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VÉGE VAN A 
NYÁRNAK…

… hűvös szelek járnak – mondhatnánk a költővel szólva, ám ami a hűvös szeleket 
illeti, eddig csak váratlan orkánok, viharok formájában találkozhattunk velük.
Szó ami szó, pokoli forróság köszöntött ránk az idei nyáron. Ami jó a szabadságon 
lévőknek és az idegenforgalomnak, az átok a mezőgazdaságnak, az iparnak. Óriási 
aszály sújtotta földjeinket, az üzemekben dolgozók pedig – ahol nincs légkondicio-
nálás – majd megsültek munkahelyeiken.
Érthető, hogy inkább az előbbi témák – rendezvények, ünnepek, események – áll-
nak nyár végi magazinunk homlokterében, bár az utóbbiak is teret kapnak.
Új városokat is köszönthettünk a nyáron, régiónkban Ács, a szomszédos Pest meg-
yében pedig Törökbálint és Biatorbágy kapta a rangot, beszámolunk ezekről is.
„Szemét” dolgokkal is foglalkozunk, egy székesfehérvári konferencia – melynek témá-
ja a települési szilárd hulladékhasznosítás fejlődési irányai – részletes beharangozóját 
is olvashatják. Tejes terjedelmében közöljük a kormány döntése alapján a kiemelt, 
és továbbfejlesztésre javasolt regionális beruházások, fejlesztések listáját, a 2013-ig 
felújítandó alsóbb rendű útjainkkal együtt.
Számos településen jártunk, sok vállalkozóval, érdekes emberrel találkoztunk, kitün-
tették főmunkatársunkat, úgyhogy remélem, ezúttal is hasznos és tartalmas órákat 
szerzünk kedves olvasóinknak!

Veér Károly
főszerkesztő
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Dr. Vida Sándor, a SOLUM Mezőgaz-
dasági Ipari és Kereskedelmi Zrt. elnök-
igazgatója az ifjú szakemberek nevelése 
és irányítása területén végzett kiemelkedő 
munkát, aminek köszönhetően a területen 
dolgozó felsőfokú szakemberek országos 
elismertséget élveznek. A komáromi Solum 
Zrt. mára a régió egyik legeredményeseb-
ben működő agrárvállalkozása. Példaértékű 
technológiát valósítottak meg a burgo-
nyatermesztés, csemegekukorica, zöldbab 
előállítása területén, amelyhez a magas 
színvonalú technikai, technológiai hátteret is 
biztosították. Ma termék előállításukkal az 
ország első tíz gazdasága között szerepelnek 
folyamatosan.
A Jüllich Ádám vezette cég több mint 20 
éve kezdte meg működését kisvállalkozásként 
Székesfehérváron, mára Magyarország leg-
nagyobb üveg-nagykereskedelmi és feldolgozó 
komplexuma. A vállalat számos példával 
bizonyította, hogy európai szinten is kiváló 
termékeivel, innovatív és eredményes munkájá-
val sikeresen tud hozzájárulni a régió gazdasá-

gi-társadalmi fejlődéséhez. A cég társadalmi és 
környezeti felelősségvállalása is példamutató: 

számos közhasznú funkciót ellátó egyesületet, 
alapítványt támogattak az elmúlt években.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács által alapított Királyi Régióért díjat 
minden esztendőben egy magánszemélynek 
és egy vállalkozásnak ítéli oda a Regionális 
Fejlesztési Tanács. A díjjal a Közép-du-
nántúli régióban kiemelkedő tevékenységet 
folytató magánszemélyek, eredményes és 
példaértékű vállalkozók, vállalkozásvezetők 

és cégek munkáját ismerik el. Maga a díj az 
Ecsedi Mária képzőművész által tervezett 
ezüst emlékplakett a régió szimbólumait, 
a székesfehérvári Szent Anna kápolnát, a 
veszprémi István- és Gizella-szobrot, és 
az esztergomi bazilikát ábrázolja, néhány 
látnivalót kiragadva a gazdag kulturális örök-
ségből, amely a Királyi Régió sajátja.
A Közép-Dunántúl adottságait és gazdasági 
erejét jól jellemzi, hogy a negyedik legdina-
mikusabban fejlődő térség címet érdemelte 
ki az uniós tagországok régiói között. Így 
nem meglepő, hogy számos cég, vállalkozás 
és magánszemély szerepelt a Királyi Régióért 
díjra felterjesztettek névsorában. A Kö-
zép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
által alapított Királyi Régióért díjat nemzeti 
ünnepünkön, a régió egyik legjelentősebb 
kulturális rendezvényén nyújtották a díja-
zottaknak.

Fotó: Göde Andrea

KIRÁLYI RÉGIÓÉRT DÍJ 2007.
A székesfehérvári Királyi Napok gálaműsorának keretében adta 
át a Királyi Régióért díjat Pál Béla, a Közép-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács elnöke. A regionális kitüntetést a Jüllich 
Glas Holding Zrt. elnök-igazgatója Jüllich Ádám és Dr. Vida Sán-
dor vehette át az ARÉV Sportcsarnokban.



A T a r t a l o m b ó l :
AZ ÁLLAMFŐ SZÉKESFEHÉRVÁRI LÁTOGATÁSA 6-7. OLDAL

Sólyom László köztársasági elnök feleségével érkezett Székesfehérvárra, ahol a város polgármestere, Warvasovszky 
Tihamér és neje köszöntötte. A nemzeti ünnepen részt vettek a külképviseletek delegáltjai is. 

ÁCS LETT RÉGIÓNK HARMINCHETEDIK VÁROSA 12-13. OLDAL

Vajon mi rejlik a rövid sajtóhíradás mögött, mely szerint július elsejével Ács nagyközség városi rangot kapott? Erről 
kérdeztük Csöbönyei Imre polgármestert.

SZEMÉT ÜGYBEN SZEPTEMBERBEN 16-24. OLDAL

Szeptember 18-19-én, Székesfehérváron, konferencia keretében ül össze a szakma, hogy képviselői megvitassák 
szemetünk sorsát. Mára mindannyian tudjuk, mennyire fontos, hogy környezettudatosan, szelektíven gyűjtsük az 
otthonunkban keletkező hulladékot, de az tudjuk-e, hogy miért is?

RÉGIÓNK PROJEKTJEI 2013-IG - 30-33. OLDAL

A Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyéket felölelő Közép-dunántúli régióban támogatást nyerhet a 
Balatonfüredi Városközpont felújítása, az esztergomi Bazilika felújítása, illetve turisztikai fejlesztése, a Rácalmás 
ófalusi partszakasz védelmi munkái, valamint a Tatai Öreg-tó és az Által ér rehabilitációja.

SZOMSZÉDOLÓ:TÖRÖKBÁLINT – BIATORBÁGY - 42-43. OLDAL

Mostantól a régió határain túl történtekről is szeretnénk ezután rendszeresen beszámolni, bemutatva a 
településeket, megmutatva legfontosabb eseményeiket, híreiket. Az új rovat indításához keresve sem találhattunk 
volna jobb apropót, mint két szomszédunk Törökbálint és Biatorbágy várossá avatását.

FŐMUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE – 66. OLDAL

Berg Endre, a Regio Regia magazin alapító főmunkatársa nemzeti ünnepünk alkalmából a Honvédelmi Miniszter 
által adományozott Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát vehette át.

Tartalom
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Sólyom László ünnepi beszéde:
„Tisztelt Ünneplő Közönség! Szent István 
király ünnepén, itt, Székesfehérvárott, az 
államalapító szent király sírjánál, hívok és 
bátorítok mindenkit: ünnepeljen velünk; 
nyitott szívvel osztozzon az ünnep kö-
zösséget teremtő erejében! Mert mi másért 
térünk vissza újra és újra, még ezer év 
múltán is az államalapító nagy királyhoz, 

mint hogy örüljünk, az ország áll, és hogy 
önbizalmat és erőt merítsünk Magyarország 
jövőjéhez.
Hiszen Szent Istvánnak köszönhetjük Ma-
gyarországot. Ő adott formát a Kárpátok 
gyűrűjében megtelepült magyarságnak 
azzal, hogy megalkotta az államot. Szent 
Istvánra emlékezve az ő művét ünnepeljük 
ma, a magyar államot, amely mindannyiunk 

életének kerete és a nemzet megmaradásá-
nak biztosítéka. Szent István napja ezért az 
egység ünnepe.
Magyarország függetlensége, biztonsága, 
jóléte az az alap, amelyben mindenki 
egyetért, és amely mindenkinek érdeke. 
A nemzet egysége megkívánja azoknak 
az alapvető intézményeknek és elveknek a 
fenntartását, az azokban való egyetértést, 
amelyeket alkotmányunk tartalmaz.
Az alapokban való közösséget pedig kü-
lönösen fontos tudatosítani ma, megosztott 
állapotunkban. Szent István napján az 
állam egységteremtő erejéről kell szólnunk. 
Ismét tisztáznunk kell, és fel kell mutatnunk 
az alapokat – hiszen elbizonytalanodás 
tapasztalható az állam feladatai, köteles-
ségei körül.
Emlékezzünk tehát: Szent István nem 
azzal alkotta meg, és tette évszázadok-
kal dacolóvá a magyar királyságot, hogy 
fejére helyezte a koronát, kézbe fogta a 
zászlós lándzsát, és nem is hadjárataival, 
hanem az egész életét kitöltő államszervező 

„SZENT ISTVÁN NAPJA 
AZ EGYSÉG ÜNNEPE”

Az államfő székesfehérvári látogatása
Sólyom László köztársasági elnök feleségével érkezett Székes-
fehérvárra, ahol a város polgármestere, Warvasovszky Tihamér 
és neje köszöntötte. A nemzeti ünnepen részt vettek a külkép-
viseletek delegáltjai is. 
Rövid belvárosi sétája során az államfő a történelmi nevezetes-
ségeket tekintette meg. Melocco Miklós Mátyás emlékművénél, 
a ciszterci templomnál időztek kicsit, majd a vásári forgatagon 
át jutottak a Fő térre, ahol a felújított Hiemer-házzal büszkél-
kedhetett a polgármester úr. 
Ezt követően a Nemzeti Emlékhelyhez érkeztek, ahol az ösz-
szegyűlt tömeg tapssal fogadta a vendéget. Az ünnepi műsor 
keretében Sólyom László köztársasági elnök a magyar királyok 
sírjánál mondta el gondolatait. 

Göde Andrea
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építkezésével. A várak hálózatával és a 
vármegyerendszerrel korszerű közigazgatást 
teremtett; meghozta és betartatta híres 
törvényeit, kiépítette az egyházszervezetet, 
biztonságossá tette a kereskedők útjait. 
Már a kortárs Európa tudta: Magyarország 
jogbiztonságot és vagyonbiztonságot nyújt. 
A magyar állam már keletkezésében ellátta 
az állam ősidők óta megkívánt feladatát: 
biztonságot és békét adott.
Gondoljunk erre ma, amikor a közélet vitái 
gyakran az állam szerepéről szólnak. Az 
olcsóbb állam, karcsúbb állam, a parlamenti 
képviselők létszámának csökkentése, ez 
kevereg a közbeszédben. Utána meg az, 
vajon a piacra bízhatjuk-e az állam fel-
adatait, ha az a javak elosztásában és a 
gondoskodásban csődöt mond?
Le kell tehát szögezni: az állam fő feladata 
továbbra is – biztonságot adni népének. 
Megvédeni az ország függetlenségét – be-
lül pedig rendet, igazságot és békét terem-
teni. Más szóval: jogbiztonságot.
Ehhez jó törvények kellenek, amelyeket 
az állam nemcsak megkövetel, de maga is 
betart. Alapvető, hogy az állam működése 
mindenki számára megismerhető és ellen-
őrizhető legyen. Mindenekelőtt azonban 
bizalomra van szükség, enélkül az ország 
nem működhet jól. Biztonság, átláthatóság 
és bizalom összefüggnek.
Sem az nem vezet jóra, ha az 
állam visszavonul, és átadja a 
terepet a piacnak, sem az, ha az 
állam a piac helyébe akar lépni. 
Erős piac és erős állam illik egy-
máshoz. Viszont a gyenge, kor-
rupt állam és a rabló piac egymás 
párjai. Csak az állam képes az 
egész országot áttekinteni, a 
részérdekeket összhangba hozni. 
Nem az állam létszáma a kérdés, 
hanem minősége. Ma, a globa-
lizált gazdaság korában az állam 
központi erejére, magas szakkép-
zettségére és korrupciómentessé-
gére van szükség. Vajon nem az 
tette-e naggyá és maradandóvá 
Szent István országát, hogy 
szabályokat és szerkezetet adott, 
amelyek túlélték a viharokat?
Vajon nem azt jelentette-e az 
Európához való visszatérésünket, 

hogy meghonosítottuk az európai normá-
kat és intézményeket? Vajon nem akkor 
voltunk-e mindenben az elsők, amikor 
komolyan törekedtünk a minőségre? Ha 
mások olcsóbban is kapták a tagságot, ez 
a befektetés bizonyosan nem vész kárba. 
Az Európai Unió azonban nem oldja 
meg helyettünk a jövő kulcskérdéseit: az 
oktatás és a tudomány fejlesztését. Nem 
oldja meg a magyar nemzet egyben tar-
tását, országhatároktól független egységes 
fejlődését. Ezek a Szent István-i nagy-
ságrendű feladatok mindig ránk maradnak. 
De az Unió nyújtotta lehetőségeket bátran 
használnunk kell.
Ha egyetértünk is a jó kormányzat intéz-
ményeiben, és a tisztességes gazdaságban, 
ez nem elég a nemzet egységéhez. Hiszen 
a nemzet emberek közössége. Nem lehet 
az ország állapotát csak a GDP-vel, a 
nemzeti össztermékkel vagy a növekedési 
rátával jellemezni. De nem mutatják meg 
az ország állapotát önmagukban a törvé-
nyek és az intézmények sem. A törvény 
betűje a törvény szelleme nélkül mit sem 
ér. Hétköznapi nyelvre egyetlen szóval 
fordíthatjuk le azt, mire is van szükség 
ahhoz, hogy az alkotmányos alapintéz-
ményekben való egyetértés ne maradjon 
külsődleges és törékeny, hogy az ország 

jól működjön. Ez a szó a bizalom. Ma 
bizalomra van leginkább szükségünk. 
Mi lehet az első lépés a bizalmatlanság 
lebontása felé?
A bizalmatlanság a félelemből ered. A 
rendszerváltás utáni politika nagy bűne, 
hogy bevezette a politikai riválissal szembe-
ni félelemkeltés módszerét. Ha a politikai 
ellenfelet az abszolút rosszá nagyítják fel, 
akitől félni kell, az ugyan összetarthatja a 
saját tábort, de mérhetetlenül rombolja a 
közös alapokat. Mivé lesznek a társadalmat 
összetartó normák, ha az ellenség legyőzé-
sére minden eszközt, bármekkora árat meg-
engedettnek tartanak? Nem bomlasztja-e 
a társadalom alapszövetét az általános bi-
zalmatlanság? Legelőször tehát a félelemmel 
való manipulációnak kell véget vetni.
Itt állunk 2007. augusztus huszadikán, 
azon a helyen, ahol Szent Istvánt akarata 
szerint eltemették, és ahol halála után 
negyvenöt évvel testét az oltárra felemel-
ték. Első királyunk szentként is az egységet 
jelképezi: mind a nyugati, mind a keleti 
egyház szentjei sorába iktatta. Államala-
pító királyként pedig ránk hagyta alkotását, 
a magyar államot, amely egységünk alapja 
ugyan, de ez az egység akkor lesz élő, ha 
a bizalmatlanságot és félelmet kivetjük szí-
vünkből.”
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NAPFÉNYES ÜNNEP, VIHAROS VÉGSZÓVAL
Komárom-Esztergom megye székhelyén, 
Tatabányán ezúttal kétnaposra tervezték az 
augusztus huszadikai ünnepséget. A láto-
gatók serege ezúttal is bizonyította, hogy 
igény van továbbra is  a természeti környe-
zetben, hagyományosan a Csónakázó-tó 
környékén megrendezett, Szent István-
napi közös ünneplésre. Nos, a program 
ígérte, hogy a legifjabbak mindenképpen 
megtalálják számításukat játszóházzal, 
lovas felvonulással, Levente Péterrel, vízi 
revüvel, Levente Péterrel, óriás bábokkal a 
téren. Nem hiányzott ezúttal sem a lova-

lás, íjászat, neves együttesek koncertje, a 
táncház, a hagyományőrző műsorok meg-
rendezése. Különleges színfolt volt az idén 
is a Falusi Olimpia, ahol családok mérték 
össze tudásokat, képességeiket, s ha kel-
lett, kötélhúzással döntötték el az azonos 
pontszámok miatti holtversenyt. 
Azt pedig, hogy a festői tavacska halban is 
bővelkedik, bizonyították a pecások a horgász-
versenyen. Ottjártunkkor az egyik versenyző 
más a hatodik potykát emelte be  szákba, míg 
társa, aki kishalra specializálta magát, úgyszól-
ván percenként húzta ki a keszegeket.

Nem hiányoztak a jó falatok sem, utánuk le-
csúszott egy-egy pofa sör, üdítő. Működtek 
a hinták, vásárolták az édességeket, indiánok 
kínálták különleges hangszereiket. Mindehhez 
hozzájárult a napfényes augusztusi idő - egész 
hétfő alkonyatig. Akkor viszont, mintha a 
tavalyi ünnepséget kopírozná le, elsötétült 
az ég, hatalmas felhőszakadás ritkította meg 
a nézősereg sorait. A tűzijáték viszont most 
sem maradt el. Sziporkázó fényözönben gyö-
nyörködhettek nézők, akik kitartottak, mert 
zárásra azért kitisztult az égbolt is. 

M. Tóth Sándor
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– Szinte minden hétvégén nívós 
rendezvények szórakoztatták a vár-
palotaiakat ezen a nyáron. Milyen 
volt a fogadtatás?
– Ezt az évet kísérletnek szántuk, a 
rengeteg rendezvény arra szolgált, hogy 
kiderüljön, melyik az igazán népszerű és 
életképes. Az új felállású önkormányzat 
többek közt azt a célt tűzte maga elé, 
hogy Várpalotát idegenforgalmi célvárossá 
tegye, hiszen ebből a szempontból nem 
éppen a legjobban álltunk korábban. El-
képzelésünk, úgy gondolom, maximálisan 
bevált, hiszen rengetegen látogatták a 
programokat. Nemcsak a helyiek, hanem 
a turisták is ezresével érkeztek egy-egy 
rendezvényre.

– Mi lesz jövőre?
– Még az idei évnek sincs vége, hiszen 
a hagyományos Várpalotai Napok után 
szeptember 22-én rendezzük a Paraszti 
Kultúra Napját, összekapcsolva a szüreti 
mulatságokkal, reményeink szerint a hegy-
község megalakulásával, illetve a Felsővá-
rosi Helytörténeti Múzeum és szálláshely 
átadásával. Jövőre az idei tapasztalatok 
alapján szűkítjük a kiemelt rendezvények 
körét. Mindenképpen újra tervezzük 
a Vadászati Kultúra Napját, a Trianon 
Napot és a Mátyás királyra emlékező ren-
dezvényt. Ezek mellett természetesen ismét 
lesz motorostalálkozó, a gasztronómia te-

rén gondolkodunk a tócsi és a szürkemarha 
népszerűsítésén is. Ugyanúgy rengeteg lesz 
a rendezvény, csak más hangsúlyt kapnak 
az egyes programok.

– Várpalota korábban iparváros volt. 
Az előző érában szocializálódott, 
idősebb városlakók hogy viszonyul-
tak a Hun Napokhoz, a Nemzeti 
Érzelmű Motorosok és a hagyomá-
nyőrző rendek felvonulásaihoz vagy 
az árpádsávos zászló hivatalos át-
vételéhez?
– Igyekeztünk rendezvényeinkből, ünne-
peinkből senkit sem kirekeszteni. Pontosan 
ezért valamennyi programot családbarátra, 
közösségi jellegűre hangoltunk. Öröm-
mel tapasztaljuk, hogy elképzeléseink 
majd mindenkinél jó visszhangra találtak, 
ugyanúgy jönnek a volt bányászok és az 
idősebbek, mint a fiatalok. Megértik az 

elképzeléseinket, hogy van mire büszkék 
lennünk, vannak hagyományaink, amiket 
ápolni kell. Szerintem egy ilyen történelmi 
múlttal rendelkező város vezetésének köte-
lessége a múlt értékeinek felvillantásával mai 
magyarságtudatunkat erősítése. Ha például 
a Jobbik zászlajának átvétele miatt bár-
milyen joghátrány éri Várpalotát, akár az 
Európai Bíróságig is elmegyünk érdekeink 
védelmében!

– Nem ilyen felhőtlen a viszonyuk a 
rendőrséggel.
– Felháborítottak bennünket azok a kis-
ded játékok, amiket az állami irányítású 
rendőrség játszott egyes rendezvényeink 
lehetetlenné tétele érdekében. Mintegy 
négyezer látogató, és kb. ötszáz motoros 
volt itt a motorostalálkozónkon, ahol az 
érvényes helyfoglalásunk ellenére sorban 
bírságolták a parkoló autósokat, motoro-
sokat. Az augusztus huszadikai szabadtéri 
szentmise alatt vérlázító módon igazoltatták 
a résztvevőket, röpült a büntetés, ha valaki 
véletlenül lelépett a járdáról az úttestre. 
Ugyanott kollégáimmal megfigyeltük, hogy 
a rend éber őrének szeme láttára fordult 
meg egy német autó a kettős záróvonalon 
– erre a füle botját sem mozdította. Az, 
hogy a Kárpátia koncertről távozó, zászló-
kat lengető fiatalokat is sorra igazoltatták, 
ezek után már nem is meglepő.

– Végezetül egy kicsit más téma. 
Hogyan működik a nemrég tető alá 
hozott Várpalota Kötvény?
– Ragyogóan. A svájci frankban meg-
kapott összeget lekötöttük forintban, és 
az 5% kamatnyereség segítségével havi 
ötmillió forintot keresünk. Tehát, ha hozzá 
sem nyúlunk a pénzhez – persze erről szó 
sem lehet, hiszen tervezünk fejlesztéseket, 
beruházásokat -, az évi hatvanmilliót hoz 
a város konyhájára! Már ezért is megérte 
belevágni a dologba.

Veér Károly

Beszélgetés Németh Árpád polgármesterrel

MÁTYÁS KIRÁLY VÁRPALOTÁN, AVAGY 
MINDEN HÉTRE EGY RENDEZVÉNY

Ismét különleges rendezvényre volt hivatalos szerkesztősé-
günk Várpalotára, ahol Helyei László színművész alakításá-
ban személyesen maga Mátyás, jó királyunk tette tiszteletét. 
Mint tudjuk, Várpalota Mátyás király kedvenc helyei (haha, 
olcsó poén!) közé tartozott, és az ő kultuszát ápolandó hívta 
életre a Szindbád Kht. a háromnapos rendezvényt augusztus 
utolsó hétvégéjén. A program csúcspontja a Thury vár udvarán 
rendezett reneszánsz lakoma volt, ahol a fojtott kacsamell, a 
sörös báránycsíkok szárított gyümölcsökkel, az ökörnek húsa 
kerti zöldségekkel főzött kenyérrel, vagy a harcsahal éleslében 
(Németh István királyi főszakács remekei) fogyasztása közben 
kértük meg Németh Árpád polgármestert a nyári rendezvények 
értékelésére.
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Ez az öröm persze mindenkinek mást je-
lent; a különböző nemzetek máshogy fe-
jezik ki boldogságukat, máshogy mulatnak, 
vigadnak. Hagyomány, hogy összeáll a 
fesztiválkórus – minden kórus hozza nem-
zetének egy-egy dalát, átadja, betanítja azt 
a többieknek (akik már odahaza megismer-
kednek a dalokkal), majd a gálakoncert 
végén közösen színpadra lépve eléneklik 
azokat. Garantált a jókedv, a vidámság, 
a tánc, a késő éjszakába nyúló mulatozás. 
Így volt ez az idén is, ám a megszokott 
dolgok mellett újdonságokkal is megleptek 
bennünket a szervezők. A hagyományostól 
eltérő volt a péntek esti nyitókoncert, ahol 
általában Veszprém, annak művészeti együt-
tesei mutatkoznak be, ezúttal Carl Orff 
Carmina Burana című műve csendült fel 
a házigazda Veszprém Város Vegyeskara 
(karigazgató: Erdélyi Ágnes) és a pécsi 
Pannon Volán Bartók Béla Férfikar előadá-
sában, Lakner Tamás vezényletével. 

A szombat esti gálakoncerten kilenc ének-
kar mutatta be műsorát. Meg kellett várni 
a program végét, hogy az igazi örömöt 
érezhessük. Nagy várakozás előzte meg 
a gálakoncertet nyitó olasz Cantoria Sine 
Nomine fellépését, mely gregorián és 

reneszánsz dalokkal éltette az égi és földi 
szerelmet, a néző azonban sokkal vidá-
mabb, lendületesebb dalokat várt. A szak-
mai zsűri – Erdélyi Ágnes, Lakner Tamás 
és Sean Deibler karnagyok – a kóruszene 
nemes hagyományainak ápolásáért dicsérte 
a kórust. A városi művelődési központ 
különdíját kapta a Galántai Kodály Zoltán 
Daloskör, akik a magyarok számára ismerős 
dallamokkal lopták a közönség szívébe 
magukat. Az 1930-as évek Kínáját idézte 
a tajvani nagy Szeretet Hangja Vegyes Kar 
Álmatlanul Shanghajban című műsora, azt 
az időt, amikor Kína először találkozott a 
dzsesszel. A zsűri a koreografált előadást 
értékelte. A világ szép, a világ gyönyörű, 
és szüksége van a mi dalunkra is, fogalmaz-
ták meg a bolgár Iskra Ifjúsági Kórus tagjai, 
akiket a népi ihletésű dalok közvetítéséért 
dicsért a zsűri. Az Egyesült Államokból, 
Pennsylvániából érkezett Haverford Kö-
zépiskola Kamarakórusa az élet hangjai és 
csöndjeit kortárs felfogásban mutatták be, 
a zsűri ezt, a kortárs, modern kompozíciók 
előadását értékelte. 

Sajnálhatja, aki nem várta meg a végét, hi-
szen a második rész összehasonlíthatatlanul 
vidámabb, hangulatosabb és jókedvűbb 

volt, mint az első. Nem csalódtunk a 
lett muzsikusokban, ezúttal a rigai Séja 
Vegyes Kar bizonyította, hogy az ország 
kóruskultúrája nagyon magas színvonalú. 
A Kanári-szigetekről, Teneriféről érkezett 
a Camerata Lacunensis, A nap fénye című 
műsor a szikrázó napsütést, tengerpartot 
idézte. Urali Állami Egyetem Énekkara a 
hatalmas természetről, a természet és az 
emberi lélek harmóniájáról énekelt, a zsűri a 
lírai előadásmódot értékelte. A gálakoncer-
tet a Vivace fesztiválok történetében első 
alkalommal szereplő hollandok produkci-
ója zárta: a holland televízió meghívásos 
versenyét nyerő Dekoor Close Harmony 
dzsesszt, balladát, popot, bigbandet éne-
kel, ezúttal John Lennon, Leonard Cohen 
egy-egy számát, jókedvvel, lendülettel. 
Szavazott a közönség, figyeltük, ahogy a 
színes ládákba kerülnek és megoszlanak a 
szavazatok. Miután a fesztiválkórus több 
mint háromszáz énekese színpadra állt, 
hogy közösen megszólaltassa a dalokat, 
az eredményt is megtudtuk. A közönség a 
hollandok könnyed nyári szórakozást nyúj-
tó produkcióját értékelte a legjobbnak, a 
zsűri azonban nem tudott dönteni: a lett és 
a kanári-szigeteki kórust egyaránt kiválónak 
tartotta. Éjszaka fél egykor újra zengett a 
dal: az énekesek daloltak, táncoltak, hul-
lámoztak, integettek. Örültek egymásnak, 
az együttlétnek, a közös éneknek. Kiváltsá-
gosak vagyunk, hogy ilyen pillanatok tanúi 
lehetünk. 

Forrás: Veszprém.hu

VIVACE KÓRUSFESZTIVÁL VESZPRÉMBEN 
Először fordult elő a Vivace nemzetközi kórusfesztivál történe-
tében, hogy nem tudott dönteni a zsűri: az idén két első hely-
ezett kórust hirdetett. Vannak állandó és visszatérő dolgok a 
Veszprém Városi Művelődési Központ által évek óta professzio-
nálisan szervezett Vivace nemzetközi kórusfesztiválon. 
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FHB a megyeszékhelyen. Az elmúlt fél 
év sikeressége egyértelműen mutatja, 
hogy nagy szükség van Tatabányán egy 
olyan pénzintézetre, amely a lakossági 
jelzáloghitelezés területén nem ismer 
lehetetlent. Fülöp Zsolt fiókigazgató 
értékelése alapján továbbra is a deviza 
alapú szabadfelhasználású és a deviza 
alapú használt ingatlanvásárlási hitelek a 
legkeresettebb termékek. Ezek az alap 
hitelkonstrukciók, noha bármely más 
pénzintézetnél megtalálhatóak, mégis 
keresettek az FHB-nál a versenyképes 
termékelőnyök miatt:

• egyetlen minimálbér igazolásával, egy 
viszonylag magas finanszírozási arányt lehet 
elérni
• tisztán fedezeti alapon nincs szükség a 
jövedelem igazolására
• széleskörű az elfogadható ingatlanok 
köre
• terhelt ingatlan is elfogadható

Használtlakás-vásárlás esetén, jövedelem 
igazolásával egészen a hitelbiztosítéki 
értékig lehet hitelt igényelni, ami azt je-
lenti, hogy csupán minimális önrésszel 
kell rendelkeznie az ügyfélnek lakóingat-
lan megvételénél vagy további ingatlan 
bevonásával önerőt sem kell felmutatni. 

Új lakás vásárlásánál akár az egész vételá-
rat megfinanszírozza a bank.

Természetesen az előbb említett klasszikus 
termékek mellett nem maradhatnak el az 
újdonságok sem. Az FHB folyamatosan 
fejleszti a termékeit az ügyfél igényeinek 
megfelelően, hogy minél versenyképesebb 
termékekkel és szolgáltatásokkal legyen je-
len a lakossági hiteltermékpiacon.

Ennek a fejlesztésnek köszönhető a „Csak 
kamat” konstrukció, amikor az ügyfélnek a 
teljes futamidő alatt nem kell kezelési költ-
séget fizetni, illetve a folyósítást megelő-
zendően nincs semmilyen banki költsége, 
vagyis a bank eltekint az alábbi díjaktól:

• Értékbecslési díj
• Tulajdoni lap lekérdezési díj
• Folyósítási jutalék
• Szerződéskötési díj

A „Csak kamat” konstrukció forintban il-
letve devizában, szabadfelhasználásra vagy 
lakásvásárlási célra egyaránt igényelhető.

Másik újdonság a Fundamenta lakástaka-
rékpénztár teljes körű értékesítése, illetve 
jelzáloghitellel való kombinálása. Egy lakás-
takarékpénztárral kombinált hitel azért lehet 
előnyös egy hiteligénylő számára, mert 

a hitel visszafizetésére fordított összegek 
után állami támogatást lehet igényelni, to-
vábbá a lakástakarékpénztár, mint egyfajta 
megtakarítás után kapott betéti kamatok az 
ügyfél terheit jelentősen csökkenti. Ezáltal 
egy Fundamentával kombinált hitel eseté-
ben többnyire kevesebbet kell az ügyfélnek 
visszafizetni, mintha a hitelt önmagában 
venné fel.

Végül az FHB azoknak a lakossági ügy-
feleknek is próbál megoldást találni, akik 
üzleti célú ingatlan vásárlásában gondol-
kodnak. Új termékünk lehetőséget nyújt 
különböző üzleti célú ingatlanok (üzlet, 
kereskedelmi célú üzlethelység, stb.) hi-
telből történő megvásárlására.

A termékfejlesztések mellett számos ked-
vezményt is biztosít a bank az ügyfelek 
számára. Azon ügyfelek esetében, akik 
augusztus 31-éig beadják a legalább 3 
millió forintot elérő hitelkérelmüket, a bank 
elengedi az értékbecslés díját, illetve a 
hitelhez megnyitott lakossági forint folyó-
számla vezetése ez év végéig díjmentes. A 
megtakarítani vágyókra is gondol a bank. 
2007. szeptember 5-éig 3 hónapra el-
helyezett betétnél már 50000 forint felett 
kiemelt kamatot kínál, 5 millió forintot 
elérő vagy azt meghaladó összeg után a 
kamat 7,5%. (EBKM: 7,5%).

FHB AZ ÜGYFELEK SZOLGÁLATÁBAN
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– Mi kell ahhoz, hogy egy település elnyerje 
a városi rangot?
– Az 1999/41. számú törvény előírja, hogy milyen 
formában és milyen tartalommal kell benyújtani egy 
önkormányzatnak a várossá nyilvánítás kezdeménye-
zését. Szigorúan meghatározott feltételeknek kell ele-
get tenni. Ilyen kritériumok például a lakosságszám, a 
megfelelő gazdasági háttér, a kiépített infrastruktúra, 
az intézmények és az oktatás szintje, a kulturális és 
civil élet működése, a térségben betöltött szerep és 
a megfelelő fejlesztési elképzelések megléte. Már 
2005-ben is úgy gondoltuk, hogy megfelelünk 
ezeknek az elvárásoknak, ám akkori pályázatunk 
eredménytelen lett. Újra próbálkoztunk, és idén 
július elsejétől büszkén viselhetjük a városi rangot.

– Az említett feltételrendszernek hogyan 
tudott Ács megfelelni?

– A lakosságszámot minimum ötezer főben hatá-
rozták meg, Ácson közel hétezötszázan vagyunk. 
Ugyanakkor közigazgatási területünk a legnagyobb 
a kistérségben, 103,83 km2. Ács földrajzilag 
összefüggő település, mindössze két jelentősebb 
külterületi lakott helye van, Jegespusztán 92-en, 
Vaspusztán pedig 43-an élnek.
Településünk adottságai – területünkön van az 
M1-es autópálya Ács–Bábolna csomópontja, a 
Bécs–Budapest vasúti fővonal is áthalad települé-
sünkön, közel a Duna, mint víziút – mindenképpen 
logisztikai és szolgáltató bázis kialakítását sugallják, 
ahova jelentős ipari tevékenység is telepíthetővé 
válik. Ezt szolgálja a volt cukorgyár területén 
2006-ban létesített 44 hektáros ipari parkunk 
is. Jelenleg még csak néhány vállalkozás lakik a 
parkban, a terület kialakítása zajlik, hogy vonzóvá 
tegyük városunkat a befektetők, letelepedni vágyó 

cégek számára. Évről évre nő az iparűzési adót fize-
tők száma, 2005-ben 377 vállalkozás működött 
Ácson. Az ipari park megalakulása, a Hartmann 
Hungary Kft. tevékenységének bővülése, a kis- és 
középvállalkozások számának gyarapodása javította 
a munkavállalási lehetőségeket.
Az infrastruktúra vonatkozásában nyugodtan 
lehetünk büszkék arra, hogy az elmúlt évek terv-
szerű fejlesztései, beruházásai nyomán mára teljesen 
kiépült a gáz-, szennyvíz-, telefon-, és kábeltévé-há-
lózat, megoldottuk a kommunális hulladékgyűjtést és 
szállítást. Saját szennyvíztisztítóval is rendelkezünk. 
Az utak aszfaltozásával jelentősen javítottuk a köz-
lekedés feltételeit is. Az intézményi ellátottságunk 
is megfelelő.
Az alapfokú oktatás tárgyi és személyi feltételei 
kiemelkedően jók, működik az esti gimnázium és 
a szakiskola, ahol a környező ipari létesítmények 
igényeinek megfelelően új szakmákat sajátíthatnak 
el a diákok, így jelenleg minden végzett fiatal 
azonnal el tud helyezkedni ott, ahol gyakorlatát 

ÁCS LETT RÉGIÓNK 
HARMINCHETEDIK VÁROSA

Vajon mi rejlik a rövid sajtóhíradás mögött, mely szerint július 
elsejével Ács nagyközség városi rangot kapott? Erről kérdeztük 
Csöbönyei Imre polgármestert.

karöltve a város több civil társaságával, így például
a Kossuth Lajos Asztaltársasággal, a két Nyugdíjas Klub-
bal, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, valamint más 
lelkes ácsi polgárral

CIVIL VÍGASSÁGOT
rendez a városavató tiszteletére 

2007. SZEPTEMBER 15-ÉN DÉLUTÁN 
a Kastély-udvarban, a Bazax Kft. támogatásával.

Vendégeink és a maga gyönyörűségére az ácsi polgárság az 
alábbi mulatságokat és vetélkedéseket hirdeti meg:

1. ÁCS-ÖTTUSA
– rönkcipelés,
– fűrészelés,
– baltázás,

– faragás, illesztés,
– szögbeverés számokban.

2. SZEKERCEHAJÍTÓ VERSENY
– Ki tudja messzebbre, szebben hajítani a szerszámot?

3. SZKANDER-VERSENY
– Ki a város legerősebb embere?

4. LEGENDÁS-HÁZ
– Legendák Ácsról, ácsiaktól;

– Kézműves-sarok;
– Helyi borászok borbemutatója;

5. GYERMEKKUCKÓ
– rajzverseny;

– palacsintaevő-verseny.

6. ÁCSI TÁRGYAK, ÁCSI ÉTELEK
– Palacsinta, berét és helyi ételek fesztiválja 

(csiripiszli, smorgni)

Minden érdeklődőt, résztvevőt szívesen látunk!

AZ ÁCS VÁROSÉRT TÁRSASÁG
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töltötte. Az egészségügyi ellátás színvonalát 
emelte a korszerűen átalakított új egészségház 
és gyógyszertár. A Gondozási Központ Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata biztosítja az 
idősek és szociálisan, valamint mentálisan rászoruló 
lakosok szakszerű ellátását és segítését. A hely-
ben lévő OTP, Takarékszövetkezet és a postai 
szolgáltatások nagymértékben javítják az ácsiak 
komfortérzetét.
A szabadidő kulturált eltöltését segíti az iskolák 
mellett épült tornaterem, a nemzetközi versenyek 
rendezésére is alkalmas sportcsarnok, a felújított 
sportház. A művelődési házként és könyvtárként 
funkcionáló Zichy kastély igazi kulturális központ. 
Huszonnégy civil szervezetünk, a katolikus és a 
református egyház, havi lapunk és a kábeltelevízió 
sokat tesznek azért, hogy az ácsiak itthon érezzék 
magukat. Jelentősen gyarapodott a kereskedelmi 
egységek, vendéglátóhelyek száma, bővült az 
idegenforgalmi tevékenység, a Duna közelében 
kialakulóban van egy üdülőövezet, a folyó 
partján nyaranta megjelennek a kincskeresők, 
hódolnak az aranymosás szenvedélyének. 2006 
júliusától a magyar-szlovák határszakaszon Ács 
és Csallóközaranyos között határátlépési pont 
létesült, áprilistól októberig kishajóval át lehet 
kelni a Dunán.
Térségi szerepünket jellemezve ki kell emelnünk, 
hogy Leader gesztorszervezetként hat település 
kistérségi fejlesztéseinek pályázatait gondozzuk. 
Tűzoltóságunk működési területe kiterjed Bábolna 
városra és Bana községre is. Tagjai vagyunk a Ko-
márom–Bábolna Többcélú Kistérségi Társulásnak, 
valamint a Szigetköz rehabilitációját zászlajára tűző 
Szigetköz–Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési 
Tanácsnak. Hallatjuk hangunkat a TÖOSZ-ban, a 
Pannon Regia Kht.-ban, és a Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóságában is.

– Foglaljuk össze címszavakban terveiket, 
fejlesztési elképzeléseiket!
– Településünk közlekedési és infrastrukturális 
adottságai kapcsán mintegy nyugati kapuja a kis-
térségnek, a megyének és a régiónak. Éppen ezért 
az önkormányzat elképzelési szerint jelentős szerepet 
kap a településközpont fejlesztése, a kisvárosias jel-
legű beruházások megvalósítása. Rendezési tervünk 
értelmében új lakótelkek kialakítását indítjuk el, a 
korábbi szabályozásnak megfelelően két építési öve-
zetre bontva: szabadon álló emeletes társasházas, és 
sorházas területekre. A Duna partján kijelöltük az 
üdülőterületet, a tervezett hétvégi házas kialakítás 
a kikötővel egy egységben a Dunára alapozott 

turizmust szolgálja. Önkormányzatunk a hetven 
fokos termálvíz, mint természeti erőforrás turisztikai 
hasznosítását továbbra is napirenden tartja. Ezt a 
kincsünket jelenleg kertészeti célra használjuk. Ter-
vezzük a csapdékelvezető rendszer magvalósítását, a 
mederrendszer rendezését is. Az északnyugat – dél-
kelet tengelyű szélcsatorna Ács térségén halad át, és 
az előzetes szélpotenciál mérések alapján területünk 
egy része alkalmas a szélenergia hasznosítására. Ön-
kormányzatunk előrehaladott tárgyalásokat folytat 
egy szélerőműpark létesítése érdekében. Ez komplex 
környezetvédelmi érdek, hiszen a szél, mint megújuló 
energiaforrás, kíméli a környezetet.

– Mit szóltak az ácsiak a várossá nyilvání-
táshoz?
– 2005-ös, sikertelen kandidálásunk, bár csaló-
dást okozott az embereknek, azért a kedvüket nem 
szegte. Mostani sikerünket szinte mindenki a magáé-
nak érzi, csak néhányan – az örök kételkedők – nem 
látják be a várossá nyilvánítás előnyeit. Hiszen a rang 
nem jár pénzügyi előnyökkel, nagyobb anyagi támo-
gatással. Akkor meg minek? – teszik fel a kérdést. 
Válaszunk roppant egyszerű: jövőnk záloga, hogy 
újabb munkalehetőségek teremtésével növeljük az itt 
élők életszínvonalát. Mondjuk ki: egy városba szí-

vesebben telepednek le a befektetők. Emellett úgy 
érezzük, hogy a városi rang az itt élők munkájának, 
áldozatvállalásának, a lakóhelyükért való nagyfokú 
tenni akarásnak az erkölcsi elismerése, a további 
fejlesztések kapuja, presztízsünk növekedése, vala-
mennyiünk közös sikere.

– Mikor lesz az ünnepélyes városavató?
– Szeptember 15-én, 15 órától tartjuk, javában 
folynak az előkészületek. Szerény keretek között 
ünneplünk, a program költségvetését – mintegy 
kétmillió forintot – a lakosság, a cégek és az ön-
kormányzati képviselők állják. Például a vadászok 
vadpörköltet, a horgászok 800 adag halászlét 
főznek, lesz ökörsütés is. Az ünnepi műsort a helyi 
Szivárvány Vegyeskórus, a zeneiskola növendékei, 
az iskolások és táncosok adják. Délután és este a 
kastély környékére várunk mindenkit, persze lesz egy 
esti főműsor, tűzijáték és utcabál is. Az ünnepségre 
az illetékes minisztérium képviselőjét hívtuk meg, még 
nem tudjuk, hogy miniszteri vagy államtitkári szinten 
képviseltetik magukat. A városavatót másnap falu-
búcsúztató követi, 16-án, utoljára rendezzük meg 
a Falunapot. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 
velünk együtt ünnepelni vágyót rendezvényeinkre!

Veér Károly
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Ebben, a további fejlődés szem-
pontjából meghatározó időszakban 
avatták rektorrá dr. Rédey Ákost, 
akit a képzések és az egyetem 
helyzetéről, regionális szerepéről 
kérdeztünk.

– 2003. júliusától stratégiai 
rektorhelyettesként az egye-
tem fejlesztésével, regionális 
és országos pályázatokkal, ko-
operációs kutatási központ és 
regionális tudásközpont kiala-
kításával foglalkozott. 
– Az egyetem regionális szerep-
vállalása már évekkel ezelőtt meg-
kezdődött. A 2006. március 1-jei 
névváltozás (Veszprémi Egyetemről 
Pannon Egyetemre) több éves regi-
onális együttműködési folyamatnak 
az eredménye. Az 1949-ben 
alapított és 1951-ben önállóso-
dott, egykarú Veszprémi Vegyipari 
Egyetem mára a Dunántúlt átfogó 
intézményrendszerrel működik, a 
veszprémi központon túl keszthelyi, 
nagykanizsai, székesfehérvári, pápai, 
ajkai, szombathelyi és budapesti 
helyszíneken is. 
A regionalitás markánsan azonban 
az elmúlt néhány évben jelentke-
zett, amikor a hagyományos kutatás-
fejlesztés mellett megjelent az inno-
vációs tevékenység, a szolgáltatás-
nyújtás, a határozottabb gazdasági 

szerepvállalás és a szorosabb önkor-
mányzati együttműködés. A folya-
mat első lépései között említhetem 
a 2004-ben alakult konzorciumot, 
amely célja az volt, hogy közös pá-
lyázati tevékenység útján dolgozzuk 
ki az új típusú, Bologna folyamatra 
épülő lineáris képzés feltételeit és 
fejlesszük az infrastruktúránkat. A 

konzorciumban az egyetemünkön 
kívül, a Dunaújvárosi Főiskola és 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Geoinformatikai Kara vett részt, 
és a közös pályázaton több, mint 
1 milliárd Ft támogatást nyertünk. 
A projekt célja az elengedhetetlen 
intézményi fejlesztés megvalósítása 
volt.
Az elmúlt négy-öt évben igye-
keztünk jól működő kapcsolatokat 
kialakítani a gazdaság szereplőivel, 

hiszen a Pannon Egyetem a tudo-
mányos szférán túl csak a gazdasági 
társaságok és az önkormányzat 
bevonásával működhet a régió tu-
dásközpontjaként. Ebben jelentős 
segítséget jelentett az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv, a regionális 
programok elfogadása, a pólusprog-
ram kidolgozása. 

MINŐSÉGI OKTATÁS 
AZ ÚJ REKTOR CÉLJA

2007 július 12-én Debreczenyi János, Veszprém polgármestere 
köszöntötte a Pannon Egyetem új rektorát, dr. Rédey Ákost. Be-
szédében kiemelte – a város nagyrészt az egyetemnek köszön-
heti jelenlegi, társpólusi szerepét. A Pannon Egyetem és Veszp-
rém város sorsa, történelme már a kezdetektől szorosan ösz-
szefonódik, a helyi gazdasági életet meghatározza a kampusz, 
működése szinte nélkülözhetetlen az ipar megtartásában. Az 
ökopolisz programmal elindult egy modern, a tudományos és a 
közszféra közötti együttműködés, amelynek további fejlődésére 
a jelenlegi önkormányzat még több hangsúlyt fektet. A Pannon 
Egyetemnek azonban regionális szinten is fontos feladata van a 
kutatás-fejlesztés, innováció területén.
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– A székesfehérvári innovációs 
park partner vagy  konkuren-
cia?
– A székesfehérvári innovációs park 
és a Pannon Egyetem tevékenysége 
szervesen kiegészítik egymást, hi-
szen a pólusok célját tekintve Szé-
kesfehérvár erőteljesen elmozdult 
az informatikai és a mechatronikai 
kutatások irányába, amelyet a Pan-
non Egyetem kutatási, fejlesztési és 
innovációs tevékenysége hatékonyan 
támogat.

– A Pannon Egyetem két nagy 
projektjének – az Ökopolisznak 
és az Infopolisznak – előkészí-
tését koordinálta rektorhelyet-
tesként.
– Az Infopolisz program az Infor-
matikai Kar és az IT cégek együtt-
működésében informatikai biztonság, 
egészségügyi informatika, info-, 
bio- és nano technológia és logisz-
tikai rendszerek információs tech-
nológiája projekteket koordinálja. 

Az Ökopolisz program célja, hogy 
tudásintenzív, magas hozzáadott 
értékű tevékenységeket generáljon, 
a társadalom és a gazdaság a régió 
erőforrásaira építve, ezáltal biztosítva 
a versenyképességet és a nemzetkö-
zileg elismert regionális szerepet. Az 
Ökopolisz program több vertikális 
és horizontális alprogramból áll. A 
program kapcsolódik a Pannon Tu-
dományos és Technológiai Parkhoz, 
amely feltehetőleg a veszprém-szent-
királyszabadjai repülőtér közelében 
kap helyet. Az alprogramok között 
a zöld technológiák, a környezet-
barát mezőgazdasági megoldások, 
környezetvédelmi technológiák és 
szolgáltatások, a zöld vegyipari ver-
tikum fejlesztése, a bioenergetika, a 
biomotor-hajtóanyagok emelhetők ki. 
Az e-pillér alprogram az e-kormány-
zat, az e-közigazgatás és az e-egye-
tem létrehozását célzó projekteket 
öleli fel, amelyek célja a gazdasági 
környezet kihívásainak és a lakossági 
elvárásoknak megfe-lelő szolgáltató 
jellegű közigazgatás kialakítása.

– Ennek eredményeként alakult 
meg az Első Magyar e-Közigaz-
gatási Klaszter idén júniusban?
– Az Ökopolisz program egyik 
prioritása, hogy a régió az ország 
egyik legjelentősebb e-tudásköz-
pontjává váljon. Az e-klaszterben 

az Albacomp Zrt, a Pannon Egyet-
em, Veszprém, és Balatonfüred ön-
kormányzatai tagként vesznek részt, 
és várhatóan hamarosan csatlakozik 
Ajka, Várpalota és Tatabánya is. 
A klaszter célja az e-közigazgatás 
közös keretrendszerének kialakítá-
sa, amelyhez igazodva kiépülhet 
az országban az elektronikus ön-
kormányzás. 

– Rektorként milyen irányt tart 
követendőnek az egyetem kép-
zési oldalát tekintve?
– Az oktatáson belül a minőségi 
szempontoknak elsődleges szerepet 
kell betölteniük a Bologna folyamat 
szerinti oktatási programjainknak a 
kidolgozása és indítása során. A 
Pannon Egyetem az elmúlt évek 
integrációinak és bővüléseinek 
eredményeként jelentősen növelte a 
hallgatói létszámot a nemzetközileg 
elismert, akkreditált doktori iskolá-
ink fejlesztése mellett. 
Jelenleg a minőségi képzés és a 
magas szintű kutatási, fejlesztési és 
innovációs tevékenység biztosítása 
a Pannon Egyetem alapvető célki-
tűzése, hogy ezek révén a regionális 
szerepvállalásunkat és az ország 
meghatározó egyetemei közötti po-
zíciónkat tovább tudjuk erősíteni.

Vitkóczi Éva





Szeptember 18-19-én, Székesfehérváron, konferencia keretében ül össze a szakma, hogy képvis-
elői megvitassák szemetünk sorsát. Mára mindannyian tudjuk, mennyire fontos, hogy környe-
zettudatosan, szelektíven gyűjtsük az otthonunkban keletkező hulladékot, de az tudjuk-e, hogy 
miért is? A szemét-problémának csak az alja, hogy hova kerül a konyhánkban felhalmozódó PET 
palack vagy papírhulladék. Városonként több tízezer ember, regionálisan körülbelül félmillió 
„felhasználó” több tonnányi „végtermékének” sorsa már más síkon mozog. 
A hulladék egyszerű lerakásának ideje lassan lejár, mind az EU, mind a lelkiismeretünk olyan 
utakat kíván, amelyek újrahasznosítják amit lehet, a maradék pedig – égetéssel - alternatív ener-
giaforrásként kerül felhasználásra. A téma érzékeny, a konferencián várhatóan környezetvédők-
nek is lesz egy-két szavuk, de megismerhetjük a legújabb kutatási eredményeket, finanszírozási 
oldalról a forrásokat, lehetőségeket, a hazai tapasztalatokat, illetve a külföldi előadóknak hála 
mintát kaphatunk arról is, hogy megy ez nyugatabbra.
A konferencia tehát nem csak azoknak lehet fontos, akiket érdekel a települési szilárd hulla-
dékhasznosítás fejlődése, hanem minden települési vezetőnek, minden gazdasági társaságnak, 
amely munkáját tekintve kezel, vagy nagy mennyiségben termel hulladékot, vagy azoknak, akik 
egyszerűen csak szem előtt tartják a szemét-ügyet.

SZEMÉT ÜGYBEN SZEPTEMBERBEN



H
ul

la
dé

kh
as

zn
os

ít
ás

i k
on

fe
re

nc
ia

18 Regio Regia 2007. augusztus

ÖKO Zrt (eredeti nevén ÖKO Rt), mely 
a környezetvédelem interdiszciplináris szak-
területein törekszik az ökonómiai és az öko-
lógia szempontrendszereinek közelítésére, 
a gazdasági döntések környezeti oldalú, 
nézőpontú előkészítésére. 

Az ÖKO Zrt. 1991. szeptemberében 
alakult, a környezetvédelmi tanácsadói pia-
con mégis az egyik legrégebbi szereplőnek 
tekinthető. Szakértői általában hosszabb 
szakmai pályát mondhatnak magukénak. 

A jelen szakmai team csírája már a ‘60-
as években létrejött, a Vízgazdálkodási 
Tudományos Kutatóintézet hidroökonómiai 
kutatócsoportja formájában. Ezt a magot 
később a vízgazdálkodási Intézetbe plán-
tálták át, majd annak utódszervezetében, 
a Környezetgazdálkodási Intézetben, 
alintézményként, Környezetgazdaságtani 
Intézetként - fejlődött. Utóbbi intézetben, 
a nagyobb önállóságot követelő munkák 
érdekében szerveződött meg az azonos 
szakmai bázisra épülő Környezeti Rend-
szerfejlesztő és Tanácsadó Kft. 

A Kft. gondozásában látott napvilágot 
– először 1990 októberében – az ÖKO, 
az ország egyik első független környezet-
védelmi szakfolyóirata, mely azóta jelentős 
presztízsre tett szert. 

Felismerve, hogy a mindenki 
számára hiteles környe-

zetvédelmi szakértői 
tevékenység függet-

lenséget feltételez, 

a Kft egyidejű megszüntetésével 1991. 
szeptemberében megalakult az ÖKO Zrt, 
tulajdonosai a cég szakemberei. 

Az ÖKO Zrt. tevékenysége rendkívül 
sokszínű, felöleli a környezetvédelem 

szinte minden területét, a környezeti kár-
becsléstől a hatásvizsgálatokig, a vízgaz-
dálkodástól a hulladékgazdálkodásig. A 
társaság vezetőinek és tagjainak évtizedes 
szakmai kapcsolatai, ismeretségei és is-
mertsége lehetővé teszik, hogy a cég nagy 
és szerteágazóságában igen nehéz felada-
tokat vállaljon el, ugyanis az ÖKO talán 
egyedülállóan széles szakértői szatelittel 
rendelkezik. 

A cég jó kapcsolatokat tart fönn a kor-
mányzati, önkormányzati és a vállalkozói 
szférával éppúgy, mint a különféle kör-
nyezeti és zöldmozgalmakkal, véleménye, 
tevékenysége számos esetben mindkét kör 
elismerését kiváltotta.

A gazdasági társaságokról szóló 1997. 
évi CXLIV. Törvény 2005. júl 1. óta 
hatályos 177 § (4) bekezdése alapján a 
Közgyűlés határozata szerint az ÖKO Rt 
cégneve ÖKO Zrt-re változott. 

Dr. Ress Sándor
elnök-vezérigazgató

Öko Zrt. – Dr. Ress Sándor elnök-vezérigazgató

AZ ÖKO ZRT. TÖRTÉNETE
ÖKO, a görög szógyök egyben az ökológia és az ökonómia 
szavak előtagjai. Az elnevezések rokonsága a két időlegesen 
különvált tudomány egységességének szükségét szimbolizálja. 
Környezet és gazdaság. 
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A társaságok irányításának átalakítá-
sával az önkormányzatnak az a célja, 
hogy a jövőben erőteljesebben tudja 
érvényesíteni tulajdonosi érdekeit, 
hatékonyabbá tegye a társaságok mű-
ködését, érvényre juttassa az eddig 
kihasználatlan, az együttes irányítás-
ból eredő hasznokat és csökkentse az 
önkormányzat működési célú támoga-
tásainak nagyságát. Számítások szerint 
az összes megtakarítás éves szintű 
összege több mint százmillió forint. 

A szervezet felépítése a klasszikus 
egységes vállalati modellt fogja kö-
vetni, az operatív irányításért a vezér-
igazgató felel, az alá tartozó szakigaz-
gatókkal, akik 
az üzletágakat 
irányítják.  
Az igazgatóság 
az operatív 
működést ellen-
őrzi és felügyeli, 
illetve stratégiai 
döntéseket hoz, 

a felügyelő-

bizottság pedig ellenőrzési jogkörét 
gyakorolja az előbbiek alapján. A 
teljes szervezet legfelsőbb szerve a 
közgyűlés, melynek feladata az el-
várt stratégia kialakítása. 

Az élhetőbb város kialakításában 
való közreműködés során az alábbi 
főbb célkitűzéseket kell megvalósí-
tania a társaságnak az elkövetke-
zendő években: 

– a nagy sikerre való tekintettel a 
plasztik jégpálya megvalósítása az 
idén is 
- a városi parkfenntartási feladatok át-
vétele és racionálisabb kialakítása

– a király-
s z e n t i s t v á n i 
hul ladéklerakó 
Veszprém város-
ra eső önrészé-
nek biztosítása 
– ötven mé-
teres, feszített 
víztükrű meden-
cés strand és 
gyerekmedence 
létesítése
– egységesített 
központi ügy-
félszolgálat lét-
rehozása

– Veszprém város gazdaságfejlesztési 
stratégiájának kialakításában való köz-
reműködés
– fejlesztési nagyprojektek kidolgozá-
sa, támogatása 
– befektetői marketing tevékenység
– a multifunkcionális csarnok építke-
zésének befejezése. A zrt. „csarno-
küzemeltető és rendezvényszervezési 
kft.-t” alapított, amely indul a városi 
önkormányzat által szolgáltatásvásár-
lásra kiírt közbeszerzési pályázaton. 
A cég a hazai gyakorlat szerint profi 
rendezvényszervező cégekkel állna 
kapcsolatban, és azt koordinálná, 
hogy a csarnok kihasználtsága a lehető 
legoptimálisabb legyen a kulturális és 
a sportcélú rendezvények szempont-
jából egyaránt
– a parkolási rendszer teljes átalakítá-
sa Veszprém városában 
– a temetők felújítása.

A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-be olvadtak az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok

SIKERES CÉGÖSSZEVONÁS VESZPRÉMBEN 
– STRAND, SPORTCSARNOK 
ÉS ÚJ PARKOLÁSI RENDSZER

2007. június 30-ával a Veszprém Városfejlesztési és 
Befektetési Zrt., a Veszprémi Piac és Vásárcsarnok Kft., 
valamint a Veszpark Kft. beolvadt a Veszprémi Közüzemi 
Szolgáltató Zrt.-be. A társaság igazgatósági elnöke Kuko-
da Nándor, felügyelőbizottsági elnöke dr. Sindler György, 
vezérigazgatója Göttlinger László.  

Göttlinger László vezérigazgató

Debreczenyi János polgármester
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A kezdeti 40 gyűjtősziget edényzetét ma-
gunk illetve saját költségen alakítottuk ki az 
akkori igények, az összegyűjtött mennyisé-
gek és a költségtakarékosság figyelembevé-
telével. A rendszert legtakarékosabban kézi 
ürítésűvé tudtuk kialakítani mind az edény-
zet, mind a gépjárműpark szempontjából.
A papír, a műanyag, az üveg és a használt 
gumiabroncsok, használt sütőzsiradékok 
szelektív gyűjtése mellett ma már a veszélyes 
hulladékok közül a használt akkumulátorok, 
szárazelemek, elektromos és elektronikus 
hulladékok – köztük a fénycsövek – begyűj-
tésével is foglalkozunk.
Mivel 2002. év végére a kezdeti meny-
nyiség több mint 3,5-szörösét kellett 
begyűjtenünk, halaszthatatlanná vált a rend-
szer bővítése, fejlesztése. 2003. évben az 
Öko- Pannon Kht. segítségével egy osztrák 
társcég, az AVE GmbH már használaton 
kívül lévő gyűjtőkonténereit kapta meg 
cégünk, melyeket felújítás után saját igénye-
inknek megfelelően átalakítva bocsátottunk 
a lakosság rendelkezésére.
Az időbeni gyorsabb 
fejlesztés lehetőségét a 
158 településsel közösen 
a Kohéziós alaphoz –ko-
rábban ISPA– begyújtott 

Észak- Ba-
latoni 
Té r -
ség 

Regionális Települési Szilárd Hulladékkeze-
lési Rendszer pályázata nyújtaná (sajnos a 
maradék hulladéklerakó helyének változásai 
miatt nem az eredeti időintervallumban 
halad a megvalósulás), ugyanis e projekten 
belül valósul meg a szigetek korszerűsítése 
edényzet cserével és azok számának némi 
növelése a hulladék előkezelő létesítmé-
nyünk bővítésével együtt. A fejlesztéseinket 
ezért továbbra is a takarékosság jegyében 
hajtjuk végre. Bár az edényzet továbbra is 
kézzel üríthető, térfogata lényegesen na-
gyobb, és esztétikusabb kivitelezésű is.
Veszprém városban jelenleg így 120 db, 
Herenden 6 db, Márkón és Bándon 
1-1 db hulladékszigetről gyűjtjük be a 
kartonpapír, vegyes papír, műanyag, fehér 
és színes üveg frakciókat. 2006-tól a lakos-
sági igényeknek eleget téve gyűjtőkörzetünk 
több települése saját ráfordításból, illetve 
pályázaton nyert támogatásból kialakította 
saját gyűjtőszigeteit, s az ott keletkező hul-
ladékokat Cégünk veszi át. (Nemesvámos, 

Tótvázsony, Hidegkút) A különgyűjtés kia-
lakításának lehetőségét pedig most próbálja 
Csehbánya község megvalósítani.
Az előkezelés területén is fejlesztéseket 
hajtottunk végre. Először a kétkamrás kézi 
bálázó gépünket kiegészítettük egy félau-
tomata bálázóval, ahol a válogatást nem 
igénylő anyagokat bálázzuk, majd 2003. 
decemberében lecseréltük a válogatócsar-
nok vezérgépét -2 kamrás kézi bálázó- egy 
automata berendezésre, melyet palacklu-
kasztóval is felszereltünk.
A fejlesztések eredményeként ritkábban 
található túlcsorduló gyűjtősziget és a válo-
gatócsarnok is folyamatosan tudja fogadni a 
beérkező mennyiséget. A cégünk által vég-
zett lakossági felmérés szerint a választ adók 
nagy része jelenleg elégedett a kialakított 
rendszerrel.
Bár üzemeltetőként látom, hogy a je-
lenlegi ütemű bővülést már csak rövid 
ideig képes ez a kialakult rendszer nagyobb 
fennakadások nélkül ellátni - elsősorban a 
nagyobbrészt kézi ürítésű edényzet miatt. A 
fejlesztés mindenképpen a gépesített szóró-
dásmentes gyűjtési technológia kialakítása 
irányába kell, hogy haladjon.

Gönczi Zoltán
Hulladékhasznosítási üzemvezető

Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

LAKOSSÁGI SZELEKTÍV 
HULLADÉKGYŰJTÉS VESZPRÉMBEN

A szelektív hulladékgyűjtés Veszprémben 10 évvel ezelőtt in-
dult. A Dunántúli Hulladékhasznosítási Konzorcium tagjaként 
a Központi Környezetvédelmi Alapból pályázaton nyert támo-
gatásból alakítottuk ki a hulladékválogató művet, a hulladé-
kudvart, illetve a szelektív hulladékgyűjtő rendszerünket. Olyan 
gyűjtőjárműveket szereztünk be, melyek alkalmasak a szelektív 
hulladékok gyűjtésére, igazodva a kialakított edénytípusokhoz.



H
ul

la
dé

kh
as

zn
os

ít
ás

i k
on

fe
re

nc
ia

22 Regio Regia 2007. augusztus

Tervező  irodánkat 1990-ben alapítottuk. 
Fő tevékenységünk az építészeti tervezés, 
beleértve az épületek létrehozásához szük-
séges teljeskörű (generál) tervezőmunka 
elvégzése. Mindezen feladatot több 
évtizedes gyakorlattal rendelkező vezető 
építészekkel, építész és szakági tervezőkkel 
együtt végezzük.
A több évtizedes tervezői munkásság 
gerincét a magyarországi egészségügyi léte-
sítmények tervezése, illetve ezek irányítása 
töltötte ki. Az iroda a tervezői gyakorlat 
hagyományainak megfelelően, meghatározó 
egészségügyi létesítmények tervezésében 
vett részt az elmúlt másfél évtizedben. Ezek 
közül kiemelkedik a korszerű diagnosztikai 
gépparkok kiépítése (MR, CT stb.), a 
korszerű gépekkel felszerelt onkológiai 
centrumok létesítése.A kor új kihívása volt 

a magyar egészségügy területén a magán-
befektetők, illetve magánkórházak és kli-
nikák létesítésének kezdeti stádiuma. Ezen 
munkák jellemzője volt a korszerű művese 
centrumok tervezése; magánklinikák kö-
zül a Kaali klinika Budapesten, és a 100 
ágyas magánkórház építése Telkiben.A 
Budapesti Corvin Filmpalota 1996-ban 
az ország első multiplex rendszer filmszín-
házaként került kialakításra. A korszerűsítés 
során az 1600 fős, 6 termes mozicentrum 
külső megjelenésében és belső tereiben 
harmonikus egységet képeznek a régi 
formák és a modern építészeti elemek. 
A Corvin mozi egyedi, sajátos környeze-
te, atmoszférikus belső terei a filmjátszás 
valódi „palotájának” közönségvonzó és 
-marasztaló helyévé váltak.A Kaposvári 
Egyetem új oktatási épülete, a könyvtár, 

kollégium és tornaterem együttese 2002-
2005 között épült. Az egyetemi campus 
kialakítása a pannon tájba illő plasztikus és 
változatos épülettömegekkel történt. A 
belső terek magas komfortfokozattal készül-
tek – korszerű eladók, tantermek, 2 ágyas 
kollégiumi szobaegységek, diákcentrum – a 
hallgatók igényeinek teljes körű kielégítésé-
re (üzletek, sport, pihenés stb.).Az iroda 
általános tervezési feladatain túl speciális 
projektek voltak a nagyméretű ipari együt-
tesek (GE – váci csarnok, budapesti te-
lephely, irodaház).

TUS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ KFT.
„Terveink alapján készült épületek tükrözik azon törekvésün-
ket, hogy magas építészeti színvonalon, komplex szemlélettel 
kialakított, korszerű és igényes épületek valósuljanak meg.”
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Háromszázhúszmillió forintért 
– amelyből 250 millió pályázati 
pénz – megújult az ajkai Nagy 
László Városi Könyvtár és Sza-
badidőközpont (VKSZK) jelentős 
része, ebben pedig  kialakították 
az Ajkai Kistérségi Tájékoztató 
Központot is. Az avatásra az idén 
először megrendezett I. Ajkai 
Nyári Fesztivál ünnepségsoroza-
tán belül került sor.

A terasszal kiegészített un. „VMK-épületet” az 
utolsó pillanatig csinosították a kivitelezők és 
az Avar Kft. kertészei is, így az átadási ünnep-
ségre érkezett, Magyarországra frissen delegált 
és első vidéki útját bonyolító finn nagykövetet, 
Jari Vilént és feleségét, valamint Pál Bélát, aki 
a Közép-dunántúli Regionális Tanács elnöke, de 
az előző ciklusban még mint államtitkár, sokat 
lobbizott ajkai érdekekért is, és Schwartz Bélát, 
Ajka polgármesterét valóban „csillogó-villogó”  
épület várta. A terasz előtt összegyűlt ünneplő 
vendégseregben pedig az Ajkai  kistérség szá-
mos polgármestere és közéleti személyisége is 

felfedezhető volt.
Pál Béla az átadó beszédében azt hangsúlyozta, 
hogy Ajka mára az új Magyarország szimbólum-
településévé vált: aki tíz éve járt erre utoljára, rá 
sem ismerhet a városra. Schwartz Béla mindezt 
azzal egészítette ki, hogy a megújulásnak mesz-
sze nincs még vége: a jövő hónapban átadják 
a szintén megújult Rendelőintézetet is, s az év 
végéig elkészül a felpörgetett Agóra-program 
Szabadság-téri része is.

A Tájékoztató Központ élettel való meg-
töltése a VKSZK Tornavölgyi István igazgató 
vezette csapatára vár. Kétségtelen tény, hogy 
a megnyitóra a kör alakú tájékoztató pult va-
lamennyi berendezése „élt”, a kirakati polcok, 
valamint a folyóirat olvasó tárlója is dugig telt 
tájékoztatnivalókkal. Ráadásul az ízléses büfé is 
kinyitott…

(üs.)

A képen szereplő urak (balról jobbra), Jari Vilén, Pál Béla és Schwartz Béla, az 
avatás fővendégei (Györkös-fotó)

MEGNYÍLT KISTÉRSÉGÜNK TÁJÉKOZTATÓ 
KÖZPONTJA AJKÁN

– Égetés során a hulladék nem vész el, csak 
átalakul… egészségkárosító anyagokká.
– A kéményből távozó füstgáz pontos 
összetétele nem ismert, csak néhány kom-
ponenst vizsgálnak rendszeresen. Minél 
biztonságosabb a szűrőrendszer, annál 
költségesebb a  beruházás.

– A hulladékégetők nem 
váltják ki a lerakókat, mert 

problémás salak és veszé-
lyes pernye keletkezik.

– Az égetés központosított hulladékrend-
szert igényel, nagy szállítási távolságokkal, 
amely újabb környezeti terhelést jelent.
– Az égetés az egyik legköltségesebb 
hulladékkezelési megoldás, és az üzemelési 
költségeket a lakosokkal fizettetik meg.
– A hulladékégetők nem munkaerő-igényes, 
hanem tőkeigényes beruházások. A haszno-
sítás tízszer annyi munkahelyet teremt.
– A hulladékégetés az „eldobós-gondolko-
dásmódot” igazolja, pedig inkább a meg-
előzésre kellene helyezni a hangsúlyt.

– Az égetés akadályozza az 

újrahasználati rendszerek, a szelektív gyűjtés 
és az újrafeldolgozás (ki)fejlődését. 
A települési szilárd hulladék mintegy 40%-
a hasznosítható, egy másik 25%-a kom-
posztálható. Megelőzési intézkedésekkel, 
a fogyasztói szokások megváltoztatásával a 
teljes mennyiség 10-15%-kal csökkenthe-
tő. Csak a maradék hulladék ártalmatlaní-
tásáról kell gondolkodni, de erre az égetés 
nem gazdaságos, nem biztonságos és nem 
fenntartható.

HuMuSz

SZEMÉTÉGETÉS HELYETT 

ANYAGHASZNOSÍTÁST ÉS KOMPOSZTÁLÁST!
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Az elmúlt években szerte a világon, mint a 
gomba eső után, úgy szaporodtak az úgy-
nevezett tribute-zenekarok. Ők azok, akik 
szerelemből, a maguk örömére, de erős kül-
detéstudattal, mintegy missziós-munkaként 
képviselnek egy-egy jelentős életművet, 
szereznek újabb és újabb híveket az apák/
nagyapák klasszikussá vált zenéjének. 

Főképpen sok tribute-zenekar tűzte zászla-
jára a valaha volt egyik legnagyobb, a Led 
Zeppelin zenéjét és nevét. Magyarországon 
is több ilyen formáció alakult (Coda, Lead 
Zeppelin), ám egyik sem bizonyult annyira 
kitartónak és annyira különlegesnek, mint a 
veszprémi ZepSession, „lánykori nevén” Ses-
sion. A zenekart 1993-ban alapította Tatai 
Tamás (dobok) és Szabó Krisztián 
(gitár). Hozzájuk csatlakozott 
Cseh Balázs (basszusgitár) és 
Dávid Roland (ének). Kezdetben 
többféle zenét játszottak, többek 
között Led Zeppelint is. 
Tatai Tamás: Szerettünk volna mi 
Led Zeppelint játszani, ezt a zenét 
megfejteni, de hát nem ment, nem 
tudtuk még úgy, ahogy kell. Aztán 
’95 őszén jött a Gergő és ő ezt 
megoldotta nekünk.
Szabó Krisztián 1995-ben Német-
országba költözött, a helyére került 
a zenekarba Nagy Gergely. Ebben 
a felállásban zenéltek 2005. őszéig, amikor 
Dávid Roland elhagyta a zenekart. Néhány 
hónapig Sághy Kálmán énekelt az ekkor már 
Zepsession névre hallgató bandában, majd 
másfél éves szünet következett – időnként 
kilátástalan vállalkozásnak tűnő énekes kere-
séssel. Végre idén májusban megtalálták azt 
az embert, akivel úgy érzik, kompromisszumok 
nélkül tudják folytatni a zenélést. Holubecz 
Bálint eredetileg a dobokat bűvölte több 
zenekarban, de miután kiderült, hogy énekelni 
is remekül tud, az utóbbi években szívesebben 
állt a mikrofon mögé. A ZepSession most újra 
intenzíven próbál, készülnek az „első” kon-
certre, amelyet – hálából a veszprémi rajongók 
évtizedes szeretetéért és kitartásáért – hazai 
pályán tartanak. Szeptember 7-én 19 órától 
(esőnap szeptember 8.) a Megyei Könyvtár 
előtti arénában különleges, bensőséges találko-
zásra várják a zenéjüket szerető közönséget.
Felmerülhet a kérdés: mitől olyan különleges 
a ZepSession, hogy nem csak itthon, de Né-

metországban is az a hír járja: ők a legjobb Led 
Zeppelin cover-band szerte Európában?
A ZepSession-t  több tényező is megkü-
lönbözteti a hagyományos értelemben vett 
„emlékzenekaroktól”. Ők sohasem törekedtek 
a Zeppelin dalok másolására, céljuk inkább a 
szerzemények továbbgondolása volt mindig. 
Nincs még egy banda, amelyik átütőbb erő-
vel, magasabb zenei színvonalon, kreatívan 
és az eredeti anyagon átsugárzó, erős saját 
személyiséggel közvetítené a Led Zeppelin 
zenéjét, mint a ZepSession. 

Hogy négy olyan kiváló muzsikus, mint a 
ZepSession tagjai miért játsszák immár 12 
éve a Led Zeppelin zenéjét? Válaszoljanak 
ők maguk.

Nagy Gergő: Ez a zene a rockzene csúcsa. 
Nem csak 4/4 meg torzított-kvintelős dzsi-
dzsi gitártémák, hanem összetett, mégis sok 
improvizációt lehetővé tévő darabok. Igazi 
kihívás. Egy zenész ebben a stílusban nem is 
kívánhat többet, itt szinte mindent megmutat-
hat a tudásából.
Tatai Tamás: Egy csomó nyitott kaput hagytak. 
Adtak egy vázlatot, ami olyan, mint a gyurma. 
Félig meg van formázva egy fej, és tessék: a 
karakterét csináld meg magad, úgy ahogyan 
neked tetszik. Ez példátlan a rockzenében 
azóta is.
Cseh Balázs: Mi kaptunk egy vázlatot a ke-
zünkbe és ezt a saját képünkre formáljuk. És 
megtanultunk úgy érezni, ahogyan ők éreztek. 
Érezzük, amit ezek a hangok jelentenek. Nem 
a hangokat játsszuk el, hanem azt, aminek 
érezzük a hangokat. Ezért lehet az ő zenéjük 
maradéktalanul a miénk. Ugyanaz és mégis 
egyedi. 

Nagy Gergő: Az, hogy az ember ennyire ma-
gáévá teszi, meg hogy egyáltalán cover-zene-
karkodik, azt nem lehet akármelyik zenekarral 
megcsinálni. A Led Zeppelin alkalmas erre, 
mert az ő zenéjükben irtózatosan széles spekt-
rum van.  Amikor indultak ’68-’69-ben, gya-
korlatilag az első két lemez nagy részén, igazi 
macsó-zenét játszottak. Szőrös mellű hard-roc-
kot nyomtak izomból. Súlyos, kemény zenét 
– mint a nevükben az ólom. Másrészről ott 
van bennük az a játékos könnyedség, amitől 
repül a léghajó. És a kettő között még mi min-
den belefér! Ők nagyon jól egymásra találtak 
és megvoltak a kifejezőeszközeik is – kitűnő, 
rendkívüli muzsikusok voltak külön-külön is. És 
fantasztikus anyagot adtak nekünk. 
Tatai Tamás: Fantasztikusan sokszínű maga a 

zenekar, a Led Zeppelin. Én is 
játszom egészen másfajta zenéket 
is, és amit ott tanulok, azt ebbe 
mind bele tudom építeni. Mert 
ráfér erre a nagy alapra. Megszólal 
raggee, boogie, blues, rock, nép-
zene, klasszikus dallamok, country, 
hagyományos dal, keleti ihletésű 
zene, vannak jazz-es, improvizatív 
elemek – hihetetlenül változatos. 
Ugyanakkor minden hang, minden 
dal összetéveszthetetlenül Zeppe-
lin, szerves része az egésznek. 

Ezekből a szenvedélyes vallomá-
sokból is látszik: a zenekar tele van a zenéjük 
iránti lelkesedéssel, szeretettel. Így aztán a 
közeljövő tervei is bíztatóak.  

Tatai Tamás: Most az a fontos, hogy minél 
többet tudjunk játszani. Szeretnénk ismét egy 
klubot Veszprémben. Úgy néz ki, hogy a Já-
tékszínben fogunk kéthavonta zenélni. De talán 
az Eszpresszóban is, egy-egy húzósabb, kemé-
nyebb műsorral. Aztán persze szerveződik már 
egy pesti klub, vidéki koncertek, novemberben 
pedig Németországba megyünk újra. De most 
a szeptember 7-ei veszprémi bulira koncent-
rálunk egyelőre. Nagyon készülünk. Az első 
koncertre is, meg a folytatásra is!

A zenekar honlapján a korábbi időszakról 
számos érdekesség, míg a jelenről és a jövőről 
folyamatosan olvashatók friss információk. 
www.zepsession.com
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A Lecsófesztivált számos színes program 
kísérte egészen hajnalig: a hivatalos meg-
nyitót tánc- és tornabemutatók, Micheal 
Jackson imitációk, zsonglőrmutatványok, 
show-műsorok, valamint Tóth Vera és 
Mari Zsuzsi koncertje követték.
Az eseményen hatvan csapat mérkőzött 
meg a lecsófőzésben, ahol bebizonyoso-
dott: a Törökországból átszivárgó, és itt 
megragadó lecsó nevű étel igazi magyar 
hungarikummá vált. A magyar találékonyság 
a közel százéves „hagyományos” lecsó 
mellett szült néhány egyedi kompozíciót is: 
babos, pacalos, csirkehúsos, tökös lecsóval 
is találkozhattak az idelátogatók. Néhányan 
a kreatív tálalásra helyezték a hangsúlyt, 
beletömve a lecsót egy nagyobb kaliforniai 
paprikába, de volt olyan is, aki egy 20 cm-
es sült angolnával körítette az ételt. Mások 
túrót, palacsintát, sós rudat, lángost, vagy 
pogácsát szervíroztak a lecsó mellé.

AZ EREDMÉNYEKRŐL 
A versenyen a lecsó ízére szavaz-
hattak a zsűritagok (1-10 pont), 
illetve a kreativitásra (1-10 pont). 
Utóbbi a tálalásra és a versenyzők 
sátor- és főzőhelyének kinézetére 
fókuszált. Ezek összességéből 
született meg végül a hat legjobb 
ízű, és hat legkreatívabb lecsó. 
Emellett volt „zsűri különdíj”, 
„legjobb indulóért járó díj”, il-
letve a közönség is szavazhatott. 
A zsűri tagjai – Sepsi-Kovács 
Éva, az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium szakmai főtanácsadója; Szabó Nagy 
László, a Balatonkenesei Horgászegyesület 
elnöke; Lukács István 3x Oscar díjas 
mesterszakács; Ruprecht László, a Magyar 
Nemzeti Szakácsválogatott vezetője és 
Turóczi Gábor, a Lucullus Baráti Társaság 
Gasztronómiai Egyesület elnöke – nem 

voltak könnyű helyzetben a teljesen eltérő 
ízvilágú, határtalan komponensű és tálalású 
ételek elbírálásakor. A legjobb lecsót egy 
Nógrád-megyei csapat nyerte, míg a leg-
kreatívabb étel egy balatoni társulaté lett. 
A zsűri különdíját a Dalos Nagymamák, a 
legjobb indulót a tavalyi győztes, Le-csó-
ringer csapat nyerte, míg a közönség szerint 
a legjobb csapat a Királyok voltak.

A LECSÓ GYŐZELME BALATONKENESÉN
Véget ért a III. alkalommal megszervezett Balatonkenesei 
Lecsófesztivál, ahová több ezer ember látogatott el 
a lecsókóstolás és színes programok jegyében. Az 
eseményen elkészült a legendás Északi-sarki és Góbi-
sivatagi Paprikás Csirke, amibe helyi lecsó is került a 
Lucullus fűszerek mellett.
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XV. POLGÁRDI NAPOK ÉS 
III. SEUSO MŰVÉSZETI FESZTIVÁL

2007. Augusztus 8–12. és 16–20.
Köszöntöm Önöket a XV. Polgárdi Napok alkalmával!
Ez az ünnep kicsit eltér az eddigiektől, hiszen most ünnepeljük várossá nyilvánításunk 10 éves 
évfordulóját is, de a rendezvény felépítésében igazodik az utolsó évekhez.
Első része a III. Seuso Mővészeti Fesztivál, amellyel lassan megalapozzuk egy konferenciának is 
az előkészítését, amellyel városunk helyet kíván adni a Seuso-kincsek körüli vitáknak.
A rendezvény másik része a Szent István-napi ünnepségre épül. Nagyon fontos, hogy megem-
lékezzünk és tisztelegjünk első királyunk előtt, hiszen életműve üzenet is számunkra a ma itt 
élőknek az összetartozás, a magyarságtudat, a hit erősítése vonatkozásában. A hosszú hagyo-
mányokkal rendelkező polgárdi búcsúnapok, úgy gondolom, a Polgárdi Napok rendezvénysoro-
zatával újból hagyománnyá váltak.
Kívánom önöknek, hogy a rendezvényeken érezzék jól magukat, és kívánom azt is, hogy a mai 
két részre szakadt országunkban találjuk meg egymást. Higgyék el nekem, bármennyire is nem 
tetszik a másik gondolkodásmódja, mindig meg lehet és meg kell találni a valós együttéléshez 
egymás megnyerését is.
Az előrelépés reményében kívánok önöknek és családjuknak megnyugvást, kellemes ünnepeket 
és jó egészséget.

Tisztelettel:
Borbély István – polgármester
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– Kinek vagy kiknek köszönhető 
az alapítás, az, hogy immáron 
ilyen sok esztendeje főiskola 
működik Esztergomban? Mit 
üzen ez a 165 év nekünk?
– A mai világban a sikeresség-
hez hozzá tartozik az is, hogy 
valami milyen hosszú ideig tudta 
megállani a jelenlét próbáját. A 
történelmi múlt egyfajta hiteles-
séget jelent, valamiféle presztizst 

biztosít, és bizalmat ébreszt 
az emberekben. Az iskola ala-
pítása-fenntartása az esztergomi 
érsekekhez kötődik. Kopácsy József 
prímás, aki előzőleg veszprémi püs-
pök volt, az alapítás gondolatával 
jött Esztergomba, s 1842-ben létre 
is hozta az intézményt. Az akkori 
magyar kultúra – de az egyházi kul-
túra is –, a reformkor változást ígérő 

lendülete szinte sürgette a népne-
velők, a tanítók képzését.
Az iskola kezdetben nagyon kicsi 
volt. Egy éven át képezték itt a taní-
tókat, akik mindemellett kántorkép-
zést is kaptak, hiszen akkoriban ezt 
a feladatot is ők látták el rendszerint 
a falvakban. Az állam sürgetésére a 
képzési idő először kétévesre vál-
tozott, végül 1846-tól már négy-
évessé vált. Akkoriban azonban 
nem kellett még érettségi ahhoz, 
hogy valaki idekerüljön, elsősorban 
a szegény sorban élő tehetségeket 
hozták ide. Az egyház, majd ké-
sőbb a királyi kamara is támogatta 
az iskola működését. Az esztergomi 

165 ÉVES A VITÉZ JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS FŐISKOLA

ESZTERGOM HAMAROSAN 
EGYETEMVÁROS LESZ

Esztergomi főiskolánk gyökerei olyan mélyre nyúlnak vissza, 
a 165 év már olyan hosszúnak tűnik, hogy újabb öt esztendő, 
már nem is ad igazán okot az ünneplésre. Mégis ez az évforduló 
– jubileum vagy sem – úgy tűnik, sok újat hoz majd a nagy múl-
tú tanítóképző életébe. A régi időkről, illetve a jövő terveiről a 
főiskola rektorával dr. Gaál Endrével beszélgettem.
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érsekek személyes vagyonukkal is 
hozzájárultak a fenntartáshoz, de az 
esztergomi káptalan is támogatta a 
képzés ügyét.
Ami igazán nagy jelentőséggel bírt 
az intézmény életében, hogy 1929-
ben saját épületbe költözhettek, 
mely az akkori időkben nagyon mo-
dernnek számított, és harmonikusan 
illeszkedett bele a történelmi környe-
zetbe. Természetesen a kollégiumra 
is felmerült az igény, később pedig a 
nők számára is megalakították a taní-
tóképzést. Ezt a kedves nővérekre 
bízták, ám lényegében a két intéz-
mény egy volt.
A II. világháborúig a képzés gya-
korlatilag zavartalanul folyhatott. 
1948 után, a kommunista időktől 
az intézményt álla-mosították, a 
képzés a szovjet modellnek megfe-
lelően ateista szellemiségben foly-
tatódott. Az ateista elkötelezettség 
fellegvárává akarták átalakítani a 
tanintézményt. Volt egy átmeneti 
időszak, amikor mind az iskola, 
mind pedig a tanári kar folyamatos 
zaklatásnak volt kitéve. Ma emlék-
táblával és évenkénti megemlékezés-
sel gondolunk azokra, akik mindezt 
elszenvedték.
1975-től a képzés felsőfokúvá 
vált, így főiskolaként működtünk to-
vább. A rendszerváltás előtti idők 

– amikor az ideológiai harc már 
csökkenőben volt – már a „keresz-
telést”-névadást is lehetővé tették, 
így Kaposi Endre akkori főigazgató 
javaslatára az intézmény felvette a 
híres-neves humanista esztergomi 
érsek, Vitéz János nevét. Az iskola 
a kultúra ápolásának egy meglehe-
tősen magas mércéjét állította ezzel 
a diákok elé.
A modern idők egyre inkább igényel-
ték a képzés kibővítését, új szakok 
indítását is, így a tanító szak mellett 
szociálpedagógiai szak, népművelő és 
kommunikációs szak is létrejött.
A rendszerváltást követően – ami-
kortól a tanulás alkotmányos joggá 
vált – ismét felmerült az igény 
az egyházi iskolák iránt. 1993-
ban az egyház az állammal meg-
egyezve visszavette az intézményt, 
mégpedig azzal a céllal, hogy a 
katolikus világnézetnek megfelelő 
szellemiségű hallgatók kerüljenek ki 
innen. Persze az egyház mindig is 
nyitott volt más kultúrájú tanulók 
befogadására, amennyiben azok 
tiszteletben tartották az intézmény 
szellemiségét, szokásait. A keresz-
ténység a pozitív emberi értékekre 
épül, így igyekeztünk ezt erősíteni 
minden tanulónk életében.

– Ma mit tanulhatnak itt a di-
ákok?
– Megmaradt a tanító szak, s ez alá 
tartoznak a nemzetiségi szakok is. 
Választható a szociálpedagógia, a 
kommunikáció, s itt fontosnak tart-
juk az egyházzal kapcsolatos kom-
munikáció tanítását is.  A modern 
idők igényeihez igazodik az andra-
gógia szakunk, mely  az „életfogytig 
tartó tanulás” jegyében biztosítja a 
felnőttképzést.

– Mióta vezeti a főiskolát?
– 1977 óta – külföldi tanulmá-
nyokat követően – az esztergomi 
szemináriumban tanítok bibliával 
kapcsolatos ismereteket. Később a 
rendszerváltást követően a főpász-
torral, Paskai bíboros úrral együtt 

intéztük az államtól való visszavétel 
formalitásait. Így kerültem közvetle-
nebb kapcsolatba az intézménnyel. 
1999-ben Paskai bíboros úr – az 
előző főigazgató idejének lejártával 
– engem nevezett ki az iskola élére. 
A képzettségemből adódóan, mely 
a vallástudomány körét érinti, a 
hallgatóknak lehetőségük van val-
lási kulturális tárgyakat tanulni, s 
így bővülhetnek a tanítók bibliai 
ismeretei.

– Ha az elmúlt 165 évből csu-
pán egyetlen személyt emel-
hetne ki, ki lenne az?
– Az első főigazgatók között volt 
az utcánknak nevet adó Major Ist-
ván esztergomi kanonok, címzetes 
püspök, akinek a nevéhez pedagó-
giai, rendszertani értékeket létreho-
zó munka fűződik. Nem véletlenül 
Esztergom városa is Major István 
díjat alapított, mellyel a város leg-
kitűnőbb pedagógusait ajándékozza 
meg évről évre.

– Milyen terveik vannak a jövőt 
illetően?
– Nagy változás előtt állunk. Terv-
be van véve ugyanis a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemmel való 
egyesülés. Mindez az idők jel-
eként értelmezhető. Intézményünk 
a Pázmány Egyetem egyik kara lesz, 
Esztergom városa pedig egyetemi 
várossá lép elő. Ez, úgy hiszem, 
megtisztelő mind az iskolára, mind 
pedig a városra nézve. A jelenlegi 
kulturális politika a felsőfokú kép-
zésnél egyfajta mérséklésre törek-
szik, ebből adódóan a létszámunk 
csökken, így a „nagyobb testvér”-
rel való egyesülés megoldást is 
jelent a számunkra. Nem mellékes 
az sem, hogy milyen tudományos 
háttérrel rendelkezhetünk, várható-
an ezen a téren is kibővülnek lehe-
tőségeink. Az egyesülés a választék 
színesítését fogja jelenteni mind a 
város, mind a Pázmány Egyetem, 
mind pedig a mi életünkben.

Cseh Teréz
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A Magyarország számára 2013-ig rendelke-
zésére álló 22,4 milliárd euró uniós támogatás 
több mint 10.000 milliárd forint fejlesztést 
tesz lehetővé. Ilyen mértékű célzott fejlesztésre 
még soha nem volt lehetőségünk Magyarország 
történelmében. Az elkövetkező hónapokban 
a kiemelt projekteken túlmenően több mint 
2000 milliárd forint támogatásra vonatkozó 
pályázatot ír ki a Kormány, az ezeket tartalmazó 
akciótervekről ma született döntés, a pályázatok 
pedig augusztus végétől indulnak el
Már eddig is közel 1000 pályázó mintegy 
5 milliárd forint uniós támogatást nyert el az 
Új Magyarország Fejlesztési tervből. De a mai 
kormánydöntéssel új nyertesek is születtek: 
a kiemelt projektek, hiszen a Kormány ma 
döntött ezen stratégiai fontosságú fejlesztési 
javaslatokról. Egy kiemelt projekt azért kiemelt, 
mert olyan országosan vagy regionálisan fontos 
fejlesztést tartalmaz, amely más pályázati keret-
be vagy méreténél, vagy egyediségénél fogva 
nem fér bele. 
Szerdán több mint 500 milliárd forint támo-
gatási értékben összesen 271 kiemelt fejlesztés 
támogatásáról született döntés, ezek közül 191 
ügyében 6 hónapon belül szerződést lehet 
kötni, 80 darabot pedig támogat ugyan a 
kormány, de további átdolgozás szükséges. Ez 
utóbbiakat szeptember végéig lehet újra beadni,  
döntés pedig november folyamán születhet.
Átlátható, tiszta, szakmai alapú elbírálás:
Éppen azért, mert a javaslatokról nem pályázati 
úton, hanem egyedi elbírálás alapján születtek 
döntések, a Kormány kiemelt figyelmet fordított 
az elbírálási folyamat átláthatóságának, tisztasá-

gának és szakmaiságának a biztosítására. Pon-
tosan és szigorúan szabályozták, hogy ki tehet 
javaslatot kiemelt projektekre, és arról, mikor, 
melyik szinten, mi alapján és ki hoz döntést. 
Kiemelt projektre javaslatot tehettek: a regioná-
lis fejlesztési tanácsok; miniszteri jóváhagyással a 
szaktárcák és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. 
Minden más csatornán beérkező ötletet az 
NFÜ a javaslattételi lehetőséggel rendelkezők 
valamelyikéhez továbbított, hogy az állás-
foglalásukat kérje. A zsűri négyféle javaslatot 
hozhatott: 1. támogatásra javasolt projekt; 2. 
továbbfejlesztésre javasolt, de támogatott pro-
jekt; 3. pályázati úton támogatható projekt; 4. 
ebben a formában nem támogatott projekt.

1. TÁMOGATÁSRA JAVASOLT 
PROJEKTEK:

A beérkező javaslatok közül a Kormány 117 
alsóbbrendű útfejlesztést és 74 olyan egyéb 
kiemelt projektet támogatott, amelyek hang-
súlyosan illeszkednek az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv céljaihoz.
A Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém 
megyéket felölelő Közép-dunántúli régióban 
támogatást nyerhet a Balatonfüredi Városköz-
pont felújítása, az esztergomi Bazilika felújítása, 
illetve turisztikai fejlesztése, a Rácalmás ófalusi 
partszakasz védelmi munkái, valamint a tatai 
Öreg-tó és az Által-ér rehabilitációja.
A projektek gazdáinak mostantól van lehetősé-
gük arra, hogy benyújtsák a részletesen kidolgo-
zott, gazdaságossági számításokkal alátámasztott 
projektet, és felkészüljenek a szerződéskötésre: 
a 74 projekt gazdájának 6 hónapja van arra, 

hogy szerződést kössön az NFÜ-vel.

2. TOVÁBBFEJLESZTÉSRE JAVASOLT, DE 
TÁMOGATOTT PROJEKTEK:

A kormány további 74 olyan egyéb kiemelt 
projekt–javaslatról és 6 alsóbbrendű útról is 
döntött, amelyek ugyancsak kiemelten szol-
gálják az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
céljait, és a kormány támogatni is kívánja 
ezeket a projekteket, ám további kidolgo-
zást igényelnek a projektgazdák részéről. A 
projektek gazdáinak még ebben az évben 
lehetőségük lesz továbbfejlesztett formában 
második körben is benyújtani javaslataikat, 
és az újabb elbírálást követően, megfelelés 
esetén sor kerülhet a szerződéskötésre. A 
javaslatokat szeptember végéig kell ismét 
benyújtani az NFÜ-nek, és november 
végéig születhet döntés a projektek támo-
gatásáról. 

3. PÁLYÁZATI ÚTON TÁMOGATHATÓ 
PROJEKTEK:

A beérkezett projektek közül 246 darab az 
akciótervekben szereplő pályázatokon nyerhet 
el támogatást. Ezek a projektek jellegüknél 
fogva nem kaphattak „kiemelt projekt” mi-
nősítést az elbírálás során, mert támogatásuk 
pályázati úton indokolt. Az operatív prog-
ramok akcióterveiben ilyen irányú pályázati 
kiírások szerepelnek, így a már jól előkészített 
projekteknek jó esélyük lesz. Jellemzően ilyen 
besorolás alá került számos jól előkészített ok-
tatási, egészségügyi, szennyvíz-gazdálkodási, 
hulladékkezelési, gazdaságfejlesztési és ivóvíz 
tisztítási projekt.

4. EBBEN A FORMÁBAN NEM 
TÁMOGATOTT PROJEKTEK:

Csak azok a projektek indultak eséllyel, 
amelyekben a projektgazda bizonyságát 
tudta adni annak, hogy valóban képes 
megvalósítani a projektet, egyáltalán ké-
pesek világosan megfogalmazni céljaikat, és 
birtokában vannak a cél elérését szolgáló 
eszközöknek. Azokat a projekteket, amelyek 
teljesen elrugaszkodtak a realitásoktól, vagy 
egyszerűen a projektben megfogalmazott 

RÉGIÓNK PROJEKTJEI 2013-IG
A Kormány döntött az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
akcióterveiről, amelyek alapján az elkövetkező hónapokban 
összesen 2800 milliárd forint értékű fejlesztés kezdődik el, 
részben pályázati úton, részben pedig kiemelt projektek révén. 
A Kormány ennek részeként most döntött összesen több mint 
500 milliárd forint támogatási értékben 271 kiemelt projekt 
támogatásáról is. Ezek közül 191 esetén 6 hónapon belül 
meg lehet kötni a szerződést, 80 esetében pedig a projekt 
támogatott ugyan, de átdolgozásra van szükség, így újabb 
döntés novemberben születhet róluk. A most eldöntött kiemelt 
fejlesztések között vannak nemzeti jelentőségű beruházások, 
vannak országos humán programok és összesen 123 útépítés 
megvalósítását is támogatja a kormány 882 km hosszban, 49,3 
milliárd forintért.



célok nem illeszkednek az Új Magyar-
ország Fejlesztési Terv átfogó céljaihoz, 
nem lehetett befogadni. Ettől függetlenül 
a projekt gazdáinak lehetőségük lesz arra, 
hogy átdogozzák javaslataikat, és benyújtsák 
projektjeiket a többségében ősszel kiírandó 
pályázatokon, vagy későbbi akcióterv meg-
hirdetésekkor.

PROJEKTLISTA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓT 
ÉRINTŐ DÖNTÉSEKRŐL

TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Rácalmás ófalusi partfalszakasz védelmi munkái
Rácalmás Nagyközség Önkormányzata

Fejér megye

Világossá vált, hogy a település ófalusi 
részén felszínmozgások észlelhetők, mely-
nek hatására a terület a Duna medrébe 
csúszik.  A projekt szerint ahhoz, hogy 
megfelelő stabilitást érjünk el a területen, 3 
részfolyamatot lehet elkülöníteni. Az egyik 
az ófalusi rész területének víztelenítése 
(drénezés, támasztó töltések építése), a 
másik az elöregedett vízi közművek cseréje 
(melyek a partfalmozgás hatásait nem képe-
sek követni és a lakosságra nézve károsak), 

a harmadik pedig a terület vízelvezetésének 
megoldása.

Tatai Öreg-tó és Által-ér rehabilitációja
Komárom-Esztergom megye

A Tatai-tó olyan árvízi tározó, mely az 
Által-érrel együtt árvízvédelmi szem-
pontból meghatározó a térségben, ezért 
e projekt keretében kerül sor a NATURA 
2000 és a Ramsari Egyezmény hatálya alá 
tartozó Tatai Öreg-tó komplex rehabilitá-
ciójának első ütemére. A beruházásban 
megvalósulhatnak azok a rekonstrukciós 
munkák, amelyek a tó helyreállításának 
legfontosabb peremfeltételei. A vízgyűjtő 
szemléletű, komplex projekt keretében 
sor kerülhet azokra a vízgazdálkodási, 
vízkormányzási, meder–felújítási valamint 
környezet- és természetvédelmi mun-
kálatokra, amelyek nélkülözhetetlenek 
annak érdekében, hogy a Tatai Öreg-tó 
maradéktalanul tölthesse be árvízvédelmi, 
halászati, természetvédelemi, üdülési vala-
mint sportolási funkcióját, és így váljon a 
térség egyik meghatározó természeti látvá-
nyosságává. A vízgyűjtő felső szakaszától 
kezdődően a Tatai Öreg-tóig, illetve a tó 
alatti Által-ér szakaszig mindenhol, olyan 
beruházásokra kerül sor, amelyek közvetve 
vagy közvetlenül rendkívül fontos gazdasá-
gi fellendülést is hoznak.

Az esztergomi bazilika környezetében levő 
pincerendszer megóvása és idegenforgalmi 
hasznosítása - Komárom-Esztergom megye

A minőségi borfogyasztáshoz kapcsolódó 
vendéglátási szolgáltatások és rendezvények 
várható bevételei nyomán a tulajdonos olyan 
forrásokhoz jut, amelyből képes lesz finanszí-
rozni a felújított épületegyüttes folyamatos 
karbantartását, állagának megóvását, így 
őrizve meg nemzeti kincsünk egy darabját. 
Mindannyiunk épített kulturális öröksége a 
bazilika, melynek közvetlen szomszédságában 
található pincerendszer állagmegóvása halaszt-
hatatlan, mivel a pincerendszer évtizedek 
óta nedvesedik, és a beázások mértéke az 
utóbbi időben már nemcsak a pincék stati-
kai állapotát veszélyezteti, hanem a bazilika 
alatti helyiségekben is nedvesedést okoz. A 
felújítási program, a ma használaton kívüli 
pincerendszer kulturális-idegenforgalmi célú 
hasznosításával egyszerre bővíti a turisztikai 
programkínálatot, és teremti meg az ingatlan 
hosszú távú állagmegóvásának finanszírozási 
feltételeit.  A pincerendszer felújításával egy 
olyan idegenforgalmi infrastruktúra jön létre, 
amely hozzájárul a magyarországi borkultúra 
bemutatásához. 

A Balaton-part ékköve: a reformkori 
városközpont felvirágoztatása 
Balatonfüreden II. projekt

Balatonfüred Város Önkormányzata
Veszprém megye

A balatonfüredi reformkori városrész fejleszté-
se, a 2004. évben támogatást kapott  ROP 
1.1 pályázat folytatása műemléki jelentőségű 
területen. 
– A reformkori városrészben lévő Blaha u. 3. 
szám alatti épület felújítása valósul meg közös-
ségi funkció kialakításával: Városi Helytörténeti 
Gyűjtemény valamint Turisztikai Információs 
Központ kap helyet.  
– A Jókai Mór Emlékmúzeum felújítása. 
– A városrész parkjainak rekonstrukciója és Tör-
ténelmi emlékhelyek, szobrok útjának kialakítása 
közvetlenül a Balaton partján.  
– A városrészre vezető önkormányzati utak 
felújítása modern utcabútorokkal, új közvilá-
gítással. 
– A reformkori városközpont közepén 
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konstrukciója és abban kulturális funkció 
kialakítása a környezetében lévő közpark 
rendezésével. 

TOVÁBBFEJLESZTÉSRE JAVASOLT, 
DE TÁMOGATOTT PROJEKTEK

Dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 
rekonstrukciója korszerűsítése

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata - Fejér megye

A projekt célja a dunaújvárosi római kőtár 
alatti leszakadt partfal körüli löszkutak, 
suvadások feltárása, a földmű szakadásainak 
felszámolása, a víztelenítő rendszer, kez-
elő járdák és utak kiépítése, a sarokbástya 
alapjának megtámasztása. A víztorony 
biztonsága érdekében új talajvízszint-észle-
lő kutak kiépítése is kiemelten fontos. A 
fejlesztéssel össze kell hangolni a meglévő 
komplex védművet is: 8 db 60 m mély 
víztelenítő csáposkút falazatát kell megépí-
teni, a kezelőszerkezetet pedig a szellőző 
rendszer kiépítésével, új szivattyúk, motorok 
beépítésével kell korszerűsíteni. Emellett a 
meglévő talajvízszint-észlelő kutakon felül 
48 db új kutat kell létesíteni.

Királyi Séta – Történelmi időutazás az ezer-
éves Székesfehérváron

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata - Fejér megye

A Királyi Séta – Történelmi időutazás az 
ezeréves Székesfehérváron című projekt célja, 
hogy Székesfehérvár, mint a „királyi városok” 

egyike, méltó és vonzó formában állítson 
emléket a magyar királyság első évszázada-
inak és a város történelmének. A Romkert 
– Nemzeti Emlékhely a magyar történelem 
egyik fontos helyszíne, melyet attraktív és 
informatív módon kell a látogatók elé tár-
ni. Ennek eszköze a Prépostsági Múzeum 
létrehozása, melyben a Nemzeti Emlékhely, 
a magyar királyság és az ezeréves Székesfe-
hérvár történetét mutatják be. Az alprojekt 
keretében síremlék készül Szent István király 
sírja fölé, és fejlesztik a Romkert területét is.  
A Fő utca felújítása tartalmazza a történelmi 
belvároson átvezető gyalogos utca burkolat-
cseréjét, közműfelújítását és új utcabútorok 
elhelyezését. A volt Vidámpark területén 
jönne létre a Királyi játszópark, mely játékos 
formában idézi meg a régi korok építményeit, 
hadieszközeit. A Fehérvár belvárosa a XVI. 
században makett mesterséges szigeten való-
sulna meg a Rózsaligetben. 

Velencei-tó Kapuja
Velence Város Önkormányzata - Fejér megye

A Velencei-tóhoz érkezve a látogató elé tárul a 
Velencei-tó Kapuja, a turisztikai attrakció, amely 
egy komplex, többfunkciós közösségi tér.
 A projekt során megvalósuló fejlesztések: 
1. Teljes körű közműhálózat kialakítása, emel-
lett alternatív energiaként a melegvíz vezeték 
behozatala;
2. Fürdősétány és közpark kialakítása; 
3. Kikötő kialakítása látogatóközponttal, sé-
tánnyal, mólóval, híddal; 
4. Lidó kialakítása sétánnyal, lidós partszakasz-
szal, parkolókkal, parkokkal, kerékpárúttal; 
5. Korzó kialakítása fedett sétánnyal, kiszolgáló 
épületegyüttessel. Az egész projekt területén 

területrendezés, köz-
világítás kiépítése, 
térfigyelő rendszer 
kialakítása, térkövezés 
kerül megvalósításra.

Nyergesújfalu, 10-
es főút melletti 

sziklafal stabilizáció
Nyergesújfalu Város 
Önkormányzata - 

Komárom-Esztergom 
megye

A 10-es főút biztonságának növelése ér-
dekében, az út mellett lévő, folyamatosan 
pergő sziklafal felületének stabilizációja 
horgonyokkal rögzített acélhálózással és 
növénytelepítéssel.

Királyi Városok Integrált Projekt: A tatai 
Eszterházy-kastélyegyüttes kulturális és repre-

zentációs központ (királyi városok része)
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága - 

Komárom-Esztergom megye

Kulturális örökségünk, az Esterházy-kas-
télyegyüttes teljesmértékű rehabilitációja 
és környezetének helyreállítása, majd a 
kastélyegyüttes fenntartható hasznosítása. 
A rehabilitáció során kívül-belül megújul a 
főépület és a kiskastély is. A XVIII. századi 
házsor megújulása kinyitja a kastélyegyüttest 
a város felé, a XVII. századi épületek alatt 
pedig a város felől alagsori, a kastély felől 
pedig földszinti új fogadótér lesz. Mindezek 
mellett, a projekt tartalmazza a kastélypark 
rekonstrukcióját, illetve az élőhelyek hely-
reállítását.

Monostori Erőd - Euroregionális Kulturális és 
Turisztikai Központ (Komárom)

Monostori Erőd Hadkultúra Központ 
Műemlék-helyreállító, Ingatlanfenntartó és 

-hasznosító Közhasznú Társaság - 
Komárom-Esztergom megye

A volt katonai objektum, az immár UNES-
CO Világörökség-jelölt komáromi Monos-
tori Erődrendszer, hazánk egyik legnagyobb 
és legjobb állapotában fennmaradt műem-
léki ingatlan együttese, amely a szükséges 
fejlesztések után hosszú távon is önfenntartó 
kincstári műemlékké fejleszthető. Az alap-
vetően idegenforgalmi-kulturális fejlesztés 
célja egy olyan euroregionális turisztikai 
és régiós információs központ kialakítása, 
melynek első lépései 2000-2006 között 
már lezajlottak. A gyorsan növekvő igények 
kielégítése azonban további fejlesztéseket 
igényel, melynek legfontosabb elemei a 
korszerű Látogatóközpont (mely a régió 
idegenforgalmi adatbázisát is tartalmazná) 
és az Ifjúsági Szálló, mely az egykori mű-
emlék laktanyában kap helyet. Ehhez köz-
vetlenül kapcsolódik a szálló energetikai be-
rendezéseit, és konyháját is magába foglaló 
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Regionális Fejlesztési Iroda, amely az Árkász II. laktanyaépületében 
kerül kialakításra. Ehhez a projektcsomaghoz tartozik a Monostori 
Erődrendszer igazgatásához és működtetéséhez szükséges Koordiná-
ciós és Kutatóközpont fejlesztése is.

Balatonakarattya: vasút feletti magaspartfal (Kisfaludy sétány - 
Koppány sor közötti szakasz) védelme

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata - Veszprém megye

A Kisfaludy sétány az akarattyai vasútvonallal párhuzamos utca. 
Jelen pillanatban az utca burkolata murvával terített földút, ezért a 
csapadékvíz elvezetése a fölötte lévő utcákkal együtt megoldatlan. 
Az utcában a csapadékvíz-elvezetés kivételével minden közmű, 
így a szennyvízcsatorna is kiépített. A projekt szerint 1125,80 
fm hosszúságban 3 m széles aszfaltburkolatú út épül, 2x1,25 m 
széles padkával az utca teljes hosszában, melynek kísérőjeként 
1267,17 fm hosszúságban burkolt árok csatlakozik. A későbbiek 
folyamán ebbe a burkolt árokba csatlakozik be a Kisfaludy sétányra 
nyíló utcák csapadékvize is. Az így összegyűjtött vízmennyiséget 
a Kisfaludy sétányt és a Koppány sort összekötő Bezerédj lejáró 
(gyalogút) vonalvezetését követő Ø 60 cm átmérőjű zárt csator-
nával oldotta meg a tervező. A befogadó Balaton tóba átemelővel 
vezetik be a vizet.

Kolostorok és kertek a Veszprémi Vár tövében
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata - Veszprém megye

A projekt során a következő fejlesztések valósulnak meg: a terület 
zöldfelületeinek megújítása, a régi vidámpark teljes rekonstrukciója, 
köz- és szabadidőpark jelleg megteremtése, utak, sétautak felújítása. 
A Kittenbereger Kálmán utca összekötésével megnyílik a völgy a bel-
város felől, és átjárhatóvá válik a kerékpárosok számára is. A projekt 
részét képezi a Jezsuita templom és szomszédságában elhelyezkedő 
apácakolostor teljes feltárása és felújítása, a püspöki pihenő teljes 
rehabilitációja, kulturális rendezvényhelyszínné történő alakítása, a 
Benedek-hegy kálváriájának és környezetének zöldterületi rekonst-
rukciójával, parkosítással újszerű kilátópontok kialakítása. A program 
II. üteme a Kittenberger Kálmán Vadaspark tematikus fejlesztése.

Séd-Nádor-Gaja Vízrendszer Rehabilitációja és Területfejlesztési Programja
Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Veszprém megye, Fejér megye

A projekt során megvalósuló fejlesztések:
– Fehérvárcsurgói tározó II. ütem megvalósítása
– A kettős működésű (belvízbefogadó és vízszolgáltatási főmű) Séd-
Sárvízi Malomcsatorna rekonstrukciója
– Mezőgazdasági vízszétosztó rendszerek rekonstrukciója
– A vízrendszer minimálisan szükséges rekonstrukciója (pl. Gaja patak, 
Nádor csatorna, Dinnyés Kajtori vízfolyás)
– Természeti, természet közeli állapot rekonstrukciója, vizes élőhelyek 
fejlesztése
– Belterületek kiemelt védelme (helyi vízkárok ellen).

Balatonvilágos-vasúti pálya melletti partszakasz stabilizációja - Veszprém

TÁMOGATOTT ALSÓBBRENDŰ ÚTFEJLESZTÉSEK 
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

Fejér megye
- 8119. j. Velence-Csákvár-Tatai összekötő út 26+393 - 
31+403 kmsz. közötti szakaszának felújítása
- 8119. j. Velence-Csákvár-tatai összekötő út 31+403 - 
36+546 kmsz. közötti szakaszának felújítása
- 8123. j. Székesfehérvár-Zámoly-gánti összekötő út 2+150 
- 27+540 kmsz. közötti szakaszának felújítása

Komárom-Esztergom megye
- 1111. j. Budakalász-Dobogókő-Esztergom összekötő út 
33+122-35+776 kmsz. közötti szakaszának felújítása
- 8119. j. Velence-Csákvár-Tata összekötő út 43+311 - 
48+510 kmsz. közötti szakaszának felújítása
- 8119. j. Velence-Csákvár-Tata összekötő út 56+177 - 
60+460 km. szelvények közötti szakaszának felújítása
- 8135. j. Tatabánya-Kisbér összekötő út 0+000 - 6+508 
km. szelvények közötti szakaszának felújítása
- 8143. j. Oroszlány-Bokod összekötő út 2+402-9+728 
kmsz. közötti szakaszának felújítása

Veszprém megye
- 7309. j. Ajka-Pulai összekötő út 0+000 - 18+048 km. 
szelvények közötti szakaszának felújítása
- 7317. j. Devecser-Tapolcai összekötő út 0+000-6+500 
km. szelvények közötti szakaszának felújítása
- 7319. j. Tapolca-Sümegi összekötő út 1+000-15+300 
km. szelvények közötti szakaszának felújítása
- 7324. j. Devecser-Sümegi összekötő út 6+000 - 16+400 
km. szelvények közötti szakaszának felújítása
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Kiskunmajsai szerepléséről érkezett az együt-
tes, ám sem az utazás, sem a korábbi fel-
lépés fáradalma nem látszott a zenészeken, 
kellemes egyórás koncerttel szórakoztatták a 
közönséget. A zenekar karmesterét, Nyers 
Alex őrnagyot faggatom, hisz a szereplésen 
visszafogottan csak a műsorra koncentrál-
tak, magukról nem árultak el semmit.

– Bemutatná az együttesét?
– Az együttes 1942 óta működik hi-
vatásos zenekarként. A Pénzügyőrség
fennállásának 75. évfordulója alkal-
mából hívták életre. A testület idén
ünnepli 140. évfordulóját (A magyar 
kormány pénzügyminisztere, gróf Lónyay 
Menyhért 1867. március 10-én az 1. sz. 
körrendeletében rendelkezett a magyar ki-

rályi pénzügyőrség megalakításáról), ebből 
az alkalomból a zenekar minden régióban ad
egy-egy koncertet, és egyéb rendezvénye-
ket is szerveznek. Néhány évvel ezelőtt 
még 44 fő próbált a budapesti Kisfaludy 
utcai próbateremben, de a leépítések 
minket sem kerültek el, így mára 35-en 
maradtunk.

– Ön mióta vezetője a fúvósoknak?
– 2001 óta vagyok a zenekar karmestere.

– Mindig ilyen sűrűn vannak a fel-
lépéseik? 
– Szerencsére nem mindig követik egy-
mást ilyen gyakran a szereplések, de mivel
igyekszünk minden meghívásnak ele-
get tenni, ezért gyakran előfordul. Azon

vagyunk, hogy mindig friss, változatos 
műsorral szórakoztassuk a közönséget,
ám néha előfordul, hogy ismétlésekbe kell 
bocsátkoznunk.

– Milyen szakmai sikerekről tudna 
mesélni?
– Európa legtöbb rangos fesztiválján meg-
fordultuk (csak néhány: Nizza, Saas Fee,
Graz), de eljutottunk Japánba és Jeru-
zsálembe is. Legközelebbi külföldi ven-
dégszereplésünk áprilisban lesz, a felkérés 
a pescarai fesztiválra szól. Rendszeresen 
fellépünk a Magyar Rádióban, és négy 
CD-t készítettünk eddig.

– Szabadtéren vagy zárt helyiségben 
játszanak szívesebben?
– Minden műsornak megvan a maga helye, 
légköre. Van, amelyik szabadtéren szól
jól, és van, amelyik teremben, de úgy 
hiszem, hogy igazán mély, maradandó él-
ményt egy koncterttermi műsorral koncert-
teremben tudunk szerezni a közönségnek.

– Hogyan érezték magukat a Zichy 
ligetbeli szereplésen, hogy értékelték 
saját teljesítményüket, s az itteni 
közönséget? Nem hiányzott az a 
közvetlenebb kapcsolat, hogy beszél-
jenek is a nézőkhöz saját magukról, 
műsorszámaikról...
– Csodálatos élmény volt fellépni a 
Zichy ligetben. Jó volt látni, hogy ilyen
sok zenerajongó él a városukban. 
Jól éreztük magunkat, és jó kedvvel
muzsikáltunk, remélem, sikerült kelle-
mes perceket szerezni a közönségnek.
Ígérem, legközelebb sokkal közlékenyebb 
leszek a koncerten, és mesélek mind a 
zenekarról, mind pedig a művekről.

– Talán nem kell egy évet várnunk 
erre az alkalomra! 

Göde Andrea

A Vám- és Pénzügyőrség zenekara minden régióba eljut a 140. évforduló kapcsán

ÚJABB FÚVÓSZENEI KONCERTEK 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

A júliusi hétvégi zenei sorozatot augusztusban a Musica Regia 
program elemeként fúvószenei bemutatók követték – ismét 
a közkedvelt Zichy ligetben. A hagyomány, a beharangozás, 
a zenekar híre, s a jó idő talán együttesen hatott úgy, hogy a 
Zenepavilon nézőtere mellett szinte az egész liget megtelt ér-
deklődőkkel, a Vám- és Pénzügyőrség Koncert Fúvószenekara 
műsorán minden eddigi nézőszámrekord megdőlt. 
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– A faluról mindenkinek a dicsőséges 
pákozdi csata jut eszébe…
– Így van, Pákozd Magyarország egyik legis-
mertebb települése: az 1848. szeptember 
29-i győztes pákozdi csata mélyen a lelkekbe 
ivódott. Ugyanakkor kevesen tudják, hogy 
2003. november 3-án volt a 410. éve annak 
az ütközetnek, amely a hadtörténelemben az I. 
pákozdi csata néven vált ismertté. Mintegy 
tizennégyezer magyar és húszezer török katona 
állt egymással szemben. Pálffy Miklós bányavi-
déki lovas kapitány és Zrínyi György dunántúli 
főkapitány által vezetett derékhad lökésszerű 
támadással űzte el Hasszán budai pasa lova-
sait. A csatamező déli szárnyán talán ennek az 
eseménynek emlékét őrzi a Jancsár-völgy és a 
Hajdútemetés helynév. Szintén fontos időszak 
a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc, 
amikor a főleg kuruc érzelmű lakosságnak a lab-
anc Fehérvár elleni küzdelmekkel teltek napjai, 
amely állóháborúvá alakult át. A harcok és a 
pestisjárvány 274 ember életét követelte. A 
szatmári békekötést követően 1711. május 5-
én itt tartották Fejér Megye Közgyűlését.

– A történelmi hagyományok mire köte-
lezik a mai pákozdiakat?
– Egy település múltját, arculatát nagyban 
meghatározzák a történelmi eseményei, saját 

hagyományai. Pákozd katonás jelleget kapott a 
sorstól. Jó értelemben ez jelenti a haza, a szü-
lőföld védelmét, a szeretetét. Ezért épült itt a 
Doni Kápolna is, ahova 1999. október 30-án 
orosz földről, Roszkino falu mellől hazaérkezett 
minden elhunyt magyar jelképeként egy ismeret-
len katona földi maradványa. Örök nyughelye 
nyugalmat hozott az érintett családoknak is. A 
Kápolna szarkofágja vigyázza örök álmát.

– A falu kedvelt idegenforgalmi célpont 
az elmondottak okán.
– Pákozd útifaluból kialakult többutcás szalag-
telkes település a Velencei-hegység délnyugati 
peremén. Szeretnénk, ha ez is maradna. Olyan 
útifalu, ahova örömmel tér be a látogató. A 
szerencsés földrajzi elhelyezkedés: két nagy-
város – Budapest, Székesfehérvár – közelsége, 
a természeti kincsek: Velencei-tó, Bella-tó, 
Angelika-forrás, Anikó-forrás, Arborétum, 
Ingókövek, a Madárvárta napjaink egyik vonzó 
településévé teszik. Lényeges, hogy nem került 
a Velencei-tó környéki települések agyon-be-
épített sorsára: megőrizte falusias jellegét. Az 
ide betérőt ez a sajátos hangulat fogadja.

– A Velencei-tó közelsége miatt különle-
ges mesterségeket műveltek, művelnek 
Pákozdon.

– Őrizzük hagyományainkat. 
Évszázadok óta megélhetési 
forrás a nád. Kialakultak a 
sajátos eszközei, amelyek 
ugyanúgy változtak a technika 
fejlődésével, mint bármely 
iparágé. Családoknak adott 
és ad munkát, megélhetést. 
Egymásnak adják át a jelképes 
staféta-botot úgy, ahogy csak 
az teheti, akinek a lelke is 

benne van. A másik megélhetési forrás volt 
évszázadokon át a halászat. Híres speciális 
eszköz volt a varsa. Hálókötélből is kötötték, 
de igazi pákozdi specialitás a vesszőből font 
csíkvarsa. A pákozdi halászok az úszólápot 
tükrös cérnahálóval bekerítették, és az alatta 
tanyázó halakat, főleg harcsákat dobogással 
zavarták. Napjainkban is tudják családok az 
elkészítését. Őrzik fortélyait, hogy a jövőnek 
is megmaradjon. Megtaláljuk az ősi magyar 
népművészet hagyományait is: a kerámia, a 
szövés, a csuhé munkák alkotói bemutatják 
azokat a mesterségeket, amelyek nem is olyan 
régen úgy ívódott a mindennapokba, hogy 
közben nevelt az esztétikára, a művészetekre. 
Megtanított gyönyörködtetni. Lovas szekéren 
minden évszakban be lehet barangolni a tájat. 
Megtanulhatunk közben egy nagyon szép falusi 
szokást: a köszönést egymásnak.

– Milyen beruházásokat terveznek, mi a 
település jövőképe?
– Kiemelt feladatunk a szennyvíz – projekt 
megvalósítása. Pályázunk rendületlenül, a 
kohéziós alapba is beleférhet a beruházás, 
de kiemelt régiós projektként jelen van Szék-
esfehérvár és környéke közös terveiben is. 
Ha minden összejön, akkor 2008-09-re 
végre megoldódhat ez a hosszú évtizedek óta 
húzódó problémánk. Ezután lehet nekiállni az 
utak felújításának, a közterületek és az intézmé-
nyek fejlesztésének. Kicsi a gáz betáp-vezeték 
teherbírása is, ez irányban is lépni kell. Szintén 
régi gondunk a vízbázis mennyisége, idén meg-
valósul a rákhegyi átkötés, ami lehetővé teszi 
a hegyoldal fejlesztését, reméljük, ezzel megnő 
az építési kedv is. Szépen fejlődő, benépesülő 
ipari területünk mellett 83 építési telket tártunk 
fel, épülnek a házak, folyamatos az igény. Ezt 
látva bízhatunk a jövőben, három-négy éves 
távlatban akár 3-500 fővel is gyarapodhat 
a jelenleg háromezres lakosság. Így megoldott 
lesz oktatási intézményeink létszám szerinti 
finanszírozása is.

Vk.

Beszélgetés Takács Jánossal, Pákozd polgármesterével

PÁKOZD KATONÁS JELLEGET 
KAPOTT A SORSTÓL

Pákozd és környéke az őskortól lakott volt. Az bizonyított tény, 
hogy Kr. E. 1300-ban egy földvár állt itt. A múltról, jelenről és 
jövőről beszélgettünk Takács Jánossal, aki ötödik éve a falu első 
embere.
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Az eltelt másfél évszázad alatt e ház több-
ször átépítésre került, melynek nyomai a 
mostani felújítás kezdetekor – a régi vako-
lat leverése után – jól láthatóak voltak. Az 
utolsó nagy felújításra a 70-es évek elején 
került sor. Azóta múzeumként üzemelt a 
Gárdonyi-ház. 
Egészen 2003 végéig. Egy időben nem 
kezelt csőtörés és azzal együtt járó felázás 
súlyos károkat okozott az akkorra már rossz 
állapotban lévő házban. 
Városunk önkormányzata e múzeum be-
zárására kényszerült, s ezzel egyidejűleg a 
gyors felújítás mellett döntött. A sikertelen 
pályázatok sora és az önkormányzat egyre 
rosszabb anyagi helyzete miatt a felújítás 
évről-évre elmaradt. Az elmúlt években 
több párt és civilszervezet a felújítást segí-

tő kampányba kezdett, de igazi előrelépés 
nem történt. 
Idén tavasszal Gárdony 22 milliós pá-
lyázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális 
Alaphoz. 
Kissé csalódva, de örömmel nyugtáztuk, 
hogy 4 millió forintos támogatást nyertünk 
el. Megkeresésünkre az Önkormányzati és 
Településfejlesztési Minisztérium további 2 
milliós támogatásban részesített bennünket. 
Önkormányzatunk is 2 milliós önrészt 
biztosított. 
Mindez azonban nem lett volna elegendő. 
Sorra jöttek a kisebb, nagyobb felajánlá-
sok. Május végén belevágtunk. 
Hét közben közhasznú munkásaink, hétvé-
genként pedig városunk polgárai dolgoztak 
a házon és környékén. Június közepére 

kipucoltuk a házat és levertük a sokszor 
leverhetetlennek tűnő vakolatot kívül és 
belül. A siralmas látvány településünk ipar-
osainak köszönhetően aztán napról-napra 
változott. 
Június végén még kevesen gondolták azt, 
hogy augusztus 3-án avatunk. A kéthóna-
pos felújítás során megerősítettük a falakat 
és rögzítettük a nyílászárókat. Lélegző 
vakolat készült a falakon és a lábazaton. 
Dréncsöves csapadékvíz-elvezető rendszer 
épült a ház körül. Kicseréltük a teljes vízve-
zeték- és csatornarendszert. Új vizesblok-
kot alakítottunk ki. Korszerű villanyhálózat 
létesült, stílusos világító testek kerültek a fa-
lakra. Több teremben teljes burkolatcserére 
volt szükség. Az egész házat kívül, belül 
lefestettük, a nyílászárókat és egyéb faszer-
kezeteket mázoltattuk. A házra új bejárati 
ajtók kerültek. Modern riasztóberendezést 
építtettünk ki. A tető cserépfedését kijaví-
tattuk, a kéményeket felújítattuk.
A már évek óta elhanyagolt környezetet 
rendbetettük. Városunk asszonyai kitaka-
rították, majd a Fejér Megyei Múzeum 
munkatársai berendezték a házat. 

A HÁZ FELÚJÍTÁSÁNAK FORRÁSAI:
NKA 4 millió  
Önkormányzati és Településfejlesztési Mi-
nisztérium 2 millió 
Gárdonyi Önkormányzat önrésze 2 millió 
Adományok pénzben 0,5 millió 
Adományok természetben 1 millió 
Közhasznú munkások által végzett munka 
1300 óra
A város polgárai által végzett munka 
1220 óra 

Számításaink szerint összesen 11 millió 
forint értékű munkát végeztünk. A felújítás 
csak önzetlen emberek összefogásával való-
sulhatott meg. A múzeum és a két kiállító 
terem augusztus 4-én nyitott, és – hétfő 
kivételével – 10 órától 18 óráig a látoga-
tók rendelkezésére áll.

Forrás: Tourinform, Gárdony

GÁRDONYI GÉZA 
SZÜLŐHÁZÁNAK FELÚJÍTÁSA 

A Gárdonyi-szülőház története a XIX. század közepén kezdő-
dött. A szabadságharc leverése után a Nádasdy grófok Agárd-
pusztán modern, kapitalista mezőgazdaságot teremtettek.  A 
gépesítés kezdeti lépéseinél tartó gazdaságnak egyre több me-
zőgazdasági munkásra, cselédre volt szüksége. Sorra épültek a 
Nádasdy-kastély közelében a komfort nélküli lakóházak. Ezek 
egyikében született Ziegler Géza 1863. augusztus 3-án. (Nevét 
1897. december 1-én változtatta Gárdonyira.) 
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Ezúton tájékoztatjuk önt, hogy 
a közép-dunántúli régió mint-
egy 30 vállalkozása – a kama-
rák és az ITDH közreműködés-
ével – Regionális Beszállítói 
Klubot alakított. 

A klub képviselői az ország három me-
gyéje, Komárom, Fejér, valamint Veszprém 
megye, illetőleg egy város, Dunaújváros. 
Minden régiórész a saját területén kutatja 
fel azon kiemelt partnereket, akik a klub 
működési célját támogathatják. 

A KLUB MŰKÖDÉSÉNEK CÉLJAI:
– a résztvevők új kapcsolatokat alakíthat-
nak ki e fórum segítségével;
– a klubfoglalkozásokon új eljárásokat, 
technológiákat, minőségügyi rendszereket 
ismerhetnek meg, tanulhatnak egymástól;
– megnő az esély új üzleti kapcsolatok 
létrejöttére;
– a cégek napi eredményes működését 
elősegítő információkra tehetnek szert.

Természetesen fontos célja a klubnak, 
hogy erősödjenek a régióban a beszállítói 
kapcsolatok, s egyre több magyar kisvál-
lalkozás váljon versenyképessé és stabil 
beszállítóvá.

Szeretnénk a régióban azon cégek számá-
ra biztosítani a klub rendezvényein való 
részvételi lehetőséget, akik egyetértenek 
a klub céljával, s úgy gondolják, hogy a 
klub által nyújtott programok elősegíthetik 
fejlődésüket.

A klub rendezvényein a részvétel ingyenes, 
tagsági díj nincs. 

A klub munkáját 6 fős elnökség irányítja.

ELNÖK:  
Pápai Tamás ügyvezető igazgató
Continental Teves Magyarország Kft., 
8200 Veszprém, Házgyári út 6-8.
Tel.: 88 540-112, 
e-mail: tamas.papai@contiautomotive-
.com

TAGOK:
Dr. Buczkó Nándor logisztikai igazgató
Magyarmet Kft., 2060 Bicske, Kanizsai 
u. 12.
Tel.: 22 566-346, 
e-mail: n.buczko@magyarmet.hu

Urbán László vezérigazgató
Momert Zrt., 2401 Dunaújváros, Pf. 
175
Tel.: 25 550-110, 
e-mail: info@momert.hu

Dusfi Ferenc kereskedelmi vezető
Gasztrometál Zrt., 2800 Tatabánya, 
Vágóhíd u. 4.
Tel.: 34 514-639, 
e-mail: dusfi.f@gasztrometal.hu

Dr. Molnár Ferenc tanácsos
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara, 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Tel.: 88 429-008, 
e-mail: molnarf@veszpremikamara.hu

Szőcs Attiláné regionális képviseletvezető
ITDH Közép-dunántúli Regionális Képvise-
let, 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 10.
Tel.: 88 404-180, 
e-mail: szocs@itd.hu

Ahhoz, hogy az elnökség értelmes, haté-
kony, ugyanakkor nem megterhelő progra-
mot állíthasson össze, szeretnénk az önök 
véleményét, javaslatait megismerni.

Tájékoztatásul közöljük, eddig milyen lehe-
tőségek, igények merültek fel:
– látogatás a régió nagyobb cégeinél 
(tevékenység, minőségügyi rendszerek, 
innovációs technikák, beszállítási feltételek, 
lehetőségek);
– jelentősebb szakmai vásárokon kedvez-
ményes részvétel;
– szakmai fórumok, tanácsadás
– aktuális pályázatok, támogatások, hi-
telek;
– iparjogvédelem;
– szakképzés, tanulószerződés, gyakorlati 
képzés feltételei;
– minőségügyi tréningek;
– tájékoztatás aktuális jogszabályokról; 
– hozzáférés aktuális adatbázisokhoz, stb.

A Beszállítói Klub munkájában 
való részvételhez az adatlap le-
tölthető a KEMKIK honlapjáról 
(www.kemkik.hu/Beszállítói Klub menü-
pontból).

Válaszukat a Veszprém Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara címére 
(8201 Veszprém, Pf.: 220.; 
e-mail: molnarf@veszpremikamara.hu)
 2007. szeptember 15-ig szíveskedjenek 
eljuttatni.

Remélem, hamarosan a klub tagjai között 
üdvözölhetjük önöket, s hasznos együttmű-
ködést folytathatunk.

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
BESZÁLLÍTÓI KLUB MEGALAKULÁSÁRÓL

http://www.kemkik.hu
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NÉGYEZER LÁTOGATÓ AZ 
OROSZLÁNYI USZODÁBAN

A jelek szerint jól döntött a képviselő-testület, 
amikor tavaly megszavazta az oroszlányi váro-
si fedett uszoda rekonstrukcióját. Az ezredfor-
dulóra, az akkor már közel húsz éve működő 
létesítmény mint gépészetileg, mint az épület 
állagában leamortizálódott, s 2000 óta üresen 
állt a város közepén.

A döntéshozók végül az épület teljes felújítása mellett tették le 
voksukat. A kivitelezés 2006. novemberében kezdődött, és 
2007. március 31-én fejeződött be. Az eredeti, 1200 négy-
zetméteres hasznos terület mintegy  200 m2-rel bővült. A sport-
medencén kívül további új funkciókkal egészült ki az objektum, két 
finn szaunával, infraszaunával, élmény és gyermekmedencével, fitt-
nesz szobával, sókamrával, 
valamint szoláriumnak és 
egyéb kiegészítő szolgál-
tatásoknak helyet biztosító 
helységekkel. Az Orosz-
lányi Szolgáltató Zrt. 
beruházásában elkészült 
létesítményt a nettó 321 
millió forintos felújítást kö-
vetően, májusban adták át 
a település lakóinak, akik 
hamar megkedvelték. A 
kezdeti, napi 40-60 fős 
látogatottság meredeken 
emelkedett, s júniusra 
meghaladta a napi százas 
átlagot. A júliusi kánikulában aztán sorra dőltek a rekordok, s 
folyamatosan kétszáz fölött volt a napi vendégszám. Az abszolút 
csúcsot július 20-án érték el, amikor 239-en lubickoltak a me-
dencékben. Összesen 4140 jegyet adtak el ebben a hónapban, 
ami bizonyítja: Oroszlányban és a térségben élők megszerették és 
igénylik az új fedett uszoda szolgáltatásait.

ÉLŐ SZLOVÁK HAGYOMÁNY-
ŐRZÉS OROSZLÁNYBAN

Régen nézte az eget annyi aggódó tekintet, mint 
a minap reggel az oroszlányi szlovák tájház ud-
varán, ekkor kezdődött ugyanis a főzőverseny, a 
XIII. Falunap nyitóprogramja. Az égiek végül is 

kegyeibe fogadták a rendezvényt, hiszen estig 
egy csepp eső sem esett.

Aki követte a nap eseményeit, láthatta, Oroszlányban komolyan 
ápolják őseik szokásait a szlovák önkormányzat, a Falu-Hagyo-
mányőrző és Kulturális Egyesület, illetve az evangélikus közösség 
tagjai. A tájház udvarán ágyaspálinkával fogadták a vendégeket 
– köztük Keleti Györgyöt a térség országgyűlési képviselőjét, a 
bográcsokban rotyogtak az étkek, s aki további ínycsiklandó él-
ményre vágyott, azt a pajta várta a zöldség és gyümölcskiállítással. 
A gazdák idén is kitettek magukért, és a szemlélődőt különleg-
esnél-különlegesebb termények, kompozíciók fogadták. 
Időközben sorra érkeztek a hazai és szlovák kulturális csoportok, 
melyeket ugyancsak megvendégeltek a bányászváros nemzetiségi 
lakói. Az evangélikus közösségi teremben régi családi képeket te-
kinthettek meg az érdeklődők, majd kora délután Szabó Istvánné 
szlovák önkormányzati vezető köszöntőjével ,,hivatalosan” is meg-
kezdődött a falunap, amit az idén 35 éves jubileumát ünnepelő 
Brána néptáncegyüttes emlékkiállításának megnyitója követett. Itt 
Rajnai Gábor polgármester kiemelte: Emlékezni, nosztalgiázni 
gyűltünk egybe itt, illetve köszönteni a szlovák hagyományokat 
ápoló Brána táncegyüttes hajdani és jelenlegi tagjait, s ezzel a 
kiállítással emlékezni az elmúlt 35 év történéseire, eseményeire. 
Nevüket az önkormányzat címerében is szereplő lakodalmi ka-
lácsról választották. Arról a sült tésztáról, amely hat évszázad óta 
a népi konyha egyik legrangosabb ünnepi étele. 
A rendezvény hagyományaként a nemzetiségi műsor fellépői szín-
pompás menetet alkotva a Topolya ligethez vonultak, ahol őseikre 
emlékezve helyezték el a kegyelet és tisztelet virágait az emléktáblá-
nál, majd a rendezvénysátorban a Brána fellépésével kezdetét vette 
a szórakoztató program. A közel ezer néző nagy tetszéssel fogadta 
többek között a Vértesszőlősi Asszonykórus, a myjavai és kozarov-
cei folklóregyüttes, a Neotons csoport, a Kék Duna, a Silhouette és 
a Hébé táncosainak produkcióját. Az est kiemelkedő eseményeként 
negyedszer adták át a „Za Oroslánsku kultúru” elismerést, amit 
idén Kostyál Pál, Tóth Józsefné és családja, valamint a Szlovák 
Önkormányzat érdemelt ki. Így az ő nevük is felkerül a szlovák 
Tájházban található, Licskó István által készített emlékfára, mellyel 
azon személyek előtt tisztelegnek, akik tevékenységükkel maradan-
dóan vettek részt Oroszlányban a szlovák kultúra és hagyományok 
megőrzésében, ápolásában.

OROSZLÁNYI HÍREK
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Mésztelep. Egy ma már csak marad-
ványaiban létező, peremhelyzetben 
vegetáló városrésze Tatabányának.. 
Egzisztenciális bizonytalanságban 
élő emberek, munkanélküliség szülte 
feszültségek halmozódása: pusztuló 
vidék, szegénynegyed, szükséglaká-
sok, a kiszorítottság, kitaszítottság 
diktálta életforma, díjhátralékok, 
ingyenkonyha, éjjeli menedékhely. A 
nyomor fotói az írott és elektronikus 
sajtóban. Mésztelep: halálra ítélt 
környék?

Valószínűleg ez a kérdés motiválta 
Jablonkai Gyulát, Mésztelep szülöt-
tét, amikor a környék 1900-1990 
közötti időszakának történetét meg-
írta. A megyei könyvtárban elol-
vasható kézirat azonban nem száraz 
történelmi ismertetés, esemény- és 
üzemtörténet, oktatás- és művelő-
déstörténeti fejtegetés. Ha műfaját 
meg kellene határozni, azt mondhat-
ni: szubjektív requiem a szülőföldért.

Egy kb. 2500 fős közösség múltjá-
ról mondja el mindazt, amely meg-
határozta a kolónia hatajtós házaiban 
lakó, a közeli üzemekben dolgozó 
emberek társadalmi és magánéletének 
mindennapjait. Ilyen össszefüggésben 
vallomásos történeti szociográfiát ve-
het kezébe az olvasó. Természetesen 
levéltári dokumentumokat is felhasz-
nált, gazdag táblázatokat, diagra-
mokat, térképeket is közöl a szerző. 
Ezek forrásait sajnos nem jelöli meg 
teljes részletességgel. Ezért olvas-
mányosabb a saját-, illetve gyűjtött 
emlékek felidézése. Ezzel együtt sok 

olyan adatot lehet belőle megtudni, 
amelyekre ma már csak igen kevesen 
emlékeznek, emlékezhetnek.

Telepi hatajtós házak: ez ma már 
fogalom. A tisztviselők, orvosok, 
altisztek épületei, irodák, iskola, éle-
lemtár, fürdő, kocsma alkotta utcák. 
A csákányospusztai patak bal partján 
lévő területet nevezte el Mésztelep 
egykori orvosa, Czerninger doktor 
„Csikágó”-nak. Vajon hányan tudják 
ma már, hogy a kis patakon túli részt 
pedig “Sztálingrád”-ként emlegette 
a köznyelv. Az életforma-változás, 
amelyet az ipartelepítés jelentett, 
amely a korábban falusias Felsőgalla 
mellett századunkban megvalósult, 
történetiségében is érdekes. A 
munka- és ünnepnapok életmódbeli 
változásai: történelem alulnézetben.

A létfenntartás feltételeit adó 
üzemek: Ó- és Új Mészüzem, Ce-
mentgyár, márga- és mészkőbánya, 
zsákgyár szomszédságában kialakult 
lakóközösségben mindenki ismert 

mindenkit. A sokfelől jött 
embereket összetartó erő 
kettős. Az ideköltözőket az 
új honfoglalás tudata éltette. 
A már itt élők ugyanakkor 
„szinte beleláttak egymás 
tányérjába”.

Ez sajátos közösségi társas 
létformát, egymásra utaltságot 
jelentett, amelynek megannyi 
színes mozaikját megőrizte 
Jablonkai Gyula műve. „A 
mi életünk elválaszthatatlanul 
kötődik a Mésztelephez. 
Itt születtem a 97. számú 
házban” – írja a szerző. Itt 
voltak a régi játszótársak, a 
„Csikágó” labdarúgói, snúro-
zói. Régi kavicscsaták a telepi 
és falusi gyerekek között. Az 
első szerelem. Lövészetek, 
levente oktatás a „slemon” 
gödörben.

Az innen indultak Révész Napsu-
gár grafikusművész, Prudzik József 
festőművész, több közgazdász és 
pedagógus, orvos munkája, neve, 
de az egyszerű kétkezi munkások 
erőfeszítései is történelemmé lettek. 
Tatabánya településszerkezetének 
kialakulásában sajátos, de nem egye-
dülálló típus Mésztelepé. A 20-as, 
30-as években elkészült erőműi lakó-
telep históriájával való összevetés, ha 
majd ezt is megírják – igen érdekes 
párhuzamokat rejthet. Hasonló ipari 
üzem, hasonló lakókörnyezet, egy 
generációval később.

Mindez a múlté, de sok részlete nem 
a feledésé. S hogy ez így van, az 
Jablonkai Gyula érdeme. A jelent 
ismerjük. Közös, megoldásra váró 
kérdések: hogyan és miért jutott, jut-
hatott idáig e városrész? Lesznek-e 
hasonló erők, lehetőségek városunk-
ban? Mésztelep… A jövő?

Horváth Géza

VALLOMÁS A SZÜLŐFÖLDRŐL
„Álmainkban otthon járunk
Utcáidon meg meg állunk
Adtál munkát és kenyeret
Mostmár csak az emlékezet
él bennünk és nem feledünk
jó Mésztelep”

Jablonkai Gyula
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Még mindig kevesen érzik fontos-
nak személyi jövedelmük 1%-ának 
felajánlását, holott ezzel a pénzzel 

idén az NCA 6,8 milliárd forintból 
7 regionális és 3 szakmai kollégium 
támogatását, illetve a rendszer mű-
ködtetését tudja megoldani – hang-
súlyozta Angyal Szabolcs. Épp ezért 
az országos kampány mellett az egyes 
szervezetek erre a népszerűsítő célra 

is fordíthatják a pályázaton elnyert 
összeget. Ugyancsak fontos feladat a 
kis-és nagyvállalkozók megnyerése en-

nek az ügynek, hogy 
minél több civil 
szervezet műkö-
dését könnyebbé 

tudjuk tenni.
Márton Zoltán 
számos kimutatást 
készített a pályázat 
kapcsán. Ezek alap-
ján megállapítható, 
hogy a legnagyobb összegű támoga-

tást – 125 millió 
forintot – Fejér 
megye (238 pá-
lyázat), ezen belül 
legeredményesebb 
– 51 millió forinttal 
– Székesfehérvár 
pályázói (114 
pályázat) szerezték 
meg. 

Mindhárom megyé-

ben volt maximumot elnyert szervezet, 
s ezekben az egyesületekben például 
akár egy-egy fő alkalmazására, mun-
kahelyteremtésre is lehetőség nyílik 
ebből a működésre felhasználható 
pénzből. 

Az NCA egyre civilbarátabb. Sokat 
segít a beadások előtti konzultáció 
a Kollégium kétoldalú munkájában. 
Egyrészt rögtön tudja a kifogásokat, 
javaslatokat a kiíróknak továbbíta-
ni, másrészt segíthet abban, hogy 
hiányosságokra, formai hibákra még 
időben felhívja a pályázók figyelmét 
– tudtuk meg Róka Gyulától. 

A nyertes pályázókkal szeptemberben 
kötik meg a szerződéseket, s október-
november folyamán jutnak hozzá az 
elnyert összegekhez, amelyeket – a 
megvalósítás keresztfélévéhez igazo-
dón – az idei költségvetésükben július 
1-től jövő év május 30-ig használhat-
nak fel. Ugyan a kezelőszervezet mó-
dosult, az ügyeket a továbbiakban az 
ESZA Kht. bonyolítja, de ez a váltás 
talán nem jár majd késéssel a kifizeté-
seket illetően. 

Göde Andrea

346 millió forint a régió civil szervezeteinek

DÖNTÖTT AZ NCA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI 
REGIONÁLIS KOLLÉGIUMA

Nyilvánosságra hozta – egyelőre nem hivatalos – döntését az 
NCA Közép-dunántúli Regionális Kollégiuma. A végleges lista a 
www.encian.hu, illetve a www.szekesfehervar.hu/civil oldalakon 
kb. két hét múlva a minisztériumi jóváhagyás és a törvényességi 
ellenőrzés után olvasható. Kiemelkedően jól szerepeltek a ré-
gióban Fejér megye, azon belül is Székesfehérvár civil pályázói, 
összegezték a Kollégium fehérvári tagjai – Angyal Szabolcs, 
Márton Gyula, Róka Gyula – tegnap megtartott sajtótájékozta-
tójukon. 

http:/
http://www.szekesfehervar.hu/civil
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IV. CIVIL NAPOK
Érdekes egybeesése a 
történelemnek, hogy a 
két császár és király tatai 
látogatása idején üzemel-
ték be a világon elsőként 
a városban az utcai, kié-
pített gázlámpákat is.
A kettős évforduló okán, 
amelyeket a hálátlan 
utókor csaknem elfeledett 
– tegyük hozzá, méltatla-
nul – most izgalmas ren-
dezvényekkel tisztelegnek 
a IV: Civil Napok keretében, amelyet 
Domonkos Ágnes programszervező koor-
dinál.
Mintegy huszonegy hely-
színen, negyven szervezet 
részvételével kerülnek meg-
rendezésre az események, 
amelyekhez szorosan kap-
csolódik az Idősek Hete, az 
Európai Mobilitási Hét és a 
Kulturális Örökség Napok 
programjai is.

PROGRAMOK A TISZTI 
KLUBBAN

Szinte nincs olyan városi 
rendezvény, amelyből a Tiszti 
Klub ne venné ki valamilyen 
formában a részét. Gárdos 
Éva igazgató asszonytól meg-

tudtuk, hogy a fentebb 
már említett hadgyakorlat 
emlékére két helyszínen is 
rendeznek kiállítást.
A várban lévő Kuny 
Domonkos Múzeumban, 
illetve a THAC pálya 
főépületében állítanak 
ki különböző relikviákat, 
ahol a közönség korabeli 
fegyvereket, zászlókat, 
térképeket láthat sok 
más érdekesség mellett. 
Látható lesz az a gázkar 

is, amellyel anno elindították a világelső 
gázvilágításhoz szükséges energia áram-
lását.

KATONAZENEKAR ÉS 
KÖNYVBEMUTATÓ

Emeli a rendezvénysorozat színvonalát, 
hogy a 25. Klapka György Lövészdan-
dár Katonazenekara az Ady Endre úton 
kápráztatja el az érdeklődő helyieket, és az 
éppen arra járó turistákat nagyszabású pro-
dukciójával. Láthatók lesznek olyan diákok 
is, akik korhű, XIX. századi jelmezekben 
idézik fel a régi idők hangulatát.
A jeles megemlékezés alkalmából a Tiszti 
Klubban mutatja be könyvét Bálint Csaba, 

Tata korábbi alpolgármestere. 
A szerző könyvében a had-
gyakorlatra emlékezve idézi 
meg a millenium előtti Tata 
hangulatát, amelyet a két koro-
nás felség látogatása is emelt.
A rendezvénysorozatra a város 
prominens politikai és gazda-
sági vezetői mellett meghívták 
Szekeres Imre honvédelmi 
minisztert, Havril András 
vezérezredest, a Magyar 
Honvédség vezérkari főnökét, 
valamint Laczkó Sándort, a 
Magyar Gázművek Rt. vezér-
igazgatóját is.

Berg Endre

110 éve Tatán világított az első gázlámpa

„FELSÉGES” ESEMÉNYEK A CIVIL 
NAPOK KERETÉBEN

Nagyszabású Civil Napok rendezvénysorozat lesz szeptember-
ben a vizek városában annak emlékére, hogy száztíz éve Tatára 
látogatott Ferenc József osztrák császár és magyar király II. Vil-
mos porosz király és német császár társaságában. A látogatás 
célja az volt, hogy megtekintsék azt a nagyszabású hadgyakor-
latot, amely a 4. és az 5. hadtest között zajlott a Duna, a Vértes 
hegység és a Bakony lankái által határolt területen. 1897. szep-
tember 14-én egyébként Tatán gyulladt fel az első gázlámpa 
is, amelyhez az energiát a jelenlegi THAC pálya főépületében 
állították elő acetilénből.
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– A várossá avatással egy régi álom 
valósult meg, vagy csak nemrégiben 
fogant meg a gondolat?
– Törökbálint különleges státuszban van ez 
ügyben – kezdi a beszélgetést Keller László, 
polgármester. 2003-ban volt egy sikertelen 
népszavazásunk erről. Akkor az önkormány-
zati testület úgy döntött, nincs szükség a 
várossá nyilvánításra. Aztán a 2006-os 
választások előtt, ugyanez a testület már 
másképpen látta a dolgokat, s októberben 
már minden politikai erő úgy ítélte meg, 
hogy szükséges a várossá válás. Nekem or-
szággyűlési képviselőként mindig is ez volt a 
véleményem. A települések közötti verseny-
ben mindenképpen egy minőségi előrelépést 
jelent a városi rang.
Persze az is hozzátartozik, hogy Törökbálint 
nem tud térségi feladatokat felvállalni, mert 
ezt a szerepet Budaörs látja el, ráadásul 
szomszédja Érd, amely szintén város. A 
központi költségvetéstől lényegesen nagyobb 
forrásokhoz ugyan nem jutunk, de azért jön 
egy kis többlet. A városi szint kifejez egy 
fejlettségi szintet, s mi ezt már régen elértük, 
tehát itt volt az ideje a település annak is 
nevezni, ami. A város magával hoz továbbá 
egy másfajta kultúrát, szokásrendet is, persze 
mindezzel nem lebecsülve a községet.

– Budapest közelsége megkerülhetet-
len téma a város életében. Milyen a 
viszony?
– Nagyon fontosnak tartom a kapcsolatot 
a fővárossal, már csak az egymásra utaltság 
miatt is, bár az igazat megvallva, inkább mi 
vagyunk ráutalva. Alapvető fontossággal bír 
a munkahelyeket, a tanulást illetően, de a tö-
megközlekedést és az egészségügyet is erősen 
meghatározza. „Város a főváros szélén”.

– Mi jellemzi a helyi gazdaságot?
– Talán a legfeltűnőbb jelenség, hogy az itt 
lévő vállalkozások a megfelelő munkaerőt már 
nem tudják helyben toborozni. Egyfajta át-
struktúrálódás is megfigyelhető, igazából a 
szolgáltatás és a kereskedelem az, ami jellem-
zően helyi marad. Számos innovációs lehe-
tőségünk nyílik. Jelenleg infrastruktúra nélküli 
területeink vannak, ezért út kell, közmű, így 
egy 1,2-1,3 milliárdos beruházást kell meg-
valósítanunk jövő év tavaszáig. A Pannong 
GSM Közép-Kelet-Európai központja itt 
lesz Magyarországon, 1200 munkahellyel 
ideköltözik.
Oktatási téren is fejlesztenünk kell, kom-
oly férőhelyhiány alakult ki óvodai szinten, 
ezért jövőre új, 6 csoportos óvoda épül, 
melynek engedélyeztetése már folyamatban 
van. Néhány év múlva ez a probléma az ál-

talános iskolai szinten is jelentkezni fog, ezért 
előbb-utóbb erre is megoldást kell találnunk. 
Szükséges továbbá a településközpont reha-
bilitációja is, s ennek keretében egy új polgár-
mesteri hivatal megépítését is tervezzük.
4-5000-re növekedni fog továbbá a város 
lélekszáma, amint a beruházó befejezi az új 
lakópark építését. Az M0-ás autópálya bő-
vítése is közigazgatási határainkon belül lesz, 
bár ez pénzügyileg nem érint bennünket.

– Kulturális és hagyományőrző ren-
dezvényeik biztosan sokakat csábíta-
nak ide?
– Nagyon erős civil élet jellemzi Törökbálin-
tot. Magas színvonalú – koncert kategóriás 
– kórusaink, tánccsoportjaink vannak. Nem-
régiben adhattuk át az 1 milliárd forintból 
megépített új művelődési házunkat, melyet 
meg is töltünk tartalommal. Mindig nagy sike-
re van a Törökbálinti Napoknak, de nagy az 
érdeklődés a 2000-ben újraélesztett Anna-
bál iránt is. Kiemelkedő rendezvényeink köz-
ött ott van még a Fúvószenekari Találkozónk 
és a Nemzetközi Művésztelep, mely idén 
nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre.

Cseh Teréz

ÚJ VÁROSOK SZÜLETTEK RÉGIÓNK 
SZOMSZÉDSÁGÁBAN

A közigazgatási határok mentén élők tudják a legjobban, hogy régió, vagy megyehatárok valójában nem jel-
entenek semmiféle korlátot sem a gazdasági kapcsolatok, sem pedig a civil élet tekintetében. Regionális 
havilapunk eddig Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye gazdasági életébe engedett bepillantást, 
illetve az egész országot érintő aktualitásokról olvashattak magazinunk hasábjain. Mostantól a régió ha-
tárain történtekről is szeretnénk rendszeresen beszámolni, bemutatva a településeket, megmutatva leg-
fontosabb eseményeiket, híreiket. Az új rovat indításához keresve sem találhattunk volna jobb apropót, 
mint két szomszédunk Törökbálint és Biatorbágy várossá avatását. Reméljük sok érdekes információval 
szolgálhatunk majd Önöknek új rovatunkban.

TÖRÖKBÁLINT



– Milyen előzményei voltak a várossá 
avatásnak? – kérdeztem dr. Palovics 
Lajost, Biatorbágy polgármesterét.
– A várossá válás folyamata gyakorlatilag 
a rendszerváltást követően indult el. A 
település lerobbant villamosvezetékkel ren-
delkezett, a vezetékes ivóvíz-ellátás is csak 
1990-től  valósult meg, épp úgy, mint 
a csatornázás, szennyvízelvezetés, vagy a 
gázhálózat kiépítése. Később készíttettünk 
egy tanulmányt is arra vonatkozóan, hogy 
miben is állunk jól, illetve miben kellene 
még fejlesztenünk a városi funkciók megva-
lósításához. A lakosság létszáma dinamiku-
san növekszik, ezt jól mutatják a számok is, 
1990. januárjában 7176 lakosunk volt, 
ma ez közel 11 000!

– Mikor döntötték el, hogy kezdemé-
nyezik a várossá nyilvánítást?
– Az az igazság, hogy korábban úgy érez-
tük, hogy nincs különösebb okunk arra, 
hogy városi címet kapjunk. A támogatás 
sem lett volna ettől több, sőt még olyan 
téveszmék is hatottak a lakókra, hogy a 
várossá válás kifejezetten hátrányos lenne 
bizonyos dolgokra, pl. az állattartásra. Ké-
sőbb azonban az új jogszabályok az épít-
ményhatósági tevékenységet, az okmány-
iroda működtetését már városi jogokhoz 
kötötték, és megváltozott a finanszírozás 
helyzete is. Ez már elgondolkodtató volt, 
így 2005 januárjában – kicsit kapkodva 
– gyorsan pályáztunk a városi címre. A 
beadványunkat formai okok miatt el-
utasították. 2006 választási év volt, úgy 
gondoltuk, ezen legyünk túl, de végül még 
abban az esztendőben eldöntöttük, hogy 
újra pályázunk. Így már nyugodtabban fel 

tudtunk készülni.
Szisztematikusan próbáltunk tehát meg-
felelni a városi követelményeknek. 
A közszolgáltatások, majd a humán 
infrastruktúra-fejlesztések, útépítések után 
a zöldterületek következtek, a negyedik 
ciklusban pedig bővítésre került a köz-
össégi ház, újjáépítettük a faluházat, és új 
óvodát is átadhattunk. Az utolsó időkben 
némi „luxus” is belefért, restaurálásra került 
például a Szentháromság szobor, s itt a tér 
átalakításával egy francia kisvárosi hang-
ulatot sikerült varázsolnunk. De emellett az 
intenzívebb fejlődést mutatta az is, hogy 
játszótereket, sportpályákat tudtunk épí-
teni. Ami még hátra van, az a tömegköz-
lekedés javítása, és az oktatás fejlesztése. 
Új általános iskolát és szakképző iskolát 
szeretnénk, amely igazodik a település és 
a környék igényeihez.

– A fővárossal milyen a kapcsola-
tuk?
– Településföldrajzi szempontból mi 
része vagyunk ennek a világvárosnak. A 
rendszerváltásig a fejlesztések megálltak a 
mesterségesen lefojtott közigazgatási határ-
oknál, azon túl nem engedtek semmit. A 

90-es években azonban ez kirobbant, s 
így itt nagyon gyors lett a fejlődés. Itt 
megy el az M1-es autópálya, az 1-es út, 
sőt a Budapest-Győr-Bécs vasútvonal is. 
Településtörténeti tanulmányokból előre le-
hetett tudni, hogy ez fog következni, s mi 
erre tuda-tosan készültünk is, és a telepü-
lésen kívülre irányítottuk a csomópontokat. 
A változást talán az mutatja a legjobban, 
hogy a rendszerváltásig Budapest irányába 
ment a migráció, ma már jellemzően onnan 
jönnek ide. Ugyan ez igaz a munkaválla-
lásra is, ma már a fővárosból járnak ide 
dolgozni az emberek.

– Biatorbágy hagyományairól, ren-
dezvényeiről is említsünk néhány 
szót! Milyen nemzetiségűek élnek itt?
– A térségben történelmileg három réteget 
találunk. Bia, Páty, Tök református magya-
rok lakta terület, amely megélte a török hó-
doltságot. A másik réteget a betelepített 
svábok alkotják. Katolikus németek, akik 
Torbágyon-Kistorbágyon élnek inkább. 
Etyekre, Budajenre, Telkire és Torbágyra 
pedig gyergyóremetei és ditrói székhelyek 
jöttek, akik katolikus magyar nemzetiségű-
ek, de eléggé markánsan eltérő kulturális 
hagyományokat ápolnak.
Természetesen városunk rendezvényeinek 
jelentős része is ezekhez a hagyományok-
hoz kötődik. A Hagyományőrző Egyesület 
hívta életre a Nősember bált; Pászti 
Miklós vegyeskórusunk nívós kórushang-
versenyeket rendez évente; testvérvárosi 
kapcsolatainkat alapvetően meghatározták 
a ki- és betelepítettek rokoni kapcsolatai, 
mi rendelkezünk például az első magyar-
ciprusi partnerkapcsolattal. Legnagyobb 
rendezvényünk a Biatorbágyi Napok, s 
természetesen ez alkalommal az ünnepség 
középpontja maga a várossá nyilvánítás.

Cseh Teréz

BIATORBÁGY

Szom
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FŐ TEVÉKENYSÉGI KÖR
A cég fő tevékenységei a villamos 
szabadvezetékek és kábeles hálózatok 
tervezése, kivitelezése, lakóházak, üze-
mi épületek és irodák villamos szerelése. 
Foglalkoznak még villámvédelmek kia-
lakításával, és érintésvédelmi, valamint 
szabványossági mérések elvégzésével.
A cég megalakulása óta folyamatosan 
fejlődik, amely nemcsak a bevétel 
növekedését jelenti, hanem a gépek, 
járművek, tárgyi eszközök és a létszám 
növekedését is. A Keszmann & Bodnár 
Kft. jelentős ügyfelekkel rendelkezik 
az áramszolgáltatás területén (E-On, 
ELMŰ), 2001-től pedig az E-On 
Rt. (korábban ÉDÁSZ Rt.) minősített 
fővállalkozója lett. Ez azért is örömteli, 
mert a cég vezetője és más alkalmazottai 
is korábban az ÉDÁSZ-nál dolgoztak, 
így lehetőség nyílt arra, hogy az évek 
alatt elsajátított tapasztalatokat tovább 
hasznosítsák a villamos hálózatok épí-
tése terén. A minősített fővállalkozói 
besorolást, melyet ötévente vizsgálnak 
felül, 2006-ban már az E-On, mint tu-
lajdonos előírásai és szempontjai alapján 
kapták meg.

MEGBÍZÓK, PARTNEREK
1999 óta fő megrendelőnk a Pannon 
GSM Rt. A Pannon 2004-től kezd-
ve tevékenységeit lebontotta, és öt 

fővállalkozó számára adta ki a tervezési, 
kivitelezési munkákat, a Keszmann & 
Bodnár Kft. ezen fővállalkozóknak nyújt 
szolgáltatásokat. A Pannon számára több 
mint 350 adóállomás villamos tervezé-
sét, kivitelezését és átépítését végezték 
már el, valamint több típusú kapcsoló 
szekrényt is gyártottak. Az adóállomások 
építése során lehetőség nyílt más rádió-
telefon társaság építési technológiájának 
elsajátítására is, amelyek villamos vonalon 
nem állnak messze egymástól.
Az eltelt közel nyolc esztendő alatt 
több jelentős megbízást kaptak a ta-
tabányai és a tatai önkormányzattól, 
emellett rendszeres kivitelezői a kistér-
ség többi településének is.
Elmondható, hogy üzleti kapcsolat-
rendszerük jelenleg is megbízható, az 
együttműködés töretlen. Munkájuk 
során rengeteg kisebb-nagyobb cég 
bízta meg őket irodájuk, telephelyük, 
vagy üzletük villamosításával, villamos 
energiaellátásuk kiépítésével. 2006-
tól további nagy partnereket tudhatnak 
megrendelőik között, mint például a 
Spar Magyarország Rt., a Lidl Magyar-
ország Kft., vagy a Tesco Global Zrt., 
melyeknek a megyében nyíló új áruháza-
ik villamosenergia-ellátásait végzik.

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER
A kor követelményeinek eleget téve a 
cég vezetése úgy döntött, hogy 2002-

ben bevezetik az ISO 9001:2000 
számú szabvány szerinti minőségirányí-
tási rendszert. 2005-2006-ban – az 
okirat megújító audit évében a Standard 
– Team Tanácsadó Kft. bevonásával 
frissítették szervezetük dokumentációs 
rendszerét. Erre azért volt szükség, mert 
tevékenységük egyrészt kiegészült a ter-
vezés-fejlesztéssel, másrészt a 2002-es 
rendszer több felesleges, plusz doku-
mentálást tartalmazott, amit korrigáltak.
A rendszer bevezetésével az a céljuk, 
hogy üzleti partnereik felé jelezzék a cég 
megbízhatóságát, valamint munkájukat 
folyamatosan jó minőségben végezzék, 
amit minőségpolitikájukban is megfo-
galmaztak.

MINŐSÉGPOLITIKA
A Keszmann & Bodnár Kft. vezetősége 
elkötelezett a minőség iránt. Céljuk, 
hogy egységes irányítási rendszert 
működtessenek, amely a tervezési, 
gyártási folyamat minőségbiztosításán 
túl valamennyi terület irányítására is 
kiterjed, a már meglévő piac megtartása 
és növelése, valamint a cég korszerűvé 
tétele érdekében.
Az ISO 9001:2001 szerinti rend-
szert nem elsősorban a nemzetközileg 
elismert tanúsítvány megszerzése, hanem 
a szabványok szellemisége, illetve a 
bennük rejlő belső értékek teljes körű 
kihasználása érdekében vezették be.
További céljaik között szerepel a Kör-
nyezetközpontú Irányítási Rendszer, 
valamint a Munka- és Egészségvédelmi 
Biztonsági Irányítási Rendszer beveze-
tése, melyet az idén őszre terveznek, 
hogy minél inkább megfelelhessenek 
ügyfeleik elvárásainak és a törvényi 
előírásoknak.

KESZMANN & BODNÁR KFT.
A Keszman & Bodnár Kft. a Kaszmann József vezette Keszmann 
Kft., és a Bodnár Mihály tulajdonában lévő B. Villker Kft. egye-
sülésével jött létre 2005. június 28-án. A jogelőd Keszmann Kft. 
már 1999. december 22-e óta működik, és Bodnár Mihály is már 
több mint tíz éve foglalkozik a villamos iparággal. A két társaság 
már korábban is együtt dolgozott a villamos és kábeles hálóza-
tok tervezésében, kivitelezésében, így a szervezeti egyesülés 
csupán formálisan változtatta meg a cégek működését.

KESZMANN & BODNÁR KFT.
2831 Tarján, Héregi u. 5/A.
Tel: 34/373-320; Fax: 34/572-034
E-mail: kft@keszmannkft.axelero.hu

mailto:kft@keszmannkft.axelero.hu
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– 1950-ben születtem Tarjánban, német 
nemzetiségi családból származom. Már 
általános iskolás koromban ministráltam, 
melynek hatására egyenes volt az utam a 
középiskolába, Pannonhalmára. Végül a 
tatai Eötvös gimnáziumban érettségiztem. 
Mivel klerikálisnak mondott családi hátte-
rem volt, nem vettek fel egyetlen felsőok-

tatási intézménybe sem. Így autóvillamossági 
műszerész lettem, és a Vértes Volánnál 
dolgoztam a tanműhely szakoktatójaként. 
Nős vagyok, mindkét lányom Tarjánban él 
a családjával. Három unokám van, két leány 
és egy kisfiú. Tíz évvel ezelőtt választottak 
meg a Baráti Kör elnökének, mindenki ismer, 
bíznak bennem az emberek. A falu közös-
sége nagyon összetartó, kineveli a vezetőit, 
így békés volt az átmenet, Fülöp István 

mindenben segített, hogy jól végezhessem 
polgármesteri teendőimet.

Jelli János nem ígért nagy dolgokat választó-
inak, kért egy kis időt, 6-12 hónapot, hogy 
belerázódjon a munkába, teljesen átlássa a 
község ügyeit, és koncepciót dolgozhasson 
ki a további fejlődés kijelölésére. Mindig 

az volt az álma, hogy terü-
letfejlesztéssel foglalkozzon, 
ez most polgármesterként 
megadatott neki.

– Az új önkormányzat máris 
tud eredményeket felmutatni 
ezen a területen. Két nyertes 
pályázatunk segítségével évti-
zedes gondokat, problémákat 
orvosolhattunk. A korábbi, 
és a jelenlegi faluvezetés ta-
karékos gazdálkodásának kö-
szönhetően pályázatainkhoz 
tudjuk biztosítani a megfelelő 
önerőt. Így kerülhetett sor 
a Jókai utca aszfaltozására, 
illetve az iskola B-épületének 
felújítására.

A településfejlesztés távolab-
bi céljai között szerepel egy 

egészségügyi központ felépítése, amelynek 
földszintjén kapna helyet a jelenleg elszórtan 
működő négy rendelő, míg az emeletre, a 
település rangjának megfelelő színvonalú 
helyre költözne a polgármesteri hivatal. Ezt a 
beruházást a régi óvoda telkén kívánják meg-
valósítani. Másik nagy céljuk új építési telkek 
kialakítása, hiszen szeretnék, ha a lakosság 
létszáma a jelenlegi 2750-ről 3000 fölé 
emelkedne. Rábeszélték a nagy belterületi 

telektulajdonosokat, hogy osszák fel területü-
ket, így 20-25 új házhely alakult ki, és még 
további ötvenre van kilátás. Az önkormány-
zat vállalja a tervezés, az útépítés költségét, 
az építkezéseket pedig a tulajdonosok végzik. 
Az erdő szélén egy német befektető lakópar-
kot épít, jelenleg a közműfejlesztés zajlik, ez 
további 70 új házhelyet jelent a gyönyörű 
fekvésű településnek.

– Egyik legnagyobb gondunk a közigazgatási 
területünkön fekvő Tornyópuszta vízellátásá-
nak megoldása. A Vízmű felújítási ajánlata 
negyvenmillióba kerülne, így az ott lakó szá-
zötven ember úgy döntött a közelmúltban, 
hogy összeállnak inkább vízi-közmű társulás 
formájában, és lakásonként 250.000 Ft-os, 
tíz év lejáratú, kedvező kamatozású kölcsön 
segítségével megoldják a problémát.

Tarján község hagyományos nemzetközi 
kapcsolatainak kialakításában, ápolásában 
nagy szerepe volt a Baráti Kör elnökeként 
Jelli Jánosnak. Családjuk kezdeményezte a 
Staufenberggel tizenhat éve fennálló baráti 
kapcsolatot. Hanau település sok anyagi 
segítséget nyújtott Tarjánnak, elsősorban a 
Nemzetiségi Ifjúsági Tábor felépítésében, és 
a GAMESZ-nek ajándékozott berendezések, 
gépjárművek által. Kirchberggel családok tart-
ják a kapcsolatot, a tíz éve barátság egyházi 
találkozók kapcsán mélyült el. Az Északi-ten-
ger mellett Hattstedtet és Tarjánt 15 éve a 
zenei hagyományok kötik össze.

– Gazdasági életünkre is a sokszínűség jel-
lemző. Több mint száz kisvállalkozónk van, 
példaértékű a hozzáállásuk a községi ren-
dezvények iránt: egytől-egyig támogatják 
hagyományaink őrzését. Jó példa az összefo-
gásra, hogy három évvel ezelőtt a Baráti Kör 
és a lakosság felújította a Kálváriát, minden 
stációnak – természetesen megfelelő összeg 
ellenében – saját gazdája van. Egy gondunk 
van, az alacsony gyermeklétszám, ezért a 
betelepítéseken túl mikrotársaságok segítség-
ével (Héreg, Vértestolna, és már Szomor is 
kacsintgat felénk) tudjuk biztosítani oktatási 
intézményeinkben a megfelelő létszámot.

Vk.

TARJÁN ÚJ POLGÁRMESTERE: JELLI JÁNOS
Tarján község német nemzetiségi lakossága semmit nem bí-
zott a véletlenre. Amikor Fülöp István, az eddigi polgármester 
bejelentette, hogy nem kíván indulni a 2006-os választásokon, 
egyértelmű volt, hogy a lakosság a Tarján Községi Baráti Kör 
korábbi elnökét, Jelli Jánost fogja támogatni. Olyan nagy volt 
az egyetértés, hogy az indulni szándékozó két másik jelölt ön-
ként visszalépett, így rivális nélkül nyerte meg a választásokat 
az előző négy évben önkormányzati képviselőként már a község 
ügyire jól rálátó fiatalember.



A Sziget Panzió Tarján főutcáján, 
kellemes zöldövezettel körülvéve 

csalogatja vendégeit. A kibőví-
tett, átalakított étterem gyö-

nyörű mediterrán terasza 
a helyieknek, az átuta-

zóban lévő, megfáradt 
utazóknak vagy az 
éppen kikapcsolódni 
vágyóknak egyaránt 
igazi oázist jelent. 
Az étterem-panziót 
évek óta idősebb 
és ifjabb Segesdi 
László vezeti, ám az 
eddig megszokott 
vezetői szerepek 
mintha az utóbbi 
időkben felcseré-
lődni látszanának. 
Kérdéseimre ifj. Se-
gesdi László adott 
válaszokat.

– Mikor kezdett a 
család vendéglátás-
sal foglalkozni?
– Többgenerációs ven-
déglátós család a miénk, 
édesapám eleinte egy 
sörkerttel kezdte, amely 
nagyon népszerű volt a 
környékén. Akkoriban nem 
elsősorban a küllem volt az, 
ami megnyerte a vendégek 

tetszését, hanem az itt lévő 
hangulat vonzotta ide őket. A rendszerváltást követően aztán 
megnyíltak a lehetőségek, a tarjánban élő német nemzetiségiek 
rokonai is egyre gyakrabban látogattak haza, a turisták száma is 
megnőtt. Alkalmazkodva az igényekhez, 1991-ben nyitottuk 
meg a Sziget Étterem-Panziót.

– Most valójában ki is vezeti az üzletet?
– Egészen mostanáig édesapám irányított itt mindent, bár termé-
szetesen én is folyamatosan részt vállaltam a feladatokból, persze 
eleinte csak úgy, ahogyan ez egy fiatalhoz „illik”. Aztán egyre 
jobban belefolytam a munkába, már elkezdtem a sajátoménak 
érezni az egészet, a szakmai háttérhez szükséges tanulmányaimat is 
befejeztem, s tavaly már úgy éreztem, hogy magam is boldogulnék 
az üzletvezetéssel. Így apám fokozatosan kivonult a mindennapok 
nyüzsgéséből, s ma inkább a háttérben tevékenykedik. Nagyon 
szerencsés munkamegosztás alakult ki közöttünk, édesapám első-
sorban a beszerzést, könyvelést és egyéb irodai munkát vállalja, 

míg én teljes erőbedobással tudok foglalkozni a cég menedzselé-
sével, a mindennapi munkák irányításával, rendezvények szerve-
zésével. Az öcsém, Balázs is besegít időnként az üzletbe, de ő 
még inkább a maga útját járja.

– A régi bevált recept szerint vezeted tovább az 
éttermet, vagy új utakat tervezel?
– Új generáció, új design. Az az igazság, hogy 15-16 év után 
éppen időszerű volt már a megújulás. Az új elképzeléseimre nagy 
hatással volt egy olasz körút. Nagyon megtetszett nekem az ottani 
légkör, az a miliő, és szeretném ezt idehaza is meghonosítani. Az 
étlapunkat is eszerint alakítjuk át, de természetesen megőrizve 
hagyományos ételeink ízeit. Az igazat megvallva eddig is mindig 
igyekeztünk a többiek előtt járni. Tarján geológiailag nem jelent 
óriási előnyöket, az átutazó vendégek száma errefelé minimális, 
nekünk tehát sokkal többet kell tennünk a törzsvendégekért, 
azért, hogy aki innen elmegy, az elégedetten távozzon, és leg-
közelebb is visszajöjjön.

– Rendezvények, szolgáltatások terén mit tudtok 
nyújtani?
– Rendszeresen vannak céges rendezvényeink. Megbecsült part-
nerünk például a Gyermely ZRt., az FCI, vagy a Citybank, de 
a konferencia turizmus központok is jó és állandó ügyfeleink. A 
panziónk áprilistól októberig csúcson pörög, sőt kicsi is a kapaci-
tásunk, ezért a jelenlegi 30 férőhelyet szeretnénk kibővíteni.
Mindig igyekszünk akciókkal is kedveskedni, most például a 
tatabányai Kanári Fitnessel van egy együttműködésünk. Fitness 
Hetek keretében könnyű, egészséges ételeket kínálunk, amelyekre 
a szalon vendégei egyedi kedvezményt kapnak. Ősszel rendkívül 
népszerű borkóstolóinkra hazánk legnevesebb borászai személye-
sen hozzák el kedvenc boraikat, mi pedig a nemes nedükhöz illő, 
exkluzív ételsort kínálunk az érdeklődő ínyenceknek.
Jellemző továbbá, hogy nyáron szinte minden hétvégén van es-
küvőnk, a zöldövezet közepén –  ha kell külön sátor felállításával 
– igazán hangulatos lakodalmakat bonyolítunk.

– Mi a legközelebbi ajánlat?
– Szeptember első két hetében olasz napokat tartunk, mégpedig 
úgy, hogy egy igazi olasz séfet hozatunk ide erre az időre. Az 
ételek eredeti olasz nyersanyagokból, fűszerekből készülnek majd, 
és természetesen az ehhez illő borok is olasz honból érkeznek ide. 
A finom étkek mellé a hangulatot a latinos-olaszos élőzene fogja 
biztosítani, hétközben esténként pedig gitármuzsika szól majd az 
étteremben.

Cseh Teréz

WWW.SZIGET-PANZIO.HU

INFO@SZIGET-PANZIO.HU

TEL.: 34/372-910

Tarján kis „Szigete”

ÚJ GENERÁCIÓ, ÚJ ÖTLETEKKEL 
A SZIGET ÉTTEREM ÉS PANZIÓBAN

http://www.sziget-panzio.hu
mailto:info@sziget-panzio.hu


– Honnét a névválasztás és az ötlet?
– Én alapvetően mezőgazdasági iskolát 
végeztem, de a szakmámmal nem igazán 
tudtam mit kezdeni. Tősgyökeres tarjáni 
sváb család vagyunk, így hozzám mindig is 
közel állt a bajor stílus, a sváb sramli zene, 
no és a vendéglátását. Éppen ezért családi 
vállalkozás mellett döntöttünk, ami rajtam 
kívül édesapámat és feleségemet jelenti, 

bár ő mostanában inkább az ifjú Treszl 
nevelésével foglalatoskodik, és inkább csak 
az adminisztrációban segít.
Édesanyám apukája volt favágó – innét az 
elnevezés –, ezen a területen pedig egy régi 
kis családi ház állt, melyet elbontottunk, s 
a helyén nyitottuk meg 2006 januárjában 
bajor vendéglőnket.
A stílus kialakításakor nagy hatással voltak 
rám az osztrák élmények, melyeket baráti 
összejöveteleken, síeléseink kapcsán élhet-
tünk meg, és természetesen ehhez kapcso-
lódott a hagyományőrzés, melyet szintén 
fontosnak tartok.

– A bajor jelleg a külső megjelenésen 
túl a kínálatban is megjelenik?
– Természetesen, sőt oly annyira, hogy pél-
dául a müncheni fehérkolbászt vagy a nürn-
bergi fűszeres girllkolbászt kintről hozzuk be, 
akárcsak az ezekhez illő édes mustárt. Ezek 
tehát eredeti bajor ételek. De bajor receptek 
alapján készül például a krumplisaláta, a ká-

poszta és szinte minden ételünk, mint példá-
ul a Haxn Grösl, mely csülökdarabokat rejt 
héjas fűszeres burgonyával. Komoly hangsúlyt 
fektetünk tehát arra, hogy ne csak a megje-
lenésünk, a hangulatunk legyen bajor, hanem 
annak a tájnak az ízeit is ide tudjuk varázsolni 
vendégeinknek. Éppen ezért a sör is onnan 
való, a müncheni Paulanert kínáljuk kitűnő 
ételeink mellé. Mindezt természetesen az 
ehhez illő sramli zene teszi teljessé.

– Milyen rendezvények vannak?
– Hétvégeken élő zene várja az érdek-
lődőket, az ország legnívósabb modern 

zenekarai fordulnak meg itt nálunk, jazz, 
funky, blues, rock-and-roll felváltva a 
német hagyományőrző zenekarokkal. 
Vasárnaponként sördélutánok vannak 
élőzenével, októbertől pedig szomba-
tonként sramli bálokat tervezünk német 
fúvószenekarokkal.
A téli hónapokban igazi egyedi hangulatot 
teremt az étteremben lévő kézzel tapasztott 
bajor kemence, amely azon túl, hogy a 
fűtésünket biztosítja, malacok, libacombok, 
pogácsák és más finomságok sütését is 
lehetővé teszi.

– Mennyire népszerű az emeleten 
lévő bowlingpályátok?
– A felső szint gyakorlatilag egy külön-
terem, ahol projektoros vetítéssel, vacso-
rával egybekötöt kisebb konferenciák is 
lebonyolíthatóak, de alkalmas ez a tér 
az egészen laza hangulatú baráti össze-
jövetelekre is. Az emeleten 50 fős, az 
egész épületben pedig – a zárt télikert 
jellegű teraszunknak köszönhetően – akár 
150 fős rendezvényeknek is helyet tu-
dunk biztosítani. Éppen ezért vállalatok 
is szívesen tartják nálunk céges össze-
jöveteleiket, rendszeresen megfordulnak 
itt például a Grundfos, a Suoftech 
munkatársai, hogy csak néhányat említsek 
közülük.
Most a nyári időszakban pedig nyitott 
teraszunk is működik, s bajoros hangulatá-
val igazi kikapcsolódást, felüdülést ígér a 
hozzánk betérőknek.

Cseh Teréz

Az Öreg Favágó Kocsmája Tarjánban a Gyermely felé vezető út 
mentén található. A „kocsma” valójában egy gyönyörű, bajor 
stílusban épült exkluzív éttermet rejt, melynek minden zeg-
zuga a faragott famunkáknak köszönhetően az alpesi vendég-
lők csodálatos hangulatát idézi. Az Öreg Favágóról és szolgál-
tatásairól tulajdonosával, Treszl Norberttel beszélgettünk.
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A Szent Imre hagyomány szerint ezer éve 
itt, a jelenlegi Egyházmegyei Múzeum 
területén álló királyi palotában született 
Imre herceg. Ez az eszme Székesfehérváron 
a 15. század vége óta él. Kálmáncsehi 
Domokos prépost állíthatta azt az emlék-
táblát, amely Szent Imre születési helyét 
jelölte, s melynek csak a szövege maradt 
fönn Pray György 1777-es tanulmányá-
ból. Maga az emléktábla elveszett, viszont 
a kultusz itt a városban ötszáz éve töretlen. 
Ezért építették ide a ferences barátok a 
Szent Imre templomot és rendházukat, s 
az épületen több emléktábla és falkép 
is jelzi a szent születésének hagyomány 
szerinti helyét. 
A nemzetközi kiállításra a műtárgyak 
Magyarország legnagyobb közgyűjtemé-
nyeiből, plébániák, kisebb múzeumok 
anyagából, és határon túli egyéb gyűjte-
ményekből érkeztek – tájékoztatja a tár-
latvezetésen résztvevőket fáradhatatlanul 
a kiállítást tervező Smohay András mű-
vészettörténész (a székesfehérvári Egyház-
megyei Múzeum munkatársa). Látható itt 
magas kvalitású, vagy éppen témája miatt, 
ikonográfiái miatt érdekes műalkotás. Kie-
melkedő a koronázási palást pannonhalmi 
másolata 1613-ból. Különleges a csík-
somlyói Szent Péter és Pál templomból 
érkezett Szent Imre fogadalmi kép, mely 
még soha sem lépte át a község határát. 
A kiállítás legnagyobb szenzációja, hogy 
hosszas tárgyalások után itt lehet Székely 
Bertalannak egy 1873-ban készített ak-
verellje, amelyet a Müncheni Bajor Állami 
Levéltár Titkos Házilevéltárában őriznek. 

Ezt a képet a bajor herceg-
hez feleségül ment Gizella 
hercegné – Ferenc József 
és Erzsébet királyné lánya 
– kapta Pest város polgár-
ságától nászajándékba. 
A kiállítás szellemi hátte-
rét Kerny Terézia (MTA 
Művészettörténet Kutató 
Intézet), Prokopp Mária 
(egyetemi tanár, ELTE-
BTK, Művészettörténeti 
Intézet), Szilárdfy Zoltán 
Fraknói-díjas művészettör-
ténész, megbízott előadó, 
MKE) és Bizzer István 
(megbízott előadó, PPKE-
BTK, Művészettörténet 
Tanszék) munkája segítette. 
A grafikai terv Fákó Árpád, 
az installációs terv Zalavári 
Tibor iparművészek munkája, akik arra 
törekedtek az 1000 év kultúrtörténeti 
vonatkozásainak bemutatásakor, hogy 
ismeretterjesztő, több rétegű hatás érje 
akár a felkészült, akár a laikus látogatót, 
s mindenki számára magával ragadó legyen 
az élmények sokasága. 
A kultusz sokszínűségét mutatja a kiállítás. 
Nem várhatunk el egységességet. Az egy-
ség maga Szent Imre alakja. Tiszteletének 
számtalan formája volt, minden korban 
más-más kapott hangsúlyt. Míg a kö-
zépkor az uralkodót állította központba, 
a török hódoltági időkben az ország vé-
delmezője szerep (Szent Lászlóval együtt) 
vált kiemeltté. A 17-18. században az 

ifjúság védőszentjeként szerepelt – főleg 
a tanító rendek jóvoltából – a barokk 
ábrázolásokon, majd a 19. században 
egy állami és egy egyházi reprezentáció 
kellékévé válik a szent. Az 1930-as év a 
kultusz csúcspontja, amikor az egész világ 
Magyarország ünneplésére figyelt Szent 
Imre kapcsán.  Mai életünkben valószínű-
leg minden látogató mást és mást emel ki 
alakjából...
 A kiállítás nem időrendben, hanem te-
matikusan halad, s ezen belül válnak el az 
egyes korszakok megközelítései. Néhány 
láttatási mód: Szent Imre önálló ábrázo-
lása, legendájának megjelenítése, Imre fo-
gadalmai (ami életének leghangsúlyosabb 
részét jelentik), környezetének ábrázolása 

SZENT IMRE AZ EGÉSZ VILÁGÉ!
Székesfehérvár élen jár a szent kultuszának ápolásában

Az volt a cél, hogy Szent Imre születésének évében, 
Szent Imre születésének helyére vándorolhassanak a 
világ minden tájáról a műalkotások. 15 helyiségben 
közel 150 tárggyal találkozhatunk, amit kb. 50 hely-
ről kölcsönzött a székesfehérvári Egyházmegyei Mú-
zeum. A nemzetközi millenniumi kiállítás megnyitá-
sa (augusztus 11) után az Országos Szent Imre Nap 
augusztus 18-ai programjában a Lengyelországból 
visszatért kettős kereszt ereklye fogadása, díszelő-
adás, ünnepi hangverseny, emléktábla-koszorúzás, 
szentmise is szerepelt. 
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(anyjával, nevelőjével, s legkiemeltebben 
Szent Istvánnal), Szent Imre a három 
magyar szent között. Fotókból álló tablón 
követhetjük végig az 1930-as eseménye-
ket. Spányi Antal püspök urat az utolsó 
termek bemutatásai érintették meg legin-
kább: „Engem nagyon megragadnak azok 
a kövek, amelyek mindenképpen Szent 
Imréhez kötődnek, hiszen az ő életéből 
maradtak ránk, az ő sírját díszítették, hozzá 
kötődnek. Ugyanígy vallásos tisztelettel 
sokat jelent számomra az a néhány ereklye, 
ami most ott van, s magát Szent Imrét je-
leníti meg, ami által maga Szent Imre van 
itt közöttünk.”
Szent Imre nemcsak Magyarországé, az 
egész világé! Kultuszának emlékei Nápoly-
tól Zágrábon át Aachenben, Brüsszelben, 
Lengyelországban, az Egyesült Államokban 
egyaránt megtalálhatók. 
A milleniumi kiállítás Székesfehérváron 
november 11-éig tekinthető meg keddtől 
szombatig10-től 18 óráig, vasárnap 14-
től 18 óráig.

„A Lengyelország és Magyarország kö-
zötti ezeréves barátság, a közös királyok, a 
lengyel és magyar katolikus egyház, kivált a 
bencés apátságok kapcsolatainak emlékére, 

Szent Imre és a két nép barátságát meg-
teremtő ősök tiszteletére”  - olvasható a 
legősibb lengyel kegyhelyen, a Lysa Gora-i  
Szent Kereszt Apátság kerengőjében lévő 
márványtáblán. Az alapítómonda szerint a 
magyar Imre herceg nagybátyjánál, a Vitéz 
Boleszláv lengyel királynál vendégeskedve 
jut el a hegyhez egy szarvast üldözve. 
Megkéri az ifjú Boleszlávot, hogy itt épít-
sen kolostort, s a mellén hordott kétágú 
keresztjét odaadja. Ebben Krisztus kereszt-
fájának egy darabja volt ezüstbe foglalva. 
Az 1006-ban alapított Szent Kereszt ko-

lostor vezetőjének személyes 
megbízottja, dr. Jan Zimny 
atya hozta el Székesfehér-
várra az ereklyét, s helyezte 
el augusztus 18-án a Szent 
Anna kápolnában. 
A délutáni díszelőadásról és 
ünnepi hangversenyről a kö-
zönség átvonult a Szent Imre 
templomhoz. 
„Ápolnunk kell gyökereinket, 
meg kell őrizni morális lépté-
kekkel azokat a szabályokat, 
erkölcsi követelményeket, 
amelyeket eleink már mind 
megfogalmaztak számunkra. 
És csak így tudjuk a közös 
jövőnket építeni. És akkor, 
amikor erről szólunk, egy 
dolgot soha nem cserélhetünk 
fel: soha nem cserélhetjük fel 
az igazságot a hazugsággal! 
S nem téveszthetjük össze 
a széthúzást az egységgel, a 
bezártságot a nyitottsággal, 

és soha nem cserélhetjük fel a demokratikus 
vitát a széthúzással. Egy nyitott, befo-
gadó, mintakövető, de ugyanakkor egy 
eredeti országot építünk, ahogy ezt eleink 
hagyományozták ránk” – mondta dr. Szili 
Katalin, az Országgyűlés elnöke Szent Imre 
emléktáblájának megkoszorúzásakor. 
Ezt követően a meghívottak – Szili Kata-
lin, Antall Józsefné, Mádl Ferenc, Mádl 
Dalma, Lezsák Sándor – szentmisén vettek 
részt. 

Göde Andrea



REISSER CSAVAR KFT - SZÁR

A rendszerváltozást követően megszűntek 
a nagy építőipari vállalatok, és erre a sorsra 
jutott a KOMÉP is, amelynek felszámolója 
1993-ban a vállalat üzletrészét eladta a 
Reisser GmbH-nak, így azóta a magyar cég 
100%-os német tulajdonban működik. 
A cég induló létszáma 4 fő volt. Jelenleg 
az állományi létszám 46 fő. Az elmúlt 
17 évet rendkívül dinamikus fejlődés jel-
lemezte. A REISSER Csavar Kft. a kötő-
elem-kereskedelem terén jó piaci pozíciót 
szerzett. Egyes csavarfajtákból piacvezető. 
Ez a helyzet elsősorban kiváló minőségű 
termékek kínálatával, megbízható, jó szál-
lítókészséggel. Ezen kívül képviseljük és 
forgalmazzuk más német gyártók termékeit, 
mint a HAWERA cég keményfémlapkás 
szerszámait, a RHODIUS cég vágó- és 
csiszolókorongjait. 
Kapcsolatban vagyunk dán, holland, belga, 
olasz, valamint tajwani kereskedelmi cégek-
kel, amely kapcsolatok egyre szélesebb 
vevői igények kiszolgálását hivatottak 
biztosítani. 
Az elmúlt 14 év alatt a cég dinamikusan 
fejlődött, és ma az ország egyik legjelentő-
sebb csavarforgalmazóinak egyike. 
2001-ben egy 200 millió Ft-os zöldme-

zős beruházás Szár községben, a Reisser 
Csavar Kft. új, korszerű telephelye, ahol 
minden feltétel adott a magasabb szintű 
munkavégzésre, amit szeretnék megfelelően 
szervezett minőségirányítási rendszer segít-
ségével is erősíteni. 
Az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinti 
minőségirányítási rendszer kialakításával és 
megvalósításával cégünk olyan nemzetkö-
zileg elismert – EU konform – ügyviteli, 

gazdálkodási rendszerben kíván működni, 
amely garantálja az általunk értékesítésre 
kerülő termékek állandó, a vevők által 
elvárt, a jogszabályoknak, szabványoknak 
megfelelő minőségét. 
A tanúsított minőségirányítási rendszer a 
vevők bizalmának megszerzésében és meg-
tartásában – tapasztalataink szerint – nagy 
szerepet játszik. 
A minőségirányítási rendszerrel megvalósu-
ló szervezettebb működés, és dokumentált 
munkafolyamatok következtében a fel-
merülő problémák száma csökken, illetve 
könnyen visszakereshető, megoldható és 
megelőzésükre is gondot tudunk fordítani. 
Cégünk 2005-ben kibővítette tevékeny-
ségét Szlovákia, Szlovénia, Horvátország 
területére is.

A Reisser Csavar Kft.-t a németországi Reisser Schraubentech-
nik GmbH és a tatabányai Komárom Megyei Állami Építőipari 
Vállalat (KOMÉP) alapította 1990-ben azzal a szándékkal, hogy 
a német vállalat kiváló minőségű csavarjait és egyéb kötőele-
meit Magyarországon forgalmazza. Ezt megelőzően a KOMÉP 
egy konszignációs raktárt működtetett, amely bebizonyította, 
hogy érdemes a REISSER-termékekre egy vállalkozást alapítani. 
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– Német nemzetiségi családból szár-
mazom, anyai nagypapám Szár jegyzője 
volt, és ha hiszi, ha nem, ugyanebben az 
irodában dolgozott, ahol most én, pol-
gármesterként. Még fiatal voltam, amikor 
a szüleim elköltöztek Tatára, ott jártam ki 
az általános és a középiskolát. Budapesten 
tanultam tovább, előbb az Idegenforgalmi 
Főiskolát, majd a Közgazdasági Egyetemet 
végeztem el. Londonban is tanultam, egy 
menedzserképzőben. Tíz évig dolgoztam 
Tatán, a megyei idegenforgalmi hivatalban, 
majd ugyanennyi ideig Budapesten a 
Cooptourist kereskedelmi igazgatójaként. 
1993-tól egy idegenforgalmi informatiká-
val foglalkozó amerikai cég, a World Span 
Kft. magyarországi irodáját vezettem. 
Emellett még ma is tanítok óraadóként a 
Gazdasági Főiskola angol nyelvű tagoza-
tán. Ahogy ment az idő, egyre inkább 
honvágyat éreztem szülőfalum után, ezért 
1997-ben vettem egy öreg parasztházat 
Száron, de csak 2003-ban költöztem 
haza. Visszavonultam éldegéltem, ezért 
is lepett meg, hogy 2006 nyarán meg-
kerestek a száriak, hogy vállaljam el a pol-
gármester-jelöltséget. Sokat gondolkodtam 

a dolgon, 

és végül elindultam a választáson, mert az 
az elvem, hogy kritizálni, bekiabálni csak 
pozícióból lehet.

Garán Éva az öt induló közül a szavazatok 
46%-ával lett polgármester. Programjában 
– szakmájából, és Szár természeti adottsá-
gaiból következően – az idegenforgalom, a 
turizmus fejlesztését tűzte zászlajára.

– Óriási adottságai vannak a falunak. A 
főváros mindössze negyven kilométerre van, 
főközlekedési vasút és út vezet át rajtunk. 
A gyönyörű táj, a minimális ipar, a tájsebek 
nélküli természet szinte kiált az idegenfor-
galom fejlesztéséért. Én mindenben hosszú 
távon gondolkodom, ezért legfontosabbnak 
a bevételi források megteremtését tekintem a 
legfontosabbak, amelyek alapot teremthet-
nek a későbbi fejlesztésekhez. Programom-
ban például a többi jelölttel ellentétben 
nem ígértem járdát, hiszen úgy láttam, 
hogy ennek nincs meg az anyagi fedezete. 
Ugyanakkor szorgalmaztam a folyamatos pá-
lyázatírást, a turisztikai befektetők idecsábí-
tását, egyfajta környezetbarát élelmiszeripari 
logisztikai bázis letelepedését az 1-es főút 
mellé. Telkeink iránt is mutatkozik érdeklő-
dés, ezek értékesítésével önkormányzatunk 

akár egy éves bevételének megfelelő 
összeghez juthat.

Az önkormányzat öt éves gaz-
dasági programot dolgozott ki 
a Regionális Operatív Program 
alapján, és azonnal elkezdtek 
pályázni. Nyertek is 65%-
os támogatottságot útépí-
tésre, CÉDE pályázatokat 
településfejlesztési terv 
és esélyegyenlőségi 
program előkészíté-
sére, tervezésére. De 

sikeresen szerepeltek a közművelődési 
eszközbeszerzési, és a nemzetiségi oktatási 
pályázatokon is. Önerőből buszmegállókat 
építettek, rendbe hozták az iskola vizes-
blokkját, az óvodában pedig kazánházat 
építettek.

– Legnagyobb gondunkat az jelenti, hogy 
alapjaiban kell megteremteni az idegen-
forgalmi infrastruktúrát. Nincs éttermünk, 
panziónk, szállodánk, csak egy lepukkant 
művelődési házunk. Folyamatosan tárgya-
lunk reménybeli befektetőkkel, 2010-re 
meg kell teremtenünk a kerékpáros, bakan-
csos és falusi turizmus hátterét. Reméljük, 
a helyi vállalkozó szellemű emberek is 
kapnak az alkalmon, lehetőségeink szerint 
támogatjuk őket ebben. A művelődési ház 
felújítására pályáztunk a norvég alaphoz, 
jelenleg az elbírálás második fordulójába 
jutottunk.

Élénk civil és művészeti élet zajlik a faluban. 
Ennek magja a 130-140 fős, rendkívül 
lelkes német nemzetiségi táncegyüttes. De 
aktív a nemzetiségi és a nyugdíjas énekkar 
is. A sport területén kiemelkedik a foci 
- a csapat a Szabad Föld Kupában ért el 
remek eredményeket – és az asztalitenisz. 
Télen a sportcsarnokban utcabajnokságot 
rendeznek.

– Van tehát élet a faluban, mi ezt ren-
dezvények szervezésével tudjuk támogatni. 
Havonta a sportcsarnok parkolójában sör-
délutánokat rendezünk a müncheni példára, 
ahol a sátorban, sramlizene mellett 5-600 
ember vigadozhat. Nálunk volt kísérleti 
jelleggel az I. Országos Parasport Majális, 
és tódultak az emberek, hiszen a sérült, 
hatalmas akaraterővel rendelkező sportolók 
adtak töltést, élményt az egészségeseknek. 
Adventi rendezvényeink, templomi hang-
versenyeink, a helyi vállalkozások expója is 
viszi hírünket, és az eddig kissé elhanyagolt 
nemzeti ünnepeinket is méltó keretek közt 
tartjuk meg. Jelszavunk: Büszke értékőr-
zés, hatékony értékteremtés!

Vk.

Bemutatjuk Garán Évát, Szár új polgármesterét

BEKIABÁLNI CSAK POZÍCIÓBÓL LEHET!
Bár tősgyökeres szárinak mondhatja magát, messzire sodorta 
az élet Garán Évát, Szár újonnan megválasztott polgármesterét. 
Mindössze 2003-ban költözött vissza a Fejér megyei faluba, 
ahol vett egy öreg parasztházat. És három év múlva ő lett a falu 
első embere (illetve asszonya)!
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– Mikor épült ez a szálloda?
– 1985-ben adták át, de előtte sokáig félké-
szen, befejezetlenül állt is az épület. Ereden-
dően a Komturist kezdeményezésére motelnek 
épült, majd később a Danubius szállodalánc 
vette át üzemeltetésre, s végül saját tulajdonba. 
A Danubius alakította át a házat háromcsillagos 
szállodává és az elmúlt két évtizedben így mű-
ködött  – válaszolt kérdésemre Aknai Péter.

– Honnan jött az ötlet, hogy megvásá-
rolják az épületet?
– A családi vállalkozásunk korábban ingatlan-
fejlesztéssel foglalkozott, de férjem is és én is 
nagyon vendégszeretők vagyunk, s mindig 
foglalkoztatott bennünket a gondolat, hogy 
építsünk egy panziót. Tavaly véletlenül tudtam 
meg, hogy eladó az ingatlan, s a párommal 
egy pillanat alatt döntöttünk – mondja mo-
solyogva Editke.

– Mit tudnak nyújtani ma a vendége-
iknek?
– A háromcsillagos szálloda ma 36 – egy-, 
két- és háromágyas – szobával és két apart-
mannal rendelkezik. A „kertszomszédunk” az 
élményfürdő, ahová vendégeink a negyedik 
éjszaka után már ajándékba kapják tőlünk egy 
belépőket, sőt polgármester úrtól megerősítést 
kaptunk arra is, hogy közvetlen átjárásunk is 
lesz a létesítménybe – kezdi a bemutatást a 
tulajdonos asszony.
– Az egészséges életmód irányába is szeret-
nénk fejleszteni a szolgáltatásainkat – veszi át 
a szót Aknai Péter, aki a hotel egyik legré-
gebbi dolgozója, immáron 16 éve áll a ház 
szolgálatában. – Szakemberek bevonásával 
beszélgetünk a vendégekkel az életmódjukról, 
betegségeikről, és javasolunk rá megoldásokat, 
olyan gyógynövény termékeket, szolgáltatáso-
kat, melyekkel csökkenthetők panaszaik. A 
Hotel Esztergom egy „kis ház, kevés szolgál-

tatással, de nagyon barátságos személyzettel” 
– annak idején valahogy így fogalmaztam meg 
a szállodáról írt szakdolgozatomban. A mi 
igazi előnyünk egy nagy szállodával szemben 
– amely rendszerint személytelen –, hogy itt a 
személyzetnek van ideje és kedve beszélgetni 
a Vendégekkel. A Vendégek nagy V-vel! 
Mert nálunk tényleg ők az elsők. Ezt észre 
is veszik, mert az igazat megvallva nincsenek 
hozzászokva, így rendkívül hálásak is a törődé-
sért. Egy másik jó példa a megítélésünkre az a 
pár mondat, ami egy kerékpáros útikalauzban 
jelent meg rólunk: „az étteremben olyanok 
dolgoznak, akik még a régi iskolában tanulták 
a szakmát” – egy-egy ilyen mondat mindent 
elmond arról, amit nyújtunk. A kollégáink sze-
retik a munkájukat és szeretik, ha a vendégeink 
jól érzik itt magukat.

– Visszajárnak ide a vendégek?
– Igen, szeretnek visszajönni – folytatja Aknai 
úr. – Ha felhív egy régi ked-
ves ügyfelünk, tudom, hogy 
melyik a szobája, szinte azt is, 
hogy hány napra jön hozzánk. 

Esztergom amúgy is visszavárja az embereket, 
hiszen a csodálatos látnivalók sorát most még 
az élményfürdő is kibővítette, ami tényleg fan-
tasztikus például a gyermekeknek. De az üzlet-
ember is megkaphat itt mindent, amire szüksége 
lehet. A családok irányába pedig – s főleg a 
nagycsaládosokat értjük ezen – még szeretnénk 
továbbfejleszteni a szolgáltatásainkat. De szí-
vesen segítünk vendégeinknek programcsoma-
gok összeállításában is legyen szó esztergomi 
látnivalókról, rendezvényekről, vagy akár a ha-
táron túli Vadas Termálfürdő szolgáltatásairól.

– Hogyan tovább? Milyen terveik van-
nak?
– Január óta már kisebb felújítások történtek a 
szállodában – mondja a házigazda – elsőként 
belülről kezdődött el a megújulás. Alaposan 
szeretnénk átgondolni a terveinket, mert bő-
víteni is szeretnénk. Addig nagyon nehéz jó 
terveket készíteni, amíg nincsenek közvetlen 
tapasztalataink, ennek megszerzéséhez pedig 
idő kell, csak így tudunk majd jó döntéseket 
hozni. Az biztos, hogy rövid távon a harmadik 
emeleten szeretnénk egy wellness részleget 
kialakítani szaunával, kondicionáló teremmel. 
Folyamatosan fogunk megszépülni. Segítőkész-
ségünk, vendégszeretetünk viszont már ma 
is kész a megmérettetésre. Tegyék hát mind 
többen próbára azt!

Cseh 
Teréz

ÚJ KÉZBEN A HOTEL ESZTERGOM
Az esztergomi Nagy-Duna sétányon, közvetlenül a Párkányi-híd 
lábánál áll a Hotel Esztergom, mely tavaly decemberben új gaz-
dára talált. A csodás panoráma mellett a szálloda további elő-
nye, hogy közvetlen szomszédja Esztergom legújabb büszkesé-
gének, az élményfürdőnek is. A hotel nyújtotta lehetőségekről, 
s a jövő elképzeléseiről az új tulajdonossal, Kisdéryné Domján 
Edittel, valamint Aknai Péterrel, a szálloda értékesítései veze-
tőjével beszélgettünk.
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– Mikor kezdtek és milyen munkákat 
kellett elvégezniük?
– A felújítandó Széchenyi tér – a Szent Há-
romság körüli zöldterület kivételével – eredetileg 
hagyományos aszfaltburkolattal készült – kezdi 

a munkálatok leírását Tóth József. Ez a rész 
tulajdonképpen parkolóként szolgált. A város-
vezetés úgy döntött, hogy megváltoztatja a tér 
funkcióját, és egy mediterrán jellegű teret alakít 
ki, melynek fő funkciója, hogy méltó otthont 
adjon a közintézményeknek, a városházának és 
az itt elhelyezkedő vendéglátóegységeknek. Az 
volt a kívánság, hogy a teret kizárólag gyalogo-
san lehessen megközelíteni.
Ugyanakkor a város gondoskodott a kieső 
parkolóhelyekről is, a stranddal szemben, a 
Táncsics úton megépült egy új parkoló, amely a 
városközpontban van, körülbelül 100 méterre 
a Kis-Dunától, szemben az Élményfürdővel. A 
Széchenyi tér átépítésével az egész királyi vá-
rosrész forgalmi rendje megváltozott, az autósok 
rendezett körülmények között parkolhatnak. A 

munkákat tehát parkolóépítéssel kezdtük.

– Hogyan folytatódott? Mi változott meg 
a téren?
– Az építkezés megkezdése előtt – mivel 

műemlékekben, régészeti lele-
tekben gazdag területről van 
szó – régészeti feltárás történt 
– folytatta a gondolatot Tóth 
úr. Mivel a közbeszerzési pá-
lyázatot 2005. október végén 
nyertük el, a szerződést pedig 
december közepén tudtuk 
megkötni, így ezek a munká-
latok januárban indulhattak el. 
Két helyen – a tér közepén, a 
bíróság épülete előtt, valamint 
a Lőrinc utcában, a Szent 
Lőrinc Templomnál történtek 
feltárások. Az volt az eredeti 
terv, hogy ha értékes, a nagy-
közönség számára is bemutat-
ható leleteket találnak, akkor 

azokat egy üvegfelülettel megvédve, ott a hely-
színen megtekinthetővé teszik. Mivel a leletek 
mennyisége és állaga nem felelt meg a célnak, 
a tervet módosították. A burkolatba – mintegy 
jelképesen – a Szent Lőrinc Templom eredeti 
alaprajza került beépítésre, és egy fluoreszkáló 
bevonatot kapott. Ugyanilyen módon került 
bemutatásra a városháza előtti területen a 
temető kerítésfal nyomvonala.
A régészeti munkálatokat az esztergomi Balassa 
Bálint Múzeum munkatársai végezték. Folyama-
tosan ott voltak az építkezésen, és a szakszerű 
és gyors munkájuknak köszönhetően a régészeti 
feltárás semmilyen módon nem akadályozta az 
építési munkákat. Mindez Horváth úrnak és 
csapatának volt köszönhető.

– 

A hosszú tél miatt a valós munkálatokat végül 
csak áprilisban tudtuk megkezdeni, ami a bon-
tástól a tér teljes újjáépítését jelentette – vette 
át a szót Simon úr. A régi közművek teljes 
egészében megszűntek, helyettük újak kerültek 
beépítésre. A közvilágítási oszlopokon kívül 
minden a föld alá került: hírközlési kábelek, 
kábel-tv, 20 kW-os nagyfeszültségű vezeték, 
0,4 kV-os energiaellátó-hálózat, közvilágítási 
hálózat, ivóvízvezeték, csapadék- és szenny-
vízcsatorna, gázvezeték, locsolóhálózat, a  
szökőkutak kiszolgáló egységei, stb. Ez egy 
meglehetősen nagy munka volt. 10 ezer m2 
teljes felújítás történt, 5000 m3 talaj kerül 
kicserélésre, 4300 m3-es bazalt ágyazat van 
a téren, alatta pedig speciális vízáteresztő, ún. 
„lélegző” beton, 1600 m3-en.

– Milyen „extrák” kerültek a térre?
– Már maga a tér burkolóanyaga is különleges 
– válaszolta kérdésemre az építésvezető. Vörös 
és szürke porfirt, hajlított illetve vágott oldalélű 
gránitlapokat, kis- és nagykocka bazalt burkola-
tokat használtunk. Az építkezés során a teret 
– akár 1000 fős – nagyrendezvények befo-
gadására is alkalmassá kellett tennünk, az elekt-
romos energiahálózat is eszerint lett kialakítva. 
Mindemellett egy díszkivilágítási rendszer is 
kiépítésre került, a középületek és a műemlékek 
így esténként pompás látványt nyújtanak. Há-
rom szökőkút is otthont kapott itt, közülük az 
egyik, az Ister-kút, melynek a különlegessége, 
hogy a benne lévő szoborcsoportot egyetlen 
tömbből faragta alkotója.
– Mindezt persze az tette igazán izgalmassá 
számunkra, – egészítette ki a gondolatot Simon 
úr –, hogy az átalakítási munkák alatt a Széche-
nyi tér természetesen tovább élt, a lakásokban 
élőknek folyamatosan biztosítani kellett a szol-
gáltatásokat, no és persze az átadási határidőt 
is tartanunk kellett, hogy a nyári szezon már az 
új térrel indulhasson.

Cseh Teréz

ESZTERGOM „BELAKTA” 
AZ ÚJ FŐTERET

Június elején ünnepélyes keretek között került átadásra Eszter-
gom város megújult gyönyörű főtere, mely a Strabag Zrt. kivite-
lezésében készült. A Széchenyi térre bizony ráfért már a rehabi-
litáció, hiszen a hajdani Bottyán-ház – mely ma a városházának 
ad otthont –, és a hozzá kapcsolódó tér még a XIX. század végén 
épült. Az elvégzett munkálatok részleteit a Strabag Zrt. megyei 
főépítészétől, Simon József úrtól és az esztergomi munkák épí-
tésvezetőjétől, Tóth József úrtól tudtam meg.
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– Mikor indult a közbeszerzési el-
járás?
– Január végén írták ki a pályázatot, s 
március végén zárult le a közbeszerzés. 
A munkálatokat április elején tudtuk 
megkezdeni, és a projektet június végén 
kellett befejeznünk. Komoly kihívást jel-
entett az igen közeli szezonnyitási idő-
pont. A mi cégünk a burkolati munkákat, 
az útépítést és a zöldterületek beépítését 
végezte, a csatornázást, a közvilágítást 
már más-más kivitelező kapta feladatul, 
ráadásul ezekre mind külön-külön közbe-
szerzési eljárást kellett így lebonyolítani. 
Az engedélyezési tervek már készen álltak 
az indulásra, a kivitelezés és a kiviteli ter-
vek engedélyeztetése pedig – a ma már 
egyre jellemzőbb gyakorlatnak megfelelő-
en – párhuzamosan folytak.

– Mekkora költségből épült meg az 
új sétány?
– A 250 milliós látványos beruházáshoz 
10 millió forinttal a Közép-dunántúli Re-
gionális Fejlesztési Tanács is hozzájárult, 
míg a beruházás többi részét a város 
költségvetéséből fedezték.

– Milyen lett az új útburkolat és mi-
lyen díszek kerültek az új sétányra?
– A régi zöldterületet kavics borította, és 
régi típusú járda és útburkolat volt. Ezek 
javarészt elbontásra kerültek. Mivel ez az 

egész műemlékvédelmi terület, ezért csak 
természetes anyagokat használhattunk, 
így bazalt burkolatot kapott a sétány. 
20x30x6 cm-es süttői márványkövet 
használtunk, amely nem igazán megszo-
kott. A vastagabb kivitel a város külön 
kérése volt, a garantált hosszú élettartam 
miatt döntöttek így. Komoly növény-
telepítés is folyt, többtíz háromszor 

iskolázott fa és cserje került kiültetésre 
és jó néhány látványelemmel bővült a 
tér, megújultak a világítótestek, díszkút 
épült és egy ún. szélforgó, amelyet egy 
üvegoszlopba építettek. Ez a szélse-
besség látványos mérésére hivatott. Az 
ivókút éjszakai megvilágítást is kapott, a 
ledeket a kockakőbe került beépítésre. 
Az új, nagyfelületű padok speciális tró-
pusi, ún. bangkirai fából készültek, de a 
városvezetés nagyon sokféle turistarétegre 
gondolt a felújítás kapcsán, így kerültek 
ide kerékpártárolók, kutyaürülék-tartók, 
szeméttárolók is.
Szép és hatékony munka volt ez a csapa-
tunknak, amire sokáig büszkék lehetünk, 
mégha a többkivitelezős megoldás olykor 
komoly szervezési gondokat is vetett fel 
munka közben. Ezek a gondok azonban 
az itt sétálók láttán hamar feledésbe is 
merültek.

Cseh Teréz

A kivitelezők közt ott volt a Strabag

A ZÁKONYI SÉTÁNY 
BALATONFÜRED ÚJ „ÉKKÖVE”

Balatonfüred egy új gyönyörű utcával gazdagodott. Egész pon-
tosan nem új, csupán teljes egészében megújult. A Zákonyi sé-
tány ugyanis egyenes folytatása a méltán híres tóparti pihenő-
helynek, a Tagore sétánynak. A Zákonyi Ferencről, a város nagy-
hírű idegenforgalmi szakemberéről elnevezett útszakaszon va-
donatúj szállodák kaptak helyet, az egykori „bódéváros” helyén 
új, nívós vendéglátóhelyek, üzletek, kávézók hívogatják az erre 
sétálókat. A gyors kivitelezésben bizonyára az is szerepet ját-
szott, hogy egy generáltervezővel, ám párhuzamosan több kivi-
telezővel folyt itt a munka. Az egyik „főszerepet” a Strabag Zrt. 
Veszprém Megyei Főigazgatósága kapta. A neves építőipari cég 
képviselőjével, Szabó Dezső főépítésszel készítettünk interjút.
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– Kedves Gina, sokan nem hiszik el, 
hogy lehetséges ilyen gyorsan állami 
nyelvvizsgát tenni, méghozzá előta-
nulmányok nélkül. Kérem, mondja 
el, hogy sikerült elérnie ezt a nem 
mindennapi eredményt!  
– Valójában én sem gondoltam, hogy ké-
pes leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s 
ahhoz bizony hosszú évekig gyűjtögettem a 
tudást s a bátorságot, mielőtt belevágtam.

– Tavaly nyáron viszont az 
egyetemi vizsgaidőszak után, 
július elején egy egészen új 
nyelvet kezdett tanulni, s 
szeptemberben sikeres kö-
zépfokú C nyelvvizsgát tett, 
ráadásul egyéni tanulással, 
tanári segítség nélkül. Igaz?
– Valóban így történt. Egy isme-
rősöm javasolta, hogy próbáljak 
ki egy új nyelvtanulási módszert, 
amelynek segítségével ő néhány 
hónap alatt levizsgázott angolból. 
Ez felkeltette az érdeklődésemet, 
és vásároltam egy tananyagot. A 
módszer a Kreatív Nyelvtanulás, 
melynek kidolgozója Gaál Ottó, 
aki 27 középfokú állami nyelv-
vizsgájával a nyelvtanulás egyéni 
bajnoka Magyarországon.
 
– Mitől más és mitől ilyen sike-
res ez a módszer? Tudtommal 
ugyanis megtalálható a Mi-
niszterelnöki Hivatalban, a Külkeres-
kedelmi Főiskolán, a világbajnoki és 
olimpiai ezüstérmes női kézilabda-
válogatottnál, az úszóválogatottnál, 
a magyar bíróságokon, de olyan 
kiváló emberek könyvespolcain is, 
mint pl. Freund Tamás Bolyai-díjas 
akadémikus vagy Szakcsi Lakatos 
Béla.
– Nekem az tetszett benne, hogy azonnal 
célnyelven kellett megszólalnom, miköz-
ben a kétnyelvű tananyag segítségével 
folyamatosan ellenőrizni tudtam magamat. 

A gyakorlatok, csak a tárgyalt szókincsre 
és nyelvtanra épülnek, így minden külső 
segítség nélkül megoldottam őket. Az 
anyanyelvi lektorok által készített hang-
anyag a kiejtés tökéletes elsajátításában 
segített. Nem volt stressz, de volt helyette 
sikerélmény, visszaigazolás. Mire végig-
értem az anyagon, mintegy kettőszáz órát 
beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul 

a beszédkészség, ráadásul nyelvtani hi-
báktól mentesen! Az oktatócsomag és a 
CD minőségű hanganyagok a középfokú 
nyelvvizsga követelményeit veszik célba. 
Én szeretnék további nyelveket is ezzel a 
módszerrel elsajátítani – és belőlük nyelv-
vizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzáférhető a 
Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
– Eddig angol, német, francia, olasz, 
spanyol, svéd és norvég nyelvre készült 

tananyag. Sőt a szerző gondolt azokra is, 
akik már megtanultak angolul, franciául vagy 
németül, ugyanis elkészült az úgynevezett 
Kikérdező CD-Tár ezen a három nyelven. 
Ez az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb 
mondatát tartalmazza írásban és 15 CD le-
mezen, a könnyebb mondatoktól haladva 
a nehéz, összetett mondatokig. Nagyon 
jól használható a megszerzett tudás szin-

tentartásában és a reakcióidő 
csökkentésében, de nem része 
a tananyagnak.

– Ön szerint mennyi idő 
szükséges a tananyag el-
végzéséhez?
- Nekem a nyári szünetben sok 
időm volt, s gyorsan haladtam, 
de tudtommal a tanulók több-
sége egy tanév alatt elvégzi. 
Én nem találtam drágának, az 
oktatócsomag ára hanganyaggal 
együtt 19.900 Ft, ez alig egy 
tucat magánóra költségeinek fe-
lel meg.

– Hol lehet megvásárolni a 
módszertani anyagot?
– Mivel magánkiadásban jelenik 
meg, könyvesboltban nem kap-
ható, így a szerző munkatársai 
rendszeresen tartanak könyvbe-
mutatókat, amelyeknek az idő-
pontjai megtalálhatók a szerző 

honlapján, a www.kreativnyelvtan.hu 
címen, vagy telefonon, a 20-996-5533 
számon bármikor megrendelhető.

– Kedves Gina, sok sikert a további tan-
ulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!
(A kívánság részben teljesült, Szekeres 
Georgina a cikk elkészülte után néhány 
nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizs-
gát tett a Kreatív Nyelvtanulási Módszer-
rel, ezúttal angolból.)

Tóth László

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga

INTERJÚ A NYELVTANULÁSRÓL 
SZEKERES GEORGINÁVAL
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– Hogyan kezdődött?
– 1992-ben a Seregélyesi MGTSz három 
részre bomlott, növénytermesztő, sertés- illetve 
szarvasmarha tenyésztő részlegekre. Én 1977 
óta, azaz az egyetem elvégzése után itt kezd-
tem dolgozni, és ágazatvezetőként társaimmal 
úgy döntöttünk, hogy a szarvasmarha-tenyész-
tést folytatjuk. Nagyon nehéz helyzetben volt 
az ágazat, leépítések, az állatállomány fokoza-
tos eladása, a gyenge kondíciók nem ígértek 
semmi jót. Mindenki a növénytermesztésben 
hitt, csak mi, kb. hetvenen gondoltuk úgy, 
hogy érdemes a tehenekkel foglalkozni. Az 
életben maradáshoz kellett a földkárpótlás, a 
szövetkezet földjeit szétosztották, és az embe-
rek piaci alapon hozták a rájuk eső területeket. 
Szerencsére a székesfehérvári OTP segített 
a mezőgazdasági cégeken, így mi is hitelhez 
jutottunk, hogy fejleszteni, beruházni tudjunk. 
Első feladatunk a vemhes üszők vásárlása 
volt, hogy feltöltsük az állományt. 1996-ig 
szövetkezeti formában tevékenykedtünk, ekkor 
a tulajdonosi szemlélet erősítése érdekében 
váltottunk, és megalapítottuk a Sereg-tej Kft.-
t. Először mintegy ötven tulajdonossal, később 
aztán koncentrálódtak a tulajdoni részek, mára 
tizenegyen vagyunk a kft.-ben. Negyvenöt 
dolgozónk van, valamennyien seregélyesiek 
– egész dinasztiák tevékenykednek nálunk.

– Csak tejtermeléssel foglalkoznak?
– Igen, ez a fő profilunk, nem foglalkozunk hiz-
lalással. Az állatállomány – Holstein-fríz fajtát 
tenyésztünk – 950 darab, ebből ötszáz a tej-
elő, a többi üsző és borjú. El kell ugyanakkor 
mondani, hogy ma a tejtermelés a földalapú 
állami támogatás nélkül veszteséges. A mint-
egy hatszáz tejtermeléssel foglalkozó cégnek 
még így is csak fele tud némi nyereséget fel-
mutatni. A kvótarendszer sajátossága, hogy 
évi hatmillió liter után jár 8 Ft/kg támogatás, 
de csak mintegy ötmilliót tudunk országosan 
előállítani! Az idén egyébként szükség lesz a 
tej termelői árának emelésére, mert fölborult az 
eddigi rend, az aszály miatt nagyot drágult a 
takarmány, és csökkent a tej mennyisége is.

– Miben látja sikereik titkát?
– Több tényező összejátszásának köszönhetjük 
eredményeinket. Első helyen említem a stabil 
személyi állományt. 1992 óta a cég vezetése 
változatlan, és a fizikai állományban is minimális 
a fluktuáció. Partnereink, beszállítóink is 15-
20 éve ugyanazok, bár tavalytól exportra 
dolgozunk, ugyanis az exportár 25%-kal 
magasabb, mint a hazai. A másik dolog a 
szakmaiság és az ösztönző rendszer. Nyolc 
kiváló szakember tevékenykedik nálunk a leg-
korszerűbb ismeretekkel, óriási tapasztalattal. 

Nem teljesítménybérben dolgoznak az 
embereink, hanem órabérben. Ezen a te-
rületen átlagosan 110.000 Ft a kereset, 
ez nálunk 150.000 Ft-ra rúg. Cégünk 
ezen kívül premizálja a jó teljesítményt, 
így dolgozóink szinte versenyeznek a jó 
eredmény elérése érdekében. A tenyész-
tésben is új technológiát vezettünk be, 
az USA-beli genetikai kutatásoknak kö-
szönhetően lézerrel válogatott spermával 
termékenyítjük meg az állományt. Ennek 

köszönhetően szinte garantált a 90%-os üsző 
utód! Így tavaly óta már negyven vemhes szar-
vasmarhát tudtunk eladni, és ez a szám akár 
80-100-ra is emelkedhet. Ez képezi vállalko-
zásunk másik lábát, hiszen az üszők darabját 
félmillió forintért értékesítjük. Még a takarmá-
nyozást kell megemlíteni, hiszen nem mindegy, 
hogy mivel, és milyen intenzitással etetjük az 
állományt. Nagyfokú a gépesítettségünk, com-
puter vezérlésű a takarmányozásunk.

– Mennyire tesznek eleget az uniós kör-
nyezetvédelmi előírásoknak?
– A trágyaelhelyezést 2013-ig meg kell 
oldanunk. Ennek érdekében pályázunk vi-
dékfejlesztési uniós alapra, százmillió forintra 
van szükségünk a szigetelt trágyatároló és az 
útrendszer megépítéséhez. Régiek az istállóink 
is, a nyolcvanas években épültek a legújabbak, 
ezeket is korszerűsíteni kell.

– Hogy látja a jövőt?
– Bizakodva. Úgy tűnik, munkánk meghozza 
a gyümölcsét. 2013-ig szeretném vezetni 
a céget az eddigi szemlélettel. Sokan a 
szemünkre vetik, hogy nem gondolkozunk 
eléggé kapitalista módon, ekkora állományt 
akár húsz fővel is el lehetne látni. Lehet, hogy 
így van, de mi felelősséget érzünk a seregélyesi 
emberek jövőjéért, ezért aztán nem tervezünk 
elbocsátásokat, maradunk így családiasan, 
negyvenöten!

Veér Károly

A SEREG-TEJ KIVÁLÓ 
EREDMÉNYEKKEL BÜSZKÉLKEDHET

A seregélyesi Sereg-tej Szarvasmarhatenyésztő Kft. öt éve az 
országos élbolyban található az egy tehénre eső tejtermelés 
vonatkozásában, sőt az elmúlt két évben a legjobb hazai muta-
tókkal rendelkeznek. Míg átlagban egy tehén 6500 litert ad egy 
évben, tavaly náluk 11500 liter volt a tejhozam. Burghard Tibor 
ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.
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(Ki)úttalanul

A SEREGÉLYESIEK CSALÓDOTT 
ELSZÁNTSÁGA

– Hogyan fogadták a kormányzati 
döntést a településen? 
– A képviselő-testület tagjait lesújtotta a 
hír, s mindazokat az újságolvasókat, akik e 
forrásból értesültek, hiszen hivatalos érte-
sítést még nem kaptunk. Mindenképpen 
nagy gond ez, mert a biztonságos ki-be- és 
hazajárás veszélyben van mindaddig, míg 
ez az elkerülő út meg nem épül. Hihe-
tetlen, de egy ekkora lakosú (4622 fő) 
településen összesen két zebra van, egyik a 
központban, a másik – amit nagy nehezen 
ki tudtunk harcolni – az iskolánál. 
Hatalmas probléma ez a helyzet, az út 
állapotáról nem is beszélve! A lakosoknak, 
a szülők kíséretével közlekedő gyereknek 
perceket kell várni az úton átkelésre. 
Iskolába, óvodába járás, napi ügyek inté-
zése, mindennapos bosszúságot okoz az itt 
élőknek emiatt. 

– Mióta rendelkeznek a szükséges 
szakhatósági és építési engedélyek-
kel, s ez konkrétan milyen határidőt 
és megoldást jelent?
– 2003. május 30-ától van érvényes 
kiviteli engedélyünk. Igaz, az ehhez kap-
csolódó határidő 2007-ről már 2009-re 
módosult, a 2x2 sávos terv pénz hiányá-
ban 2x1 sávosra. De hangsúlyozom: Sere-
gélyesnek ez is jó megoldás lenne, bár attól 
tartok, ebből a spórolásból a forgalomnö-
vekedés miatt újabb gondok lennének, a 
szűk keresztmetszet miatt...

– Mennyibe kerülne az eredeti, illetve 
a szűkmarkúbb változat?
– Nem közölték velünk semelyiknek 
az árát. Semmit nem tudunk róla. Egy 
azonban biztos: nem hiszem, hogy pénz-
ügyi kérdésekkel emberek életét össze 
lehet vetni! Mindenki tudja, hogy a Se-
regélyes–Szőlőhegy közötti szakaszon és 
Seregélyes belterületén rengeteg baleset 
történt, halálos kimenetelűek. Jöjjenek el, 
nézzék meg a helyzetet, hiszen a történtek, 
s a már elkészített tanulmánytervek mind 
azt igazolják, hogy ennek az útnak meg 
kell valósulnia!
Útépítésre, karbantartásra alig tudnak 
költeni az önkormányzatok, még a pályázati 
önrész is kihívás egy kis településnek. Nem 
az a megoldás, hogy a 40 fős polgárőrség 
erőn felül vállalja a reggeli iskolába járás 
segítését. 

– Mit mutatnak a forgalomszámlálá-
si adatok?

– 2005-ös szerint heti 60000 autó megy 
át a falun, s az új Duna-híd megépülése 
miatt ehhez további 40%-os terheltség 
várható. Az út állaga rengeteget romlott, 
úgy kivályúsodott, hogy a kisebb autók al-
ját megkarcolja. Nem tudom, íróasztal mel-
lől, az itt élőket meg nem hallgatva,  hogy 
lehetett ezt a döntést meghozni. Persze, 
mindenkinek a maga gondja a legnagyobb 
baj, de akkor is sokkal jobban kéne biztosí-
tani az ezzel kapcsolatos kommunikációt, és 
a szakmaiságot előtérbe helyezni. 

– Azt mondta, nagyon elszánt a se-
regélyesi lakosság. Ez a gyakorlatban 
milyen lépést hozhat?
– Törvénytisztelő emberek lakják a telepü-
lést. De a mindennapjuk, a megélhetésük, a 
falu élhetőségének problémája arra készteti 
őket, hogy valamit tenni kell. Hivatalosan, 
hivatalon kívül is megkerestek sokan a hírt 
hallva, hogy ha most nem teszünk, akkor 
megint időtlen időkre eltolódik a megoldás 
lehetősége. Egyetértek velük, de jelenleg 
még visszafogom őket. Bízom abban, hogy 
az újsághír téves, hogy ez egy kacsa, egy 
elírás. Hivatalos értesítést még nem kap-
tunk. De ha rossz hír érkezik, biztos vagyok 
benne, hogy a törvény adta lehetőségek 
mindegyikét megtesszük – akár a félpályás 
útlezárásokig eljutva –, hogy ez a számunk-
ra létfontosságú út megépüljön. 

– Hogyan hat ez a kormányzati dön-
tés a tervezett beruházásaikra?
– Rendkívüli módon. Például a börgöndi 
reptér megvalósulása a jánosmajori részünk-
höz csatlakozna, amit az elkerülő szakasz 
érintene. Ipari park, a pálinkaházi út, a 
földterületek megközelíthetősége, központi 
óvoda, orvosi rendelő építése szerepel a 
fejlesztési tervünkben, de minden elképzelt 
beruházásuk hiábavaló, ha az infrastuktúra 
alapját jelentő út nem készül el. 

Göde Andrea

Nem szerepel a kormányzat kiemelt útfejlesztési tervei közt 
a 62-es út seregélyesi elkerülő szakaszának megépítése. A 
februári megyei közlekedési nap miniszteri delegáltjától még 
úgy értesültek a község lakói, hogy eredményes a pályázatuk. 
Erre is alapozva számtalan fejlesztésben gondolkodtak. Most, 
hogy a Közlekedési Operatív Program 2010-ig meghatározta a 
megvalósítandó tervek körét, kiúttalan minden kezdeményezés 
– összegezte Paudits Béla, Seregélyes polgármestere a 2007. 
augusztus 14-ei megyeházi sajtótájékoztatón.
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– Miért pont Seregélyest nézte ki ma-
gának a Greiner csoport?
– A kilencvenes évek végén Székesfehérvár és 
környéke a külföldi cégek kedvenc befektetési 
területe volt. Kiváló logisztikai adottságai – az 
M7-es autópálya, az új Duna-híd, a főváros 
közelsége – révén bárkit gyorsan el lehet 
érni. Kis túlzással ez az ország közepe. A 
huszonhat országban tevékenykedő Greiner 
Group a Fehérvár közeli Seregélyesen találta 
meg az ideális telephelyet, a Karsai Holding 
műanyagüzemét vásárolták meg, hiszen itt 
már megvoltak az alapok, és volt lehetőség a 
bővülésre is. 1999-ben elkészült az új terme-
lőcsarnok, itt kapott helyet az alapanyagként 
szolgáló lemezfólia gyártósora, a csészéket és 
fedeleket gyártó préslég-technológia, a nyom-
dagéprészleg, valamint egy nagyteljesítményű 
ballongyártó gép. Így a tejiparon túl már 
gyártunk a húsipar és az édesipar számára is 
csomagolóanyagokat, és 19 literes ballonokat 
a víz-automatákhoz. Elsősorban a Kelet-euró-
pai Régiót látjuk el termékeinkkel.

– Hogyan fogalmazná meg a cég kül-
detését?
– Egy mondatban összefoglalva: innovációval 
kielégíteni a fogyasztók és a tejipar igényeit! 
Ez azért fontos, mert Magyarországon sajnos 
a csomagolástechnika inkább az olcsóbb, a 
tömegtermelés irányába tolódott el. Mi az 
igényességet hozzuk, a tejipar koncentrációjá-
val előtérbe került a csomagolás színvonalának 
emelése is. Rossz nézni az áruházak polcain a 
rengeteg import árut. Ilyen konkurencia mel-
lett ki kell tűnnie a hazai termékeknek, hogy a 

vásárlók inkább ezekre figyeljenek fel, hiszen 
élelmiszerből a frissesség miatt mindig a helyi 
dolgokat érdemes megvásárolni.

– A Greiner csoport az európai mű-
anyagipar jelentős tényezője. Milyen 
szakmai segítséget kaphatnak Ma-
gyarországon ettől az óriástól?
– A Greiner Group hallatlan előnye, hogy 
igazi csoportként funkcionál. Mindenki spe-
cializálódott valamire, igen nagy az egymás 
közti áruforgalom. Kapacitáshiány esetén az 
egyes tagvállalatok kisegítik egymást, működik 
a kooperáció. Nálunk nagyon családias a 
légkör, nyugodtan lehet bárkitől segítséget 
kérni.

– Két és fél éve vezeti a kft.-t. Elődje 
férfi volt, hogyan fogadták a kollégák?
– Nő vagyok, ráadásul szőke, és Pesten 
lakom, természetesen gyanakvással fo-
gadtak. Egy évnek kellett eltelnie, hogy 
befogadjanak. Fő feladatom a kereskedelem 
rendbetétele volt, ezt átszervezéssel, reor-
ganizációval sikerült megvalósítani. Korábban 
nem kommunikáltak egymással az egyes 
részlegek, mára működik az együttműködés. 
Nyugodtan mondhatom, hogy jó csapattá 
váltunk. Mindezt nem volt könnyű nőként 

levezényelni. Ugyanakkor hallatlan előny, 
hogy mi kicsit másként nézzük a világot, 
mint a férfiak. Más a stílusunk, intuitívabbak 
vagyunk, nagyobb a szociális érzékenységünk, 
ezért személyi ügyekben megfontoltabb 
döntéseket hozunk. Sokkal több mindenre 
figyelünk, több oldalról látjuk a dolgokat, 
sokszor a megérzéseinkre hallgatunk. Ezért 
talán jobb a kapcsolatteremtő képességünk is. 
Én kíváncsi vagyok a kollégáim véleményére, 
támaszkodom rájuk, elvárom mindenkitől a 
csapatmunkát. Nyitott, barátkozó típusnak 
tartom magamat, szeretem a jó munkahelyi 
hangulatot, de nem tűröm az irodai szurka-
piszkákat! Ilyenkor keménynek kell lenni, mert 
ez megmérgezi a munkahelyi légkört. Örülök, 
hogy a kollégáim partnerek mindebben. Lel-
kesek, fiatalok, együtt ötletelnek, agyalnak a 
jobbítás érdekében.

– Végezetül ismerkedjünk meg Pataki 
Zsuzsannával!
– Budapesten születtem, most is ott élek. 
Egyedülálló vagyok, a család túl nagy szerve-
zést igényelne jelenleg ehhez az életformához. 
Közgazdász família vagyunk, én is mindig 
ez akartam lenni. Kilencévesen kezdtem 
nyelveket tanulni – németül, angolul, oroszul 
és spanyolul beszélek –, így adta magát a 
dolog. Három diplomám van, korábban 
külkereskedőként dolgoztam. Rengeteg kül-
földi céggel álltam kapcsolatban, és mikor 
a Greiner Group kereskedelmi tapasztalatú 
ügyvezetőt keresett, rám esett a választásuk. 
Úgy érzem, megtaláltam a helyemet. Jó dol-
gozni egy termelő cégnél, látni, hogy rendben 
mennek a dolgok. Ha nap mint nap jönnek a 
kamionok, látom az eredményt: sikerült érté-
kesíteni a termékeinket. Ez a jó érzés hajt, ez 
tölt el megelégedettséggel!

Veér Károly

TÍZ ÉVES A GREINER 
CSOMAGOLÁSTECHNIKA KFT.

Az osztrák Greiner Packaging 1989-ben, egy 50-50%-os közös 
vállalati rendszerben kezdte meg üzleti tevékeny-
ségét a magyar csomagolóanyag-piacon. 1997 
májusában a piaci hatékonyság növelése cél-
jából megalapította 100%-os leányvállalatát, 
a Greiner Csomagolástechnika Kft.-t. A te-
lephely Seregélyesen található, ahol mintegy 
50 dolgozó elsősorban tejipari vállalatok és a 
margarinelőállítók számára gyárt élelmiszer-
ipari csomagolóanyagot. A Kft. ügyvezető 
igazgatójával, Pataki Zsuzsannával beszélgettünk.

GREINER CSOMAGOLÁSTECHNIKA KFT.
8111 Seregélyes, Széchenyi u. 7.

Tel: 22/575-200; Fax: 22/575-205
E-mail: office.hu@greiner-gpi.com

Web: www.greiner-gpi.com

mailto:office.hu@greiner-gpi.com
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PÁPATESZÉR

– A község Veszprém megye észak-nyu-
gati részén, a Pápa-Kisbéri országút és a 
Pápa-Bánhida vasútvonal mentén fekszik. 
Dél-keletre a Bakony hegység húzódik. A 
község mai nevét a hagyomány szerint a falu 
határában lévő tíz érről, tíz forrásról kapta, 
amely szóösszetétel aztán teszérré lett. A 
Pápateszér név végül az Ácsteszértől való 
megkülönböztetés miatt alakult ki. Ez a tíz 
patak 1917-ben 26 vizimalmot hajtott, 
amelyből 22 ma is megvan.
– A falu eredetét nézve ősrégi, már az 
Árpádok idején virágzó település volt, hi-
szen a területen minden megtalálható volt, 
ami az élethez kellett – a vízben gazdag 
völgyek a halászatnak és a vadászatnak 
egyaránt kedveztek, míg a Bakony lábánál 
elterülő erdő és mező az állattenyésztésre 
volt kiváló. 
A múlt században a falut kettészelő 
folyóban egy vasszekeret találtak, amely 
vélhetően a rómaiak idejéből való – ame-
lyet alátámaszt az is, hogy Róma és Savaria 
közti hadiút itt haladt át. A török uralom 
azonban teljesen elpusztította a települést, 

és csak jóval a török dúlás után épült újjá.
Az első írásos feljegyzések az 1370-
es évekből valók, a pannonhalmi apát 
birtokperének leiratában. A falu közül a 
pannonhalmi apátság birtokai voltak, a vi-
dék központja Ugod volt. Itt élt a várnagy, 
ő parancsolt a körülötte levő kisközségek 
alvárnagyainak is – így János teszéri alvár-
nagynak is. Talán a véletlen műve, hogy a 
következő írásos említés is „bírósági ügy” 
kapcsán keletkezett, amely szerint Erdélyi 
János ugodi várnagy a koppányiak nyolc 
ökrét elhajtja Répás Péter parancsára, aki 
perben volt a pannonalmi apáttal, majd 
János teszéri várnagyot Kajárra küldte, aki 
innen valami János jobbágyot Teszérre vitt. 
Végül Márton apátot is arra kényszerítette, 
hogy előtte törvényt álljon. Zsigmond ki-
rály megfenyegette az alvárnagyot, és kisza-
badította János jobbágyat és az apátot.

– 1780-as években, a kötelező népok-
tatással kapcsolatban kerültek elő az első 
feljegyzések az iskoláról, amely eredetileg 
a kocsma épületében működött. 1880-ig 

egy, mára tizennégy tanerővel 
folyik az oktatás. Óvoda 1949 
óta működik, jelenleg négy 
óvónővel és két dajkával. Az 
intézményeknek köszönhetően 
a községnek jelentős szerepe 
volt kistérségi szinten. Pápa-
teszér központi település volt, 
körjegyzőségben működött 
Bakonysággal, Bakonyszentivánal 
és Bakonytamásival a települések 
önállósodásáig. Az oktatás 
ugyan nem változott, de jelentős 
terheket ró az önkormányzatra 
a fenntartás – a normatívákat 
tekintve az óvoda és az iskola 
húszmilliós hiánnyal küzd.
A település otthont ad egy 
alapítványi formában működő 
idősek otthonának; ők végzik 

a helyi idősek ellátását is. Az utóbbi két 
évben deficitet termelt, így ellehetetlenül a 
fenntartás, jelenleg eladás előtt áll. Ha nem 
sikerül vevőt találni, akkor az önkormányzat 
veszi át a gondozottak ellátását.

– Az elmúlt években elkészült a műv-
elődési ház tetőszerkezetének felújítása, 
jelentős társadalmi munkával. Elkészült az 
új egészségház terve – a régit az ÁNTSZ 
rendelkezései alapján el kell hagyni. A 
legfontosabb beruházás azonban a csa-
tornázás, amelyre öt éve pályázunk Patona 
gesztorságával. A kormányzati szándéknak 
megfelelően elsőként a Balaton környéki 
csatornaberuházásokat támogatták, majd a 
karsztvízbázisok következtek. Ha a mostani 
pályázatot is elutasítják, a pályaművet át 
kell alakítani az uniós előírásoknak megfel-
elően, amely szerint 40% önrész előterem-
tésével lehet csak indulni, amely egy ilyen 
volumenű beruházásnál megoldhatatlannak 
tűnik. 
– Terveztük felújítani a faluban található 
négy buszöbölt, amely a közútkezelőé 
– így a munkálatokat csak velük lehet elvé-
geztetni. A felújításokat egyenként három 
millió forintért végeznék el – a saját számí-
tásaink szerint a négyet rendbe hozhatnánk 
másfél millióból. 
– Lassan Pápateszéren is jelentkeznek a 
városból való kitelepülés, a Bakony kínálta 
aktív pihenési lehetőségeket kihasználók 
üdülővásárlásának jelei, hiszen Győr is, 
Veszprém is egy órányira van. A község 
költségvetésének stabilitása érdekében az 
önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 
– többnyire felújításra szoruló szolgálati 
lakások, kertes házak – a közeljövőben ér-
tékesítésre kerülnek, a továbbiakban pedig, 
amennyiben elegendő igény mutatkozik 
rá, új utcasor nyitását is elképzelhetőnek 
tartjuk. A fejlődés egyik útjaként a kö-
zelmúltban csatlakoztunk a Somló-Marcal 
mente leader akciócsoporthoz, amely ed-
dig 48 településből állta, és eredményesen 
működtek az elmúlt években. A csoport 
tapasztalataira támaszkodva a vidékfejlesz-
tés lehetőségét szeretnénk megragadni.

xxx

Pápateszér a Közép-dunántúli Régió legrégibb települései közé 
tartozik, történelme egészen az Árpádokig nyúlik vissza. A tele-
pülés múltjáról és arról, milyen életet élnek napjainkban, Sza-
lczer György polgármestert kérdeztük. 
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Hatalmas diófa árnyékában, 
az igényesen felújított régi pa-
rasztház makulátlan tisztaságú 
udvarán beszélgettünk az egyre 
népszerűbb súri Kokas-tanya tu-
lajdonosaival, Kovács Zoltánnal 
és nejével, Zsuzsa asszonnyal.

– Mikor döntötték el, hogy falusi ven-
déglátással kezdenek foglalkozni?
– Vagy tíz éve, Székesfehérváron a vállal-
kozói napokon találkoztunk egy nénivel, aki 
Lovasberényben ezzel foglalkozott. Ekkor 
határoztuk el, hogy mi is megpróbálkozunk a 
dologgal. Móron laktunk, így a Bakony falvait 
kezdtük járni, megfelelő helyet keresve. Roko-
ni segítséggel aztán Súron, először az Attila 
utcában találtuk meg álmaink parasztházát. 
Ez a falu közepén állt, meglehetősen romos, 
lepusztult állapotban Fokozatosan felújítot-
tuk, 2001-ben eladtuk a móri lakásunkat, 
és beköltöztünk. Igen ám, de ahol lakik az 
ember, ott nem lehet turistákat fogadni, így 
újra körülnéztünk, és rátaláltunk a Mező utcai, 
faluszéli, igazán ideális helyen lévő tanyára. 
Ennek is nekiláttunk 2005 őszén. Még az 
ajtókat festettük, amikor megjelentek az első 
vendégek! Hét közben felújítottunk, hétvégé-
re aztán mindent eltakarítottunk, és fogadtuk 
a látogatókat. Gyakorlatilag minden hétvégén 
telt házunk volt.

– Hány férőhelyük van jelenleg?
– Az Attila utcában két szobában hat főt 
tudunk fogadni, itt pedig három szobában 
– mindegyikhez külön fürdő tartozik – hat 
ágy, és egy pótágyazható nappali várja kedves 
vendégeinket. Az udvaron lehet sátrat verni, 
kempingezni. Nyáron folyamatosan telt házunk 
van, de télen is jönnek a turisták, főleg hétvé-
géken. Vannak visszajáró családok, akik tovább 
ajánlják a Kokas-tanyát, és viszik jó hírünket 
szerte az országban, sőt még határainkon túl 
is. Ennek ösztönzésére nálunk beváltható 
ajándékutalványt adunk vendégeinknek, ami 
újabb és újabb vendégeket hoz. Egyébként a 
szájhagyomány, a személyes kapcsolatok mellett 
sokan jelentkeznek interneten is, felfedezve a 
www.kokastanya.atw.hu nevű weboldalunkat.

– Milyen különleges programokkal vár-
ják vendégeiket?
– Télen a fő attrakció a disznóvágás, de nép-
szerűek a lovas- és kutyaszántúrák, a szánkózás 
és a síelés, a közös sütések-főzések, a forralt 
bor és a tea. Adventre koszorúkat, asztali 
díszeket készítünk, mézeskalácsot sütünk egy-
ütt a vendégekkel. Húsvétkor természetesen 
nem hiányozhat a programból a tojásfestés, a 
fészekrakás és a kalácssütés. Nyáron lovasko-
csival lehet a Bakony varázslatos tájait bejárni, 
ajánlunk íjászatot, bográcsozást, grillezést és 
rétessütést, és van egy 6x3-as medencénk is az 
Attila utcában. Súron nagyon jól lehet eltölteni 

az időt, van horgásztó, a helyi pincék borútja, 
a vadászház, az új cross-pálya, a gyönyörű 
erdőrengeteg is várja az érdeklődőket. Ezek 
mellett egész napos kirándulásokat ajánlunk, 
hiszen ötvenkilométeres körzetben található 
Komárom, Győr, Tata, Székesfehérvár, Bá-
bolna, Veszprém, Pannonhalma és Budapest, 
a közelben pedig érdemes megnézni a tési szél-
malmokat, a szápári kovácsműhelyt, a csetényi 
angol telivéreken pedig lehet lovagolni. Érdekes 
a jásdi vízimalom, valamint Bodajk, Csókakő, 
Fehérvárcsurgó, Mór nevezetességei, finom 
borai, műemlékei is. Gyerektáboroknak is helyt 
adunk, nyáron egy hétig nálunk táboroznak a 
súri gyerekek, ezt a lehetőséget ingyen kínáljuk 
számukra. Vendégül láttuk Kömlődről a csök-
kentlátók intézetének diákjait is.

– Mik a jövőbeli terveik?
– A sátorozási lehetőség miatt külső vizes 
blokkot kell építeni, szükség van egy nagyobb 
konyhára, és tervezzük egy földház és egy jurta 
építését is. A fő célunk, hogy minden kedves 
vendégünk jól érezze magát a világnak eme 
varázslatosan szép, tiszta zugában, Súron!

Vk

FALUSI TURIZMUS SÚRON – KOKAS-TANYA

KOKAS-TANYA
2889 Súr, Mező u és Attila u.

Tel: 20/556-3567; 20/957-9772
E-mail: kokastanya@t-online.hu
Web: www.kokastanya.atw.hu

http://www.kokastanya.atw.hu
mailto:kokastanya@t-online.hu


Súr

61Regio Regia 2007. augusztus

Bemutatjuk Súr új polgármesterét

IFJ. SÓGORKA MIKLÓS

– Kérem, mutatkozzon be olvasóink-
nak!
– Zircen születtem 1978-ban, szüleim révén 
én is tősgyökeres súrinak vallhatom magamat. 
Az általános iskola elvégzése után a győri 
Bercsényi gimnázium sporttagozatos osztályá-
ba jártam. A Rába ETO utánpótlás labdarú-
gócsapatában fociztam, ám egy sérülés miatt 
abba kellett hagynom a játékot. A Budapesti 
Gazdasági Főiskola idegenforgalmi szakán 
végeztem, majd ugyanitt szereztem közgazdász 
képesítést. A SAPARD programok indulása 
idején, 1998-ban pályázat útján lettem kis-
béri kistérségi menedzser. Feladataim közé 
tartozott a helyzetfeltárás, a stratégiaalkotás, 
a pályázati lehetőségek ajánlása. Ott bábás-

kodtam a Leader-program indulásánál is, ezek 
segítségével óriási kapcsolati tőkére tettem 
szert a faluban, a kistérségben, a megyében 
és a régióban egyaránt. Talán munkámnak, és 
ismertségemnek köszönhetem, hogy megválasz-
tottak polgármesternek.

– Mutassa be néhány szóban a tele-
pülést!
– Súr Komárom-Esztergom megye legdélibb 
települése, egyaránt határos Fejér és Veszprém 
megyével. Mintegy 1300 lelket számlál ez a 
gyönyörű erdei környezetben fekvő község, 
amelyet tiszta levegője, nyugalma igencsak 
alkalmassá tesz a pihenésre. Vadban gazdag 
erdőségeivel, vadregényes völgyekben elhe-

lyezkedő halastavaival a vadászat, horgászat 
és természetjárás kedvelőinek egyaránt kedvelt 
úti célja lehet. A gyalogos turisták jelzett úton 
csatlakozhatnak Bakonyoszlopnál az országos 
kék túrához, a kisforgalmú utak kedveznek a 
kerékpárosoknak. Érinti a falut a Táncsics-em-

Mindössze huszonnyolc éves volt tavaly ifj. Sógorka Miklós, 
amikor meggyőző előnnyel lett öt jelölt közül a bakonyi község 
polgármestere. Élete szeptemberben új fordulatot vesz, hiszen 
22-én megházasodik. Eddigi pályájáról, és Súr jövőjéről beszél-
gettünk.



– Milyen elven működik és milyen 
előnyökkel rendelkezik a Ford FFV 
modellje a hagyományos meghajtá-
sú autókhoz képest?
– A FlexiFuel-hajtás léyege az, hogy képes 
a bioetanol és a benzin bármilyen arányú 
keverékével menni, azaz ha nincs  köz-
elben olyan benzinkút, ahol E85-öt (ami 
85 százalék bioetanolt és 15% benzin-
t  tartalmaz) lehet tankolni, akkor normál 
95-ös oktánszámú benzinnel is működik 
az autó.
 Ugyanez viszont nem igaz a hagyomá-
nyos benzines motorok esetében! Ezek a 
motorok maximum 10-15 százaléknyi bi-
oetanolt tartalmazó üzemanyagot képesek 
felhasználni, egyébként károsodik a motor.

– A bioethanol-hajtás okoz-e válto-
zást szennyezőanyag-kibocsátásban, 
élettartamban, menetteljesítmény-
ben, fogyasztásban stb.?

– Az E85-ös üzemanyag használata 
esetén nagymértékben csökken a melegház-
hatás kialakulásáért is felelőssé tett CO2 
kibocsátás mértéke. Az E85 gyártásának 
teljes folyamatát véve (mivel növényből 
készül, tehát a növény növekedésétől 
kezdve, feldolgozásán át egészen a bioe-
tanol elégetéséig) nagyon nagy mértékben, 
akár 50 százalékkal is csökkenthető a CO2 
kibocsátása.

– Milyen modellek kaphatók bioeta-
nol hajtású motorral? Várható, hogy 
FFV haszongépjárműveket is lehet 
vásárolni a közeljövőben?
– Egyelőre a Ford Focus és a C-MAX 
modellek kaphatók FFV változatban. 
Nemrégiben a Ford részéről azt is bejelen-
tették, hogy 2008-tól a Ford Mondeo, a 
Galaxy és az Európában 2007-ben az Év 
Autójának választott S-MAX is elérhető 
lesz FFV motorral.

– Milyen fogyasztói csoportoknak 
ajánlják kifejezetten ezeket a mo-
delleket?
– Mindenkinek ajánljuk, aki törődni akar a 
környezettel, védeni azt, hogy a jövő nem-
zedékei is nyugodtan élhessenek benne.
 
– Milyen továbbfejlődési lehetőségek 
rejlenek még a bioetanol-hajtásban 
a Ford számára?
– A bioetanolos hajtás az egyik legköny-
nyebben elérhető környezetvédő meg-
oldás, hiszen alig kerül valamivel többe, 
mint az összevethető benzines változat, s 
fenntartása pedig szinte ugyanannyiba, így 
a nagy nyereség mindenképpen a kisebb 
CO2 kibocsátás. A technológia kész, csak 
az igények szabják meg, hogy mennyi ilyen 
autó készüljön a Fordnál.

– Hol lehet bioetanolt tankolni ma 
Magyarországon?
– Magyarországon ma két helyen, Bábol-
nán és Győrben lehet E85-öt tankolni, de 
várható, hogy hamarosan egyre több he-
lyen lesz elérhető.

V.É.

BÁBOLNÁN TANKOLHATJUK 
A BIOETHANOLOS FORDUNKAT

Nagy durranás a közelmúltban megjelent, bioetanol hajtású 
Ford modell, az FFV. Lapunk néhány gyors kérdésére Madarász 
György válaszolt a Ford Magyarország képviseletében.

léktúra útvonala is. 
Súr télen a környék sportközpontjává válik: 
megfelelő hóviszonyok esetén egész nap 
üzemel a nemrégiben épített, villanyvilágítású, 
15%-os lejtésű, mintegy 300 méter hosszú 
sípálya, ahol kapaszkodós felvonó várja a téli 
sportok kedvelőit. A faluban megtekintésre 
érdemes a későbarokk műemlék katolikus 
templom az Árpád utcában; 1784-ben 
építették, homlokzata egy átalakítás után ma 
klasszicista.

– Milyen fejődési célokat tűzött ki pol-
gármesteri programjában?
– Programom szervesen épül Reményi Imre 
előző polgármesterünk eredményeire, és 
erőteljesen veszi figyelembe hazánk legújabb 
kori történelmének legnagyobb kihívását, az 
Európai Unióhoz történt csatalakozás tényét. 
Számomra mi sem természetesebb, minthogy 

a program nem egy egyszemélyes elképzelés, 
hanem csapatmunka eredménye.
Már néhány eredményről is beszámolhatok 
október óta. UEFA támogatással műfüves fo-
cipálya épült Súron, és regionális pályázat se-
gítségével felújítottuk az óvodát. Az itt lakók 
széleskörű tájékoztatása érdekében havonta 
megjelentetjük a Súri Kisbíró című újságot, 
megújítottuk honlapunkat (www.sur.hu). A 
hivatal belső ügyintézése már elektronikusan 
történik, önkormányzati képviselőink lemond-
tak tiszteletdíjukról, ennek fejében valameny-
nyien kaptak egy notebook-ot, és internet 
hozzáférést. Távolabbi célunk egy egészség-
ház létrehozása, jelenleg ezek a szolgáltatások 
szerte-szét vannak a faluban. Ezt a jelenleg 
üresen álló napközi épület felújításával, át-
építésével szeretnénk megoldani.
Szükség van a könyvtár és a teleház fejleszté-
sére, az általános iskola teljes körű felújítására, 

anyagi és pályázati lehetőségekhez mérten 
tornaterem bővítéssel.
A környezetvédelem területén szükséges a le-
zárt hulladékgyűjtő rekultiválására, megjegyzem, 
csak a hatástanulmányok súlyos milliókba kerül-
nek. A régebbi tervek felhasználásával továbbra 
is tervünk a településközpont felújítása.
A gazdasági fejlődés területén kitörési pont 
lehet az idegenforgalom fejlesztése, támogat-
juk a táborokat, vállalkozóinkat. A csend és 
a nyugalom adott, az aktív turizmust szolgálja 
a parkosított horgásztó, a sportöltözőnél 
kialakított táborozóhely vagy éppen az au-
tós és motoros rally-pálya, augusztus 12-én 
rendezzük meg immár harmadszor a több 
ezer nézőt vonzó rally-versenyünket. Úgy 
gondolom, jó irányba indultunk el, amely nem 
lehet más, hogy Súron olcsó, de jó minőségű 
legyen az élet!

veér
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http://www.sur.hu
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XII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál

EGYHETES TÁNCKAVALKÁD 
FEHÉRVÁRON

Hagyományok és újdonságok egyaránt szerepeltek a 12. alka-
lommal megrendezett nemzetközi programban. 
A felvonulások, utcazenék, színpadi zenekari és táncbemutatók 
mellett folytatódott a Táncház épületében szokásos esti ven-
déglátások, tánctanítások sora. Kipróbálták a vendéglátó Alba 
Regia Táncegyüttes szervezői a Királyi Filmvászon, Királyi Gyer-
mekjátszó ötletet. Minden délután néprajzi, néptáncos filmeket 
láthattak az érdeklődők, a kicsiknek pedig játékokat, énekeket 
tanítottak, illetve hangszereket mutattak be a külföldi csopor-
tok. Nap mint nap hajnalig tartottak a közös vigadalmak. Volt 
székfoglaló kanadai módra, rimaszombati kalapos játék, de a 
beás cigány táncház, s az algír lakodalmas is sikert aratott. 
Az ételek, finomságok elkészítése, kínálása néha váratlan 
ízeket hozott, de mindig kígyózó sorok várták a különlegessé-
geket. Az augusztus 20-ai szereplést ugyan a vihar miatt zárt 
helyre kellett vinni, de Algéria, Ciprus, Kanada, Kína, Szlovákia, 
Szerbia, Törökország, Izrael, Mexikó, Portugália együttesei itt 
is fesztiválhangulatot tudtak teremteni. 

Göde Andrea
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Berg Endre lapunk indulásától, 
azaz 2001 decemberétől a főmun-
katársunk. Örömmel vettük, hogy 
akkor eleget tett felkérésünknek, és 
csatlakozott a csapathoz.
Bandi bácsi ezt megelőzően több 
országos, politikai, szakmai és bul-
várlap, valamint a megyei napilap 
újságírója volt, több könyv szerző-
je, társszerzője. Azóta is hónapról 
hónapra, rendületlenül tudósít el-
sősorban Tatáról – nagyobb részt 
a honvédségen belüli eseményekről 
–, ám nem idegen számára a spor-
tolók, művészek, kiemelkedő társa-
dalmi szerepet vállaló egyéniségek 
portrészerű bemutatása sem.

Tevékenységének méltatásakor ki 
kell emelnünk megbízhatóságát, 
írásainak pontosságát, tárgyszerű-
ségét, olykor vagány szófordula-
tait, könnyed, közérthető stílusát. 
Mindig büszkén vállalja angyalföl-
di származását, bokszolói múltját, 
kiemelve, hogy bizony nem kitapo-
sott úton jutott el az újságírásig, az 

elismerésekig.
Öt éve ugyan-
ezen kitüntetés 
III. fokozatáért, 
most a II.-ért 
g ra tu lá lhat tunk 
neki ezeken 
az oldalakon. 
Reméljük, hogy 
hamarosan a 
civileknek ado-
mányozható leg-
magasabb állami 
kitüntetés arany 
f o k o z a t á n a k 
birtokosaként is 
köszönthetjük!

Ehhez – stílsze-
rűen – jó erőt 
és egészséget 
kíván, és várja 
újabb és újabb 
írásait a Regio 
Regia magazin 
szerkesztősége!

FŐMUNKATÁRSUNK KITÜNTETÉSE
Berg Endre, a Regio Regia 
magazin alapító főmunka-
társa nemzeti ünnepünk 
alkalmából – a Honvéd 
Bajtársi Klub (Tata) elnök-
ségének kezdeményezésére 
– augusztus 16-án Buda-
pesten, a Honvédelmi Mi-
niszter által adományozott 
Honvédelemért Kitüntető 
Cím II. fokozatát vehette át 
a Stefánia palotában meg-
rendezett ünnepségen dr. 
Vadai Ágnestől, a Honvédel-
mi Minisztérium államtitká-
rától. Az indoklás szerint az 
elismerést a nyugállományú 
katonák és a honvédségi 
nyugdíjas szervezetek érde-
kében végzett kiemelkedő 
tevékenységéért adomá-
nyozzák.

KITÜNTETÉSEK 
AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL
Az MH Budapesti Nyugállományúk Klub elnökségének kezdeményezésére a 
Honvédelmi Miniszter a Honvédelemért Kitüntető Cím III. fokozatát adományozta 
Bokros Zsigmond nyugállományú törzszászlósnak.
A Honvéd Bajtársi Klub (Tata) kezdeményezésére többeket is kitüntettek nemzeti 
ünnepünk alkalmából:
Honvéd Vezérkari Emlékplakettet vehetett át Veszprémben R. Gál József nyugál-
lományú százados.
Ugyanezen kitüntetést tatai 
ünnepség keretében nyúj-
totta át Adamik Gyula 
nyugállományú zászlósnak és 
Sáfár György nyugállományú 
törzszászlósnak Sárközi József 
nyugállományú ezredes, a 
Honvéd Bajtársi Klub elnöke.
Fotónk az utóbbi eseményen 
készült.






