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JÓ SZERENCSÉT!
A tatabányai felnőttek, sőt az iskolások és még az óvodások is ezzel a hagyományos 
bányászköszöntéssel üdvözölték egymást hosszú évtizedeken keresztül. A kedves 
hagyomány mára a megszűnt bányászkodással együtt lassan elfelejtődik. Régi szak-
társak és nosztalgiázó családtagok mondogatják még egymásnak, de a fiatalabbak 
szájából egyre ritkábban hallani.
Kár érte, mint minden hagyományért, amely összeköt egy közösséget. Használjuk 
hát bátran, hiszen a Gerecse árnyékában húzódó település elmúlt közel száz éve a 
szénről, az iparról, a bányászatról szólt, nem kell ezt szégyelleni, tagadni, ha mára 
alapjaiban változott is meg az élet, és a város iparstruktúrája.

Nem is köszönthetnénk szebben a városi létének 
hatvanadik évfordulóját ünneplő Tatabányát, csak 
annyit tudunk tenni, hogy mostani magazinunknak 
pontosan a felét Komárom-Esztergom megye szék-
helyének szenteljük. Az egyedülálló történeti kro-
nológia közreadása mellett bemutatjuk a fejlődési 
irányokat, a legnagyobb vállalkozásokat, kulturális 
intézményeket, érdekes embereket – a régi, és a 
mai Tatabányát.
A kép nem lehet persze teljes, ezért következő 
számainkban – ha kisebb terjedelemben is – visz-
szatérünk a városhoz. Addig is csak így köszönhe-
tünk el: Jó szerencsét Tatabánya!

Veér Károly
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Tavasszal megismerhették lapunkban Kova-
csics Imrét, az Agárdi Gyógy- és Termálfür-
dő frissen kinevezett vezérigazgatóját. Az 
új vezér a háta mögött a jól működő Rába 
Quellével, a fürdővezetésben szerzett ta-
pasztalatával, személyes habitusával mára 
bizonyít – az elmúlt hét hónap alatt hetven 
milliót költöttek a szolgáltatásbővítésre, 
fejlesztésre, mindezt úgy, hogy az Agárdi 

Gyógyfürdő az átvételt követő első hó-
napokban már nyereségesen működött. 
Az ünneplésre azonban nem csak az átadás 
adott okot. Bemutatták a Fürdővilág című 
vadonatúj folyóiratot, amely hiánypótló a 
gyógyvizek hazájában, és példa nélküli 
együttműködés indult az Agárdi Gyógy-
fürdő és a Vörösmarty Színház között. A 
kultúra, művelődés és a testi, szellemi fel-
frissülés így fonódik össze és érhető el egy 
intézmény falain belül. Kérdésünkre Szurdi 
Miklós színházigazgató elmondta, hogy 
főleg a nyári, szabadtéri lehetőségeket ki-
használva folytatják a közös munkát, amely 
egyedülálló szórakozási lehetőséget biztosít 
majd a fürdővendégeknek.

A Széchenyi-terv támogatásával felújított 
Agárdi Gyógy- és Termálfürdő 2004 
decemberében nyitotta meg kapuit. A 
fejlesztés során számos balneo- és fizikote-

rápiás kezeléssel bővült a fürdő gyógyrész-
lege.  Korszerű gyógyászati eszközöknek és 
a szakképzett személyzetnek köszönhetően 
a kezelések kihasználtsága gyorsan elérte a 
maximumot. Ennek következtében, szinte 
már törvényszerű volt, hogy további fej-
lesztésekkel emeljék az Agárdi Gyógy- és 
Termálfürdő színvonalát. A cél, a vendég-
kör bővítése volt. 2007 tavaszán az új 

vezetés első lépésben 
gazdasági átszervezést 
hajtott végre, melynek 
e redményeképpen 
számos fejlesztés és 
szolgáltatásbővítés 
valósult meg. A nyár 
folyamán egy 150m2 
alapterületű homoko-
zós játszótér, lengő-
teke-pályák, 3x3m-es 
napernyők és napozó 
ágyak, illetve büfésor 
került telepítésre a 

fürdő udvarának 9ha-os, ligetes, zöld 
területén. Ezen kívül a 300m3 –es fedett 
medence előterében egy szélesvásznú 
kivetítő gondoskodik a fürdővendégek 
szórakoztatásáról.
Az elmúlt másfél hónapban megépült a 
sokak által igényelt wellness részleg is. Az 
átépítés során a fürdő 180m3-es gyógy-
medencéjét, különböző élményelemekkel, 
gyermekpancsolóval és játszóházzal bővít-
ve családi medencévé alakították, melyhez 
külön koktélbár épült. Az élménymedence 
kialakításával párhuzamosan a szaunablokk 
is bővítésre került. A már meglévő szauna 
szolgáltatások, kombigőz-, infra-, fény- és 
aromakabinnal, illetve egy 80m2-es üveges 
pihenőrésszel, valamint egy közel 100m2-
es szaunakerttel egészültek ki. 
Mára elérhető a fürdő épületében han-
gulatos sóbarlang és masszázs-szalon, 

korszerű fitness- és spinning-terem illetve 
szolárium-stúdió, és természetesen minden 
igényt kielégítő vendéglátó helyiségek 
(melegkonyhás étterem, koktélbár, büfé és 
látványpékség) várják a vendégeket. 
Mivel a fenti szolgáltatások várhatóan 
az eddig háttérbe szoruló családosok és 
a fiatal generáció igényeit is kielégítik, a 
Zrt. a fejlesztések után egyértelmű bevétel 
növekedésre számít.  
Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő rö-
vidtávú tervei között szerepel a fürdő 
mellett található Termál Kemping és Panzió 
felújítása, melynek eredményeképpen a 
2008-as évad nyitásával már egy európai 
színvonalú szálláshely várja a kedves vendé-
geket. Mindezek mellett még ez év őszén 
elkezdődik a fürdő udvarának parkosítása, 
illetve egy korszerű beléptetőrendszer kié-
pítése, mely lehetőséget biztosít sokak által 
igényelt kombinált jegy típusok értékesíté-
sére, valamint napi a vendég forgalom ki-, 
és belépésének fokozott ellenőrzésére.
Természetesen a fürdő fejlesztése a fenti 
tervek megvalósítása után is folytatódik. 
A Zrt. 5 éves tervében szerepel egy 
szabadtéri gyermekmedence és hideg vizes 
úszómedence kiépítése, illetve a fürdőhöz 
szervesen kapcsolódó négy csillagos szállo-
da felépítése. 

AGÁRDI GYÓGY-, ÉS TERMÁLFÜRDŐ
2484 Agárd, Határ út

Tel.: 22/579-230, Fax: 22/579-249
Nyitva tartás:

hétköznap: 8.00-21.00
hétvégén és ünnepnap: 9.00-21.00

e-mail: info@agarditermal.hu
www.agarditermal.hu

PARÁDÉS WELLNESS-MEGNYITÓ AGÁRDON
2007. október 18-án adták át Agárdon a régi fürdő új wellness 
részlegét. A hagyományos ünnepélyek helyett azonban egy igazi 
showműsort szervezett a fürdő és Mónus Ágnes nevével fémjel-
zett Tuego Reklámügynökség. A víztükör fölé emelt színpadon 
felléptek a székesfehérvári Vörösmarty Színház kiváló színészei 
és Dukai Regina, az est háziasszonya pedig Soma volt.

mailto:info@agarditermal.hu
http://www.agarditermal.hu


A T a r t a l o m b ó l :
NŐI VEZETŐK A KIRÁLYI RÉGIÓBAN - 6-7. OLDAL

Molnár Lászlóné az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi ZRt. vezérigazgatója. Ismert 
és elismert céget vezet több, mint egy évtizede, mégis arra a legbüszkébb, hogy életre hívta a „Nyitott Kapu” 
rendezvénysorozatot, s ezzel hozzájárulhatott a környezettudatos neveléshez.

ÚJ ROVAT SZÜLETIK - 9-11. OLDAL

Ünneplős lapszámunkon (Tatabánya 60 éves, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 15 éves, ünnepeljük az 
új SAAB 9-3-ast, lehetőség szerint az Agárdi Fürdő vadiújan átadott wellness-részlegében, gyógyvízben ázva 
tesszük mindezt) belül örüljünk egy kicsit még valaminek – egy új rovat születésének. Autós Rovatunk 2007. 
októberi számunkkal útjára indul.

RÉGIÓNK ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLAVEZETŐI - 24-27. OLDAL

Október 31., Takarékossági Világnap. Önkormányzati szempontból azonban még egy dátumot jelent ez a 
nap – évente, január 1-jével lehet számlavezető pénzintézetet váltani, ám a döntésről előző év október 31-ig 
kötelesek az illetékes TÁKISZ-t tájékoztatni.

TATABÁNYA RITMUST VÁLT - 33-68. OLDAL

A bányászvárosból sokszínű iparvárossá alakult Tatabánya ma sokkal nehezebben, nagyobb erőfeszítések árán tud 
olyan jóléti beruházásokra gondolni, melyeket annak idején a bánya szinte magától értetődően finanszírozott.

Tartalom

5Regio Regia 2007. október

Gárdony 10 – 15 év távlatban: 
innováció- orientált idegenfor-
galmi erőcentrum, kiváló élet-
lehetőségeket biztosító város.

„…A gazdasági szerkezet 
jellemzői :

- idegenforgalom
- turizmus
- konferernciaturizmus
- ökoturizmus
- rekreáció
- kereskedelem
- fejlesztések

Jelenleg a kereskedelmi szálláshelyek 
kapacitása és vendégforgalma tekin-
tetében növekedés nem tapasztalható. 
Ezen tendencia megváltoztatása volna 
kívánatos. Ehhez szükség van külső és 

helyi vállalkozók aktív közreműködé-
sére…”

Az idézet Gárdony város 2006–2010 
közötti gazdasági programjából való. Az 
ide vágó passzusok megvalósulásának 
fontos állomása az átadott wellness részleg 
az Agárdi Gyógy- és Termálfürdőben – és 
egyáltalán, az a fejlődési 
iram, amit a fürdő diktál 
a város többi turisztikai 
vállalkozásának; és teszi 
mindezt az összefogás je-
gyében. Így valósulhatott 
meg, hogy az október 
18-aii ünnepségen az 
agárdi Csóbor Pince 
borai és az Agárdi Pá-
linkafőzde Kft. röviditalai 
csordogálhattak a Nádas 

Étterem által megterített, csemegékkel ro-
gyásig rakott asztalok közt. 
Egy számonkérni-valónk maradt még: Tóth 
István polgármestert a fűtés korszerűsítésé-
ről kérdeztem, amelyre elmondta, a tervező 
céggel közösen pályáztak a norvég alaphoz 
– egyenlőre várniuk kell az eredményre.

Vitkóczi Éva

A KÍVÁNATOS ÉS ELÉRHETŐ JÖVŐKÉP



– Kezdjük a „bölcsőtől”! Milyen családi, 
munkahelyi háttérrel indult az életnek?
– Tatabányai születésű vagyok. Édesapám és 
édesanyám egyszerű, kétkezi munkások voltak. 
A tisztesség a legfontosabb számomra, amit 
tőlük kaptam.
Az otthonról hozottak mellett azonban nagyon 
meghatározó volt az a húsz esztendő is, melyet 
első munkahelyemen, a megyei építőipari válla-
latnál töltöttem. Az ott lévő szemlélet, tartás, 
problémamegoldó gondolkodás egy életre 
belém ivódott, s ma már arra törekszem, hogy 
továbbörökítsem mindezeket cégünknél is.
Az építőipar után az első komolyabb váltás 
az Ingatlankezelő Vállalat volt, ott gazdasági 
igazgató-helyettesi munkakörben dolgoztam. 
A rendszerváltás idején a jogszabályok mint-
egy rákényszerítették az önkormányzatokat, 
hogy a feladatait vonja össze, ekkor jött 
létre a Városgazdálkodási Vállalat, melynek 
igazgatójává választottak. Végül a feladataink 
a hulladékgazdálkodással is kibővültek, majd 
az évek során aztán az ingatlankezelés önállóvá 
vált, s maradt a hulladékgazdálkodás.

– Hogyan sikerült a tanulmányait a pá-
lyájával összhangba hoznia?
– Az építőiparban töltött évek alatt okleveles 
közgazda lettem, majd szaktanfolyamokat vé-
geztem, és megszereztem az ingatlankezeléshez 
szükséges felsőfokú végzettséget. Jelenleg 
pedig rendszeresen szakmai képzéseken bőví-
tem az ismereteimet, amelyek természetesen a 
hulladékgazdálkodással kapcsolatosak.

– Milyen nehézségei vannak ennek a 
szakmának?
– Egy picit szélmalomharc abban az ér-
telemben, hogy ez egy sokszereplős történet. 

Csak együttműködve lehet komoly eredménye-
ket elérni. Jogszabályi téren is alapvető válto-
zások történtek, éppen ezért a folyamatokat 
összefogni nem kis feladat. 
Az látszik, hogy a környezetvédelem nem csak 
divat, hanem egyre fontosabb téma. Ma már 
mindenki akarja, tesz is érte, de – legnagyobb 
sajnálatomra – az igazi végfelhasználó még 
gyakran hiányzik. A lakosság, az ipar a sze-
lektív gyűjtésből kiveszi a részét, a szolgáltatók 
felkészültek a szállításra, előkezelésre, de ezzel 
nem áll arányban a használt anyagot alapanyag-
ként alkalmazó háttéripar. 
Azt is problémának látom, hogy egy-egy 
nagyobb horderejű beruházásnál az érzelmi 
és nem a szakmai érvek kerülnek előtérbe, 
amelyek megakadályozhatják a település idő-
beli fejlődését. Fontos lenne, hogy a valóságos 
műszaki, gazdasági és környezetbiztonsági 
információk jussanak el az érintettekhez. 
Gondot okoz egy-egy helyi sajátosság is. 
Tatabányán például a többszintes épületek 
hulladéktárolása nem tökéletes. A kukák az 
utcán állnak, bárki bele- vagy mellé dobhatja 
a hulladékot. A házak építésekor nem került 
kialakításra kapun belüli tárolótér, erre akkor 
senki sem gondolt.
Aztán az is komoly probléma, hogy még min-
dig ahhoz vannak szokva az emberek, hogy a 
közösség feladata nem az övék. Valahogy nem 
érzik magukénak a közvetlen környezetüket, 
mindenki csak a szigorúan vett saját portáján 
hajlandó meglátni a feladatokat.
De, hogy valami jót is mondjak, az új bete-
lepülő cégek - akik itt jellemzően sokaknak 
adnak munkát -, mindegyike komolyan veszi a 
környezetvédelmet, így az ott dolgozók is ezt 
tapasztalják, ezt viszik már haza.

– Hogyan állunk a szelektív gyűjtés 
terén?
– Azt gondolnánk, hogy ez leginkább falun 
működik jól, pedig nem így van. Tatabányán 
a legtisztább a külön gyűjtött anyag. Precízen, 
odafigyelve gyűjtik a különféle hulladékokat az 
itt élők.

– Éppen most jubilált a cégük. Ez min-
dig jó alkalom a számadásra. Mennyire 
lehetnek elégedettek?
– Valóban 15 esztendeje, hogy részvény-
társasággá alakultunk, és 10 évvel ezelőtt 
privatizálták a céget, úgyhogy tényleg van 
mit ünnepelnünk. Természetesen ez alkalomból 
számvetést is készítettünk. Egy mondatban 
összefoglalva azt mondhatom, hogy elértük a 
célt, amit kitűztünk magunk elé. A részvény-
társaság létrehozását még jogszabály írta elő. 
Ezután jelölte ki tulajdonos önkormányzatunk a 
fejlődés útját: meg kell építeni az európai uniós 
szabályoknak is megfelelő hulladéklerakó-he-
lyet, meg kell teremtenünk a munkához szük-
séges modern eszközöket és az ehhez tartozó 
technológiát, valamint el kell végeznünk a 
korábbi hulladéklerakó rekultivációját. A 
kiinduló pont akkor a városvégi szigeteletlen 
hulladéklerakó, a két számjeggyel leírható 
életkorú járművek, az elavult technológia, a 
negatív pénzügyi eredmény volt. Ekkor került 
sor a tőkebevonásra. 
Szakmai privatizáció történt, nagyon komoly 
felelősségteljes munkával választották ki a 
vevőt, s a befektető teljesítette, amit vállalt. 
Amit akkor terveztünk, hová is akarunk el-
érni 10-15 év múlva, nos ez teljesült. Jó 
érzés volt arról beszélni az évforduló kapcsán 
azoknak a vezetőknek, akik hittek bennünk, 
s azoknak a kollégáknak, akikkel együtt ezt 
végigcsináltuk. 

– Az ön szakmájában jellemzőek a női 
vezetők?
– Abszolút nem, bár úgy tűnik növekszik a 
hölgyek száma ezen a téren is. Ma még jel-
lemzően férfiak tevékenykednek ebben a szak-
mában. Én úgy látom, hogy mindkét nem je-
lenléte fontos, a nők egy kicsit érzékenyebbek, 

A KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉSÉRT 
KÉPES „KAPUKAT IS KINYITNI”

Molnár Lászlóné az AVE Tatabánya Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Zrt. vezérigazgatója. Ismert és elismert céget 
vezet több mint egy évtizede, mégis arra a legbüszkébb, hogy 
életre hívta a Nyitott Kapu rendezvénysorozatot, s ezzel hozzá-
járulhatott a környezettudatos neveléshez. A gyerekek közül így 
egyre többen ismerik meg szakmájukat, céljaikat, a környezet-
védelem alapjait. A Királyi Régió női vezetői közül ma őt ismer-
hetik meg közelebbről.N
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empatikusabbak, 
beleér zőbbek, 
míg a férfiak 
időnként gyor-

sabbak, hatékonyabbak tudnak lenni. Az 
elmúlt hosszú évek alatt én sok örömöt és sok 
nehézséget is megéltem már. Az a tapaszta-
latom, hogy egy-egy témánál a feladatra kell 
koncentrálni, hiszen az a fontos, amit leteszünk 
arra a bizonyos asztalra. A cégnél elég sok 
a női vezető, de szinte minden poszton ott 
vannak a férfi vezetők is. A kettő együtt 
hatékony. Kell karakteres előrelépés, fejlesztés, 
ezt elsősorban a férfiaktól várjuk, de kell ehhez 
a rend, a biztonságos háttér, ezt pedig a női 
oldal képes megteremteni.
Amit én nagyon fontosnak tartok – és ez 
elsősorban a női szemléletből fakad –, az a 

csapatmunka. Együtt kell működni. Nagyon 
fontos a feladat pontos megfogalmazása. Én 
az együttműködésben hiszek. Kell az alkotó 
légkör, az, hogy mindenkinek meglegyen 
a maga helye. Az óhatatlanul szükséges, 
hogy mindenki a mellette lévőkkel is jó 
kapcsolatban álljon, nyitott szemmel járjon, 
probléma esetén jelezzen. S ide tartozik 
a dolgozók megbecsülése is, amit nagyon 

fontosnak tartok. Mi igyekszünk elismerni 
a kollégáinkat, akarjuk, hogy jól érezzék itt 
magukat, büszkék legyenek arra, hogy tagjai 
az AVE csapatnak.

– Ha már a szakmáról esik szó, milyen 
szakmai szerepvállalásai vannak?
– A Köztisztasági Egyesülés felügyelő 
bizottságának vagyok a tagja jelenleg. Ko-
rábban több szervezetben is vállaltam 
feladatokat, a cégvezetésből adódó elfog-
laltságaim miatt azonban mára már csak ezt 
az egyet tartottam meg. Ezt is elsősorban 
azért, mert sokat segít a jogszabályok kö-
zötti eligazodásban, az előzetes információk 
elérésben, illetve a tapasztalok megosztásának 
is fontos szakmai háttere.

– Visszatekintve az említett időszak éve-
ire, mire a legbüszkébb?
– Talán arra a Zöld Ág díjra, melyet Tatabá-
nya városa hozott létre, s melyet elsőként én 
vehettem át a város vezetőitől. Ezt elsősorban 
a környezettudatos nevelésben elért eredmé-
nyeinkért kaptam, kaptuk. Úgy érezzük, mi 
magunk is, hogy adtunk-adhattunk valamit 
a jövőnek, ami pénzben nem mérhető. Egy 

vízműves kolléganővel, úgy jó nyolc évvel 
ezelőtt találtunk ki egy rendezvénysorozatot, 
amely azóta is évről-évre megszervezésre 
kerül. A lényege az volt, hogy a közszolgál-
tatók fogjanak össze és csináljunk együtt egy 
rendezvénysorozatot a gyerekeknek, aminek 
kapcsán - kinyitva kapuinkat - megmutathat-
juk magunkat. Így jött létre az ún. Nyitott 
Kapu rendezvénysorozat, mely ugyan gyer-
mekeknek készült, de velük együtt bejön a 
pedagógus és a szülő is. Igen nagy örömünkre 
szolgál, hogy a rendezvényt már két éve a ta-
tabányai önkormányzat bonyolítja, kiegészült 
civil szervezetekkel is, és a városi rendezvé-
nyek rangjára emelkedett. De a sikert az is 
visszaigazolja, hogy ma már a gyerekek nem 
csak a megyeszékhelyről, hanem a környező 
településekről is felkeresnek bennünket ebből 

az alkalomból. Természetesen ezeknek a ren-
dezvényeknek érezhetőek a jótékony hatásai 
is. A középkorúak környezettudatosságát 
nagyon nehéz alakítani, viszont a gyerekek 
nyitottak, fogékonyak erre, s az a tapasztala-
tunk, hogy az ő kedvükért még a felnőttek is 
jobban odafigyelnek a környezetükre.

Cseh Teréz



Mint emlékezetes, a XI. Előadóművészek 
Világbajnokságán (WCOPA World 
Championships Of performing Arts), 
melyet július 28-a és augusztus 5-e kö-
zött rendeztek meg az Amerikai Egyesült 
Államokbeli Hollywoodban, az oroszlányi 
Silhouette balett két kategóriában, kortárs 
és karaktertánc produkcióval mérette meg 
magát, s mindkét számukkal aranyérmet 
szereztek.
Hosszú út vezetett idáig – meséli Csáky 
Mária többszörös nívódíjas művészeti 
vezető. Álmatlan éjszakák, koreográfiák 
készítése, országos és Európa-bajnoki győ-
zelmek, s gyakorlás, gyakorlás, gyakorlás. 
A mai gála közönségének bemutattuk az 
elmúlt évek legsikeresebb produkcióit, 
kezdve a 2005-ös Elapadt könnyeim című 
darabtól kezdve, a Hollywoodban győztes 
két koreográfiáig, de azt gondolom, itt az 
ideje a továbblépésnek is. Van egy nagy 
álmom, egy olyan táncszínház létrehozása, 
ahol egész estés darabok színrevitelére nyíl-
na lehetőség. Egy ilyen kulturális projekt 
megvalósítása azonban nagyon sok pénzbe 

kerül, s még nagyobb városi összefogást 
feltételez. 
Ma azok előtt akartuk tiszteletünket tenni, 
akik közreműködtek abban, hogy sikerült 
előteremteni az amerikai út mintegy 3,5 
milliós költségét. Elsősorban a szülők 
áldozatvállalására gondolok, de kiemelke-

dően támogatta világbajnoki szereplésünket 
a Rajnai Gábor polgármester vezette 
oroszlányi önkormányzat, Keleti György, a 
térség országgyűlési képviselője, a Vértesi 
erőmű, a Magyar Fejlesztési és Hitelbank, 
a Kulturális Alap és a művelődési központ 
is, ahol rendezvényeinkhez ingyen biztosít-
ják a termet és a technikát.
Összefoglalva azt mondhatom – folytatta 
Csáky Mária, egy kisváros nagy összefo-
gása segítette együttesünket. Most egy 
még nagyobb álom megvalósítása a cél, s 
miért ne sikerülhetne az is?

A HÁLA GÁLÁJA OROSZLÁNYBAN
Köszöntötte támogatóit a Silhouette balett

Ez az előadás nem jött volna létre, ha nincsenek önök, hiszen 
ma este a támogatóknak, a segítőknek a balettegyüttes tagjai a 
maguk sajátos módján, tánccal köszönik meg azt, hogy kétsze-
res világbajnokként térhettek vissza az óceánon túlról – fogadta 
pénteken este az oroszlányi művelődési központ közönségét a 
műsorvezető.
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Ünneplős lapszá-
munkon (Tatabánya 
60 éves, a Modern 
Üzleti Tudományok 
Főiskolája 15 éves, 
ünnepeljük az új 

SAAB 9-3-ast, lehetőség szerint az Agárdi Fürdő vadiújan át-
adott wellness-részlegében, gyógyvízben ázva tesszük mindezt) 
belül örüljünk egy kicsit még valaminek – egy új rovat születésének. 
Autós rovatunk, a Regius Currus (királyi jármű) 2007. októberi 
számunkkal útjára indul és örömmel látom, hogy padlógázzal teszi 
mindezt – a kínálat igen gazdag, statisztikától kezdve újautón át, régi 
autóklubunk új alapokról startolásáig átfogó a kép. 

Kedves olvasó, csalódni fog, ha teszteket, tanulmányautók be-
mutatását, eespét, ábéeszt, erbeget, efefvét, hádéit és a társaikat 
várja – ilyen irányú igényeit kielégítheti a piacon kapható, profi 
autós szaklapokból. Régiós magazinként elsődlegesen az érdekel, 
ami nálunk, a saját házunk táján történik – új márkák, új szalonok 
megjelenése, néhány kivételes ajánlat, trendek, összefogások, ered-
mények... 
Szeretném bemutatni önöknek lapszámról lapszámra a három megye 
múlttal rendelkező autókereskedőit, hiszen olyan EMBEREK vannak 
az autók mögött, akik tehetnek, és tesznek is „a közért” – bár 
ezt ma úgy mondják, fontos nekik a társadalmi felelősségvállalás. 
Reményeim szerint a jó úton járunk majd, és ezúton is buzdítanám 
olvasóinkat – osszák meg velünk, velem véleményüket, kritikájukat, 
vagy ha hallottak valami izgalmasat (bulvár és politika kizárva)!
Jó olvasást, jó szórakozást kívánva maradok tisztelettel:

Vitkóczi Éva

ÚJ ROVAT 
SZÜLETIK…

Mivel is indulhatna új rovatunk, mint egy körültekintéssel. Az év lassan 
eltelt, az utolsó negyedet tapossuk. Felmérésünk januártól augusztu-
sig mutatja a változásokat, a márkák jelenlétét és piaci részesedését. 
Ugyan a nagy év végi hajrá még hátra van, de az bátran elmondható, 
hogy az év nagy nyertese a piaci részesedés növelésében 2006-ról 
2007-re a Suzuki, amely menetelése tovább várható az új Wagoner 
megjelenésével, de nem sokkal maradt le az Opel sem – éppen csak 
5%-kal. Ám első helyen végzett az alsó közép kategóriás járművek 
szegmensében és a Citroen után dobogós az egyterűek eladásában vívott harcban is. Felső közép kategóriában hódít a Skoda Oktavia, 

bár házon belül marad a második hely is – ezt a Volkswagen birtokolja. 
Kíváncsian várjuk, hogy 
mit hoz az év vége, én 
ezennel ünnepélyesen 
megígérem, hogy 
diagrammokkal legkö-
zelebb akkor jelenünk 
meg, ha már a 2007-
es év eredményeiről 
tudunk beszámolni!

AUTÓPIACI KÖRKÉP

– A garázs – mint általában az állami vezetőké – 
Audi A6-ot rejt, ám a környezetvédelmi minisztéri-
umnál időközönként, kísérleti jelleggel kipróbálhatok 

bioüzemanyag hajtotta autót is – ez legutóbb egy SAAB volt. 
A minisztérium célja egyébként, hogy minél hamarabb zöldítse a 
közbeszerzést – legyen szempont a szigorú környezetvédelmi elő-
írásoknak való megfelelés, a bioethanollal működő, vagy hibrid haj-
tású autók előtérbe helyezése. Természetesen ezzel párhuzamosan 
támogatjuk az E-85-öt forgalmazó benzinkutak elterjedését és a 
pénzügyminisztérium felé a regisztrációs díj csökkentését, hasonlóan 
a hibrid autókéhoz.
– Mit szeret a legjobban az Audiban, és mi a legfonto-
sabb szempont autóválasztásnál?
– Fontos a megbízhatóság – egymást érik a programok, ren-
dezvények a naptáramban, ezért az elsődleges szempont, hogy ne 
hagyjon cserben félúton az autóm. Az Audi ennek tökéletesen 
megfelel, ez egy jó, kidolgozott konstrukció – és a gyár szintén 
foglalkozik környezetkímélő motorok kifejlesztésével, szerelésével.
– Mi az álomautó?
– Egy hibrid Lexus a kedvenc, nem csak azért, mert a legjobb 
eredményeket produkálja károsanyag-kibocsátás terén, hanem azért 
is, mert az egész autó megépítésénél – tehát az alkatrészeknél is 
– figyelembe vették a környezetvédelmi szempontokat. Vélemé-
nyem szerint a legmodernebb, leginnovatívabb környezetbarát 
autó ma a Lexus.

MIT REJT A GARÁZS?
Induló rovatunk első áldozata Dióssy 
László, a KvVM szakállamtitkára. 

ALSÓ-KÖZÉP KATEGÓRIA



A reptér hangárjában berendezett bemuta-
tóterem svéd ételkülönlegességeket, jégbárt 
rejtett, a hangulatot mixershow fokozta, majd 
Besenyei Péter műrepülő világbajnok hazudtol-
ta meg a fizikát – improvizatív előadása fittyet 
hányt szabályra és törvényre egyaránt. Repü-
lését nézve azon gondolkodtam, vajon ez az 
ember járni is tud? Akinek ennyire természetes 
közege a levegő, nem partra vettett hal-e a 
szilárd talajon? Legnagyobb meglepetésemre 
Péter a földön is olyan magabiztos, mint a 
levegőben. Mint a technikai sportok nagy 
rajongója, autóversenyzőként is szerepel – s ez 
utóbbi már több izgalmat jelent számára, mint 
a műrepülés. 
Besenyei megjelenését azonban nem csak autó-

versenyző múltja indokolta, hanem a tény, hogy 
a svéd csúcstechnológiát jelentő Saab közös 
ívású a Grippen vadászrepülőkkel. Így már 
nem is olyan meglepő az a minőség és stílus, 
amelyet az idén hatvan éves márka képvisel. 
Jelenleg Magyarországon két autógyár kínál 
bioethanol hajtású járművet – a Saab BioPower 
esetében azonban további két erőforrás közül 
választhatunk: E85-öt tankolva az 1.8t 175 
lóerőt, míg a 2.0t kereken 200 lóerőt rejt, és 
mindkét motor elérhető Sport Sedan és Sport 

Combi változatban is. Hagyományos benzinnel 
előbbi 150, utóbbi 175 lovat jelent. A Saab 
innovációja az előremutató turbótechnológián és 
az egyedi Saab Trionic motorvezérlésen alapul, 
és képessé teszi az autót arra, hogy automatiku-
san alkalmazkodjon a felhasznált üzemanyaghoz.
Ha még nem barátkoztunk meg a természet-
kímélő hajtásmóddal, választhatunk benzines 
motort – a legkisebb is 122 LE/167Nm, az 
igaz csemege azonban a 2.8 V6 Turbo, 255 
pacival a motorháztető alatt – ha dízelre eskü-
szünk, akkor az 1.9 TiD (150 LE) vagy TTiD 
(180 LE) varázsol el. Az új, agresszívebb 
külső és a teljesítmény azonban nem egyedüli 
jellemzői a Saabnak; 2007-ben a Sport Sedan 
Top Safety Pick Díjas lett. Az úttartásért – már 

meg sem lep – az egyedi Saab futómű-
rendszer felel: a ReAxs lehetővé teszi, 
hogy mind a négy kerék részt vegyen a 
kormányzásban. 

Kedves olvasó bizonyára épp kezdi 
megunni a szövegelést – ezzel én is 
így voltam azon a péntek délutánon. 
Már alig vártam, hogy kipróbáljam a 
választott 2.0 BioPower Sport Sedant 
– érzem-e a derekamon a ménest. A 
bőr ülésekre huppanva az első, ami fel-
tűnt, hogy annyira kézre-szemre-lábra 

állt minden, eszembe sem jutott, olyan autóban 
ülök, amit először vezetek. A tesztvezetés vé-
geztével azt kell, hogy mondjam – semmiben 
nem túloztak az autó bemutatóján! Részleteket 
azért sem árulok el, kedves olvasó, vegye a fá-
radtságot, ruccanjon el Fehérvárra, és próbálja 
ki az új Saab 9-3-at – az én jobb lábamat 
meghódította!

Vitkóczi Éva

HÓDÍT AZ ÚJ SVÉD
2007. október 19-én mu-
tatkozott be az új Saab 
9-3-as. A Börgöndi Repülő-
tér adott otthont az új jö-
vevény felavatásának, ahol 
az exkluzív márkák képvi-
selője, a Fehérvár Autóház 
méltó programokkal szóra-
koztatta a nagyérdeműt.
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ÚJ ALAPOKON A MAGYAR AUTÓKLUB
2007. október 15-én lezárult a 
Magyar Autóklub (MAK) régiós-
sá szervezése. Az elmúlt négy 
év során két lépcsőben ment 
végbe a folyamat, az újonnan 
megválasztott vezetés tata-
bányai központtal, Veszprém, 
Fejér és Komárom-Esztergom 
megyét – a Közép-dunántúli 
Régiót – fogja össze. Az egy-
hangúlag megválasztott rég-
iós elnököt, dr. Farkas Károlyt 
Tatabányán kérdeztük a MAK 
jövőjéről.

– Az érdekvédelem erősítése, és az eddigi-
nél szolgáltatóbb jellegű szervezet kiépítése 
a fő cél, olyané, amely mindent elkövet 
azért, hogy tagjai közlekedési komfortérzete 
javuljon. Ehhez  bizony reformokra van 
szükség. A műszaki segélyszolgáltatáson túl 
olyan diszpécserszolgáltatot kell létrehozni, 
amely minden autósnak segítséget nyújt, ha 
bajba kerül. Például kevesen tudják 
például, mi a teendő, ha 
a Bakonyban vadat 
gázolnak. Kihez 
forduljon, milyen 
telefonszámot 
hívjon? 
A jövőben 
az szeretnénk 
megszervezni, 
hogy minden 
új autóhoz járjon 
egy kártya, amelyen 
az éjjel-nappal működő 
telefonszolgálatunk elérhető-
sége lesz. A segítségkérést és a műszaki 
segélyszolgálatot természetesen mindenki 
igénybe veheti, a tagsággal azonban je-
lentős kedvezmények járnak. 
A legnagyobb magyar civil szervezet-
ként fontos és felelősségteljes feladatunk 
előrelépni a gépjárművezetői képzésben 

csúszós tréningek, közlekedési versenyek 
szervezésével. Magyarország nem az 
udvarias sofőrjeiről híres. A közlekedési 
morált a kezdeteknél, a tanulási folyamat 
elindultával kell jól kialakítani a leendő 
gépjárművezetőkben, amely aztán jellemzi 
majd a vezetési stílusukat, a forgalomban 
való részvételüket. Napjainkban az embe-
rek sok időt töltenek az autójukban, és az 
egész napot képes elszúrni egy szemtelen 
sofőr, vagy éppen jobbá tenni egy udvarias 
gesztus. Hiszem, hogy a közlekedési morál 
és a társadalmi mentalitás szorosan össze-
függ. Az Autóklub a rendelkezésre álló 
eszközeivel mindent megtesz azért, hogy 
az utakon is civilizált, egymásra odafigyelő 
emberek legyenek. 

– Van példaképe a hasonló szerveze-
tek közt?
– Azt hiszem, a német mintából sokat 
tanulhatunk. Az A.D.A.C tagjai számát 
tekintve jól működő szervezet, de talán a 
német emberben is erősebb a „valahová 

tartozás“ igénye. Szolgáltatásaink 
javításával, bővítésével mi is 

ezt szeretnénk erősíteni. 
A Magyar Autóklub 
civil szervezetként sikeres 
gazdasági tevékenységet 
folytat, stabilan műkö-
dik, állami támogatás 
nélkül, és a nemzetközi 
szövetség elismert tagja. 

– Mikor indult az autó-
klub átszervezése?

– A megyei egységek négy évvel 
ezelőtt próbarégiókká alakultak, Komárom-

Esztergom, Fejér és Győr-Moson-Sopron 
megyék alkottak egy régiót. Így azonban 
nehezen volt kezelhető a kapcsolattartás a 
közigazgatási szervekkel. 2007 elején új 
régiós felosztást hirdettünk ki, ez már meg-
felel a mostani, közigazgatási határoknak. 
A Magyar Autóklub Közép-dunántúli 
Régiós szervezetében jelenleg közel tízezer 
autóklubtag van, minden megyeszékhelyen 
működik vizsgaállomás. A következő hatéves 
ciklusban terveink szerint megújul a veszprémi 
és a székesfehérvári vizsgaközpont, majd Ta-
tabánya és Esztergom is felújításra kerül, ter-
mészetesen az ügyfélfogadó résszel együtt. 

– Mi lesz az első feladata régiós el-
nökként?
– Személyesen felkeresem a régió önkor-
mányzati, társadalmi vezetőit, a városokban 
működő csoportok vezetőit. Szeretném jól 
megismerni, és összefogásra, szoros együtt-
működésre kérni, késztetni őket, hiszen 
mostantól nincs Veszprém, Dunaújváros, 
Tatabánya vagy Székesfehérvár, hanem régió 
van, ebben kell gondolkodnunk közösen. 

Vitkóczi Éva

A MAK KDR ÚJ ELNÖKSÉGÉNEK TAGJAI:
Dr. Farkas Károly – elnök
Dr. Sebestyén Béla – alelnök
Agócs István, Barkóczi József, Csete Zoltán, Samu Béla, Müllner Vilmos, 
Dr. Szegvári Ferenc, Szabó Bakos György és Varga Imre elnökségi tagok.
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A ROVAT MEGJELENÉSÉT TÁMOGATTA:
FEHÉRVÁR AUTÓHÁZ - 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SZENT FLÓRIÁN KRT. 7. 
TEL.: 06-22/525-000
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Közösségépítő program és kihívás

SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Megtelt a Szabadművelődés 
Háza előtti térség: a Csónaká-
zó-tavon folyamatosan zajlot-
tak 3-4 hajóval a versenyek, a 
füves térséget a felkészülők és 
a nézősereg töltötte meg. 

A kétezer éves kínai legenda szerint az 
igazságtalanul megvádolt és száműzött Qu 
Yuan költő és államférfi a hamis vádak ellen 
tiltakozásul a Mi Lo folyóba vetette magát. 
A halászok holttestét meg akarták óvni a 
halak szétmarcangolásától, ezért csónakba 
szálltak, evezőikkel a hullámokat csapkod-
ták, rizsgombócokat dobáltak a vízbe, 
s próbáltak rábukkanni a tetemre, hogy 
méltóképp eltemethessék. Kínában azóta 
is minden évben - az ötödik holdhónap 5. 
napján - megtartják a sárkányhajó ünnepet, 
amely nemcsak vízi versenyt, de hatalmas 
ünnepséget, színpompás felvonulást is 
jelent. A sárkányhajózás sport csak az 
1970-es években jelent meg Európában. 

Magyarországon 1997-ben Győrben jött 
létre a szövetség. Számos népszerűsítő és 
amatőr versenyt tartanak a karcsú hajók-
kal, hogy mind többeket megnyerjenek a 
sportnak. 

Az „Első bálozók” mezőnyében valóban 
évről évre többen indulnak. Néhány 
órás közös gyakorlással elsajátíthatók az 
alapok, így a diák és felnőtt indulók is 
hamar juthattak sikerélményhez a 18 fős 
legénységgel. Az elöl ülő dobos adta 
ritmusra és a hátul irányító kormányos 
„hopp” vezényszavára egyszerre kell húzni 
az evezőket. Nem is annyira a gyorsaság, 
inkább a csapat együtt mozgása, közös 
ritmusa viszi előre a kecses sárkányfigurás 
járművet. Egységes öltözet, a társakra 
figyelés, az első pár diktálta tempó, az 
előtte ülő mozgásának átvétele mind-mind 
erősíti a csapatszellemet. 
A szervezők minden apró részletre ügyeltek 
az immár harmadik fehérvári rendezvényen. 
Külön csoportban szerepeltek a szakosz-
tályok igazoltjai és az amatőrök, a felnőttek 
és a diákok, precíz beosztásokkal készítet-
ték elő a próbákat és a versenyt egyaránt. 

Göde Andrea
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– Miből élnek ma az emberek Fehér-
várcsurgón?
– Az önkormányzat mellett, amely helyben 
a legnagyobb foglalkoztató, két nagyobb 
vállalkozás működik a községben. Az Üveg-
Ásvány Kft. a régebbi, ők az országban 
egyedüliként üveggyártásra alkalmas kvarc-
homokot bányásznak. A győri székhelyű 
Alcuferr Kft. megvásárolta a volt iparterü-
letet, az egykori bauxitbánya berakodóját, 
ahol hulladékfeldolgozással foglalkoznak 
majd. A két cég együttesen mintegy száz 
főnek ad munkát. A helyi, kisebb szolgálta-
tók, üzletek néhány embert foglalkoztatnak, 
így a munkaképes lakosság nagyobbik része 
a közeli Mórra és Fehérvárra jár dolgozni. A 
két nagy iparcentrum közelsége, jó megkö-
zelíthetősége teszi többek között vonzóvá 
a falut, így nálunk nem csökken, hanem 
gyarapszik a lakosság létszáma.

– Azt mondja, többek között. Milyen 
egyéb okok vannak még?
– A község melletti víztározó gyönyörű 
környezetben fekszik, ideális pihenő és 

horgászhely, a közeljövőben a vízügy állami 
beruházásban megduplázza a vízfelületet. 
Ezen a környéken jelenleg 659 üdülőtelek 
található, ebből négyszáz folyóvízzel is 
ellátott. Az itt üdülők közül sokan ál-
landóra bejelentkeznek hozzánk, és nagy 
az érdeklődés a megürült házak iránt is. 
Vonzerőt jelent az ingatlanok közepes ára 
is, és nem utolsó sorban az, hogy az ön-
kormányzat 37 telekkel új utcát nyitott, itt 
már huszonkét házat építettek egy év alatt. 
Ha marad a kereslet, van lehetőség további 
telkek kialakítására is.

– Akkor nincs gond például az okta-
tási intézmények létszámával sem?
– A faluban ma 1901 lakos él, az óvo-
dánk stabilan működik. Ugyanakkor a sza-
bad iskolaválasztásnak köszönhetően ren-
getegen elviszik az iskolásokat a városokba 
tanulni. Jelenleg kilencven fővel elindult a 
tanév, ám jövőre ilyen formában nem finan-
szírozható tovább az iskola. Persze keressük 
a megoldást, amely talán alapítványi formá-
ban valósulhat meg, ám egyenlőre semmi 

konkrétumról nem számolhatok be.

– Milyen a civil élet Fehérvárcsur-
gón?
– A művelődési ház és a könyvtár ad 
helyet a civil szervezeteknek. Különösen 
büszkék vagyunk a Csámborgó néptánc-
együttesre, de jól működik az ifjúsági- és 
nyugdíjasklub, a sportegyesület, a vörös-
kereszt, a Máltai Szeretetszolgálat és a 
Bűnmegelőzési Egyesület is. Jó a kapcso-
latunk az egyházakkal is, az önkormányzat 
gondozza a temetőket.

– Mit tesznek a település fejlődésé-
ért?
– Részt veszünk a Leader programban, a 
zirci székhelyű Bakonyért Egyesület tagja-
ként. A Galya-völgye Társulásban a turisz-
tikai lehetőségek kiaknázásáért dolgozunk. 
Bár az infrastruktúránk 100%-os, szükség 
lenne az elavult vízhálózat felújítására. 
Ugyanígy gondot kell fordítanunk a falu-
központ és a zöldterületek karbantartására 
is. Korábban a Károlyi kastély hasznosítá-
sán is gondolkoztunk, ám ezt visszakapta 
a család egyik leszármazottja, aki európai 
kulturális központot kíván az épületben 
létrehozni. A legnagyobb kihívást a víz-
tározó környékén az idegenforgalmi szol-
gáltatások bővítése jelenti, hiszen szükség 
lenne vendéglátó- és szálláshelyekre, 
hiszen olyan vonzó lehetőségeket kínálunk 
a víztározón kívül, mint a vadaspark, a 
középkori római katolikus templom, vagy 
az abban lévő Amerigo Tot – községünk 
szülötte – által készített Madonna szo-
bor. Ugyan nem önkormányzati feladat, 
de beszámolhatok róla, hogy már építési 
engedéllyel rendelkezik egy nyolc egysé-
ges szélerőműpark, amely 16 mW-os tel-
jesítményű lesz. Tehát lassan, de biztosan 
fejlődünk, és mindenkit arra biztatok, aki 
békés, nyugodt, tartalmas életre vágyik,
költözzön ide, vagy látogasson el hoz-
zánk, Fehérvárcsurgóra!

veér

FEHÉRVÁRCSURGÓN NŐ 
A LAKOSSÁG LÉLEKSZÁMA

Fehérvárcsurgó Fejér megye északnyugati részén, a Móri árok-
ban helyezkedik el „gyönyörű, regényes vidéken”. „Nevét min-
den valószínűség szerint a falu közepén még ma is fennálló, 
folyton csorgó forrástól vette” – vezeti be a településről közel 
száz esztendővel ezelőtt írott összegző tanulmányát Károly Já-
nos, a község első monográfusa. Bernáth Péter polgármester 
négy év szünettel a rendszerváltás óta a falu első embere.
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TÁTON A JÖVŐRE KÉSZÜLNEK 
A KÖRNYEZET TERHELÉSE HELYETT

Amikor legutóbb a Duna-parti 
nagyközségben jártunk, nagy 
volt az öröm, hiszen átadták 
rendeltetésének a 4,7 km hosz-
szú elkerülő utat, amely egyben 
árvízvédelmi fővédvonal is. 
Azóta tavaly újabb árhullámmal 
küzdött meg sikeresen a falu, 
ám újabb gond redőzi az itt élők 
homlokát. Ez nem más, mint a 
Holcim Zrt. Nyergesújfalu és 
Tát közé tervezett cementgyára. 
Újabb beruházások is történ-
tek, így volt miről beszélgetni 
Szenes Lajos polgármesterrel.

ELKERÜLŐ ÚT, FŐVÉDVONAL
– Az elkerülő út jelentősen csökkentette 
a Táton átmenő forgalmat, és helyt állt 
a 2006-os árvíznél is. Az, hogy mégis 
védekezni kellett, annak köszönhető, hogy 
feladatát csak akkor tudja 100%-osan 
ellátni, ha befejeződik a II. ütem is. Ez 
a Kenyérmezei patak bal parti, illetve az 
Únyi patak mindkét oldali visszatöltésének 
megvalósulása után lehetséges. A szaktárca 
már 2005-ben biztatott bennünket, hogy 
a beruházás hamarosan megvalósul, ráadásul 
rendelkezünk érvényes vízjogi tervekkel is. 
Erre sajnos forráshiány miatt nem kerülhetett 
akkor sor, hanem a Gazdasági Minisztérium, 
az Uniós Ügyekért Felelős Minisztérium és 
a Vízügy elkészítette az úgynevezett Duna- 
projektet, amely a folyó teljes hazai sza-
kaszának hiányzó árvízvédelmi beruházásait 
egyetlen, uniós társfinanszírozású programba 
tömörítette. Azonban hiába fogadta be 
Brüsszel a pályázatot, annak minden egyes 
elemére külön tervekre, engedélyekre van 
szükség, az pedig időbe telik, míg Győrtől 
Mohácsig mindenki beszerzi, elkészítteti 
ezeket. Így tehát most várunk, bízva abban, 
hogy 2008-ra megvalósul végre a teljes 
védmű. Ide tartozik a Duna mellékágrend-
szerének és szigetvilágának szabályozása is, 
friss vízre, kotrásra, stb. lenne szükség, hogy 
a Tát és Esztergom közti folyószakasz ezen 

részét turisztikai célra lehessen hasznosítani. 
Óriási lehetőséget látunk ebben, hiszen a 
közeli borvidékek, a Gerecse, a Duna, a 
horgászlehetőségek, a pazar, ám jelenleg 
pusztuló élővilág igazi vonzerőt jelenthet-
nének. Erre megyei és régiós forrás nincsen, 
közvetlenül a szaktárca kompetenciájába tar-
tozik. Feladatunk a dolog folyamatos ébren 
tartása, hogy el ne felejtődjön!

CEMENTGYÁR
– Szerintünk a jelenlegi ipari struktúra sem 
megtartható, Tát és a többi település kör-
nyezete pedig nem bír el még egy olyan 
beruházást, amely azt tovább szennyezné. 
Nem szabad itt cementgyárat létesíteni, 
hulladékot égetni! A Holcim maradjon ott, 
ahol van! A tervezésnél egyébként teljesen 
figyelmen kívül hagyták községünk érvényes 
rendezési tervét, a környezetvédők, a lakos-
ság és a szakemberek véleményét. Ráadásul 
éppen most kaptam a hírt, hogy a Holcim 
környezeti tanulmányára a szakhatóság első 
fokon kiadta az engedélyt! Szerintünk sokkal 
felelősségteljesebben kellett volna dönteni-
ük, így megvizsgáltatjuk hozzáértőkkel a ha-
tározatot, és lépéseket teszünk a fellebbezés 
ügyében. Tudomásul kellene mindenkinek 
venni, hogy mi a jövőre készülünk, nem pe-
dig környezetünket akarjuk tovább terhelni!

EREDMÉNYEK, BERUHÁZÁSOK
– Tovább folytatjuk a község infrastruktú-
rájának átalakítását. Jelenleg a belső 10-es 
út mogyorósbányai kereszteződésének át-
építésére készülünk, ehhez keresünk forrá-
sokat. Ez a szakasz igen balesetveszélyes, 
rossz az út minősége, rendbe kell tenni 
ezzel együtt a csapadékvíz elvezetését, az 
árkokat, a bejárókat. Szeretnénk a Hősök 
terét átalakítani, parkosítani, parkolókat 
építeni. A Római útnál lakóterület fejlesz-
tés történt, közművesítettünk két utcát, 
elkezdtük a telkeket értékesíteni. Tervezzük 
intézményeink, a közösségi élet és a sport 
szintereinek megújítását is. Nyergesújfaluval 
közösen pályáztunk kerékpárút építésére, 
és a belső biciklis lehetőségeket is át kell 
gondolnunk. Pályázati pénzek segítségével 
megújult az Ady, az Árpád, a Rákóczi, a 
Vörösmarty és a Dobó Katica utca, a Szent 
István út és az újtelepi Béke tér. Minimális 
(3 milliós) önkormányzati pénzből, valamint 
vállalkozók és a híd- és útépítők adomá-
nyaiból gazdagodott községünk Szervátiusz 
Tibor szoborkompozíciójával, amely a Táti 
Ister-pár címet viseli. Mellette állítottuk fel 
a kiváló útépítő szakember, Csordás Csaba 
emléktábláját is.

Veér Károly



A betéti társaság 2001. szeptember. 18-án ISO 
14001 Környezetközpontú minősítést szerzett, 
majd 2006. június 19-én bevezette az integrált 
ISO 9000 és 14000-t.
Jelen pillanatban 15 alkalmazottal dolgozunk, 
korszerű technikai felszereltséggel valamint képzett 
munkatársakkal álunk megbízóink rendelkezésére.
A munkákat szakirányú végzetséggel rendelkező 
személyek irányítják. A megrendelővel folyamato-
san tartva a kapcsolatot, hogy mindig a legponto-
sabb és legmegfelelőbb munkát tudjuk végezni.
Dolgozóinknak folyamatos továbbképzést tartunk. 
A továbbképzések célja, a minőségi munka, vala-
mint a gépek szakirányú és biztonságos kezelése. 
A dolgozóink folyamatos biztonságtechnikai és 
orvosi vizsgálaton vesznek részt.
Fő tevékenységünk a kertészeti és kiegészítő 
mezőgazdasági szolgáltatás. Amely elsősorban a 
parkosított és egyéb füves területek karbantartását 
és parképítését tartalmazza. Több éve automata 
öntözőrendszerek tervezésével és telepítésével is 
foglalkozunk.
Készítünk új terveket valamint kivitelezési munká-
kat, és foglalkozunk új parkok létesítésével, füve-
sítésével, egynyári és évelő növények ültetésével 
és ápolásával, valamint egyéb  dísznövények,  fák 
ültetésével, és teljes körű karbantartásával.
Természetesen a kívánt növények beszerzését is 
elvégezzük. Jól kialakult üzleti kapcsolatunk van 
a termelőkkel, miáltal közvetlenül tőlük vásároljuk 
a növényeket, ezért tudjuk minőségben és árban a 
legmegfelelőbbet biztosítani. 
LEGFONTOSABB REFERENCIA MUNKÁINK:
– Baillou Kft.:  parképítés, automata öntözőrend-
szer beépítése
– Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. Doro-
gi fióktelepe: parkkarbantartás, parképítés
– Rumpold-Esztergom Kft: parkkarbantartás.
– RELABOR Kft: parkfenntartás, öntözőrendszerek 
– ALTERRA Építőipari Kft.: biológiai rekultiváció
– KOZI Kft.: Duna-Ipoly Nemzeti Park: bányák 
rekultivációja,  Dorog – Csolnok homokvasút 
növénytelepítés, Dunaalmás: tájrendezés, Csolnok 

XIV. akna talajelőkészítés, tájrendezés, Dorog VI. 
akna talajelőkészítés, tájrendezés, Annavölgyi 
meddőhányó növénytelepítés, Tát homokbánya 
rekultiváció
– Pilisi Parkerdő Kft.: út melletti terület kaszálás
– Komárom-Esztergom Megyei Állami Közút-
kezelő Kht.:  Út két szélének kaszálása
– Palota Környezetvédelmi Kft.: öntözőrendszer 
– Baumit Magyarország Kft.: parkkarbantartás és 
automata öntözőrendszer építése, karbantartása 
– Junghenrich Hungária Kft.: parkkarbantartás
– Váci Püspökség: parképítés, parkkarbantartás 
– Chemitechnik-Pharma Mérnöki Ir.: parképítés
– VKV Építőipari és Fővállalkozói Kft.: M7-es 
út korona élen kívüli kaszálása, zöldfelületének takarí-
tása, székesfehérvári köztemető bővítése.
– Esztergom Kft.: parképítés,  öntözőrendszerek 
– Polplast Kft.: parkkarbantartás
– Eszköz Kft.: parkkarbantartás és parképítés 
– Colgate-Palmolive Magyarország Termelő Kft.: 
folyamatos parkkarbantartás és parképítés 1998-tól.
– Viadom Rt.: parképítés autóutak mellett.
– Montán-Coop Kft.: lencsehegyi I. Meddőhá-
nyó biológiai rekultivációs munkái.
– SZÉKOM RT.: székesfehérvári területen kerté-
szeti munkák automata öntözőrendszerek építése 
és karbantartása.
– CONRURBAU Esztergomi élményfürdő park-
építési munkái.
– Tát Polgármesteri Hivatal parképítés.
– Dorog Városi Önkormányzat kertépítés, fák 
döntése, tuskómarása.
– Molning 2000 Kft.: Budapest XXII. Kerület 
talajcsere és kertépítés

JUNIOR KERT-ÉSZ KFT. TÁT
A Junior KERT-ÉSZ Kft. két tulajdonossal 1993 decemberében alakult meg. 
A Betéti Társaság megalakulása előtt a tulajdonosok, mint egyéni vállal-
kozók, hasonló tevékenységet folytattak. Kezdetben ezt a munkát 1-2 al-
kalmazottal és 1-2 géppel kezdtük. Az alkalmazottak száma folyamatosan 
nőtt, ahogy a megrendelések növekedtek. Ez tette lehetővé azt, hogy egyre 
több új és korszerűbb gépet tudtunk vásárolni.

ELÉRHETŐSÉGEINK:
TELEFON: 33/505-050
TEL./FAX: 33/505-051
MOBIL: 30/311-68-03, 30/278-29-11
INTERNET ELÉRHETŐSÉG: JUNIOR1A@INVITEL.HU

LEVELEZÉSI CÍMÜNK: 
2532 TOKOD, KOSSUTH LAJOS ÚT. 132
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Meg sem próbálom ígérni, hogy elfo-
gulatlan leszek, úgysem sikerül. Üveges 
Sándor ugyanis általában véve jóbarátom, 
foglalkozását tekintve munkatársam, titkon 
gurum. Második könyve jelenik meg, az 
első a Somlóval varázsolt el (Őzkönny 
– mese embereknek), a második, a 
mostani, válogatás – a Veszprém me-
gyei napilapnál, a Naplónál újságíróként 
eltöltött időszakban (a kilencvenes évek 
közepe) papírra vetett és megjelent 
írásaiból. Minthogy napi sajtóterméknek 
készültek ezek, egy korszakot ölelnek fel, 
mára történelmi eseményekről, a szerző 
(jóbarátom, munkatársam, gurum) élmé-
nyeiről szólnak, sokszor szomorúak, néha 
szépek, de mindig emberiek.

A válogatás kötetekben az a jó, hogy 
kényelmbesebb, mint regényt olvasni 
– nem kell figyelni a szálakra, akár 
hónapokra félre lehet tenni (ha sike-
rül). A válogatás kötet gyönyörűen 
simul rohanó életünkhöz. Nem így az 
„Érintsd meg és menj“. Nem volt köny-
nyű abbahagynom az olvasását, amely 
nem csak szórakoztat. Gondolkodtat is. 
Bár a cél a szerző (jóbarátmunkatárs-
guru) elmondása szerint CSAK ennyi. 
Szórakoztatni. 

Ajánlom tehát mindenki figyelmébe 
ajkai krónikásunk könyvét, mindenkinek 
akinek értékes a szórakozás.

Vitkóczi Éva

ÜVEGES SÁNDOR – ÉRINTSD MEG ÉS 
MENJ (TOUCH AND GO)

– Mutassa be kérem Eplény közmű-
vesítettségét, különös tekintettel a 
vízre, amelyben előrébb járnak más 
településeknél.
– Eplényben teljes a közművesítettség. A 
csatornahálózat és a szennyvíztisztító-telep 
2003/2004-ben készült el. A belterület 
100%-ban csatornázott. A gázhálózat 
1997/1998-ban készült el, a szolgáltatás 
1998. januárban indult. A telefonhálózat 
kiépítése 1999/2000-ben valósult meg. 
A teljes ivóvízhálózat felújítására, kor-
szerűsítésére és kapacitásának bővítésére 
2003/2004-ben került sor. Megoldan-
dó problémát jelent még az ivóvízkutak 
védőterületeinek a kialakítása, hogy a ha-
váriaszerű ivóvízszennyezés a jövőben el-
kerülhető legyen, de a javító intézkedések 
végrehajtása már folyamatban van.

– Hol tart jelenleg a sípálya-beruházás?
– Elkészült az öt lesiklópálya, kiépült a 
hóágyúrendszer és a víztározó tavak át-
alakítása is megtörtént. Felújításra kerültek a 
régi felvonók, és megépült az új csákányos 
felvonó. Üzembe helyezték a beléptető 
rendszereket és a síház megkapta a hasz-
nálatbavételi engedélyt. Jelenleg terep-
rendezési és pályajavítási munkák folynak, 
továbbá két tanuló sílift engedélyezési 
eljárása kezdődött meg, remélhetőleg a 
szezonra üzembe lesznek helyezve, mivel 
telepítésük csupán néhány órát igényel. 
A vendégeket pedig jelentős mértékben 
bővített parkoló fogadja.
– Milyen eredményeket értek el 
eddig településfejlesztés terén, és 
milyen tervei vannak a jövőre nézve?
– A településfejlesztés legnagyobb ered-

ményei, hogy a település teljes közműve-
sítettséggel rendelkezik, a belterületi utak 
portalanítottak. Ismét vannak intézményei 
a községnek (közösségi ház, óvoda, kul-
túrház, orvosi rendelő benne kézi patika, 
internetes hozzáférés). Közjóléti beru-
házásban kialakításra került egy 230 ha 
területű pihenőerdő (kilátó, tanösvények,
játszóterek, tornapálya). A közvilágítás 
korszerűsítése is megtörtént. 
A településfejlesztés eredménye abban 
mérhető, hogy az 1992. óta önálló 
községben megállt a népesség fogyása 
és jelentős növekedésnek indult. Ehhez 
hozzájárult az a 45 db építési telek 
értékesítése, amely utca nemsokára tel-
jesen beépül. A település vonzerejének 
köszönhetően idegenforgalom növekedé-
sét szolgáló beruházások valósultak meg. 
Szálláshelyek létesültek, fejlesztésre került 
a sípálya, amely újabb lehetőséget nyújt a 
jövő számára.
A közeljövőben tervezzük 50 db építési 
telek értékesítést, a községközpont felújítá-
sának befejezését. A további fejlesztéseket 
ezekre a beruházásokra alapozzuk.

Vitkóczi Éva

EPLÉNYI LELTÁR
A falu csendben, szerényen éli mindennapjait a Bakonyban, 
csodaszép környezetben. Mára kevesen tudják: neve össze-
kapcsolja történelmét a téllel, a téli sportokkal – az eplény szó 
ugyanis a szánkó talpait és ülőrészét összekötő tartóelemet 
jelenti. A településen két éve indult sípálya-beruházás kapcsán 
kaptak az eplényiek nagyobb nyilvánosságot, arról azonban 
keveset tudunk, milyen körülmények között élnek a falu lakói. 
Fiskál János polgármestert kértük meg, mutassa be községét.

Könyvajánló
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A vendégeket LAbg.Dir. Franz Majcen tar-
tományi képviselő, iskolaigazgató és Melin-
da Vogl, a Fürnstenfeldi Regionális Oktatási 
Központ vezetője köszöntötte – többek 
közt azzal a bejelentéssel, hogy a város és az 
intézmény örömmel adna állandó otthont a 
nemzetközi neveléstörténeti konferenciának, 
s kapcsolódó rendezvényeinek.  
A plenáris ülésen dr. Czakó Kálmán PhD 
tudományos főmunkatárs: Célok és eredmé-
nyek a felsőoktatás változásainak tükrében 
és dr. Füle Sándor PhD főiskolai tanár: A 
magyar pedagógia gondolkodók szellemi 
hagyatéka című előadása hangzott el. Ezu-
tán két szekcióban párhuzamosan zajlottak 
a 15-20 perces előadások, melyek után 
a szokásos módon kérdések, észrevételek 
következtek.
 Életművek hatását mutatta be néhány kutató 
olyan kiemelkedő pedagógus egyéniségeket 
középpontba állítva, mint Karácsony Sándor, 
Vajda Mihály György, Friedrich Althoff.
Történeti jellegű bemutatások foglalkoztak 
a pécsi felsőoktatás, a Budapesti Műszaki 
Főiskola pedagógiai arculat, az Eszterházy 

Károly Főiskola s az egri tanárképzés 
múltjával, a ciszterciek szabadságharc utáni 
oktató-nevelő munkájával Egerben. A kö-

zelmúlt elemzésére vállalkoztak az andragógia 
oktatás és kutatás, az Akkreditált Doktori Is-
kolák és az innováció, az egészségturizmus, 
egészségtanár-képzés, a területfejlesztés 
egyetemi oktatása témát választó kutatók.

A módszertan felől közelítettek a projekt-
módszer és az interdiszciplinaritás, valamint 
a kompetencia alapú oktatást, illetve a 
reform- és alternatív pedagógiákat értékelő 
előadások.
A sport, sporttörténeti témák jelenléte 
a szekciókban azért is valósághű, mert a 
nevelés- és sporttudomány területeket min-
den egyetem összevonta a doktori iskolák, 

képzések megszervezésekor. A pedagógu-
sok helyzetével végzettségük tükrében fog-
lalkozott egy vizsgálat, illetve a szakpárokon 
folyó tanítóképzést egy innováció végnapja-
ival azonosította a kutató.
A konferencia zárszavában a szervező szé-
kesfehérvári Kodolányi János Főiskola do-
cense, Tölgyesi József sokoldalúnak minő-
sítette a szakmai találkozót. A továbblépést 
az előadásanyagok még színvonalasabb 
előkészítésében, új tanácskozási formák al-
kalmazásában, s a szakmai műhelymunkák 
előtérbe kerülésében jelölte meg. Ez utóbbi 
gondolat azért fontos kiemelten, mert a 
résztvevők közt a PhD-hallgatók, a fiatal 
kutatók száma évről évre nő, így akár nemze-
dékek találkozójaként, együttműködéseként 
is számon lehet majd tartani e tudományos 
rendezvényt.

Göde Andrea 

A 19-20. századi pedagógusképzés – európai kitekintéssel

II. NEMZETKÖZI NEVELÉSTÖRTÉNETI 
KONFERENCIA

Fürnstenfeld városa adott otthont a második nemzetközi kon-
ferenciának 2007. október 12-13-án. Szlovák, osztrák, magyar 
felsőoktatási intézmények munkatársai, tanárok, történészek, 
neveléstörténeti szakfolyóiratok szerkesztői, szakértők tanács-
koztak két napon át. 
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Adam Struzik, a Mazóviai régió elnöke az 
együttműködés kézzel fogható példáját idéz-
te. A kommunikációs- és hírhálózat fejleszté-
sére 250 millió zlotyit fordított saját térsége. 

Most hogy Ukrajnával együtt készülnek a 
futball VB megrendezésére, ebben a közös 
programban máris kamatozik ez a kommuniká-
ciós fejlesztés. 
Már most meghívta a következő konferenciára 

Varsóba a visegrádiakat. Sok szeretetet kap-
tak a szlovák, cseh, magyar barátoktól – ezt 
szeretnék majd viszonozni vendéglátóként. A 
téma a környezetvédelem lesz. A klímaválto-
zás olyan probléma, mely eddig meglehetősen 
megosztotta az országokat, régiókat, tehát 
igencsak fontos lesz a közös gondolkodás.

PhDr. Kvarda József megyei elnök azt hang-
súlyozta, hogy Dél-Szlovákiának fontos az 
észak-déli utak megépítése és összekötése. 
Az ipar, kultúra, munkanélküliség, környezeti 
problémák megoldása út nélkül lehetetlen. 
Fontos lépést jelentett az együtt gondolko-
zásban a konferencia. A helyi tapasztalatok 
felhasználása egy nagy összefogás és a közös 
politikai háttér a V4 országokkal az Euópai 
Unión belül. Mindehhez az egyes országok 
történelmi közös tényezői jó alapot adnak. 
Például a kultúrában 5 éves Nagyszombat 
megye, morva, lengyel megyék találkozója, 
s Győr-Moson-Sopronnal novemberben 

írnak alá ilyen jellegű szerződést.  Pál Béla, a 
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
elnökeként úgy látja, a régiók terveinek össze-
hangolása minden területen elengedhetetlen. 

Örült annak, hogy mindenki elismerően szólt 
a konferenciáról, melyet az uniós lét ta-
pasztalatainak továbbadásaként minősített. A 
V4 összefogása történelmi távlatban is fontos 
Magyarországnak. Közlekedési folyosók, a 
kelet-nyugat, észak-dél tengelyek kialakítása 
az egymásra utaltság miatt is közös távlat. 
Ugyanakkor a két fő tengely mellett a többi 
út közlekedési hálózattá szervezése is cél. Az 
időzítést, a közös ügyért „lobbizást” rögzíti 
az ajánlásuk a saját kormányuk felé, s egyben 
a következő nemzetközi együttműködéseket is 
befolyásolni szeretnék ezzel az útmutatással. 

Heinrich Péter, a Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökség igazgatója úgy össze-
gezte: az emberi és szakmai kapcsolatok 
egyaránt meghatározóak ebben a kölcsönös-
ségben. A nagy gerincek kialakítása csak a 
ráhordó hálózatok azonos teherbírásúvá, bal-
esetmentessé tételével lehetséges. A magyar 
a régiók közt előkelő helyen áll, tőkevonzó 
képességünk jó, de a forgalomüzemeltetési ol-
dalról terheltséget mutat. Regionális, interre-
gionális, nemzetközi nagy tengelyekkel ellátni 
a térségeket – szerinte az elkövetkezendő 10 
év feladata. A fejlesztési források a nemzeti 
költségvetésekben, s az uniós finanszírozásá-
ból állnak rendelkezésre. 

Göde Andrea

Az elérhetőség a régiók dinamikus fejlődésének záloga

A VISEGRÁDI ORSZÁGOK RÉGIÓINAK 
IV. FÓRUMA A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRŐL SZÓLT
A V4 országok Székesfehérváron tanácskoztak szeptember 
végén. A Visegrádi Négyek 44 régiójának társadalmi, gazdasági 
fejlődése, versenyképességének növelése Európa szívében csak 
közös összefogással és fejlesztéssel valósítható meg. A tanács-
kozás végén aláírt állásfoglalás után a partnerek öszegezték az 
együttműködések és a konferencia jelentőségét. 



A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti 
Egyesület az almásfüzitői Petőfi Művelődési 
Házzal és a komáromi Klapka György Múzeum-
mal közösen rendezi meg a komáromi mester-
ségeket bemutató konferenciasorozatát. 
 
2005-ben a komáromi láda, a komáromi pingáló asztalosok volt 
a konferencia témája, ez évben az aranymosás és az aranyhoz 
kötődő témák. A konferencia múzeumi kiállítással indul, esti szak-
mai beszélgetéssel, másnap előadások, szakmai kirándulás, kortárs 

alkotók kiállítása, majd esti műsor követi. A harmadik napon elő-
adások, pályázati kiírás eredményhirdetése és gyakorlati bemutatók 
zárják a programot. A konferencia színvonalát jeles előadók és a 
téma iránt elkötelezett lelkes szakemberek munkája biztosítja.

A konferencia ideje: 2007. november 23-25    
Helyszíne: Almásfüzitő,  Komárom, Esztergom 

A konferencia részletes programja megtalálható a KEMKIK hon-
lapján: www.kemkik.hu / Rendezvények menüpont 

II. ORSZÁGOS ÉRTÉKMENTŐ 
KONFERENCIA – AZ ARANYMOSÁSTÓL, 

AZ ARANYCSIPKÉIG 
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A Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület „ Az 
aranymosástól, az aranycsipkéig „című II. Értékmentő Konferenciá-
jához  kapcsolódva ez évben irodalmi pályázatot ír ki, melynek 
Címe: Az én aranyrögöm
Pályázók köre: kézművesek, vagy kézművesekről írók 
 
Témája: az a siker, amit elért, amiről azt gondolja, hogy az arany-
rögöt sikerült ékszerré formálnia. Akár olyan történetek, amelyek 
mindig megmaradnak. Pl. először sikerül azt érezni, hogy tudom a 
mesterséget, utolértem, leköröztem a mesteremet, sikertörténetek.
 
Terjedelme: 5-6 oldal, de maximum 10 oldal lehet.
Formája: A4 méret, 12-es betűméret, 1,5 sorköz 
Beadási határideje: 2007. november 10. 
Beküldhető: Nyikus Anna  2921 Komárom, Bokréta u. 7. 
E-mail: anna.nyikus@gmail.com

AZ ÉN ARANYRÖGÖM 
– IRODALMI 
PÁLYÁZAT

A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA 

VÁLLALKOZÓI FÓRUMOT SZERVEZ 
2007. NOVEMBER 6-ÁN 16 ÓRAI KEZDETTEL

 

„A RÉGIÓ PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI”
 CÍMMEL.

ELŐADÓK:         
PÁL BÉLA, A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS ELNÖKE, 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

DR. HORVÁTH KLÁRA, A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 
TÁRSELNÖKE, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

HELYSZÍN:        
A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARA SZÉKHELYE:        
2800 TATABÁNYA, FŐ TÉR 36. IV. EMELETI TANÁCSTEREM

TELEFON: 34/513-010

VÁLLALKOZÓI 
FÓRUM A 

KAMARÁBAN 
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TANULÓI JUTTATÁSOK VÁLTOZÁSA
A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 2007. szeptember 
1-én hatályba lépő változása érinti a tanulószerződés alapján gyakorlati 
képzést folytató gazdálkodókat. 
A törvény 48-as paragrafus /2/ bekezdésének rendelkezése szerint: 
„Ha a tanuló a szakképzésben tanulószerződés alapján vesz részt, a 
44. paragrafusban meghatározott pénzbeli juttatáson felül - adóterhet 
nem viselő járandóságként - havonta a kötelező legkisebb munkabér 
/minimálbér/ húsz százalékának megfelelő mértékű kiegészítő pénzbeli 
juttatás illeti meg, amennyiben olyan szakképesítés megszerzésére 
irányuló szakképzésben vesz részt, amelyben a nemzetgazdaság igénye-
inek megfelelő szakképzett munkaerő nehezen biztosítható.”
 A Közép -dunántúli régióban hiányszakmának minősül: 
 OKJ 31 521 11 0000 00 00  hegesztő
OKJ 33 582 01 1000 00 00  ács - állványozó
OKJ 31 582 15 1000 00 00  kőműves
 
Fenti jogszabályi rendelkezés értelmében a régiónkban meghatározott 
három szakmában a tanulóknak az alapjuttatáson felül / kötelező leg-
kisebb munkabér húsz százaléka / kiegészítő pénzbeli juttatásként jár 
még a minimálbér 20%-a, vagyis ezeknek a tanulóknak legalább a 
kötelező minimálbér 40%-át kell megkapniuk - adóterhet nem viselő 
járandóságként - ami jelenleg 26200 Ft.

MIKOR ÉS HÁNY ÓRÁBAN FOGLALKOZTATHATÓ A TANULÓ?
A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés program-
jában meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, 
biztonságos körülmények között foglalkoztatható. A gyakorlati képzés 
kezdő időpontját és ciklikusságát, a tanév szorgalmi idejébe építetten, 
az elméleti képzést végző szakképző iskola határozza meg.
Fiatalkorú tanuló esetében a képzési idő a napi 7 órát, nagykorú ta-
nuló esetében pedig a napi 8 órát nem haladhatja meg. A napi képzési 
időt arányosan csökkenteni kell, ha a gyakorlati képzés rendszeresen 
olyan területen (munkahelyen) történik, ahol a gazdálkodó szervezettel 
munkaviszonyban álló munkavállalókat is rövidebb munkaidőben fog-
lalkoztatják.
Fiatalkorú tanuló napi képzését 6 és 22 óra között kell megszervezni. 
A tanuló részére a gyakorlati képzés befejezése és a következő napi 
gyakorlati képzés megkezdése között legalább tizenhat óra pihenőidőt 
kell biztosítani.

 A gazdálkodó szervezetnél a tanuló gyakorlati képzésére nem kerülhet 
sor
– az elméleti képzési napokon;
– a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen 
minden tanuló részvétele kötelező;
– a képzési idő alatti modulzáró vizsga és a tanulmányokat befejező 
szakmai vizsga napjain; továbbá
– minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a mun-
kavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.
 
A gazdálkodó szervezet heti pihenőnapokon, illetőleg munkaszüneti 
napokon a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e 
napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola 
hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybe vett idő helyett a hét 
más gyakorlati képzési napján kell ugyanolyan mértékben szabadidőt 
biztosítani.

TANULÓK, HALLGATÓK DÍJAZÁSÁT TERHELŐ KÖZTERHEK
Az alábbiakban tájékoztatást adunk  a foglalkoztatót, és a tanulót, 
illetve hallgatót terhelő járulékok mértékéről. 
A tanulószerződések kötésével kapcsolatban kérjen tájékoztatást az aláb-
bi telefonszámokon: Czirákiné Rubi Andrea (34/513-019), Pogrányi 
Béla (34/513-022), Cserjési József (34/513-010/33 mellék).

TANULÓSZERZŐDÉSSEL 
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 
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– Miért volt szükség a korábbi át-
szervezésre a KIEG-en belül is?
– Az évek során az egész Magyar 
Honvédség átalakult, így 2007. január 
1-jei hatállyal megszűntek a kiegészítő 
parancsnokságok – legalábbis a korábbi 
formájukban –, s ugyanezzel az időponttal 
megalakultak a hadkiegészítő parancsnok-
ságok. Ennek az új katonai szervezetnek 
alapvetően két központja van. Az egyik a 
Dunától keleti irányban szolnoki parancs-
noksággal, amelyet Bús Gábor ezredes úr 
irányít, illetve a Dunától nyugati irányban, 
melynek központja Veszprémben található, 
s Kovács Sándor ezredes úr vezeti. Az 
irányító központokhoz minden megyeszék-
helyen egy-egy toborzó és érdekvédelmi 
Iroda tartozik.

– Feltételezem, hogy a szervezeti át-
alakítás létszámszűkítéssel is járt.
– Valóban. Jelenleg a Nyugat-magyar-
országi Hadkiegészítő Parancsnokságon 
közel nyolcvan ember dolgozik, ebből 
Tatabányán öt fő látja el a feladatokat.

– Melyek ezek?
– Legfőbb feladatunk a Magyar Honvéd-
ség személyi állományának utánpótlása, 
azaz a toborzás, létszámfeltöltés, a szer-
ződéses állományba megfelelő embereket 
találni. Emellett kiemelt feladatunk, hogy a 
honvédség igényeinek megfelelő, rátermett, 
fizikailag és mentálisan alkalmas vadászpi-
lóta-jelölteket találjunk. Fontosnak tartjuk 
továbbá, hogy a nyugállományú katonák 
és hozzátartozóik érdekvédelmét (szociális, 
egészségügyi, segélyezési, kegyeleti, stb.) 
képviselje, ellássa az iroda.

– Milyen elvárásoknak kell megfelel-
ni egy mai katonajelöltnek?
– Legfontosabb, hogy a jelentkező ön-
ként jelezze belépési szándékát. Kritérium, 
hogy büntetlen előéletű és magyar állam-
polgárságú, 18 és 47 év közötti életkorú 
legyen a jelölt, illetve egészségügyi, fizikai 
és pszichikai alkalmassággal rendelkezzék. 
Legénységi beosztás esetén feltétel a leg-
alább nyolc általános iskolai végzettség. 
Előnyt jelent a vezetői engedély és a 
nyelvismeret. Természetesen biztosított az 
előrelépés lehetősége is: aki kellőképpen 
kitartó, tanul és továbbképzi magát, annak 
elérhető az előmeneteli esély is. 

– Sokan jelentkeznek?
– Igen nagy az érdeklődés a katonai pá-
lya iránt, de természetesen nem minden 
kíváncsiskodóból lesz katona. Meg kell 
említenem, hogy egyfelől kihívást jelent a 

honvédség tagjává válni, másfelől az arra 
alkalmas személyek akár külföldi szolgálat-
ban is részt vehetnek, s ott bizony több 
milliós jövedelmet is elérhetnek turnuson-
ként.

– Egykor céltudatosan tartottak 
honvédelmi ismereteket az oktatási 
intézményekben. Ma létezik ilyen?
– Valóban volt ilyen irányú ismeretbővítés 
régebben. Manapság úgy tudom, hivata-
losan nem tartalmaz ilyet a tanterv. Van 
viszont egy olyan élő kapcsolatrendsze-
rünk, nevezetesen a Pilis-Gerecse Iskola 
Szövetség égisze alatt, amely kifejezetten 
nagy gondot fordít a honvédelmi ismeretek 
átadására. Ebben jelenleg húsz iskola vesz 
részt Tatabányától Esztergomig, Sárisáp-
tól Piliscsévig. Rendszeresen nevelik a 
fiatalokat a honvédelmi alapismeretek-
re, versenyeznek is az ifjak. Ezekre az 
eseményekre mi is biztosítunk technikai 
feltételeket, fegyverbemutatókat tartunk, 
illetve szervezési feladatokat is ellátunk. 
Ők lehetnek akár a jövő szerződéses 
katonái, tiszthelyettesei, tisztjei: hiszen a 
marsallbotot mindenki magával hordhatja, 
csak kellő felkészülés, kitartás és szorgalom 
kell az alkalmasság mellé.

Berg Endre

Kiegészítő parancsnokságból toborzó iroda

KISEBB LÉTSZÁM, TÁVOLABBI KÖZPONT
Mint oly sok és fontos intézményt, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Hadkiegészítő Parancsnokságot is átszervezték. Leánykori, 
népszerű nevén a KIEG-et ma, az MH Nyugat-magyarországi 
Hadkiegészítő Parancsnokság Toborzó és Érdekvédelmi Iroda 
névvel kereshetjük Tatabányán is. Jelenleg itt már jelentősen 
csökkentett létszámmal és kevesebb személyi állománnyal 
működik a toborzó iroda. Májer János őrnagy, irodavezetővel 
beszélgettünk.
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A Komárom-Esztergom megyei önkor-
mányzat évek óta rendezi meg hasznos és 
érdemleges tanácskozását, melyen állami 
és egyházi vezetők gondolatait ismerhette 
meg a hallgatóság az aktuális témákról. 
2003-ban az Európai 
Uniós csatlakozás előtt fej-
tették ki véleményünket, a 
rá következő évben pedig 
a Holocaust évfordulóról 
emlékeztek meg. 
Az október 18-i, rendez-
vényen a római katolikus, a 
református és az evangélikus 
egyházak mellett a zsidó 
hitközség főrabbija tartott 
előadást a második világhá-
borút követő magyarországi 
egyházüldözés témakörében. 
A konferencia előadói érdekfeszítő törté-
neteket meséltek el a hallgatóságnak. Dr. 
Erdő Péter bíboros, prímás Esztergom-bu-
dapesti érsek Meszlényi Zoltán, esztergo-
mi segédpüspök sorsát elemezte, dr. Beer 
Miklós, a Váci Egyházmegye püspöke a 
cserkészet szétveréséről beszélt, Ittzés Já-
nos, a Magyarországi Evangélikus Egyház 
Nyugati-Dunántúli Egyházkerületének püs-
pöke a diktatúra háromlépcsős taktikáját 
mutatta be, majd Szarka István, a Fejér-Ko-
máromi Evangélikus Egyházmegye esperese 
Danhauser László lelkész vallomásai alapján 
mutatta be a kor egyházüldözését.
A konferencia második részében dr. Kál-
mán Attila, a Tatai Református Gimnázium 
igazgatója beszélt egy lényeges dátum, 
1948. június 16. kapcsán az egyházi is-
kolák államosításáról, majd Máté László, a 
Tatai Református Egyházmegye esperese az 
egyházüldözés máig ható következményeit 

vette górcső alá. Végül Kardos Péter, a 
Budapesti Zsidó Hitközség Zuglói Temp-
lomkörzetének főrabbija tartott érdekes 
előadást a zsidóság háború utáni hely-
zetéről. Kardos Péter elmondta: örömteli, 

hogy a katolikus vallási vezetőkkel egy 
konferencián szólalhat fel, majd hozzátette: 
az előadásának címében szereplő „felsza-
badulás” szó a budapesti zsidóság számára 
valóban felszabadulást jelentett.
Dr. Völner Pál, megyei közgyűlési elnök 

kifejtette. „Fontos, hogy a megyei önkor-
mányzat kifejezze felelősségérzetét az egy-
házakkal kapcsolatban. Ugyancsak fontos, 
hogy az elmúlt hatvan év történéseit feltár-
juk, hiszen nem szabad megfeledkeznünk az 
előző évtizedekben Magyarországon lezaj-
lott egyházüldözésről. Az ilyen megemléke-
zések nem engedik, hogy újra előforduljon 
hasonló eset hazánkban. Nagyon örültem, 
hogy Kardos Péter főrabbi úr eljött a kon-
ferenciára, és képviselte a magyarországi 
zsidóságot. Ma ismét bebizonyosodott, 
hogy a második világháború utáni időszak 

valamennyi magyarországi egy-
házat sújtotta.” 
Dr. Hidas János zárszavában 
elmondta: „Minden időben 
és korban van egy-egy fel-
adat, amit el kell végeznünk. 
A mi feladatunk most, hogy 
emlékezzünk az egyházüldözés 
áldozataira, és hasznosítsuk a 
tapasztalatokat. Az üldözés 
ellenére a magyarországi egy-
házak fenn tudtak maradni, 
tehát elődeink egy igen fontos 
tapasztalatot hagytak ránk: 
ahogyan ők sem hagyták, 

hogy a gonosz legyőzze őket, úgy nekünk 
sem szabad hagyni. Pál apostol szavaival 
élve mi győzzük le a gonoszt, jóval.” 

K E M Ö H

Az egyházak üldözéséről tanácskoztak 

EGYHÁZI KONFERENCIA ESZTERGOMBAN
„Egyházüldözés Magyarországon a II. világháborút követő idő-
szakban” címmel rendezett egyházi konferenciát a Komárom-
Esztergom megyei önkormányzat az esztergomi Szent Adalbert 
Képzési és Lelkiségi Konferencia Központban. A tanácskozáson 
a hazánkban domináns egyházak képviselői ismertették a máso-
dik világháború utáni helyzetüket. A rendezvényt dr. Völner Pál, 
a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg. Az érdekes előadásokat 
után dr. Hidas János alelnök szavaival zárult a konferencia.



Október 31., Takarékossági Világnap. Ön-
kormányzati szempontból azonban még 
egy dátumot jelent ez a nap – évente, 
január 1-jével lehet számlavezető pénz-
intézetet váltani, ám a döntésről előző 
év október 31-ig kötelesek az illetékes 
TÁKISZ-t tájékoztatni. Ezért évente még 
egyszer – októberben van lehetőség arra, 
hogy a pénzintézetek meggyőzzék az ön-
kormányzatokat, számlájuk náluk van a 
legjobb kezekben.  

Önkormányzati számlavezetésnél 
milyen szempontokat kell leginkább 
megvizsgálnunk? Mára általános 
elvárás, hogy megbízható, stabil, 
ugyanakkor rugalmas legyen, sőt, 
gyorsan és könnyen elérhetővé tegye 
a számlakezelést az interneten. Alap-
elvárás az is, hogy mára a kiterjedt 
fiókhálózattal és nagy számú ATM-
el rendelkezzen, ez főként a kisebb 
hivataloknak jelent idő- és pénzmeg-
takarítást. Az ideális pénzintézetnek 
azonban meg kell még felelnie néhány 
speciális kritériumnak, hiszen az ön-
kormányzatoknak egyedi gazdálko-
dási feladatokat is el kell látniuk. 
A mérlegelés során mindenképpen 
előny a költségvetési intézményeknél 
szerzett számlavezetési tapasztalat. Költség oldalról a 
számlavezetés díjai közelítenek egymáshoz, fontos tényező 
viszont az on-line terminál telepítésének, karbantartásá-
nak költsége. 

Górcső alá kell vennünk, hogy milyen betételhe-
lyezési, befektetési lehetőségeket kínál az adott 
pénzintézet, mennyire rugalmas az egyedi kon-
díciók meghatározásában – bár ez leginkább na-
gyobb, városi önkormányzatokat érint, akiknek 
akad befektetni való pénzeszközük. 

Nagy érdeklődés övezi a hitel- és kölcsönügy-
leteket, hiszen a beruházások során, likviditási 
problémák esetén elsődleges, hogy kifejezetten 
önkormányzati igényekhez szabott, egyedi feltéte-
lekkel igazodjanak az ügyfél lehetőségeihez.

Jól láthatjuk, hogy a kérdéskör igen összetett, váltani 
azonban csak akkor szabad, ha osztottunk, szoroztunk és 

tényleg megéri. Azt azonban nem mondta senki, hogy nem 
érdemes számlavezető bankunkat bizonyos időközönként 
versenyeztetni, ajánlatát más ajánlatokkal összevetni, újra-
gondolni a feltételeket. Egy kis odafigyeléssel még váltás 
nélkül is spórolhatunk, és most mégiscsak a Takarékossági 
Világnap kapcsán szóltunk a banki szolgáltatásokról…

És jöjjön a hab a tortára – szerkesztőségünk felmérése alap-
ján a Közép-dunántúli Régió legkedveltebb önkormányzati 
számlavezető bankjait láthatjuk az alábbi diagrammon.

Vitkóczi Éva

RÉGIÓNK ÖNKORMÁNYZATI SZÁMLAVEZETŐI
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A sikeres működés elismeréseként az OTP 
Bankot már több alkalommal minősítették 
a The Banker, a Global Finance, illetve 
a Euromoney pénzügyi szaklapok a leg-
jobb magyarországi bank címmel, illetve 
a Bank nyerte el a Finance New Europe 
Achievement Award 2006 díját is. A 
MasterCard szintén több kategóriában 
első helyre sorolta a Bankot.

A Bank 2007-ben is megtartotta vezető 
szerepét az önkormányzati üzletágban. 
2007. június 30-án az ügyfélkör mintegy 
73%-a,  2.300 önkormányzat és a finan-
szírozási körükbe tartozó intézmény vezette 
a pénzforgalmi számláját az OTP Banknál. 
A Bank piaci részesedése a költségvetés 
nagyságrendje alapján, az igen erős verseny 
ellenére is 80% mértékű, köszönhetően a 
Bank több évtizedes önkormányzati hagyo-
mányának, széleskörű termékstruktúrájának, 
fejlett, innovatív informatikai hátterének, 
valamint kvalifikált munkatár-
sainak, amelyek együttesen 
professzionális, magas színvonalú 
kiszolgálást biztosítanak a part-
nerek részére.

Amennyiben az önkormányzat és intézmé-
nyei rendszeresen jelentős pénzforgalmat 
bonyolítanak és fontos, hogy az OTP 
Bank mindig elérhető legyen, úgy a széles 
körű banki szolgáltatásokat kezelő elekt-
ronikus rendszer, az OTPdirekt Electra 
Terminál igénybevétele ajánlott.
A szolgáltatás igénybevételével a szám-
latulajdonosok a nap 24 órájában, 
elektronikus csatornán továbbíthatják fize-
tési megbízásaikat az üzleti partnereiknek. 
Tekintettel arra, hogy az OTP Bank hazai 
piaci részesedése valamennyi üzletágra 

vonatkozóan 25%-os, a – bankközinél 
alacsonyabb díjtételű – bankon belüli uta-
lások db-száma és aránya a legnagyobb a 
többi bankkal való összehasonlításban.

Az OTP Bank önkormányzati hitelállomá-
nya több mint 210 milliárd forint, ezzel 
a hitelpiacon 58%-os részesedéssel ren-

delkezik, mellyel továbbra is piacvezető, 
hasonlóan az önkormányzati betétpiaci 
részesedés 54%-os mértékéhez.

Az önkormányzatok rövid távú likviditási 
gondjaiknak megoldásához, beruházásaik 
megvalósításához, az uniós támogatások 
megelőlegezéséhez, kiegészítéséhez szám-
talan hitelkonstrukciót kínál az OTP Bank.
A banki saját forrású forint és deviza 
bázisú célhitelek, valamint a Magyar Fej-
lesztési Bank Önkormányzati Infrastrukrúra-
fejlesztési Hitelprogramja az önkormányzati 

fejlesztési, felújítási, vállalkozási célok meg-
valósításához ajánlott. Az MFB hitelkonst-
rukciójának előnye a kedvező devizahitel 
kamatozás, miközben az árfolyamkockázat 
az önkormányzatot nem terheli.

Az idei évben igen népszerűvé vált az 
önkormányzatok körében a kötvénykibo-
csátás. Célja lehet a fennálló kötelezett-
ségállomány átstrukturálása és/vagy az 
elkövetkezendő évek fejlesztési céljainak 
finanszírozása, a támogatásokhoz szükséges 
saját erő biztosítása. Előnye a hitelfelvé-
tellel szemben a kibocsátó igényeihez ru-
galmasan alakítható futamidő és a tőketör-
lesztés ütemezése. A kötvény kibocsátása 
történhet forint és deviza alapon is (főként 
CHF, EUR). Jelenleg a devizában történő 
eladósodás vonzó az alacsony kamatterhek 
miatt, fontos azonban megjegyezni, hogy 
az árfolyamváltozás, mint kockázati tényező 
nem hagyható figyelmen kívül. 

Célszerű a kötvénykibocsátásból származó 
összegnek banki betétben való lekötése 
a felhasználásig, mellyel az önkormányzat 
pénzügyi bevételt is realizál.
Az OTP Bank, mint a tőkepiac főszerep-
lője magas színvonalon, rövid időn belül 
képes a kötvénykibocsátással kapcsolatos 
minden előkészítési, szervezési munka 

lebonyolításra.

Az európai uniós csatlakozás 
után elérhetővé váló támoga-
tási források jelentős része az 
önkormányzati szférát célozza 

meg. Az OTP Bank az OTP Hungaro-
Projekt tanácsadó cége közreműködésével, 
segítséget nyújt az önkormányzatoknak a 
pályázatkészítési tanácsadástól, a finanszí-
rozási konstrukciók nyújtásán át a projekt 
megvalósításának zárásáig. 

Az OTP Bank, a régió univerzális pénzügyi 
szolgáltatójaként, tőkereje, hálózati, infor-
matikai háttere alapján, szakmailag kiválóan 
felkészült szakembereire támaszkodva kész 
arra, hogy a jövőben is megbízható partne-
re legyen valamennyi ügyfelének.

TOP ÖNKORMÁNYZATI BANK: AZ OTP
Az OTP Bankcsoport az organikus növekedés eredményeként és 
az elmúlt évek akvizícióit követően Közép-Kelet-Európa egyik 
meghatározó pénzügyi szolgáltatójává vált. A bankcsoport 
immár a régió 9 országában van jelen, közel 1300 bankfiókon 
keresztül több mint 10 millió ügyfelet szolgál ki. Az anyabank 
ügyfeleinek száma csaknem 4,8 millió fő, melyből 4,6 millió fő a 
lakossági ügyfelek száma, emellett 192 ezer mikro- és kisvállal-
kozói, 18 ezer közép- és nagyvállalati, valamint több mint 2300 
önkormányzati ügyféllel rendelkezik.
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https://www.otpbank.hu/OTP_Portal/online/BH03020400000000.jsp
https://www.otpbank.hu/OTP_Portal/online/BH03020400000000.jsp
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A Mikrohitel program célja a ke-
reskedelmi banki módszerekkel nem 
vagy nem a kívánt mértékben finan-
szírozható, de hitelképes (jövedel-
mezően működő, illetve megala-
pozott és megfelelő fejlődést ígérő 
üzleti tervvel rendelkező) mikro-
vállalkozások kedvezőbb finanszí-
rozási lehetőségekhez jutásának 
támogatása. Számos jól fejlődő, 
jó potenciállal rendelkező mikro- 
és kisvállalkozás működik, amely 
ennek ellenére nem tud bekerülni 
a banki hitelfinanszírozás körébe. 
Ennek fő oka, hogy a bankrend-
szer számára a mikrovállalkozások 
kis összegű hiteligényei nehezen 
kezelhetők, méretgazdaságossági 
problémák miatt túl magasak a re-
latív tranzakciós költségek, illetve 
nehezen teljesíthetők a bankok 
biztosítéki elvárásai.

A Mikrohitel program során 2007 
és 2013 között mintegy 10–15 
ezer mikrovállalkozás juthat for-
ráshoz. A programra elkülönített 
82,8 milliárd Ft-os keretösszeg 
várhatóan többszörösen kihe-
lyezhető a teljes periódus alatt, 
így várhatóan 200–250 milliárd 
forintos összfinanszírozást jelent 
majd a mikrovállalkozások számára. 
A program első teljes évének végé-
re 20-25 milliárd forint kihelyezé-
sére számítunk. A visszatérítendő 
támogatások keretében azok a vál-

lalkozások juthatnak forrásokhoz, 
amelyeket eddig túl kockázatosnak 
tartottak a pénzintézetek. Az 
igénylők hitelként, garanciaként, 
illetve kockázati tőkeként juthatnak 
a támogatáshoz. 

A Mikrohitel program keretében 
az MV Zrt. refinanszírozási hitel-
keretet közvetít szerződött pénz-
ügyi közvetítők számára, amely 
forrást a közvetítőknek mikrohitel 
formájában kell eljuttatniuk a mik-
rovállalkozói körnek. A program 
a pénzügyi közvetítők és az MV 
Zrt. közös kockázatmegosztásán 
alapul. A refinanszírozási forrás 
feltételei olyan kedvezőek (mini-
mális kamat), hogy a várakozások 
szerint nagyban motiválni fogják a 
pénzügyi szereplőket a programban 
való részvételre. A pénzügyi köz-
vetítői körbe a hitelintézetek mel-
lett a nem banki mikrofinanszírozó 
szervezetek is beletartoznak, így a 
források igen széles körben hozzá-
férhetők lesznek. 

A program keretében folyósítandó 
mikrohitel feltételei úgy kerültek 
meghatározásra, hogy azok verseny-
képes alternatívát jelentsenek a ma 
elérhető hasonló hiteltermékek mel-
lett. Kiemelendő, hogy az MV Zrt. 
a pénzügyi közvetítő felé kezes-
séget vállal mikrohitel összegének 
maximum 64%-ára, amennyiben a 

közvetítő a hitelfelvevővel szembeni 
biztosítéki elvárását a piaci érték 
90%-ában maximálja (nem banki 
közvetítők esetén). Ez a fedezeti 
elvárás lényegesen alacsonyabb, 
mint a piacon ma jelenlévő mikro-
hitel termékeknél elvárt fedezet, 
ugyanakkor a mikrohitelek mérsékelt 
kamat és költségek mellett kerülnek 
folyósításra. A mikrohitel felhasz-
nálhatósága igen széleskörű – a 
hitelcél a különféle beruházásoktól 
egészen a forgóeszköz finanszíro-
zásig terjedhet. Tekintettel arra, 
hogy visszatérítendő támogatásról 
van szó, a mikrohitelek támogatás-
tartalma jóval alacsonyabb, mint a 
vissza nem térítendő támogatások 
esetében.

Az Új Magyarország Vállalkozói 
Program Mikrohitelének közvetíté-
sében várhatóan mintegy harminc 
mikrofinanszírozó szervezet, több-
ségében a helyi vállalkozásfejlesz-
tési alapítványok vesznek majd 
részt. A hitelt iparági megkötés 
nélkül, bármely mikrovállalkozás fel-
veheti, amely árbevétele legfeljebb 
200 millió forint, eddig sehol sem 
tartották bankképesnek, de rendel-
kezik 20 százalékos önerővel, vagy 
induló vállalkozás. Jelenleg legfel-
jebb hatmillió forintot lehet igényel-
ni, ám ez az összeg az eredmények 
tükrében 12 millióra is nőhet. A 
támogatást a helyi vállalkozásfi-
nanszírozási központokban lehet 
igényelni. A program folytatását 
jelenti az október legvégén meg-
hirdetni tervezett pályázat, amellyel 
a hitelintézeti kör is becsatlakozik 
majd a közvetítői körbe.

Erdősy Zsuzsanna
MAG Zrt.

OKTÓBERTŐL IGÉNYELHETŐ AZ ÚJ 
MAGYARORSZÁG VÁLLALKOZÓI 

PROGRAM MIKROHITELE 
A Gazdaságfejlesztési operatív program a 2007-2013 közötti 
tervezési időszakban új pénzügyi eszközökkel és a hozzájuk 
tartozó szolgáltatással kívánja javítani a mikro-, kis-, és kö-
zépvállalkozások külső forrásbevonásának lehetőségét.
Erre a célra forrásokat biztosít a tagállamok számára, amelyek 
felhasználására vonatkozóan részletes szabályrendszer került 
kidolgozásra.
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– Az idei szezon elején a Balaton-
parton gomba módra szaporodni 
kezdtek a különféle turisztikai 
egyesületek. Miért érezték szüksé-
gét, hogy Badacsonyban is létrejöj-
jön egy ilyen?
– A turisztikai szakma úgy egy-másfél 
éve megfogalmazta, és azóta folya-
matosan hangsúlyozza, hogy ezt a 
gazdasági ágat nem szabad kitenni a 
politika változásainak. Itt hosszú távra 
előre kell tervezni, hiszen évek kellenek, 
amíg egy-egy kezdeményezés beérik. A 
rendszerváltás óta a politikai változások 
nem mindig kedveztek ennek 
a területnek. Hol miniszteri 
szinten történt az irányítás, hol 
államtitkárok vették kézbe az 
ügyeinket. Rengeteg szervezet, 
de mindig egymás mellett mű-
ködve próbált tenni a közös cél-
ért, a fenntartható turizmusért.  
Az összhang azonban hiányzott 
ebből az egészből, minden más 
kéz alá tartozott.
Végül úgy döntöttünk, hogy 
ezen változtatni kell, s erre az 
ún. TDM-modell – Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment 
– tűnt a legalkalmasabbnak.

– Mi ez a TDM-modell és 
honnan vették az ötletet?
– A TDM modelleket az 
Európai Unióban alkalmazzák 
nagy sikerrel. Hazánkban elő-
ször Gyenesdiáson vették át, 
s „magyarították”. Ez olyan jól 
sikerült, hogy ma a felsőokta-
tásban a jövő szakembe-reinek 
ezt a modellt tanítják. Lényege, 
hogy a turizmus irányítása, koor-

dinálása, lebonyolítása politikai kezekből 
szakmai kezekbe kerüljön át. A TDM 
szervezetek alulról építkeznek, a szakmai 
szereplők önálló gazdálkodó szervezetek 
vezetői. Így a turizmust eddig érintő po-
litikai változások hatásai kikerülhetőek, 
a turisztikai szakma így nincs kitéve a 
politika hullámzásainak.
Persze mindenképpen szükséges az együtt-
működés a mindenkori hatalommal, 
hiszen a TDM szervezetek az önkor-
mányzatokkal együttműködve képesek 
csak ellátni vállalt feladataikat. A TDM 

szervezetek ugyanis alapvetően az ön-
kormányzatokkal kötött együttműködési 
megállapodás alapján működnek. Ez 
a megállapodás Badacsonytomaj ese-
tében példaértékűnek mondható. Az 
önkormányzat anyagilag segíti az egye-
sület munkáját, az idegenforgalmi adó 
10%-ával, az egyesület pedig átvállalta 
a turisztikával kapcsolatos feladatokat: a 
marketinget, a tourinform üzemeltetését, 
különféle programok szervezését.

– Hogyan működik ez a szervezet?
– Felállt egy 9 tagú elnökség, illetve egy 
elnök, s az elnökségben az önkormány-
zat is képviselteti magát. Négy szak-
bizottság működik, ezek foglalkoznak a 
különféle feladatokkal, előkészítik, érté-
kelik azokat. Az előkészített munkákat 
az elnökség emeli végrehajtási szintre. 

Hétvégeken télen is nyitott pincék, borkóstolók, borvacsorák 

BADACSONY EGÉSZ ÉVBEN VÁRJA VENDÉGEIT
Ha nyár... akkor Balaton! Ha ősz...? Akkor is Balaton, mondjuk 
Badacsony! Túl van az első nyári szezonon a tavasszal alakult 
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület. Munkájukról, céljaikról, 
eddigi tapasztalataikról Margittai Elemérrel, az egyesület el-
nökével beszélgettünk egy szép napsütötte őszi délutánon Ba-
dacsonytomajon.
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A tourinform iroda egyfajta szakmai 
műhelyként működik. Az a tapaszta-
latunk, hogy enélkül a TDM-et nem is 
lehetne megcsinálni. Kell ugyanis egy 
bázis, amelyik képes ellátni a feladatok 
koordinálását, a vendégek felé pedig ez 
egy „szakmai kirakat”, amely információs 
szolgáltatásokat is képes ellátni. Ráadá-
sul ez egy „lecsapódási pont” is, ahol 
visszaigazolást nyerhet a munkánk.

– Ezekhez a feladatokhoz sok 
pénzre van szükség. Csak az ön-
kormányzattól kapott összegekre 
számíthatnak, vagy más forrásaik 
is vannak?
– Rendszeresen pályázunk, hiszen a fel-
vállalt feladatoknak csupán egy részét 
fedezik az önkormányzattól kapott ösz-
szegek. Reméljük, hogy októbertől elég 
jó pályázati alapokat nyitnak majd meg, 
bár azt szomorúan tapasztaljuk, hogy a 
pályázati kiírások nem igazán követik az 
igényeket minden esetben. A TDM-ek 
esetében például szerencsés lenne, ha 

valamiféle prioritást kaphatnának a pá-
lyázatok, hiszen egy-egy térség legfonto-
sabb célkitűzéseit képesek összefogni.
Októberben nagyot léptünk előre a 
következő évi terveket illetően is. Az 
egyesület és az önkormányzat között 
megállapodás jött létre a jövő évi Nyári 
Fesztiválcsomagra vonatkozóan. A nyári 
ren-dezvények megszervezése, lebonyo-
lítása, szakmai irányítása az egyesülethez 
kerülhet át. Ez egy 20 milliós projekt, 
amelyhez az önkormányzat 10 millió 
forintot biztosít, plusz a tárgyi eszközök 
használatát, a többit pedig bevételekből, 
és szponzorokból kell kigazdálkodnunk. 
Reméljük, hogy az eddig megszokott 
színvonalat egy szinttel feljebb tudjuk 
majd emelni.

– Badacsony új honlappal is 
várja a vendégeket. Mit tud a 
www.badacsony.com?
– A weblap összefoglalja térségünk 
legfontosabb információit, s egységben 
kezeli a turisztikai szolgáltatókat. Mind-

emellett egy komoly szálláskereső is 
működik az oldalon, és természetesen a 
térség aktuális ajánlatait is megtalálják itt 
a pihenni, kikapcsolódni vágyók?

– Most éppen mi ez az aktuális 
ajánlat?
– A Borzsongás. Ezt eredendően két 
helyi vállalkozó találta ki még a tavalyi 
esztendőben. A lényege az volt, hogy a 
januári Vince naptól borkóstolóval egy-
bekötött borvacsorára várták a kedves 
vendégeket, s kéthetente mindig más 
és más pince és vendéglátó volt a házi-
gazda.
Ebben az évben aztán az elnökség újra-
gondolta ezt az elképzelést és egyfajta 
„turisztikai terméket” hoztunk létre az 
alapötletből. Az októberi hosszú hétvé-
gétől kezdődően majd’ minden hétvégén 
2 éjszakás turisztikai csomagot kínálunk, 
nagyon kedvezményes áron. Mindössze 
16800 Ft-ba kerül egy főre ez a ka-
land, melyben 

Cseh Teréz

A Vigyázz rám! című balatoni környezetvédelmi 
társasjáték újbóli kiadására gyűjtött a füredi  
Anna Grand Hotelben megrendezett gálaműso-
rával a Nők a Balatonért Egyesület (NABE). 

Egymillió forint gyűlt össze, még 1,5 millióra van szükség. A 
NABE missziója, hogy a Balaton természeti és kulturális értékeit 
megőrizze, környezettudatos magatartást alakítson ki az itt élő 
emberekben. 
Szauer Rózsa elnök elmondta: az egyesület egyik kiemelt célja, 
hogy a gyermekek, fiatalok minél többet tudjanak a Balatonról, 
ezért tartják fontosnak a környzetvédelmi társasjáték újbóli megje-
lentetését, és emiatt rendezték meg első alkalommal a jótékonysági 
estet is. Az ezer példányban megjelentetni kívánt játékhoz 2,5 
millió forintra, illetve a szombati estnek köszönhetően már csak 
1,5 millióra van szüksége az egyesületnek. 
A nemes cél érdekében csaknem kétszáz tag mozdult meg - ők 
adtak ugyanis műsort a jótékonysági esten. Dévai Nagy Kamilla 
előadóművész mellett többek között kenesei, badacsonyi, zamár-
di, csopaki hölgyek léptek fel dallal, verssel, prózával, tánccal.

VIGYÁZZ A 
BALATONRA! Jövő nyárra akár beindulhat a svédországi 

Malmőt a Balatonnal összekötő vonatjárat, 
amelynek magyarországi szervezését napokon 
belül megkezdi a feladatot felvállaló Balatoni 
Regionális Idegenforgalmi Bizottság - mondta 
Rosta Sándor, a szervezet elnöke. 
 
Az idén nyáron chartervonatokat indított a legnagyobb svéd 
utazásszervező társaság távoli, közkedvelt turisztikai úti célokhoz, 
amelyek igen népszerűnek bizonyultak. A Mytravel svéd utazási 
iroda jelezte, hogy a jövő nyáron hasonló járatokat szervez május-
szeptember között, és felvenné célállomásai közé a Balatont is. 
Rosta Sándor beszámolója szerint a témáról a MÁV Zrt.-vel, va-
lamint az önkormányzati tárca turisztikai szakállamtitkárságával kezd 
hamarosan egyeztetést. Erre egyebek közt azért van szükség, hogy 
pontosítsák, hol közelítse meg a magyar tengert a vonatjárat. 
Megpróbálnak módosítani a jelenlegi útiterven, amely szerint a 
Berlinen át közlekedő balatoni chartervonattal utazóknak Pozsony-
ban át kellene szállniuk. A cél, hogy a külföldi turisták a lehető 
legkényelmesebben, és a leggyorsabban juthassanak el a Balaton-
hoz, ezt pedig egy direkt járat biztosítaná - mondta az elnök.

VONATJÁRAT MALMŐ 
ÉS A BALATON KÖZÖTT?
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A balatoni vendégforgalom a külföldi és a bel-
földi vendégek számát összességében nézve is 
növekedést (+6,3%) mutatott 2007. január 
és augusztus között.
A kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáinak 
száma a Balaton régióban érte el a legnagyobb 
növekedést abszolút értékben. A szállásdíj-be-
vételek a kereskedelmi szálláshelyeken 11,4%-
kal növekedtek az előző év azonos időszakához 
képest.
A kedvező nyári időjárásnak és a Balaton javuló 
imázsának is köszönhetően júliusban 3,8%-kal, 
augusztusban 4,8%-kal több vendégéjszakát 
töltöttek a hazai vendégek a Balatonnál, amely 
két legerősebb hónap az éves forgalom alakulá-
sát is nagymértékben befolyásolja.
A belföldi turizmus népszerűségét és térnyerését 
a Balaton turisztikai régióban jól mutatja, hogy 
a belföldi vendégéjszakák száma az elmúlt évti-
zedben (1998 és 2007 között) több mint 
60%-kal nőtt; és míg 1998-ban a június-au-
gusztus időszakban a vendégéjszakák 30,5%-a 
származott a hazai vendégektől, ez az arány 
2007-ben 55,9%-ra emelkedett. 
A magas minőségű szolgáltatások iránti kereslet 
bővülését jelzi, hogy az átlagosnál jóval pozití-
vabb eredményeket könyvelhettek el a balatoni 
négycsillagos szállodák, amelyekben 2007 első 
nyolc hónapjában 31,3%-kal bővült a belföldi 
vendégéjszakák száma.
Az elmúlt években számos, magasabb minőségű 
szolgáltatást eredményező fejlesztés történt a 
Balaton turisztikai régióban. Míg 1998-ban 
mindössze kilenc négycsillagos szálloda várta 
a vendégeket, 2007-től a 26 négycsillagos 
szálloda mellett egy ötcsillagos ház (Hévízen) is 
gazdagítja a régió turisztikai kínálatát.
A magyar tenger és környéke a nyári üdülések 
mellett egyre népszerűbb úti célja a hosszú 

hétvégéknek, a rövidebb átlagos tartózkodási 
idővel járó második, harmadik utazásoknak 
is: 2007. január-augusztus között a belföldi 
vendégek átlagosan 3,1 éjszakát töltöttek a 
kereskedelmi szálláshelyeken. Az átlagos tartóz-
kodási idő a 3,4 éjszakát meghaladja a kettő- és 
az egycsillagos szállodákban, a turistaszállókon, 
az ifjúsági szállókon és az üdülőházakban.
A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából, a 
magyar lakosság utazási szokásaira vonatkozóan 
2007. május elején készített felmérés eredmé-
nyei szerint a legnépszerűbb belföldi úti cél 
továbbra is a Balaton. A „magyar tengerhez” 
összességében több mint háromszor annyi uta-
zást terveztek honfitársaink, mint a második he-
lyen álló legnépszerűbb – külföldi – célterületre, 
Horvátországba.
Az MT Zrt. által a KSH 2006. évi végleges 
adatai alapján összeállított, Magyarország leg-
népszerűbb városairól szóló elemzés szerint 
az első 10 legnépszerűbb város közül négy 
a Balatonnál található. A 2. helyen szerepel 
Hévíz, a 4. Siófok, a 6. Balatonfüred és a 9. 
Zalakaros városa.

A BALATON NÉPSZERŰSÍTÉSÉ-
RE IRÁNYULÓ MARKETINGTE-

VÉKENYSÉG
A Magyar Turizmus Zrt. mind a belföldi, mind 
a külföldi marketingkommunikációjában kiemelt 
termékként kezeli a Balatont. 
A Balaton régió saját honlapján, a www.balaton-
tourism.hu oldalon – amely a magyar mellett 
angolul és németül is elérhető – általános és 
a turisztikai kínálatról szóló információkat, 
utazási ajánlatokat, szálláskeresőt, térképet, 
programajánlót és egyéb érdekességeket találnak 
a belföldi és a külföldi utazók, továbbá elérhetik 

a wellness-, a kulturális és a zöldturisztikai, vala-
mint az ifjúsági aloldalakat is.
Az MT Zrt. által a Balaton népszerűsítésére 
szervezett több száz akció – mint például a 
május-június hónapban folytatott „Tengernyi él-
mény itthon” kampány – jelentősen hozzájárult 
a balatoni főszezoni forgalom élénkítéséhez. A 
marketingszervezet idei tevékenységének kiemelt 
célja volt, hogy a vízparti üdülési lehetőségek 
mellett ráirányítsa a figyelmet a Balaton régió 
által kínált számos egyéb – kulturális-, egész-
ség- és aktív – turisztikai lehetőségre. A régió 
2007. évi marketingtervében kiemelt turisztikai 
termékként szerepelt a vízparti családi üdülés, 
az egészségturizmus és a Zöldturizmus Éve 
tematikájának megfelelően a természetjárás és 
az aktív turizmus. 
A zöldturizmus jegyében májusban médiakam-
pányt indított a Zrt. az RTL Klub televízióban, 
amelynek keretében tíz epizódban, tíz magyar 
sztár fedezte fel a Balaton körüli kikapcsolódási 
lehetőségeket, a „Balatoni Tízpróba” során. A 
Magyar Turizmus Zrt. ezzel a kampánnyal is arra 
kívánta felhívni a hazai nagyközönség figyelmét, 
hogy a Balaton nem csupán a nyári fürdőzések 
paradicsoma, hanem ennél tízszer több: a 
Balaton régióban szebbnél szebb gyalogtúrák, 
barlangséták, hőlégballonozás, kerékpártúrák, 
lovaglási lehetőségek, valamint evezős és vitorlás 
programok várják a zöldutazókat.
A Magyar Turizmus Zrt. a Zöldturizmus Évé-
ben több akció megszervezésében együttműkö-
dött a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal is. A 
Nemzeti Parkok Hetén például számos garantált 
program, ingyenes és kedvezményes belépők, 
játékok várták az érdeklődőket.
Májusban és júliusban a TV2 Kalandjárat című 
műsora is a régió kínálatát mutatta be.
Az ifjú korosztályt a budapesti multiplex 
mozikban indított spot-kampány segítségével 
szólította meg a Zrt. annak érdekében, hogy a 
fiatalok megismerjék a számukra elkészített bala-
toni alhonlap címét és ezen keresztül a Balaton 
ifjúsági turisztikai ajánlatait.
A balatoni szezon megnyújtása érdekében 
indította el „Indián nyár a Balatonnál” című mar-
ketingakcióját a Magyar Turizmus Zrt., amely 
augusztus 27-től október 31-ig tart. A nemzeti 
turisztikai marketingszervezet összegyűjtötte a 
kedvezményes üdülési ajánlatokat, a szabad-
idős programlehetőségeket és rendezvényeket, 

NÉPSZERŰ A BALATONI NYÁR
A Balaton és környéke 2007-ben az elmúlt évek egyik legjobb 
nyári szezonját zárta. A balatoni szálláshelyeken – mind a 
szállodák, mind pedig az összes kereskedelmi egység vonatko-
zásában – kiemelkedő eredmény született a belföldi vendégfor-
galmat illetően. A három nyári hónap alatt idén emelkedett elő-
ször 430 ezer fölé a belföldi vendégek száma, a vendégéjszakák 
száma pedig megközelítette a másfélmilliót. 2007 első nyolc hó-
napjában 668 ezer belföldi vendég összesen 2,0 millió vendég-
éjszakát töltött el a magyar tengernél, ami a vendégek számát 
tekintve 9,3%-os, a vendégéjszakák számát tekintve 7,0%-os 
növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
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amelyeket az akcióra készített microsite-on 
(www.balaton-tourism.hu/indiannyar) jelenít 
meg. Az akció részét képezi egy nagyszabású 
internetes hirdetési kampány is, amely számos 
népszerű keresőoldalon és egyéb internetes 
portálon jelenik meg.
A balatoni vendégforgalom kedvező alakulá-
sában jelentős szerepe van a média által köz-
vetített üzeneteknek is. A Magyar Turizmus Zrt. 
ezért arra törekszik, hogy a médiát és a médián 
keresztül a nagyközönséget is folyamatosan ellás-
sa a Balaton turizmusával, turisztikai kínálatával 
kapcsolatos információkkal. 
A Magyar Turizmus Zrt. és a Balatoni Regi-
onális Idegenforgalmi Bizottsággal együttmű-
ködésben, májusban tartott balatoni szakmai 
szezonnyitó és sajtótájékoztató rendezvényének 
célja az volt, hogy a Balaton régió megújult kí-
nálatát bemutatva ösztönözze a hazai lakosságot 
balatoni utazásra. 
A Magyar Turizmus Zrt. és a Magyar Televízió 
Zrt. együttműködésében megvalósult Balatoni 
Nyár című műsorban az aktuális Balaton-parti 
hírek mellett 116 helyszíni riportot és 174 
programajánlót láthattak a nézők az idei nyár 
folyamán. A friss információkkal, érdekes prog-
ramokkal és sztárok élményeivel tűzdelt napi 
ötperces magazint 58 estén át, esténként közel 
hétszázezren kísérték figyelemmel a félnyolcas 
Híradó után.
A belföldre irányuló aktív marketingtevékenység 
mellett a Zrt. külföldön 20 országban, 22 kül-
képviseletén keresztül népszerűsíti a Balatont, az 
adott piacokra szabott akciókkal, valamennyi 
kommunikációs csatornáján keresztül.

LÉGI MARKETING ALAP
A Magyar Turizmus Zrt. vezetése idén 
kezdeményezte először az úgynevezett Légi 
Marketing Alap létrehozását tekintettel arra, 
hogy a közeljövőben több új légi járat indítására 
is esély van magyarországi repülőterekre. Ennek 
feltétele azonban az, hogy a légitársaságok 
biztosítva lássák az adott járat megfelelő kapaci-
táskihasználtságát. A balatoni önkormányzatok, 
a szolgáltatók és az MT Zrt. közös álláspontja 
szerint az új légi járatok elegendő utaslétszámá-
nak biztosításához nélkülözhetetlen a célterület 
turisztikai népszerűsítésének erősítése. A Légi 
Marketing Alap célja tehát a Magyarország 
mint turisztikai célterület népszerűsítésére rendel-
kezésre álló pénzügyi források megsokszorozása 
azokon a küldőpiacokon, ahonnan az új járatok 

indítása várható. A Magyar Turizmus Zrt. 
vállalta a Légi Marketing Alap létrehozásának 
koordinálását és annak forrásait – hasonlóan a 
sikeres Budapest Winter Invasion kampány 
esetében megvalósult szakmai összefogáshoz 
– az együttműködő partnerektől befolyt pénz-
összeggel megegyező összeggel egészíti ki.
A Balaton régió önkormányzataival, legje-
lentősebb turisztikai szolgáltatóival, valamint a 
Fly Balaton Repülőtér képviselőjével először jú-
liusban ült tárgyalóasztalhoz a Magyar Turizmus 
Zrt. Az első szakmai egyeztetést követően az 
alap létrehozására szervezőbizottság alakult, és 
megkezdődött a csatlakozók gyűjtése. A csatla-
kozási szándéknyilatkozatok alapján hívták össze 
szeptember 11-ére a következő találkozót, 
ahol közösen alakították ki és határozták meg a 
marketingalap képzésének módját és szabályait. 
A Légi Marketing Alap szervezőbizottsága 
október 8-án ülésezett ismét, amikor már az 
alap kialakítására és felhasználására vonatkozó 
részletes munkaanyagot véleményezték. Az 
ekkor született előterjesztést október 10-én 
bemutatták a Magyar Szállodaszövetség bala-
toni tagozatának ülésén Balatonfüreden, hogy 
még több turisztikai szolgáltató ismerje meg a 
projekt részleteit, további csatlakozók bevonása 
érdekében. 
A balatoni Légi Marketing Alaphoz eddig 25 
vállalkozás, 3 önkormányzat és egy Tourinform 
iroda jelezte csatlakozási szándékát. A konkrét 
légi járatok népszerűsítéséhez kapcsolódó 
desztinációs marketingtevékenység a Magyar 
Turizmus Zrt. külképviseleteinek bevonásával 
valósul meg.
A Légi Marketing Alap a következő feltéte-
leknek megfelelő járatok beindításához kíván 
promóciós segítséget nyújtani:
1. A járat új és egyedüli, más légitársaság nem 
repüli ugyanazt az útvonalat.
2. Az útvonal a Balaton régió fő küldőpiacainak 
meghatározó, korábban lefedetlen körzeteit köti 
össze a balatoni fogadóbázissal.
3. A légitársaság menetrendszerű járatot 
üzemeltet.
4. A légitársaság vállalja, hogy legalább három 
éven keresztül üzemelteti a járatot.

2008. A VIZEK ÉVE
A Magyar Turizmus Zrt. által meghirdetett 
Nagy Ízutazás 2006 sikere és az idei Zöldtu-
rizmus Éve eddigi tapasztalatai igazolják, hogy 
termékalapú éves kampányokkal a belföldi 

lakosság könnyebben motiválható. Éppen ezért 
a Zrt. 2008-ban is folytatja a tematikus évad 
koncepcióját a belföldi kommunikációban, és a 
vizet állítja belföldi marketingtevékenységének 
fókuszába.  
A Magyar Turizmus Zrt. a 2008-as évre meg-
hirdeti a Vizek Évét, amelynek keretén belül 
tavasszal és ősszel az egészségturisztikai kínálat 
népszerűsítésére, nyáron pedig a Magyarország 
élővizei által kínált lehetőségekre helyezi a 
hangsúlyt. Külön figyelmet kapnak majd a kom-
munikációban az utóbbi években végbement/
végbemenő fejlesztések, mint például a gyógy- 
és termálfürdők, a wellness-kínálat, vagy akár az 
újonnan nyílt kikötők, strandok. A kampányév 
során számos országos és regionális jelentőségű 
rendezvény várja majd a vizek szerelmeseit. 
Magyarország bővelkedik a vízzel kapcsolatba 
hozható értékekben, legyen az ásványvíz, pata-
kok, folyók, tavak, termálvíz, vagy gyógyvíz. A 
Vizek Évében az MT Zrt. mindazokat az érté-
keket népszerűsíteni kívánja ezek közül, amelyek 
turisztikai szempontból szerephez juthatnak. 
Ezzel a tematikával rendkívül széles rétegek 
mozgathatók meg, és kiküszöbölhető a szezona-
litás problémája is, hiszen tavasszal és ősszel az 
egészségturizmusé, nyáron a természetes vizeké 
lesz a főszerep.  
A tematikus év legfőbb célja a hazai lakosság 
érdeklődésének felkeltése, illetve erősítése a 
magyarországi gyógyvizek, wellness lehetőségek 
és a hazai élővizek adta lehetőségek iránt.
Május-augusztus hónapokban az élővizeket, a 
klasszikus vízparti/vízi turizmust és a horgászatot 
népszerűsíti majd az MT Zrt. országosan. 
Májusban a Balaton és a nagytavak, a nyári hó-
napokban pedig – a Balaton mellett – egyéb 
élővizeink kapnak nagy hangsúlyt. 
Január-április és szeptember-december hó-
napokban az egészségturizmus kerül a közép-
pontba: a Balaton gyógy- és wellness turisztikai 
kínálata novemberben mutatkozik be.
Ahogyan azt a korábbi kampányéveknél meg-
szokhatta a szakma és a nagyközönség, a jövő 
évi tematikus évet is saját, egységes arculat 
kíséri.

További információk:
Magyar Turizmus Zrt. Kommunikációs Csoport

Tel.: 488-8748
Fax.: 488-8600

E-mail: pr@itthon.hu 
Internet: www.itthon.hu
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A fiatalok meggyőzésének leghatékonyabb 
módja a személyes példaadás, ezért 
Schmitt Pál, a MOB elnöke egy rend-
hagyó osztályfőnöki órát tartott a Gróf 
Széchenyi István Műszaki Szakközépisko-
lában. A diákokkal nemcsak saját sport-
pályafutásáról beszélt, hanem a helybeli 
olimpikonokról, a hajdani nagyságokról is 
megemlékezett. Bartalos Béla, Rácz Lajos 
neve még kevéssé csengett számukra is-
merősen, de a ma öttusa tehetségeit, s a 
kézilabdásokat már ismerték a tanulók. 
A Hiemer-házban kapott helyet a sport 
konferencia. Felszólalásában dr. Balogh 

Ibolya – a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
– megyei sporttorténeti áttekintése után 
a VVSI megoldatlan helyzetében kérte a 
NOB együttműködését. 
Warvasovszky Tihamér polgármester a 80 
fehérvári egyesület, klub elismeréséről, 
valamint a sport kitüntetésekről adott tájé-
koztatást. Büszkén említette meg az élsport 
sikerek mellett a Nyitott tornaterem prog-
ram eredményességét a tömegsport vonat-
kozásában, s hogy a megyei jogú városok 
versenyében tíz (!) év óta Székesfehérváré 
a Kihívás Napja 1. helyezése.
Schmitt Pál s a magyar csapat vezetője, 

Molnár Zoltán a pekingi előkészületekről, s 
a magyar csapat felkészüléséről tájékoztatta 
a hallgatóságot. Peking teljes készenlétben 
várja az olimpiát. Az olimpiai falu 15 ezer 
sportolót és 1,5 millió turistát vár, 15 
millió helyi érdeklődőre számít. 28 sport 
38 szakága kerül majd megrendezésre – s 
mindezekben majd 302 bajnokot avatnak. 
Magyar részről 170-180 kvalifikációra 
van reális esély, s a 6-6-6 arany, ezüst, 
bronzérem a várakozás. A nagy versenyben 
biztos éremszerzőnek számítanak a kajako-
sok, a fehérvári öttusázók, a vízilabdások, 
a sportlövészek, cselgáncsozók. 
A hozzászólásokban a normatív támogatá-
sok rendszere, egy nagy jégpálya pályázati 
forrásokból megépítése, a fehérvári sport-
múzeum létrehozása kérdések kerültek 
előtérbe.

Göde Andrea

Az olimpia mindenkié – Peking 2008

A MOB RENDEZVÉNYSOROZATÁNAK 
FEHÉRVÁRI ÁLLOMÁSA

A Magyar Olimpiai Bizottság az ifjúság, a szakmabeliek, az ér-
deklődők számára igyekszik népszerűsíteni a pekingi eseményt, 
ugyanakkor tájékozódik a helyi állapotokról, igyekszik új együtt-
működési formákat találni a tömeg-és versenysport fejlesztése 
érdekében. 
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A TURUL
Azért rakta kissé félre
fészkét a Vértestől védve,
egy völgyben, ahol árnyék borul
mindenre, a fényes Turul,
hogy fiókáját ne csenje
el Gerecse kerecsenje.

Védeni őt, éppen ezér’
repült ide hét hős vezér,
hét griffmadár, hét magyar sas,
Álmos, Előd, Huba és Tas,
vas Töhötöm és erős Ond,
és a félelmetes kis Kond,
s kergette el, mint egy tyúkot,
a kerecsent, Szvatoplukot.

A Turul most izmosodó,
egyre szebben tollasodó
teremtményét büszkén nézi,
szárnyaival óvja, védi,
télen fűti, melengeti,
nyáron árnyékot tart neki,
s félti, mint anya a lányát,
fiókáját, Tatabányát!
Szilvási Csaba verse Gallai Rezsőnek
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1947. október 10. Alakuló képviselőtestü-
leti ülés (Népház nagyterme)
A Belügyminisztérium 179.328/1943.III.3. 
sz. rendelete értelmében Tatabánya, Felsőgalla, 
Bánhida és Alsógalla községeket Tatabánya 

ideiglenes néven egyesítette, megyei várossá 
alakítását rendelte el. Tatabánya megyei város 
képviselőtestülete 60 taggal megalakult.
A város ideiglenes székhelye a volt felsőgallai 
községháza Közfelkiáltással Andó Gyurka Fe-
rencet választották meg polgármesternek. 

1947. december 18. A városi tanácsi (67. 
sz.) határozat Tatabányai megyei jogú város 
hároméves tervének elkészítése.

1948
Megalakult a Bányász Szimfonikus Zenekar 
és a Fúvószenekar – a Bányászzenekar ket-
téválásakor. Államosították az iskolákat. A 
szegényházakat szociális otthonokká szervezték 
át. Megkezdte működését a Mésztelep Területi 
Művelődés Otthona. (Az Erkel Ferenc Mű-
velődési Otthon elődje.) Megkezdte működé-
sét a Puskin Művelődési Otthon.
1948. május 17. Tatabányán ült össze az 
MKP és az SzDP megyei szerveit egyesítő 
konferencia.

1949
Megalakult a Bányarendészeti Felügyelőség (a 
Kerületi Bányaműszaki Felügyelőség elődje) 

és a Bányász Táncegyüttes. A Népgazdasági 
Tanács határozatot hozott Tatabánya-Újváros 
elnevezéssel új lakótelep építésére. Tatabánya 
megyeszékhely lett. Tatabányára helyezték a 
Péch Antal Bánya-, Kohó- és Mélyfúróipari 
Középiskola egy részét Pécsről. Az 1949/50. 
tanévben a neve Bányaipari Aknászkép-
ző Technikum lett. 
1949. január 1. Megalakult az 
ÉDÁSZ (Észak-Dunántúli Áramszolgál-
tató Vállalat) jogelődje. 
1949. szeptember 1. Megkezdte 
működését a Tatabányai Bányász Szak-
szervezet Államilag Engedélyezett Zene-
iskolája. (A mai Erkel Ferenc Zeneiskola 
elődje.)
1949. október 1. Létrejött a Tatabányai 
Állami Tűzoltóság

1950
Államosították a gyógyszertárakat, és megala-
kult a Komárom Megyei Gyógyszertár Vállalat. 
Általános rendezési terv készült Tatabánya 
város fejlesztésére.
1950. április 18. Megalakult az Országos 
Mentőszolgálat tatabányai mentőállomása.
1950. szeptember 27. Megnyílt az Állami 
Áruház (utóbb Vértes, majd Centrum Áru-
ház).
1950. október 30. Az új feladatkörű Tata-
bányai Városi Tanács alakuló ülése. Ebből az 
alkalomból üdvözlő táviratot küldtek Rákosi 
Mátyásnak. 

1951
Megalakult a Volán Sport Egyesület. Megnyílt 
Tatabányán az első nyilvános városi könyvtár, 
amely 1952-től – a tatai körzeti könyvtárral 
történt összevonás után – megyei könyvtárként 
működött tovább.

1951. április 20. A Tanács VB jóváhagyta 
Újváros 1951. évi építkezésének tervét.
Megalakult a Magyar Vöröskereszt Komárom 
megyei Szervezete. Megalakult a Szakszerve-
zetek Komárom megyei Tanácsa.

1952
Felépült és megkezdte működését Újváros első 
általános iskolája, mely később felvette Mező 
Imre nevét. Átszervezés során megalakult Tata-
bányán a Szénbányászati Tröszt.
Megkezdte működését a Véradó Állomás. 
Megépült a Bányaipari Diákotthon (a Péch 
Antal Bányaipari Kollégium elődje). Ebben 
az évben a Tatabányai Szénbányászati Tröszt 
támogatásával, a Bányász  sajátház építési 
akció keretében rakták le Tatabánya Kertváros 
alapjait.
1952. augusztus 17. Megalakult a József 
Attila Megyei Könyvtár.
1952. augusztus 25. Elkészült a megyei ta-
nács új székháza, így az intézmény Esztergomból 
Tatabányára költözött.

1953
A Csemege Kereskedelmi Vállalat boltot 
nyitott Tatabányán. Megalakult a Petőfi 
Sport Club. Megnyílt a Bányász Vigadó. 
Megkezdte működését a Komárom megyei 
Csecsemő- és Gyermekápolónőképző Iskola 
(a Komárom megyei Egészségügyi Szakiskola 

elődje).  Megalakult a Komárom Me-
gyei Kereskedelmi Felügyelőség. Meg-
alakult a megyei kórház szakkönyvtára. 
Megnyílt az Állami Könyvterjesztő 
Vállalat 330. sz. boltja Tatabányán, 
a III. kerületben. A Komárom Megyei 
Rendőr-főkapitányság új székházának 
elkészülte után Esztergomból Tatabá-
nyára költözött.

60 ÉV VILLANÓFÉNYBEN 
(TÖRTÉNETI KRONOLÓGIA)
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1954
Megalakult a Magyar Honvédelmi Szövetség 
önálló tatabányai városi szervezete. Pedagógus 
képzőművészek kiállítása címmel rendezték meg 
az első megyei tárlatot. Megalakult a felsőgallai 
német nemzetiségi ének- és táncegyüttes. Meg-
szűnt a termelés a IX-es aknán. Megalakult a 
Magyar Szabadságharcos Szövetség tatabányai 
szervezete. Megkezdte működését a Zsdánov 
Művelődési Ház. Tatabányai írások címmel 
irodalmi antológia jelent meg.
1954. március 11. A VB egyhangúlag el-
fogadta Tatabánya város súlyponti várossá nyil-
vánítását és tanácsi szempontból az A városok 

közé sorolását, ehhez ipari jellege és lakóinak 
száma lehetőséget nyújt. Ezt a határozatot a 
megyei tanácson keresztül a minisztertanácshoz 
terjesztették fel.
1954. szept. - okt. Megalakultak a Hazafias 
Népfront bizottságai – így Tatabányán is létre-
jött a városi bizottság.
1954. december 21. Ünnepi tanácsülés a 
debreceni Ideiglenes Kormány megalakulásának 
10. évfordulója alkalmából.

1955
A 72/1955. sz. városi tanácsi határozat alap-
ján került sor a város utcáinak és házszámainak 
a rendezésére, és elkészült az első térkép a 
városról. Megalakult a városi bíróság. Meg-
szűnt a Keselő-akna. Megkezdte működését 
a XV/a. és a XV/b. akna. Megnyílt a Fekete 
Gyémánt Étterem.

1956
Létrejött a Palahányó üzem. Megkezdte 
működését Kertvárosban az első általános 
iskola, amely 1959-ben új épületet kapott és 

a Sziklai Sándor Általános Iskola nevet 
vett fel.
Megkezdte működését a XII/a. akna. 
Megnyílt a Vértes Étterem és az 5. 
számú postahivatal, amely felvevőhely-
ként működött. Megszűnt a termelés a 
III/a. aknán.
1956. október 23. Értelmiségi ankét a 
Zsdanov Művelődési Házban, a megyei 
TIT szervezésében. Minden időszerű 
társadalmi, gazdaságpolitikai és kulturális 
kérdésről beszéltek.
1956. október 24-25. Folyt a munka a 
tatabányai üzemekben és hivatalokban. 300 

kommunista mun-
kás felfegyverzése.
1956. október 
26. Délig za-
vartalanul folyt a 
termelés a város 
üzemeiben. Dél-
után tüntetés in-
dult a Bányaipari 
Te c hn i k um tó l . 
A város némely 
pontján a tömeg 
megállt, akkor 
szavaltak, énekel-
tek, beszédeket 
mondtak. Este 
kétfelé szakadt a 
tüntető tömeg.  
„Az egyik cso-

port behatolt a városi rendőrkapitányság, 
majd azt követően a városi tanács s az ott 
elhelyezett honvédkiegészítő parancsnokság 
épületébe, s fegyvereket szerzett. A tömeg 
másik része Újváros felé vette az útját, 
behatolt a BM Főosztály épületébe, ahol 
fegyvereket, rendőri felszereléseket szereztek, 
majd a Hunyadi laktanyába mentek fegyverek 
szerzése céljából.” 
1956. október 28. E napon választották meg 
Tatabánya legtöbb üzemében a munkástan-
ácsot. Az üzemekben 20-30 tagú munkástan-
ácsot választottak. Ezen belül ötös bizottságot 
hoztak létre az ügyek intézésére, továbbá 
küldötteket választottak a városi forradalmi 
tanácsba.  Du. 2 órakor a Népházban meg-
választották Tatabányán a városi Forradalmi 
Munkás és Katona Tanácsot. Néhány nap alatt 
megtörtént a békés hatalomváltás. Tájékoztató 
röplap jelent meg a Tatabányai Alumíniumkohó 
ideiglenes munkástanácsának megalakulásáról.
Egy nappal később szintén tájékoztatólap jelent 
meg az aznapi értekezletükről

1956. november 5. Az MSZMP megyei 
és városi együttes ideiglenes intézőbizottság 
létrehozása. /Részletes leírás Gyüszi László 
„Tatabánya 1956-ban című műve alapján ld. 
Itthon, 1994. október 22. p. 5.; október 
29. p. 5.; 2004. november 5. p. 5./

1957
Újjáalakult Tatabányán az Úttörők Szövetsége 
Komárom megyei és Tatabányai Városi Elnök-
sége. Megalakult a Pedagógusok Szakszerve-
zete Komárom megyei Bizottsága. Újjáalakult 
a Hazafias Népfront Városi Bizottsága. Meg-
alakult a Bányász Művészegyüttes. Megkezdte 
működését a megyei pártbizottság oktatásai 
intézménye, a pártiskola, az Oktatási Igazga-
tóság elődje
1957. március 12. Megalakult a Munkás-
őrség Komárom Megyei és Tatabánya Városi 
Parancsnoksága.

1958
A KGST-államok közös tőkéjével megalakult a 
HALDEX Rt. Megszűnt a termelés a VIII-as 
aknában.
1958. április 8. Nyikita Szergejevics Hrus-
csov vezette szovjet párt- és kormánydelegáció 
tatabányai látogatása.

1959
Megkezdődött a tanítás a Ságvári Endre Álta-
lános Iskolában. Megnyílt a Jószerencsét Film-
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színház Kertvárosban. Megszűnt a XV/a. akna. 
Megszűnt a termelés a régi külfejtésen.

1960
1960. április 7. A Tanács VB Újváros közvi-
lágításának korszerűsítése érdekében gombafejes 
világítótestek felszerelését javasolta. Az ótelepi 
közvilágítás tapasztalatait is vegye figyelembe az 
ÉDÁSZ.

1961
Megnyílt a Bányász Körzeti Könyvtár. Megkez-
dődött az oktatás a Felsőfokú Bányagazdasági 
Technikumban. Megalakult a Tatabányai Hőe-
rőmű Vállalat.

1962
Megnyílt a Halászkert Étterem. Megnyílt a 
Postakürt Étterem.  Tatabánya- Óvárosban 
megnyílt a Napsugár Áruház.
1962. szeptember 20. Az MSZMP Városi 
Bizottsága és Tatabánya Városi Tanács VB 
együttes ülésén megtárgyalta és jóváhagyta 
Tatabánya város általános és részletes ren-
dezési tervét.

1963
Időnk címmel Komárom megyei antológia jel-
ent meg. Létrejött a Csőszerelőipari Vállalat 
2. sz. szerelőüzeme. Megkezdődött az új 
bánhidai erőmű építése. Megnyitotta kapuit a 
II. sz. Újvárosi Általános Iskola. Megszervezték 
a megyei pártbizottság archívumát. Átadták 
rendeltetésének a Véradó Állomás új épületét. 
Megszűnt a termelés a IV/a. aknában.

1964
Megalakult a Bányász Művészegyüttes új 
csoportja: a Bányász Színpad. Művelődési 

otthont kapott Kertváros. Megalakult a Magyar 
Hirdető Komárom megyei Kirendeltsége. Meg-
alakult a Cementgyári Építők Sport Egyesület. 

Megkezdték a gyermekorvosi körzeti 
hálózat kiépítését. Megnyílt a Hétve-
zér Étterem. Megalakult a TIT városi 
szervezete. Elkészült az új, korszerű 
tejüzem. Megnyílt a VII-es telepen a 
6. sz. postahivatal, amely felvevőhiva-
talként működik. A Pénzügyőrség és a 
Vámőrség összevonásával megalakult a 
Vám- és Pénzügyőrség Komárom Me-
gyei Parancsnoksága. Önálló intézmény 
lett a Dolgozók Gimnáziuma.
1964. szeptember 6. Átadták ren-
deltetésének Újvárosban a József Attila 
Megyei Könyvtár új épületét.

1965
Önálló intézmény lett a Dolgozók Általános 
Iskolája. Megkezdte működését a Somlyói akna 
és a XV/c. akna. A Városi Tanács átvette a 
Cement- és Mészművek üzemi bölcsődéjét.
1965. január 1. A József Attila Megyei 
Könyvtár kezelésé-
ből kivált és önálló 
intézmény lett a 
Városi Könyvtár.
1965. március 
27. A Komárom 
Megyei Tanács és 
Tatabánya Város 
Tanácsa együttes 
ülése a felszabadu-
lás 20. évfordulója 
alkalmából. Ünne-
pi megemlékezé-
sek, kitüntetések 
átadása, a Me-
gyénk 20 éve c. 
kiállítás és a me-
gyéről készült film 

bemutatása.
1965. június 17. Újvárosban megnyílt 
a Turul Filmszínház.
1965. szeptember 1. Megnyitotta ka-
puit a III. sz. Újvárosi Általános Iskola.
1965. szeptember 2. A Városi Tanács 
rendeletben mondta ki, hogy a III. öté-
ves terv során Újváros és Óváros közötti 
összekötő út megvalósítása érdekében a 
VB intézkedjen.

1966
Megnyílt Kertvárosban a Rózsakert 
Étterem.
1966. július 28. A Tanács VB elfo-

gadta az újvárosi Felszabadulás tér, Népköztár-
saság útja, Mártírok út, Ifjúmunkás utcaneveket. 

1966. október 1. Megkezdte működését a 
Beloiannisz Híradástechnikai Gyár tatabányai 
egysége.

1967
Kertvárosban megnyílt a 7. sz. postahivatal, 
felvevőhivatalként. A trösztök megszűnésével 
megalakult a Tatabányai Szénbányák. A vidéki 
ipartelepítés során a megyeszékhelyre települt a 

Fővárosi Kézműipari Vállalat üzeme és a Ma-
gyar Acélárugyár Kisrugó üzeme. 
1967. május 5. Új épületében megkezdte 
működését az MSZMP Komárom Megyei 
Bizottságának Oktatási Igazgatósága.
1967. július 1. A tatabányai karbidgyár a 
Kőbányai Gyógyszerárugyár üzemegységeként 
folytatta munkáját. Megalakult a Komárom meg-
yei Állategészségügyi Állomás és a Komárom 
megyei Távhőszolgáltató Vállalat.

1968
Megszűnt a termelés a XI-es aknában. Öregek 
napközi otthona nyílt meg a III. körzetben.
1968. szeptember 1. Megnyitotta kapuit a 
IV. sz. Újvárosi Általános Iskola és a II. sz. 
Kertvárosi Általános Iskola és a 311 sz. Ipari 
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Szakmunkásképző Intézet fiókiskolája és kollégi-
uma, ahol a vájártanulók képzésén kívül vasipari 
tanulók oktatása is folyt.

1969
Megjelent a Forrás (1972-től Új Forrás) 
c. Komárom megyei antológia első száma. 

Megnyílt a IV. sz. Bölcsőde Kertvárosban. 
Megkezdte működését a Komárom megyei Pá-
lyaválasztási és Munkapszichológiai Tanácsadó. 
Megalakult a Volán Utazási, Szállítmányozási 
és Kereskedelmi Iroda. Megszűnt a termelés a 
X-es aknán.

1970
Megnyílt a Rozmaring Étterem és Szálloda. 
Megszűnt a termelés az V-ös, VI-os és VIII-
as aknán.
1970. november 7. Átadták rendeltetésének 
a Puskin Művelődési Ház új épületét
1971. szeptember 3. Az MTV bányásznapi 
köszöntőként bemutatta a Dinasztiák a Gerecse 
alján c. Tatabányáról készített dokumentum-
riportfilmet.

1972
A Dózsakertben elkészült a KÖJÁL új 
székháza. Tanácshatározat alapján készült 
el a Tatabányáért c. jelvény, amelyet a tár-
sadalmi munkában élenjáró dolgozók vagy 
kollektívák nyerhetnek el. A Tatabányai 

Városi Tanács VB Tatabánya díszpolgára 
cím adományozására alkotott tanácsrend-
eletet.
1972. június 23. Tatabánya-Újvárosban 
átadták rendeltetésének a Szakszervezetek 
Megyei Tanácsának székházát (ma a Városi 
Bíróság épülete).

1972. október 10. 
Tatabánya-Újvárosban 
a Népköztársaság (ma 
Köztársaság) út mentén 
épülő, kb. 20 hektáros 
park egy részét átadták a 
város lakóinak (Jubileum 
park).
1972. október 11. A 
várossá nyilvánítás 25. 
évfordulója alkalmából 
ünnepi tanácsülést tar-
tottak a Népházban Fock 
Jenő kormányfő rész-
vételével. A Szocialista 

Hazáért kitüntetést kapott a város első pol-
gármestere Andó Gyurka Ferenc. Az ülésen 
bemutatásra került a Beszélgetés egy várossal 
c. színes dokumentum-
film, melyet Tatabányáról 
készítettek.
1972. október 31. 
Tatabánya-Újvárosban 
átadták rendeltetésének a 
4. sz. (ma Herman Ottó) 
Általános Iskola épületét.
1972. november 13. 
Tatabánya-Újvárosban a 
Felszabadulás (ma Fő) 
téren felavatták Segesdi 
György szobrászművész 
“A szabadság lángja” c. alkotását, melyet a 
város jubileumára készített.

1973
1973. február 5. Megnyílt Tatabánya-Újvá-
rosban a megye akkori legnagyobb vendéglátó-
ipari létesítménye, a Jubileum Étterem (helyén 

ma a Vértes Center áll).
1975. május 20. Ta-
tabánya épülő, akkor új 
városnegyedében hagyo-
mányteremtő szándékkal 
I. Dózsakerti Napok 
címmel rendezvénysorozat 
kezdődött, mely június 
8-áig tartott.
1975. szeptember 7. 
Tatabánya-Újvárosban a 

Megyei Tanács mögötti parkban felavatták 
a munkásmozgalmi mártírok emlékművét, 
amely a Városi Tanács és a Szénbányák 
Vállalat támogatásával készült el. Az 
emlékmű alkotója Marosits István szob-
rászművész.

1976
1976. április 3. Tatabánya-Újvárosban a Fel-
szabadulás (ma Fő) téren felavatták Víg Tamás 
szobrászművész Lenin-emlékművét.
1976. szeptember 9. Megnyílt a város új 
sportlétesítménye, a körcsarnok. A megnyitó 
beszédet dr. Beckl Sándor államtitkár, az 
OTSH elnöke tartotta.
1976. november 5. Tatabánya-Újvárosban 
átadták rendeltetésének az ország egyik leg-
modernebb postahivatalát, amelyben – Bu-
dapest után elsőként – önkiszolgáló részleget 
is kialakítottak.

1977
1977. április 14. Megnyitotta kapuit a 
Tatabánya-Dózsakertben épült közlekedési és 
közlekedésgépészeti szakközépiskola, amely 

eddig Újvárosban működött. 13 tanterem és 
műhelyterem szolgálta az oktató-nevelő mun-
kát.
1977. szeptember 2. Átadták a Komárom 
Megyei Vízmű Vállalat új tatabányai telephe-
lyét a Táncsics Mihály úton, Alsógallán a KPM 
Tatabányai Közúti Igazgatósága mellett.
1977. december 9. Tatabányán Havas Béla, 
az Állami Fejlesztési Bank vezetője, Gál István, 
a Tatabányai Szénbányák Vállalat igazgatója és 
Seregi János, a Magyar Szénbányászati Tröszt 
vezérigazgatója aláírták a nagyegyházi bánya 
nyitására vonatkozó államkölcsön-szerződést.

1978
1978. augusztus 7. A márkushegyi bányát 
építő szocialista brigádokkal találkoztak a 
megye párt- és állami vezetői és a Magyar 
Szénbányászati Tröszt vezérigazgatója, 
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abból az alkalomból, hogy a tervezett határ-
idő előtt 9 hónappal befejezték az új bánya 
lejtősaknájának építését és megkezdték az alap-
vágat kihajtását is.
1979. március 20. A Tanácsköztársaság kikiál-
tásának 60. évfordulója tiszteletére koszorúzási 
ünnepséget rendeztek Tatabányán, a munkás-
mozgalmi mártírok emlékművénél A Sportcsar-
nokban a Magyar Állami Hangverseny-zenekar 
vendégjátékát Kobayashi Ken-Ichiro vezényelte. 
Dózsakertben a Dózsa György úton felavatták a 
város első galériáját, amelyben Kernstok Károly 
művészetét bemutató kiállítás nyílt.
1979. november 3. Átadták rendeltetésé-
nek a crossbar telefonközpontot és az Árpád 
Szállót.
1979. december 28. Meghalt Gál István, 
a Tatabányai Szénbányák Kossuth-díjas igazga-
tója, az MSZMP Komárom megyei VB és a 
Bányaipari Dolgozók Szakszervezete Központi 
Vezetőségének tagja, Tatabánya díszpolgára. 
Búcsúztatására december 30-án került sor.

1980
1980. szeptember 6. Tatabányán a 30. Bá-
nyásznap keretében a Népház előtt felavatták 
Varga Imre Kossuth-díjas szobrászművész Or-
pheusz c. szoborkompozícióját.

1981
1981. február 10. 
Tatabánya-Kertváros-
ban új ABC áruház 
nyílt a Tatabányai 
Szénbányák, a Városi 
Tanács és a Generál 
Kereskedelmi Vállalat 
közös beruházása-
ként.
1981. február 10. 
Tatabánya-Kertváros-
ban új ABC áruház 
nyílt a Tatabányai 
Szénbányák, a Városi 
Tanács és a Generál 
Kereskedelmi Vállalat 
közös beruházása-
ként.

1982
1982. február 
8. M a r j a i 
József, a Miniszterta-
nács elnökhelyette-
se, Kapolyi László 
ipari minisztériumi 
államtitkár és Kovács 

László, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezete 
főtitkára kíséretében a Tatabányai Szénbányák-
hoz látogatott. A látogatás során beszámoló 
hangzott el az eocén-program megvalósításáról, 
a bányaépítés – elsősorban a mányi bányaüzem 
– haladásáról.
1982. november 10. Az autópályaépítési 
program jelentős eredményeként átadták a 
forgalomnak az M1-es autópálya Bicske és 
Tatabánya közötti szakaszát.

1983
1983. július 5. Tatabánya-Újvárosban új ven-
déglátóhelyet nyitott meg a Kristály Vendéglátó 
Vállalat, Pécsi Söröző néven.
1983. november 16. A Dózsa György út 
korszerűsítésének első ütemeként átadták a for-
galomnak Tatabánya-Újváros és Bánhida közötti 
közúti híd gyalogos felüljáróját.
1983. december 22. Átadták rendelte-
tésének a Tatabánya-Dózsakertben épült új 
sportcsarnokot, amely jelentős társadalmi össze-
fogással épült.

1984
1984. január 2. A Tatabányai Szénbányák 
Vállalat 1200 dolgozója munkásgyűlésen vett 
részt a Sportcsarnokban. A hagyományteremtő 

szándékkal megrendezett munkásgyűlés célja az 
1983. évi gazdálkodás áttekintése, az 1984. 
évi feladatok meghatározása volt.
1984. március 31. Az avató ünnepséget 
követően a Tatabánya határában épült Skála 
Sztráda Áruház megnyitotta kapuit.
1984. szeptember 15. Tatabánya-Kertváros-
ban új, 150 férőhelyes óvodát adtak át rendel-
tetésének. Ez az első olyan intézmény, amelynek 
építési költségeihez a lakosság is hozzájárult, 
kommunális kötvények vásárlásával.

1985
1985. március 13. Befejeződött a szénterme-
lés a XIV-es aknán, amelyet még 1937-ben 
nyitottak meg.
1985. október 5. Tatabánya-Kertváros lakó-
telepén leleplezték azt az emlékművet, melynek 
tanúsága szerint a lakótelep Grozníj nevét viseli. 
A névadó a Csecsen-Ingus ASZSZK testvérte-
rület fővárosa.

1986
1986. augusztus 30. Tatabánya-Sárberekben, 
a 314. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet és 
Erősáramú Szakközépiskolában megrendezett 
tanévnyitó alkalmával avatták fel az iskola új 
épületszárnyát.

1987
1987. január 9. Ünnepélyes külsőségek kö-
zött avatták fel Tatabányán a megyei főügyés-
zség székházát. A felújított, felszerelt épületet 
Szijártó Károly legfőbb ügyész adta át rendelte-
tésének, párt- és állami vezetők jelenlétében.
1987. április 25. Emléktábla-avató ünnep-
ség. A Gál István lakótelepi körzeti pártszékház 
falán ünnepélyesen leleplezték a Gál István 
születésének 70. évfordulója alkalmából ké-
szített emléktáblát. (Varga Imre Kossuth-díjas 
szobrászművész portré-emléktábla alkotása)
1987. augusztus 14. A Tatabánya határában 
lévő XII/a. akna, amelyet 1956-ban nyitottak, 
befejezte működését. Az itt dolgozókat élü-
zemként búcsúztatták, ezzel a tatai szénmeden-
céből kigördült az utolsó csille szén is.
1987. augusztus 31. Felavatták a város má-
sodik, 16 tantermes gimnáziumát a Gál István 
lakótelepen.

1988
1988. január 1. E naptól a Tatabányai Szén-
bányák Vállalatból önálló vállalatként működik 
tovább a Tatabányai Bányák valamint a Haldex, 
létrejött a Gallakarbon, az Építészeti Rt. és az 
Alfadat Gazdasági Társulás.
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1988. június 3-4. Megnyílt – több éves 
szünet után – A Közművelődés Háza és a 
Puskin Művelődési Ház rendezésében nyári 
programokat bonyolító Szabadtéri Színpad a 
Május 1. parkban.
1988. június 25-26. Ünnepséget rendeztek 
Tatabányán a Bánhidai Erőmű Kultúrotthonában 
a Tatabányai Hőerőmű Vállalat fennállásának 
100 évfordulója tiszteletére.
1988. augusztus 31. Ünnepélyes tanévnyitó 
keretében vette fel Bárdos László nevét a Gál 
István lakótelepen épült gimnázium.

1989
1989. február Városvédő Kör alakult Tatabá-
nyán, a HNF égisze alatt. Főként környezetvé-
delmi célok megvalósítását tűzte ki maga elé.
1989. május 15. Városi MSZMP 
– MDF találkozó Tatabányán. Részlet a ki-
adott közleményből. „A Magyar Demokrata 
Fórum tatabányai szervezete és az MSZMP 
Városi Bizottsága képviselői fontosnak tartják 
Tatabánya és lakossága érdekében a gazdasági 
felélénkülés és az önkormányzati megerősödés 
városi programjának kidolgozásában történő 
részvételüket.
1989. július 2. A Tatabánya-kertvárosi Szent 
Erzsébet templomot átadták rendeltetésének.
1989. december 13. A Szakszervezetek 
Megyei Tanácsa (SZMT) megtartotta utolsó 
ülését Tatabányán, majd beszüntette tevékeny-
ségét. A Megyei Szakszervezeti Szövetség 
megalakulásáig koordinációs tanács alakult.
1989. december 14. Tatabányán tanács-
kozott a Komárom Megyei Politikai Fórum. A 
tanácskozás házigazdája az MDF volt, gazda-
sági kérdéseket és a népszavazás tapasztalatait 
vitatták meg.

1990
1990. március 30. Az MDF helyi szervezete 
bérmunkások segítségével eltávolította a Lenin-
szobrot a Fő térről.
1990. június 1. A Konzum bevásárlócsarnok 

emeletéről a vasúti peronokra vezető fedett hi-
dat átadták az utazó közönségnek a tatabányai 
vasútállomáson. Jegyárusítás június 3-ától már 
csak ebben az épületben volt.
1990. július 4. Létrejött a Modern Üzleti 
Tudományok Főiskolája (Modern Business 
Studies) főiskolai alapítvány.
1990. szeptember 11. Megnyílt a város 
első, megyénk második felsőoktatási intézmé-
nye, a Külkereskedelmi Főiskola Tatabányai 
Kihelyezett Tagozata.
1990. október 25. A Városi Önkormány-
zat alakuló ülésén a 25 éves Bencsik Jánost 
(SZDSZ) választották polgármesterré.
1990. december 1. E naptól Tatabánya 
megyei jogú városi címet kapott, amelyet az 
Országgyűlés az önkormányzati törvény alap-
ján fogadott el. Fennállásának 5. évfordulóját 
ünnepelte A Közművelődés Háza.
1990. december 8. Emléktáblát avatott Tata-
bánya-Óvárosban a Ságvári E. u. 23. sz. alatti 
postahivatal falán a Történelmi Igazságtételi 
Bizottság 1956-os tagozata, az 1956-ban 
itt lezajlott sortűzre emlékezve. Az emléktáblát 
Nagy Erzsébet, Nagy Imre lánya leplezte le.

1991
1991. június 30. Tatabányán megkondultak a 
harangok, és rövid ünnepség keretében méltat-
ták a szovjet csapatok kivonulását, az ország új, 
ténylegesen független státuszát.
1991. július 25. Letették az alapkövét az 
épülő Szent Borbála téri üzletközpontnak.
1991. július 26. Új címert és zászlót sza-
vazott meg Tatabánya Megyei Jogú Város 
közgyűlése.
1991. augusztus 10. Óvárosban megnyílt a 
West bevásárlóház és étterem.
1991. szeptember 16. Ünnepélyes tanévnyi-
tó a Modern Üzleti Tudományok Alapítványi 
Főiskolán, ahol nulladik évfolyamot indítottak.
1991. november 18. A városi önkormányzat 
visszaadta a római katolikus egyháznak a Kos-
suth Óvodát, mely a bánhidai lakónegyeden 

található. Számos szervezet, magánszemély és 
vállalkozó összefogásával felújították, s e napon 
szentelte fel Pápai Lajos győri megyéspüspök.

1992
1992. január 6. Elkészült Tatabányán a Vas 
László Egészségügyi Szakközépiskola és Szak-
iskola tetőterének beépítése, mellyel több új 
tantermet, laboratóriumot sikerült kialakítani.
1992. március 18. A Tatabányai Bányák 
Vállalat igazgatótanácsi ülésén csődöt jelentet-
tek be. Az eljárás előkészítésére több bizott-
ságot hoztak létre, hogy a vállalat átalakulási 
folyamatát kezelhetővé tegyék.
1992. május 16. Kelet-Európa egyik leg-
nagyobb csomagolóeszköz-üzemét építette fel 
Tatabányán az osztrák érdekeltségű ALPLA 
Kft., amely 1989-ben alapított vegyesválla-
latot a helyi DELTA Ipari Szövetkezettel.
1992. október 1-2. Az elődtelepülések és 
Tatabánya város története címmel tudományos 
konferenciát rendeztek a várossá nyilvánítás 
45. évfordulója alkalmából A Közművelődés 
Házában.
1992. október 6. A budapesti IDEA Ferr 
Kft. kivitelezésében felújított Turul emlékmű 
visszakerült eredeti helyére, a Kő-hegyre.
1993. április 5. Testvérvárosi szerződést írtak 
alá Tatabányán városunk, valamint az itt tartóz-
kodó Christchurch (Anglia) vezetői.

1993
1993. június 21-24. A Nemzetközi Kreatív 
Zenepedagógiai Intézet első kurzusa A popu-
láris zene antológiája címmel, Gonda János 
művészeti vezető irányításával.
1993. szeptember 13. Naprakész privatizá-
ciós információs szolgáltatással ügyfélszolgálati 
irodát nyitott Tatabányán a megyei önkormány-
zat.

1994
1994. március 31. E naptól megalakult a 
Tatabányai Energetikai Termelő és Szolgáltató 
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Kft., a Tatabányai Fűtőerőmű Kft. jogutódja-
ként, amely integrálta a bánhidai erőművet és a 
Tatabányai Bányák Fővállalkozását.
1994. május 29. Újvárosban a Centrum 
Áruház előtt e napon avattak fel a szökőkutat, 
amely Az örök szerelem kútja elnevezést viseli 
(B. Hegyi László keramikusművész alkotása).
1994. október 14. Bánhidán a Puskin Mű-
velődési Ház előtti téren fellobbant a gázfáklya. 
Ezzel ünnepélyen rákapcsolták a gázrendszerre a 
városrészt. Alumínium öntödét avatott Tatabá-
nyán, az Egység úton a P-Metál Kft.
1994. december 4. A Szent Borbála Alapít-
vány és a Tatabányai Bányász Hagyományokért 
Alapítvány szervezésében felavatták Szent Bor-
bála szobrát, a róla elnevezett téren (Péterffy 
László alkotása).
1994. december 18. Holocaust emlékparkot 
avattak Felsőgallán.

1995
1995. január 1. E naptól közgyűlési határozat 
alapján létrejött az önálló Tatabányai Városi 
Levéltár.
1995. február 23-24. A bánya-erőmű 
integráció tapasztalatairól rendeztek országos 
konferenciát a városban, a Tatabányai Energe-
tikai Kft. és az Országos Magyar Bányászati és 
Kohászati Egyesület (OMBKE) helyi csoportja 
szervezésében.
1995. július 18. Magyarországon az első, 
kanadai kormánygaranciával és anyagi támoga-
tással megvalósuló városmenedzselési program 
kezdete, Tatabányán.
1995. szeptember 24. Márkus Mihály 
dunántúli református püspök szentelte fel az 
Óvárosban adakozásból épült templomot.
1995. november 10. Lerakták a tízmilliárd 
forintos beruházással épülő keréktárcsagyár 
alapkövét, megindult a SUOFTEC Kft. zöld-
mezős beruházása.
1995. december 20. Hivatalosan felavatták 
a megyei Mentálhygiénés és Rehabilitációs 
Intézet új épületét Síkvölgyön.

1996
1996. január 19. Mentőállomást avattak 
Dózsakertben, melyet 70 millió forintból 120 
nap alatt valósítottak meg.
1996. május 10. Az utolsó végzős aknász 
évfolyam ballagásával megszűnt a bányaipari 
aknászképzés a Péch Antal Műszaki Szakkö-
zépiskola és Gimnáziumban.
1996. július 1. Nyílt napot tartottak a város-
házán Tatabányai Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának gazdasági programjáról. E naptól 

hivatalosan működik a polgármesteri hivatal 
keretei között a gazdaságfejlesztő szervezet.
1996. október 6. Kopjafákból álló emlék-
művet avattak az Aradi vértanúk terén, amely 
Cs. Kiss Ernő munkája, és 14 emlékoszlopot 
tartalmaz.
1996. december 6. A Mátyás király úton 
átadták az új vasúti aluljárót, amely 200 millió 
forintba került.

1997
1997. január 1. Bezárt a Gasztro Kristály 
Rt. kezelésében lévő Jubileum vendéglátóház 
(Bisztró és Százlábú étterem), amely 1972-
ben a várossá nyilvánítás jubileumára készült.
1997. december 5. A tatabányai és a környei 
polgármester ipari park létesítéséről írt alá szer-
ződést a helyszínen, a Búzavirág út melletti te-
rületen, amely a Nyugati Ipari Park nevet viseli.

1998
1998. január közepe Elkészült az 1993-ban 
létrejött Tatabányai Rugógyártó Kft. és a német 
Gebr. Stahlschmidt Gmbh. & CO. KG alapí-
totta Tatabánya Bowdengyártó Kft. új üzemé-
pülete a Táncsics Mihály úton.
1998. június 5. Átadták rendeltetésének a 
Szent Borbála Kórház új pavilonját, kórházi 
szárnyát.
1998. július 7. Az ipari parkot és a Kisbér 
– Tatabánya közötti főutat összekötő, a várost 
elkerülő útszakaszt (2km) avatta fel Bencsik 
János polgármester.
1998. július 10. A kivitelező Pannon Team 
Kft. átadta a zöldmezős beruházásként készült 
üzemépületet a Graboplast Rt.-nek. A beruhá-
zás értéke 4,5 milliárd forint volt.
1998. augusztus 11. A VII-es telep szom-

szédságában elkészült a város déli elkerülő 
útgyűrűjének újabb szakasza, melyet Bencsik 
János polgármester adott át.
1998. október 14. A Ságvári úton felavatták 
a megyei és városi Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság felújított épületét.
1998. november 14. A Veszprémi Akadé-
miai Bizottság Kardiológiai Munkacsoportja 
a 100 éves fennállását ünneplő tatabányai 
Szent Borbála Kórházban tartotta tudományos 
vándorgyűlését.
1998. november 17. Átadták a forgalom-
nak a Tatabánya-óvárosi autópálya lehajtóág 
– 100-as főút – Kóta József utca csomópont-
ban kiépített körforgalmú utat.
1998. november vége Egymilliárd forintos be-
ruházás eredményeként az EU környezetvédelmi 
előírásainak is megfelelő regionális hulladéklera-
kót adtak át a Dubnik-völgyben.

1999
1999. március 17. A Grabofloor 14 ezer 
m²-es üzemcsarnokának avatója a VII-es telepi 
ipari park területén.
1999. augusztus 12. A Zenon System 
Kft. új irodáját és gyártócsarnokát avatták fel 
Tatabányán.

2000
2000. január 10. Partnerkapcsolatról írtak 
alá szerződést a Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája és a tatabányai SCI gyár vezetői, a 
munkaerőigény összehangolásáról, szakképzési 
együttműködésről.
2000. február 24. A Jászai Mari Színház, 
Népház előcsarnokában felavatták a névadó 
bronzszobrát (Szabó György szobrászművész 
alkotása).
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2000. április 28. Székelyudvarhelyen Szász 
Jenő ottani és Bencsik János tatabányai pol-
gármester aláírták a testvérvárosi szerződést.
2000. október 4. Felavatták Tatabánya regio-
nális szennyvíztisztítójának 800 millió forintért 
elkészült felújított részét.
2000. október 10. Az Ipari Parkban a dán 
nagyherceg avatta fel a Grundfos cég 50 millió 
dolláros költséggel épített szivattyúgyárát.

2001
2001. május 20. A Millenniumi Emlékpark-
ban felavatták Szunyogh László szobrászművész 
Napóra-kompozícióját.
2001. június 21. Felavatták az FCI cég új 
tatabányai gyárát.
2001. szeptember 1. A bányásznapi ünnep-
ségek keretében a Károlyi saroknál felavatták 
Esterházy József lovasszobrát (Tóth Béla 
alkotása).
2001. december 5. Átadták a felújított 
Lővér teret a Dózsakertben.

2002
2002. május 29. Felavatták a dán Coloplast 
cég új üzemcsarnokát az Ipari Parkban.
2002. október 3. Kertváros és Dózsakert 
találkozási pontjánál átadták a körforgalmú 

csomópontot.
2002. október közepe 22 millió forintért 
részlegesen felújították a Kodály teret. Szék-
házat avatott a megyei és a városi Vöröskereszt 
a Posta u. 5. szám alatt, az I. sz. erőmű mellett. 
A Béla király körtér 69. sz. alatt felavatták az 
orvosi ügyelet új központi telephelyét.

2003
2003. január 29. Az argentin érdekeltsé-
gű Eural Kft. új üzemcsarnokot avatott.
2003. szeptember 6. A Bányásznap kereté-
ben felavatták a 12 millió forintos beruházással 

felújított Vértanúk terét.
2003. október 20. A helyi kábeltelevízió 
(TKTV) bemutatta Gyüszi László “Tatabánya 
1956-ban” c. könyvéből készült, Martinidesz 
László rendezte dokumentumfilmet.

2004
2004. március 31. 15 millió forint értékű 
beruházás eredményeként megújult a dózsa-
kerti Spar élelmiszer-áruház és környéke. Az 
üzletet, valamint a Dózsa György Általános 
Iskola környékén felújított járdákat Bencsik 
János polgármester és a városrész képvis-
elője adta át.
2004. aug. közepe A helyi fűtőerőmű gáz-
üzemre való átállásának keretében átadták a 
megépült távvezetéket és gázátadó állomást.
2004. szeptember 11. Ünnepségek a 
Sárberki lakótelep megépítésének 25. évfordu-
lóján. Ennek keretében ünnepélyesen adták át 
Gengeliczky László és M. Nagy József Föld-
anya c. szobrát.
2004. november eleje 45 millió forintos 
beruházás eredményeként átadták a felújított 
Ságvári teret.

2005
2005. március 2. A Bánki Donát Ipari Szak-

középiskolában bejelentették, hogy EU-s segít-
séggel 1,2 milliárd forintot fordíthat Tatabánya 
és Oroszlány egy Térségi Regionális Integrált 
Szakképző Központ (TISZK) kialakítására.
2005. május 9. A japán érdekeltségű autó-
gumigyár a Bridgestone hivatalosan értesített 
Tatabánya vezetését, hogy 50. üzemének hely-
színéül városunkat választotta.
2005. június eleje Elkészült Dózsakertben a 
Millennium lakópark utolsó üteme. A D’Omi-
kron Kft. a teljes, 2000-től kezdődött beruhá-
zás során 1,6 milliárd forintot fektetett be.
2005. szeptember 23. Névadó ünnepség 

keretében leplezték le a volt Lővér, e naptól 
Rákóczi téren a névadó II. Rákóczi Ferenc 
mellszobrát, Gaál Tamás alkotását.
2005. november 14. Tatabánya és Vér-
tesszőlős határában 18 hasznosítható telket 
alakítottak ki, üzleti célokra. Az egyenként 
3-5000m²-es területeken infrastrukturális 
fejlesztések kezdődtek, kereskedelmi és szolgál-
tató park kialakítására.

2006
2006. március 14. Felavatták Felsőgalla címe-
rét (Szám János alkotása). Az avatón Szili Ka-
talin, a Parlament elnöke mondott köszöntőt.
2006. március vége A városi Ipari Parkba te-
lepedett japán Asaki Glass autóüveggyár kapta 
az év legnagyobb zöldmezős beruházása címet 
a gazdasági minisztertől.
2006. augusztus 18. E napon tették közzé Ben-
csik János polgármester összegzését, a 2002-
2006 közötti ciklus során elért eredményekről.
2006. október 24. Átadták a Tatabánya-
Kertvárosban az egykori Gyermek- és Ifjúságvé-
dő Intézet épületéből kialakított Hospice Sze-
retetszolgálat Alapítvány gondozóközpontját.

2007
2007. február 1. Földi Imre tatabányai súly-
emelő megkapta a Nemzet Sportolója kitüntető 
címet.
2007. március közepe Megkezdődött a 
Jászai Mari Színház, Népház épületének 
rekonstrukciója.
2007. május 3. A helyi önkormányzati kép-
viselő-testületi ülésen elfogadták a megyeszék-
hely rendezvénytervezetét, vitát folytattak az 
útfelújításokról. Megnyílt a város első plázája, 
a Vértes Center a Győri úton.
2007. szeptember 23. Az Ipari Parkban az 
üzleti turizmus fejlesztését segítő új beruházás 
keretében ún. kompetenciaközpont nyílt 
Grundfos City elnevezéssel. 
2007. október 9. Gyüszi László: Tatabánya 
történelmi olvasókönyve 2. kötetének bemu-
tatója a polgármesteri hivatalban, a várossá 
nyilvánítás 60. évfordulója tiszteletére.
2007. október 10. Közigazgatás és az embe-
rek (1945-1948) című dokumentumkiállítás 
megnyitója Tatabánya Megyei Jogú Város 
Levéltárában, a várossá nyilvánítás 60. évfor-
dulója tiszteletére.

Összeállította : Dr Horváth Géza
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VÁROSÉPÍTŐK 
AKKOR ÉS MOST

Számos, ma is jól működő tatabányai vállalkozás 
bölcsője volt a Tatabányai Szénbányászati Tröszt. 
Ilyen vállalat az ÉRT Építőipari Fővállalkozó és 

Szerelőipari Kft., melynek vezetése és 
dolgozói ma is szívesen emlékeznek 

vissza azokra az időkre, az elő-
dökre, akik emberi tartásukkal, 
szakmai hozzáállásukkal példát 
mutattak a jövő nemzedéké-
nek. Tatabánya várossá nyil-
vánításának 60. évfordulója 
kapcsán tekintsünk vissza a 
régi idők városépítőire!

AZ ÉPÍTÉSZETI ÜZEM SZÜLETÉSE
A Tatabányai Szénbányászati Tröszt – két 

már meglévő üzeméből – 1964-ben alakította 
meg az Építészeti Üzemet, mely magas- és 

mélyépítő-ipari munkákat végzett generál-
kivitelezésben. Központja a Tatabánya, Fő út 1. szám 

alatt épült ki. Az üzem vezetője egészen 1987 végéig, 
az a sokak által jól ismert Majtán József tatabányai labdarúgó volt, aki 
üzemvezetői munkája mellett 23 éven át az akkor nagyon sikeres TBSC 
futball szakosztályát is vezette. Az üzem irányításában kiváló főmérnöki 
segítséget is kapott Csanádi József személyében. Az üzemvezető és a 

főmérnök kitűnő menedzserek voltak, olyan emberek, 
akik felkészültségben, igényességben, szociális 

érzékenységben meghaladták korukat. A több 
mint két évtized alatt 35-40 kiváló fiatal 
– építész, gépész, villamos – mérnököt és 
technikust, valamint 700 fizikai dolgozót 
tanítottak meg az építőipari munkák 
magas színvonalas kivitelezésére. A mai 
versenyhelyzetben éppen ez az örökség, a 
minőségi, igényes munkavégzés a siker, s 
egyben a túlélés biztosítéka.

NEM CSAK A BÁNYÁT, A VÁROST IS 
ÉPÍTETTÉK

Az üzem kapacitásának java részét a Tatabányai 
Szénbányák különféle létesítményeinek megépítése 

kötötte le. Az Építészeti Üzem feladata volt valamennyi 
bányaüzem és külüzem létesítményeinek a kivitelezése: a tatabányai 
bányaközpont (Vértanúk tere) irodáinak, a Központi Műhely, a TBSC 



megépítése, a Népház, mint kulturális létesítmény teljes átépítése, a 
balatongyöröki Bányászüdülő, a hévízi Gyógyüdülő megvalósítása.
A rengeteg munka mellett is akadt azonban szabad kapacitás, így 
tatabányai tanácsi megrendelésre is végzett munkákat az üzem. 
Szakmai egyedi minőségi munkájuknak megítélése olyan jó hírű 
volt, hogy az ország egész területén, de még Szlovákiában, Kassán, 
Zólyomban, Párkányban is kaptak komoly értékű és volumenű 
feladatokat.

AZ ÁTALAKULÁSOK ÉVEI
A Tatabányai Bányák bányaüzemeiben a széntermelés egyre több 
helyen megszűnt, ezért Mányon, Csordakúton, Nagyegyházán 
épített az üzem bányalétesítményeket. 1987 végén a bányavállalat 
alaptevékenységének tisztítása okán a külüzemeket folyamatosan 
leépítette átalakította részvénytársasággá, illetve korlátolt felelősségű 
társaságokká. 1988. január 1-jétől az Építészeti Üzem Tatabányai 
Részvénytársasággá alakult. Eszközei apportként az új cégbe 
kerültek. 650 dolgozónak tudták így biztosítani a folyamatos 
munkaviszonyt. A cég folytatta a korábbi vezetők által is elvárt 
komoly, igényes szakmai munkát, ám a rendszerváltás éveiben egyre 
kevesebb munkalehetőség mellett egyre nagyobb versenyben kellett 
megküzdeni a feladatokért. A rendszerváltás nagy nehézségek elé 
állította az egész magyar építőipart is. Ez az időszak jelentette 
a piacgazdaságra való áttérést, a kapitalista modellszerű vállalati 
működést. A társaság a jelentősen elavult eszközeivel piacképes áron 
a nagy versenyben nem tudott sikeresen részt venni, ezért 1994-
ben felszámolás alá került. Ekkor, 66 munkatárs fogott össze, hogy 
létrehozza az ÉRT Építőipari Fővállalkozó és Szerelőipari Kft. A 
törzstőke ugyan mindössze egymillió forint volt, az indulás bérelt 
irodával és műhellyel történt, de a cél egyértelmű és közös: legyen 
az alapítóknak munkahelye!
A vállalkozás azóta töretlenül fejlődik, nemrégiben átvehették a 
Tatabánya Gazdaságáért, majd a Megye Gazdaságáért Díjat. 
Az ÉRT Kft. vezetői és dolgozói a rendszerváltás előtti időkből 
átmentették azt az építőipari munkakultúrát, tapasztalatot, amit 
elődeik rájuk bíztak. Folytatták a munkát, a városépítést, s mára 
számos tatabányai épület köthető nevükhöz. Garbacz Lászlóné 
cégvezető, ügyvezető igazgató és Wéber Lajos ügyvezető igazgató, 
felelős műszaki vezető és valamennyi vezetőtársuk, dolgozójuk 
büszke arra, hogy generálkivitelezőként immáron sok alkalommal 
bizonyíthattak városukban, a 60 éves Tatabányán. Minőségi 
munkájuknak köszönhetően építményeiket remélhetőleg még sok 
évtizeden át láthatják-használhatják a város lakói.

Cseh Teréz
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Az egykori mindenható bányavállalat a bé-
kebeli vagy a későbbi, pártállami időkben is, 
szinte az élet minden területén jelen volt a 
városban. A munkaidőn túl éppen úgy gondját 
viselte az itt élőknek, a pihenéstől a sportolásig 
számos lehetőséget nyújtva, létesítményeket, 
intézményeket üzemeltetve. Bányászfürdő, 
bányakórház, bányászkaszinó, könyvtárak, és 
sorolhatnánk még azokat a műintézményeket, 
melyek kiteltek az órásvállalat költségvetéséből, 
s időnként jutott a felújításra is, fejlesztésekre 
is. Az új idők a bányászkodás leáldozását 
és ezzel a főfinanszírozó visszavonulását is 
magukkal hozták, Tatabánya a sokat emlegetett 
szerkezetváltástól remélhette csak túlélését. 
Mára kiderült, a letelepedett külföldi és hazai 
termelő cégek, beruházók kellő alapot adnak 
a bizakodásra, az úgynevezett „logisztikai” 
adottságok alapján minden bizonnyal hosz-
szútávra rendezkednek be. A munkahelyek 
biztosítva látszanak.
Az persze nem remélhető, hogy a gyökeret 
vert cégek, – bármekkora „multikról” is legyen 
szó, – a korábbi nagy bányavállalat nyomdo-
kain az itt élőket szolgáló jóléti, szabadidős 
létesítményekbe komoly tőkét fektessenek. Az 
viszont bizonyosnak látszik, hogy az itt maradó 
adójukból valódi, végrehajtható terveket lehet, 
és szükséges kovácsolni.
Az egyik ilyen nagyszabású beruházás a régen 
várt Népház-rekonstrukció. A megyei jogú 
városok színházépületeit nagyobbrészt állami 
támogatásból újították fel, ezek sorában – igaz, 
utolsóként, – és a korábbi ígéreteknél jóval 
szerényebb központi szubvencióval valósulhat 
meg a kilencvenéves épület teljes újjáépítése. 
Most a tatabányai beruházás az eredetileg 
igényelt 3,67 milliárd forinthoz képest hatvan 
százalékkal kevesebb állami támogatásból épül 

meg. A Jászai Mari Színház, Népház épüle-
tének felújítása összesen 3,2 milliárd forintba 
kerül, melyből 1,632 milliárd az állami címzett 
támogatás és 1,6 milliárd forinttal az ön-
kormányzatnak kellett más városokhoz képest 
mélyebben a zsebébe nyúlnia. A rekonstrukció 
során a helyi védelem 
alatt álló, 1917-ben 
épült eredeti épületrészek 
megmaradnak, így a jel-
legzetes, szép homlokzat 
nem változik. Az ingatlan 
hasznos alapterülete közel 
harminc százalékkal bővül, 
s a jövőben hétezer négy-
zetméteren várja majd az 
érdeklődőket. A terve-
zésnél az önkormányzat 
nagy gondot fordított 
arra, hogy a modern 
színház mellett az egy-
kori alapítók által meg-
álmodott, úgynevezett 
„népház funkció”, vagyis 
a számos közösséget, kulturális egyesületet be-
fogadó művelődési házi tevékenység érintetlen 
maradjon. A tervek szerint a következő évben 
már visszaköltözhetnek a megújult kultúrpalotá-
ba mindazok, akik korábban használhatták és a 
város polgárai is a remények szerint nagyobb 
számban és büszkén kereshetik majd fel a régi 
városrész megszépült építészeti ékességét.
Egy másik nagy léptékű városi beruházás a 
történelminek is nevezhető „Cseri-strand” 
újjáálmodása. Tatabánya sem akar kimaradni az 
egyre szélesedő wellnes-bizniszből. Szakértők 
már elkészítették a fejlesztés koncepcióját. 
A képviselő-testület informális közgyűlésen 
megismerte és véleményezte a szabadidős 

komplexum korábbi, széleskörű egyeztetések 
során kialakult műszaki tartalmát.
A tervezett beruházás értéke 2,5 milliárd 
forint, ennek során megvalósulhat a strand 
teljes rekonstrukciója, megépülhet egy fedett-
nyitott élményfürdő. Jelenleg az elvi építési 
engedélyezési eljárás van folyamatban. De 
további fejlesztési lehetőségeket is vizsgáltak 
a tervezők. A telekszomszéd nyári napközis 
tábor területe alkalmas egy kemping létesíté-
sére, mely a terveken már szerepel. A terület 
értékesítésével vállalkozói beruházásban meg-
valósuló létesítmény hozzájárulhat a strand és 
fürdő látogatottságának növeléséhez.

Egy igazán nagyívű tervezet is a tatabányai 
képviselőtestület asztalára kerül hamarosan, a 
városközpont terének funkcióját és látványát 
alapvetően befolyásoló szálloda építésének 
lehetősége. Ez vállalkozói tőkéből létesülne, 
és erről még az elvi tárgyalások vannak csak 
folyamatban, ám az igazán tetszetős, vonzó 
lehetőség, mely egyben a terület parkolási 
gondjait is kezelné, sokak számára tűnik jó 
megoldásnak.
Bár a tatabányai képviselőtestület a politikai 
választóvonalak mentén erősen megosztott, 
eddig a nagyberuházások kérdésekben sikerült 
egyezségre jutni. A hatvanéves város a közélet 
viharaiban is halad a fejlődés útján.

-dry-

Nagy lépések a közösségi célú fejlesztésekben

TATABÁNYA RITMUST VÁLT
A  bányászvárosból sokszínű iparvárossá alakult Tatabánya ma 
sokkal nehezebben, nagyobb erőfeszítések árán tud olyan jóléti 
beruházásokra gondolni, melyeket annak idején a bánya szinte 
magától értetődően finanszírozott. Csakis a jól belátható jövő-
kép, a szilárd gazdasági struktúra adhat alapot a nagyobb sza-
bású szabadidős létesítmények önerős tervezésére. Ma már ilyen 
nagyberuházások is jelzik a település fejlődésének irányát.

Regio Regia 2007. október
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A különböző szervezetek és az érdeklő-
dők testközelből ismerhették meg egymás 

tevékenységét, munkáját. Lehetőséget 
teremtettek a kapcsolatépítésre és a közös 
gondolkodásra.

Az időjárás tökéletes volt, így a körülbelül 
500 négyzetméteres területen, A Köz-
művelődés Házában és a Szent Borbála 
téren számos program várta a látogatókat. 
A gyermekek kedvükre válogathattak a ját-
szóházak, kézműves foglalkozások, sport és 
ügyességi játékok által nyújtott tevékeny-
ségek közül.

Sokan érdeklődtek Fontana Jósdájában, 
vajon mit várhatnak az elkövetkező idő-
szakban, de hasonló sikere volt az írás-
elemzésnek is.

A fiatalok mellett az idősebb korosztály is 
megtalálhatta a neki leginkább megfelelő 
programokat. Köszönhetően az egészség-
ügyi területen működő civil szervezeteknek, 

az érdeklődők szakorvosoktól kaphattak 
hasznos információkat, illetve egészségügyi 

szűrésekkel, ellenőrzésekkel is segítették a 
hozzájuk fordulókat.
Dallos István nyitotta meg a Kép-Szín-
Tér Fotóművészeti Műhely Közhasznú 

Egyesület, „Testvérvárosok: Tatabánya, 
Székelyudvarhely, Bedzin” című fotókiállí-
tását, mely megtekinthető a Közművelődés 
Házában, a Kék Kávézóban.

Korosztálytól függetlenül nagy érdeklődés 
övezte a Nosztalgia buszt, mely a Tata-
bányai Szabadtéri Bányászati Múzeumba 
vitte el az érdeklődőket, ahol ingyenesen 
tekinthették meg az Ipari Skanzent.

A MÁSODIK TATABÁNYA CIVIL NAP 
REGIONÁLIS SIKERE

55 civil szervezet mutatkozott be a második alkalommal meg-
rendezett Tatabányai Civil Napon. A Közművelődés Háza, a 
Közművelődési Tanács és a Civil Fórum rendezvényét a tavalyi 
évhez hasonló érdeklődéssel fogadta a tatabányai lakosság. A 
helyi civil szervezeteken kívül Komáromból és Nagyvázsonyból 
is érkeztek vendégek.
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Október elsején a Népház filmklubjának 
rendezésében A szénre épült város címmel 
dokumentumfilmeket vetítettek Tatabá-
nyáról A Közművelődés 
Házában. Egy hét elteltével, 
nyolcadikán a József Attila 
Megyei Könyvtár vendége 
volt Berecz András ének- és 
mesemondó. Ugyanaznap 
Tatabánya díszpolgára, 
Szabó István filmrendező 
látogatott el a filmklubba, 
a városhoz kapcsolódó, 
1966-ban készült Apa 
című filmjének vetítésére.
Másnap rengeteg érdek-
lődőt vonzott a városháza 
tanácstermébe Gyüszi László: Tatabánya 
történelmi olvasókönyve 2. kötetének 
bemutatója. A hiánypótló összeállítás az 
1894-tól 1956-ig tartó időszak doku-
mentumait gyűjtötte össze Bányászat, ipar, 
urbanizáció a XX. Században alcímmel.
– Az olvasókönyv írásánál az a szándék 
vezetett – mondta Gyüszi László –, hogy 
a források és irodalmi szemelvények válo-

gatásával, szerkesztésével a lehetőségekhez 
mérten sokoldalúan, és reálisan mutassam 
be az Által-ér völgyében, a tatai meden-

cében élő emberek életét 
a történelem különböző 
korszakaiban.

Tizedikén előbb atlétikai 
versenyt rendeztek Ki a leg-
gyorsabb, ki a legkitartóbb? 
elnevezéssel a 7-10 éve-
seknek a Csónakázó-tónál, 
majd délután a levéltárban 
gyülekeztek az idősebb 
érdeklődők. Egyrészt egy 
színvonalas dokumentumki-
állítás megnyitójára, amely a 

Közigazgatás és emberek (1945-1948) 
címet viselte, másrészt két újabb könyvet 
mutattak be. A Tatabányai Levéltári Fü-
zetek 10. kötete  a Tatabánya MJV Le-
véltára Fond- és állagjegyzéke címet viseli, 
és a levéltár csendes, ám roppant hasznos 
tevékenységét, gyűjteményét mutatja be. 
A sorozat 11. kötete, Az újjáépítéstől a 
községegyesítésig – Tatabánya a koalíciós 

években (1945-1948) a város elődtele-
püléseinek életét dolgozza fel. 
 
Este ünnepi közgyűlésre került sor a 60. 
évforduló tiszteletére A Közművelődés 
Háza színháztermében. dr. Schvarcz Tibor 
országgyűlési képviselő a város életében 
zajló mennyiségi és minőségi változásokra 
hívta fel a figyelmet.
Bencsik János polgármester ünnepi kö-
szöntőjében emlékeztetett arra, hogy nem 
a történelem szelíd sodra, hanem a politika 
akarata teremtette a várost, ahol a négy 
településrész lakói, és a bányászat kapcsán 
az egész országból, a jobb élet reményé-
ben ideköltözők egyaránt otthonra leltek. 
Az ünnepi beszédek után helyi művészek 
adtak színvonalas gálaműsort.

A hétvége a kiállítások jegyében telt, a 
Széchenyi Művelődési Ház adott helyet a 

várossal egyidős Bányász Képzőművészkör 
tárlatának. A városi múzeum aulájában 
megnyílt a Tatabánya egykor és ma című 
fotókiállítás, a Kortárs Galériában pedig a 
VIII. Őszi Tárlat.
Pénteken Idegenforgalmi Szakmai Napot 
rendeztek a városházán, ahol a település 
vezetői, illetve a meghívott szakemberek 
villantották fel Tatabánya lehetőségeit a 
turisztikai fogadóképesség terén.
A Puskin Művelődési Házban bemutatták 
a Bánhida című DVD filmet és Takácsné 
Csente Julianna új riportkönyvét. A ren-
dezvénysorozat november 12-én zárul 
a várostörténeti konferencia DVD-jének 
bemutatójával.

Vk.

„60 ÉVES VÁROS 1000 ÉVES MÚLT”
Gazdag programsorozattal – kiállításokkal, előadásokkal, 
könyvbemutatókkal, rendezvényekkel, konferenciával, valamint 
ünnepi közgyűléssel és gálaműsorral – emlékezett októberben 
Tatabánya várossá nyilvánításának hatvanadik évfordulójára.

Regio Regia 2007. október
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Gallai Rezsőt immáron krónikási, amatőr 
helytörténészi minőségében kérdeztük 
született, születendő munkáiról, szűkebb 
hazájáról, kötődéseiről e sajátos környezet-
ben, amelyet igencsak érintettek a változá-
sok. Bányák megszűnése, teljes gazdasági 
szerkezetváltás, ugyanakkor a múlt meg nem 
tagadása. Nos, ezek azok, amelyek a tel-
jesség igénye nélkül tollat adtak a kezébe. 
Feladatának érzi ma is, hogy feltárja a 
bányaváros múltját, hiteles adatokból 
táplálkozva tárja olvasói elé mindazt, ami 
elmúlt, mégis a miénk volt, és az is maradt. 
A többit mondja el ő.

– A Központi Műhelyben eltöltött 
harmincnégy esztendei műszaki munka 
után döntöttem úgy, hogy tollat ragadok. 
Ehhez hozzájárult, ösztönzést adott családi 
múltam, örökségem is. Mondták többen, 
írói készségemet édesapámtól örököltem, 
aki hajdan Felsőgallán volt tanár, iskolaigaz-
gató. A másik dolog: részt vettem a Köz-
ponti Műhely születésénél, a beruházás 
vezetője voltam. 1962-től gyűltek nálam 
az ezzel kapcsolatos dokumentumok, fél-
retettem valamennyit. Éreztem, ebből 
lesz valami. Így született az első könyvem 
Volt egyszer egy Központi Műhely-üzem 
címmel 1997-ben. Tulajdonképpen ezzel 
kezdődtek helytörténeti kutatásaim, ame-
lyeket azóta sem hagytam abba. 

– Újabb állomáshoz érkeztem ezután. Tud-
niillik mindig érdekeltek családi gyökereim. 
Anyai-apai ágon egyaránt sváb szárma-

zású vagyok, Németországba küldött 
levelekben érdeklődtem származásunkról. 
Mikrofilmeken kaptam a választ a hajdan 
betelepült családokról. Kötet lett belőle 
Emlékeim Felsőgalláról címmel. 

– Nos, innen végképp elkapott a hév. Sor-
ra születtek kutatásaim eredményei könyv 
alakjában. Krónikák ezek a VI-os, VII-es 
telepről, 25 házról, Partizántelepről, Óvá-
rosról. Sokat tudnék erről mesélni. Ezek 
részleteiről beszéljen helyettem a tizenhat 
megjelent könyv, amely összesen 12 500 
példányban jelent meg mostanáig.

– A korábbi esztendőben a helytörténeti 
búvárkodásom jellemzője volt, hogy én 
mentem mindenüvé, kerestem az adatokat. 
Mára jellemző, hogy rengetegen keresnek 
meg, szolgálnak adatokkal, dokumen-
tumokkal, szerencsére a városban sokan 
ismerik már munkáimat no és szándékaimat. 
S ha hívnak, én megyek ma is. Szívesen 
fogadok minden információt.

– Bizony, munkám kezdete óta sokat válto-
zott a város. Az egykori bányatelepülésen 
teljesen megszűnt ez az iparág, sőt, egyéb 
üzemek is már csupán emlékek.  A hogyan 
tovább néhány esztendeig aggodalomra 
adott okot. Hiszen a legnagyobb mecénás, 
a bánya már nem biztosíthatta a korábban 
adott juttatásokat. Viszont sikeres volt a 
szerkezetváltás, gondolunk itt az újonnan 
épített ipari parkra Kertváros határában, 
új üzemekre a régi VII-es telep szomszéd-
ságában, Alsógallán, Reményre ad okot a 
kijelölt terület a VI-os telepen, ahol ezáltal 
begyógyulhatnak a bányasebek is. Mindez 
az eredmény, a sikeres váltás köszönhető 
a városvezetésnek ugyanúgy, mint a me-
gyeszékhelyen meglévő szakembergárdának. 
A hatvanéves város további fejlődésének 
záloga lehet továbbá a meglévő iskolarend-
szer, a szakképzést adó intézmények, no 
és nem utolsósorban Tatabánya lakossága. 
Hiszem, hogy a fejlődés ezután is töretlen 
lesz. Úgy érzem, helyénvaló a lokálpatrióta 
optimizmus ebben az esetben. Ha már szó-
ba került a lakosság: Tatabánya szép pél-
dája a nemzetiségek boldogulásának. Nem 
is beszélnék kisebbségről, mint fogalomról. 
Sváboknak, szlovákoknak minden lehetősé-
gük megvan hagyományaik ápolására. Ők, 
mint közös nevezők építik tovább a várost 
egyetlen olvasztótégelyben.

– Az évfordulóra kiadott könyvem  
– Isten éltessen Tatabánya – a hatvanadik 
születésnap jegyében íródott. Szereplői 
közéleti emberek, nagycsaládok, tanárok, 
művészek. Ők azok, akik építőkövei an-
nak a nagy háznak, amelyet úgy hívunk: 
Tatabánya Megyei Jogú Város. A tizen-
hatodik kötet után sincs pihenő. Rövidesen 
nyomdába adom a tizenhetedik kéziratát, 
megjelentetését. Célom felszínre hozni 
Tatabánya feledésbe merült helységneveit 
Legújabb munkámmal tavasszal ismerkedhet 
meg a nagyközönség.

M. Tóth Sándor

ISTEN ÉLTESSEN TATABÁNYA!
Gallai Rezső amatőr helytörténész tizenhatodik kötete a bányaváros születésnapjára

Gallai Rezső a tatabányai egykori Központi Műhely technikusa, 
hajdani üzemrészlegvezetője. Nyugdíjba vonulása után gondolt 
egyet. Harmincnégy esztendei munka után úgymond lépést 
váltott, és a megérdemelt pihenés helyett, mellett újabb fog-
lalatosságot keresett agának. Búvárkodást szülővárosa helytör-
ténetében. Szándékát, elhatározását mi sem fémjelzi jobban: 
ebben az esztendőben, a közelmúltban volt a könyvbemutatója 
immáron tizenhatodik kötetének. A mű címe: isten éltessen 
Tatabánya! Utalás ez egyben a hajdani bányatelepülés várossá 
nyilvánításának hatvanadik évfordulójára.
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Gasztrometál Zrt., avagy

HOGY KERÜL A CSIZMA AZ ASZTALRA?

– Milyen kötődései voltak korábban a 
céghez?
– A KERIPAR-os időszakban, a hetvenes években 
dolgoztam a vállalatnál, egészen 1979-ig, amikor 
megszűnt a munkahelyemet jelentő beruházási osz-
tály. 1996-ban aztán felkértek, hogy vállaljam el 
a részvénytársaság igazgatótanácsi elnökségét, így 
amolyan külsősként vettem részt a cég életében. 
Nagy megtiszteltetés, hogy a dolgozói tulajdon-
ban lévő, és az elődöm, Pongrácz Lajos irányítása 
alatt megerősödött Gasztrometál Zrt. közgyűlése 
megválasztott a cég vezérigazgatójának.

– Nem volt tehát ismeretlen Ön előtt a 
vállalat tevékenysége.
– Ismertem az elindult folyamatokat, jómagam 
is tartom magamat a cég filozófiájához, hogy 
a Gasztrometál legyen a legjobb nagykonyhai 
gép- és berendezésgyártó az országban! Ráadásul 
az utóbbi időkben tágítottuk a megfogalmazotta-
kat, hiszen elindultak nemzetközi, viszonteladói 
kapcsolataink. Csehország, Szlovákia és Románia 
mellett jelenleg az ukrajnai együttműködés irányába 
tapogatózunk. Ez nehéz dió, hiszen újra be kell 
törnünk a korábban igen fontos, volt szovjet piac-
ra, amely óriási potenciált jelenthetne.

– És Nyugat-Európa?
– Ígéretes olasz partnerkapcsolatunk van kialakuló-
ban egy hasonló profilú céggel, akik kooperációs 

partnert kerestek Magyarországon. Eljöttek, meg-
nézték a gyártást, a termékeinket, és bennünket 
választottak sütő-főző üstök készítésére. Két 
mintaüstöt már legyártottunk, azok tesztelése 
zajlik, biztatóak tárgyalásaink a jövőre nézve. Egy 
másik termékkel is jelen vagyunk a nyugat-európai 
piacon, az úgynevezett Swiss tankkal. Ennek 
a nagykonyhai edény- és eszközmosó gépnek 
– amelynek gyártására egy lichtensteini cégtől kap-
tunk megbízást – az az előnye, hogy benne az erő-
sen szennyezett, nagyméretű konyhai edényeket, 
amelyek nem fértek be eddig a mosogatógépekbe, 
környezetbarát vegyszer segítségével, áztatással 
fémtisztára lehet mosni. Már gyártjuk a nulladik 
sorozatot, eddig tizenkét darabot készítettünk, 
és bemutattuk a HOVENTA kiállításon is. A 
berendezés – amely két méretben készül – for-
galmazását a lichtensteiniekkel közösen végezzük 
itthon, a környező országokban, és az olasz, svájci 
és osztrák piacokon.

– Foglalkoz-
nak saját 
t e r m é k e k 
fe j lesz tés-
ével is?
– Műszaki 
csapatunk egy új, 
modulrendszerű üst-
családot fejlesztett ki, 

amelynek megtörtént a bevizsgálása, elkezdődött a 
gyártása. Hallatlan előnye a hatékonyabb, gazda-
ságosabb fűtési rendszer, a gyártásban pedig a 
modulos megoldás, azaz az egyes alkatrészek több 
típushoz is felhasználhatók. Arculat meghatározó, 
saját termékeink mellett beszállítói vagyunk az auto-
mata sütő-főző berendezések területén piacvezető 
Rational nevű német cégnek. Magas technológiai 
követelmények betartásával részegységeket gyártunk 
részükre. Egyébként ez a tevékenységünk adja mára 
a cég bevételének több mint a felét.

– Milyen tervekkel érkezett, és milyen ne-
hézségeket tapasztalt?
– Kezdjük az utóbbival. Két nehézséggel is 
szembetaláltam magamat. Az egyik a konvergencia 
program hatása: mivel vásárlóink főleg közületek, 
állami intézmények, ezért a csökkenő finanszírozás 
csökkentette a keresletet is. A másik nehézséget a 
nikkel – amelyből a rozsdamentes alapanyagaink 
készülnek – világpiaci árának emelkedése jelentet-
te. Így aztán nagyon nehezen indult az első félév, 
ám hála Istennek mára beindult a piac, látszik, 
hogy árbevételünk meg fogja haladni a tavalyit. 
A jövőről annyit, hogy folytatjuk üstcsaládunk 
továbbfejlesztését, valamint a kínálatunkból még 
hiányzó nagykonyhai eszközök gyártását, és 
forgalmazását. Terveink megvalósulásához biztos 
alapot szolgáltat a mintegy száznyolcvan fős, ki-
válóan képzett munkatársi gárda. Köszönet nekik, 
hiszen segítségükkel tudtuk túlélni az elmúlt nehéz 
időszakot.

Veér Károly

A magyar tulajdonban lévő Gaszt-
rometál Zrt. jogelődjét 1951. július 
13-án alapította a városi tanács 
Tatabányai Gumijavító Vállalat név-
en. Akkoriban gumicsizmák és gumi-
abroncsok javításával foglalkoztak. 
A mai termékstruktúra a hatvanas 
években alakult ki – ekkor KERIPAR-

nak hívták a céget -, majd a privatizációt követően lettek az 
ország egyik legismertebb nagykonyhai gépeket gyártó vállala-
tává. Pongrácz Lajos vezérigazgató nyugalomba vonulása óta, 
2006. július elsejétől Zettisch Mihály áll a zrt. élén.

GASZTROMETÁL GÉP- ÉS BERENDEZÉSGYÁRTÓ ZRT.
2800 TATABÁNYA, VÁGÓHÍD UTCA 4.
TEL: 34/310-805, FAX: 34/310-816, WEB: WWW.GASZTROMETAL.HU

http://www.gasztrometal.hu
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A The Crybabies mintegy másfél éves 
előélet után 2006 júniusában alakult 
Pécsett. Prifer Barnabás és Tóth Ál-
mos a gitár mellé mikrofont is ragadott, 
Schóber Andris maradt a mély húroknál, 
Varga Mátyás pedig a dob mögött. Az 
új felállással az első koncertjüket 2006 
augusztusában adták Abaligeten, majd a 
nyár folyamán részt vettek még 2 nem-
zetközi zenei táborban; Szombathelyen 
az European Starton, Grazban pedig 
a European Music Meetingen. 2006 
októberében kiadtak egy 3 számos de-
mót, melyből kihallatszik a fő dalszerzési 
koncepció, vagyis az alap 70’ es évekbeli 
riffcentrikus rockzene lehellete + újító 
ötletek, “odaküldős” szólók. 2007 ja-
nuárjában a Pécsi Rezgés közönségdíjasai 
lettek, márciusban Balatonboglárona X. 
Légrádi Antal tehetségkutatón pedig 
bronzérmet söpörtek be.A banda céljai 
a jövőre nézve a dalírás, a minél több és 
jobb koncert, meg persze sok fan gyűjtése 
a meglévők mellé

 Az országos fesztiválon több Komárom-
Esztergom megyei csapat is indult az 
elsőségért. Közülük a nagyigmándi Ama-

rath szerezte a legtöbb pontot, s vele a 
dicsőséget is. A zsűri tagjai voltak: Huszti 
Zoltán a Magyar Rádiótól, Somlói Ferenc 
a Tatabányai Zenészegylet elnöke, Binges 
Zsolt zenész és Godó Zoltán az Aichon 
Stúdiótól. A független szakmai zsűri kidol-
gozott szempontrendszer alapján választot-
ta ki a legjobb élőben játszó zenekart.
A fesztiválon sikeresen szereplő zenekarok 
értékes díjakat nyerhettek. Többek között 

hazai fesztiválokra való eljutást, hanganyag 
elkészítési lehetőségeket és ajándékcsoma-
gokat.
A Peron Tehetségkutató fesztivál 1996-
ban indult útjára a Peron Music Alap-
ítvány szervezésében. Az alapítvány 
fontosnak tartotta, hogy a feltörekvő 
zenekarok számára legyen olyan fórum, 
ahol megmutathatják tehetségüket. A 
megyei tehetségkutatónak indult, éven-
ként visszatérő rendezvény rövid idő 
alatt országos vonzású fesztivál lett. 

Folyamatosság, pártatlanság és magas 
szakmai színvonal jellemzi. A zenekarok 
közül elsősorban az alternatív és metal 
zenét játszó csapatokat vonzza, de fel-
tűnik egy-egy klasszikus rock vagy blues 
zenekar is.
A Peron Tehetségkutató a legrangosabb 
fesztiválok egyike. Ez idáig elsősorban 
budapesti zenekaroknak hozott győzelmet, 
de volt év, hogy a debreceni Kálvintér 
zenekar nyerte a fesztivált.

Eddigi győztes zenekarok: RAD, Zuzu, 
Gravefruit, Philadelphia, Csakazértis, 
Kálvintér és Jókor
Az idei döntőn az alábbi csapatok léptek 
fel: Red Light District, Say Out, Sic Tran-
sit, Spontán Rock Band, Enjoy, X-Kharon, 
Amaranth, Anagramma, Ex-Noise, Farcry, 
Folt Formáció, Hangszóró, Jókor, Airless, 
UGYSE, Portré,The Crybabys, Hedonist 
Roosters

II. Peron Music Országos Tehetségkutató Fesztivál, Tatabánya

A PÉCSI CRYBABIES TAROLT
Először nyert pécsi zenekar Tatabányán az országos Peron 
Music Tehetségkutató Fesztiválon. 45 zenekarból 18 formáció 
lépett színpadra október 7-én, vasárnap A Közművelődés Házá-
ban. Különdíjat kapott teljesítménye alapján a Hedonist Roos-
ters és az Enjoy. Harmadik helyen végzett a Folt Formáció, má-
sodik lett a nagyigmándi Amarath. A jelentős díjak nagy részét 
az első helyen végző pécsi bőgőmasinák, azaz a The Crybabies 
vihette haza. A fiúk a legfiatalabb zenekarként szinte lemosták 
a többieket a színpadról.
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A fenti idézet alapjait képező gondolat 
mai is aktuális, és némi rosszmájúsággal 
azt is állíthatnánk, hogy a felépítmé-
nyeket is akkori állapotok jellemzik. 
Az ország közútjainak hossza ma mint-
egy 160 ezer km. Az állami kezelésű 
hálózat ebből 30470 km, a teljes 
forgalom kétharmada ezeken az utakon 
bonyolódik le. Ám a többi, javarészt 
az önkormányzatok felelősségi körébe 
tartozik, és hogy mekkora a forráshiány 
ezen a szakterületen, azt autóink lengés-
csillapítóin is lemérhetjük.

– A magyar közúthálózati vagyon 
nemzetgazdasági becsült értéke ezer, 
ezerkétszáz-milliárd forintra tehető, és a 
hatalmas érték már önmagában is jelzi, 
milyen súlyú problémáról van szó. Az 
ezzel való hatékony gazdálkodás feladata 
és felelőssége a jogszabályok szerint je-
lentős részben a helyi önkormányzatokra 
hárul. – mondja Szabóné Csernai Éva, 

az egyik legkomolyabb szaktekintély az 
„utas” szakmában, aki korábban a me-
gyei jogú város hivatalát is erősítette 
szaktudásával. Ma a tatabányai szék-
helyű Úthálózat Kft.-ben dolgozik 
tulajdonos férjével együtt.

– Talán az lenne a legszerencsésebb, 
hogy ha a települések testületei maguk 
határozhatnák meg, milyen módon 
fejlesztik lakóhelyük közlekedését, útépí-
tését, akár a nagyobb kereskedelmi egy-
ségek elhelyezése, akár az ipartelepítés 
szempontjából, amire valójában a törvé-
nyi felhatalmazásuk meg is van. De sajnos 
nem ez a jellemző gyakorlat. Itt is a pénz 
oldaláról diktálnak, amely bizony nem az 
önkormányzatoknál van. Szinte kivétel 
nélkül maguk számára egészen konkrét 
helyszínt jelölnek ki például a nagyobb 
üzlethálózatok, akár teljeséggel figyel-
men kívül hagyva hagyományos telepü-
lési közlekedési struktúrákat, vagy éppen 

kibontakozó egyéb szempontú fejlesztési 
koncepciókat. Ilyenkor ugyan eljönnek a 
mi szakmánknak a nagy pillanatai, hiszen 
igen sokszor kell szinte lehetetlen köz-
lekedési problémákat megoldani, s ehhez 
az utakat megtervezni, de bizony nem 
ezek a legszebb emlékeink.

– A szakmánk kilencven óta próbálkozik 
azzal, – s ebben a munkában magam is 
részt vettem, – hogy legyen egy olyan 
országos tanácsadó szervezet az önkor-
mányzatok számára, amely az említett 
irdatlan vagyon felelős kezelésében szak-
tanácsadással segíti a döntéseket. Sajnos 
az eddigi és a mostani átszervezési 
folyamatok nem feltétlenül jó irányba 
mutatnak. 

– A vállalkozásunkban, melyet már 
több mint tíz éve működtetünk, min-
denesetre igyekszünk a lehető legna-
gyobb odafigyeléssel kiszolgálni, mind 
az önkormányzati, mind az üzleti szférá-
ból érkező megrendelőket. Az ÚTHÁ-
LÓZAT Kft. ma hat fővel dolgozik, 
mérnökeink a legmodernebb digitális 
tervezési eljárásokat alkalmazzák, amely 
rugalmasságával és gyors változatok meg-
szerkesztésével tud igazán versenyképes 
lenni. A mai elvárások igencsak kemé-
nyek, a megrendelők egyik legfontosabb 
szempontja az, milyen gyorsasággal és 
pontossággal tudunk reagálni a sok-
szor sűrűn módosuló koncepciókra. A 
digitális technika jótékony hatással van 
az árakra is.  Vállalkozásunk komplex 
feladatokat is szívesen vállal, azt gon-
dolom, az önkormányzati apparátusban 
szerzett sokéves tapasztalat segít a jog-
szabályok és legkülönbözőbb szakmai 
előírások közötti gyors eligazodásban. 
Az ÚTHÁLÓZAT kft. így generálki-
vitelezői, műszaki ellenőri és bonyolítói 
feladatokat is ellát. Mi bízunk abban, 
hogy a települések továbbfejlődnek, 
hiszen ez ad nekünk is munkát.

–száraz-

UTAK A TERVEZŐASZTALON
“66. § Mindazok, kiket valamely közútnak vagy az ezen levő mű-
tárgyaknak fenntartása és kezelése megillet, tartoznak az iránt 
kellően gondoskodni, hogy a forgalom folytonosságát és bizton-
ságát megakasztó vagy koczkáztató okok elháríttassanak és úgy 
a forgalom folytonossága, mint annak biztonsága megóvassék. 
...”
I. törvényczikk a közutakról és vámokról 
(Kihirdettetett 1890. február 12-én)

Regio Regia 2007. október



53Regio Regia 2007. október

60 ÉVES A BÁNYÁSZ KÉPZŐMŰVÉSZKÖR

– A tatabányai  BÁNYÁSZ   KÉPZŐ-
MŰVÉSZKÖR – régebbi nevén Bányász 
Képzőművészeti Szabadiskola – 1947 óta 
teljesíti kulturális misszióját Komárom-Esz-
tergom megyében. A képzőművészet iránt 
érdeklődők és tehetségek önfejlesztésének 
klubszerű kereteit biztosítja, jó közösségi 
szellemmel, magas szintű szakmai munkával 
és a szerény anyagi lehetőségeket hatéko-
nyan kihasználva.
Tevékenységünk jellemzően a festészet 
és grafika, de foglalkozunk tűzzománc 
készítéssel, (korábban plakáttervezéssel, 
rajzfilm-készítéssel, művészettörténettel is.) 
A kör tagjai között találunk selyemfestőt, 
keramikust, bőr- fa- fém és kőszobrászt.

– A körben az eltelt évek során napjainkig 
több mint 725 fő tanult és alkotott. A 
mai- mintegy 73 főt számláló – 16 év 
feletti tagság részben olyan fiatal, akiknek 
későbbi hivatásához szükséges a jó ízlés és 
azok a képzőművészeti alapismeretek, me-
lyeket a középiskolákban nem szerezhettek 
meg. Az itt nagy örömmel, rendszeresen 
alkotó felnőttek – a szó nemes értelmében, 
amatőr képzőművészek – művészeti életünk 
bázisát képezik. Közülük 21 szaktanár, 15 

dekoratőr került ki, továbbá innen indult 
27 hivatásos képzőművész, akik a 
Magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének tagjai, közülük tizen-
ketten a Magyar Képző- és ipar-
művészek Szövetségének is tagjai. 
A Jászai Mari Színház, Népház 
– mint a művészetek háza – át-
alakításának megkezdéséig a kép-
zőművésztermében adott otthont a 
képzőművészkörnek, s a nagyszerű 
felújítás után, melyben a mi igénye-
inket is maximálisan figyelembe ve-
szik, visszaköltözhetünk a megújult 
kultúrpalotába. A működés egyéb 
költségeit azonban a képzőmű-
vészkör adományokból, pályázatok 
útján próbálja előteremteni. A 
tanévben hetente kétszer háromórás 
stúdiumainkat a nyári szünet igen népszerű 
kéthetes saját szervezésű alkotótábora egé-
szíti ki – ez évben már negyvenkilencedik 
alkalommal.

– A művészkör hatósugara messze túlnő 
Tatabánya határain. A tagság egynegyede 
Szárligetről, Tatáról, Bajról, Almásfüzitőről, 
Süttőről, Kisbérről, Oroszlányból, Környé-

ről, Komáromból jár be. A kör 2005-ben 
alakult Képző és Iparművészeti Alkotócso-
portok Nemzetközi Szövetségének – a 
KIANSZ-nak tagja. De a Bányász Képző-
művészkör tagjai közül 34 fő tagja a tatai 
Eszperantista Képzőművészek Körének is, 
mely – az eszperantó nyelvtanulás mellett 
– kiállítások rendezését, további kapcsolat-
építést tesz lehetővé. 16 alkotónk tagja 

a budapesti OKIT Országos Képző- és 
Iparművészeti Társaságnak, továbbá 16 fő 
a Honvéd Kulturális Egyesületnek, melyek 
országos, és nemzetközi alkotótáborokban, 
tárlatokon való részvételt, szakmai tapaszta-
latcserét tesznek lehetővé.

– Az országban szinte egyedülállóan hosz-
szú alkotói tevékenység gazdag termését 
– iskolagalériákkal, művelődési házakkal, 
intézményekkel együttműködve – Tatabá-
nyán, Budapesten, vidéken és külföldön 
már számos nagysikerű egyéni és közös 
kiállításon mutatták be. A többször kitün-
tetett, háromszoros Kiváló Szakkör színvo-
nalas munkájáért 1998-ban MSZOSZ 
Díjat, 2002-ben a Tatabánya Kultúrájáért 
Díjat, 2005-ben Csokonai Vitéz Mihály 
Közösségi Díjat kapott. A napokban 
nyitottuk meg a Széchenyi Művelődési 
Házban évfordulós tárlatunkat is.

Egyidős a várossal a ma Rochlitz György által vezetetett Bá-
nyász Képzőművészkör. A háború évek nagyszerű kulturális 
kezdeményezése szerencsére mély gyökereket eresztett a vá-
rosban, számos nemzedék ifjú és kevésbé ifjú alkotója szívhat-
ta itt magába a tudást a festészetről grafikáról és kapcsolódó 
művészetekről. A jeles tatabányai művész beszélt magazinunk-
nak az eltelt évekről.

A  BÁNYÁSZ KÉPZŐMŰVÉSZKÖR TANÁRAI:

1947-1950  Luzsicza Lajos (Munkácsy- díjas érdemes művész, Szövetségi tag)
segítőtársa   Balázs István szobrászművész, Alap tag
1951-1956   Szlávik Lajos festőművész, Szövetségi tag és felesége   Sz. Győrfy 
Klára festőművész, MAOE tag, Tatabánya díszpolgára
1957-1958   Görgényi István festőművész, Alap tag
1958-2001    Krajcsirovits Henrik   SZOT-, Csók István-, Ezüst gerely, Ezüst 
Turul-díjas grafikus- és festőművész, Szövetségi tag, 1978-ig segít Brém Ferenc 
Székely B. díjas szobrászművész, Szövetségi tag
2002- Rochlitz György festőművész, MAOE tag
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Az alumínium keréktárcsagyár-
tással foglalkozó amerikai-német 
vegyes vállalat, a SUFTEC Kft. 
1995 óta, immáron több mint 
12 éve van jelen Tatabányán. Az 
első nagy  zöldmezős multinaci-
onális vállalat a városban, amely 
a folyamatos fejlesztéseknek és 
beruházásoknak köszönhetően 
a napjaink egyik legjelentősebb 
külföldi befektetése Magyaror-
szágon.

Talán a világon egyedülállóan, 
öntött és préskovácsolt techno-
lógiával is gyártanak keréktárcsát, 
elsősorban az európai piac szá-
mára.

A tatabányai gyárat évente 
2,5 millió öntött és kovácsolt 
alumínium keréktárcsa gyártására 
tervezték. Közvetlen beszállítói 
például az Audi, BMW, Ge-
neral Motors, Land Rover, Mer-
cedes, Seat, Skoda, valamint a 
Volkswagen autógyáraknak.

A folyamatosan fejlődés jellemzi 
a gyárat. Az elmúlt 3 évben 
mind az öntési, mind a présko-
vácsolt gyártás kapacitását je-
lentősen növelték, és az autóipari 
trendeknek megfelelően készülnek 
fel a nagyobb átméretű keréktár-
csák gyártására.
Jelenleg hetente közel 50.000 
keréktárcsa hagyja el az üzemet, 
amely 500 dolgozó munkájának 
az eredménye. 

Egeressy Viktor a 
SUOFTEC hu-
mán erőforrás 
igazgató ja 
elmondta, 
hogy a 
vá l la la t 
s t r a t é -
giája a 
f o l y a -
m a t o s 
fe j lesz-
tés és 
hatékony-
ságnövelés. 

Fo l y am a t o s a n 
keresik a magasan 
képzett szakmunkásokat a 
gyártási területeire (CNC-gép-
kezelők) és karbantartási terü-
letre (PLC-hez, CNC-hez és 

robotikához értő szakemberek), 
valamint mérnök munkatársakat 
(fejlesztőmérnök), akik már a 
kutatás-fejlesztési feladatokban 
is részt vesznek együttműködve 
egyetemekkel és szerszámfejlesztő 
cégekkel. Ennek érdekében fo-
lyamatosan tartják a kapcsolatot 
a szakképző intézményekkel és 
támogatják azokat az eszközbe-
szerzéseikben. A belső kereszt-

funkciós képzésekre is 
komoly hangsúlyt 

fektetnek. A 
fo l y ama to s 

fej lesztés i 
r e n d -
sze rben 
minden 
munka-
t á r s u k 
ötletére 
h a n g -
s ú l y t 

h e l y e z -
nek és 

azok je-
lentős részét 

megvalósítják.

Büszkék az elért eredménye-
ikre, és mindig keresik a lehetősé-
get a továbbfejlődésre.

AZ ELSŐ FECSKE

Regio Regia 2007. október



55Regio Regia 2007. október

GAZDASÁGFEJLESZTŐK

A kezdeti időkben a város százszázalékos 
tulajdonaként 1996-ban megalapított kht. 
feladatául a nehézipart felváltó, korszerű 
technológiát alkalmazó gépipar letele-
pítését, illetve minden olyan vállalkozás 
befogadását határozták meg – kedvező 
befektetési feltételek megteremtése mellett 
– amely a hatósági előírások betartásával 
munkalehetőséget biztosít a város és 
környéke lakosságának. Az azóta eltelt 
évek igazolták az alapítók döntésének 
helyességét, hiszen elmondhatjuk, Tata-
bánya újra talpra állt, s ma már nemcsak 
Komárom-Esztergom megye, de az ország 
egészének is legdinamikusabban fejlődő 

települése. A GFSZ közreműködésével 
több mint kéttucatnyi olyan, zömében 
nemzetközi multinacionális vállalkozás te-
lepedett már meg Tatabányán, amelyek a 
foglalkoztatási lehetőségek biztosításával, 
iparűzési adóbefizetéseikkel meghatározó 
részeseivé váltak a megyeszékhely gazda-
sági struktúraváltásának, oktatási, kulturális, 
infrastrukturális fejlődésének.
Gíber Erzsébet, a kht. vezetője elmondta; 
katalizátorszerepét ma is őrzi a város gaz-
daságfejlesztő szervezete, sőt számos új 
szolgáltatással ezt csak tovább erősítették. 
Segítséget nyújtanak a kis- és közepes vál-
lalkozásoknak ahhoz, hogy beszállítói le-
gyenek egy nagyobb cégnek. Pályázatok 

figyelésével, előkészítésével is támogatják 
a vállalkozásokat. A gazdaságfejlesztő 
szervezet mindemellett közreműködik a 
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 
munkájában, ahol területfejlesztési felada-
tokat lát el, de koordinálják a regionális 
hulladékgazdálkodási rendszer előkészítő 
munkálatait is. Újabban az önkormány-
zattal együttgondolkodva a szakképzés 
újragondolása körül is akad tennivalójuk. 
Az igazgatónő az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján még egy – első látásra nem is olyan 
lényeges, de nagyon vonzó – újításra hívta 
fel a figyelmet. Ez pedig az „egyablakos” 
ügyintézés hasznossága. Magyarországon 
ugyanis több száz (vagy ki tudja hány) 
befektetési lehetőség úszott el azon, hogy 
a különböző hivatalokból ide-oda kül-
dözgették az ügyfeleket. Tatabányán az 
önkormányzati koordinációt is a GFSZ 
végzi, segíti a befektetők és már működő 
vállalkozások eligazodását a hazai bürok-
rácia jogi útvesztőiben, rutinosan eljárva a 
szakhatóságok dzsungelében.
A Gazdaságfejlesztő Szervezet nemcsak 
az ipartelepítésben és ingatlaneladásban 
partnere a városnak, hanem olyan hosszú 
távú, stratégiai problémák kezelésére is a 
településsel együttműködve keresi a meg-
oldást, mint a magas színvonalú szakképzés 
kérdése. Ha a térség nem lesz képes humán 
erőforrással is kiszolgálni a csúcstechnológiát 
alkalmazó nagyvállalatokat, akkor azok igen 
rövid időn belül keresnek maguknak más, 
alkalmasabb helyszínt. A kvalifikált munka-
erő lehet a jövő legfontosabb vonzereje és 
megtartó ereje, ennek megteremtése a helyi 
politika felelőssége, kitartó és céltudatos 
szakmai szervezőmunkára van szükség. A 
GFSZ már ebben is eredményeket tud fel-
mutatni, bár rengeteg még a teendő. 
Összességében elmondható, hogy az az 
önkormányzati döntés, mellyel ezt a szer-
vezetet az akkor a városban tevékenykedő 
kanadai szakemberek tanácsára létrehozták, 
kiállta az idők próbáját. Talán követendő 
példaként is megállja a helyét.

Száraz R.

A kilencvenes évek közepén drámai méreteket öltött Tatabánya 
bányászat, illetve nehézipar, által meghatározott gazdaságának 
leépülése. Ekkor, az országban szinte elsőként, a befektetők ér-
deklődésének felkeltése és az ügyintézés gyorsítása érdekében 
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata megalapította 
Gazdaságfejlesztő Szervezetét. A közhasznú szervezet formá-
ban működő gazdasági társaság ma is kiválóan ellátja a felada-
tát, bár a hangsúlyok azóta kissé módosultak.



– Mivel magyarázható a tanulói létszám 
hirtelen csökkenése?
– Sok tényező játszott közre egyszerre – az ország 
demográfiai trendje, valamint annak a korosztálynak 
a kiöregedése, akik érettségi után munkába álltak, 
és néhány év eltelte után, levelezőn végezték el a 
főiskolát. A verseny is nőtt az egyetemek, főiskolák 
között – 15 éve hét intézményben volt közgazdász 
képzés, ma huszonkilenc felsőoktatási intézmény 
közül választhatnak a hallgatók.
2006-ban költségtakarékossági intézkedéseket 
vezettünk be, emellett az idei tanévtől elindí-
tottuk a műszaki logisztikai menedzserasszisztens 
képzést, és készülünk arra, hogy 2008-tól két 
mérnökasszisztensi képzést is bevezetünk. A 
hallgatói létszám lényegében nem változott, ám 
megfordult az arány a tatabányai és budapesti 
képzési helyszínek közt – az eddigiekkel ellen-
tétben a fővárosi tagozatunkon tanul elsőéves 

hallgatóink kétharmada. Így a feladat most 
az, hogy a megyeszékhelyi jelentkezéseket 
ösztönözzük – kedvezőbbé tettük a költség-
térítés feltételeit, az államilag finanszírozott 
hallgatók ösztöndíját megemeltük, a legjobb ta-
nulóknak ingyen kollégiumi ellátást biztosítunk, 
és ingyen laptopot adunk az első 25 legjobb 
eredménnyel jelentkezőnek, aki első helyen je-
lölte meg a MÜTF tatabányai képzését. 
Programbővítésünk eredménye még a középiskolai 
tanároknak szóló továbbképzési rendszerünk, ennek 
keretein belül kommunikációs, rendezvényszervezési 
és projektmenedzsment ismereteket sajátíthatnak el 
a pedagógusok.

– Az augusztusban alakult Közép-dunán-
túli Bioenergetikai Klaszter alapító tagjai 
között szerepel a MÜTF. A képzésekben is 
jelentkezik az energetikai irány?

– Igen, a műszaki logisztikai és mechatronikai 
mérnökasszisztensi képzés mellett helyet kapott 
terveinkben az energetikai mérnökasszisztensi 
szak is, amely elsősorban a megújuló energiákkal 
– nap- és szélenergia, illetve hulladékhasznosítás 
– foglalkozik. Ezirányú regionális szerepválla-
lásunk érhető nyomon a ROP 3.3 pályázat 
keretében indult „A fenntartható vidéki térség 
gazdaságfejlesztési tényezőinek és feltételeinek 
vizsgálata, különös tekintettel az agrárkörnyezet-
re és az alternatív energiahasznosításra – Sümeg 
kistérségi modell” című kutatás, amelyet Vörös 
Mihály főiskolai tanár kollégánk koordinált. A 
projekt keretében a hallgatók bevonásával lét-
rehoztunk egy olyan fenntartható vidékfejlesztési 
modellt, amely során a kistérség szereplőit rend-
szerszemléletű, ugyanakkor gazdaságorientált 
megközelítést követve próbáljuk késztetni a 
termelési szerkezet változtatása, a környezeti 
fenntarthatóság és a hatékonyabb energiagaz-
dálkodás fejlesztése irányába. 

– Milyen régiós törekvései vannak még a 
főiskolának?
– Sikos T. Tamás egyetemi tanár kollégánk vezeté-
sével, a szlovák Selye János Egyetem Kutatóköz-
pontjával együtt már évekkel ezelőtt vizsgáltuk a 

A 60 éves Tatabányán működik a Modern Üzleti Tudomá-
nyok Főiskolája, amely együtt jubilál a megyeszékhellyel – ala-
pításának 15. évfordulóját ünnepli. Az elmúlt években a magyar fel-
sőoktatással a tatabányai főiskola is nehéz helyzetbe került, azonban 
nem állami intézmény volta lehetővé tette, hogy rugalmasan reagáljon 
a változásokra, és a gazdálkodás ésszerűsítésével, illetve program-
bővítéssel erősítse meg helyzetét. A változásokról dr. Kandikó József 
rektorral, a Marketing Szövetség alapító elnökével beszélgettünk.



regionális együttműködés lehetőségeit a telepü-
lésmarketing eszközrendszerével a magyar-szlovák 
határ két oldalán, Komárom-Esztergom, Komarno 
és Nové Zamky megyékben.
A kutatás folytatásában a projekt célja a magyar-
szlovák határ két oldalán fellelhető, eddig fejlesztési 
céllal még nem, ill. alig hasznosított természeti 
adottságok, társadalmi-gazdasági erőforrások 
feltárása, fejlesztési célú értékelése a régiómarketing 
vizsgálati módszereivel és eszközeivel.  A téma 
időszerűsége abban rejlik, hogy Szlovákia és 
Magyarország számára az EU csatlakozás révén 
rendkívül széles gazdasági, kereskedelmi, turisztikai, 
környezetvédelmi együttműködési lehetőségek 
nyíltak, ugyanakkor a két ország között e 
területeken még jelentős tartalékokkal rendelkezünk 
a kapcsolatfejlesztésre. 
A kutatásokon túl szorosabbra fűztük a kapcsolatot 
a régió középiskoláival, és szeptember elejétől for-
máljuk az együttműködést a Dunaújvárosi Főiskolá-
val mind az oktatás, mind a kutatás terén. Fontos, 
hogy a két intézmény nem versenytársnak tekinti 
egymást, hanem partnernek. A dunaújvárosiak 
segítenek bevezetni a náluk már jól működő műszai 
képzést, míg a MÜTF a gazdasági képzésben szer-
zett tapasztalatokat osztja meg velük. Hamarosan 
új területen is együtt dolgozunk majd; Tatabányán 
erős a vállalati kapcsolatrendszer, és az ehhez 
kapcsolódó képzés – ennek rendszerét mutatjuk 
be Dunaújvárosban.

– A MÜTF híres a gyakorlat-orientált 
képzésről…
– Legfrissebb vizsgálatunk szerint végzős diákjaink 
93 %-a három hónapon belül állást talál. Az 
eredmény részben a kezdetektől kötelező szakmai 
gyakorlatnak, részben az évek óta hatékonyan 
működő karrierirodánknak köszönhető. Az iroda 
2006-ban, ROP 3.3.1 keretében megnyert 
pályázati forrásból átalakult Regionális Tudás- és 
Karrierközponttá. Azon kívül, hogy segít a 
főiskolás évek alatt diákmunkát találni, már az első- 
másodéves diákoknak is szervez cégkirándulásokat 
az üzleti környezetelemzés tantárgy keretein belül. 
A hetedik félévtől válik még fontosabbá a diákok-
nak az iroda munkája, hiszen a szakmai gyakorlat 
teljesítésénél pótolhatatlan segítséget nyújtanak 
a munkatársak. Heti két-három gyakorlati ajánlat 
érkezik az irodához, amelyek közül válogathatnak a 
hallgatók. Sokszor ezekben a hetekben találják meg 
végzős diákjaink a későbbi munkahelyüket.

Külföldi tapasztalatok szerzésében, és általában az 
iskola nemzetközi kapcsolatainak koordinálásában 
nagy szerepe van a Nemzetközi Irodának, és 
Adorján Anett irodavezetőnek.
Az Iroda létrehozására azért volt szükség, hogy 
a főiskola bővülő külföldi kapcsolatai még ha-
tékonyabbak és eredményesebbek lehessenek. 
Változatos tevékenységi körei a következők: hall-
gatói és oktatói mobilitás szervezése a pályázástól a 
lebonyolításig, részvétel a kettős diploma kidolgo-
zásában és megvalósításában, idegennyelvű oktatás 
és Nemzetközi Hét szervezése, koordinálása, lebo-
nyolítása, szakmai tanulmányutak szervezése.

– Hogyan ünnepelték a 15. évfordulót? 
– A főiskola külföldi kapcsolatrendszeréhez tartozó 
városi, felsőoktatási delegációit fogadtuk. A rendez-

vényen részt vettek brit, finn, szlovák, orosz, német, 
holland vendégek. Nagy sikerrel zárult a Közép-Du-
nántúli Régióból érkező gimnáziumi és szakközépisko-
lai diákok vetélkedőjeként a Mit tudunk a tőzsdéről? 
témakörben szervezett középiskolai diákverseny. A 
zsűri elnöki tisztét Szalay-Berzeviczy Attila, a Bu-
dapesti Értéktőzsde elnöke, végzett mütfös hallgató 
látta el.  Majd az Ünnepi Nyilvános Szenátus tagjai 
egyhangúlag elfogadtak egy határozati javaslatot, 
amelyből hoztam részleteket az olvasóknak.

– Miben gondolkodik a következő 15 évre?
– Ha terveink valóra válnak, az elkövetkező években 
feltehetőleg a főiskola nevét is megváltoztatjuk. A 
Főiskola  ugyan továbbra is MÜTF marad, ám a 
változásokat jelzi, hogy a rövidítésben a „T“ betű 
nem a „tudományok“-at jelenti majd, hanem a 
„technológiát“, és jelenti a fejlődés irányát a műszaki 
képzések felé. Ennek megfelelően erősítjük a Főiskola 
koordinátori szerepét az intézményi együttműködés 
terén a Műszaki Egyetemmel, a tatabányai TISZK-
el és a Péch Antal Szakközépiskolával, valamint 
mesterképzést indítását tervezzük a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetemmel vizuális marketing szakon.
Köszönet cikkünk összeállításához nyújtott segít-
ségéért Borsos Mártonnak, Adorján Anettnek és 
Jusztin Barbarának.

Vitkóczi Éva

A MODERN ÜZLETI TUDOMÁNYOK FŐISKOLA SZENÁTUSA ÁLTAL 
EGYHANGÚLAG ELFOGADOTT HATÁROZATJAVASLAT: 

„A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Szenátusa megállapítja, hogy a Főiskola az alap-
ítás óta eltelt tizenöt évre jellemző dinamikus fejlődés eredményeképpen a magyar közgaz-
dasági felsőoktatás egyik fontos intézményévé vált. … A MÜTF az első tíz évét a Főiskola 
elismertetésére, a közgazdászképzés tananyagainak folyamatos fejlesztésére, a hallgatók mind 
korszerűbb tudással való felvértezésére, a fővárosi és a határon túli képzés kiterjesztésére, a 
tudományos életben való aktív részvételre fordította. A XXI. század elején sikerrel oldotta 
meg a többlépcsős felsőoktatási rendszer kialakítását, amely az Egységes Európai Felsőoktatási 
Tér megvalósítását szolgáló ún. „bolognai folyamat” keretében ment végbe. …
A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája az utóbbi években a Közép-Dunántúli Régió és 
kiemelten Tatabánya város vállalkozásainak oktatási igényeit kielégítve – oktatási kínálatát a 
térség igényeihez alakítva, annak szakmai képző bázisaként – intenzíven foglalkozik a műszaki 
jellegű képzések beindításával. A műszaki felsőfokú szakképzés a jövőben az intézmény fej-
lesztési stratégiájának sarkalatos része lesz, amely a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem szakmai felügyelete mellett folyik majd, és amelybe a főiskola bevonja a város műszaki 
szakképzésben járatos oktatóit, ….
A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája történetében ez idáig csaknem háromezer-ötszáz 
hallgató kapott tanulmányai befejeztével oklevelet, amely a tizenöt éves múltra visszatekintve 
szép eredménynek tekinthető. A Főiskola célja, hogy a jövőben is megőrizze a magas köve-
telményeket, ezzel is biztosítva a diploma értékét és olyan korszerű, a munkaerő-piac által igé-
nyelt szaktudást adjon a végzett hallgatóknak, amellyel ők munkára kész munkavállalóként je-
lentkezhetnek a vállalatoknál, és az eddigiekhez hasonlóan boldogulnak a szakmai életben.”
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AZ EREDMÉNYES GALLA-TEHER KFT.
Tíz éve töretlenül a piacon

– Meséljen a kezdetekről! Hogyan 
alakult a cég?
– A tulajdonosváltásokat követően a Gal-
la-Teher Kft. 1998. január elsején alakult 
meg. Első tevékenységként alkatrészekkel 
kereskedtünk. Nagy szó volt akkor a ma-
gánszféra: nálunk sosem volt készlethiány. 
Jöttek is hosszú sorokban a vevők.

– Mi volt a következő állomás? 
– A járműpark szerkezeti összetétele je-
lentősen megváltozott az ún. „nyugati” 
gyártmányok kerültek előtérbe. A volt 
szocialista ZIL, TATRA és IFA után 
egyre több újabb márka javítása került be 
a tevékenységünkbe; mára szinte minden 
gyártmánnyal foglalkozunk. Ezzel persze 
bonyolultabbá is váltak a feladatok, hiszen 
ezek a járművek már szinte guruló számí-
tógépek. A legnagyobb számban IVECO-t, 
Renault-t, Mercedest javítunk; ezen márkák 
piaci részesedése a legnagyobb a teherau-
tógyártók közül.

– Pontosan mit takar az, hogy komp-
lex szolgáltatás? 
– Foglalkozunk teljes körű javítással és 

szervizeléssel, gépjármű-értékesítéssel, kü-
lönböző felépítmények egyedi gyártá-
sával, tehergépjármű-alvázhúzatással, 
fődarab, kisfődarab-felújítással, 
tachográf, digitális tachográf és 
sebességkorlátozó beszerelésével il-
lesztésével és javításával, és műszaki 
vizsgáztatással, zöldkártya vizsgálattal.

– Egy ilyen méretű vállalkozás komoly 
szakembergárda nélkül nem működ-
het. Önök hány fővel dolgoznak?
– Úgy 50-60 emberünk dolgozik a 
telephelyen, közülük sokan már régóta 
itt dolgoznak. Olyan is van például, aki 
már a bányakorszak óta, azaz közel 40 
éve ezen a telephelyen dolgozik. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a képzett szakember-
utánpótlásra: dolgozóinkat tanfolyamokra, 
bemutatókra küldjük, iskoláztatjuk. Szerviz-
vezetőnk például ipari tanuló kora óta itt 
dolgozik, s elvégzett szinte minden fontos 
szaktanfolyamot, iskolát.

– Mi a helyzet a fejlesztésekkel?
– Az évek során a cégünk az egyik leg-
modernebb gépjárműjavító-bázissá nőtte 

ki magát, a folyamatos 
fejlesztések és beruházások 
eredményeképpen.

– Honnan veszi ezekhez az ötletet?
– Fontos nyitott szemmel járni. Ha az ember 
szakmabeli, az utcán is észreveszi az ilyesmit. 
Aztán ott vannak még a szakkönyvek, újsá-
gok, a média. De akár hétköznapi beszélge-
tésekből is sok ötletet, ihletet lehet meríteni. 
Elég csak beszélgetni  ügyfeleinkkel, máris 

megvan, hogy minek kell utánanézni, 
merre kell fejlődni.

– Van olyan el-
ismerésük, amire 
különösen büszke 
lehet? 

– Rendre megkapjuk 
az ISO-minősítéseket, 

ami az itt végzett munka 
színvonalának biztosítéka. Cégünk jel-
entkezett a NATO Beszállítói Pályázatra, 
és szakmai-gazdasági megfelelősége alapján 
NATO Beszállításra Alkalmas minősítésben 
részesült. 2004-ben megkaptuk a Magyar 
Iparszövetség elismerését, idén pedig a 
Megye Gazdaságáért különdíjasai lettünk. 
Úgy gondolom, mindezek nem csak nekem 
szólnak, hanem az egész cég tevékenységét, 
minden itt dolgozó munkáját dicsérik.  

– Ön szerint miben rejlik a sikerük?
– A közel fél évszázados szakmai múlt, 
valamint a folyamatos fejlődés és megújulás 
az, ami az eredményességünket adja. És 
persze döntő a szemlélet is: a cég minden 
részét magunkénak érezni, az ügyfelet pe-
dig a legfontosabbnak tartani – ezek az 
irányelveim.

Bíró Gabriella 

Az egykor volt bányagarázsból kialakult teljeskörű szolgáltatásokat 
nyújtó javítóműhely-komplexum: a Galla-Teher Kft. fejlődése igazi 
sikertörténet. A telephely csaknem kéthektáros területen fekszik, és 
a legmodernebb technikai elvárásoknak is megfelel. Legyen szó javí-
tásról, alkatrészbeszerzésről vagy akár egész járműflották teljes körű 
javításáról, nem távozik csalódottan az ügyfél. A cégről Jaczkó István 
ügyvezetővel beszélgettünk.
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A TERMELÉS ELSŐ ÉVEI
1993-ban az öntödében, valamint a 
műszakilag és tulajdonjogilag is hozzátar-
tozó területeken először a properzi önt-
vehengerelt durvahuzalgyártás kezdődött 
el. 1995-ben egy új olvasztókemence is 
beüzemelésre került, jelentősen növelve a 
teljesítőképességet. 1996-tól indult meg 
az öntészeti ötvözetek, az ún. K-tömbök 
gyártása az üzemben.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS, BŐVÍTÉS
1996-ban a vevői igényeknek való tökéle-
tesebb megfelelés érdekében a cégvezetés 
az ISO 9002 szabványnak megfelelő 
minőségbiztosítási rendszert épített ki, s ezt 
azóta is folyamatosan működteti. 2004-
ben a cég megszerezte továbbá az ISO 
14001:1996 szabvány szerinti tanúsítást 
is a környezetirányítási rendszerükre, ezzel 
is tovább növelve a vevők, és a helyiek bi-
zalmát. 1998-ban környezetvédelmi szem-
pontok miatt a cég a pakuratüzelésről áttér 
a földgázüzemre. 1999-ben új, 30 tonna 
olvasztó kapacitású BLOOM regeneratív 
égőkkel, utánégetővel felszerelt kétkamrás 
olvasztókemencét üzemeltek be, amelyben 
a gazdaságos olvasztást egy indukciós elven 
működő fémkeverő szivattyú is segítette.

A LEGNAGYOBB HAZAI 
ALUMÍNIUMÖTVÖZET GYÁRTÓ
A fejlesztések eredményeként az éves 
kapacitás ma 45-50 ezer tonna, ebből 
15 ezer a durvahuzal, a többi az öntészeti 
ötvözet. 5 olvasztókemence, 4 öntőke-
mence, korszerűen felszerelt anyagvizsgáló 
laboratórium adja a biztos hátteret, ahol 
folyamatosan ellenőrzik az ötvözetek össze-
tételét, s vizsgálják a huzalok mechanikai 
tulajdonságait.

HAZAI ÉS KÜLFÖLDI PIACRA IS DOL-
GOZNAK
A durvahuzalgyártás 10-15%-a hazai 
piacokon kerül felhasználásra, míg a többi 
külföldön kerül értékesítésre. Az öntészeti 
ötvözetek esetében mindez éppen fordítva 

történik, a hazai piac a tömbök 60-70%-
át vásárolja fel, s csupán 30-40% kerül a 
határon túlra.

ÚJSZERŰ, EGYEDI MEGOLDÁSOK A 
HAZAI PIACON
Idővel egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
hazai alumíniumhulladék-készletek végesek. 
A további alapanyagok biztosítása érdeké-
ben a cég új beruházásokba kezd, melyek 
segítségével olyan alumíniumhulladékok 
feldolgozását is gazdaságosan elvégezhetik, 
melyeket korábban csak nagy veszteséggel, 
vagy egyáltalán nem lehetett feldolgozni. 
A 2004-ben SMART pályázat segítsé-
gével létrehozott technológiai fejlesztésnek 
köszönhetően mára egyaránt hatékonyan 
feldolgozhatóak a korábban szemétnek szá-
mító italosdobozok, alumíniumforgácsok.
A cég egyedülálló szolgáltatása továbbá, 
hogy közúton is képes folyékony alumíniu-
mot szállítani, akár just-in-time rendszerben 
is. Így a vevők olvasztókapacitásuk növelése 
nélkül is emelhetik termelési volumenüket.

KÜL- ÉS BELFÖLDI REFERENCIÁK
Az Eural Kft. termékeit számos vállalat 
hasznosítja mind a hazai, mind pedig a 
külföldi piacokon. A vevők között ott 
szerepel az ajkai LeBelier ZRt, a győri 
Hidro Nemak Kft, a dunaújvárosi Dunaferr, 
a balassagyarmati Kábelművek, a tatabányai 
Suoftech, külföldi partnerek sorában pedig 
megtalálható a német VDI, az olasz Elect-
rawire, a horvát ELKA, a belga Cockerill, 
mint huzalvásárlók, valamint a német Co-
gent, MFG és az új tulajdonos, 
a Scholcz AG.

Cseh Teréz

Argentín után német tulajdonossal folytatódhat a munka

EURAL KFT. – TATABÁNYA
A Magyar Kormány 1991-ben hozott határozata értelmében 
a magyarországi alumíniumkohászatot megszüntették, ennek 
értelmében a Tatabányai Alumíniumkohó is felszámolásra ke-
rült. A Pansoinco Holding – argentín szakmai befektető – által 
1991 októberében alapított Eural Kft. először megvásárolta az 
alumíniumkohó öntödéjét, majd a képsőbbiekben, felvásárol-
ta a volt kohócsarnokok épületeit is.. Az Eural Kft.-ben azóta 
folyamatos a termelés. 2006. év végén spanyol kézből német 
tulajdonba került a vállalat. A Scholz AG, az Európai Unió egyik 
legnagyobb hulladékkereskedő vállalata vásárolta meg a kft.-t. 
A 88 főnek ma is munkát adó cég rendszerint tatabánya tíz leg-
nagyobb adózója között is ott van. Az alapítás óta eltelt időkről 
Erős András műszaki igazgató mesélt lapunknak.
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– Számos, úgynevezett „alternatív”, vagy 
megújuló forrással igyekeznek ma kiváltani 
a fosszilis energiahordozókat, ami jórészt 
érthető, akár környezetvédelmi okokból, 
de ennél szinte erősebb -és indokolt- a 
politika manipulációitól való félelem a 
szénhidrogének területén. Ám alapvetően 
azt kell megfontolni, hogy a mezőgazdaság 
nem állhat át energiatermelésre, hiszen ak-
kor ki termel takarmányt, mit fognak enni 
az állatok, pontosabban mit fogunk enni 
mi, emberek? Ennek a veszélynek a hatásai 
máris érződnek, meg kell találni a helyes 
egyensúlyt. Mi mezőgazdasági ország 
voltunk, és itt az unióban nekünk továbbra 
is az élelmiszertermelésből kellene profitál-
nunk. – fogalmaz Bódi Dezső, a CARBO-
NEX kft. tulajdonos ügyvezetője.

– A cégünk 1992 óta létezik, elsősorban 
külföldi, és ma már csak másodsorban hazai 
szenek forgalmazásával, kereskedelmével 
foglalkozunk. Tevékenységünk közé tarto-
zik a még az ingatlan bérbeadás, illetőleg 
a szenes profilon belül a szénosztályzás, 
szénszállítás, logisztika, és mindezek meg-
teremtése, a fenntartáshoz tartozó segéd-
tevékenységek. Az egész országban van 
partneri hálózatunk, és így természetesen a 
királyi régióban is számos vállalkozással van 
kapcsolatunk.

– Magyarországon egyedül a közelünkben 
az Oroszlányhoz közeli Márkushegyen 
van mélyművelésű bánya, az itt kitermelt 
lakossági, osztályozott szeneket a CAR-
BONEX kft. forgalmazza, egy a Vértesi 
Erőművel között szerződés alapján.

– Milyen arányt jelent az oroszlányi 
szén kereskedelme a tevékenységük-
ben?
– Sajnos azt kell mondanom, hogy az öt 
százalékát sem éri el az éves forgalmunk-
nak. Ennek egyik oka, az hogy a kihozatal 
nagyjából ebben maximalizálódik, másrészt 
a paraméterei az árához viszonyítja nem érik 
el azt a szintet, amelyet mást, importból 
származó anyagok tudnak.
– Ezzel együtt azt kell mondanom, hogy 
az a gázosítási program, ami kilencvenes 
évek elején beindult, és a racionalitás el-
vén indult, ám az irracionalitás felé hajlott 
el, nem azt az eredményt érte el, ami 
kívánatos, hiszen olyan helyekre is gázt 
vezettek, ami ma már értelmetlennek 
látszik. Egy kicsi visszarendeződés vár-
ható, én azt gondolom, hiszen, ha a gáz 
valódi árát összehasonlítjuk a szénével az 
utóbbinak az előnye még mindig megvan. 
Azt látjuk, hogy van egy-két ipari válla-
lat, akik nem álltak át a gázenergiára, és 
ma már foggal-körömmel ragaszkodnak a 
szenes megoldáshoz. Tudomásul kell, 
venni, hogy a biomassza mellett a szén 
az az alapvető energiahordozó, melynek 

elégetése, megfelelően szigorú környezet-
védelmi berendezések mellett a racionális 
megoldás.

– Lássuk a sportot…
– A sporttal való kapcsolatunk úgy alakult 
ki, hogy hat évvel ezelőtt Kontra Zsolt ba-
rátom, Marosi Lászlóval felkeresett, hogy 
próbáljunk meg egy olyan kézilabdacsa-
patot összeállítani, ami tartósan benn tud 
maradni a legfelsőbb osztályban. Ez már az 
első évben sikerült és azóta nagyon szép 
eredményeket is elértünk, kétszer voltunk 
negyedikek, és a nemzetközi porondra is si-
került kijutni a megerősödött csapattal. Az 
indíttatás onnan származik, hogy részben 
családi vonalról, hiszen édesapám hosszú 
évekig volt a PMSC elnöke, és a sport 
szeretet, az iránta való elkötelezettség korán 
belénk ívódott, másrészt magam is kézilab-
dáztam, és így egyfajta érzelmi kötödés is 
ez. Eleinte nem kívántunk mást, csak egyik 
szponzora lenni a csapatnak, de aztán úgy 
alakult, hogy immár öt éve névadóként is, 
fő költségviselővé léptünk elő, ami bizony 
bár igen szép, nagyon nagy teher. Ez ma-
gával hozta az egyesület gazdálkodásának 
tervezését, szervezeti átalakítását is. Azt is 
el kell mondani, hogy mindamellett, hogy 
élvezzük a város bizalmát és támogatását, 
a szponzori kör bővítése nagyon nehéz, a 
„multik” bevonása szinte lehetetlen. Azt 
látjuk, hogy a továbblépéshez segítségre 
lesz szükség a város részéről, vagy még 
nagyobb kitekintésben a megye, illetőleg a 
régióból kell megnyernünk támogatókat.

Száraz Róbert

AKIK A SZÉNRE ALAPOZZÁK A JÖVŐT
A tatabányai Carbonex kft. ma az utolsó működő olyan vál-
lalat az egykori bányászvárosban amelyik a szénre alapozta 
tevékenységét. És bár a fekete arany kitermelése rég megszűnt 
helyben, a cég prosperál, és minden remény szerint hosszabb 
távra, biztos jövőbe tekinthet. A szén stabil kereskedelme azt 
mutatja, hogy sokan bíznak még mindig a jól bevált energiahor-
dozóban. Ám a vállalkozás neve az ország számos szegletében 
inkább a hagyományosan erős helyi kézilabdások által lett is-
mert, visszaigazolva ezzel a sport-mecénásainak áldozatait is.
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A TATABÁNYAIAK MEGÉRDEMLIK 
A JÓ SZÍNHÁZAT!

Beszélgetés Harsányi Sulyom László igazgatóval

Ha mostanság végigmegyünk a Népház 
úton, a megszokott kép helyett hatalmas 
építkezés látványa tárul a szemünk elé. 
A deszkakerítés mögött újjáépül a tata-
bányai művelődés és a színházi élet köz-
pontja, a Népház. A közel százesztendős 
épületből ideiglenesen evakuált Jászai 
Mari Színház igazgatójával, Harsányi 
Sulyom Lászlóval beszélgettünk. 

Tatabányán a színházi életet az 1964-ben 
megalakult, majd országos hírnevet szerzett 
Bányász Színpad alapozta meg. Az amatőr 
együttest Éless Béla irányította, majd a 
csoport vezetését 1973-tól László Tibor 
vette át, aki 1980-ban megalakította 
Orfeusz Színházat, amely már államilag 
is támogatott alternatív színházként 
dolgozott. 1989. október 1-jén költözött 
a Népház falai közé a már négy éve 
megalakult Komárom Megyei Játékszín, s 
mint Népház - Játékszín működött tovább 
dr. Éless Béla vezetésével. Évente már 6-8 
saját produkciót mutattak be. A színház 
1994-ben vette fel Jászai Mari nevét. Dr. 
Éless Bélát 1996-tól Zubornyák Zoltán 
követte az igazgatói székben. 2001-től 
Harsányi Sulyom László a direktor.

H.S.L: – Magyarország városai a 
XIX. században „szocializálódtak” a 
színházi életre, ekkor jöttek létre az első 
társulatok, melyeknek fő célkitűzése a 
magyar nyelv ápolása, őrzése, a magyar 
kultúra felemelése, a színházértő közönség, 
közösség kialakítása volt. Úgy gondolom, 
hogy Tatabányán a hatvanas évekbeli 
indulás, majd a húsz évvel ezelőtti 
„hivatalos” színház megalakulása ugyanezt 
a folyamatot tükrözi, megkésve.

Bár a Jászai Mari Színház nélkülözi az 
állandó társulatot, mégis arra törekszik, 
hogy a közönség által megismert és 

megszeretett művészek visszatérő szereplői 
lehessenek az új bemutatóknak.

– Az elmúlt tíz-tizenöt évben hazánkban is 
jelentősen átalakultak a kulturális szokások, 
és ezzel a színházak is megpróbálnak lépést 
tartani. Ebből a szempontból konzervatív 
vagyok: azt vallom, hogy nem feladatunk, 
de hiába is próbálnánk a televízió vagy a 
reklámok ritmusával felvenni a versenyt. 
A színház az ember élettani tempójához 
– mint a szívdobogás, az étkezések rendje 
– áll közel. A közönség egy-egy előadáson 
visszatalál az igazi lényéhez, lényegéhez. 
A színház menedékhely, az elmélyülés, 
a sírás és a nevetés otthona. Ennek 
elérésére óriási fegyver van a kezünkben: 
jó előadásokat kell létrehozni!

„ A mi vidékünkön ma a kaposvári, az egri, 
a nyíregyházi, a tatabányai, a zalaegerszegi 
és a kecskeméti színház mutat föl 
elfogadható művészi profilt és nívót” – írja 
Koltai Tamás az Élet és Irodalomban, tehát 

a Jászai Mari Színháznak szakmai körökben 
igen jó hírneve van Magyarországon.

– Hízelgő ránk nézve a kritikus megítélése, 
különösen azt figyelembe véve, hogy 
mennyi kihívással kell szembenéznünk. 
Úgy vélem, természetes, hogy Budapest 
közelsége miatt más színházakba is 
ellátogatnak az itt élők, ezért különösen 
becses, hogy sok ezren a Jászai Mari 
Színház előadásait választják. Manapság, 
amikor a tévében egy gombnyomásra az 
egész világ elénk tárul, meg kell becsülni 
azokat, akik leteszik a távkapcsolót, 
erőfeszítést tesznek – azaz eljárnak 
előadásainkra –, hogy közösségi 
élményeket szerezzenek. Ez alapvetően 
nem pénzkérdés, hiszen a színház nem 
a gazdagok kiváltsága. Óriási felelősség 
a miénk, fáj, ha valami jó és kevesen 
kíváncsiak rá, ugyanakkor elkeserít, ha 
bóvli és mégis tódulnak rá az emberek. A 
közönség azonban általában jól választ, a 
tatabányaiak pedig nagyon jó közönség.



A 2007/2008-as évadban a Jászai Mari Színház nyolc 
bérletet hirdetett meg, az ezekben látható hét előadásból 
kettő saját produkció. A legdrágább, négy előadásra szóló 
bérlet hétezer, a legolcsóbb négyezer kilencszázötven, és 
kínálnak három előadásra szólót is háromezer nyolcszáz 
forintért.

– Meggyőződésem, hogy sok olyan programra, sok olyan saját 
produkcióra van szükség, amelyek a mi nézőinkhez szólnak. 
Vannak terveink – felnőtt bérletek, gyerek- és kamaraszínházi 
előadások, ifjúsági műsorok –, ám anyagi lehetőségeink a többi 
kőszínházhoz képest elég szűkösek. Az idei évadban mintegy 

kétszázhúsz millióból gazdálkodunk. Ez országos viszonylatban 
a színházak finanszírozási rangsorának alsó harmadába helyez 
bennünket.

A Jászai Mari Színház, Népház átadását jövő szeptemberre 
tervezik. Újra igazi színházi épület lesz, hiszen erre tervezték 
valaha, bár – külön bejárattal – itt működik továbbra is 
a városi könyvtár. Modern, ám lakályos, emberi léptékű 
intézménnyel gyarapodhat Tatabánya. A kisebb nézőtér jobb 
rálátást biztosít a színpadra. Lesz kamaraszínház, koncertterem 
és rendszeresen nyitva tartó kávéház, új próbatermek és 
jelmezraktár az emeleten, műhelyek az alagsorban. Sajnos a 
díszletraktárnak nem jutott hely, és némileg kurtítani kellett a 
technikai felszereltség költségein is, ám mindenképpen korszerű, 
otthonos lesz a megújult színház.

– Igen, ezek szerepelnek a tervekben, és bízom abban, hogy 
mindez jó színvonalon meg is valósul. Hogy mit hoz a jövő? 
Az épület felújítása, átépítése nagy anyagi áldozatvállalást 
követel a várostól, az itteniek pedig nagy lelkesedéssel várják 
az új színházépület megnyitását. Várhatóan az országos média 
érdeklődésére is számíthatunk az átadás kapcsán. Ezért jó 
lenne egy egyedülálló, méltó kulturális és színházi programmal 
előállni e kivételes alkalomra. Terveink már körvonalazódnak, a 
megvalósítás feltételeit azonban még ki kell dolgoznunk a város 
vezetésével együttműködve.

Veér Károly
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A JÁSZAI MARI SZÍNHÁZ 
2007. NOVEMBERI MŰSORA

3. szombat 19:00
Goldoni: Mirandolina (a Vidám Színpad vendégjátéka)

A Közművelődés Háza - Fedák bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 2200 Ft (mobil sorok: 1950 Ft)

5. hétfő 14:30
Jámbor-Szinovál-Takács: Csizmás Kandúr avagy a hétmérföldes csizma 

(a Szép Ernő Színház vendégjátéka)
A Közművelődés Háza - Kincskereső bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 950 Ft

6. kedd 12:30 és 14:30
Jámbor-Szinovál-Takács: Csizmás Kandúr avagy a hétmérföldes csizma 

(a Szép Ernő Színház vendégjátéka)
A Közművelődés Háza - Kincskereső bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 950 Ft

7. szerda 15:00
Goldoni: Mirandolina (a Vidám Színpad vendégjátéka)

A Közművelődés Háza - Páger bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 1950 Ft (m. sorok: 1700 Ft)

7. szerda 19:00
Goldoni: Mirandolina (a Vidám Színpad vendégjátéka)

A Közművelődés Háza - Ruttkai bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 1950 Ft (m. sorok: 1700 Ft)

9. péntek 19:00
Goldoni: Mirandolina (a Vidám Színpad vendégjátéka)

TATA, Magyary Művelődési Központ - Kabos bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 2200 Ft 
(m. sorok: 1950 Ft)

14. szerda 15:00
Brecht: A szecsuáni jólélek

A Közművelődés Háza - Latinovits bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 1950 Ft (m. sorok: 1700 Ft)

16. péntek 19:00
Love Letters (a Kék Művészügynökség vendégjátéka)

A Közművelődés Háza - Jászai bérlet 2. előadása; Jegyek ára: 2200 Ft (m. sorok: 1950 Ft)

17. szombat 19:00
Love Letters (a Kék Művészügynökség vendégjátéka)

A Közművelődés Háza - Latabár bérlet 2. előadása; Jegyek ára: 2200 Ft (m. sorok: 1950 Ft)

20. kedd 10:15
Andersen: A rút kiskacsa (a MiaManó Színház vendégjátéka)

Puskin Művelődési Ház - Vuk és Dr. Bubó bérlet 2. előadása; Jegyek ára: 950 Ft

21. szerda 9:00 és 10:15
Andersen: A rút kiskacsa (a MiaManó Színház vendégjátéka)

Puskin Művelődési Ház - Vuk és Dr. Bubó bérlet 2. előadása; Jegyek ára: 950 Ft

24. szombat 19:00
Boldog ország, avagy ó, azok az ötvenes ÉNEK - PREMIER!
A Közművelődés Háza - bérletszünet; Jegyek ára: 1 700 Ft

26. hétfő 14:30
Vörösmarty: Csongor és Tünde (a Főnix Színházi Műhely vendégelőadása)

A Közművelődés Háza - Nemecsek bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 1 250 Ft

27. kedd 14:30 
Vörösmarty: Csongor és Tünde (a Főnix Színházi Műhely vendégelőadása)
A Közművelődés Háza - Maugli bérlet 1. előadása; Jegyek ára: 1 250 Ft

28. szerda 19:00
Szophoklész: Philoktétész

A Közművelődés Háza - bérletszünet; Jegyek ára: 1 700 Ft

30. péntek 19:00
Boldog ország, avagy ó, azok az ötvenes ÉNEK

A Közművelődés Háza - bérletszünet; Jegyek ára: 1 700 Ft
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EGY SPORTÁG A HÁTTÉRBŐL
A bajnoki cím után is tovább akar fejlődni a TKC

Tatabányán sajnos kevesen 
kísérik figyelemmel a női ko-
sárlabdát. Annak ellenére is, 
hogy az elmúlt szezonban a 
Tatabányai Kosárlabda Club 
eddigi legnagyobb sikerét elér-
ve elnyerte az NB-I.  B csoport-
jának bajnoki címét. A sikerről 
és a jövőről Mózes Emillel, a 
megyei kosárlabda-szövetség 
elnökével, egyben szakosztály-
vezetővel beszélgettem.

– Mikortól létezik Tatabányán női 
kosárlabda?
– A Tatabányai Bányász berkein belül 
már az ötvenes évek második felében 
alakult kosárcsapat, amely az NB II-ben 
szerepelt. A mai csapat jogelődje, a BHG 
SE 1967-ben alakult.  Öt évvel később 
HIRTEX SE néven folytattuk tovább 
a munkát. Később újra önálló BHG-s 
csapatként működtünk, majd 1994-ben 
alakultunk át városi egyesületté a mai 
névvel.

– Mint annyi minden, ez is gondolom 
személyfüggő volt. Kik voltak a segí-
tői az eddigi munkának?
– Azt hiszem bátran kijelenthetem, hogy 
Tatabányán Gyöngyösi Elek nélkül nem 
lenne női kosárlabda. Az ő testnevelői, 

edzői munkája és emberi hozzáállása kellett 
a fennmaradáshoz. Az egyesület első el-
nöke Nagy Kornél volt, 1975-től Farkas 
László az első számú vezető. Induláskor 
Gyöngyösi Elek volt a szakmai irányító. 
Később Heller Alajos vitte tovább a 
munkát, majd Zsolnai Árpád, Balogh 
József, Kovács Tamás, valamint hosszabb 
– rövidebb ideig Gurszky Géza, Jugovics 
József és Kákonyi Lehel voltak edzőink.

– Milyen volt az út a mostani sike-
rig?
– A csapat megalakulásakor az NB II-
ben indult. Ez amolyan hobbi szint volt. 
A bázist Kertváros első általános iskolája 
biztosította. A klub életében 1987 őszén 
fontos változások voltak. Az egyik, hogy a 
felnőtt csapat átigazolásokkal történő meg-
erősítésével kerüljön fel  az NB-I-B-be, 

a másik, hogy valósuljon meg egy olyan 
utánpótlás képzés, amely megteremti a 
széleskörű korosztályos versenyeztetést és 
a legjobbaknak a felnőtt csapatba kerülé-
sét. Céljaink 1992-re váltak valóra, ek-
kortól szerepelünk a legmagasabb osztály 
B-csoportjában. Az elmúlt tizenöt évben 
inkább a mezőny alsó harmadában szere-
peltünk, de tavaly sikerült megerősödnünk 
és bajnokságot nyernünk. Sajnos az első 
osztályban való indulás jogával anyagi 
okok miatt nem tudtunk élni.

– Hogyan tovább?
– A bajnoki cím megalapozta az egyesület 
jövőképét és lehetőségeit. Három célt tűz-
tünk ki magunk elé: tovább népszerűsíteni a 
legkisebbek között is a kosárlabdát, a ver-
senyszerű utánpótlás mennyiségi és minőségi 
javítását és a felnőtt csapat sikeres szereplé-
sének biztosítását. Ezen dolgozunk jelenleg, 
és remélem, hogy néhány év múlva sikeres 
NB I. - A csoportos csapatunk lesz.

– A szokásos kérdés ilyenkor: miből?
– Jelenleg a klub mintegy 5 millió forint-
ból gazdálkodik. A fentebb felvázolt cé-
lok eléréséhez körülbelül a duplája kellene. 
Jelenleg az önkormányzat támogat minket. 
Tőlük kérünk is igénylünk többletforrást, 
valamint külön tárgyalást folytatunk – a 
polgármesteri hivatal segítségével – egy 
középtávú szponzori támogatás elnyerése 
érdekében is.

Süle Károly






