak a karámokban. 
Az idilli kép pontosan illik a páratlan termé-
szeti környezetbe. Egy gyönyörű, fekete paci 
kedveskedve dugja pofáját gazdájához, Szabó 
Lászlóhoz, aki szeretettel öleli át a lovat. A 
helyi polgárőrség vezetője számos egyéb mó-
don is szolgálja a kicsiny falu közösségét.

– Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak!
– Kecskeméten születtem 1963-ban, húszéves koromban kerültem 
Tésre, ide nősültem. 86-ban építettünk egy családi házat, itt élek 
feleségemmel, 23 éves fiammal és 20 éves lányommal. A szak-
mám kőműves, de mindig sokat forgolódtam a fegyveres testületek 
közelében. Ez az MHSZ-szel kezdődött, ahol ejtőernyőztem, így 
kerülhettem katonaként a szentkirályszabadjai reptérre. Voltam 
fegyveres őr, majd mentőápoló Pétfürdőn, 1989-ben a szakmá-
mat gyakorolva kimentem Ausztriába dolgozni. 1992-ben jöttem 
haza, azóta – leszámítva egy sikertelen vállalkozást – építőipari 
cégeknél dolgozom. A feleségem és a fiam alapított később egy 
családi vállalkozást, az Ilisgipsz Bt. belsőépítészettel, gipszkarto-
nozással foglalkozik.

– Honnan a lovak szeretete, a lovarda ötlete?
– Az egész családunk nagy állatbarát, de a kislányom volt az, aki 
ezt a vonalat kitalálta. Már kisiskolás korában elhatározta, hogy 
lovasterapeuta lesz, jelenleg az ehhez szükséges végzettségek meg-
szerzéséért tanul. Az első lovat 2003-ban vettük, jelenleg nyol-
can vannak, valamint bértartással is foglalkozunk. Van egy telivér 
csődörünk, szeretnénk fedező ménnek levizsgáztatni. Fokozatosan 
bővítjük a lóállományt, az istállót, hogy mire a leány négy-öt év 
múlva végez, gyakorolhassa a szakmáját. Terveink szerint ekkor már 
18-20 lovunk, fedett lovardánk, melegkonyhás szálláshelyünk 
várja a csoportosan ideérkező gyerekeket.

– Ez nem olcsó mulatság.
– Szinte minden pénzünket ebbe öljük. Napról napra, fokoza-
tosan építkezünk, hiszen nincs akkora tőkénk, hogy az egészet 
egyszerre megvalósíthassuk. Ma is fogadunk már vendégeket, egy 
kocsit átalakítottunk amolyan omnibusszá, amivel be lehet kocsi-
kázni a környéket. Családi őrület ez az egész, magánemberekként 
csináljuk.

– Beszéljünk a polgárőrségről!
– Másfél éve vettem át a Polgárőr Egyesület vezetését, jelenleg 
24-en vagyunk, és tizen várnak felvételre. Nagyon jó a csapat, 
nagyszintű önkéntesség (éjszakai járőrözés, saját kocsi használata, 
stb.) jellemzi. Legfontosabb feladatunk a bűnmegelőzés. Járő-
rözünk, figyelemmel kísérjük az idegenek mozgását, felvilágosító 
szórólapokat dobunk kéthavonta a postaládákba, segítjük a rend-

őrség munkáját. Szükség is van erre a növekvő idegenforgalom, 
a nem mindig tiszta szándékkal érkezők miatt. Idén már volt két 
tettenérésünk, és tevékenységünknek is köszönhetően jelentősen 
csökkent az erdőben a falopások és a vadorzások száma. Hozzáju-
tottunk egy Lada Nivához, félkész az irodánk, és az önkormányzat 
is támogat bennünket. Tavaly Tésért Érdeméremmel tüntették ki 
az egyesületet.

– Részt vesz a falunap szervezésében is.
– Igen, én szervezem a tizenkét csapatos kispályás focitornát, 
most éppen új kapukat hegesztünk a barátaimmal az eseményre. A 
dolog magvát egy kisközösség jelenti, akik rendszeresen fociznak 
együtt, és Tési Piranják néven mindenféle tornára beneveznek. 
Ezek egyébként családi események, legutóbb Sopronban voltunk 
asszonyostól, gyerekestől egy kétnapos tornán. Az én tisztem 
megfőzni a falunapon a honvédségi gulyáságyúban a babgulyást, 
de segítek a szervezésben, lebonyolításban, támogatók keresésé-
ben. Minden olyan dolgot pártolok, amely a közösség épülését 
segíti, hiszen akkor élhetünk teljes életet, ha tartozunk valahova! 
Nagyon szerencsétlen dolognak tartom például, hogy a mai fiata-
loknak nincsen semmi szervezett lehetőségük az együttlétre. Ezért 
aztán néha bográcsozunk egyet, ahova jönnek a fiatalok is. Jókat 
beszélgetünk, kikapcsolódunk, közelebb kerülünk egymáshoz.

– Hogy lehet ennyiféle dolgot csinálni egyszerre?
– Én akkor érzem jól magamat, ha izeghetek – mozoghatok. 
Sok mindent meg lehet csinálni, ami nem pénz kérdése. Még 
nem is szóltam a kutyáimról, a kertemről, ami kész arborétum, 
meg a főzési mániámról. Imádok bográcsozni, roston sütni, a tűz 
mellett beszélgetni, kikapcsolódni. Persze ehhez társ is kell, amit 
a feleségemben megtaláltam. Nélküle félkarú óriás lennék, hiszen 
ragyogóan kiegészít, segít, biztosítja a meglehetősen zajos életem-
hez a biztos hátteret.

veér

„Mert tartoznunk kell valahova!”

TÉSI BESZÉLGETÉS SZABÓ LÁSZLÓVAL
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A női vállalkozók, vezetők, a vál-
lalkozások női középvezetői támoga-
tására létrehoztak egy olyan klubot 
– a Dunaújvárosban már sikeresen 
működő női klub tapasztalataira épít-
ve –, melynek egyik célja hogy se-
gítséget nyújtson a felmerülő igények 
és problémák megoldásához, illetve 
előmozdítsa az információáramlást, 
a kommunikációt. Más tekintetben 
pedig a klub biztosítani szeretné a 
hölgyek részére az ismerkedés, a kap-
csolatépítés és -bővítés, az egymástól 
való tanulás, az együttgondolkodás 
lehetőségét. Az alapítók célul tűzték 
ki azt is, hogy a munkaerőpiacról 

hosszabb ideje távol levő nőket, illet-
ve a vállalkozás indítását tervezőket is 
segítsék, motiválják.
Közel 40 alapítótaggal 2007. április 
17-én Székesfehérvárott a Gazda-
ság Házában a klub megalakult. Az 
első klubnapon lehetőség nyílt az 
ismerkedésre, tapasztalatcserére. A 
nap során az alapító tagok között 
bemutatkoztak a klub házigazdái és 
a sikeres működés koordinátorai is: 
Budavári Csabáné (Albacomp ZRt. 
Oktatási és Információs Centrum 
üzletág igazgató), Meizer Magdol-
na (banki szakértő), Kaiser Krisztina 
(Optimum-Junior Kft. ügyvezetője) 

és Sipos Éva (FMKIK főtitkára).
A „bemelegítésnek” szánt téma: 
„Beszélgetés a stílusról, a típusokról, 
az öltözködésről” – olyan izgalmas-
ra sikerült, hogy a székesfehérvári 
Vörösmarty Színház jelmeztervezője, 
Fekete Mónika gyakorlatilag egész 
délután egyedül „uralta a terepet”, és 
jótanácsaival lelkesen segítette a meg-
jelent nőket saját stílusuk, színviláguk 
megválasztásában.
A klubtagok a továbbiakban havonta 
találkoznak majd egymással, s a tervek 
szerint a sokféle hasznos témát a talál-
kozók helyszíneinek változatossága is 
tovább színesíti majd.
Természetesen a Női Vezetői Klub 
nyitott minden vezető nő számára. 
Azok, akik szívesen csatlakoznának 
az alapítókhoz, Vágvölgyi Viktória 
projektgazdánál jelentkezhetnek. 
(Tel.: 22/510-329, 
e-mail: viktoria.vagvolgyi@fmkik.hu)

Cseh Teréz

MEGALAKULT FEJÉR MEGYE NŐI 
VEZETŐI KLUBJA

A Fejér megyében már vállalkozásukat működtető, illetve a me-
gye cégeinek középvezetőjeként, vezetőjeként tevékenykedő nők 
üzleti és személyes sikerének előmozdítását tűzte zászlójára a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara abban a pályázatban, 
amelyet a dunaújvárosi partnerkamarával és az Európai Fejlesz-
tési és Tájékoztatási Egyesülettel együtt készített, és elnyerte a 
Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP) finanszírozását. 

Minőségi szálláshelyek, strandkorszerű-
sítések, kikötők bővítése és felújítása, 
infrastruktúra-fejlesztés. Néhány azokból 
az elképzelésekből, amelyek lendíthetnek a 
balatoni turizmuson. A Balatoni fejlesztési 
tanács szocialista elnöke szerint az Új Ma-
gyarország Fejlesztési terv az elkövetkezen-
dő 6 évben 100 milliárd Ft-ot szán erre, 
vagyis a Balatoni Zászlóshajó programra.
– Az idegenforgalmi és településfejlesztő 
szakemberek azt mondják, hogy az el-
következendő 7 évben még további je-

lentős összegek fognak a Balaton partján 
felhasználásra, befektetésre kerülni. Ez 
megközelíti a 400 milliárdot, de az eu-
rópai uniós támogatásnál 104 milliárddal 
számolunk a turisztikai, idegenforgalmi és az 
ehhez kapcsolódó fejlesztések tekintetében 
– nyilatkozta Suchman Tamás, a Balatoni 
Fejlesztési Tanács elnöke.
Az idegenforgalmat támogató fejlesztések 
körülbelül tíz év alatt valósulnak meg. A 
civilek azonban nem várnak addig. A Mi 
Balatonunk Közhasznú Egyesület az ország 

70 forgalmas pontján helyezett el a tavat 
népszerűsítő óriásplakátokat. Tengernyi 
élmény itthon hirdeti a felirat.

– Rengeteg attrakció van. Az Északi-
parton körbe elkészült a bicikliút. Vannak 
túraútvonalaink, van bob, van golf, van 
lovaglási lehetőség 100 helyen. Van 
minden olyan, amit lehet olyankor csinálni, 
amikor nem 1000-rel süt a nap, és nem 
napozunk kint a Balatonnál – mondta An-
tal Bernadett, a Mi Balatonunk Közhasznú 
Egyesület alelnöke.
Akciójuknak köszönhetően már az elmúlt 
évben megnőtt a Balatonhoz látogató hazai 
vendégek száma. Tavaly Összesen 800 
ezren töltötték vakációjukat a tónál.

400 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS 
VÁRHATÓ A BALATONNÁL

Közel 400 milliárd forint összegű fejlesztés várható tíz év alatt 
a Balatonnál. Ezt Suchman Tamás mondta azon a hajóúton, 
amelyre a tóparti polgármesterek és idegenforgalmi szakembe-
rek mellett a sajtó képviselőit is meghívta. 

mailto:viktoria.vagvolgyi@fmkik.hu
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Elmúlt számunkban interjúval tisztelegtünk 
a kitüntetett lábatlani polgármester, Török 
István előtt. Most a személyes jellegű első 
cikk után a város fejlődéséről, jövőképéről, 
rendezvényeikről kérdeztük.

– Mit vár az idei évtől?
– Úgy gondolom, hogy egy nagyon szép, eredményes sza-
kasz következik városunk életében. Folytatódik a városkép 
megújulása, a városközpont kialakítása. A Fisher-Bau végre 
építeni kezdi huszonhat lakásos társasházát, amelyből hat ön-
kormányzati bérlakás lesz, és helyet kap egy korszerű CBA 
élelmiszer-áruház is benne. Már a folytatáson gondolkodunk 
a beruházóval, a szomszédos telkek megvásárlása zajlik. Egyet 
az önkormányzat, kettőt pedig a Fisher-Bau vesz meg. A régi 
házakat lebontjuk, és újabb lakóépület emelkedhet majd a 
helyükön.

– Az igazi nagy változást a HOLCIM távozása jelenti.
– Ezt a változást nem a polgármester, vagy a képviselőtes-
tület, hanem az élet generálta. Közel másfél évszázad után 
befejeződik a cementgyártás Lábatlanon, és valószínűleg a 
szomszéd városban folytatódik. Ezzel megváltozik Lábatlan 
településszerkezete, foglalkoztatási struktúrája, életminősége. 
Jó lenne, ha a válás szépen zajlana, és csak az elmúlt 140 
év jó emlékei maradnának meg mindkét félben. Példaszerűen 
szeretnénk a hatalmas iparterület (kb. 10 ha) rehabilitációját 
elvégezni. Most kezdődnek a felmérések, milyen munkálatokra 
lesz szükség.

– Mit kezdenek a területtel?
– Vannak olyan területek, létesítmények, amelyek a mészgyár-

táshoz kapcsolódnak, itt tehát megoldott az utódlás kérdése. 
Összességében viszont keressük a hasznosítás lehetőségét, 
több elképzelésünk is van. Lehetne akár itt egy óriási logiszti-
kai központ is, hiszen minden rendelkezésre áll: a kikötő nagy 
hajókat is képes fogadni, jó a vasúti és a közúti közlekedés 
lehetősége is. A másik elképzelés akár az alternatív üzemanya-
gok gyártását sem tartja lehetetlennek. Egy bioetanol üzem a 
tárolókat, hatalmas tartályokat nyugodtan tudná a maga céljaira 
használni. A jövő tehát még nem világos, de reméljük, hamaro-
san összeáll a kép a terület hasznosításával kapcsolatban is.

– Milyen vállalkozások települnek manapság Lábat-
lanra?
– A korábbi ipari túlsúly után örvendetes, hogy zöldebbre 
fordult a vállalkozói struktúra. Sorra alakulnak szőlészetek, bo-
rászatok, de biogyümölcsösök, kertészetek is megtelepednek. 
Úgy látszik, az emberek újra kezdik felfedezni a természet adta 
lehetőségeket, a gazdálkodás szépségeit. Ezért hát szeretettel 
látunk új vállalkozókat, illetve rendezvényeinkre vendégeket 
2007-ben is!

Vk.

MIT HOZ 2007. LÁBATLANON?

LÁBATLAN FONTOSABB RENDEZVÉNYEI 2007 NYARÁN:

JÚNIUS 30.: 
- Nemzetközi Duna Nap a Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület szervezésében
- Búcsúbál, szervező az önkormányzat
- Lábatlani mazsorettfesztivál a Gerenday házban

JÚLIUS 4-13: 
A KÖZ-Egylet szervezésében Gerenday művésztelep (festő alkotótábor gyermek és felnőtt résztvevőknek), és kiállítás

JÚLIUS 20-21:
IV. Lábatlani Blues Fesztivál a Gerenday Kertben

SZEPTEMBER 22-23:
Városi Napok, Szüreti felvonulás és bál, Duna-parti főzőverseny
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Pénz kérdése, hogy mikor in-
dulhat el a Dunaújváros köz-
elébe tervezett “menedzser-
paradicsom” építése, amely 
vásárvárosból, luxusingatla-
nokból és rekreációs részből 
állna. A projekt mintegy 18 
milliárd forintba kerülne, 
amelyből 15 milliárdra ma-
gánbefektetőket keres a tőke-
szervezéssel megbízott cég. 

HELYSZÍN A SZALKI-SZIGET
A magánbefektetők megnyerésétől, a kör-
nyezet rehabilitációjától, az önkormányzat 
által igényelt támogatások elnyerésétől 
és a terület átsorolási eljárásától függ, 
hogy mikor kezdődhet el a dunaújvárosi 
Szalki-szigeten a “menedzserparadicsom” 
építése. 
A beruházó, amely nem is tartja rossz öt-
letnek, hogy a sajtó menedzserparadicsom-
nak “becézi” a projektet, többek között 
vásárváros, konferenciaközpont, szálloda, 
luxuslakások, szórakozóhelyek és kikötő 
építését tervezi a kihasználatlan területen.
A tőkeszerzéssel megbízott Hunguest 
Lakás Rt. eddig olasz, osztrák, német és 
francia érdeklődőkkel tárgyalt a projektben 
való részvételről. A több mint tíz évvel 
ezelőtt a hasonló nevű szállodalánchoz 
tartozó, de azóta már önállósodott cég jel-
enleg az önkormányzati helyreállítási mun-
kákhoz szükséges források előteremtésén 
dolgozik. Vissza nem térítendő támogatást 
igényeltek például a kifejezetten környe-
zetvédelemmel összefüggő beruházásokat 
támogató norvég alapból.
 

18 MILLIÁRDOS BERUHÁZÁS
A sziget felső részére tervezett vásárváros 
és konferenciaközpont létesítése 14-15 
milliárdba kerülhet, ezt magáncégektől vár-
ják. Az önkormányzat és a befektetés-szer-
vező cég közötti megállapodás értelmében 
az infrastruktúra- és területfejlesztésre négy 
éven belül legalább egy milliárdot kell 

költeni. 

“Az elaprózás helyett egyetlen befektetőre 
bíznánk a vásárváros és konferenciaköz-
pont építését, illetve külön tárgyalnánk 
a lakóingatlanok létesítéséről” - mondta 
a Menedzsment Fórumnak Dobos Ilona, 
a Hunguest Lakás Rt. igazgatósági tagja. 
A fejlesztők úgy vélik, legkönnyebben a 
szállodaprojektre találnak partnert, ugyanis 
Dunaújváros köztudottan hiányt szenved 
az igényes vendégfogadó ingatlanokban. 
A külföldi nagy cégek menedzserei ezért 
sokszor Budapesten szállnak meg, és on-
nan ingáznak. Úgy tudjuk, a Hunguesttel 
már tárgyaltak ez ügyben, és szándéknyilat-
kozat is született.

LENNE HOVA FEJLŐDNI
A nagyvállalatok Dunaújvárosba telepe-
désével indokolta a fejlesztés szükséges-
ségét lapunknak Vér Szilveszter városfej-
lesztési vezető főtanácsos, aki szerint “a fejlesztések kölcsönhatására apellálnak”. 
Mint mondta, a település emblematikus 
vállalata, a vasmű például nem mindig talál 
megfelelő helyszínt konferenciái, tovább-

képzései rendezésére, és a gumiabroncs-
gyártást hamarosan beindító dél-koreai 
Hankook szakemberei is használhatnák a 
komplexumot. 
Jelenleg összesen három jelentősebb 
befektetővel tárgyal Dunaújváros a fel-
dolgozóipar, a bioipar és az energetika 
területéről – tudtuk meg Illés Istvántól, 
a dunaújvárosi ipari park ügyvezető igaz-
gatójától. 
A Hankook megjelenése óta főképp 
európai befektetők érdeklődtek a lehető-
ségekről. Legutóbb az IKO nevű belga 
tetőzsindely-gyártóval állapodott meg az 
önkormányzat, de ez a projekt az ingat-
lan árának megemelése miatt végül kútba 
esett. 
Szintén a beruházás mellett szól a projekt 
megálmodói szerint, hogy – a budapesti 
Hungexpón kívül – nincs a közelben kor-
szerű infrastruktúrájú vásárváros. Ráadásul 
Dunaújvárost a fejlett ipari ellátottsága 
mellett főiskolai intézményrendszere is al-
kalmassá teszi a kivitelezésére.

mfor.hu

MÉG VÁRNI KELL A DUNAÚJVÁROSI 
MENEDZSERPARADICSOMRA 



A
jka

31Regio Regia 2007. május

A cím kissé félrevezető lehet, mert valójában a régi 
strand újult meg. A látogatók azonban április 28-án 
egy teljesen felújított fürdőzőhelyet vehettek birtokba.

Az ajkaiakat az időjárás is kegyeibe fogadta, a jó hangulatot tovább 
fokozta a verőfényes napsütés és a nyarat idéző hőmérséklet. 
A jószerencse azonban kevés lett volna a sikerhez, Schwartz Béla pol-
gármester közönségbarát beszédéből megtudhattuk, hogy a strandra 850 
millió forintot költöttek, ebből épült meg hat új, fűtött medence, élményfür-
dős elemekkel és még kettő fedett – egy úszó- és egy gyógyászati célú. 

POLGÁRMESTERI CSÚSZDÁZÁS AZ 
ÚJ AJKAI STRANDON 
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A nagyvázsonyi Fekete Sereg 
Ifjúsági Egyesület Integrált 
Speciális Triatlon Játékot 
szervezett. A játék különböző, 
fogyatékkal élő és ép fiatalok 
közös sportolásáról szólt. A 
triatlon számai futás, íjászat, 
és kerekezés volt. 

Mit is jelent a lectus? A lectus egy latin 
eredetű szó, jelentése háromüléses kana-
pé. A közel egy éves programunk során 
próbálunk három témára koncentrálni: a 
zenére, az irodalomra és a sportra. A 
zenében egyesületünk tagjai, akik fo-
gyatékkal élnek írtak egy szöveget, amit 
aztán zenét tanult társaik megzenésítettek. 
Az irodalomban egyesületünk tagjai, akik 
épek és fogyatékkal élők verseket írnak, 
az ő verseiket gyűjtjük össze és fordítjuk 
le különböző nyelvekre, és jelentetjük meg 
egy kiadványban. 
A harmadik elem a sport, ahol mindenki 
önmagával versenyezik. Május második 
hétvégéjén szerveztük meg a sportos 
találkozót. A hétvége során pénteken 
terepfutásban indulhattak a részvevők. Este 
Lakó Sándor debreceni nem látó fiatalem-
ber saját megzenésített műveit hallgathatták 
meg a résztvevők. 

Szombaton délelőtt a kerékpározás volt a 
főszerep. A délelőtt folyamán a biciklizés 
mellet kézműves foglakozáson vettek részt 
gyermekek, fiatalok Világos Gerda és 
Kantor Natália játszóházában.  Különböző 

kerekes székes 
ügyességi játé-
kokat lehetett 
kipróbálni dr. 
Mádai Mó-
nika által ve-
zetett ability 
játékparkban. 
A babáknak 
és az anyu-
káknak pedig 
Vincze Judit 
a Ringató módszert mutatta be a faluban. 
A délután folyamán az utolsó tusa, az 
íjászat következett. A sportolás után, este 
a Fekete Sereg fiataljai bemutatták Világos 
Gábor és Világos Gerda (izomsorvadással 
született fiatalok) által írt zenei művet, ami-
nek nagyon nagy sikere volt. A Seregnél 
önkénteskedő tunéziai, és francia fiatal 
segítségével breton és tunéziai valamint 
magyar táncokat tanulhattak. A táncházat 
egy éjszakai elvarázsolt erdei vetélkedő 
követett. A vetélkedőn hét csapat indult. 
A csapatok az ország különböző pontjairól 
érkeztek (többek között Tatabánya, Deb-
recen, Taliándörögd…). A csapatokat 
összekeverték így senki sem a barátaival, 
hanem ismeretlen társakkal indult a vetél-
kedőn. A résztvevők között 20, Magyar-
országon az Európai Önkéntes Szolgálat 
keretében önkénteskedő fiatal is részt 
vett akik hét országból érkeztek (Franci-
aország, Németország, Potugália, Dánia, 
Ausztria, Egyesült Királyság, Belgium), 
valamint erdélyi és felvidéki vendégeink is 

játszottak. A 
vetélkedő so-
rán különböző 
nyelveket is 
használtak a 
c s o p o r t o k , 
hogy egymást 
megérthessék. 
A játékban 
hét különböző 
a k a d á l y n á l 
kellett teljesí-

teni feladatokat. Az akadályokhoz helyi 
önkéntes fiatalok vezetésével, valamint egy 
térkép segítségével találtak el a vetélkedni 
vágyók. Az önkéntes segítők fáklyák fényé-
vel mutatták az utat a csapatoknak. Az 
akadályoknál, találkozhattak a sámánnal, 
kitagadott szerzetesekkel, a Zöld Tün-
dérrel…… Éjfélkor az eredményhirdetés 
után az egyesület tagjai által alapított Ru-
tinműtét zenekar mutatta be saját számait, 
majd a Sereg partnerszervezete a debreceni 
Rocksuli növendékei és a Sereg két külföldi 
önkéntese egy ütőkoncertet mutatott be.
Vasárnap a Triatlon játék eredményhirdeté-
sére került sor, ahol mindenki aranyéremmel 
a nyakában térhetett haza. Az eredmény-
hirdetés után pedig a felújított gyermekjá-
tékokat adta át dr. Mádai Mónika aki a 
Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi 
Civil Kapcsolatok és Európai Integráció 
Kollégiumának tagja. A játékokat Erdélyből 
Kisbaconból,  a felvidéki Bartról érkezett és 
nagyvázsonyi fiatalok újították fel.
A hétvége során a művelődési házban Vi-
lágos Gerda kézműves munkáiból és Rábel 
Katalin  szőtteseit csodálhatta a hetven 
mozogni vágyó fiatal, valamint a külföldi 
önkéntesek, kísérők és érdeklődők.
A Fekete Sereg programját kiemelten az 
Ifjúság 2000-2006 és a Nemzeti Civil 
Alapprogram Nemzetközi Kollégiuma is tá-
mogatta. A szervezet tagjai remélik, hogy 
jövő májusban újra lesz triatlon játék, erdei 
vetélkedő Nagyvázsonyban.

Kandikó Rita 
A fényképeket Lepold Antal készítette

LECTUS, INTEGRÁLT SPECIÁLIS 
TRIATLON JÁTÉK
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KOMÁROMI NAPOK 2007.
Az idén immár tizenhatodszor rendezték meg a Duna által kettészakított városban a Komáromi 
Napokat. A folyó északi és déli partján öt napon keresztül állt a bál, színes rendezvények, prog-
ramok, kulturális- és sportprogramok váltogatták egymást non-stop. Képeink a nagysikerű rend-
ezvény egy-egy pillanatát elevenítik fel.

Megnyitó ünnepség a komáromi városháza előtt Idén is több százan vettek részt a Komarno - Komárom 
utcai futóversenyen

Táncegyüttesek ropták nap-mint nap a hatalmas 
sörsátorban

A két város önkormányzata közös ünnepi ülést tartott a 
komarnoi Tiszti Pavilonban

Nagy sikerrel zajlott a hídon a két város erős 
embereinek kötélhúzó versenye

Íme a nagy fogás a horgászversenyen



Eredményesen zárta a me-
nedzsmentváltással indult 
2006-os évet az Albacomp 
Zrt., a vállalat 16,6 milli-
árdos forgalom mellett 134 
millió forintos üzemi ered-
ményt könyvelhetett el. A 
cég jelentős sikereket ért el a 
szolgáltatásokra fókuszáló új 
stratégiájával, a forgalmának 
25%-a már e területről folyt 
be, és továbbra is tartja a 
2008-ra kitűzött 50%-os célt. 
Az Albacomp a szolgáltatások 
terén elért előretörés mellett a 
hardverértékesítések terén is 
megerősítette pozícióját.

EREDMÉNYEK 2006-BAN
Az Albacomp a 2005-ben elért 14,5 milli-
árdos forgalomhoz képest 15%-os növekedés 
mellett 16,6 milliárd forint árbevételt realizált. 
Hardver
Az összes forgalmon belül a hardver- és szoft-
verértékesítés 12,6 Milliárd forint volt, amely 
1,3%-os növekedést jelent. 
„Az Albacomp a napokban fogja legyártani 
a fennállása óta a 300 000. számítógépet, 
amely a vállalatunk számára a stabilitás, a tartós 
piaci jelenlét és a hazai tulajdonú vállalatok 
piaci létjogosultságának a jelképe” – nyilatkozta 
Pukler Gábor, az Albacomp vezérigazgatója. 
„Remélem, hogy ez a teljesítmény végre ráirá-
nyítja a kormány figyelmét arra, hogy a hazai 
tulajdonú vállalatok megrendeléseken keresztüli 
támogatása nem csupán rövid távú befektetés.” 
– tette hozzá.
Szolgáltatások
A tervezett növekedésben jelentős arányt kép-
viselnek a szolgáltatások, amelyek a 2005-ös 
egymilliárd forintról csaknem négyszeresére (!) 
nőve 2006-ban megközelítették a 4 milliárd 
forintot. 
Hogyan látjuk 2006-ot?
A piacot a visszafogott kormányzati költések 
jellemezték, és relatív kevés pályázati forrás 

volt elérhető, amelyek összességében nem 
kedveztek a forgalomnak, azonban a komplex 
szolgáltatások iránti növekvő igény mindezt 
részben ellensúlyozta. Az új közbeszerzési pá-
lyázatok kiírása átcsúszott 2007-re, így egyes 
tervezett bevételi tételek is várhatóan ebben az 
évben realizálódnak.
Tervek a 2007-es pénzügyi évre
A folyamatosan növekvő szolgáltatás-bevéte-
lekre alapozva a vállalat a 2007-es pénzügyi 
évre 20%-os növekedés mellett 19,8 milliárd 
forintos forgalmat és 500 millió forintos üzemi 
eredményt tervez. A szolgáltatásokból szárma-
zó bevételek elérhetik a teljes forgalom 35%-át 
kitevő 7 milliárd forintot, a hardver- és szoftver-
értékesítés pedig a 12,8 milliárd forintot.

A rendszerintegrációs üzletág legfőbb bevételei 
várhatóan a kistérségi szélessávú projektekből, 
a Cisco, CA és a Microsoft rendszerek be-
vezetéséből, illetve a hálózatépítésből fognak 
befolyni.

AZ ELMÚLT 12 HÓNAP
Kistérségek 
Az Albacomp sikeres pályázatai révén 5 kistér-
ségben kezdhette meg a szélessávú rendszerek 
kialakítását. A vállalat az elmúlt napokban nyer-
te el a bicskei kistérség szélessávú hálózatának 
kivitelezési jogát, amelyből 339 millió Ft árbe-
vételre tesz szert. Az elmúlt év rendszerintegrá-
ciós bevételeinek közel 20%-a e projektekből 
származott, és a várakozások szerint ez az arány 
a következő időszakban növekedni fog, mivel 
a legtöbb 2006-ban elkezdett projektből 
2007-ben folyik be a bevételek nagy része.
Iparági kapcsolatok
Az Albacomp az eredményes piaci működés 
érdekében a stratégiai partneri kapcsolatok el-
mélyítésére törekszik több jelentős szállítóval, 
köztük a CA-val, a Ciscoval, a HP-val, az 
IBM-mel, a Microsofttal, az Oracle-lel, a 
Sun Microsystems-szel és a Siemens-szel. E 
cégekkel a kapcsolatok továbbfejlesztésén túl 
a cél az egyre magasabb szintű minősítések 
megszerzése.

Windows Vista
A cég egyik fontos sikere volt, hogy a saját 
márkájú asztali számítógépein és notebookjain 

vásárolhatják meg elsőként a hazai felhasználók a 
március elsején bejelentett Microsoft Windows 
Vista operációs rendszer magyar nyelvű változa-
tát. Helyzeti előnyének köszönhetően ezekből 
már 2 000 darabot értékesített az elmúlt 2 
hónapban.
Vizitdíj automata
Saját fejlesztésű, nettó 380 000 Ft-os vétel-
áron elérhető, saját gyártású vizitdíj-automatát 
mutatott be az Albacomp 2007 februárjában. 
A készüléket a cég bérleti konstrukcióban is 
elérhetővé tette.
Közbeszerzések
Az elmúlt évben a teljes értékesítésnek jelentős, 
de tendenciájában csökkenő hányada közbe-
szerzés keretében nyert megrendelésből szár-
mazott. A vállalat a KSZF pályázatának egyik 
nyerteseként 4 433 számítógépet értékesíthe-
tett, a már említett hat kistérségi projekt mellett 
pedig két győzelmet könyvelhetett el a Térségi 
Integrált Szakképző Központ tendereken. Szin-
tén az Albacomp nyerte a Belügyminisztérium 
Informatikai Főosztályának pályázatát, amelyet 
a Minisztériumhoz tartozó 10 intézményben 
működő Microsoft termékekhez kapcsolódó 
szolgáltatások elvégzésére írtak ki. Mindemel-
lett az Albacomp szállíthat CA termékeket és 
szolgáltatásokat az NHH számára is.
LCD TV
A cég 2007-ben is több ezer darabos 
értékesítéssel számol. A még nagyobb 
volumenű eladásoknak továbbra is a 
beszállítói kapacitások jelentik a szűk ke-
resztmetszetet. A vállalat számára komoly 
piaci előnyt jelent, hogy a készülékeket 
meghibásodás esetén saját szervizében 
javítja, e tevékenység ellátásához nem von 
be alvállalkozót.
Költségcsökkentés
A vállalat a növekvő nyereséget a forgalom 
volumenének növelése mellett jelentős költség-
csökkentéssel tervezi elérni. Ennek keretében 
többek között a gépjárműpark, a telekommu-
nikációs szolgáltatások és a garanciális javítások 
racionalizálását hajtja végre, valamint kiemelt 
figyelmet fordít a belső erőforrások átcsopor-
tosítására.

KÖZEPES ÉV UTÁN JÓ ÚTON 
A SZOLGÁLTATÁSKÖZPONTÚ MŰKÖDÉS FELÉ
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A PROGRAMBÓL:
15. péntek
17 órakor megnyitó
Az ünnepi műsorban közreműködnek a Szövetkezeti és Városi 
Vegyeskar és a Sárvíz Művészeti Iskola sárbogárdi néptáncosai.
Megnyitó beszédet mond: Juhász János polgármester
18.30-kor Eleven Hold együttes koncertje
20.30-kor Takáts Tamás Dirty Blues Band koncert
22.30-kor Kistehén Tánczenekar koncertje

16. szombat
9 órától Kézműves kirakodó vásár
9 órától Pacalfőző verseny
Jelentkezni június 13-áig lehet a művelődési házban. 
Versenyzőnként 3 kg konyhakész pacalt biztosítunk. Bármilyen 
pacalétel készíthető belőle!
9.30-tól Bemutatkozik a sárbogárdi borbarát kör. Kóstoló a 
2007. évi díjnyertes borokból
10 órától Csúzlizda. Tréfás vásári mutatványos, kicsik és nagyok 
örömére.
10.30-kor Barta Tóni bábszínháza. Paprika Jancsi
11.30-kor A bohóc és a cica. Zenés játék a Mészöly Géza 
Általános Iskola 2. osztályos színjátszósainak előadásában.
12 órakor Baranta. Hagyományőrző harcművészeti bemutató.
13.30-kor A főzőverseny erdeményhirdetése

15 órakor Térzene a Sárbogárdi Fúvószenekar előadásában
16 órakor Black Time Táncegyüttes műsora
17 órakor Korda György és Balázs Klári műsora
18 órakor Hastánc show. A Jáde hastánccsoport bemutatója.
19 órakor Marót Viki és a Nova Kultur zenekar
21 órakor Balázs Fecó koncertje
23 órától Utcabál a Chips együttessel

17. vasárnap
10 órától Kézműves kirakodó vásár
10.30-tól Rock zenekarok bemutatkozása
A fellépő zenekarokban sárbogárdi fiatalok is játszanak..
12.30-kor Ebéd
14.30 órakor Helyi roma hagyományőrző csoport néptánc 
bemutatója
15 órakor Country. A Mészöly Géza Általános Iskola 6/a 
osztályának tánca
15.30-kor Varnyú Country Együttes. Amerikai folk muzsika.
17 órakor Taksonyi Ligeti Fiúk. Sváb hagyományőrző 
tánczenekar.
18.30-kor M.É.Z. Ír és skót népzene modernizált változatban.
20.30-kor Budapest Ragtime Band. A világjáró zenekar 
humorral teli műsora.
22 órakor Tűzijáték

KÍSÉRŐ 
PROGRAMOK:

– A világ papírpénzei. 
Kiállítás megnyitó június 
14-én, 17 órakor, 
a József Attila 
Művelődési Központban
– Kiállítás Huszár Károly 
festményeiből, a József 
Attila Művelődési 
Központban
– Női kézilabda torna a 
Mészöly Géza Általános 
Iskola pályáján 
– Asztalitenisz-torna
– Utcai kosárlabdatorna 
a Mikes közben
– Sakkverseny a Cosa 
Nostra pizzériában
– Vidámpark az Ifjúsági 
parkban

XVI. SÁRBOGÁRDI NAPOK 
2007. JÚNIUS 15-16-17.

Helyszín: Sárbogárd, Ifjúsági park
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Tizedik alkalommal rendezik meg a Virágö-
zönt. Az ötlet gazdájával, a Virágözön pályázat 
kidolgozójával és szervezőjével, Döme Katával 
beszélgetünk.

– Annak idején – 10 éve – hogyan kezdődött a Virág-
özön?
– Pár évvel az első Virágözön előtt indult útjára a Virágos Ma-
gyarországért országos pályázat. Néhányan beszélgettünk arról, 
hogy Bicske is milyen szép lehetne, ha rengeteg virággal díszítet-
nénk, és egyszer csak elkezdődött a szervezés. Valaki, – valakik 
mindig mellém álltak, segítettek. Először a Pán Európai Unió bics-
kei szervezete és a Művelődési Központ. 2003-tól a Sport és 
Idegenforgalmi Bizottság. Most a Városfejlesztési, Idegenforgalmi 
és Környezetvédelmi Bizottság. 

– Milyen tapasztalataid lettek „virágosítás” terén ezalatt 
a 10 év alatt?
– A Virágözön talán nem is a díjról, oklevélről szól, hanem hogy 
találkozunk évről évre, megbeszéljük, ki mit ültet idén, melyik az 
a növény, ami újdonság lesz a kertjében. Megcsodáljuk, amikor 
pompázik a nevezők kertje. A 10 év alatt mindig akadt valaki, 
akivel az emléklapok, ajándék cserepek, plakettek, virágok költ-
ségeit meg lehetett osztani. 2003-tól aztán elindult a városi 
virágosítás is, és a kezdeti nehézségek után egyre jobb, szebb, 
látványosabb lett. Évről évre több virágtartót tudott a város kihe-
lyezni. A közterületi füves területek ápolása és az egynyári virágok 
telepítése is megkezdődött. Már gazdája is van a feladatnak, a 
Városüzemeltető Kft, aki a szerény lehetőségeket jól kihasználva, 
minden évben gondoskodik arról, hogy a város ízlésesebb, ba-

rátságosabb megjelenésű és 
virágosabb legyen. A jóaka-
ratú emberek szívét egy szép 
virág látványa felderíti, és ez 
szerintem fontos…

– Mennyiben más, külön-
leges az idei Virágözön?
– A Városfejlesztési Bizott-
ság támogatja saját kerete 
terhére az idei Virágözönt. 
A jubileumi 10. Virágözön 
évében szélesíteni szeretnénk 
a lehetőségeket többféle városszépítő pályázat kiírásával, jelen-
tősebb támogatók bevonásával. Előzetesen csak annyit mondok, 
hogy pályázatot fogunk kiírni kirakatok, üzletek, vendéglátóhelyek 
ízléses, egyedi megjelenésére, illetve civil szervezetek, közösségek, 
magánszemélyek részére közterület parkosítására. 

– Ha jól érzékelem, egymásra építkező városszépítő el-
képzelésekről van szó, és ha már portáljaink, üzleteink, 
közparkjaink is legszebb formájukat mutatják, akkor 
hogyan tovább?
– Természetesen nem titkolt szándékom, hogy elérjem: Bicske 
2008-ban pályázzon a Virágos Magyarországért mozgalomban. 
Nyerni mindenképpen nyerünk egy vidám, virágos városkát, min-
den bicskei örömére. Természetesen (gondolataimban) a szép, 
rendezett virágágyásokba a város idegenforgalmi fejlődésének 
magvait is szeretném elvetni, és remélem 10 év múlva már a turiz-
mus virágai is fogják gazdagítani Bicskét.

VÁROSSZÉPÍTÉS – 10 ÉVES A VIRÁGÖZÖN

Márciusi ülésén Bicske Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy döntött, hogy a PLAST AUTÓ TRANS Kft. által meg-
vételre felajánlott IKARUS 260 43 típusú városi autóbuszt bruttó 1440000 Ft-ért, valamint a BKV ZRt. IKARUS 256. típusú 
autóbuszt bruttó 960000 Ft összegért megvásárolja. A buszvásárlás miértjeiről Szántó János polgármestert kérdeztük.

– Mi indokolta az autóbuszok megvásárlását?
– A jelenlegi szolgáltató már a tavalyi év közepétől jelzi, hogy veszteséges a szolgáltatás cégének. Ezért kértek az önkormányzattól 
4000000. Ft támogatást. A képviselő-testület havi 150000 Ft-ot szavazott meg a közlekedés támogatására. Közben a Pest-megyei 
APEH eljárást indított a szolgáltatóval szemben. E két nyomós indok miatt döntöttünk úgy, hogy saját hatáskörben kell az autóbusz 
közlekedést megoldanunk, ezért két darab autóbusz vásárlása mellett döntöttünk. Az egyik, a helyi közlekedést biztosító már Bicskén 
van. A másikról a BKV ZRt.-vel már megtörtént az adásvételi aláírása, és hamarosan ez is itt lesz. 

– Kik, hogyan és hol vehetik majd igénybe az új buszokat?
– Az egyik busz esetében arról, hogy a helyi közlekedés szolgáltatását ki végzi majd, áprilisi testületi ülésen döntöttünk. A másik busz 
a távolsági közlekedésben teljesít majd szolgálatot. Szeretnénk, sőt elvárjuk, hogy a város intézményei, iskolák, óvodák kirándulásaikra, 
és egyéb célokra ezt a buszt használják. Az ezzel kapcsolatos tarifákról, bérleti díjakról és a különböző kedvezményekről még hatá-
roznunk kell.

(Bicskei Élet)

ÚJ BUSZOK BICSKÉN
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Az ünnepséget megelőzően Varga Sándor, 
a Lovas-iskola vezetője a kezdetekről 
elmondta, hogy negyven évvel ezelőtt 
édesapja, id. Varga Sándor az akkori Me-
zőgazdasági  Technikumban tanított, és az 
állattenyésztési szakkör vezetője volt.
Már akkor kacérkodott egy lovasklub meg-
alakításának gondolatával. Természetesen 
ennek anyagi feltételei is voltak, így segí-
tőket – tsz-eket, állami gazdaságokat, vá-
rosi tanácsot, egyéb szervezeteket kerestek 
meg, így alakult meg a lovasklub a Pápai 
Majorban. 1967. május elsején avatták fel 
az istállókat hét lóval, amiket a tsz-ek adtak 
össze. Kezdetben a Lovas-iskola sportkör-
ként a technikumon belül működött.
Hamarosan területi versenyeken vettek 
részt, bemutatókra, falunapokra, felvonulá-
sokra jártak, majd a folyamatos fejlődés és 
gyarapodás következtében kinőtték a régi 
helyüket. Így kapták meg a mostani hely-
üket, s megindulhatott a fejlesztés. Volt 
bőven terület, megoldott volt a terep, s a 
következő eredményt az IBUSZ-szal kötött 
szerződés jelentette.

Az utazási iroda vissza nem térítendő 
hiteléből készült el a nagyistálló, majd a 
Mezőgazdasági Szakközépiskola bevezette 
a lótenyésztő szakot, így mód nyílt egy 
tanistálló felépítésére is. A kezdetektől 
több mint négyszáz ló megfordult a Lovas-
iskolában, ma huszonkét saját tulajdonú ló 
és öt csikó jelenti az állományt.
Ezen kívül bértartást is vállalnak, a lovakat 
ellenszolgáltatás fejében edzik és karámoz-
zák. Sok aktív versenyzőt nevelt az iskola, 
közülük többen ma is visszajárnak. A lelkes 
gyerekek pedig itt tanulhatják meg a lóte-
nyésztés csínját-bínját. Ez különösen azért 
is örvendetes, mert a fiatalságra ma nem a 
lósport szeretete a jellemző.

A lovas ünnepen Tóth Kálmán és Varga 
Sándor köszöntötték az érdeklődőket és a 
meghívott vendégeket, majd dr. Áldozó 
Tamás alpolgármester méltatta a nagy múltú 
iskolát, kiemelve a népszerű versenyeket, a 
városi ünnepeket színesítő hagyományőrző 
huszárokat, és a lovászképzés jelentőségét.
Ezt követően leleplezték a Nyulasi József 
által faragott, az alapító és a bajnok lovak 
nevét is megörökítő emlékoszlopot. Az 
ünnepi ülést megelőzően az érdeklődő köz-
önség a tanistállóban berendezett kiállítást 
tekinthette meg, ahol a kezdetekről, a het-
venes évekről, a versenyekről készült fotó-
kon követhették végig az iskola történetét. 
A kiállítást színesítette a patkóritkaságok 
gyűjteménye, illetve az iskola dokumentu-

mai, az elnyert serlegek és elismerések, lovas 
találkozók és fesztiválok emlékei.

Az akadálypálya előtt, a „Víg huszárhoz” 
címzett korcsma fedett-nyitott helyszínén 
került sor az emlékülésre, ahol dr. H. Szabó 
Lajos helytörténész, Tóth Gyula, és Csernyi 
Pál az alapítók közül, Hajnóczki Béla, az is-
kola volt elnöke, Kecskeméti Benő, a Batth-
yány Lajos SZKI igazgatója, Kocsis László 
vállalkozó, a Lovas-iskola üzemeltetője és 
Varga Sándor, a jelenlegi elnök idézték fel a 
hőskort, ismertették a szervezeti formákat és 
a lovászképzés jelentőségét.

Ezután, a jubileum alkalmából oklevelek 
átadására került sor, majd a lótenyésztő ta-
nulók mutatkoztak be lovaikkal játékos 
székfoglalás, szalagtépés keretében. Ezt 
jóízű, szabad tűzön készült ebéd elfo-
gyasztása követte, amire minden vendéget 
szeretettel láttak a szervezők.

Nagy Imre (Pápa és Vidéke)

Negyvenéves a Pápai Lovas-iskola

LOVAS ÜNNEP PÁPÁN
Fennállásának negyvenedik évét ünnepelte április 30-án a Pápai 
Lovas-iskola. A szép, gondozott környezet és a lovak szeretete 
a kissé hűvös időjárás dacára sok látogatót csábított ki a zöld-
be. Az istállójuk ajtaján kitekintgető lovak érdeklődve figyelték 
a szokatlan nyüzsgést.
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GESZTI, A KREATÍV
Elsőként rögtön Geszti Péter tartott előadást 
nekünk a reklámról, a marketingről, valamint 
saját magáról és a reklámról. Amit saját ma-
gáról mesélt, nem volt fellengzős, de mégis 
kénytelenek voltunk elismerni, hogy Geszti 
egy hihetetlenül kreatív ember. Munkássága 
a magyar marketing és reklám területén igen 
sokrétű és sikeres. Kezdve az RTK Klub 
gumicsirkés emberétől egészen a politikai 
kampánytervezésen át a magyar öntudat, 
mint márka felhasználásáig. Az elmúlt négy 
év legőszintébb és legtalálóbb tanácsát is 
tőle hallhattuk, arról, hogy hogyan is lehet a 
szakma élvonalába kerülni. „Küldj húsz email-
t, negyven sms-t, ugorj a kocsim elé minden 
nap, és meghallgatlak.”

A LAZASÁG DÍJÁNAK IDEI 
NYERTESE: CSISZÁR JENŐ

Az ismert rádiós és televíziós személyiség-
nek, Csiszár Jenőnek az előadása ponto-
san olyan volt, mint amilyet egy őszinte 
dumájával anno hírnevet szerző rádióstól, 
a magyar Howard Sterntől elvárnánk: laza. 
Jenő dumált nekünk a karrierje kezdetéről, 
a karrierje megtorpanásáról, a karrierje 
újraindulásáról, az újbóli megtorpanásáról, 
a Heti Hetesről, na meg Árpa Attiláról, 
csak lazán. És, hogy mennyire jó rádiózni. 
Dumált lelőhetetlenül, finoman beszólogatva 
sok mindenkinek (Árpa Attilának sokszor), 
elmondva véleményét arról, hogy milyen 
jó, ha tisztességes újságírók lennének, és e-
gyéb olyan dologról, amit ilyenkor lassan már 

kötelező előadnivalónak tekinthet minden 
meghívott fellépő. De végig olyan stílusban, 
amit rég hallhattunk Jenőtől: újra Apukám 
ült velünk szemben.

BŰNÜGYI TÖRTÉNET: 
KNÉZY ÉS DOSZPOT

Ezek után a média szereplőire kiéhezett 
közönség együttesen vonult át a Pátria ká-
véházba, ahol a további közönségtalálkozók 
zajlottak. A folytatásban rögtön dupláztak 
a szervezők, és két embertől kérdezhetett a 
nagyérdemű: Knézy Jenő és Doszpot Péter. 
Mivel mindketten a rendőrség kötelékébe 
tartoztak hosszabb ideig, a kommentátori 
szerepet betöltő Nemes Tamás egy rövidebb 
bevezető után rá is tért az aktuális krimináliá-
ra, a Széna téren zajlott túszdrámára. A két 
vendég együttesen kiállt a rendőrségi akció 
sikeressége és legitimitása mellett, dicsérve 
exkollégáikat, kiemelve azoknak világvi-
szonylatban is kiemelkedő eredményeiket. A 
„gyorsan” kapcsoló közönség gyorsan reflek-
tált is, szóba hozva balul sikerült a móri bank-
rablás félresiklott nyomozását is. Igaz, mind-
ezt csak másnap, más vendégnél. Mindezek 
mellett megtudhattuk azt is, hogy Knézy szí-
ve a mind a sportkommentátori munkáért és 
a rendőrségi emlékekért is dobog. Gyorsan 
visszasiklottunk azért a komolyabb témákra 
is. Megtudtuk, hogy mindketten nehezen 
viselték az irigységet kollégáiktól, amikor a 
média felfedezte őket magának. De, hogy 
miért is lettek ők közismertek? Doszpot 
őszinte válasza egy kicsit vádlón rámutatott 

a közhangulatra. Azért kapta fel őt a média, 
mert a gyilkossági csoport élén ált. Márpedig 
a híradókban csak olyan dolgok szerepelnek, 
amiben gyilkosság, vér, erőszak szerepelhet. 
A sikeres nyomozások, a kiemelkedő rendőri 
munkák nem szerepelnek a hírekben. Ez volt 
amúgy az oka annak az irigységnek, amit so-
kan ellenük éreztek, mondta Doszpot Péter.

ADUNK KAPUNK 
JOBBRÓL IS, BALRÓL IS

Egy rövidebb szünet után mindenki kiköl-
tözött a kávéház teraszára. Dacolva széllel, 
és az egyperces esővel, hallgathattuk az ex-
kormányszóvivő Somogyi Zoltánt, és a Poli-
tical Capital honlapjának küldöttjét, Borokai 
Gábort. Örömünkre kimaradtak a magánélet 
és a munka kapcsolatát firtató kérdések. 
Helyette inkább a kormányok kommunikáci-
ójáról hallhattunk sok mindent. Illetve a sok 
példán keresztül egy konklúziót: Mindenki 
hülyén végzi a dolgát. A politikai korrektség 
jegyében persze. Mindkét nagy párt balul 
intézte a dolgait, a meghívottak szerint. Erre 
végül nagy szakértő módjára bólogatott a 
közönség, mint akiknek a lelki szemei előtt 
felrémlett a tökéletes kampánystratégia, na 
meg az a kérdés, „hogy miért van az, hogy 
sok túlfizetett ember van, aki egyszerűen nem 
jól végzi azt a munkát, amit rábíztak?”. A 
két meghívottat remek választásnak éreztem 
a fesztivál programjában, hiszen egy olyan 
mindenkit érintő témáról beszélgethettünk, 
aminek a leghitelesebb képviselői állták az 
esőt a közönséggel együtt.

HUMOR, BANDÓ, ZÁRÓRA
A nap zárásaként, és a komolyabb témák 
oldásaként Nagy Bandó András szolgáltatta 
nekünk a humoros perceket. Lényegében 
egy kis retró stand-up comedy-vel bizonyí-
totta be nekünk Nagy Bandó, hogy közel a 
hatvanhoz még mindig ugyan az az energikus 
humorista, akit megszerettünk. Retró, mert 
ugyanolyan műsort láthattunk tőle, mint 
húsz éve. De mint tudjuk, egy újszülöttnek 
minden vicc új, a nagyobbak meg úgysem 
a vicceken szórakoznak, hanem azon, ahogy 

III. Alba Média Fesztivál

A HARMADIK MÉDIAÖRÖM KÉT NAPJA
Médiafesztiválra elmenni jó dolog. Mert érdekes, meg eltelik a 
nap. Kávézgatunk, és olyan embereket hallgatunk, akiket amúgy 
mindennap láthatunk a tévében, de nem élőben. Fecsegnek ar-
ról, hogy milyen jó meg szép most az élet, aminek nagyon ke-
mény munka volt az ára, de most boldogok, és örülnek, hogy itt 
vannak. Ilyenkor általában arra gondolunk, hogy a kávé finom, 
és akit hallgatunk tulajdonképpen mindig is szimpatikus volt. 
De ha olyan meghívottak szerepelnek a pódiumon, akik elis-
mertek a szakmájukban, és pláne olyan érdekes előadásokat 
tartanak, mint amilyenek az elmúlt két napban hallhatott a 
közönség, akkor a kávénkat is hajlamosak vagyunk a csészében 
felejteni.
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a népszerű humorista előadja őket: utánoz-
hatatlanul.

A CSERNUS
Másnap pontban tízkor, meg a kötelező 5 
perces késéssel megkezdődött a médiafesz-
tivál második napja. Rögtön kezdésként dr. 
Csernus Imre tartott „terápiát” nekünk. Ha 
baj van, menjük szakemberhez. A médiadoki 
üzenete tiszta volt és egyértelmű: „Ha valaki 
szomjas, lemegy a boltba, és vesz üdítőt. 
Ha valaki éhes, vesz kenyeret. Ha valaki bajt 
érez magában amit nem tud egyedül megol-
dani, az miért nem megy szakemberhez? Az 
is ugyanilyen természetes kell, hogy legyen. 
Még sem az. Csernus nem győzte mondani, 
hogy a terápiára járás nem olyan valami, 
amit szégyellni kellene. Ez is olyan, mintha 
megfázással elmennénk a körzetihez. Még-
sem az. A közismert pszichiáter nem győzte 
hangsúlyozni, hogy a pszichoterápia ténye 
nem szégyellni való. Külföldön, főleg a ten-
gerentúlon ez természetes dolognak számit, 
és valamilyen szinten a lakosság érettségét is 
bizonyítaná az, hogy az ilyen előítélet meg-
szűnne, vagy legalább visszaszorulna. 

STÚDIÓ KONTRA TEREPRIPORT
Egy kisebb szünet után ismét két vendé-
get köszönthettünk. Az MTV Este című 
műsorának házigazdája, Krizsó Szilvia, és 
Orosz József, a Klub Rádió műsorvezetője 
vezetett be minket a riporteri munka rej-
telmeibe. A fesztivál egyik legérdekesebb 
programját ülhettük végig, ahol az anyaság 
és munka témája mellett (Bulvár felhangok 

nélkül!) a szakma árnyoldalairól is szó volt. 
„A Kossuth téren, az egyik lámpaoszlopon 
ott volt a fényképem kiragasztva. Ez jelölte 
azt a lámpavasat, amire fel akartak kötni.”, 
mesélte el a szeptemberi „élményit” Orosz 
József, aki végig élőben tudósította a rádi-
óhallgatókat a zavargásokról. Az elvakult, 
homályos politikai hátterű támadásokat saj-
nos Szilvia sem úszta meg: „… erre odajött 
hozzám egy átszellemült, kedvesen mosoly-
gó ember, aki közölte velem, hogy Kovács 
Lászlóval kellett volna együtt énekelnem, 
mert megérdemeljük egymást.” Érdekes 
volt, hogy a két szakembernek mennyire 
különböző véleménye van a munkájukról. 
Orosz József véleménye szerint nincs unal-
masabb a „stúdióban ücsörgésnél”. Krizsó 
Szilvia ellenben nem találja unalmasnak 
a stúdiómunkát. „Nem akarom elvenni a 
terepen dolgozó kollégák kenyerét.” 

DUMAGÉP ALKOTMÁNYJOGÁSZ
Kolláth György alkotmányjogász szeret 
beszélni, ráadásul gyorsan. Úgyhogy a biz-
tonság kedvéért Nemes Tamás és Azurák 
Csaba is felvállalta a moderátor szerepét. 
Esélyük sem volt. Az örökké energikus 
Kolláth György képtelen volt 5-6 mon-
datban válaszolni a feltett kérdésekre. Ami 
kifejezetten nem baj, mert az ország egyik 
legintelligensebb emberét hallgatni mindig 
öröm. Szóba került minden. Egy kérdésre, 
ami általában egy dologra irányult, hosszú 
választ kaptunk, amiben minden bennfog-
laltatik. Megtudhattuk, hogy sajnos nagy 
bajok vannak a magyar törvényhozásban, 

és a bíróságokon. Konklúzió ugyanaz, mint 
egy nappal korában: nagyon sok olyan em-
ber végzi a dolgát, aki egyszerűen nem ért 
hozzá. Ez a kijelentés semminemű meglepe-
tést nem váltott ki a nagyérdeműtől, inkább 
szomorúan bár, de közönyös arccal vettünk 
tudomást róla.

MAJDNEM EGY ÓRA 
HAJÓS ANDRÁSSAL

A III. Alba Média Fesztivál záró programja-
ként jókora késéssel befutott Hajós András is 
az ismert humorista – zenész – műsorvezető. 
A késést nyugodtan ráírhattuk a rossz közle-
kedés számlájára. Pontosan 10 másodpercre 
rá, hogy Hajós beesett a kávéházba, el is 
kezdte a műsorát. Ami üdítő volt, semmi 
több. Az első kocsi története, a fiatalkori 
italozások, és a sajátos udvarlási szokások 
mellett nem volt szó semmiről. Kár, hogy 
Stand-up comedy-re hívták Andrást, mert 
így csak az hangzott el amire nem voltunk 
kíváncsiak. De sokan leestünk a  székünkről 
a nevetéstől, már azok a szerencsések, akik 
ültek. Mert a hely tömve volt érdeklődőkkel, 
akiket Hajós többször is megkért, hogy ne 
kérdezzenek semmit. Kérdés nem is volt, de 
a 300 spártai módjáró rohamozó autog-
ramvadászok ellen ő sem tehetett semmit. 
Ott ragadt még egy ideig, valószínű azon 
morfondírozva, hogy jövőre meghívják-e. Ha 
igen, remélem, közönségtalálkozó lesz, nem 
Hajós kabaré.

ILYEN VOLT, ÉS ILYEN LEGYEN
Ha egy szóval kéne jellemeznem a látottak-
hallottak alapján az idei fesztivált, akkor az 
első, ami eszembe jut, az a kiforrottabb jel-
ző. Kiforrottabbak, átgondoltabbak voltak a 
programok, mint a tavalyi évek kínálata. Ezt 
lemérni leginkább a meghívottakon lehetett. 
A leendő újságírók nagyon nagy hányada 
nem akar kereskedelmi sztárpalánta lenni. 
Pláne nem bulvár zsurnaliszta. Az általam 
megkérdezett hallgatók szinte kivétel nélkül 
inkább a közszolgálati médiában szeretnének 
elhelyezkedni. És egyszerűen azt tenni, amit 
itt a Kodolányin megtanulnak. Újságot írni. 
És ha lehet. olyan embereket hallgatni, 
akiknek szakmai elismertségéhez nem férhet 
kétség. 

Moór Dávid (albamag.hu)
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Nos, a vetélkedősorozat még februárban 
kezdődött. Összesen harminc csapat, 
kettőszáz résztvevővel nevezett a  szü-
letésnapi várostörténeti vetélkedőre. Az 
általános iskolásoktól a nyugdíjasokig 
minden korosztály vállalhatta a megmé-
retést. A feladatok megoldását április 
22-éig lehetett beküldeni. A szigorú 
elbírálók véleménye szerint színvonalas, 
tartalmas munkák születtek. Tatabánya 
lakói  ismerik városukat, azt a helyet a 
tatai medencében, a Vértes és a Gere-

cse lábainál, amelyik hatvan esztendővel 
ezelőtt még négy önálló településből állt. 
Az 1947-es központi döntés alapján 
egyesült Alsógalla, Felsőgalla, Bánhida 
valamint a névadó Tatabánya község, 
hogy később már megyeszékhelyként is 
funkcionálhasson.
Persze, ami akkoriban a meghatározó volt, 
a nehézipar, a bányászat, cementgyártás, 
hogy csupán néhány példát említsünk, ma 
már a múlté. A város mégsem romlott le, 
sikeres volt a szerkezetváltás. Mégis, a 

történelemben ma is a bányászat haj-
dani fellegváraként említik. Éppen ezért 
stílusos, hogy a hagyományokat méltán 
reprezentáló szabadtéri múzeumban vár-
ták a házigazdák, szervezők a vetélkedő 
résztvevőit.
Ezen a szombaton az időjárás is kegyeibe 
fogadta a versenyzőket. Kellett is ez, 
hiszen – ha már szabad téri rendez-
vényről van szó, az utolsó próbatételen 
olyan tesztlapokat kaptaka versenyzők, 
amelyek kérdéseire úgy kaphatták meg a 
válaszokat, ha nyakukba veszik a parkot, 
megkeresik az emlékhelyeket.
Hasznos, sőt elengedhetetlen volt ez a 
múzeumjárás. Sokszor eldugott helyeken 
bukkantak rá a helyes megfejtésre, mind-
emellett alaposan megismerkedhettek az 
intézménnyel is. Számunkra, kívüllállóként 
bizony jó néhány kérdés kínaiul hangoz-

Pontvadászat a múzeumban

TATABÁNYA HATVAN ÉVE – 
SZÜLETÉSNAPI VÁROSTÖRTÉNETI 

VETÉLKEDŐ A SZABADBAN
Nyüzsgő élet volt ezen a szombati napon a tatabányai Szabad-
téri Bányászati Múzeumban. Nem csoda, hiszen egy vetélkedő-
sorozatnak a végére tették a pontot ezen a napon. A várossá 
nyilvánítás hatvanadik évfordulója alkalmából adott otthont az 
Ipari Skanzen az utolsó megméretésre azoknak, akik alkalmi 
vizsgát tettek Komárom-Esztergom megye székhelyének törté-
nelméből, múltjából, hagyományaiból.
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hat. Ki tudná például, hacsak nem szak-
ember, hogy hol gyártották a skanzenban 
kiállított M 195-ös kompresszort? 
Mennyi a száma a mozdonyvontatású, 
egysínű szállító berendezésnek? Milyen 
sportegyesület van a jövesztőgépre fel-
írva? Mi a klopacska magyar neve? Vagy 
éppen: hova ültették a tanulásban lusta 
gyereket?
Hát, ezekre a kérdésekre bizony akkor le-
hetett választ adni, ha utánajárt az ember, 
ott, a bánhidai múzeum területén. Nos, 
a csapatok között – legyenek azok álta-
lános, középiskolások illetve felnőttek. 
Számosan akadtak, akik a maximális pont-
számot érték el. A pontvadászat késő 

délutánig tartott. A programot színesí-
tette élő múzeumi tanítási óra, idegen-
vezetés, büfé, vonósegyüttes népzenei 
összeállítása. Korabeli viseletbe öltözött 
férfiak, asszonyok kalauzolták a vendé-
geket a hatajtós ház szobáiban, amelyek 
a múlt század évtizedeit elevenítik fel 
berendezésükkel, adnak ma is élménynek 

számító bemutatót az érkezőknek.
Késő délután összesítették a versenyző 
csapatok pontszámait, és megszületett a 
végső eredmény, amelyet az iskolamúze-
um előtt hirdettek ki.
Az összesített vetélkedőn az Árpád 
Gimnázium Apródokk nevű csapata 
vitte el a pálmát. Második lett a Boszik 
csapata a Móra-iskolából. A harmadik 
helyezést pedig a kodályosok Ugróbéka 
nevű csapata érte el. 
Kategóriánként is ítélt a zsűri.
A múltidéző témakörben elsők lettek a 
Boszik. Az épített örökség kategóriában 
ugyancsak ők lettek a legjobbak. A 
környezeti érték témakörében pedig Az 
Ugróbékák jeleskedtek.
A nyeremények között szerepelt egyhetes 
nyári tábor, egynapos kirándulás, számos 
könyvvásárlási utalvány a támogatók, helyi 
képviselők jóvoltából. Az eredményhirde-
tést megelőzően pedig az asztalon felso-
rakoztatták az ajándéktortákat is, amelyek 
kitöltöttek egy terjedelmes asztalt. 

M. Tóth Sándor

ZSŰRITAGOK, TÁMOGATÓK
A témafelelősök és a zsűri tagjai: Épített örökség – Zombai Ágnes, Jónási Krisztián. 
Múltidéző – Kővári Edit. Környezeti érték –24 Zachar Zoltán.
Együttműködő partnerek:  Tatabányai Múzeum, Tatabánya Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, Szabadtéri Bányászati Múze-
um Alapítvány, Növekvő Életfa Egyesület, Peron Music Alapítvány, Tájak, Emberek, 
Környezet Egyesület.
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– Először néhány szót rólad, hiszen 
a röplabdás berkeken kívül nem na-
gyon ismernek.
– Kunhegyesen születtem, harminchárom 
éves vagyok. A Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskolán szereztem testnevelés-földrajz 
szakos diplomát, majd később gyógy-
testnevelői képesítést. A régi iskolámban 
kezdtem pedagógusi pályafutásomat. Ezt 
követően 2000-től három évig a buda-
pesti Szent László Gimnáziumban tanítot-
tam. Ezután következett Tatabánya.

– Hogyan alakult sportolói pályafu-
tásod?
– Tízévesen szülővárosom általános iskolá-
jában ismerkedtem meg az alapokkal, majd 

Nyíregyházán a Tanárképző NB-I-es, 
később az NYVSC extraligás csapatában 
játszottam. Strandröplabdában Vince 
Tamás barátommal kétszer nyertünk Kelet 
– kör országos bajnokságot. Később Bu-
dapesten az OSC-ben játszottam.

– Edzőként?
– Testnevelőként természetesen 
iskoláimban oktattam a röplabdát. 
Edzőként a Kunhegyes csapatánál 
debütáltam, velük NB-II-es bajnoki 
címet szereztünk. Budapesten kezdtem 
el foglalkozni a vegyes röplabdával, 
ami három fiú és három lány által al-
kotott csapatot jelent. A sportágnak 

ez a vállfaja már egyre elterjedtebb és 
népszerűbb nálunk.

– Hogyan kerültél Tatabányára?
– A Pöttyös Strandröplabda Országos 
Bajnokság projektvezetője voltam 2003-
ban, amikor Gödri Krisztina és Hermann 
Bea vetették fel az itteni munka lehetősé-
gét, amit én elvállaltam.

– Mi történt azóta?
– Rögtön az első évben kiestünk az NB-
I-ből, de a következő szezonban sikerült 
visszakerülnünk. Ebben az évben változott 
a bajnokság kiírása, az extra liga megszűnt, 
két csoportos lett az első osztály. Mi az 
alapszakaszban  a csoportunk második 
helyén végeztünk, ezzel kivívtuk a jogot, 
hogy a hetedik-nyolcadik helyért játsszunk 
a TFSE ellen. Az alapszakaszban kétszer 
legyőztük őket, így esélyesek vagyunk a 
hetedik helyre. Jelenleg ez a realitás, ha 
úgy tetszik, a maximum.

– Hogyan tovább?
– Amikor bajnok volt a Volán, akkor 
nem volt tatabányai a kezdő csapatban, 
ma viszont csak helyiek alkotják a kezdő 
hatost. Az ilyen formában működő csa-
pat számára létfontosságú az utánpótlás 
nevelés és a játékosok megtartása. Sajnos, 
nálunk az elmúlt három évben a fiatalabb 
generáció nevelését a vegetálás jellemez-
te, így több korosztály kimarad a jövő 
csapatának építéséből. Ugyanakkor öt 
játékosunk távozik a csapattól, elsősorban 
továbbtanulás miatt. Leginkább Bán Éva 
és Haász Judit távozását fájlalom, hiszen 
ők a legjobb játékosaink. Egyszóval nehéz 
időszak következik. Tervezem egyébként, 
hogy a már említett strand- és vegyes röp-
labda után megpróbálkozom Tatabányán 
a parkröplabda meghonosításával, amit 
füvön játszanak vegyes csapatokkal. Talán 
ez is segítheti a Vértes Volánt.

Süle Károly

EBBEN A SZEZONBAN A MAXIMUMOT HOZTA A VOLÁN SE

A HELYI LÁNYOK ALKOTTA CSAPAT 
KITETT MAGÁÉRT

Érdekesen működik Magyarországon a női röplabdabajnokság. 
Van körülbelül négy csapatra való kiemelkedő tudású játékos, 
akik évről évre váltogatják állomáshelyüket, sokszor sztáredző-
jüket követve. Természetesen a pénz után is vándorolnak. Aztán 
van nagyon sok nagyon jó, vagy egyszerűen csak jó játékos, akik 
a többi csapatot alkotják. Az ezredforduló táján Tatabányán is 
állomásoztak ideiglenesen a sztárok. Lett is mindjárt bajnoki 
cím és kupagyőzelem. A helyi celebeknek is ajánlott program 
volt a röplabdameccs. Azelőtt és azóta  a Vértes Volán „csak” 
egy jó csapat és egy nagyszerű közösség, amelynek irányítójá-
val, Bernáth Zoltánnal beszélgettünk.



Április végén érkezett 
meg két jármű ab-
ból a 3 darab Volvo 
7700A típusjelzésű 
csuklós autóbuszból, 
melyeket a 2005. évi 
jegyzett tőkeemelési 
forrásból szerzett be 
a Vértes Volán Zrt. 
A harmadik jármű 
megérkezése a köz-
eljövőben várható. 
Az új eszközök a helyközi 
közlekedésben fogják az 
utazóközönség kényelmét 
javítani.

A csuklós autóbuszok központosított 
közbeszerzési eljárással kerültek meg-
vásárlásra, az eljárást az ÁPV Zrt. 
100 százalékos tulajdonában álló 
Autóbusz-Invest Kft. bonyolította 
le. A vételár járműegyedenként 
70.776 ezer forintot tett ki.
A külső megjelenésében is igen tetsze-
tős autóbuszok belső kialakítása mesz-
szemenően kielégíti korunk követelmé-
nyeit. Hosszuk 18, szélességük 2,55 
méter. A szélességi adat meghaladja 
az autóbuszok egyébként megszokott 
méreteit, ami az utastérben, az ülő-
helyek közötti folyosó tágasságában 
vehető leginkább észre. A járművet 
egy 265 kW (360 LE) teljesítmé-
nyű turbó dízel motor mozgatja. Az 
erőforrás a szükséges helyzetekben 
megfelelő menetdinamikát 
kölcsönöz az 52 ülő- és 94 
állóhelyet biztosító, 146 férő-
helyes autóbusznak. Az Euro 
4 emissziós besorolású, rend-
kívül környezetkímélő motor 
teljesítménye teljesen automa-
tizált ZF váltón jut el a hajtott 
kerekekig. A jármű lassításáról 
tárcsafékek gondoskodnak. 
Az autóbuszvezetőt ké-

nyelmes munkahely fogadja, a ke-
zelőszervek tág határok között állít-
hatók, könnyű megtalálni a megfelelő 
testhelyzetet. A kijelzőket digitális 
műszerek alkotják, könnyű és gyors 
áttekinthetést tesznek lehetővé. A 
műszerek között fedélzeti számítógép 
is helyet kapott.
Az utasok fel- és leszállására három 
tágas ajtó áll rendelkezésre. Az 
alacsonypadlós kialakítás révén a be-
lépő magasság mindössze 34 cm, ami 
a jármű süllyesztésével tovább csök-
kenthető. Ugyanez a szerkezet arra is 
alkalmas, hogy egy esetleges forgalmi 
akadály esetén (például túlzott 
padkamagasság) a járművet alacsony 
sebességnél megemelje. Az alacsony 
padlómagasság mellett a mozgáskorlá-
tozottak beszállását a második ajtónál 
rámpa segíti, így a kerekes székkel 
közlekedők is biztonsággal vehetik 
igénybe a jármű szolgáltatásait. A 
második ajtóval szemben tágas tér áll 

rendelkezésre a kerekes székkel, 
vagy babakocsival utazók részé-
re. Az utastér légkondicionált, a 
környezeti hőtől dupla üvegezés 
védi a bent ülőket. Az utasok 
tájékoztatásáról Autocom típusú 
elektronikus kijelzők gondoskod-
nak.
A most forgalomba álló há-
romtagú csuklós Volvo flotta a 
Duna-vonalon váltja ki az ott 
közlekedő Rába Contact 292 

típusú járműveket, amik más terü-
letekre kerülnek áthelyezésre az el-
öregedett Ikarus csuklós autóbuszok 
helyett. A Tatabánya-Tata-Esztergom 
viszonylatban közlekedők tehát jelen-
tős minőségi fejlődést tapasztalhatnak 
a közeljövőben.
A Volvo csuklós autóbuszok mellett 
a Vértes Volán Zrt. Setra 313 
UL típusú használt autóbuszokat is 
forgalomba állított. Az 1999-ben 
gyártott, Németországból beszerzett 
7 darab szóló jármű – komfortját te-
kintve – ugyancsak nagy előrelépést 
jelent a helyettük selejtezett 20-22 
éves Ikarus szóló autóbuszokhoz 
képest. A Setrák Tata, Tatabánya 
és Oroszlány elővárosi járatain köz-
lekednek.
Még ebben az évben újabb csuklós 
autóbuszok forgalomba állítása várha-
tó. A beszerzéssel – a korábbiakhoz 
hasonlóan – szintén az Autóbusz-
Invest Kft.-t bízta meg a Vértes 

Volán Zrt. A beszerzés forrását 
az a 252 millió forint jelenti, 
amit az ÁPV Zrt. tőkeemelési 
forrásként juttatott 2006-ban 
a társaságnak. Az összegből a 
Vértes Volán Zrt. újabb 4 da-
rab csuklós autóbuszt tervez vá-
sárolni a helyközi közlekedésben 
utazók kényelmének javítására.

Vértes Volán Zrt.

VOLVO ÉS SETRA AUTÓBUSZOK 
ÁLLTAK ÜZEMBE A VÉRTES VOLÁNNÁL

Tatabánya
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125 éve született, és negyven 
éve hunyt el a XX. századi 
zeneirodalom óriása. A ket-
tős évforduló tiszteletére az 
idei esztendőt Kodály emlék-
évnek nyilvánították, ebből 
az alkalomból közli lapunk a 
jeles zeneszerző pályaképét, 
életrajzát.

Kodály Zoltán, a magyar zeneszerzés, nép-
zenekutatás, zenepedagógia és művelődés 
történetének kiemelkedő jelentőségű alakja 
galántai gyermekkorát és nagyszombati 
érseki főgimnáziumban töltött diákéveit 
követően 1900 szeptemberében érkezett 
Budapestre, hogy párhuzamosan végezze 
egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter 
Tudományegyetem magyar-német szakos 
hallgatójaként, az Eötvös Kollégiumban, 
valamint Hans Koessler zeneakadémiai 
zeneszerzés-osztályában. Széles irodalmi, 
művészettörténeti, nyelvészeti, történettu-
dományi látókörét az Eötvös Kollégiumban 
szerezte meg, s az itt töltött évek meg-
határozó jelentőséggel bírtak későbbi tu-
dományos pályájának, tudósi attitűdjének 
kibontakozására.

A konzervatív szellemiségű Zeneakadé-
mián Johannes Brahms hatása alá került, s 
habár zeneszerzői képességei – elsősorban 
kontrapunktikus tudása – már ekkor is lát-
ványosan megmutatkoztak, önálló hangú, 
érett kompozícióval mégis meglehetősen 
későn lépett nyilvánosság elé (Nyári 
este, 1906). Kereső alkata irányította 
a korszak egyik leglázasabban kutatott 
tudományos témája, a népdal – szöveg és 
dallam – vizsgálata felé: amagyar népdal 
strófaszerkezetéről szóló bölcsészdoktori 
disszertációját (1906) – korábbi gyűj-
tések és Vikár Béla fonogramgyűjteménye 
mellett – már saját első gyűjtőútja készítet-
te elő (1905).
Elődeihez képest egészen új módon 
értelmezte a népdal fogalmát, amikor a 
városi zeneszerzők divatos népies műdalait 
– amelyeket addig népdalnak tekintettek – 

szembeállította az általa gyűjtött autentikus 
parasztzenével. Későbbi felesége, Gruber 
Emma szalonjában éppen e munkája révén 
kötött életre szóló barátságot Bartók Bélá-
val is, aki vele egy időben, de tőle teljesen 
függetlenül kezdet foglalkozni a témával. 
Közös tevékenységük első gyümölcseként 
1906-ban húsz népdalt adtak közre zon-
gorakísérettel (Magyar népdalok).

Kodály alkotói gondolkodására a magyar 
parasztzenéhez hasonló, meghatározó 
hatást gyakorolt Claude Debussy zené-
jével való megismerkedése berlini és 
párizsi tanulmányútján (1906-7). Ez se-
gítette ahhoz, hogy eltávolodjon korábbi 
modelljétől, Brahmstól, s elsősorban a 
harmóniahasználat terén megújítsa zenei 
nyelvét. Kodály felismerte, hogy a ha-
gyományos funkciós gondolkodás, amely 
az előző két évszázad zenéjét uralta, nem 
egyeztethető összea dúr-moll tonalitástól 
távol eső, archaikusabb hangrendszereket, 
például a pentatóniát őrző magyar népze-
nével, vagyis nem alkalmas arra, hogy rá 
támaszkodva, s közben mégis a népzene 
szelleméből megújítsa a magyar zenét. 
Így zeneszerzői érdeklődése – Debussy 
példáját követve – a modális fordula-
tok, illetve a tonalitás kereteit feszegető 
harmóniai jelenségek és alterált hangzatok 
felé fordult.

Első alkotói korszakában keletkezett 
művei – elsősorban dalciklusok, kamara- 
és szólókompozíciók, zongoradarabok 
– a korabeli francia zenei avantgárddal 
egyenrangú alkotóként állítják elénk a 
komponistát. Ugyanakkor Ady Endre 
kortársaként, híveként és verseinek kon-
geniális megzenésítőjeként – műveivel és 
közéleti szereplőként egyaránt – a modern 
Magyarország megteremtésében is aktív 
szerepet kívánt vállalni.

Tanulmányútjáról hazatérve a Zeneaka-
démia zeneelmélet- és zeneszerzés-tanára 
lett. 1913-ban Bartókkal együtt be-
nyújtották a Kisfaludy Társasághoz Az új 

egyetemes népdalgyűjtemény tervezetét, 
amelyben saját gyűjtésükre támaszkodva, 
a népdal fogalmát immáron tudományos 
eszközökkel tisztázva, új elvek alapján 
kívánták létrehozni a magyar népzene 
összkiadását. Az általuk kezdeményezett 
kiadványsorozat publikálása azonban – A 
Magyar Népzene Tára címen – az ötvenes 
évekig váratott magára.

A tízes-húszas évekre – elsősorban az 
1916-17-ben folytatott, ám teljes 
egészében csak nemrégiben kiadott 
Nagyszalontai gyűjtés tapasztalatainak 
birtokában – Kodály kidolgozta a gyűjtés 
módszertanának és a felhalmozott anyag 
rendszerezésének szempontjait. Alap-
vetően történeti aspektusból vizsgálta 
a népzenét, vagyis a gyűjtött anyagban 
történeti stílusokat különített el egymás-
tól: elméletének első nagy összefoglalását 
1937-ben A magyar népzene című mo-
nográfiájában jelentette meg. A trianoni 
békeszerződés akadályokat gördített a 
gyűjtések szisztematikus folytatása elé, 
ezért a húszas évektől Kodály már csak 
az új határokon belül végezhetett kuta-
tásokat. Talán ezzel magyarázható, hogy 
érdeklődését ekkor a magyar zenetörténet 
forrásainak kutatása keltette fel, s elsősor-
ban az foglalkoztatta, miként értékelhető 
e gyér forrásanyag a már ismert népzenei 
dokumentumok tükrében.

1918-ban Kodály a Dohnányi Ernő irá-
nyította Zeneművészeti Főiskola aligazga-
tója lett, posztját a Tanácsköztársaság alatt 
is megtartotta, ezért a forradalom bukását 
követően fegyelmi eljárás alá vonták. Ekkor 
szerzett traumatikus tapasztalatai alapvető-
en más irányba mozdították el pályáját. 
Zeneszerzői gondolkodásában – a Psalmus 
hungaricus rendkívüli sikerű bemutatóját 
követően (1923) – konzervatív fordulat 
állt be: alkotói érdeklődése előterébe egy-
felől a nagyobb előadói apparátust igénylő 
alkotások (Galántai és Marosszéki táncok, 
Budavári Te Deum, Székely fonó, Háry 
János, Concerto, Páva-variációk), másfe-

KODÁLY ZOLTÁN
(Kecskemét, 1882. december 16. – Budapest, 1967. március 6.)
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lől a népzenei szövegeket, illetve klasszikus 
magyar költők verseit feldolgozó gyermek- 
és nőikarok, vegyeskarok kerültek.

Kodály célja – mint azt Szabolcsi Bence 
megfogalmazta – a nem, vagy csak töredé-
keiben megragadható magyar zenetörténet 
pótlása lett. Ezért fordult olyan sokszor 
archaikus stílusokhoz, műfajokhoz, tech-
nikákhoz, különösképpen a reneszánsz és 
barokk ellenpont hagyományához. E múlt 
felé fordulás azonban alapvetően külön-
bözik a korszak divatos – Stravinsky vagy 
Hindemith nevéhez köthető – neoklasszi-
cista irányzataitól.

Kodály művei a folklorisztikus nemzeti 
klasszicizmus paradigmatikus alkotásai: 
népzenei alapokra építve, a nemzet történ-
elmének fordulópontjait felidézve klasszikus 
zenei formákban nyilvánulnak meg. Ennek 

a stiláris fordulatnak köszönhetik műfaji 
megújulásukat Kodály kóruskompozíciói 
is. Gyermekkarai (köztük a Túrót eszik a 
cigány, a Gergelyjárás, a Lengyel László), 
valamint nagyformátumú vegyeskarai (Öre-
gek, Jézus és a kufárok, Akik mindig elkés-
nek, Norvég leányok) korábban ismeretlen 
színnel gazdagították a magyar és európai 
zenekultúrát, s talán csak a magyar nyelvhez 
való kötöttségükkel magyarázható, hogy 
nem kerültek a 20. század nemzetközileg 
legjelentősebbnek tekintett zeneművei 
közé.

A harmincas évektől keletkező Kodály-
művek másik meghatározó vonása egy új 
nemzeti önkép kialakításának állandóan ér-
vényesülő igénye – erre utal többek között 
a régi magyar költészetből táplálkozó szö-
vegválasztás is (A magyarokhoz, Fölszállott 
a páva, Szép könyörgés, Rabhazának fia, 

Isten csodája). E modern nemzettudatot 
hirdető kompozícióival Kodály – az iro-
dalmi népiek mozgalmához hasonlóan – a 
konzervatív–nacionalista politikai hatalom 
ellenzékeként lépett fel.

E nemzeti fordulattal párhuzamosan Kodály 
figyelme a zenepedagógia, a nemzetneve-
lés és ennek részeként a kórusmozgalom 
és a zeneoktatás megújítása felé fordult. 
Kodály-módszer néven világhírűvé lett 
zenepedagógiai koncepciója mindmáig az 
életmű legnagyobb hatású elemének bi-
zonyul: Japántól Amerikáig, Ausztráliától 
Nagy-Britanniáig számos zenepedagógus 
alkalmazza e metódust, s használja Kodály 
nagyszámú, pedagógiai célból 1937 és 
1966 között írt kompozícióját (többek 
között: Bicinia hungarica, 15, 22, 33, 
44, 55, 66, 77 kétszólamú énekgyakor-
lat). E pedagógiai program kibontakozásá-
ban meghatározó szerepet játszott, hogy a 
zeneélet számos vezető pozícióját betöltő 
Kodály terve támogatásra lelt a kommunista 
hatalom részéről.

A zeneszerző és a politika viszonyát a 
II. világháború után sajátos kettőség jel-
lemezte: népzenei és zenepedagógia céljai 
megvalósítása érdekében Kodály – akire 
„a nemzet nagy tanára” szerepét osztották 
– kihasználta kivételezett státuszát, ugyan-
akkor 2. világháborús ellenzéki pozíciója 
is megmaradt, amennyiben nem tagadta 
meg humanista–katolikus meggyőződését, 
s anyagilag is támogatta a hatalom kita-
szítottjait. Kései művei (Zrínyi szózata, 
Szimfónia, Laudes organi) a harmincas 
években kialakult esztétikai ideáljait köve-
tik, hagyománytiszteletről, s a magyar zenei 
dikció immáron teljes kibontásáról tesznek 
tanúbizonyságot. Zeneszerzői stílusa, 
különösképpen ez a jellegzetes hanglejtés 
az ötvenes évek végéig magyar komponis-
ták több generációja számára is modellként 
szolgált.
Társadalmi elfogadottsága és pozíciói révén 
Kodály Zoltán a 20. század eleji magyar 
modernizáció talán legnagyobb hatású 
képviselőjévé vált az 1945 utáni Magyar-
országon.

Dalos Anna 
MTA Zenetudományi Intézet



Ismét egy legendával let-
tünk szegényebbek. 98 
éves korában távozott köz-
ülünk Badiny Jós Ferenc, 
aki a magyarság őstör-
ténetéről, a sumér nyelvi 
rokonságról, az ősi magyar 
hitről írott könayveivel, 
vallott nézeteivel, lenyűgö-
ző előadásaival kavarta fel 
a hivatalos, minden más 
nézetet durván kirekesztő 
honi tudomány poshadt 
állóvizét. Emlékezzünk hát 
rá, és olvassuk műveit!

A Ludovika Akadémia tüzér- és re-
pülőkiképzés elvégzése után tényleges 
repülőtisztként kezdi pályafutását. 
1940-ben kiválik és a Budapesti 
Műegyetemen folytatja tanulmányait. 
A II. világháborúban az 1. nehéz-
bombázó repülőszázad parancsnoka. 
A háború után nyugatra távozott. Su-
merológiával Argentínában kezd fog-
lalkozni, ahova 1946-ban érkezik. 
Az első irányítást a római Institutum 
Pontificum Biblicum-tól kapja, és mint 
P. Deimel iskolájának a követője ta-
nul. Ezen intézettől nyeri képesítését, 
mely jóváhagyja tanterveit és kidol-
gozott tananyagát a Buenos Aires-i 
Jezsuita Egyetemen felállítandó su-
merológiai tanszék létesítéséhez, mely 
tanszéknek a vezetésével az egyetem 
rektora 1966-ban megbízza. Élete 
végéig ugyanennek az egyetemnek 
nyugalmazott, rendes tanára. 
Munkásságának óriási eredménye az, 
hogy az 1971. tanévre hirdetett elő-
adásaira 21 argentin rendes hallgató 
iratkozott be. Tantárgyai: 
1. a sumir nyelv és ékírás 
2. a mezopotámiai kultúrák törté-
nete, 
3. a mezopotámiai vallások. 

A sumir-magyar nyelvazonosság hir-
detője és bizonyítója. A Nemzetközi 

Orientalista Kongresszus tagja, ahol 
1967-ben Ann Arborban (Mi-
chigan, USA) az esztergomi királyi 
kápolna oroszlános díszítésének sumir 
és babiloni eredetét igazolta. Bizonyí-
tását Altaic People’s Teocracy címen 
fogadta el a Kongresszus. 1971-ben 
a canberrai (Ausztrália) kongresszuson 
– Argentínát képviselve – kimutatja a 
Pártus Birodalom sumir tradícióin át, a 
pártus nép magyar vonatkozásait The 
Ethnic and Linguistic Problem of the 
Parthians c. előadásában. 

Az ŐSI GYÖKÉR című kulturális 
szemlét 1972-ben alapította, 1999-
ig volt a lap szerkesztője, kiadója és 
tulajdonosa. A 27. évfolyam 3-4. 
dupla számától kezdődően Magyar-
országon jelenik meg az Ősi Gyökér 
a MBE Nagy Lajos Király Magán-
egyetemének Magyarságtudományi és 
Sumerológiai tanszéke gondozásában. 
Örökös főszerkesztő, haláláig, Badiny 
Jós Ferenc professzor. 

A Miskolci Nagy Lajos Király 
Magánegyetemen megalapította 
1997-ben az Ókori-közel-keleti 
és sumerológiai tanszéket, melynek 
tanszékvezető egyetemi tanára volt. 
Argentinából rendszeresen hazajárt 
tanítani. 

2000. június 17-én meghalt szere-
tett felesége Ilonka. Ezután elhatá-
rozta, hogy Magyarországra költözik 

végleg. 54 év argentínai tartózkodás 
után, 

“
2001. április 13-án, nagy-

pénteken indulok Budapestre, hogy 
végleges hazatelepülésemet a Fel-
támadás napján kezdjem” írja egy 
levelében. Máriaremetén, a Nyug-
díjas Pedagógus Otthonban kapott 
egy kis lakosztályt. Itt töltötte élete 
utolsó éveit. 

92 éves korában – lányai bíztatására, 
hogy levelezhessenek egymással és 
hogy könyveit könnyebben legépel-
hesse – tanulta meg a számítógép 
használatát. Magas kora ellenére 
rendszeresen tartott előadásokat tele-
vízióban, rádióban, kongresszusokon. 

Számos őstörténeti munkája jelent 
spanyol és magyar nyelven. Külföldön 
és 1990 után Magyarországon is 
keresettek könyvei. Az utóbbi évek-
ben Magyarországon több kiadást 
megértek.
Főbb művei: Káldeától Ister-Gamig I. 
(1971), II. (1981), III. (1997); 
Mah-Gar a magyar..! (1976); Igaz 
történelmünk vezérfonala Árpádig 
(1996); Jézus Király a pártus herceg 
(1998); A káld-pártus hagyomány 
és a magyarok Jézus-vallása (1999); 
Az Esztergomi-Istergami-oroszlá-
nok titka (2000); A sorsdöntő 
államalapítás (2000); A Táltos 
Isten (2001); Indiánok Nógrádban 
(1999); A magyarság eredete és 
a Boldogasszony – Szabadkőmíves 
volt Badini uram (2004); Az istenes 
honfoglalók; A magyar Szent Korona; 
Jézushitű Atilla. 

Hosszú, gazdag élete után Badiny 
Jós Ferenc professzor bevonult Csaba 
királyfi égi hadseregébe és ott teljesít 
szolgálatot népe, nemzete javára.

Kerkayné Maczky Emese 
(arpad.org)

IN MEMORIAM BADINY JÓS FERENC
(Gács, Nógrád megye, 1909. június 3. – Budapest, 2007. március 10.) 
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Vezetőként kinek szenteljük 
az amúgy is drága időnket? 
Ez bizony gyakran felmerülő 
kérdés. A jól dolgozó, termelő 
munkatársra vagy a gyengéb-
ben teljesítőre? Ahhoz, hogy 
használható választ találjunk, 
vonatkoztassunk el a cégtől, 
és tegyünk egy kitérőt más te-
rületekre. Mit gondol, az isko-
lában a tanárok kivel szoktak 
többet foglalkozni, a jó vagy a 
rossz diákkal?

Természetesen a rosszal, hiszen neki van 
szüksége a felzárkózásra! A jó meg amúgy 
is tanul magától. Ez nagyon humánus maga-
tartásnak tűnik, nem? (Kár, hogy a pokol is 
jó szándékkal van kikövezve.)
De nézzük meg, mi is történik ebben az 
esetben. Jó esélyem van arra, hogy a rossz 
tanulónál nem érek el látványos javulást, 
viszont a jó tanuló osztályzatai leromlanak. 
Miért?
Mert a gyerekeknek figyelemre van szüksé-
gük, amit így vagy úgy, ők meg is szerez-
nek. Ha nem tudja azzal megszerezni, hogy 
jól viselkedik és jól tanul, akkor rosszul 
fog viselkedni és rosszul fog tanulni. Sőt, 
még meg is betegíti magát, hogy figyelmet 
kapjon.

Más.
Pár évvel ezelőtt egy csomópontnál ülök az 
autóban, a délutáni csúcsforgalomban. A 
kocsik közt észreveszek egy 30-35 éves, 
életerős fiatalembert, aki kalappal a kezé-
ben pénzt kéreget. Amikor hozzám lép, én 
köszönök neki, és azt kérdezem tőle:
– Ha jól látom, önnek pillanatnyilag nincs 
munkája. Én meg építkezem, volna kedve 
eljönni dolgozni napi 5000 Ft-ért? 
Az ember kiröhög:
– Most viccel? Így kétszer ennyit is meg-
kereshetek!
Létezik egy érdekes szabály, ami már in-
kább törvényszerűség:

MINDÍG AZT KAPOD, AMIT JU-
TALMAZOL!

Mit is jelent ez?
Ha a „nem-teljesítést” díjazzuk, „nem-tel-
jesítést” kapunk. Ha a teljesítést díjazzuk, 
teljesítést kapunk.
Ha a rossz gyereket tüntetjük ki a figyel-
münkkel, rossz gyereket kapunk. Ha a kére-
getőnek (aki megtehetné, hogy dolgozik), 
pénzt adunk, sok kéregetőt kapunk.
Van még egy rossz hírem. Sajnos, díjazás-
nak minősül az elnézőség is. Mit is jelent 
ez?
Nézzünk egy példát: van egy munkatár-
sunk, aki sorozatosan késik a meetingekről. 
Mindig rá kell várni. De nem tehetünk 
mást, meg kell várni, hiszen olyan fontos 
témákról van szó, amit mindenkinek hal-
lania kell. A többieket, akik egyébként 
pontosan érkeztek, máris büntettem, hiszen 
hagytam kárba veszni a drága idejüket, és a 
munkamoráljukat is rontottam, hiszen én azt 
sugalltam, hogy itt nem szükséges pontosan 
érkezni.
És mi történt a késővel? Elnézőek voltunk 
vele. Elnéztük a nem-teljesítését, miközben 
díjaztuk az időnkkel, és esetleg még a hó 
végén esedékes, teljes fizetésével is.
Tehát vezetőként, kire kell szenteljük az 
amúgy is drága időnket? A jókra, és nem 
a rosszakra.
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a 
gyengébben teljesítőre egyáltalán nem kell 
figyelmet fordítani. De kell. Csakhogy őt 
kezelem 15 percben, a jól teljesítőt pedig 
meghívom 3 órában vacsorázni egy elegáns 
étterembe.

Azt is megteheti a vezető, hogy nem így 
cselekszik, de akkor ne csodálkozzon, ha 
az eddig valós produktumot előállító mun-
katárs teljesítménye „véletlenül” leromlik, 
és azt mondja: Minek hajtsam magam? 
Ezeknek?
Óriási hibát követ el az a vezető, aki el-
néző a nem-teljesítést illetően. Tudom, a 
legtöbb vezető egymaga képes annyi fel-
adatot elvégezni, mint a csoport összesen, 
ám mégsem ezért van ezen a poszton. A 
vezető legfőbb mércéje az, hogy képes-e 
teljesítést elérni a területen. Ez az, amiért 
ő ott van.

Gondoljunk csak vissza az iskolás évekre. 
Melyik tanárra emlékszünk? Arra, aki 
engedte ellógni az órákat? Vagy inkább 
arra aki keményen bevasalta rajtunk a tan-
anyagot?
Lehet, (vagy biztos), hogy abban a pilla-
natban jobban szerettük azt, akinél el lehe-
tett bliccelni a számonkérést. De legyünk 
őszinték, ez gyorsan múló öröm volt.
Így van ez a vezetők esetében is. Elkép-
zelhető, hogy elsőként azokra voksolnak, 
akik azt hangoztatják: „Emberek, én itt 
a legfontosabb feladatomnak a családias 
légkör kialakítását tartom, ahol nem kell 
szétszakadni. Bla, bla,bla.”
De milyen érdekes, abban a pillanatban, 
ahogy válság fenyegetné a területet, a 
munkatársak is otthagyva a gyengekezű 
puhányt, keresnének maguknak egy VE-
ZETŐT, aki kihúzza őket a kelepcéből. 
Tehát az első és egyben legnagyobb 
vezetői hiba:
1. Hagyom, hogy ne csinálja meg
A másik hiba ennek a következő lépése, 
amivel ha akarjuk, tetézhetjük a bajt. Ha 
már nem csinálta meg:
2. Megcsinálom helyette
Ez is nagyon humánus cselekedetnek tűnik, 
kár hogy nem az. Ennyi erővel lehetnék a 
saját beosztottam is, nem?

Pilát Gábor

VEZETŐI CSAPDÁK

E HAVI LAPSZÁMUNK 
TÁMOGATÓI:

Dunaújváros, Székesfehérvár, 
Tatabánya és Veszprém MJV-k 

önkormányzatai

Ajka, Bábolna, Bicske, Dorog, 
Komárom, Lábatlan, Ercsi, 

Sárbogárd, Várpalota és Tata 
városok önkormányzatai

Környe, Rácalmás, Tés községek 
önkormányzatai
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Skandináv keresztrejtvényünk megfejtését (a rasz-
terrel kiemelt sorokat) június 20-ig kérjük bekülde-
ni az alábbi címre:

Regio Regia szerkesztősége
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.

E-mail: info@regioregia.hu

A beküldők között a tatabányai Sárkánytűz fan-
tasy-üzlet könyvajándékát sorsoljuk ki!

Előző számunk nyertese:
Tóth Zoltán, tatabányai olvasónk.

mailto:info@regioregia.hu
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George R(aymond) R(ichard) 
Martin 1948. Szeptember 20-
án született Bayonne-ban, 
New Jersey államban. Anyja 
Margaret Brady Martin, apja, 
Raymond Collins Martin, aki 
kikötőmunkásként kereste a 
kenyerét. Két nővére van, Dar-
leen Martin Lapinski és Janet 
Martin Patten. 

Martin iskoláit a Mary Jane Donohoe 
School-ban és a Marist High School-ban 
végezte. Nagyon fiatalon kezdett írni, és 
a szörnyekről szóló történeteit néhány 
pennyért adta el iskolatársainak (az ár 
a drámai hangú felolvasást is magában 
foglalta). Később, a középiskolában kép-
regény-rajongóvá és gyűjtővé vált, ezért 
képregénysztorikat kezdett küldözgetni 
amatőr magazinoknak. 
George R. R. Martin első professzionális 
megjelenése 1970-re datálódik, ekkor 
(21 éves korában) sikerült eladnia első el-
beszélését a The Hero-t a Galaxy magazin 
számára. Az írás meg is jelent a magazin 
1971 februári számában, és ezt további 
Martin-munkák is követték. 
Martin 1971-ben végzett újságíró szakon 
a Northwestern University-n (Evanston, 
Illinois állam), ahol summa cum laude 
minősítést szerzett. 
Martin az 1970-es években munka 
mellett, hobbiként írt. 1975-ben meghá-
zasodott, Gale Burnick-ot vette feleségül, 
de négy évvel később elváltak (gyermekük 
nem született). A válás után, 1979-ben 
Martin főállású íróvá vált. 
Négy regény, több novelláskötet, és szer-
kesztői munka után Martin Hollywoodba 
ment, és 1986-ban leszerződött a CBS 
Television Homályzóna (Twilight Zone) 
sorozatához szerkesztőnek. 1987-től 
Martin Executive Story Consultant megje-
löléssel a Beauty and the Beast sorozaton 
kezdett dolgozni, szintén a CBS számára. 
1988-ban producer lett, majd 1989-ben 
Co-Supervising Producer. (Mindegyik jól 

hangzik, és egyre több pénzt jelent.) 
Martin mozifilmek számára is írt forgató-
könyveket, de egyikből sem készítettek 
filmet, ezért 1995-ben visszatért az 
íráshoz. 
Így esett, hogy Mr. Martin két forga-
tókönyv között nekilátott high fantasyt 
írni: merőben a maga örömére, no meg 
időnként az idegei megnyugtatására. Ezzel 
az irányzattal még sohasem próbálkozott: 
kihívást látott benne, hogy meg tudja-e ezt 
is az önmagától elvárt színvonalon csinálni. 
George R. R. Martin két évig dolgozott 
a történet alapvonalain és a háttérvi-
lágon, majd nekilátott írni, és töretlen 
buzgalommal folytatta további két éven 
keresztül, míg a kézirat ezerötszáz oldalra 
nem duzzadt. Lényegében véve még csak 
a kezdeteknél járt, ám ennél több szöveget 
szinte képtelenség egy eladható áron kínált 
könyv borítói közé zsúfolni – így hát amivel 
elkészült, azt kinevezte első kötetnek, A 
jég és a tűz dalai címet adta neki, és az 
ügynöke gondjaira bízta. 
A regény rekordidőn belül elkelt, vala-
mennyi eddigi művét meghaladó példány-
számban. Mikor Mr. Martin értesült erről, 
haladéktalanul föladta az állását Hollywo-
odban, és immáron minden idejét a továb-
bi kötetek írásának szentelte. Egyáltalán 
nem mellékesen: jóval szerényebb honorá-
riumért, mint amennyit a forgatókönyvekért 
kapott, bestseller ide vagy oda. 
A Trónok Harca ciklus 

“
csupán” hét kötet-

re van tervezve, ám ezek a kötetek monu-
mentális terjedelműek: mindegyikből simán 
kitelne egy teljes trilógia, plusz mellékletek 
és függelékek (térképek, szószedetek, csal-
ádfák, időrendi táblázatok, szemelvénytár 
stb.). Az elsőt (Trónok Harca) követően 
a másodikra (Királyok csatája) három évet 
kellett várni, utána a harmadikra (Kardok 
vihara) már csak egyet; a negyedik (Varjak 
lakomája) a napokban kerül magyarul a 
boltok polcaira, míg az ötödiken (Tánc 
a sárkányokkal) jelenleg is dolgozik a 
szerző. Olvasói szempontból ez roppant 
idegesítő; ha fordítok egyet a dolgon, és 

megpróbálom az író helyzetébe képzelni 
magam, akkor is. Igazán őrjítő, hogy az 
ember évekig dolgozik egy könyvön, az-
tán amikor végre megjelenik, a közönség 
két-három hét alatt átrágja magát rajta, és 
követeli a folytatást.
Martin jelenlegi otthona Santa Fe-ben, 
New Mexico-ban található. Tagja a Sci-
ence Fiction & Fantasy Writers of America 
szervezetnek (alelnök is volt 1996-1998 
között), valamint a Writers  Guild of 
America szervezetnek is. 

GEORGE R. R. MARTIN 
DÍJAI/ELISMERÉSEI: 

Az SF Site Readers  Choice 2000-es 
év legjobb SF/Fantasy regénye: Storm of 
Swords 
1999 Nebula díj jelölés: A Clash of 
Kings 
A Clash of Kings a Locus felmérése alapján 
az 1999-es év Legjobb Fantasy Regénye 
Hugo Díj: 1974 Novella: “A Song for 
Lya” 
Hugo Díj: 1979 Novelette: “Sandkings” 
Hugo Díj: 1979 Short Story: “The Way 
of Cross & Dragon” 
Hugo Díj: 1997 Novella: “Blood of The 
Dragon” 
Nebula Díj: 1979 Novelette: “Sand-
kings” 
Nebula Díj: 1985 Novelette: “Portraits 
of His Children” 
Daikon (a Japán Hugo) Díj, 1982: leg-
jobb külföldi novella, “Nightflyers” 
Balrog Díj, 1983 Fantasy regény: The 
Armageddon Rag 
Gigamesh (Spanyolország) Díj, 1987: 
Legjobb novelláskötet: Songs the Dead 
Men Sing 
Daedelus Díj 1987: a Wild Cards-ért 
Bram Stoker Díj: 1987 Novelette: “The 
Pear-Shaped Man” 
World Fantasy Díj: 1988 Novella: “The 
Skin Trade” 
Hatszor nyerte el a Locus Díjat.

Veér Zoltán

A Sárkánytűz fantasy üzlet bemutatja:

GEORGE R. R. MARTIN
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– Szia. Hát te ki vagy? – kérdezte a Kis 
Herceg. 
– Pill, rögtön – válaszolta a férfi. 
– Mi a neved? – folytatta a Kis Herceg, 
ugyanis ha egyszer valamire kíváncsi volt, azt 
nem hagyta annyiban. 
– A programozó vagyok. Mindjárt be-
szélhetünk, csak most egy hibát keresek a 
logban. – felelte az ember. 
– Mi az a log? – kérdezte a Kis Herceg. 
Körbenézett, de sehol se látott semmit, ami-
re ez a szó illett volna. – Ismerem a szemét-
kupacot, látom a kávéscsészét és a drótokat 
is, de nem látok logot. Hol van? 
A férfi hitetlen arccal fordult a jövevény 
felé. 
– Te ugye a javításért jöttél? – kérdezte, 
és beletúrt egy paksamétába. – Mindjárt 
megnézem a listát, szerintem a következő 
patch már tartalmazni fogja – és elkezdett a 
körülötte heverő papírok közt kotorászni. 
A Kis Herceg elbizonytalanodva nézte 
a Programozót, ahogy az az egyik halom 

legaljáról kihalászott egy színes filctollal 
összefirkált szöveget, és hümmögni kezdett 
felette.
– Mi az a log? – kérdezte megint. A Prog-
ramozó nagy levegőt vett: 
– Nem tudom rendesen elmagyarázni egy 
felhasználónak, de a program a hibáit egy 
naplóállományba írja, amit csak az írás idejé-
re zárol. Ezért aztán ha a rutin elszáll, akkor 
a logban az abortálás előtti utolsó bejegy-
zésből tudjuk kitalálni a hiba pontos helyét, 
és ez segít a javításban. De ennek semmi 
köze nincs a patchhez, amiért jöttél. 
– Te nagyon furcsán beszélsz – felelte a Kis 
Herceg. – Mi az a felhasználó? 
– Az emberek két részre oszthatók – vá-
laszolta a programozó, miközben lehajtott 
egy fél csésze hideg, állott tejeskávét. 
– Azok, akik írják a programot, azok a 
programozók. Akik csak használják őket, 
azok a felhasználók. Én is egy programozó 
vagyok, és – mivel nem tudtad, mi a log  
Te valószínűleg felhasználó vagy. Milyen 

programot használsz? 
– Nem használok programot. Van egy ró-
zsám, és három vulkánom. Ezek programok? 
– kérdezte a Kis Herceg. 
– Nem, nem ezekre gondoltam. Tudod, 
mikor leülsz a gép elé, és elindítasz valami 
szövegszerkesztőt, levelezőt, vagy ilyesmit. 
A munkahelyeden, az irodában például. 
– Nincs irodám. Egyszer találkoztam egy 
Hivatalnokkal, de eljöttem a bolygójáról. 
Unalmas alak volt – felelte a Kis Herceg. 
– OK, akkor otthon, mikor szabadidődben 
benyomsz egy játékot, az egy program. 
– magyarázott türelmetlenül a Programozó. 
– Szabadidőmben szeretem megnézni a 
napfelkeltét. Mindig úgy húzom a szé-
kemet, hogy épp lássam – felelte a Kis Her-
ceg. – De az én bolygóm kerek, nem ilyen 
négyzet alakú. Milyen itt a napfelkelte? 
– kíváncsiskodott tovább. 
– Nem négyzet, kocka. A négyzet az 
síkidom, a bolygóm meg test. – mondta 
a Programozó. – Az ilyen fogalmi zavarok 
miatt kevernek mindent össze a felhasználók, 
mert képtelenek a legalapvetőbb szakkifeje-
zéseket is megjegyezni. Meg hogy kockás 
füzetnek hívjátok a négyzethálósat, az 
agyam száll szét ettől is. 
– Milyen itt a napfelkelte? – kérdezte újra 
a Kis Herceg, mert nem szokott eltérni a 
tárgytól. 
– Mit tudjam én? – válaszolta a Progra-
mozó. – Nem szoktam látni, én olyankor 
dolgozom. Mondd meg a GL-ednek, hogy 
a patch az esti upgrade-ban benne lesz, 
addig meg hagyjanak békén, mert a debug 
magasabb prioritású task, mint a support. 
– és visszafordult a munkájához. 
– Milyen barátságtalan figura – gondolta a 
Kis Herceg, és otthagyta a bolygót. 
Útközben azon tűnődött, vajon el tudná-e 
magyarázni a Programozónak, hogy ő nem 
használ semmilyen programot és mégis nor-
málisan él, vagy hogy a Programozó képes 
lenne-e elmondani neki, mi az a log úgy, 
hogy megértse. 
– Valószínűleg nem – summázta végül. – A 
fölnőttek nagyon-nagyon furcsák tudnak 
lenni.

vv.

KIS HERCEG ÉS A PROGRAMOZÓ
Az utazásai során a Kis Herceg egy furcsa, kocka alakú bolygóra 
ért. A bolygón drótok, telefirkált papírok, félig telt kávéscsé-
szék voltak szétszórva. A szeméthalmok közepén egy borostás, 
szemüveges alak ült.

JÓ NAPOT!
Ha floppyra akarom másolni a filmet, megnyomom a 

“
paste” gombot, és akkor meg-

jelenik nekem egy szöveg, hogy a floppyn nincs elég hely. Ezután megnyomom hogy 

“
paste shortcut”, és akkor a film már ráfér. Probléma csak akkor van, ha más PC-n 

akarom elindítani, ugyanis akkor megjelenik, hogy nem találja a filmet, ugyanakkor az 
én számítógépemen a floppyról normálisan el tudom indítani. Mi lehet a gond?

Köszönöm
Bea

Hotline válasz:

KEDVES ASSZONYOM!
A válltáskájába nem tudja belegyömöszölni a bundáját. Egy cetli, melyre fel van írva, 
hogy a bunda a szekrényében van, viszont belefér. Tehát ha otthon van, és elolvassa 
a válltáskában lévő cédulát a felirattal, hogy a bunda a szekrényben van, akkor azt 
ott meg is találja. Rosszabb a helyzet, ha a barátnőjénél van, előveszi a cédulát, és 
ott olvassa el, hogy a bunda a szekrényben van. A barátnője szekrényében viszont a 
végtelenségig keresheti, a bundája biztosan nem lesz ott...
Magyarázat:
Válltáska - floppy; Bunda - film; Cédula - 

“
shortcut”; Szekrény - számítógép;

Moly a szekrényben - vírus; Szomszéd a szekrényben - hacker;
Szolgálati útról hazatérő, szekrényt átvizsgáló férj - BSA (Business Software Alliance)
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– Társaságunk megalapításával az volt 
a célunk, hogy önállóan kifejlesztett 
szerzői jogvédelmi nyilvántartásban 
szereplő módszertani anyagainkkal, 
összeszokott, széles ismeretekkel ren-
delkező munkatársaink rugalmasan, 
gyorsan reagáljanak a megbízói megkere-
sésekre. A hatékony és komplex szolgál-
tatási tevékenység mellett számunkra, és 
megbízóink számára is fontos biztosíték, 

hogy cégünk a tevékenységeink ellátásá-
hoz kapcsolódóan 10 millió Ft összegig 
terjedő felelősségbiztosítással rendelkezik.

Meghatározó tevékenységeink közé 
tartozik az intézményi működés hatékony-
ságának elemzése, válságkezelési-változási 
programok kidolgozása, menedzselése, 
amely elsődlegesen a működés hely-
zetfeltárására, a szűkös erőforrások 

hatékonyabb felhasználási lehetőségeinek 
kidolgozására, operatív menedzselésre 
alkalmas intézkedési programok össze-
állítására irányul. Megítélésünk szerint a 
felsőoktatás külső piacosodó környezete 
és belső működési feltételeinek kényszer-
hatásai egyaránt indokolják az intézményi 
stratégiák folyamatos korrekcióját, a belső 
válaszlépések megtervezését és a köz-
források felhasználásának követhetőségét 
és nyíltságát.
Az intézmények jövőbeni működtetési 
lehetőségeit feltáró hatástanulmányok 
kidolgozása, operatív forgatókönyvek el-
készítése a jelenlegi intézményi működési 
formaakadályozó tényezőinek feltárásárát, 
a lehetséges működtetési formák szakmai, 
jogi, pénzügyi, foglalkoztatási szempontú 
elemzését és értékelését, az üzleti és 
eredménytervek kidolgozását és megva-
lósításuk feltételeire, kockázati tényezőik 
bemutatását, és a végrehajtás operatív 
terveinek összeállítását, gyakorlati kivitele-
zését, menedzselését foglalja magában.
Monitoring és kontrolling rendszer kidol-
gozása és bemutatása a vezetői informáci-
ók előállítása és elemzése a tervezés meg-
valósulásáról, valamint a működés lényegi 
elemeinek tervhez képesti változásairól 
ad visszajelzést. A rendszer alkalmazása 
biztosíthatja azt, hogy a döntéshozók a 
feladatellátás mennyiségi és minőségi pa-
ramétereiről, valamint az ehhez szükséges 
erőforrásokról érdemi, döntés-előkészítő 
információhoz jussanak.
Társaságunk vállalkozik a felsőoktatási 
intézményi sajátosságokhoz igazodó moni-
toring és kontrolling rendszer kialakítására, 
az információáramlás tartalmának, rend-
jének, gyakoriságának megtervezésére, 
valamint az operatív bevezetésben való 
szakértői közreműködésre.

 
A jól működő szervezetnél a felső vezető 
irányítási-ellenőrzési tevékenységének ösz-

Tanácsadói hitvallásunk: a Megbízói igények teljes körű kielégítése politikai, kormányzati, földrajzi hova-
tartozástól függetlenül a „Minden részlet számít” elv érvényre juttatásával. 

ÚJDONSÁG 
A KÖLTSÉGVETÉSI INTÉZMÉNYEKNEK
A KATÓ és TÁRSA 2003. Tanácsadó Kft. vezetője és munkatársai 
hosszú évekre visszatekintő szakmai gyakorlattal rendelkeznek 
a költségvetési intézmények, valamint oktatási, egészségügyi, 
szociális tevékenységet végző non-profit szervezetek számára 
végzett tanácsadói tevékenység területén. Az idén azonban új 
üzletág alakul, amelyről Kató Gábor ügyvezető igazgatót kér-
deztük.
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szehangoltnak a működés külső feltételeit 
meghatározó állami, és más civil szerep-
lőkkel való kapcsolattartásának eredmé-
nyesnek kell lennie. Ennek hiányában a 
jól felépített és szabályozott szervezet 
működésében is zavarok keletkezhetnek. 
Ekkor szükséges a vezetői kompetencia-
vizsgálat. Kidolgozott módszertanunk 
segítségével objektív feltárást végzünk, 
és megoldási javaslatokat dolgozunk ki 
azok bevezetésére, kommunikációjára, a 
külső és belső környezettel  esetlegesen 
kialakuló konfliktusok kezelésére.
Az intézmény számára rendelkezésre bo-
csátott közforrások hatékony, a fenntartó 
és a nyilvánosság számára is követhető 
felhasználása, a jogszabályok változása 
együttesen indokolják az intézményi 
gazdálkodás minőségében is magasabb 
színvonalú ellenőrzését és szabályozási 
tevékenységének ellátását. Társaságunk 
vállalkozik költségvetési intézmények tel-
jes körű belső ellenőrzési tevékenységének 
megszervezésére és végrehajtására. Szol-
gáltatásunk túlnő a „hagyományos revizori 

tevékenységen”, mivel szakmai tanácsadó-
ik közreműködésével komplexebb hely-
zetfeltárási, szabályozási tevékenységekre, 
illetve azok jogkövetkezmények szerinti 
lekövetésére is vállalkozunk.
Az intézményi humánerőforrás gazdálko-
dási jellemzők feltárása és optimalizálása 
keretében elvégezzük a hatósági előírások, 
ill. feladatarányos létszám felülvizsgálatát, 
munkaterheltségi vizsgálatot végzünk 
szervezeti egységenként, foglalkoztatási 
csoportonként, megvizsgáljuk a kevés 
jövedelemelemek alakulását, azok pénz-
ügyi hatásainak értékelését, munkajogi 
tanácsadási tevékenységet folytatunk, 
tömeges létszámleépítés végrehajtását 
vállaljuk, konfliktuskezelési technikák alk-
almazásával.
Ehhez a területhez kapcsolódik új üz-
letágunk is, amelyet partnereink igénye 
hívott életre. Mivel társaságunk végzett 
munkája során tapasztalatokat, ismere-
teket szerzett a szakképzett intézményi 
humánerőforrás területén. Kialakulóban 
lévő humán szolgáltató üzletágunk kere-

tében kizárólag költségvetési intézmények 
részére tervezzük a munkaerő-közvetítést,  
elősegítve ezzel a jól képzett munkaerő 
elhelyezkedését a szűkülő intézményi 
munkaerőpiacon, valamint megbízóink 
igényeinek promt kielégítését. Eddigi ta-
pasztalataink alapján mind megbízóink üz-
letvitelét, mind költségeit tekintve fontos 
megtalálni a megfelelő embert a megfelelő 
pozícióra. A kereslet és a kínálat pontos 
ismerete lehetővé teszi számunkra a gyors 
és pontos közvetítést.

Partnereink részére „testre szabott” aján-
latot állítunk össze az igényelt feladatok 
szakszerű és minőségi elvégzése érdeké-
ben, amelynek részét képezi a Megbízó 
finanszírozási lehetőségeikhez igazodó 
díj és fizetési konstrukció kidolgozása is. 

Tel./Fax: (+36)-1-239-9927
E-mail: iroda@kato.hu

1133. Budapest, Váci út 110.

mailto:iroda@kato.hu


A Bábolnán a cím friss, a területet azon-
ban 2001 óta használják a város ipari és 
kereskedelmi övezeteként. A Bábolna Rt. 
súlyának csökkenése óta ébredező város 
gazdasági élete is lassacskán magához tér, 
ezt a folyamatot erősítheti, hogy az 50 
hektáros terület magán viselheti az Ipari 
Park címet. 
A terület üzemeltetője az Alland IPF 
Kft., amelynek ügyvezető igazgatóját, 
Brettschneider Istvánt arról kérdeztük, 
milyen lehetőségeket kínál a betelepülni 
szándékozó vállalkozásoknak.

– Az összközműves területen elérhető 
gázfogadó állomás, transzformátor és 
belső út – ezeket a fejlesztéseket az 
elmúlt négy évben hajtottuk végre. 
Jelenleg négy lakónk van, így még 43 
hektárnyi a szabad kapacitás. A további 
fejlesztési elképzelések között a Tárkányi 
úti közlekedési csomópont megépítése 
szerepel, illetve szükséges egy elkerülő 
út megépítése is.

– Milyen nagyságú, tevékenysé-
gi körű  cégekre számít?
– Az Ipari Park és a város adottságai, a 

gyártó, termelő illetve logisztikai területen 
dolgozó cégek számára a legmegfelelőbb, 
a méretet tekintve pedig a kisebbektől a 
közép- és nagyvállalatoknak is helyet 
tudunk biztosítani. 
Bábolna Budapesttől 90 km-re, az M1 
autópálya mellett fekszik, nem csak az 
osztrák határhoz közel, hanem Komárom-
hoz, Szlovákiához, így a Dunához, mint 
vízi szállítási útvonalhoz is. 

– Vendégszeretők a bábolnai-
ak?
– Határozottan. A város önkor-
mányzata kimondottan segítőkész, 
a terület is egy cseremegállapodás 
kapcsán került az Alland IPF Kft. 
tulajdonába. A városi sportcsarnok 
és az épület és iskola közti átjáró 
megépítéséért cserélt gazdát. Az 
elmúlt hat év alatt zökkenőmentesen 
tudtunk együttműködni, köszönhető 
ez a nyitott és megoldást kereső 
hozzáállásnak az önkormányzat dol-
gozói és a városvezetés részéről, és 
az építési hatóságok gyors és pontos 
működésének is.
Úgy gondolom, hogy ha a vállalkozás 
igényeinek valóban megfelel az, amit 

adottságainkat nézve nyújtani tudunk, az 
város nem akadályozza, inkább elősegíti 
a betelepülést.

ÚJABB IPARI PARK
AZ M1 MELLETT – BÁBOLNA

2007 áprilisában újabb ipari területeket minősítettek ipari parknak – így 
történt ez a bábolnaival is. A cím nem csak az üzemeltetőnek fontos, hanem 
az ott megtelepülő cégeknek, az önkormányzatoknak is, hiszen pályázati 
feltétel lehet.

Alland
Ingatlanforgalmazó 
és Fővállalkozó Kft.

8000 Székesfehérvár,
Ányos P. u. 3.

  
Tel/fax:

22/314-226

Mobil:
30/94-64-886

email:
alland@axelero.hu



– Kezdjük talán a szakmai múlttal, 
hol és mit kell ahhoz tanulni, hogy 
valaki otthon legyen a fémszerkezetek 
gyártásában?
– Jómagam Budapesten a Bánki Donát Főiskolán 
végeztem gépész-üzemmérnökként 1977-ben. A 
MOL-ban az üzemfenntartás, illetve a beruházási 
osztályon dolgoztam, majd a Komáromi Nyomda 
műszaki osztályvezetője lettem. Azt követően 
a Vasipari Szövetkezet, illetve később már 
részvénytársaság üzemvezetőjeként tevékenykedtem.
A középiskolai éveim alatt is szert tettem 
egy szakmára, az ipari szakközépiskolában 

esztergályosnak tanultam. Egészen a főiskoláig ezt a 
szakmámat gyakoroltam is, egyetlen esztergapaddal, 
délutánonként már egy “mini kapitalizmust” 
építettem. Ennek eredményeként már rendelkeztem 
némi üzleti tapasztalattal, s tulajdonképpen innen 
indult a vállalkozásom.
Aztán persze egy idő után felmerült a kérdés, hogy 
meddig lehet ezt így bírni, no és az intrikák sem 
maradtak el, amikor már nem Trabant Kombival 
kezdtem járni. Mindezek hatására – úgymond 
egy hirtelen elhatározással –, három fiúval együtt 
kiváltunk a cégből. Megalapítottam a céget, s én 
tulajdonosként, a kollégáim pedig alkalmazottként 
dolgoztak.
Arra mindig nagyon ügyeltem, hogy mindig csak 
akkorát lépjek előre, ameddig még biztonságosan 
elláttam. Aminek szükségét éreztem, azon viszont 
soha nem gondolkodtam. Fegyver nélkül nem lehet 
harcolni – mindig ezt tartottam szem előtt.

– Azt lehet tudni, hogy kik voltak a 

“
csapattársak”?

– Persze, miért is ne, hiszen ketten a mai napig 
itt dolgoznak. Farkas István nagyszerű lakatos, 
s mint ember, legalább ilyen nagyszerű! Ő itt a 
műhelyfőnök, gyakorlatilag a teljhatalmú helyettesem 
a műhelyben, a beosztottak is szeretik, elfogadják 
az irányítását. Epresi László lakatos, nagyon ügyes, 
szorgalmas kollégánk. Ugyanolyan megszállott, mint 
jómagam vagyok.

– Valójában mihez is értenek úgy 
igazán? Mi az önök igazi profilja?
– A kezdeti években szállítócsigák gyártásából 
éltünk. A rendszerváltás után azonban leépült a 
mezőgazdaság, csökkentek a megrendeléseink. 
Később acélszerkezeteket gyártottunk, kisebb 
mechanikus szerkezeteket, de kizárólag egyedi 
gyártású termékeket vállaltunk, a szériagyártás 
minket nem érdekel ma sem. Később hulladékpapír-
feldolgozáshoz kezdtünk speciális felhordószalagokat 
gyártani, az ország különböző pontjaira szállítottunk. 
Az építőipar számára is dolgozni kezdtünk, 
elsősorban a belsőépítészet terén, lépcsőket, 
korlátokat, polikarbonát tetőket készítettünk, 
jellemzően itt is egy-egy egyedi kivitelű munkára 
vállalkoztunk, illetve vállalkozunk. Az esetek 80%-

ában saját terveink alapján dolgozunk. A mi igazi 
profilunk az, hogy valaki kitalál valamit, és mi azt 
megvalósítjuk. 
Nyitottunk továbbá a rozsdamentes acéltermékek 
megmunkálásának irányába is, lépcsőkorlátokat, 
kerítéseket, elektromos kapukat készítünk. De 
szóba jöhetnek ma már könnyűszerkezetes acélvázú 
csarnokok, raktárak, tárolók, ezek tartószerkezete, 
vagy akár a komplett munka kivitelezése. Egy 
MEWA nevű német céggel együttműködve 
kezdtünk hozzá az elektronikai berendezések 
újrahasznosításához, illetve ezekhez a technológiai 
rendszerekhez illeszkedő szállítószalagokat gyártunk.

– Milyen referenciákkal rendelkeznek?
– Az egyik legrégebbi partnerünk a Pannon-
Mill Rt. A napi karbantartási munkák mellett mi 
készítettük a komplett tároló-siló rendszerüket 
a teljes tartószerkezettel együtt. Két-három éve 
volt egy másfél milliárdos beruházásuk is, s az 
acélszerkezeteik, tároló és tranzit silóik gyártásában 
mi is részt vettünk, épp úgy, mint egy Csornán 
felépített malmuk munkálataiban.
Másik kitűnő partnerünk a Solum Rt., részükre két 
burgonyatároló raktárat és egy könnyűszerkezetes 
göngyöleg raktárat is készítettünk, folyamatosan 
dolgoztunk nekik, ahogyan fejlődtek az igényeik. 
A Bábolna Bioval is napi kapcsolatban vagyunk. A 
rágcsálóirtószer-technológiához készítünk tartályokat, 
keverő berendezésekhez szállítószalagokat, 
csigákat, a kiszerelő berendezésekhez gyártunk 
gépegységeket, berendezéseket. A MOL-lal 
karbantartási-együttműködési szerződésünk van. Az 
elektronikus hulladékok feldolgozásának terén pedig 
partnerünk a FE-GROUP Inverst Rt. műanyag, 
illetve elektronikai műanyfeldolgozással foglalkoznak, 
és mi szállítószalagokat, acélszerkezeteket készítünk 
a részükre.

– Tíz év munkájával a háta mögött, mit 
gondol, mitől sikeres egy cég?
Hiszem, hogy ha valaki nagyon sokat dolgozik, jó 
minőségben, akkor abból meg lehet élni. Nekem 
külön szerencsém, hogy a munkám a hobbim, és ami 
nagyon fontos, nagyon szeretem csinálni.

Cseh Teréz

Tótvári Lászlóval, a Komáromi POLI-FERR Fémszerkezetgyártó, Szerelő 
és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatójával a cég komáromi telephelyén 
találkoztam. A tíz évvel ezelőtt alapított vállalkozás gyökerei még a 
rendszerváltás előtti időkre nyúlnak vissza. Az elmúlt évekről, a mára 
sikeressé, s a szakmában elismertté vált vállalkozásról hosszasan 
beszélgettünk.
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A Komárom-Esztergom me-
gyei Regionális Vállalkozásfej-
lesztási Alapítvány (KEM-RVA) 
szervezésében hetente kétszer 
lányok, asszonyok ismerkednek 
a vállalkozóvá válás rejtel-
meivel. A projekt vezetőjével, 
Szentgyörgyi Andrással beszél-
gettünk.

– Kevésbé megszokott, hogy az RVA 
ilyesfajta programot bonyolít. Honnét 
az ötlet?
– 2005-ben figyeltünk fel a HEFOP (Hu-
mánerőforrás-fejlesztési Operatív Program) 
egyik pályázatára. Ennek célja az volt, hogy 
a munkanélküliség csökkentése érdekében 
segítse a nők, ezen belül a hátrányos hely-
zetű kistérségekben élők, alacsonyabb iskolai 
végzettségűek, negyven év felettiek, tartósan 
munkanélküliek, gyes-en lévő kismamák, illet-
ve a romák munkaerőpiacra való visszatérését. 

A HEFOP támogatást kínált arra, hogy 
iskolarendszeren kívüli képzéssel elősegíthes-
sük vállalkozóvá válásukat. Úgy gondoltuk, 
hogy mivel az alapítvány maga is akkreditált 
felnőttképzési intézmény, így képes lebonyo-
lítani a programot. Az akkor érvényben lévő 
szabályok szerint hátrányos helyzetűnek szá-
mító oroszlányi és kisbéri kistérség hölgyeire 
gondoltunk a pályázat megírásakor.

– Hogy sikerült a pályázat?
– 2005 augusztusában írtuk meg 
az anyagot, a következő év feb-
ruárjában hirdettek eredményt. A 
100% támogatottságú pályázat 
keretében harmincmilliós költség-
vetésünkből 28 milliót fogadtak el, így 
2006 júliusában elindulhatott a HEFOP-
1.3.1-05/1.0-2005-08-0031/2.0 
számú programunk. Hirdetések, illetve az 
érintett munkaügyi központok segítségével, 
levelek útján fogtunk a toborzásba. A 
tervek összeállításakor 15 hölgy képzését 
irányoztuk elő, ám a jelentkezett 26 fős 
létszámot ennek ellenére kicsit kevésnek 
találtuk. Ugyanakkor öröm, hogy még ma 
is 19-en járnak a képzésre, amely teljesen 
ingyenes a számukra. A bejárás, az étke-
zés, a tanfolyamok, a tananyag, az előadók 
és a szakmai mentorálás költségeit fedezi a 
pályázati összeg.

– Milyen képzési tematikát dolgoztak 
ki?
– Az egész program több elemből áll. Első 
lépcsőként tavaly decemberben háromna-
pos személyiség fejlesztő tréning szerepelt 
a programban, amelynek folytatásaként ha-
vonta egyszer, pszicho-szociális területen 
tevékenykedő szakemberrel találkozhatnak 
hallgatóink. Ezen felül rendelkezésükre áll 
igény szerint bármikor a személyes tanács-
adás lehetősége, azaz egyfajta mentorálás 
is. Második lépésként idén január és már-
cius között egy 120 órás ECDL tanfo-
lyamot szerveztünk, ahol a számítógépek 
felhasználását tanulhatták meg a hölgyek. 

Ezzel párhuzamosan folyamatosan 
fejlesztettük a vállalkozói ismeretek 
tananyagait.

– Ezen belül mit tanulhatnak a 
hölgyek?

– Az általános vállalkozói és piaci ismere-
teken túl foglalkozunk a vállalkozások pénz-
ügyeivel, adó- és tb-ismeretekkel, valamint 
az üzleti tervezéssel. A végső cél, hogy 
hallgatóink elkészítsék jövendő vállalkozásuk 
üzleti tervét. Ehhez persze ismerniük kell a 
forrásszerzési lehetőségeket, amihez az RVA 
például a mikrohitellel tud hozzájárulni. 
A program szerint szeptemberre legalább 
hatuknak el kell kezdeni a saját vállalko-
zást. További segítség, hogy a következő 
hat hónapban sem engedjük el a kezüket, 
hiszen szakmailag felkészült, az adott terü-
leten kompetens, gyakorló vállalkozó fogja 
mentorálni őket.
 
– A hallgatóknak van már elképzelése 
arra, hogy mit szeretnének csinálni?
– Többen jelezték, hogy milyen területen 
szeretnének dolgozni. Lesz vendéglátósunk, 

magánóvodát működtetőnk, gyümölcsfeldol-
gozónk, vegyesboltot vagy éppen kispostát 
üzemeltető hölgyünk. Persze nyárig még van 
idő, hogy eldöntsék, mihez kezdenek az itt 
megszerzett ismeretekkel. 

– Jövő áprilisban vége a programnak. 
Lesz folytatás?
– Amennyiben a mostani projekt sikeres 
lesz, és a nehézségek – távolság, bejárás, 
kisgyermekek elhelyezése, otthoni számít-
ógép hiánya – ellenére tudjuk tartani a ter-
vezett mutatószámokat, feltétlenül tervezzük 
a folytatást. Sokan felfigyeltek a programra, 
van igény hasonló szervezésére. 

Vk

LÁNYOK, ASSZONYOK 
A VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ÚTJÁN
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Tavaly ősszel változás történt 
a Komárom-Esztergom me-
gyei nagyközség élén, hiszen 
Horváth Miklós, a korábbi 
polgármester nem indult a vá-
lasztásokon. Végül meggyőző 
fölénnyel, a függetlenként in-
duló Beke Lászlót bízták meg 
a választók a község vezeté-
sével.

– Kezdjük egy rövid bemutatkozás-
sal!
– Születésem óta (1969) Környén élek, 
tizenkét évig tanítottam fizika-technika - 
informatika szakos pedagógusként a helyi 
általános iskolában. Anyai nagyszüleim, 
szüleim is a községben éltek, illetve élnek, 
édesapám – dr. Beke Ernő – tíz évig volt 
tanácselnök a faluban, ezután az általános 
iskola igazgatója volt. Feleségem Tatabá-
nyán, az Árpád Gimnáziumban német 
szakos tanár. Két fiúgyermekünk van, és 
egy családi házban élünk, ahonnét pilla-
natok alatt a tó partjára érhetek, szokásos, 
reggeli kocogásomra.

– Milyen programmal sikerült elnyer-
ni a választók bizalmát?
– Tizenegy pontba foglaltam a progra-
momat, amelyet a „Tegyünk együtt Kör-
nyéért!” szlogennel népszerűsítettem. A 
megvalósítás máris elkezdődött, bár több 
tervet is tartalmaz, amelyek életszerűségét 
majd a jövő dönti el.

– Vegyük sorra programjának pont-
jait!
– Az első a fiatalok támogatását jelölte 
meg célul. Ezen belül jelenleg hét építési 
telek kialakítása zajlik, amelyeket május vé-
gén, pályázat útján kínálunk megvételre. A 
bejött összeget újabb építési telkek kialakí-
tására, a fiatalok letelepedésének ösztönzé-
sére fogjuk felhasználni. A pályázatot nem 
hagyományos licit útján bonyolítjuk, hanem 
lezárt borítékban, konkrét ajánlatokat vá-
runk, amelyek között a legtöbbet kínálók 

fognak így telekhez jutni. A művelődési 
házba vezeték nélküli, ún. hot-spot inter-
net hozzáférést kívánunk telepíteni, hogy 
azt bárki, aki arra jár, igénybe vehesse. Ez 
már a második programponthoz, a Faluház 
felújításához kapcsolódik. Egy lelkes fiatal 
csapat rendbe tette a művelődési ház zárt, 
hatalmas udvarát, ahol egy füves, mini ját-
szóteres, kerti bútorokkal ellátott közösségi 
teret fogunk kialakítani. Ez este zárható 
lesz, biztonsági kamerák ügyelnek majd ép-
ségére. A fiatalokra és az idősebbekre egy-
aránt számíthatunk a közösségi, családbarát 

programok lebonyolításában, a társadalmi 
munkában. Hét köbméter szemetet szed-
tünk össze a Föld Napi rendezvényünkön 
kivezető útjaink mentén. De szép emlék 
a hatalmas adventi koszorú elkészítése is, 
nem tudom, idén ezt felül tudjuk-e múlni.

– Idegenforgalom, hagyományápo-
lás?
– Ezek a következő programpontok. Ren-
dezvényeink (falunap, sörfesztivál július 
hetedikén) lebonyolítása mellett terveztünk 
egy kerékpárutat is Várgesztes-Vértes-
somló-Környe útvonalon, azonban olyan 
irreálisan magasak voltak már a tervezés 
költségei is (20 millió forint), hogy erről 
lemondtunk. Inkább a tó körüli, saját 
kivitelű, egyszerűbb, murvás kerékpárút 
megvalósítására törekszünk. Új vendég-
házak nyíltak a községben, ezt örömmel 

vesszük és támogatjuk, hiszen számos 
partnerkapcsolattal rendelkezünk, ahonnét 
rendszeresen érkeznek vendégek hozzánk. 
A Felvidékről, illetve Szlovákiából (Duna-
mocs, Tardoskedd, Aranyos, Felsőpatony, 
Uszor) sokakat telepítettek Környére 
1947-ben, itt még élnek a baráti, rokoni 
kapcsolatok, rendszeres a vendégjárás. 
Testvértelepülésünk Steffenberg és Parajd, 
itt is rendszeres a kulturális kapcsolat. A 
közeljövőben tervezzük Tardoskeddel a 
partneri kapcsolat írásos megerősítését is.

– Sportélet, vállalkozások, falukép?
– Az NB III-ba törekvő focisták a maguk 
útját járják, én legalább ilyen fontosnak 
tartom a szabadidősportok támogatását. 
Szerveztünk kenuzást, biciklitúrát, ter-
mészetjárást, ezeknek a mozgási lehető-
ségeknek a szélesítését szeretném elérni, 
propagálni. Számos vállalkozás működik 
Környén, velük elkezdődött a kapcsolat 
felvétele. Év végén vendégül láttuk a húsz 
legnagyobb adózót, vállalkozói fórumot 
hívtunk össze, terveink között szerepel egy 
Környe Expo is. Megújult a község web-
lapja is (www.kornye.hu), ezen, illetve 
immár negyedik számával megjelent havi 
lapunkban a környei vállalkozók ingyen 
hirdethetnek. A közterületek rendbetétele 
érdekében meg kell újítanunk gépparkun-
kat, most sikerült vásárolni erre a célra egy 
hatszemélyes, hátul platós kisteherautót.

– Mi az új polgármester nagy álma?
– Reggeli futásaim közepette fogalmazó-
dott meg az ötlet, hogy a lokálpatriotizmus 
erősítése érdekében az iskolásoknak évente 
Környe-napot rendezzünk a tó körül. Itt a 
szaktanárok segítségével közvetlenül ismer-
kedhetnének a gyerekek környezetükkel, 
a település történetével, élővilágával. Új 
vizsgatétel is lenne a gyerekeknél, Környe 
története. Azt szeretném, hogy az iskolá-
ból kikerülve minden diákunk igazi, tudatos 
környei polgárrá válna, nem felejtené el 
szülőfaluját!

veér

ÚJ POLGÁRMESTER 
ÉS ÚJ PROGRAM KÖRNYÉN

http://www.kornye.hu


A jelenlegi autóbuszállomás a történelmileg spontán 
kialakult helyen a belváros közelében épült újjá. 
Ahogy a város nőtt, iparosodott, munkahelyek 
létesültek, lakossága meghaladta a 100000 főt, 
egyre nagyobb lett az ingázók száma, így mind a 
helyi, mind a helyközi autóbuszforgalom dinamikusan 
fejlődött. 
Külön ki kell emelni, hogy a székesfehérvári helyközi 
autóbusz-pályaudvar az elmúlt évek során a Közép-
dunántúli Régió, de tulajdonképpen egész Dunántúl 
első számú közlekedési csomópontjává fejlődött, 
s forgalma az évek során egyre jelentősebb lett. 
A vasúti pályaudvar szerepének megerősödésével 
együtt szakmailag megalapozott a kijelentés, hogy 
Székesfehérvár a Dunántúl közösségi közlekedési 
csomópontjává vált.
Az 1962. augusztus 16-án – 45 éve – átadott és 
a tavalyi évig üzemelő pályaudvar egyre szűkösebbé 
vált, rendkívül balesetveszélyes, és a forgalmi, 
környezetvédelmi igényeknek nem felelt meg. 
Az épület állaga műszakilag, esztétikailag elavult, 
frekventált városközponti elhelyezkedése folytán a 
történelmi városkapu építészeti környezetét durván 
lerontotta, a statikai szakvélemények szerint lebontásra 
ítélt. 
Az új autóbusz pályaudvart úgy kellett elhelyezni, 
hogy az maradéktalanul illeszkedjék a város általános 
és részletes rendezési terveibe.
Miközben egyrészről az utazó a lehető leggyorsabb, 
legkényelmesebb, legkevesebb átszállással járó 
megközelítést tartja fontosnak, addig a városban lakó 
a helyközi autóbusz közlekedés hátrányait elszenvedő 
20-25 ezer főre tehető polgár érdeke az, hogy 
a helyközi autóbusz–közlekedés minél kevesebb 
környezeti terhelést és baleseti veszélyt okozzon. 
Meg kellett tehát találni azt a megoldást, amely 
egyrészt az utazó számára is javuló feltételeket hoz, 

ugyanakkor számottevő mértékben javítja a károkat 
elszenvedni kénytelen lakosság helyzetét.

2004. október hóban Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és az ALBA VOLÁN Zrt. 
közös elhatározásával elindítottuk a székesfehérvári 
autóbusz pályaudvar rekonstrukciós munkálatait az 
alábbi szempontok szerint:
– a rekonstrukció során bővüljön az autóbusz 
indulóhelyek száma,
– javuljon a közlekedésbiztonság,
– több helyet biztosítsunk az utasok, gyalogosok 
részére,
– a forgalmi és utaskiszolgáló épület európai 
színvonalú legyen.

A megállapodásoknak megfelelően az ALBA 
VOLÁN Zrt. vállalta a tervezési munkák 
elvégeztetését, illetve 400 MFt-os kerettel az új 
forgalmi épület megépítését. A Székesfehérvári 
Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta az 
utak és egyéb kapcsolódó forgalmi létesítmények 
megépítését mintegy 600 MFt-os értékben. 
Az autóbusz-pályaudvar beruházását kiegészíti egy 
korszerű elektronikus külső és belső utastájékoztatási 
rendszer, melynek 50 milliós összege szintén az 
ALBA VOLÁN Zrt-t terhelte.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 
térítésmentesen az ALBA VOLÁN Zrt. 
rendelkezésére bocsátotta a Piac téri foghíj telek 
területét a buszpályaudvar felépítményeinek 
elhelyezésére.

Külön ki szeretném emelni a most átadandó beruházás 
kapcsán, hogy sikeres projektek csak a különféle 
szervezetek – jelen esetben egy önkormányzat és 

egy gazdasági társaság – önzetlen, a közös cél 
megvalósításában elkötelezett együttműködése 
folytán jöhetnek csak létre, melynek szép példája 
az átadandó új autóbusz-pályaudvar. Bízunk benne, 
hogy az autóbuszvezetők, az utasok velünk egyező 
véleményen lesznek – korszerű és célszerű autóbusz-
pályaudvart építettünk.
Az új autóbusz-pályaudvar átadása jelentősen javította 
a régió és Székesfehérvár város közlekedésének 
színvonalát.

ÁTADÁSRA KERÜLT 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI 

ÚJ AUTÓBUSZ-PÁLYAUDVAR

Az új Székesfehérvár autóbusz-
állomás főbb forgalmi adatai:

Székesfehérvár autóbusz-állomáson 16 
kocsiállás került kialakításra, melyeket a 45 

helyközi vonalon 540 darab induló és 
ugyanennyi érkező járat érinti.

A 13 távolsági vonalon szintén 42 induló 
és ugyanennyi érkező járat, valamint a 11 

társvállalati vonalon mintegy 110 induló és 
ugyanennyi érkező járat közlekedik.

Az autóbusz-állomáson levő helyi megállókat 
mintegy 749 darab járat veszi igénybe.
Az állomás területét a helyi és helyközi 

utasokat tekintve összesen mintegy 70-75 
ezer ember veszi igénybe naponta.
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Régiónk újabb befektetőt 
vonzott, a honi ételkiszállítás 
piacvezetője, a Foodexpress 
épített új élelmiszergyárat Er-
csiben. A televízióból, sajtóból, 
főzési bemutatókról jól ismert 
ízvadásszal, azaz Zsidek Lász-
lóval beszélgettünk.

– Miért éppen Ercsi?
– Cégünk vezetése úgy döntött, hogy 
hátterünk megerősítése érdekében terme-
lőüzemet kell építenünk. Először valamely 
kiürült laktanya konyhájának felújítására 
gondoltunk, majd rövid tájékozódás után 
inkább a zöldmezős beruházás mellett dön-
töttünk. A helyszín kiválasztásánál figyelni 
kellett az igényes munkaerő meglétére, 
Budapest közelségére, a megfelelő köz-
lekedési lehetőségekre, illetve arra, hogy 
biztosítva legyen a számunkra nélkülözhe-
tetlen mennyiségű energia. 36 településen 
néztünk körül, 32 ipari parkot vizsgáltunk 
meg, és a szelekció, valamint a tárgyalások 
után a legjobb ajánlatot tevő Ercsi ön-
kormányzat mellett döntöttünk. Majdnem 
az ország közepén vagyunk, ideális a hely-
szín. Ráadásul innét végre elérhetjük Pécs 
és Szeged környékét, ahova eddig nem 
tudtunk Budapestről eljutni.

– Mekkora kaliberű a beruházás?
– Augusztus és február között, rekordidő 
alatt közel 3000 m2 alapterületű üzemet 
építettünk 1,5-2 milliárd forint körüli 
összegből. Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
Közép- és Kelet-Európa legnagyobb élelmi-
szergyára lett a miénk. Talán Hongkongban 
van a legközelebb ekkora konyha. Ráadásul 
megvan a bővülés lehetősége is, hiszen ha-
talmas szabad terület van mellettünk még 
ürese, az Ercsi Ipari Parkban.

– Hányan dolgoznak az új üzemben?
– Mintegy kétszázan, ennek fele új, 
környékbeli kolléga. Nálunk az a speciális 
helyzet állt elő, hogy megfordult az ingázás 
iránya, hiszen a kulcspozícióban dolgozó 

régi szakembereinket mi Budapestről 
buszoztatjuk naponta Ercsibe. Jómagam 
vettem egy házat a szomszédos Tordason, 
hogy közelebb legyek a gyárhoz, hiszen 
volt pesti székhelyünkön most csak egy 
depó működik, ahonnét az ételek kiszállítá-
sa történik a fővárosba és környékére.

– Az új gyárral fejlődött a technoló-
gia is?
– Bátran állíthatom, hogy a legkorszerűbb 
technológiát alkalmazzuk. Az étel talán a 
legkényesebb dolog a világon. Ötvenezer 
adagot állítunk elő naponta, ennyi ember 
egészségét nem kockáztatjuk. Éppen ezért 
olyan korszerű hűtési eljárást alkalmazunk (a 
frissen megfőtt ételt fél óra alatt fagyasztjuk, 
hibernáljuk), amelynek segítségével egy hét 
múlva is fogyasztható az étel. Így ötnapos 
szavatosságot garantálhatunk termékeinkre, 
ezzel jócskán megelőzve a nagyon meg-
szaporodott konkurenciát. A hűtés mellett 
a minőség másik garanciája a megfelelő 
nyersanyag. Nyugodtan mondhatjuk, hogy 
sorban állnak a beszállító jelöltek. Nagyon 
megválogatjuk partnereinket, hiszen a leg-
jobb minőségű alapanyagok felhasználá-
sára törekszünk. A harmadik szempont a 
megfe-lelő választék. Mintegy 1200-as 
receptállományunkból általában nyolcszáz 
féle ételt főzünk egy évben. A megrendelő 
dönti el, hogy mit kínálunk, hiszen minél 
többször kérnek egy ételt, annál többször 
szerepel az étlapon. Törekszünk a válto-
zatosságra, nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy munkánk következtében az elmúlt 
években újra divatba jöttek hazánkban a 
gyümölcslevesek, a főzelékek, vagy a halak. 

A változatosság, a megfelelő ár-érték arány, 
és a kiváló minőség, ezek a jelszavaink.

– Vannak-e újdonságok az étlapon?
– Újra felvettük a kapcsolatot Schobert 
Norbival, akit az egészséges táplálkozás 
leghitelesebb hazai képviselőjének tar-
tunk. Hathetes, kőkemény üzleti tárgyalás 
eredményeképpen 2007. 19. hetétől 
Diétrend ételeink Norbi Update módszer 
szerint készülnek, így a fogyni vágyók a 
Foodexpress segítségével csökkenthetik 
kilóikat.

– Elégedett ember Zsidek László?
– Akkor lennék elégedett, ha Magyar-
országon újra létezne egy gourmand réteg, 
akik előtt folyamatosan kellene bizonyítania 
a szakmának, az éttermeknek, a szakács-
oknak. Ételeink, illetve televíziós műsoraim 
(az Ízvadász mostanság az MTV 1-en 
jelentkezik) remélem, hozzájárulnak ennek 
eléréséhez. Jó ízlelőbimbókkal áldott meg 
az ég, szinte 100%-os biztonsággal meg 
tudom állapítani, mi fog ízleni az embe-
reknek, így bátran ajánlhatom: kóstolják 
meg a Foodexpress termékeit – nem fognak 
csalódni!

Veér Károly

A legkorszerűbb technológiával

FOODEXPRESS ÜZEM NYÍLT ERCSIBEN
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– Mi a község fejlődésének záloga?
– A számos ok közül a legfontosabbnak 
tartom a Hancook gyár ideköltözését. 
Tudni kell, a terület Rácalmáshoz tartozik, 
ezt a 200 hektárt tele-
pülésünk bocsátotta Du-
naújváros rendelkezésére 
2003-ban. Új rendezési 
tervet készítettünk, amely 
még további 100-150 
hektár iparterületet jelölt 
ki. Rácalmás szedi itt az 
iparűzési adót, amelyből 
35% helyben is marad, 
65%-ban pedig Duna-
újváros részesül belőle. 
Rendkívül jók az adottsá-
gok, az M6-os autópálya, 
az új híd, a közművesítettség vonzhatja a 
befektetőket. Nem mellékesen a koreai 
beruházás végre feloldja a környék egysíkú 
iparstruktúráját, és mintegy 1500 új mun-
kahelyet is teremt. Elsősorban fiatal, érett-
ségizett, szakmával rendelkező munkaerőre 
van szükség. Tizenöt év kemény munkája 
kellett ahhoz, hogy végre megmozduljon, 
fejlődni tudjon a térség.

– A természeti adottságok is csodá-
latosak.
– Másik nagy értékünk a Duna. 1996-ban 
védett lett a Nagysziget, megkezdtük a 
korábbi üzemgazdálkodás áldozatai, az ős-
honos kőrisek és tölgyfák visszatelepítését. 
Madárleseket, kerékpárutat, csónakházat, 
csónakkikötőt építettünk egy 2006-os 
ökoturisztikai pályázaton nyert 488 milliós 
támogatásból. A nagy dobás azonban az 
utolsó főispán egykori házának, a Janko-
vich kúriának a rendbetétele, hasznosítása. 

2002-ben került a tulajdonunkba, majd 
a PHARE-Orpheus program keretében 
megkezdődött a rendezvényközpont 
kialakítása. Az 1000 m2-es műemléké-

pülethez 2,7 hektáros 
terület tartozik, udvarán 
szabadtéri színpad épül, a 
melléképületekben pedig 
ökoturisztikai foglalkozta-
tó helyek, kiállítótermek 
kapnak helyet. A tervek 
szerint augusztus 19-én 
lesz a komplexum átadása. 
Nem mellékesen termálvi-
zet találtunk a kastélytól 
ötven méterre, egy kisebb 
beruházással teljessé 
tehetnénk idegenforgalmi 

kínálatunkat.

– Épül, szépül a falu is…
– Folyamatosan nő a lakosság létszáma, 
ma mintegy 4500-an laknak Rácalmáson. 
Ehhez az is kellett, hogy 10 hektáron 
lakóterületeket jelöltünk ki, ezeket köz-
művesítettük, majd értékesítettük. Szívesen 
építkeznek nálunk a városiak, de sokan 
beköltöztek a környékből is. Ezért mára 
szűk lett az óvodánk, bővíteni, 
felújítani kell, akárcsak az iskolát. 
Egy speciális problémával küz-
dünk: ez a partfal, a lösz állandó 
mozgása, csúszása. Több száz-
millió forintot emészt fel a vé-
dekezés, a csatornázással, drain 
csövek lerakásával, támaszfalak 
építésével védekezünk. Jelenleg 
kiemelt projektként szerepel az 
itteni csapadékvíz elvezetése, 

a talaj vízszintjének csökkentése. A régi 
azbesztcsövek könnyen törnek, úgyhogy 
van gondunk elég.

– A látványos fejlődést mennyiben 
segítik a helyi civil szervezetek?
– Sokat köszönhet Rácalmás a Faluvédő 
Egyesület 1994-es megalakulásának. 
Politikai pártállástól függetlenül ebben 
csoportosulnak a településért tenni aka-
rók, országos szinten egyedülálló, hogy 
az önkormányzatot 100%-ban ennek az 
egyesületnek a tagjai, jelöltjei alkotják. Hi-
teles emberek, akik nemcsak beszélnek, de 
tesznek is falujukért. Ezer dolog fűződik a 
nevükhöz: szemétszedés, takarítás, festés, 
virágosítás, a harmadik évben megren-
dezendő Tökfesztivál, hogy csak néhá-
nyat említsek. A százötven főt számláló 
egyesület vezetője Szalai Árpád nyugdíjas 
mérnök, aki egyébként Rácalmás alpol-
gármestere is egyben. Működik a szerb 
kisebbségi önkormányzat is, bár mára elég 
kevesen maradtak, de büszkék vagyunk a 
szépen felújított szerb templomunkra is.

– Idegenforgalom?
– Szép számmal érkeznek hozzánk vendé-
gek, így kellene még több szálláshely. A 
Jankovich kúria mellett épült egy szálloda 
25 szobával, és a tulajdonos további 
harmincat tervez, de erősíteni kéne a falusi 
szálláshelyek kialakítását is. Reméljük, hogy 
ez hamarosan bekövetkezik, és minden 
kedves idelátogatót megfelelő körülmények 
között tudunk elszállásolni!

veér

RÁCALMÁS A FEJLŐDÉS ÚTJÁN
Rácalmás Dunaújvárostól északra, 10 km-re fekszik, a Duna 
partján. A honfoglalás után magyar törzsek szálláshelye volt, 
majd a török hódoltság miatt elnéptelenedett faluba szerbeket 
telepítettek. A 20-as, 30-as években egyre több pesti polgár 
fedezte fel Rácalmás és az akkor még hozzá tartozó Kulcs 
kiváló természeti adottságait, és épített nyaralókat, kúriákat. 
Dunaújváros felépülése elszívta a falu lakosságát, majd a fo-
lyamat később megfordult. A mára újra régi fényében tündöklő 
település polgármestere a rendszerváltozás óta Schrick István, 
népművelés-történelem szakos tanár.
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Kerek évfordulós a komáromi KOM-BOPA Kft.

TÍZESZTENDŐS CSALÁDI VÁLLALKOZÁS

– Egyéni vállalkozóként én már 1989 óta 
foglalkozom pálinkafőzéssel. Ezt őszi-téli hó-
napokban lehet végezni, szezonális munka, 
ezért jól passzolt hozzá egy olyan tevékenységi 
kör, amely az év többi hónapjában ad több 
munkát, ezt vállalta fel a kft. Eleinte kommunális 
hulladék szállításával, – gazdálkodással kezdtük, 
valamint komposztálással. A levágott fűből, 
fanyesedékekből, a kertekben, parkokban össze-
gyűjtött kaszálékokból, illetve a pálinkafőzőből 
kijövő cefremoslékból készítettünk komposztot. 
2000-ben azonban sajnos az öko-megoldások 
még nem voltak igazán fókuszban, így a hangsúly 
inkább a hulladékgyűjtés felé tolódott. A város-
ban először nekünk volt ún. tömörítőfejes hulla-
dékgyűjtőnk, ennek a segítségével a hulladékot 
már összetömörítve szállítottuk Tatabányára.
Később aztán olyan előírásoknak kellett meg-
felelni, amit csak a nagyobb vállalatok tudtak 
teljesíteni, no meg az árakban sem tudtuk 
felvenni velük a versenyt, így a parkfenntartói 
területünket erősítettük tovább. Fokozatosan 
gépesítettünk, beszereztünk minden eszközt 
a kézi damilos kaszáktól kezdve a modern 
önjáró Stiga többfunkciós kommunális gépig, 
amelyekkel és a hozzá kapcsolt adapterekkel 
a megrendelőink rendelkezésére állunk a nyári 
parkfenntartási, szilárd burkolattakarítási, kert-
építési valamint a téli  hóeltakarítási és síkos-
ságmentesítési munkálatok során.

– Hányan dolgoznak a cégnél?
– Az állandó létszámunk 6 fő, de alkalmi 
munkavállalóinkkal együtt gyakran 10-12 
főig is felmegy a dolgozói létszám – tájékoztat 
Borbély Úr.

– Jellemzően kik veszik igénybe a szol-
gáltatásaikat?
– A Tatabányai és a Komáromi Ipari Parkban 
működő multinacionális cégeknek egész év-

ben végzünk parkfenntartási és téli munkákat. 
Nagyon magas követelményeket támaszta-
nak, de mi természetesen igyekszünk ennek 
maximálisan megfelelni - kezdi a felsorolást 
Palla Ottó. 
Almásfüzitőn a MOL-LUB Kft. területén 
végzünk rendszeresen hasonló feladatokat, de 
gyakran dolgozunk a WF Szabadidőparkban 
is.

– Hogyan foglalná össze a cég erős-
ségeit?
– Mivel kis cég vagyunk – folytatja Palla 
Ottó –, ezért rugalmasak is tudunk lenni, 
ha kell ad hoc jellegű munkákat is el tudunk 
vállalni. Mindemellett pontosak vagyunk, 
minőségi problémánk pedig még sohasem 
volt, erre megfelelő gépparkunk és hozzáérté-
sünk a garancia. No, és nem elhanyagolható 
előnyünk az sem, hogy az áraink is rendkívül 
visszafogottak.

– Milyen terveik vannak a következő 
tíz évre?
– A célunk a jelenleg meglévő ISO 
9001 mellett az ISO 14001 kör-
nyezetközpontú  irányítási rendszer 
bevezetése – válaszol Borbély úr –, 
valamint a cég folyamatos fejlesztése, 
megújulása, egész éves működésének 
megszilárdítása. Ezért a pálinkafőz-
dével is komoly terveink vannak, 
amely most jellemzően bérfőzdeként 
működik, de szeretnénk kibővíteni 
és palackozó kereskedelmi pálinkafőz-
dévé alakítani. Minőségi 
pálinkát fogunk készíteni 
és értékesíteni. A helyi 
idegenforgalomra épít-
ve pálinka kóstolókat 
tervezünk, szeretnénk, 

ha a komáromi pálinka – mint hungarikum – is 
egyre népszerűbb, ismertebb lenne majd.

– Ezzel tehát teljesen új utakra indul 
majd a társaság?
– Csak részben új, hiszen a gyökereink a régi 
időkbe nyúlnak vissza – pontosít Palla Ottó. 
Családi birtokunkon, a hajdani Palla tanyán, 
az Istenkuti dűlőben, egy négy hektáros 
gyümölcsös közepén már a 30-as években 
is pálinkafőzde működött. Még a hajdani 
engedélyeink is megvannak. Mi csak folytatjuk 
elődeink munkáját.
– De a mostani eredményeink is biztatóak 
– veszi át a szót Borbély Gyula – mert bár a jó 
pálinka 80%-ban a felhasznált gyümölcs minő-
ségén és a megfelelő erjesztésen múlik, s csupán 
20% a berendezés kialakításán, működésén, 
mégis úgy gondolom, hogy legutóbbi ezüstér-
mes pálinkánkhoz az is hozzásegített bennünket, 
hogy két éve beruháztunk, és ma egy vadonatúj 
modern berendezéssel dolgozunk. 
A tervek között továbbá az is szerepel, 
hogy újra hangsúlyt szeretnénk fektetni az 
öko-hasznosításra, hiszen mára ez a terület 
felértékelődött. Az „alapanyagaink” tovább-
ra is adottak, a tapasztalatokat már évekkel 
ezelőtt megszereztük, itt az ideje mindezt 
hasznosítani.

Cseh Teréz

A KOM-BOPA Kft. 2007. július 1-jén ünnepli alapításának ti-
zedik évfordulóját. A kettős ügyvezetéssel működő családi vál-
lalkozást Borbély Gyula és Palla Ottó vezetik. 
Tíz év nagy idő, ezalatt egy cég életében sok minden megtör-
ténik. – Nálunk sem volt ez másképpen, valójában nem is egy, 
hanem két vállalkozásról beszélhetünk – kezdte a történetet 
Borbély Gyula.
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– Az Aquapark ötlete, vagyis, hogy a Balaton 
partján valahol építsünk egy vízi vidámparkot 
még 2000-ben született – kezdte a történetet 
Gáspár Tamás a MASPED CAPITAL Pénzügyi 
Tanácsadó és Szolgáltató ZRt. elnök-vezérigazga-
tója. – A társaság menedzsmentje úgy döntött, 
hogy a Siófok-Tihany-Balatonfüred háromszögben 
keres ehhez megfelelő területet. A folyamat azért 
lett végül ilyen hosszú, mert a célunkhoz illeszkedő 
telket Balatonfüreden találtuk meg, de a mellette 
lévő területen ott állt egy befejezetlen beruházás, 
az ún. görög falu. A város együttműködést 
ajánlott. A megállapodás úgy szólt, ha megoldást 
találunk a görög falu befejezésére, akkor a város 
támogatja, hogy az Aquapark létrejöhessen az ál-
talunk kiválasztott területen. Ehhez azonban a gö-
rög falu területét először is meg kellett vásárolnunk 
egy felszámolás alatt lévő cégtől. Erre pályázatot 
írtak ki, s miután azt megnyertük, mindenekelőtt 
be kellett fejeznünk a görög falut, és átadnunk az 
itt kialakított bevásárlócentrumot. Csak az átadást 
követően indíthattuk el az Aquapark építését.

– Miért pont olyan helyre kívántak te-
lepülni, ahol amúgy is adott a fürdési 
lehetőség?
– Az Aquaparkokat jellemzően oda építik, ahol 
víz van. Az emberek, amikor arról gondolkodnak, 
hogy hol kellene pihenniük, rendszerint előnyben 
részesítik a vízparti településeket. Az Aquaparkot 
ráadásul úgy alakítottuk ki, hogy az semmilyen mó-
don ne károsítsa a környezetét. Törekedtünk arra, 

hogy a létesítmény maximálisan il-

leszkedjék a tájba, ezért a fő elemeket egyszerűen 
elrejtettük. Fontos szempont volt számunkra, hogy 
a vízipark úgy növeli a balatoni térség turisztikai 
értékét, hogy közvetlenül nem terheli a tavat. A 
rendszer üzemeltetése hálózati vízzel történik, és 
az Annagora Park vizei a talajban sem keveredhet-
nek a források vízkészletével.

– Milyen kiszolgálóegységek várják itt a 
vendégeket?
– A konferenciaterem, a konyha, a wellnes rész-
legek már készen vannak, s hamarosan folytatjuk 
a fejlesztést. Engedélyezés alatt van egy szálloda 
építése, melyet, reméljük, még 2007 őszén el 
tudunk indítani. Úgy véljük a téli üzemmódhoz 
szükséges egy ilyen komplexum. Gyakorlatilag a 
szobákon kívül már minden más készen van. Az új 
szálloda átadását 2008 májusára tervezzük. Sze-
rencsére van tapasztalatunk a szállodaépítésben 
és üzemeltetésben, a siófoki Hotel Azúr, mely 
cégcsoportunk tulajdona, 2006-ban az év vidéki 
szállodája lett.

– Mennyibe kerültek ezek a beruházások?
– A görög falu befejezése 1,2 MD, az Aqua-
park 2,5 MD volt, a szálloda tervezett költsége 
pedig 500 millió forint.

– Mekkora forgalomra számítanak?
– Az Aquapark befogadóképessége a nyári sze-
zonban 3500 fő, télen 250 fő. A szálloda há-
romcsillagos, 50 szobás lesz. Az idei esztendőre 
az üzleti tervünkben mintegy 100 ezer vendéggel 

számoltunk. Tavaly – a júliusi nyitás miatt ez nem 
volt egy teljes szezon – 54 ezer fizető vendég 
látogatott meg minket.

– Miben jobb az önök Aquaparkja össze-
hasonlítva más létesítményekkel?
– Egyedinek számít, hogy a park egész évben al-
kalmas a szabadidő igényes és izgalmas eltöltésé-
re. 800 m2 -es területén a medencén és a télen 
is üzemelő csúszdáin kívül szaunák, gőzkabinok, 
illatkamra és jégbarlang is biztosítja a felüdülést. 
Nagyon komoly wellnes hátteret is biztosítunk, 
amely eltér a szokásostól. A másik, amire büszkék 
vagyunk, hogy a rendkívül modern számítástech-
nikai háttérnek köszönhetően nagyon rugalmas és 
gyors a beléptetés, korszerű az öltözőhasználat, és 
ezen a téren a kapacitásaink is egyedülállóak. Itt 
mindenki öltözőszekrényt kap, ha igényli. S ami 
talán a legfőbb erényünk, az a park elhelyezke-
dése. Az élményfürdőből kitűnő kilátás nyílik a 
Balatonra és a Tihanyi-félszigetre.

Cseh Teréz

A MASPED-csoport 50 cégének legifjabbika

FÜREDI ANNAGORA AQUAPARK
A MASPED Első Magyar Általános Szállítmányozási Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 1948-as alapítása óta Magyarország 
első, a közép-európai térségnek pedig az egyik vezető szállít-
mányozója. A holding négy jelentősebb befektetési területen 
tevékenykedik: szállítmányozás, idegenforgalom, ingatlanfej-
lesztés és pénzügyi vállalkozások. A cégcsoport éves árbevétele 
50 milliárd forint, s a toplistákon mindig a legnagyobb 200 
között szerepelt. A MASPED-csoport talán legfiatalabb tagja a 
balatonfüredi Annagora Aquapark.
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CSODAVÁRÁS AGÁRDON

Ilyen előjáték után találkoztam először Kova-
csics Imrével, az Agárdi Gyógyfürdő nemrég 
kinevezett igazgatójával. Be kell vallanom, 
most, a második találkozónk alkalmával is 
– az első a kölcsönös bemutatkozás és az 
interjúkérés jegyében telt – határozott vezető-
nek látom, gesztusaiból olyannak ítélem, akit 
az adott szava kötelez. Ő igazgatja a győri 
termálfürdőt is 2003 óta, amelynek közön-
ségsikere jó referenciát jelentett Agárdon. 
Bevezetésként az orrom alá tolja a Győr kör-
nyéki napi sajtót, amelyben beszámolnak arról 
a tornász reménységről, akinek szerencsétlen 
esése csigolyáját törte – és a karrierjét, életét 
is. A bénulás nyaktól lefelé csak az egyik 
kezet kerülte el. Imre épp a fiú édesanyjának 
adja át a Rába Quelle hétvégi bevételének 
10%-át, 300 ezer Ft-ot.
Kicsit zavarba hoz, egy ilyen tragikus téma 
után mit lehet kérdezni? Így aztán kicsit 
zavarba  hozom önéletrajzi kérdéseimmel, 
úgy látszik a fürdőigazgatókat ritkán kérdezik 
gyermekévekről…
– Kapuváron születtem, 1971-ben. Tudja 
hol van? Győr és Sopron közt fekszik, egy 
tízezres kisváros. A szüleim még mindig itt él-
nek, nagy családi házban. Van egy testvérem, 
ő és a felesége két gyermekükkel most is velük 
lakik. Otthonról elég összetartó, egységes 
család képét hoztam magammal Győrbe, aho-
vá a gimnazista évek után költöztem, és ahol 
15 évig éltem. Lassan egy éve Győrújbarátra, 
a fürdőtől 8 percnyire járok haza.

– Ez befolyásolta a telekvásárlásnál a 
leginkább?
– Részben ez, részben pedig az, hogy kisal-

földi születésű lévén mindig vágytam dombok 
közt élni. Hát most Pannonhalma lábánál, két 
domb között építkeztem.

– Család, gyermekek?
– A nejem debreceni születésű, végzettségét 
tekintve gyógyszerész, és neveli két leánygyer-
mekünket, a 9 éves Katát és a 7 éves Lucát. 

– Élvezik a városi élet után a nagyobb 
teret, szabadságot?
– Nagyon, bár Győrújbarát inkább díszkertes 
jellegű. Falusias életformát a szüleimnél ta-
pasztalhatnak, ahol vannak nyulak, verseny-
galambok, és nagyon tetszik nekik. Kettejük 
közül Kata a tudós, sorra nyeri a tanulmányi 
versenyeket. A múltkor azt mondta, hogy 
paleontológus lesz, őslények után fog ku-
tatni. Ez nemrég változott annyiban, hogy 
bejelentették: apa cégét fogják vezetni, Kata 
a számokkal foglalkozik majd, Luca meg az 
emberekkel. A munkamegosztás tökéletes, a 
kisebbik a nyitottabb, cserfesebb.

– Milyen pályára szánja őket?
– A nejemmel nyilván szeretnénk, ha 
diplomát szereznének, de azt nem akarom 
megmondani nekik, hogy milyent. És még 
azzal is kiegyezünk, ha nem lesz diploma, de 
boldogan élnek majd, és azt csinálhatják, amit 
szeretnek. 

– Most már csak azt nem tudjuk, 
Ön hol tanult tovább. Emlékszik, a 
kapuvári gimis éveknél elvesztettük a 
fonalat…
– Testnevelés-földrajz szakos tanár vagyok 

papír szerint, de soha nem tanítottam. Spor-
tolni viszont mindig sportoltam, sőt sérült is 
voltam. Az ínszalagszakadásom végett láttam, 
hogy Magyarországon vannak jó sebészek, a 
rehabilitáció azonban még igencsak gyerekci-
pőben jár – ha lehet rehabilitációnak hívni, azt 
a kezelési javaslatot, hogy „borogassa!“. Ez a 
helyzet köszönhető a képzési háttérnek is, ami 
hát nincs a csúcson. Ekkor döntöttem el, hogy 
ezzel szeretnék foglalkozni. 
2001-ben saját képzési rendszert indítottam, 
aminek előfeltétele az érettségi, és középfokú 
OKJ-s sport, gyógy- és fürdős masszőr vég-
zettséget ad. A képzés jelenleg 16 megyében 
van jelen, a Testenvelési Egyetemmel és egész-
ségügyi szakközépiskolákkal együttműködve, 
kihelyezett tagozatként működik. Amire a leg-
büszkébb vagyok, az az, hogy mi írtuk a szak-
mai könyveket a képzésekhez, és mára ezekből 
állítják össze a vizsgakérdéseket. A három kötet 
98 %-át neves magyar szakorvosok nevéhez 
fűződik, én kiadóként vagyok jelen a munká-
ban, illetve egy fejezetet én írtam meg.

– Azt mondják, ha az ember írt egy 
könyvet, már nyomot hagyott a világ-
ban. Nem korai ez még 36 évesen? 
Egyáltalán hova tovább?
– A cél a fizioterapeuta-képzés és egyáltalán 
a szakma meghonosítása Magyarországon. Ez 
a szó, hogy fizioterapeuta, itthon még nem is 
ismert, csak külföldön. Mi már akkreditáltuk, 
és az idén indul az első képzés. 
Már a továbblépés is megtörtént ezen a te-
rületen, az Országos Labdarúgó Szövetséggel 
létrehoztuk a fizioterápia tanszéket, amelynek 
vezetőjeként az a feladatom, hogy a dolgozók 
továbbképzését koordináljam. Megjegyzem 
azért a foci, mert ez ma a legnagyobb tömeget 
megmozgató és szervezetbe tömörítő sport az 
országban.
A kifejezés egyébként olyan szakembert takar, 
aki, mint egy testnevelő tanár otthon van az 
élettani dolgokban, rendelkezik egy gyógytor-
nász tudásával, ismeri azokat a technikákat, 
gyakorlatokat, amelyek munkára bírják a sérült 
izületeket, vagy a letapadt izmokat, és masz-
szőrként pontosan tudja, melyik testrészhez 
hogyan lehet hozzányúlni. A képzés során 
kapnak a diákok nagy fokú pszichés képzést 
is, hiszen ha belegondolunk, ők töltenek a 

Az Agárdi Gyógyfürdőn kívülről – bármennyire is meresztem 
a szemem, még nem látszik semmi a belső változásokból. A 
portásbódéból ugyanúgy lép a kapu örzője a kocsiablakhoz, 
mint a múltkor, amikor meghallja, hogy az igazgató úrhoz jöt-
tem, int, hol keressek helyet. – Az igazgató úr kocsija mellett 
talán még van egy – mondja, majd hozzáteszi: – tudja melyik 
az? Az a fekete terepjáró, látja?… Látom hát. A büszkeséget 
a hangjából hallom. Úton az igazgatói irodáig már furdal a 
kiváncsiság, milyen ember lehet a portás büszkesége? Gabi-
kát – a vezetői asszisztenst – cinkosommá fogadom és lopva 
megkérdem: – Véreskezű? A válasz elég gyors ahhoz, hogy 
őszinte legyen: – Korrekt inkább, az egyenes beszéd híve… Na 
tessék. Megint semmi pletyka.
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legtöbb időt a sportolóval, köztük alakulhat 
ki egy olyan közvetlen kapcsolat, amely képes 
arra, hogy versenyekre való felkészülés során 
fellépő feszültséget oldja, segítsen feldolgozni 
a sikert és a kudarcot egyaránt. 
A jövőben szeretnénk felajánlani a MOB-nak 
azt, hogy a többi olimpiai sportágban is el-
érhető legyen ez a szakember, úgy gondolom 
megvan a létjogosultsága. Ez a távlati cél.

– Azt hiszem ennyi érdem elég lenne 
egy egész emberöltőre, és a fürdőbiz-
nisznél még nem is tartunk.
– A fürdőhöz vezető út még külső bizottsági 
tag koromban kezdődött, a Pro Urbe Egye-
sület delegáltjaként dolgoztam Győr Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi 
bizottságában, amikor kiírták a közbeszerzési 
pályázatot a fürdő megépítésére. A kiírás 
sikertelen volt, senki sem jelentkezett. Én a 
képzés kapcsán sok fürdőigazgató barátra, 
ismerősre tettem szert, ráláttam arra, mivel jár 
egy fürdő üzemeltetése, és voltak ötleteim, 
hogyan lehetne jobban csinálni. Ezért meg-
alapítottam a Rába Quelle Kft.-t, a második 
körben indultam a pályázaton és nyertem. 
Az önkormányzati tisztségeimről persze 
lemondtam. 
A fürdőbe a legjobb vezetőket gyűjtöttem 
magam köré, személyesen válogattam ki azo-
kat, akik az élet más területein már bizonyítot-
tak, de fürdőt még egyik sem üzemeltetett. El-
kezdtük a munkát, az eredményt legjobban az 
a kiadvány prezentálja, amely az ország 100 
legjobb helyét gyűjti össze. Ajánlások és saját 

látogatás után – nem tudom mikor voltak 
nálunk – a 100 legjobb közé választották a 
győri fürdőt – mindezt egy év működés után! 
2005-ben fürdő kategóriában nívódíjasok 
lettünk, a Magyar Wellness Társaság az Év 
Fürdőjének választotta a győrit. Ez azért külön 
fontos a számomra, mert a Társaság megkér-
dezi a konkurens fürdők vezetőit is arról, hogy 
szerintük ki a legjobb.

– Lehet ezt felülmúlni?
– Nem titkolt szándékom az, hogy a szálloda-
láncokhoz hasonlóan egy fürdőláncot üzemel-
tessek az országban. Két éven belül hat fürdő 
igazgatása a cél, ehhez a csapat már megvan, 
akikkel közösen el tudjuk ezt érni. Így már 
erősebb tárgyalási pozíciót tudhatunk majd 
magunkénak a vegyszer- és eszközbeszerzések 
terén, és az egészségpénztárakkal szemben is. 
Sokkal racionálisabban lehetne üzemeltetni 
több fürdőt együtt, mint külön külön. 

– A győrin kívül az ország legtöbb 
fürdője önkormányzati működtetésű, 
így tényleg csak az üzemeltetés lehet 
a cél. Mi van abban az esetben, ha egy 
fürdő jól működik?
– Új vezetés csak azoknak az élére kell, akik 
gazdaságtalanul üzemelnek. Ezeket keressük, 
és hamarosan úgy néz ki, új taggal bővülünk. 
De erről még nem mondok semmit. Egyéb-
ként kevés olyan hely van az országban, 
amelyik nyereséget termel. Itt Agárdon azt 
vállaltam, hogy egy éven belül pozitív gaz-
dasági mutatókat érünk el. Az első hónapok 
után mondhatom, eljutottunk oda, hogy nem 

veszteséges az üzemeltetés. Őszre elkészül a 
fürdő fűtésének korszerűsítése, a Győrben 
bevált mintára, ezzel tovább csökkenthetjük 
a rezsit. 
A legjobb az lenne, ha eddigi tapasztala-
taimmal, ötleteimmel megépíthetném álmaim 
fürdőjét. Szeretném a világ legjobb fürdőjét 
megépíteni, nem feltétlenül saját beruházás-
ban, de bízzon meg bennem a befektető az 
első gondolattól.

– Mi kell hozzá?
– Nyitottság, ötlet. Nemrég Monte Carlo-
ban jártam, egy nívós wellness konferencián. 
Rajtam kívül még egy magyar meghívott volt. 
Számos ötlettel léptem fel, és rengeteg új 
ismerettel értem haza. Négy éve még nem 
tudtam mi az a hőcserélő. Ma már minden 
csavarját ismerem. Ez lehet a titok nyitja, a 
folyamatos fejlődés. Ma úgy érzem, a csa-
patommal együtt meg tudom építeni a világ 
legjobb fürdőjét.

– Meddig megy ez az őrület?
– Megígértem a feleségemnek, hogy 45-50 
éves koromig dolgozok. Utána szeretnénk 
egy kis házat Toscanaban, nagyon szeretjük 
Olaszországot, közel áll hozzánk az olasz 
mentalitás. Szeretnénk olajbogyót ültetni, 
szőlőt termeszteni, fél évet itt élni, fél évet 
ott. Egyre gyarapodik a könyvgyűjtemény, 
azt is el kell olvasni. Az az ember, aki so-
kat dolgozik 20-40,50 éves koráig, kimarad 
sokmindenből. Én azt akarom elérni, hogy 
ez alatt az idő alatt megteremtsem annak 
a lehetőségét, hogy még erős, egészséges 
emberként élvezhessem az életet, ne öregen, 
fáradtan menjek nyugdíjba. 

– És elszalasztja látni, hogyan nőnek 
fel a lányai…
– Az ideológiám erre is megvan. Hét közben 
valóban nem látom sokat őket, de az édesanyjuk 
a négy órás munkája mellett teljes értékűen ne-
veli őket. Tőle megkapják a szellemi és érzelmi 
töltöttséget is, soha nem alszanak el esti mese 
nélkül. Aztán jön a hétvége a bohém apukával, 
és minden elront amit az édesanyjuk felépít… A 
munkámban határozott, kemény kezű vagyok, de 
a lányaim bármit megtehetnek velem. Pillanatok 
alatt levesznek a lábamról,még hülyét is csinálhat-
nak belőlem, de nem bánom, imádom őket.

Vitkóczi Éva



TATA

Üzleti magazinunk talán nem minden olvasójának, hirdetőjének van 
arról tudomása, hogy lapunk kiadója az üzleti élet más területein 
is tevékenykedik. Minden év márciusában – a budapesti Utazás 
Kiállítás időpontjához igazítva – kiadónk megjelenteti a Királyi 
Régió Szállás- és Gasztronómiai Kalauzát. A közel 200 oldalas 
gyűjtemény kézzel fogható példányai mellett valamennyi információ 
az internetről is elérhető, akárcsak magazinunk online változata 
(www.regioregia.hu).

Mi mégis úgy éreztük, hogy munkánk kapcsán olyan „kincsek”-
re leltünk itt a Királyi Régióban, amit feltétlenül meg szeretnénk 
önökkel osztani! Önökkel Kedves Olvasóink, Kedves Hirdetőink!

Új sorozatunkban szeretnénk önök előtt felvillantani 
a Királyi Régió gyöngyszemeit, kedvet csinálni önöknek 
ahhoz, hogy személyesen is megismerhessék ezeket 
a GYÖNGYSZEMEKET, Éppen ezért lapszámról lapszámra 
bemutatunk megyénként egyet-egyet közülük.
Várják önöket partnereink, a Királyi Régió éttermei, szálláshelyei, 
színházai aquaparkjai, golf-klubjai, illetve más, minőségi kikap-
csolódást ígérő turisztikai szereplői!

Önöknek nem marad más dolguk, mint eldönteni mikor és milyen 
sorrendben keresik fel ezeket a kitűnő helyeket!

EGY HIRDETÉS – EGY MEGHÍVÁS!  
Tartson velünk 

HÓNAPRÓL HÓNAPRA!

Regio Regia

A Királyi Régió 
gyöngyszemei

A Regio Regia Magazin kiadója úgy döntött, nem éri be csupán azzal, 
hogy ajánlja a Királyi Régió legjobb helyeit, SZERKESZTŐSÉGÜNK 
SAJÁT KÖLTSÉGÉN MEG IS HÍVJA IDE ÖNÖKET!

Nem kell mást tenniük, csupán hirdetés, vagy PR-cikk formájában megje-
lenniük lapunk hasábjain, s mi vendégül látjuk Önöket az adott hónapban 
ajánlott helyszínek egyikén!

TESSÉK VÁLASZTANI!

MÁJUS:
Kétszemélyes vacsora meghívás az alábbi étteremek egyikébe:
PIKANT és PIKANTÓ ÉTTEREM (Tata)
DIÓFA ÉTTEREM (Székesfehérvár)
CHIANTI ÉTTEREM (Veszprém)

JÚNIUS-JÚLIUS:
Kétszemélyes meghívás az alábbi létesítmények egyikébe:
OLD LAKE GOLF CLUB (Tata)
ANNAGORA AQUAPARK (Balatonfüred)
AGÁRDI TERMÁLFÜRDŐ (Agárd)
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A magánszemélyeken túl az önkormányzatokkal 
is jó kapcsolat alakult ki, számos új beruházás, 
felújítás kapcsán.

A társaság jó hírnevét az elvégzett munka minő-
sége fémjelzi. 
A megrendelő igényeinek való magas szintű meg-
felelés jegyében 2001-ben bevezetésre került az 
ISO 9001:2000 minőségbiztosítási rendszer, 
illetve az ISO 14001:1996 környezetközpontú 
irányítási rendszer, amely évente megvédésre 
kerül. 

Az minőségi munkavégzés alapja a jól képzett 
munkaerő. Munkatársaink folyamatos képzéseken 
vesznek részt, ahol az elsősegély nyújtástól a 
legmodernebb szakmai ismereteket, technológiákat 
sajátítanak el. 

A Maler-Team Kft. célja, hogy a jövőben 
is családi házak és nagyobb beruházások 
generálkivitelezőjeként vagy résztvevőjeként legyen 
jelen a piacon.

A Maler-Team Kft. története 1986-ban kezdődött, amikor Csicsai 
Csaba építőipari vállalkozó intézményektől, magánszemélyektől 
kapott megbízást. 1997. december 30-án alakult az egyéni vál-
lalkozásból építészeti társaság, amely a piaci igényekhez igazodva a 
kezdeti szakipari jelleget mindinkább a komplex szolgáltatásnyújtásra 

cserélte.
Mára családi házak kulcsrakész építése, felújítása, 

átépítése, épületek, csarnokok generálkivitelezése 
a társaság fő tevékenysége.






