




– Mióta működik a Balatoni Bob?
– 2001-ben a gyermekeim ötlete alapján 
hoztuk létre, ők vetették fel, hogy itt a Ba-
laton partján is elkelne egy szórakoztató 
szabadidőpark. Gyönyörű helyen vagyunk, 
Veszprémtől mindössze 10 km-re, a Balaton 
északi partján, Balatonfűzfő egyik legszebb 
erdei területén, a városközponttól csupán 
500 méterre. A park 20 000 m2 alapterületű. 
A bobpálya egy 800 méter hosszú pályasza-
kasz, 40 méteres szintkülönbséggel, gyönyö-
rű kilátással a Balatonra.

– Nem csak bobpálya működik itt, hanem ez 
valóban egy szórakoztató központ. Mi mindent 
próbálhatnak ki itt a kalandra vágyók?
– A Serpa Kalandparkban van mászótorony, 
drótkötélcsúszda, kalandösvény, íjászpálya, 

de min-

den évben fejlesztünk, tehát újabb és újabb 
szolgáltatásokkal állunk elő. Tavaly például 
a fotóbázist alakítottuk ki. A bobozókról a 
célállomáshoz közeledve, az utolsó – s egy-
ben a legélesebb kanyarban – pillanatfelvétel 
készül, melyet a célnál azonnal megtekint-
hetnek, sőt az elkészült fotót pavilonunkban 
azonnal kézbe is kaphatják, vagy akár pólóra, 
kulcstartóra, egyéb ajándéktárgyakra nyom-
tatva is kérhetik. Ezek az apróságok hosszú 
időre felejthetetlenné teszik az élményt.

– Az idei év fejlesztése a hintóka. Erről mit 
tudhatunk?
– Az ötletet egy tavaly nyári ukrajnai körút 
adta, akkor láttam egy ehhez hasonló szerke-
zetet, persze koránt sem ilyen kivitelben. Ez 
a szerkezet saját fejlesztésünk, amely TÜV-
vizsgával rendelkezik, műszakilag tehát maxi-
málisan biztonságos. A hintóka egy 5 m át-

mérőben forgó, 2 sparco-üléses szerkezet, 
amelyben a forgó kosár is forog önmaga 

körül. Az ülések dupla 4 

pontos biztonsági övvel vannak ellátva, így a 
kiesés esélye teljességgel nullára csökkent. A 
gép 4 sebességi fokozattal működtethető, s a 
bent ülő vendégek eljuthatnak a szédülés ha-
táráig. Ez egy kisebb fajta pilótakiképzéshez 
hasonlítható, ahol közvetlen tapasztalatot 
lehet szerezni arról a bizonyos G-ről, vagyis 
a sebességből adódó, ránk nehezedő nyo-
másról. Fantasztikus élmény! Az országban 
ez az első ilyen szerkezet, csak itt lehet tehát 
kipróbálni.
Az idén még egy fejlesztésünk lesz, hamaro-
san – néhány héten belül – üzembe helyez-
zük a paint ball pályánkat is, jövőre pedig 
egy tízméteres kilátót szeretnénk építeni a 
hegy tetejére.
A pályát nem csak a kalandra vágyóknak 
ajánlhatjuk, de kitűnő célpont lehet trénin-
gező csapatoknak is.

– Mikor lehet idejönni?
– Gyakorlatilag bármikor, hiszen télen-nyá-
ron nyitva tartunk. A teraszunkon pénteken 
és szombaton a BOB-CAFE Zenés Coctail 
Bár többféle zenei stílussal igyekszik emelni 
a hangulatot, de működik itt büfé és egy szo-
lid étterem is.
A bulik ideje alatt is nyitva tartunk, a kivilá-
gított pálya, valamint a villogó alagút igazán 
élvezetessé teszik a száguldás élményét.

Cseh Teréz

Évente új kalanddal vár a Balatoni Bob

Az idei „sláger” a hintóka
Balatonfűzfőn már a főútról is jól látható a „hollywoodos” BOB felirat a hegyoldal-
ban. A hatalmas betűk éjjel-nappal messziről hirdetik a Balatoni Bobpályát, így 
a vendégek bármely irányból könnyen odatalálhatnak. A Bobpálya minden évben 
újabb és újabb kalandokra hívja a szórakozni vágyókat. A legújabb kipróbálnivaló 
a hintóka, melyet a Bobpálya tulajdonosa, a Balatoni Bob Kft. ügyvezető igazgatója, 
Kovács László mutatott be lapunknak.
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Beszélgetés a Nitrokémia több mint száz évéről
Kovács Tibor nyugalmazott vezérigazgató – 11. oldal
A gyár története nem teljes Kovács Tibor története nél-
kül, hiszen 1952 óta áll kapcsolatban a Nitrokémiával 
– 1954-től Fűzfőn dolgozott, 1964-től járja végig a rang-
létrát: technológiai főosztályvezető, kutatási-fejlesztési 
igazgató, később műszaki igazgató, végül 1986-1990-ig 
vezérigazgató.

Címlapon
Gerebics Roland sportlövő olimpikon – 33. oldal
Úgy látszik, a fűzfőiek igazán tudják, hogyan kell idő-
zíteni. A település ötven éves, egyenként jubilálnak a 
nagy múltú sportegyesületek, emellett jónéhány gazda-
sági társaság is, ráadásul éppen 15 éve, hogy Gerebics 
Roland először látogatott a lőtérre. Ami azóta volt, az 
már történelem.

Női vezetők a Királyi Régióban
Várszegi Erika – Fertilia Kft., Enying – 42. oldal
Különösen ritka, hogy egy cég élére olyan fiatalon ke-
rüljön valaki, mint az enyingi székhelyű Fertilia Kft. 
cégvezetője. A fiatalos lendület, töretlen akarat – mint 
ahogy Erika példája is mutatja – jó csapatban fantaszti-
kus eredményekre képes.

Tizedszer emlékeztek Benjáminra 
Kunyik József a TJC vezetője – 50. oldal
A Tatabányai Judó Club a közelmúltban tizedszer rendezte 
meg a Földi Imre Csarnokban a Faragó Benjámin Emlékver-
senyt, amely egyben ifjúsági, serdülő és diák korcsoportokban 
regionális rangsorverseny, a legfiatalabb judokáknak pedig 
játékos vetélkedő is volt. Az eseményről Kunyik Józseffel, a 
club vezetőjével, a rendezvény főszervezőjével beszélgettem.

http://magazin.regioregia.hu
mailto:info@regioregia.hu


Ajánló

Regio Regia 5. oldal

T    A    R    T    A    L    O    M
Tűzvédelem Balatonfűzfőn és térségében ......................... 35. oldal

Hatvan éve a hársfák alatt ................................................... 35. oldal

A határok további légiesítése felé........................................36. oldal

58. Bányásznap...................................................................... 37. oldal

Októberben kezdi a geotermikus fúrásokat a PannErgy .40. oldal

Gondol-A Rádió ...................................................................40. oldal

Helytörténészek a kastélyok falujában ............................... 41. oldal

Várszegi Erika Fertilia Kft., Enying...................................42. oldal

Kerékpárosbarát Település – Tata ......................................44. oldal

Kukoricafesztivál Bábolnán – tizedszer ............................. 45. oldal

XXIV. Nemzetközi Gazdanapok........................................46. oldal

Íme az új Passat CC..............................................................48. oldal

Tizedszer emlékeztek Benjáminra......................................50. oldal

Mátyás az igazságos.............................................................. 51. oldal

KDRFT oldalak....................................................................52. oldal

Egyesült a két Takarék ......................................................... 55. oldal

Hírek a régióból ....................................................................56. oldal

Együttműködő térségek .......................................................58. oldal

Kis honfoglalók a megújult lakóotthonokban ................... 59. oldal

Igazgatói értekezlet ajándék Bibliával ................................60. oldal

Gazdaság – Vállalkozás (KEMKIK)..................................62. oldal

Megnyílt az új kutatólabor Veszprémben ..........................64. oldal

Adománygyűjtés gyerekeknek.............................................65. oldal

Jubileumi, XV. Vértes Expo ................................................66. oldal

Kora őszi randevúk

Ilyentájt – kora ősszel, nyárutón – megszokhattuk, hogy 
számos nagyszabású találkozóra kerül sor régió szerte. 
Kicsiny szerkesztőségünk tagjai csak úgy kapkodták a fe-
jüket a rengeteg meghívó olvastán, olykor komoly fejfájást 
okozott, hogy melyik meghívásnak tegyünk eleget.
Az nem volt kétséges, hogy Balatonfűzfővel foglalkozunk, 
hiszen éppen ötven éve vált önálló településsé, elszakadva 
Vörösberénytől. Kö-
zel negyven oldalas 
mellékletben fog-
lalkozunk a település 
történetével, jelenével, 
jövőjével. Köszönet az 
itt élő vállalkozóknak, 
hogy példás módon 
támogatták kezdemé-
nyezésünket.
De randevúztunk 
négy helyszínen a bá-
nyászokkal, Bábolnán 
Kukorica Jancsival és 
mezőgazdasági szak-
emberekkel, Tatabá-
nyán pedig egy vadiúj 
Volkswagen modell kapcsán számos üzleti partnerünkkel.
Mátyás királlyal több helyen is összefutottunk, a regio-
nális Vértes Expón számos vállalkozóval találkoztunk, és 
voltunk sporteseményeken, ünnepi közgyűléseken, még 
felsorolni is elég, nem végigjárni, lefotózni, megírni!
De hálistennek sikerült, így egy csokorba szedve nyújtjuk 
át olvasóinknak kora őszi randevúink történetét.

Veér Károly – főszerkesztő
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Szilágyi Bernadett: Fűz-fő
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Balatonfűzfő Balatonalmá-
di, Alsóörs, Felsőörs, Lovas, 
Szentkirályszabadja települé-
sekkel alkot egy mikrotérséget, 
amely földrajzilag a Balaton-
felvidékhez tartozik.
A település elődje feltehetően 
már a honfoglalás idején is léte-
zett, önálló községgé 1958-ban 
nyilvánították, majd a városi 
rangot 2000-ben nyerte el. 
Balatonfűző a Balaton északi-
keleti csücske, ha úgy tetszik, a 
Balaton csúcsa. 
Nem is vitás, hogy Fűzfő min-
den szempontból fejlődőképes 
település. Magyarország és 
azon belül a Közép-dunántúli 
Régió elhelyezkedése ideális. 
Európa szívében van, ami 
fontos, hiszen infrastruktu-
rálisan akárhonnan könnyen 
elérhető a település. Hosszú 
távon az M8-as autópálya, a 
szentkirályszabadjai repülőtér 
megépülése a két legfontosabb 
érv, hogy a távolságok mind 
magyarországi, mind európai 
viszonylatban lerövidülnek. 
A környező kisebb, nagyobb 
települések elérhetősége már 
most jó, fejlesztési szempontból 
a kistérségi közlekedés javítása 
fontos, melyre a turisztikai 
főszezonban tett lépések egész 
évre való kiterjesztése nyújt 
majd megoldást. 
Balatonfűzfő sajátos arculatú 
település. Három, egymástól 
arculatában is különböző, helyi 

viszonylatban is távolabb eső te-
lepülésrészeit egy pezsgő életű 
központ egységesíti majd.
Hosszú évtizedeken át orszá-
gosan meghatározó jelentőségű 
iparral rendelkezett, viselve en-
nek minden pozitív és negatív 
tulajdonságát. Az ipar hanyat-
lott, de a jövőben újraéled. Új 
technológiák, új vállalkozások, 
új tudást és munkát teremtő 
beruházások telepednek majd 

meg az alapos és kitartó előké-
szítő munkát követően. Ezzel 
párhuzamosan a települést láto-
gató belföldi és külföldi turisták 
száma növekszik, hiszen szépü-
lő strandjai, gondos, rendezett, 
árnyas utcái, parti sétánya ven-
dégcsalogatóak lesznek. 

A jövőben Balatonfűzfőt egy, az 
aktív turizmust kedvelő réteg is 
többet látogatja. Ők úszhatnak 
a Balatonban és a Balaton 
Uszodában, teniszezhetnek 
a fedett és nyitott salakos te-
niszpályákon, kirándulhatnak 
a könnyedén elérhető közeli 
erdőségekben. Szörfözhetnek, 

vitorlázhatnak amikor az idő 
arra alkalmas. 
Balatonfűzfő elindult a kultu-
rális városfejlesztés útján is. 
Célunk a színvonalas, sokrétű 
és pezsgő kulturális élet kiala-
kítása, melyhez jó alap a város-
ban működő civil közösségek 
ereje és a korábbi hagyományok 
ápolása. Kulturális örökségünk 
tisztelete mellett azonban te-
remtenünk kell új hagyományo-
kat is, hogy maradandó értéket 
alkossunk. Célkitűzésünk a 
kulturális terület teljes külső és 
belső megújulása is. 

Pék Dorottya – Tóth Betty 

Régi-új település a fejlődés jegyében
Balatonfűzfő Veszprém megyében, a Balaton északkeleti 
csücskében helyezkedik el. A közép-dunántúli statisztikai 
és a balatoni turisztikai régióba tartozik, a balatonalmádi 
központú Kelet-Balatoni Többcélú Kistérségi Társulás tagja.

Balatonfűzfő

A Művelődési Központ és Könyvtár színházi ajánlata:

SZÍNHÁZBÉRLET  KICSINYEKNEK – (4 éves kortól 12 éves korig)
2008. november 13.: Kalapkaland  – bábszínházi előadás 
2008. december - 2009. január: Süsü, a sárkány – zenés mesejáték
2009. március 5.: A nagy ho-ho-horgász  – mesemusical
2009. április 1.: Csalóka Péter – zenés mesejáték vagy: Mátyás király krónikái

SZÍNHÁZBÉRLET  GYERMEKEKNEK– (8 éves kortól 14 éves korig)
2008. november 6.: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - színpadi játék            
2008. december 11.: Fazekas M.: Lúdas Matyi - zenés igazságtevő játék
2009. március 5.: A nagy ho-ho-horgász  – mesemusical
2009. április 1.: Mátyás király krónikái - mesejáték

SZÍNHÁZBÉRLET  FELNŐTTEKNEK
Ajándék előadás(!): 2008. november 6.: Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk - színpadi játék 
2008. november 27.: Ray Cooney: A miniszter félrelép - vígjáték
2009. január: Tamási Áron: Énekes madár - székely népi játék
2009. február: Alfonso Paso: Mennyből a hulla - bűnügyi komédia 
2009. április 23.: Táncdalfesztivál - játék a 60-as 70-es évek slágereiből

A színházbérletek árusítását október 1-jén kezdjük.
Bővebb információ a tanfolyamokról a Művelődési Központ és Könyvtárban 

(Bugyogó-forrás u. 12.) kérhető!
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Szeptember 26.(péntek)  15.00
     

Megemlékezés és koszorúzás Bozay Attila Kossuth-díjas zeneszerző 
szülőházánál (Balatonfűzfő, Bartók B. u. 25.)

Köszöntőt mond: 
Majorné Kiss Zsuzsanna Balatonfűzfő polgármestere

Emlékbeszédet mond: 
Devich János professor emeritus, a budapesti Zeneakadémia tanára

Közreműködnek: az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény tanulói

Szeptember 26.(péntek)  17.30 

Kompolthy-terem avatása  a Polgármesteri Hivatalban
(Balatonfűzfő, Nike körút 1.)

Köszöntőt mond: 
Majorné Kiss Zsuzsanna Balatonfűzfő polgármestere                         

Avató beszédet mond: 
Szabóki Sándor a Nitrokémia ny. fejlesztési igazgatója, 

Balatonfűzfő önkormányzati képviselője                                               
Közreműködik:  Karácsony Nóra (szavalat)

Szeptember 27.(szombat)  10.00

Családi játszóház kicsinyeknek és szülőknek a Művelődési Központ 
előcsarnokában és az intézmény előtt (Balatonfűzfő, Bugyogó-

forrás u. 12.) 
Üvegfestés, gyöngyfűzés, papírsárkány-készítés, gyurmafigurák 

készítése, aszfaltrajz-verseny

Szeptember 27. (szombat) 11.30

Cs. Szabó István:  A bátor sün  -  bábszínházi előadás a Budai 
Bábszínház előadása a Művelődési Központ színháztermében

Szeptember 27.(szombat) 12.30

Könyvbemutatóval egybekötött író-olvasó találkozó a Művelődési 
Központ színháztermében
Dallos Jenő: Csinnadratta

Cs. Szabó István:  Lok-sziget tündére 
A könyveket bemutatják: Kovács Klára és Cs. Szabó István

Szeptember 27. (szombat) 14.30

Karate bemutató  a Művelődési Központ színháztermében
az Észak-Balatoni Karate Sportegyesület műsora Bencze István  

szakedző vezetésével

Szeptember 27. (szombat) 14.50

Jónás Tamás bűvész parádéja  a Művelődési Központ 
színháztermében

Szeptember 27.(szombat) 15.10

Hastáncos pillanatok  a Művelődési központ színháztermében,
A pécsi Gül Dallari hastánccsoport előadásában 

Szeptember 27.(szombat) 18.00

Balatonfűzfő 50. évfordulójának, a várossá avatás 8. évfordulójának 
és az Önkormányzatok Napjának megünneplése.  Kitüntetés 

átadása civil szervezetnek a jubileum alkalmából  a Művelődési 
Központ színháztermében ünnepélyes kamarazenei műsorral

Köszöntőt mond: 
Majorné Kiss Zsuzsanna Balatonfűzfő polgármestere

Ünnepi beszédet mond: 
Talabér Márta a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke 

Közreműködik: a budapesti Viol’art Vonósnégyes

Szeptember 27.(szombat) 19.30

A Weekend Tánczenekar koncertje és vidám utcabál  a Közösségi 
Ház előtt (Balatonfűzfő, József. A. u. 9.)

Szeptember 28.(vasárnap) 18.00

Az 50 éves balatonfűzfői lakosok köszöntése  a Művelődési 
Központ színháztermében Közreműködnek: a Magyar Állami Népi 

Együttes táncosai és zenészei.

A programokra a belépés az 50 éves jubileum jegyében 
mindössze 50 Ft/fő!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Információ: 
Művelődési Központ és Könyvtár

8184 Balatonfűzfő, Bugyogó-forrás u. 12.
Tel.: 88 / 451-056; 20 / 924-3038; 20 / 924-2567

www.balatonfuzfo.hu / rendezvények

FŰZFŐI NAPOK  2008
az 50 éves jubileum jegyében

2008. szeptember 26 - 28.

Balatonfűzfő
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Az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási In-
tézmény Balatonfűzfő egyetlen alapfokú nevelési-oktatási intézmé-
nye. Önfejlesztő munkája, a pedagógiai innovációk ismertté tették 
a Kelet-balatoni Kistérségben, Veszprém megyében, regionális és 
országos szinten is. Számos olyan komplex szolgáltatással várja a Ba-
latonfűzfőn és a környéken élő gyermekeket, amelyek máshol nem, 
vagy csak elemeiben megtalálhatóak. 
Az általános iskola elkötelezett híve a használható tudás átadásá-
nak és a kulcskompetenciák fejlesztésének, mert ebben látja zálo-
gát annak, hogy a tanulók később versenyképesek lesznek mind az 
élethosszig tartó tanulásban, mind pedig később a munkaerőpiacon. 
Az intézmény saját helyi tantervet dolgozott ki, amelynek alapjául a 
hagyományos nemzeti értékekre épülő és a képességek fejlesztését 
megcélzó Képességfejlesztő és értékőrző kerettantervet, valamint 
az egészséges életmódra felkészítő, sportolói attitűd kialakítását 
felvállaló Sportiskolai kerettantervet választotta. Az iskola törek-
véseinek, a készségek, képességek fejlesztéséhez használt modern 
oktatási módszerek hatékonyságát, eredményességét visszaigazolták 
az Országos kompetenciamérés eredményei, amelyekből megállapít-
ható, hogy a matematikai eszköztudás és a szövegértés területen is az 
iskola átlagon felüli teljesítményt ért el. 
Az anyanyelvi kommunikációs neveléshez három idegen nyelv – an-
gol, német, orosz – oktatása kapcsolódik. Az iskola Forrás idegen-

nyelvi tanulóközpontjával, annak működtetésével, és egyéb pályázati 
projektjeivel betölti a megyében az idegennyelvi módszertani köz-
pont szerepet. A 2008-2009-es tanévben az idegennyelvi programok 
a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve kampány gondolatai köré 
szerveződnek. A Világ – Nyelv Program „Mesterfokon” alprogram-
ján belül hat idegen nyelvi bemutató órát láthatnak az érdeklődők. A 
nemzetközi együttműködést a Comenius 1. Iskolafejlesztési projekt 
szolgálja. Balatonfűzfő partneriskolái a Berlin melletti Eingenherd 
Europaschule és a lengyel Skola Podstawowa Barlinekből. 
Az általános iskola „a” osztályaiban az első-második és az ötödik-ha-
todik évfolyamon a Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató 
Intézet támogatásával utánpótlás-nevelés folyik hat sportágban. Az 
intézmény egyike annak az 55 kiválasztott sportiskolai módszertani 
műhelynek, ahol a sportolói attitűd kialakítása érdekében egymást 
erősítő közismereti és sportnevelés zajlik. Az alsó tagozatban edzés-
alapú testneveléssel és úszással készítik fel a gyermekeket a sport-
ágválasztásra. A helyi adottságokat, a Balaton Uszodát, a kikötőt 
kihasználva a vízisportok – úszás, vízilabda, vitorlázás – az alapjai a 
fejlesztésnek. A gyermekek ezeken kívül választhatják a kosárlabdát, 
labdarúgást vagy a triatlont.
Az intézmény minősített művészeti iskolája teljesíti ki a személyiség-
fejlesztési lehetőségeket. A zene-, a tánc- és a képzőművészeti ág tan-
szakain lehetősége nyílik a gyermekeknek tehetségük kibontakozta-
tására. A hangszeres bemutatók, kiállítások városszerte népszerűek. 
Az iskola énekkara, kamara- és fúvószenekara alkalmat teremt a 
közös szereplések élményének átélésére. 
Az intézmény ÖKOISKOLA címmel is rendelkezik. A fenntartható-
ságra nevelés célkitűzései tetten érhetők a mindennapi tevékenysé-
gekben. Számos projekt, témanap, erdei iskola és egyéb programok 
adnak teret a környezeti- és egészségnevelésnek. A 2008-2009-es 
tanévben az Egy tanév az egészségesebb jövőért című rendezvényso-
rozat várja az iskolaközösségen túl a település lakóit is.

B. L. A. – V. É.

Miből lesz a cserebogár?
Balatonfűzfő történetének tanulmányozása során egyre-másra 
bukkannak fel a nagy talentumok, a nagy formátumú vezetők, 
szakemberek, élsportolók. Úgy gondolom, egy ember életét 
alapvetően meghatározza a gyermekkorban „elszenvedett” 
első iskolai élmény. Ezért mindenképpen fontosnak tartot-
tam, hogy Bandiné Liszt Amália igazgató asszony vezetésével 
végigsétáljunk a város általános iskoláján.

A  STRANDSZÍNHÁZ a szórakoztatás új műfaja, egy új kezdemé-
nyezés Balatonfűzfőn. Nem ugyanaz, mint a szabadtéri nyári játé-
kok, éppen a strand miatt sajátos hangulata van. Hagyományteremtő 
céllal hoztuk létre, hogy a nyári turisztikai szezonban színesebbé 
tegyük az idegenforgalmi-kulturális programkínálatot.
A Strandszínház előnye, hogy a vendégeknek teljes komfortot biz-
tosítunk, hiszen „tálcán visszük” a színházi előadást a strandra. A 
Balaton-parti lehetőségek – a fürdőzés, napozás, a vízi sportok és a 
pihenés – mellett színvonalas és szórakoztató színházi élményben is 
része lehet a közönségnek! Nyaralás közben, kényelmesen megnéz-
hetik a műsort, laza öltözékben, akár gyöngyöző üdítőt vagy habos 
sört kortyolgatva, mintha csak otthon lennének. 
Egyik célunk, hogy a vendég otthon érezze magát Balatonfűzfőn, és 
a vonzó kulturális programoknak köszönhetően visszatérjen ide! De 
ugyanilyen fontos cél, hogy a balatonfűzfői lakossággal is megkedvel-
tessük a strandszínházi előadásokat, hiszen megvan az emberekben 
az igény a tartalmasabb közösségi életre, a minőségi kultúrára. 
A Balatonfűzfő Strandszínház első előadását a reneszánsz év tiszte-
letére választottuk ki. A középkori magyar irodalom egyik gyöngy-
szemét, Heltai Gáspár: Ponciánus császár históriáját mutattuk be 

a Győri Forrás Színház közreműködésével. Pataki András remek 
rendezéséhez kitűnő színészi alakítások társultak, akik minden 
szóval, hanggal, zenei eszközzel, minden mozdulattal és kifejező 
mimikával játszottak. Az eredeti szöveg élethű tolmácsolása már ön-
magában is bravúros teljesítmény volt a színészektől, s ehhez járult 
a pajkos humorral – sokszor iróniával – telített színpadi játék, amely 
meghökkentő fordulatokat tartalmazott. 
A második strandszínházi előadás Siposhegyi Péter: Kikötő című ze-
nés vígjátéka, mely az 1970-es, ’80-as évek balatoni élet iránti nosz-
talgiája. Megelevenedtek benne a régi balatoni nyarak, a kelet-német 
turistalányok kalandjai, a korabeli diszkók hangulata, a nyugati világ 
elől elzárt nemzedék „magyar tenger” romantikája. A „Kikötő” egy 
„hús-vér” balatoni darab, amelynek legjobb helyszíne a strand! A 
színházi produkció színvonalát garantálják a neves színészek is. Né-
hány kitűnő név a szereposztásból:  Harsányi Gábor, Nagy Henriett,  
Novák Enikő, Tallós Rita, Szabó-Sipos Barnabás, Vincze Lilla… és 
sokan mások. 
A  história tehát elkezdődött… És a sikeres fogadtatásnak köszönhe-
tően a história – a  Balatonfűzfő Strandszínház –  jövőre folytatódik!  

Tóth Betty

A  História  Elkezdődött… a Tobruki Strandon
–  folytatás 2009-ben  –
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IDŐUTAZÁS  –  83  ŐSZIDŐ

Balatonfűzfő  büszkesége és megbecsült fes-
tőművésze, Vágfalvi Ottó életművéből nyílt 
kiállítás szűkebb lakóhelyén, a Művelődési 
Központ  és Könyvtár emeleti galériáján.
Rendhagyó ez a tárlat azért, mert 83. szü-
letésnapján köszöntötte a művészt. Tóth 
Betty igazgatónő kijelentette, hogy ezentúl 
nemcsak az ún. kerek évfordulókon fognak 
kiállítást rendezni a kitűnő művésznek, ha-
nem rendszeresen, kb. kétévente. 
A köszöntésen túl rendhagyó a tárlat azért 
is, mert végigvezeti a látogatót az 1943-
as Vágfalvi-alkotásoktól kezdve egészen 
2008-ig. A születésnapi meglepetésekhez 
tartozott a csodálatos zenei műsor: Major 
István gordonkaművész és Szilovics Ildikó 
zongoraművész Astor Piazzola és Saint-Sa-
ëns műveiből muzsikált. 
Vágfalvi Ottót köszöntötte a művelődési 

központ igazgatója, 
valamint Balatonfűzfő 
Önkormányzata nevé-
ben Papp József képvi-
selő, bizottsági elnök is. 
De a legszebb ajándék 
az a hatalmas közönség 
volt, amely megtisztelte 
a megnyitót jelenlé-
tével! Örömteli hír, 
hogy  azóta is tömeges 
érdeklődés mutatkozik 
a Vágfalvi-kiállítás 
iránt, a csoportos és egyéni látogatók egy-
másnak adják a kilincset. 
Kellei György megnyitójában ugyan kese-
rűen beszélt a magyar művészetpolitikáról, 
hiányolta a művész országos szintű elisme-
rését… De kell-e nagyobb elismerés a bala-
tonfűzfőiektől, akik ilyen szeretettel veszik 
körül a Mestert? A kiállítási emlékkönyvbe 

lejegyzett gondolatok is igazolják,  hogy 
Vágfalvi Ottó életművével megalapozta 
nevének halhatatlanságát.  
Egyik rajongója így gratulált neki: „Küz-
delem nélkül nincs győzelem, és Te győztél, 
itthon is!”

Tóth Betty

Körkép a fűzfői kulturális életről
Pillanatképek a gyereknapról

A ZENE ÜNNEPE

Az 50 éves jubileum tiszteletére a Váci Szimfoni-
kus Zenekar 50 zenésszel adott koncertet.

A játék örömei A forró hangulatot a tűzoltóság is felügyeli Mi is tudunk motorozni!

FŰZFŐI GOMBÓCFESZTIVÁL

A Vendégváró és Gasztronómiai Egyesület szervezé-
sében augusztus 2-án egész napos gombócfesztivál 
volt a közösségi ház udvarában.
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– A Nitrokémia életét elsődlegesen a po-
litika határozza meg, ahogy a könyv beve-
zetőjében is írom. A történetet két könyv 
felhasználásával (dr. Jenei Károly: „A 
Nitrokémia Ipartelepek története” (1921-
1948) és Andrássy Antal: „Évek, emberek, 
dokumentumok, riportok, vallomások a 
félszázados Nitrokémiától” c. könyv, az 
Országos Levéltárban fellelhető új anyagok 
segítségével, (az új anyag, amely 2007-ben 
vált olvashatóvá kb. 70 méter terjedelmű) 
valamint saját feljegyzéseim (1954-1990) 
kb. 100 nagy füzet felhasználásával állítot-
tam össze.

MEGÉPÜL A GYÁR
Az első világháborút lezáró fegyverszüneti 
egyezmény feltételei miatt kellett áttelepíte-
ni az 1912 óta működő Mosonmagyaróvári 
Lőporgyárat a trianoni határok közé szorí-

tott Magyarország olyan területére, amely 
100 km-nél messzebb esett az országhatár-
tól. Így került képbe a mai Balatonfűzfő. 
Akkoriban ezt a részt Bugyogóforrásnak 
hívták, az erdős területen ugyanis szám-
talan forrás fakadt. Közterületként az 
építkezés nem bolygatta a környező köz-
ségek életét, illetve a későbbiekben a gyár 
a fejlődésüket jelentette. Jó pont volt az is, 
hogy a terület a Budapest-Szombathely vas-
út közelében feküdt, és később kiépítették a 
Budapest-Tapolca vonalat is.
Az építkezés 1921-ben indult, s 1927-ben 
a gyárat két erőművel együtt adták át – az 
egyik 30 méter mélyen épült a föld alatt, s 
a háborús években a környéket és Veszpré-
met is innen látták el energiával. A gyár a 
kezdetektől jól működött, nagyon jó szak-
ember gárda irányításával: dr. Kunz Alfonz, 
dr. Demény László, Szabó Kornél, Zoltai 

Feri bácsi és még sokan mások.
A gyár a magyar hadsereget gyalogsági és 
tüzérségi lőporral látta el, ezen kívül TNT 
robbanóanyag-gyártásra is berendezkedett, 
ez részben a hadsereg, részben a bányászat 
szükségleteit elégítette ki. Sport és vadász-
lőszert is gyártottak, valamint lakkgyapo-
tot, ez a nitrolakkok, illetve a nitrofestékek 
alapanyaga volt. A gyártáson túl nemzetközi 
hírnevet szereztek a Törökországban, majd 
Finnországban felépített lőpor és robbanó-
anyag gyárakkal is. Talán kevesen tudják, 
hogy a ’40-es évek elején a Brazil Állam 
által meghirdetett lőpor és robbanóanyag 
gyár építésére kiírt pályázatot a Nitrokémia 
amerikai és német cégekkel szemben nyerte 
meg, építette fel és helyezte üzembe. A gyár 
kibővített formánban ma is működik. 

A II. VILÁGHÁBORÚ KÖZBESZÓL
Ám a II. világháború közbeszólt, és a brazil 
gyár üzembe helyezésén dolgozó magyar 
szakemberek egy része már haza sem térhe-
tett a családjához. 
A ’30-as évek közepéig az Antant szigorúan 
ellenőrizte gyártási kapacitásokat. Hitler 
megjelenésével azonban változott a nem-
zetközi helyzet. Magyarország Angliától, 
Franciaországtól nem kapott ígéretet Tri-
anon rendezésére. Így a tájékozódás előbb 
Olaszország – Mussolini –, majd Német-
ország felé kezdődött el, innen reméltek tá-
mogatást Horthyék a revízióra, ami részben 
sikerült is. 
Újra háborús évek következtek. A II. vi-
lágháború harcai bennünket is érintettek. 
A háború alatt a Nitrokémia üzemei nagy 
mértékben bővültek. Az eredetileg az 
Antant által meghatározott kapacitás a 

Beszélgetés a Nitrokémia közel 
száz évéről
Balatonfűzfő területén már a római korban is éltek emberek, s a 12. századtól 
Fűzfőt, mint területnevet említik írásos emlékeink. A lakosság számának nag-
yarányú növekedése azonban a Mosonmagyaróvárról áttelepített lőporgyárnak 
köszönhető, a gyártelepi városrész felépülése pedig a lőporgyár utódjának, a Ni-
trokémiának. Balatonfűzfő életét tehát döntően befolyásolja a gyár, ezért a település 
ötvenéves története nem lehet teljes a gyár közel száz éves története nélkül. A gyár 
története pedig nem teljes Kovács Tibor története nélkül, hiszen 1952 óta áll kap-
csolatban a Nitrokémiával – 1954-től Fűzfőn dolgozott, 1964-től járja végig a rang-
létrát: technológiai főosztályvezető, kutatási-fejlesztési igazgató, később műszaki 
igazgató, végül 1986-1990-ig vezérigazgató. Ma, nyugalmazott vezérigazgatóként 
a Nitrokémia Zrt. felkérésére könyvet ír – a Nitrokémia közel száz évéről. Ko-
vács Tibor fejből, tévesztés nélkül, nyomdakészen beszél az első ötven évről, mint 
történelemről. 
A második részről már, mint az életéről mesél, amely egyet jelentett a Nitrokémiával, 
és amelynek a mai napig része a gyár.
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tízszeresére nőtt. 1944-ig mégis sikerült a 
tízszeresére emelni a haditermelést. 1944 
karácsonyán azonban nyersanyaghiány 
miatt leállt a gyár, 1944 késő nyarán az 
amerikai haderő lebombázta a Péti Nitro-
gén Gyár salétromsav üzemét. Ezután a 
németek bénítani kezdték a gyárat és a főbb 
berendezéseket elszállították. 1945 március 
végén érkeztek meg a szovjet csapatok. 

Kezdődött a romok eltakarítása, a meg-
maradt üzemek rendbetétele. Az élelmi-
szerhiány miatt elsősorban az itt maradt 
embereket kellett ellátni élelmiszerrel. A 
lőporprésekben a környéken felvásárolt ola-
jos magvakból gyártottunk étolajat, kemé-
nyítőkből krumplicukrot, a felvásárolt gyü-
mölcsökből gyümölcsízt, vagy a desztilláló 
üzemben pálinkát, a borokból borpárlatot 
készítettünk – ezek mind a cserekereskede-
lem árui lettek. A környéken sok szőlő volt, 
de a gazdák nem kaptak permetezőszert. 
A kilőtt tankokból, ágyúkból kiszerelték a 
réz alkatrészeket és ezekből gyártottunk a 
részükre rézszulfátot, amivel tudták kezelni 
növényeiket. A gyár kezdett éledezni, egyre 
több árut termelt, bővült a cserekereskede-
lem. 1945 nyarán megjelent a gyárban egy 
szovjet delegáció, és a létrejött hármas fegy-
verszüneti egyezmény 34. pontjára hivat-
kozva a maradék berendezést is elvitték az 
éppen újjáéledő gyárból. A háborút elvesz-
tettük, és hogy mennyit kellett fizetnünk, 
mindig a győztes fél mondta meg.

Lassan indult újra az élet. 1946 augusztus 
1-től új pénz, a forint került forgalomba, 
megszűnt az infláció. Stabil pénzzel már 
el lehetett kezdeni munkát. Lakkgyapot és 
sportlőpor gyártásával indultunk, 1948-bár 
már közel húsz féle terméket gyártottunk az 
összeállított pótüzemekben.

ZAVAROS ÉVEK
1948-ban a részvénytársasági formában mű-
ködő Nitrokémiát államosították. A Szolno-
ki Papírgyárat és a Szőnyi Magyar Olaj Rt. 
részvényeit bevonták és elvették a gyártól. 
A legnagyobb, több tízmilliós veszteséget a 
Marosvásárhely mellett létesítés alatt lévő 
földgázfeldolgozó üzem elvesztése jelentet-
te, amely román tulajdonba került. 
A fűzfői erőmű, amelyet a Salgótarjáni Kő-
szénbánya üzemeltetett eddig, a Nitrokémia 
tulajdonába került. 
1948 végén a Szovjetunió és a nyugati 
győztes hatalmak között egyre feszültebb 
lett a viszony, ami a Nitrokémiánál a bé-
kés termelés leállítására, és a hadiüzemek 
azonnali rendbehozatalára, valamint a hadi 
termelés elindítására vonatkozó utasítás-
ként jelentkezett. Az üzemek kapacitásának 
helyreállítását és a termelés gyors meg-
szervezését dr. Kompolthy Tivadar, mint 
főmérnök végzi el munkatársaival. Töké-
letesen sikerül minden, újra teljes háborús 
kapacitással működik a gyár. Az elvégzett 
munkáért Kossuth díjat kap dr. Kompolthy 
Tivadar.
1953 nyarán változik a világ. Rákosi megy, 
Nagy Imre jön először. A haditermelés le-
állítva. Újra béketermelés kerül előtérbe. 
Innentől kezdve elég nagy zűrzavar alakul 
ki a magyar gazdaságban, s ez folytatódik 
1956-ig.
Az 1956 utáni időszakban nem találja a he-
lyét a vállalat, a régi vezetők nagyobb része 
eltávozott vagy disszidált. Ebben az időben 
hallani egyre többször Gyuricza László ne-
vét különböző ügyek intézésében. 1958-tól 
gyakorlatilag ő vezeti és irányítja a vállalat 
műszaki tevékenységét. Hihetetlen jó szer-
vező képességgel rendelkezik és nagyon 
erős akarattal többet és jobbat akar csinál-
ni. Elmondhatjuk azt, hogy ő teremtette 

meg azokat az alapokat, amelyekre a későb-
biekben építkezni lehetett. Az ő 24 éves nit-
rokémiás működése nélkül nem épülhetett 
volna ki a nagy Nitrokémia, amely ugyan-
olyan híres lett az 1980-as években a hazai, 
de a nemzetközi vegyipar világában is, mint 
az előd az 1930-as években a lőpor- és a rob-
banóanyag-iparban.

ÚJ MECHANIZMUS
Visszatérve az 1956 utáni évekre, világosan 
láttuk, hogy bár van hidegháború, de a vi-
lág sorsa nem a lőporgyártáson fog múlni. 
Valamit tenni kellett. Két terület között 
választhattunk volna: a műanyaggyártás, 
vagy a növényvédőszer-gyártás. Gondolko-
dásunk közben a műanyagprofil kérdése az 
Olefin program alapján eldőlt (Az Alföld: 
TVK, BVK). Végül maradt a növényvé-
dőszer-gyártás, kiegészítve intermedier-
gyártással, valamint kisebb volumenű műa-
nyagokkal (polistirol, poliészter, ioncserélő 
műgyanták).
A hatvanas évekre már „új mechanizmus” 
szerint működik a magyar gazdaság. Újra 
érvényesülnek a nyereségre való termelés 
viszonyai, kicsit rejtett formában, de visz-
szatér a kapitalista gondolkodás. A változás 
felszabadítja a vállalatokat a nagy kötöttsé-
gek alól, amely nagyon sokat jelent a válla-
lati életnek, a műszaki gondolkodásnak. Az 
’50-es évek, minisztériumok által meghatá-
rozott 10 napos tervei helyett 1970-től a IV. 
5 éves tervet már magunk állíthattuk össze, 
a minisztérium mindössze irányelveket 
határozott meg. Ekkor került előtérbe a 
magyar mezőgazdaság fellendítése, annak 
kemizálása, s ezt az irányt a Nitrokémia 
kiválóan tudta követni. Óriási fejlődést 
produkált a gyár a növényvédőszerek 
gyártása területén. Több mint száz féle ter-
méket gyártottunk, jelentős dollárbevételt 
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produkáltunk az exporttevékenységünk. A 
pécsi urán kitermeléséhez ioncserélő mű-
gyantákat fejlesztünk ki, s így az uránércből 
nagyobb hatékonysággal lehet kinyerni az 
uránt és egyéb hasznos vegyületeket. Az 
ioncserélő műgyanták szükségesek még az 
erőművek részére – a hőerőművek tiszta 
vizeinek és az atomerőművek ionmentes vi-
zeinek előállításához. A Varion ioncserélő 
világhírnevet szerzett, ezzel volt azonos a 
Bayer cég Levatit elnevezésű gyantája.

Egyre jobb kapcsolatok alakultak ki a 
nagy nyugati, amerikai és japán vegyipari 
cégekkel, majd megkötésre kerültek az Ag-
rokémiai Egyezmények a SZU-val, amely 
szállítások alapján jelentős plusz kapacitás 
lekötésekhez, valamint egy sor egyébként 
csak tőkés devizáért beszerezhető alap-
anyagokhoz jutottunk. Ugyanilyen egyez-
mény vonatkozott az ioncserélő gyanta 
szállításokra is. Tehát megint a politika, a 
nemzetközi gazdasági élet változása okozott 
jelentős elmozdulást a Nitrokémia életében. 
A ’70-es évek közepére nyolc-tízszeresére 
nőtt a termelési érték és a nyereség! 
A Nitrokémia nagyarányú fejlődése mind 
saját erőből és hitelek felvételével, állami 
juttatások nélkül valósult meg.

Észrevétlenül nagy intermedier gyártási ka-
pacitások alakultak ki, ugyanis a növényvé-
dőszer, gyógyszer, színezék, és állati tápszer 
gyártásnál az alapanyagok (intermedierek) 
beszerzése sokszor nehézségeket okozott. 
Rátértünk ezen anyagok gyártására, s a 
legmodernebb üzemeket létesítettük. A 
Nitrokémia a ’80-as években ugyanolyan 
híres, mint volt a ’30-as években, csak most 
a világhír a növényvédőszer és gyógyszer 
alapanyagot, műanyag féleséget, ioncserélő 
gyantákat, olajadalékokat, építőipari szi-

getelőanyagokat, faipari ragasztókat, ipari 
robbanóanyagokat és egyéb – több, mint 
ötszáz féle – terméket jelentette. Kutatási, 
kísérleti munkákkal eljutottunk oda, hogy 
az USA egyik nagy vegyipari vállalat kémiai 
tárgyú  licencet vásárolt a Nitrokémiától. 
Az első magyar vállalat voltunk, akik több 
millió dollárért szabadalmat értékesítettek 
az Egyesült Államokba.
Az 1980-as évek végére több, mint négyszáz 
szabadalommal rendelkeztünk és ezek nagy 
része 38 külföldi országban is bejelentésre 
és elfogadásra került. 
Emlékszem, ezekben az években kezdődött 
a Balaton turisztikai hasznosítása. A ’60-as 
évek elején Kenesén lévő homokos partsza-
kaszt csak disznóstrandnak hívták, mert 
ténylegesen a disznókat vitték oda dago-
nyázni, az alsóörsi strand helyén pedig ken-
deráztató volt. Aztán hétvégente egymillió 
ember járt ide fürdeni, napozni, és ilyenkor 
rendszeres volt a faluban a vízhiány, hiszen 
az akkori infrastruktúra nem bírta a meg-
növekedett fogyasztást. 
Ahogy fejlődött a gyár, úgy fejlődött a la-
kótelep is. A Nitrokémia pezsgő szellemi 
és sportéletet jelentett. Sportpályák mellett 
fedett uszodát is építettünk, amely ma az 
Olimpiai Sportközpont része. A lakótelep 
is bővült, új lakások, garzonházak, modern 
munkásszálló épült, működött az üze-
morvosi rendelő 7 orvossal és 11 szakren-
deléssel. Az őrzött lakótelep karbantartásá-
ra évente több tízmillió forintot áldoztunk, 
40-50 ember dolgozott folyamatosan a 
parkok gondozásán. Ebben az időben a la-
kótelepünk szebb volt, mint a Margitsziget! 
A Veszprém Megyei Kórházat és a Balaton-
füredi Szívkórházat számos eszközbeszer-
zéssel támogattuk.
A nyolcvanas évek közepére azonban egyre 
nagyobb nehézségek jelentkeztek a nép-

gazdaságban. Kiderült, hogy olyan nagy az 
államadóság, hogy a kamatokat alig tudjuk 
fizetni. Az elhatározott fejlesztéseket nem 
valósították meg a cégek, a pénz elfogyott 
az életszínvonal emelésére. A vállalatok 
nagy része nem tudott modernizálódni, 
nem tudott külföldön is értékesíthető ter-
mékeket gyártani. 
A Nitrokémia azonban még sokáig jól mű-
ködött, a kutatások révén újabb és újabb 
termékeket hoztunk forgalomba, és minden 
évben tudtunk nyereséget növelni. 1985 
után azonban már nem számított az 5 éves 
terv, minden évben pénzügyi szabályozó 
váltások történtek, mutatva, hogy a gazda-
ság rogyadozik. Érzékeltük ezt az állami 
elvonások növekedésén is, hiszen az egyik 
évben még egy milliárd a nyereségünk, a kö-
vetkező évben az állami elvonás révén csak 
nagyjából a harmada maradt a vállalatnál. 
A ’80-as évek végén egy évben 27 féle adót 
számoltunk össze, amit be kellett fizetnünk. 
A Nitrokémia a kilencvenes évek elejéig 
még fejlődött, fokozta a tőkés exportját. 
Aztán a mezőgazdaság tönkre ment, kevés 
növényvédőszer kellett, és a nyugati világ 
fejlődése is lelassult.

A növekedés a vállalatnál is lelassult. Újra 
részvénytársaság lett, egy részét pedig 
kiszervezték korlátolt felelősségű társasá-
gokká, így próbáltak más gazdasági társa-
ságoktól tőkét bevonni. ’90 előtt is volt erre 
példa, hiszen a Nitrokémia kötött elsőként 
beruházási szerződést amerikai céggel - így 
került Balatonfűzfőre a DOW, amely kö-
zös vállalkozásként indult. Tulajdonosa volt 
a Chemolimpex 5% mértékig, mi adtuk az 
infrastruktúrát, a DOW hozta a gépeket. 
’90 után került a cég teljes amerikai tulaj-
donba. Ilyen a mai napig Peremarton műkö-
dő, japán érdekeltségű Nicolor Zrt. is.



Regio Regia 14. oldal

Balatonfűzfő

ÚJ IDŐK
A nyugalomba vonulásom évében, 1990-
ben, a rendszerváltozással a feladatok 
megváltoztak, a cél az Rt visszaállítása volt 
(1993), utána pedig a Nitrokémia vagyon-
ának a privatizációja. Ez azonban nem 
változtatott azon, hogy az előző évtizedes 
nemzetközi szerződéseinek megszűnése 
lehetetlenné tette a további fejlődést. A Nit-
rokémia nehéz körülmények közé került, a 
sok elképzelés nem valósulhatott meg. 
Az Rt. állandó nehézségekkel küzdött, 
állandó jellegű lett a vagyonvesztés. Az 
államnak többször be kellett avatkozni, 
pénzügyi segítséget nyújtani. Végül az u.n. 
értékesebb, nyereséget hozó részek privati-
zációra kerültek, de ezek sem tudtak sokáig 
működni.
Az olajválság szintén erős hatással volt a 
gyárra, az alapanyagok ára az égbe szökött, 
míg a végtermékek ára nem változott. A lét-
számot folyamatosan csökkentették, míg vé-
gül az akkori vezetők úgy érzékelték, hogy a 
vállalat csak akkor tud tovább fejlődni, ha 
két részre válik. A hadiipari részt leválaszt-
ják, és két független vállalatként működnek 
tovább. 
A hadiipari rész külön vállalat lett, Nitroké-
mia Rt néven. A másik a Nitrokémia több 
száz termékéből szelektálva Nitrokémia 
2000 Rt. néven alakult meg, amely elkép-
zelései eleve hibásak voltak, és rövid ered-
ménytelen működés után, felszámolással 
megszűnt a hátrahagyott nagy adósággal.

A Nitrokémia Rt. pedig elkezdett dolgozni 
szerény keretek között, és az eltelt éveket 
számolva hol nyereséggel, hol veszteséggel, 
de működni tudott, és ma is működik.
Közben elvégezte azt a munkát, amit meg 
kellett volna csinálni a rendszerváltás nél-
kül is. Elvégezték a Nitrokémia szennyezett 

területeinek megtisztítását. Így lehetővé 
válik, hogy egy megújult Nitrokémia Rt új, 
környezetbarát termékek gyártásával (pl. 
tejsav, politejsav származékok, stb.) újra 
nemzetközi hírnevet szerezzen.

Ez azonban már új történet lesz, új ember-
ekkel.

Vitkóczi Éva

Környezeti 
kármentesítés a 
Nitrokémia Zrt-nél
A Nitrokémia Rt. 1997. évi szervezeti szét-
választását követően előzetes program-
tervet dolgoztak ki az alábbi súlypontok 
elfogadásával:
- a teljes területen a múltban felhalmozott 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok ár-
talmatlanítása,
- a környezetvédelmi infrastruktúra re-
konstrukciója,
- a leállított és leállítandó gyártástechnoló-
giák épületeinek, építményeinek, technoló-
gia eszközeinek mentesítése és elbontása a 
hulladékok ártalmatlanításával,
- a szennyezett területek részletes tényfel-
tárása és a szennyezett talajok és talajvizek 
kármentesítése.

A Nitrokémia Zrt. környezeti kármentesíté-
sének I: ütemében – amely 2003. év végéig 
tartott – felszámolásra került a 22.000 t 
mennyiségű veszélyes hulladékot tároló át-
meneti veszélyes hulladéktároló, a szentgáli 

hulladékégető égetési salaktárolója (15.000 
t), megvalósult a szennyvízcsatorna rend-
szer és szennyvízkezelési technológia teljes 
rekonstrukciója, valamint a Nitrokémia Rt. 
előkészítette a környezeti kármentesítés II. 
ütemét, amelynek műszaki munkái érdem-
ben 2007. év végéig befejeződtek – a követ-
kező feladatok kerültek végrehajtásra:
- A 2000 évben véglegesen leállított higany-
katódos technológiával dolgozó „Klóralkáli 
üzem” teljes felszámolása, az épületek és 
építmények elbontásával és a cellaterem, 
só tároló területén a higannyal szennyezett 
talaj (mintegy 35.000 tonna mennyiségben) 
talajcserével történő kármentesítése. 
- Az ún. Külső égető ipari hulladéklerakó 
felhagyása, amelynek műszaki kivitelezése 
során 1.000.000 tonna veszélyes hulladék 
és veszélyes hulladéknak minősülő szennye-
zett talaj került a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő „C” kategória előírásainak meg-
felelő szigetelésű hulladéklerakóba. Az 
engedélyezett hulladéklerakóban került 
ártalmatlanításra 23.500 tonna veszélyes 
anyagokkal szennyezett bontási hulladék és 
szennyezett talaj, amely a más területeken 
folyó környezeti kármentesítésből került ki. 
- Megtörtént a környezetben élő lakosság 
által szaghatás miatt rendszeresen kifo-
gásolt tisztítatlan szennyvizek tározóinak 
felszámolása, a kiülepedett szennyvízisza-
pok és szennyezett gáttestek - együttesen 
391.000 tonna mennyiségű – előkezelése, 
engedélyezett szigetelt kezelőterületen tör-
ténő elhelyezése.
- A Nitrokémia Zrt. Balatonfűzfő város 
közigazgatási területén lévő Központi 1. 
telephelyén leállított növényvédőszer, inter-
medier és nitrocellulóz gyártástechnológiák 
épületei, építményei és tartályparkjai elbon-
tásra kerültek és a bontás során keletkezett 
hulladék ártalmatlanításra került. A bontási 
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munkákat követően mintegy 37.000 tonna 
szennyezett talaj és „eltemetett hulladék” is 
ártalmatlanításra került.
- A szennyezett talajvizű terülteken (volt 
Papkeszi telephely, Külső égető, Központi 
1. telephely, Klóralkáli üzem, Szennyvíz-
tározók térsége) a műszaki beavatkozási 
tervek szerinti talajvíz kármentesítő rend-
szerek megépültek és 2–4 éve folyamatosan 
üzemelnek. A talajvíz állapotának monito-
rozására területenként 5 – 40 db talajvíz-
figyelő kút évenkénti 3–4 alkalommal vég-
zett, 15 – 40 szennyező-anyag vizsgálatával 
folyamatos.

A Nitrokémia Zrt. környezeti kármentesíté-
si munkáit – elsősorban a Nitrokémia 2000 
Rt. felszámolása miatt „visszaörökölt terü-
letein szükséges környezeti kármentesítés 
miatt – a következő területeken folytatód-
tak, illetve folytatódnak:
- A Központi 2. telephelyen a klórlogisztikai 
terülten további higannyal szennyezett te-
rületek és a növényvédőszer és intermedier 
gyártástechnológiák területein szükséges 
kármentesítések, amelyeknél jelenleg fo-
lyamatban van a részletes tényfeltárást kö-
vetően engedélyezett műszaki beavatkozási 
tervek alapján a kármentesítés kivitelezése.
- A Veszprémi Séd-Nádor csatorna 40 – 45 
km hosszúságú mederszelvényében előzetes 
vizsgálatokkal felmért a mederüledékekben 
felhalmozódott higanyszennyezés miatti 
kármentesítési munkák előkészítése és 
2009-től történő kivitelezése.
- 2008-2013-ig a kiépített talajvíz kármen-
tesítési rendszerek üzemeltetése, a szennye-
zett területek monitorozása.
A környezeti kármentesítés I. üteme 3,6 
MrdFt, a II. üteme 15,4 MrdFt felhasz-
nálásával valósult meg. A hátralévő fel-
adat forrásigénye várhatóan meghaladja a 
7 MrdFt-ot.

Az eddig elvégzett környezeti kármentesí-
tés lehetővé tette, hogy a 
- Központi 2. telephelyen a jelenleg szerve-
zés alatt álló Környezetvédelmi Szolgáltató 
Ipari Park részeként megépüljön az Északi-

balatoni Regionális Hulladékkezelő Rend-
szer központi telepe,
- Központi 1. telephelyen a régi környezet-
szennyező vegyiparának helyén kialakult 
„barnamezős” területen biotechnológiai 
alapú politejsav – és laktátésztergyártó 
komplex üzem létesüljön.

Balatonfűzfői 
Biofinomító Projekt
A XXI. század legnagyobb kihívásai közt 
tartjuk számon a láthatóan fogyatkozó, és 
dráguló fosszilis energiahordozók kiváltá-
sát, az emberi tevékenység egyre fokozódó, 
és negatív hatását a bolygónk klimatikus 
egyensúlyára.

Az egyre növekvő alapanyag-, és energia-
árak, valamint a biotechnológiai eljárások 
rohamos fejődése együttesen azt ered-
ményezi, hogy az un. platform vegyületek 
biotechnológiai úton történő előállítása 
ma már eredményesen versenyez a petrol-
kémiai alapokon nyugvó „hagyományos” 
technológiákkal.
A platform vegyületek egyik legnagyobb 
tömegben előállított, sokcélúan felhasznál-
ható képviselője a jól ismert tejsav. 

A balatonfűzfői biofinomító projektben 
egy példaértékű biotechnológiai kombinát 
megvalósítását tervezzük, amelyben búza 
alapanyagból, környezetbarát, biológiailag 
lebontható politejsavat, étkezési glutént, 
tejsavat, valamint etil- és butil-laktát ol-

dószereket állítunk elő. A politejsav alapú 
csomagoló anyagok alkalmasak a PET, po-
lietilén, és polisztirol alapanyagból készült 
csomagoló anyagok helyettesítésére, teljes 
értékű kiváltására. 
A politejsav előállítása során felhasznált 
fosszilis energia legalább 30%-al kevesebb, 
mint a konkurens műanyagok energiaszük-
séglete. A vissza nem gyűjtött csomagoló-
anyag természetes körülmények között is 
széndioxidra és vízre bomlik.

Az etil- és butil-laktát oldószerek, alk-
almasak a mérgező, környezetszennyező 
halogénezett és aromás szénhidrogénekből 
gyártott jelenlegi oldószerek kiváltására. 
A laktát észterek nincs egészségkárosító 
hatásuk, és a környezetbe jutva biológiailag 
gyorsan lebomlanak széndioxidra és vízre.
A feldolgozás melléktermékei részben ener-
getikai hasznosításra kerülnek (korpa és a 
szerves hulladékokból előállított biogáz), 
részben mint talajjavító komposzt haszno-
síthatók (érlelt biogáz iszap).

Az évi 100 000 tonna búza feldolgozá-
sára tervezett kombinát első generációs 
technológiájának felhasználásával, annak 
továbbfejlesztésével, megkezdjük a ter-
melés bővítésének előkészítését. A meg-
növelt termelési kapacitásban fokozatosan 
növekvő szerepet töltenek be az integrált 
termeltetési rendszerben előállított nem 
élelmiszeripari növények, mint például a 
Magyarországon kiemelkedően kedvezően 
termeszthető cukorcirok.
A technológia energiaigényének csökken-
tése mellett cél a megújuló energiák minél 
nagyobb arányú felhasználása, amelyet a 
jelenlegi, mintegy 40%-os szintről 100%-ra 
kívánunk növelni. 
A „HUNEST BIOREFINERY” Kft., mint 
projekttársaság elkészítette a tervezett 
biofinomító részletes megvalósíthatósági 
tanulmányát. A tervezett, mintegy 40 Mrd 
forintos beruházás megtérülése 8 éven belül 
várható, a létrejövő új munkahelyek száma 
megközelíti az ezer főt. Jelenleg a beruhá-
zás előkészítése folyik.

Dr. Bakonyi Árpád, Morvai György, 
dr. Szabó Imre és Pál Béla terepszemlén a 
Nitrokémia Zrt-nél.
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Balatonfűzfő

Balatonfűzfői arcképcsarnok
Dr. Kompolthy Tivadar 
– Kossuth-díjas vegyészmérnök
1914-1993

„A Nitrokémia Vállalat egykori főmérnö-
ke, a Vegyi- és Robbanóipari Felügyelet 
Kutató Laboratóriumának nyugalmazott 
igazgatója. Eötvös kollégistaként a Páz-
mány Péter Tudományegyetemen szerzett 
képesítést kémiai és fizikai tudományok-
ban és kapott 1938-ban doktori oklevelet. 
Pályafutását Fűzfőn a Nitrokémia köz-
ponti laboratóriumában kezdte dr. Demény László vezetése mellett. … 
A háborús gyári átszervezések során 1943-ban a gyalogsági és tüzérségi 
lőporüzemek vezetője lett és maradt 1945 tavaszáig. 1944-45 telén konspi-
ratív irányítóként, más üzemek hazafias érzelmű vezetőit is bevonva meg-
akadályozta a német hadsereg szakemberei és a nyilasok nyomására lesze-
relt gyári berendezések elszállítását (a ládákba értéktelen megtévesztő 
holmikat csomagoltak, az értékeseket pedig elrejtették).
1945-ben az orosz küldöttségekkel és a kirendelt leszerelő osztagokkal 
olyan kapcsolatot tudott tartani, hogy a gyári berendezéseket gyakor-
latilag sikerült megmentenie. A jövedelem nélkül maradt gyár alkal-
mazottainak ellátása érdekében mérnöktársaival és ügyes szakmun-
kásokkal megszervezte a még meglévő berendezésekben a csereképes 
cikkek … gyártását. 1948 után a gyár rekonstrukciójánál …, mint a 
gyár legjobb szakembere … nélkülözhetetlen volt. Érdemeit az akkori 
kormányzat 1953-ban Kossuth-díjjal ismerte el. 
A (’56-os) forradalom alatt … reális megítéléssel, és a gyár érdekeinek 
mindenkori szem előtt tartásával eredményesen egyengette a gyár … 
dolgait egészen a megtorlásokig. Ekkor már ő sem tudott sikerrel harcol-
ni. Vádtalanul ugyan, de kimerült idegekkel félrevonult és megvált a Nit-
rokémiától. … „ (Magyar Kémikusok Lapja 1993. XLVIII évf. 4. szám)
„ … Aztán jött az ’56. utáni dicstelen időszak és ekkor már annyit elértek, 
hogy elüldözték (Kompolthy-t) a Nitrokémiától. A tudására azonban to-
vábbra is szüksége volt a gyárnak mindaddig, amíg a robbanóanyag-gyár-
tás fel nem morzsolódott. Amikor a gyártól elüldözték, az ipari vezetés 
kénytelen volt egy kutató laboratóriumot kreálni számára hiszen nem nél-
külözhették, valahol lennie kellett. … „ (Nitrokémia Újság 1993. március)
„ A versenybírák szemükhöz igazítják a távcsöveket és elhalkul a be-
szélgetés a balatonföldvári kikötőben. A vidáman lengő zászló felé, 
amely a verseny célját jelzi, sebesen közeledik az első kalózhajó. Már 
tisztán látni, a rajtszámát is: a 11-es az, a Fűzfői Szikra versenyhajója. 
– Figyelem!... Most! Kiáltja a célbíró és az eldördülő lövés azt jelzi, 
hogy eldőlt az 1955-ös évi kalózbajnokság. A célvonalba érkezett … 
hajóból fekete szemüveges, középkorú férfi lép ki és mosolyogva, bol-
dogan fogadja a jókívánságokat. Kezet ráz a versenyzőtársaival és már 
szerelik is a fürge versenyhajó vitorláit. Kompolthy Tivadar, a Fűzfői 
Nitrokémiai Ipartelep Kossuth-díjas főmérnöke 70 hajó küzdelmében 
bajnokságot nyert, s megszerezte azt az aranyérmet, amely minden 
vitorlázónak legfőbb szíve-vágya. …” (Kossuth-díjas főmérnök, a Ma-
gyar Népköztársaság bajnoka c. újságcikk, Népsport 1953. október 6.)
… Robbanóipari szaktudását és széleskörű műszaki intelligenciáját 
1957 után is megbecsülten hasznosította a Vegyi- és Robbantástech-
nikai Kutató Laboratórium Igazgatójaként. … Innen ment nyugdíjba. 
Szaktudását műszaki főtanácsosként továbbra is hasznosította … 
egészen súlyos megbetegedéséig. A magyar vegyipar és műszaki szel-
lemiség kimagaslóan értékes embert veszített személyében.” (Magyar 
Kémikusok Lapja 1993. XLVIII évf. 4. szám)

Szilágyi Bernadett szobrászművész

Pápán született, 1951. szept. 13-án. Édesapja Schaffer Lajos vegy-
ész, édesajnya Mármarosi Julianna óvónő. Gyermekkorát Balaton-
fűzfőn töltötte, ahol Vágfalvi Ottónál tanult rajzot.
Tanulmányai: 1970 Képzőművészeti Gimnázium, Pécs. 
1977 Magyar Képzőművészeti Főiskola, Bp., szobrász szak, 
1977-1979 mesterkurzus. 
Köztéri művek és kisplasztikák alkotásával foglalkozik. Olyan 
világot keres, amelyben az ember kozmikus létét fogalmazhatja 
meg. Plasztikai eszközei egyszerűek, főként variációk és sorozatok. 
Gyakran használ mértani elemeket, amelyekben negatív formaként 
jelennek meg az általa gyakran használt motívumok: a figura, 
lépcsők, nap stb. Több tanulmányúton járt, Európa több országán 
kívül az USA-ban is. 
Szilágyi alkotása Balatonfűzfő városának a Millenium alkalmából 
állított, városjelképpé lett Fűz-fő, és a Nitrokémia Zrt. álltal az 
ipari robbanások áldozataire emlékező Mementó című köztéri 
szobor is.
Az országban több köztéri munkája látható, jelentős részük Veszp-

Vágfalvi Ottó
festőművész
(Szerencs, 1925. augusztus 30.)

1943-49: Magyar Képzőművészeti Főiskola, mesterei: 
Burghardt Rezső, Berény Róbert, Bencze László. 1972: 
Veszprémi Őszi Tárlat nívódíja; 
1980: Veszprém megye művészeti 
díja; 1991: Balatoni Szövetség díja; 
1995: Pro Comitate-díj, Veszp-
rém. 

1949-ben Balatonfűzfőn telepe-
dett le, az itteni Nitrokémia Ipar-
telep propagandistájaként, majd 
művelődési ház igazgatóként, mű-

Bozay (Szarka) Attila – 
Kossuth-díjas zeneszerző
Balatonfűzfő, 1939. augusztus 11. 
– Budapest, 1999. szeptember 14.

Zenei tanulmányait 1953-ban 
kezdte a Gulyás György vezette 
békéstarhosi Állami Zeneművé-
szeti Szakközépiskolában és Zenei 
Gimnáziumban. 10-11 éves kora 
óta komponál, de első alkotó kor-
szakát 1953-1957 közé sorolhatjuk. 
1957-ben kitűnő eredménnyel 
érettségizett és felvételt nyert a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakára, Farkas 
Ferenc osztályába. 
1958-tól 1968-ig számíthatjuk második alkotói periódusát. 1962-
ben kitüntetéses zeneszerzői és zeneelméleti tanári diplomát 
szerzett, és egy évig a szegedi Állami Zeneművészeti Szakiskolá-
ban tanított majd 1963-tól 1966-ig a Magyar Rádió kamarazene 
szerkesztőjeként dolgozott. 
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Balatonfűzfő

Szabó Kornél – 
a Nitrokémia vezérigazgatója

„1891. január 27-én – Kiskunfélegyházán 
– született egy ügyvéd második házasságá-
ban, ötödik gyerekként. Nagyon korán  – 11 
évesen – árvaságra jutott. Bizonyára nagy-
ban befolyásolta jellemének alakulását ez a 
trauma, hiszen hamar meg kellett tanulni 
egyedül boldogulni a világban. 
Szegeden érettségizett, majd apai jóbarátja 
révén módjában állt megpályázni a zürichi 
műegyetem ösztöndíját. A pályázat elnyerése 
után kiutazott Svájcba, ahol benzinkutasként 
dolgozott néhány hónapot, hogy nyelvtudá-
sát elmélyítse.  …
Fiatal mérnökként – szinte a háború előestéjén, 1913-ban – bevonult katonának. 
Rövid kiképzés után … a blumaui lőporgyárban teljesített szolgálatot … majd a 
háború befejezése után Magyaróvárra került, ahol a Magyaróvári Ipartelepek 
Rt. lőporüzemében folytatta munkáját. Abban az évben nősült meg, amikor a 
Nitrokémia jogelődjét, a Magyar Lőporgyárüzemi Rt-t alapították. … Eközben 
Fűzfőn már megkezdődtek Szabó Kornél és családjának sorsát, valamint a tele-
pülés jövőjét is meghatározó Nitrokémia építési munkálatai. Sokat járt Fűzfőre, 
mígnem 1926-ban a három gyermekes család ideköltözött. … Éva, a legkisebb 
(gyermek) már Fűzfőn született 1928-ban.
Az 1930 évek elején Magyarországot is elérte a gazdasági válság. … A Nitro-
kémiánál – 1932. január 1-jével – új igazgatót nevezett ki az igazgatóság, olyan 
embert, aki ezt a válsághelyzetet – mai szóval élve – menedzselni tudta, szak-
mailag jól felkészült és nagyon jó hely- és emberismerettel rendelkezett. Ez az 
ember Szabó Kornél volt, a nitrocellulóz üzem korábbi vezetője.
… Néhány év múlva megkezdődött a háborús konjunktúra. … Nemcsak a 
termékelőállítás, hanem technológia és üzem eladás is segítette az eredményes 
működést. Építkezések Finnországban, Törökországban és Brazíliában. Ezek 
… a külkapcsolatok a későbbi zavaros politikai helyzetben végzetessé váltak 
az akkor már kormány-főtanácsos vezérigazgató számára. … A nyilas hatalom 
átvétele után Szabó Kornélt házi őrizetbe vették, ahonnan az akkori szélsőjobb-
oldali belügyminiszter a korábbi nitrokémiás Vajna Gábor – személyes köz-
benjárásával – mentette ki. A család ezután Budapestre költözött, ahol néhány 
hónap múlva a Bajcsy-Zsilinszky-féle összeesküvés időszakában jobb volt „el-
tűnni” néhány hétre. 
Alig három év múlva pedig a szélsőbal hatalmi szervezete, az ÁVO kopogtatott 
annak az embernek a munkahelyi ajtaján, aki egyenes derékkal, tiszta tekintet-
tel nézhetett bármelyik vádlója szemébe. …
Ezekben a napokban egy családi beszélgetés során a testvér – Benci bácsi –meg-
kérdezte a vezérigazgató öccsöt, hogy miért nem hagyja ott a Nitrokémiát és a 
fűzfőieket. A … magától értetődő válasz az volt, hogy : „A jóban is részesültem, 
a bajban nem hagyom ott!”
… Szabó Kornél a háború után az összes hadi érdekeltségű vállalat miniszteri 
biztosa lett. …” (Szabóki Sándor 1998. évi megemlékezése alapján)
„Férjemet két civil ruhás ember kísérte haza a munkahelyéről 1947. november 
21-én. … A házkutatás után az uramat rögtön magukkal vitték… a lakásunkból 
nem vittek el semmit, csak az az igazolvány tűnt el, amit a Bajcsy-Zsilinszky féle 
összeesküvés résztvevői kaptak. Bár azt mondták, hogy a gazdasági rendőrség-
től jöttek, az uramat mégis az Andrássy út 60-ba, az ÁVO-ra vitték. Tíz hétig 
semmit sem tudtam róla … Később a bírósági tárgyaláson én magam hallottam, 
amikor az Olti azt kérdezte: Akar visszamenni oda, ahonnan jött? Mármint 
az Andrássy útra, gondolom, és nyilván azért, mert nyilvánosan megtagadott 
valami olyat, amit korábban, kényszer alatt elismert. …. Az uram az utolsó két 
napját a Gyűjtőben töltötte, meglátogathattuk. Ottani beszélgetésünket úgy 
kezdte: ’Remélem tudjátok, hogy ártatlan vagyok’. 57 éves volt ekkor. … „ (Sza-
bó Kornél feleségének visszaemlékezése alapján)
„Az édesapa, aki 11 évesen árva maradt, lányaitól úgy búcsúzott, hogy „örüljön 
a család, hogy eddig élt, és közöttük lehetett.” Ennek a nagyszerű embernek 
a fellebbezését a Népbíróságok Országos Tanácsa, kegyelmi kérvényét pedig 
az államfő, Szakasits Árpád elutasította, a (halálos) ítéletet 1948. szeptember 
18-án végrehajtották. … A fűzfőiek … nem hitték el a híreket, és szinte minden-
kit megdöbbentett az ítélet. Inkább hittek a majd két évtizedig közöttük élő 
áldozatnak, mint a parancsszóra ítélő bíróságnak. … „(Szabóki Sándor 1998. 
évi megemlékezése alapján).

rém megyében: Veszprém Megye-
háza: Veszprém megye története.  
Iszkáz: Nagy László emlékére. 
Balatonfűzfő, Fűzfőgyártelep: 
Nyár, Irinyi János, Szabó Kornél, 
Fűz-Fő, Mementó. 
Peremarton: általános iskola: II. 
Rákóczi Ferenc.
Berhida: Ady Endre
Bp.: Görgey Arthur, ELTE: Than 
Károly-portré és Ortvay Rudolf 
bronzportréja. 
Díjak.:
1979-1981 Derkovits-ösztöndíj. 
1985 Az új Nemzeti Színházért 

pályázat I. díja. 1997 Határesetek II. díj. 

1987-től tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 
a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének és a Magyar 
Szobrászok Társaságának.

vészeti felügyelőként dolgozott. Európa több országában 
járt tanulmányúton. 1952 óta kiállító művész. 
Tájképeinek visszatérő tárgya a Balaton vidékének évsza-
konként változó arculatának bemutatása. Ha Egry Józsefet 
még életében nem nevezték volna el a Balaton festőjének, 
ma Vágfalvi Ottó viselhetné joggal ezt a címet. A tó és a 
környező csodálatos táj ezernyi arcát, hangulatát örökítette 
és örökíti meg napjainkban is képein. 

Közben nem maradt hűtlen Tokajhoz sem, festmények sora 
őrzi ott tartózkodása élményeit. Mint ahogy nem tagadta 
meg önmagát külföldi útjai során sem, a látvány ott is a 
szépség megörökítésére késztette, akár csak egy vázlat ere-
jéig is. Műveinek hatását a formák redukciójával, a színek 
kifejezőerejének fokozásával éri el. Képei számos hazai és 
külföldi gyűjteményben megtalálhatók. A Veszprém me-
gyei Művészeti Céh tagja.

1967-ben UNESCO ösztöndíjjal fél évig Párizsban tartózkodott, 
ahol André Jolivet óráit látogatta. A párizsi tanulmányút hatásai 
csak az 1969-ben kezdődő és 1978-ig tartó harmadik alkotóidőszak-
ban jelentkeztek. A meghatározatlan hangmagasságú effektusokkal. 
zörejekkel már-már az elektronikus zene hangtartománya felé köz-
elít. A folklór iránti vonzalma azonban nem változott, sőt verseny-
művet is komponált magyar népi citerára és zenekarra. A neoklasszi-
cista érdeklődés ezekben az években elhalványult, mikor is a szerző 
1967-1979-ig szabadúszó zeneszerzőként tevékenykedett. 1979-ben 
meghívást kapott a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolára, ahol 
kezdetben hangszerelést, majd hamarosan zeneszerzést tanít. 
Legújabb alkotóperiódusa ekkor kezdődött. Ismét szerepet kap a 
neoklasszicizmus, sőt a neobarokk is, gyakorlatilag minden, ami a 
szerzőt a múltban, jelenben, s talán a jövőben is érdekli. 1979 óta 
a magyar zenei életben is jelentős szerepet játszik. Elnökségi tagja 
volt a Magyar Zeneművészek Szövetségének, alapító és egy ideig el-
nökségi tagja a Magyar Zeneművészeti Társaságnak, alapításkor a 
Magyar Zeneszerzők Egyesületének alelnöke, majd 1992 óta elnöke 
a Magyar Zenei Kamarának. 1990-től 1993-ig a Nemzeti Filharmó-
nia igazgatója volt. A Magyar Művészeti Akadémia alapító tagja. 
Kitüntetései: Erkel díj (1968. 1979), Érdemes művész (1984), Bartók-
Pásztory díj (1988), Kossuth díj (1990), Magyar Művészetért díj (1992).



Szatunaplex Kft.
Az öntött plexi (akril) lemezgyártás egyetlen 

hazai műhelye. A közel fél évszázados üzem folya-
matosan követi a piac igényeit, a „plexi-divatot” mind a 

színek, mind pedig a felületi mintaválaszték tekintetében. 
Unikumnak számít melegalakító kapacitásuk, melynek se-

gítségével 2x3 méteres lemezeket is formára tudnak alakítani, s 
így akár igen nagy méretű, egyedi műanyag formákat is képesek 
létrehozni. A lemezkészítés és -megmunkálás mellett extrudálással 
is képesek előállítani műanyag termékeket: csöveket, zsinórokat, 
szalagokat, illetve az egyedi igényeknek megfelelően gyakorlatilag 
bármilyen formát. Termékeiket rendszerint ipari, építészeti, rek-
lám- vagy dekorációs célokra használják fel, de nem ritka a céges 

reklámtermékek, ajándéktárgyak sorozatgyártása sem.

Szatuna Kft.
Magyarországon plexi légterelőiknek köszön-
hetően lettek ismertek, meghatározó gyártóvá vál-
tak mind a hazai mind pedig a környező országokban. 
Döntően műanyagfeldolgozó tevékenységet végeznek a 
rendelkezésre álló korszerű, saját fejlesztésű vákuumformázó 
és préslégformázó berendezéseikkel. Termékeiket a motorkerék-
pár és hajógyártók, valamint a hazai repülőgép- és reklámipar is 
felhasználja. A folyamatos terjeszkedés eredményeként ma már 
kiléptek a járműpiacról, és más ipari területekre is gyártanak. A 
kézi feldolgozástól eljutottak a legmagasabb gépi technológiákig, 
a nagyméretű fröccsöntött tárgyakig. A két cég nem csak az alap-
anyagok területén, hanem a gyártásban is kooperál, hiszen gépeik, 
gyártókapacitásuk remekül kiegészítik egymást.

Balatonfűzfői 
„plexi-varázslók”

Még a 60-as években –, a hazai vegyipar fellegvárában, a Nitrokémia Rt-
ben kezdték munkájukat azok a szakemberek –, akik mára Magyarország 
meghatározó műanyag-specialistájává váltak. A Szatuna Kft. és társcége 
a Szatunaplex Kft. plexiből, vagy akár másféle műanyagból gyakorlatilag 
bármit – a mütyürtől a gigantikus méretekig – képes megálmodni, meg-
tervezni és megvalósítani. Igazi „plexi-varázslók” ők, akik tudásuknak 
köszönhetően a hazai és a nemzetközi piacon is jelentős eredményeket 
értek el.

Plexi mindenütt
Ez a csodálatos anyag gyakorlatilag életünk minden pillanatában jelen van, 
olyan mértékben beépült mindennapjainkba, hogy gyakran már észre sem 
vesszük. Ott van az otthonunkban, az irodánkban, az üzletekben, az utcákon, 
diszkréten, rejtőzködve, a háttérben meghúzódva polcok, tartók, tetők, korlá-
tok, különféle gép-, vagy járműalkatrészek formájában. Néha viszont harsogva 
hívják fel magukra a figyelmet színes reklámok, vitrinek, cégportálok, díszek, 
belsőépítészeti elemek képében.

Elég, ha van egy ötletünk
A Szatuna és a Szatunaplex Kft-nél ha műanyagról van szó, nincs lehetetlen. 
Magánszemélyt, közületet, ipari felhasználót egyaránt szívesen látnak. Elég, ha 
magunkkal visszük műanyagból megoldható ötletünket, vagy problémánkat, a két 
cég komplett kivitelezést vállal: tervezés, prototípus készítés, egyedi darabok előál-
lítása, kisszériás vagy nagy sorozatok gyártása – Magyarországon egyedülálló módon 
– speciális színekben is.









– Hogyan lesz vegyészből a térség kiemelkedő 
építőanyag-kereskedője?
– A Niketrans Agro+Bau a Nitroké-
miának köszönheti létét. A Nitrokémia 
szállítási üzletágának kiszervezésével 
jött létre a Niketrans, amely keresked-
elemmel, targonca-értékesítéssel és 
szervizzel, valamint szállítmányozással 
foglalkozott. Kezdetben a Niketrans 
egyetlen megrendelője a Nitrokémia 
volt, ám szükségessé vált a piaci nyitás, új 
megrendelők felkutatása. Ekkor vált a te-
vékenységi köröknek megfelelően további 
három társasággá a Niketrans, amelynek 
kereskedelmi vezetőjeként pályáztam a 
kereskedelmi üzletágra, s így 2002-ben 
családi vállalkozásként megalakult a Ni-
ketrans Agro+Bau Kft.

– Egyik vezető termékük a hidegaszfalt. Mit kell 
tudnunk róla?
– A termék fő felhasználói az útfenntartók, 
önkormányzatok, hiszen a hidegaszfalt el-
sődlegesen az útburkolat hibáinak, kátyúi-
nak javítására szolgál. A keverék +- 50 C-os 
hőmérsékleten felhasználható, nem kell me-
legíteni, így akár egyszemélyes hadseregként 
gyorsan, felhajtás nélkül lehet kijavítani a re-
pedéseket, kátyúkat akkor, amikor azok még 
egészen kicsik. A művelet gyakorlatilag abból 
áll, hogy az útkarbantartó észleli az úttest 
hibáját, seprűvel megtisztítja a gödröt, bele-
szórja a 25 kilogrammos egységcsomagokban 
kapható hidegaszfaltból a kellő mennyiséget. 
Ezután akár a személyautójával néhányszor 
végiggurul rajta, hogy kellően tömörödjön a 
keverék, majd dolga végeztével továbbáll.

– Az ilyen gyors és egyszerű dolgok mennyire 
tartósak?
– A hidegaszfalt egy angol cég szabadalma, 
az országban egyedüli gyártói és forgalmazói 
vagyunk. Még a Niketrans kereskedelmi te-
vékenységének keretei között kutattuk fel és 
engedélyeztettük ezt a terméket, összesen ti-
zenhárom évnyi tapasztalat és referencia áll 
mögöttünk. A hidegaszfaltunkat használják 
reptereken, komphajók fedélzetén, autópá-
lyán, de még iskolai sportpályát is burkoltak 
ezzel. A vásárlóink elégedettek a termékkel, 
nem jellemző a reklamáció.
Természetesen kapható az országban más 
összetételű hidegaszfalt is, az ár ennél a 
terméknél is jelez valamiféle minőséget, 
amelynek kulcsa a kötőanyag. Ha ez rossz 
minőségű, a keverék egy idő után fellazul, és 
kipereg a kátyúból, amely így újra munkát és 
költséget jelent az útfenntartónak. 

Az általunk forgalmazott hidegaszfalthoz a 
kötőanyagot csak és kizárólag attól az angol 
cégtől lehet beszerezni, amelytől a szabadal-
mat megvásároltuk, így ez garanciát jelent a 
megbízható, tartós minőségre, és arra, hogy 
ezt a terméket kizárólag a Niketrans Agro+
Bau Kft-nél lehet megvásárolni. 

Gyors és tartós kátyújavításhoz
Böröczky Zsolt vegyész, és a balatonfűzfői Niketrans Agro+Bau Kft. tulajdonosaként 
a térség növényvédőszer és építőanyag kereskedője. A cég a Nikecell szigetelőanyagok 
márkakereskedője, amelynek forgalmazásában országosan az első tíz között szere-
pel, és kizárólagos gyártója és forgalmazója egy speciális hidegaszfalt keveréknek. 

A Sirály Étterem idén márciusban nyitott 
új bérlőjével. Az első szezonban szerzett 
tapasztalatairól Major Lászlót, az étterem 
főszakácsát és üzemeltetőjét kérdeztük:

– Jól sikerült az első nyarunk, mind a hajó-
sok, mind a „kinti” vendégek megszerették 
az éttermet, amely a jó árak mellet köszön-
hető a jó konyhának, jó balatoni boroknak, 
udvarias kiszolgálásnak és a rugalmas 
nyitvatartásnak. A tavaszi, őszi időszakban 
inkább a céges rendezvények, tréningek 
jellemzőek, amelyeket hajókirándulással, 
vitorlázással tudunk izgalmasabbá tenni, 

míg nyáron igény volt a minőségi zenés ren-
dezvényekre. A legnagyobb sikert a karokee 
est aratta, de az élőzenés, táncos szombat 
esték is kedveltek voltak. 
Az étteremben 80 fős rendezvényeket tudunk 
lebonyolítani, de rendelhetőek hidegkonyhai 
készítmények is. Utóbbi praktikus megoldás 
kisebb, otthoni vendégvárás alkalmából, 

vagy az éttermünkön keresztül megszervez-
hető, igazi, gyönyörűen felújított gőzhajón 
tartandó esküvőkhöz, osztálytalálkozókhoz, 
kirándulásokhoz. 

– Az első szezon tapasztalatai alapján milyen 
fejlesztést tervez jövőre?
– Egyenlőre készülünk az őszi-téli idényre, a 
szilveszterre. A következő nyárra igyekszünk 
minél több zenés estet szervezni, amelyhez a 
kikötőre néző terasz igazán hangulatos hely-
szín. Az áraink maradnak az ideiek, viszont 
a kínálatunk bővül – hamarosan új étlappal 
várjuk vendégeinket. Remélem, minél több 
helyi családhoz, cégvezetőhöz is eljut a híre, 
hogy a Sirály újra a miénk, fűzfőieké.

Újra Sirály
A fűzfőiek tudják, hogy a mai kikötő épülete régen az övék volt, ifjúsági-, közösségi 
házként várta szabadidős programjaival a város lakóit. Az épület mára magánkéz-
be került és vitorláskikötőként működik, ám kapui nyitva állnak a helyiek és az 
ide látogató turisták előtt. A Sirály Étteremnek köszönhetően akkor is, ha egy árva 
vitorlásuk sincs, viszont emberbarát, szép környezetben, mégis pénztárcabarát áron 
szeretnénk ebédelni, vacsorázni, szórakozni.
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Balatonfűzfő

– Honnan indult a cég?
– A Niketrans Targonca Kft. tevékenységé-
nek kezdete még a Nitrokémia Ipartelepek 
60-as éveire nyúlik vissza, ahol a cég csírája, 
mint Targoncajavító Részleg indult növe-
kedésnek. A több évtizedes tapasztalat és 
emberi hozzáállás tette lehetővé, hogy mára 
egymilliárd forint éves árbevételt meghaladó 
cégként közel ötven család számára nyújt-
sunk biztos megélhetést. A Niketrans Tar-
gonca Kft. munkatársi kollektívája a szinte 
elhanyagolható fluktuációnak köszönhetően 
is családiassá vált.

– Milyen eredményeket értek el az elmúlt négy 
évtized alatt?
– Országosan mintegy 1000 cég több mint 
2500 targoncája tartozik a Niketrans Tar-
gonca Kft. érdekeltségi körébe. Partnereink 

között tudhatunk számos kis- és közepes vál-
lalkozás mellett egyre több multinacionális 
céget is. Ebben nagy érdeme van annak, 
hogy a kiváló ár-érték arányú közepes kate-
góriájú targoncákon kívül prémium márkát 
is tudunk ajánlani extrém erős igénybevéte-
lek esetére is vevőinknek.
Éves szinten kb. 260–280 db targoncát értéke-
sítünk.  Az egész országot lefedő értékesítési 
és szerviz hálózattal rendelkezünk. A gépek 
megfelelő szintű karbantartásáról, javításáról 
a targoncák gyártóművénél kiképzett szak-
emberek gondoskodnak. A megbízhatóságon 
kívül másik kiemelt szempont cégünknél a 
gyorsaság. Alkatrész divíziónk igény esetén 
akár 8 óra alatt beszerzi a szükséges alkatré-
szeket, és 12 jól felszerelt szervizautónk bizto-
sítja, hogy a bejelentést követően akár 12 órán 
belül megkezdjük a hiba elhárítását. 

– Az értékesítésen és szervizszolgáltatáson kívül 
mivel állnak még partnereik rendelkezésére?
– Közel 80 darabos bérflottánkból lehetőség 
van targoncák bérlésére 1 tonnától 8 tonna 
teherbírásig. Targoncáinkat saját billenőpla-
tós trélerünk segítségével közvetlenül a fel-
használás helyén tudjuk átadni, így partne-
rünknek nincs gondja az egyébként költséges 
szállításra.

– Milyen értékek fontosak a Niketrans Targon-
ca Kft-nek?
– Balaton-közeli vállalkozás révén kiemelt 
figyelmet fordítunk környezetünk védelmé-
re. Zárt technológiájú targoncamosóink és 
festőkabinunk megfelelnek a legszigorúbb 
elvárásoknak. Szervizautóink begyűjtik a 
használt szervizanyagokat, fáradtolajat, 
amelyeket szigorú elszámolással kezelünk. 
Munkatársainktól minden téren meg-
követeljük a természet fokozott védelmét. 
Természetesen a helyi kezdeményezések 
támogatásán túl gondot fordítunk közvetlen 
élőhelyünk tisztaságára, rendezettségére is. 
Irodaépületünk felújításával, parkosítással 
kívánjuk még vonzóbb várossá tenni Bala-
tonfűzfőt.

A régió targoncakereskedője
A Niketrans Targonca Kft. neve már nem csak a Dunántúlon, hanem az egész Magy-
arországon ismert a logisztikai cégek és targonca üzemeltetők körében. Ismertségét 
annak köszönheti, hogy a rövidtávú haszonszerzés helyett a korrekt és hosszútávú 
együttműködésre törekszik partnereivel, és a szakterületen elvárható színvonalat 
meghaladó szolgáltatást igyekszik nyújtani megrendelőinek. Ennek biztosítéka az a 
felhalmozott szakértelem és tudás, ami az elmúlt több mint 40 év alatt gyűlt össze. 
A céget Kovács Mihály ügyvezető mutatja be olvasóinknak.
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– A Kilométer Kft. alakulása óta az árufuvaro-
zási piacon dolgozik, teljes mértékben magán-
tulajdonú vállalkozás – kezdi a bemutatkozást a 
tulajdonos. Több éven át párhuzamosan dolgoz-
tunk egy másik cégünkkel, a Nike Trans 2000 
Fuvarozó és Szolgáltató Kft.-vel, amely végül 
néhány éve beolvadt a Kilométer Kft.-be. A köz-
ponti telephelyünk Mencshelyen van, de indul-
nak autóink Veszprémből és Balatonfűzfőről is. 
Fűzfőgyártelepen üzemanyagtöltő állomással is 
rendelkezünk, s innen nem csak a saját autóink 
üzemanyagellátását tudjuk biztosítani, hanem 
megbízható vállalkozások gázolajtankolását is 
vállaljuk, utólagos számlázással.
Főként nemzetközi árufuvarozással fog-
lalkozunk, szállítójárműveink járják egész 
Nyugat-Európát, de belföldön is szívesen 
vállalunk fuvarokat, gyakorlatilag a teljes 
palettát nyújtani tudjuk: veszélyes hulladék 
és tartályos fuvarozás, javítási, raktározási 
feladatok. Tavaly egy 40 tonnás Kato Berger 
daruval is bővítettük eszközparkunkat, hogy 
még inkább meg tudjunk felelni a kihívások-
nak. Fűzfőre is elsősorban a műhely miatt 
költöztünk, a cél az volt, hogy komplex javítási 
szolgáltatást tudjuk biztosítani magunknak, s 
persze másoknak is, beleértve a zöldkártyák 
intézését is. Egyszerre 16 jármű javítása 
történhet itt. A felszerelésünkhöz tartozik 
fékpad, füstölésmérő berendezés, tachograf 
hitelesítő műszer, esztergályos, villamossági, 
festő-, lakatos- és gumisműhely. Mindent 
megteszünk azért, hogy az eszközparkunkat 
olyan műszaki színvonalon működtessük, és 
úgy fejlesszük, hogy megbízóinknak mindig 
a legmegfelelőbb feltételeket tudjuk biztosí-
tani. Ennek érdekében megszereztük az ISO 
9002-es tanúsítványt is.

– Milyen típusú autókkal dolgoznak?
– Teherjárműveink döntő többsége MAN 
gyártmányú, kisebb része IVECO, s ter-

mészetesen valamennyi megfelel az EU 
előírásainak – válaszol kérdésemre Szűcs 
Péter. Az első EURO 5-ös környezetvédelmi 
normáknak megfelelő kamionokat nekünk 
hozták be az országba.
– A fuvarozáshoz szorosan kapcsolódik még 
egy másik tevékenységünk is. A Veszpré-
mi Egyetemmel közösen kísérleteztünk 
ki egy ún. kipufogógáz tisztító folyadékot 
– EGC, azaz Exhaust Gas Cleaner –, me-
lyet Magyarországon egyedül mi gyártunk. 
Ez egy folyadék, amelyet a gépjárművekbe 
használnak azért, hogy az Euro 4 és Euro 
5-ös normának megfelelő legyen az autók 
gázkibocsátása. Az anyag felhasználásával 
a kipufogógáz szennyezettségének mértéke a 
megszabott határérték alatt tartható. Sajnos 
nem lehet minden járműben használni, csak 
az újabbakban, amelyek már rendelkeznek 
erre a célra kialakított tartállyal. A folyadék 
hatására a kipufogógáz szennyező anyagai 
felbomlanak, s főleg hidrogénné és vízgőzzé 
alakulnak. 2006 óta gyártjuk és forgalmaz-
zuk ezeket a tisztító folyadékokat, illetve 
a saját gyártás mellett ennek az anyagnak 
az Európában elterjedt megfelelőjét, az 
AdBluet-t is forgalmazzuk. A tehergépjár-
művek mellett az autóbuszok is ezt a tisztító-
folyadékot használják, már öt Volánnak mi 
szállítjuk ezeket.

– A legfontosabb partnereik közül említenének 
néhányat?
– Nagyon sokféle területen, 
sokféle cégnek dolgozunk. A 
teljesség igénye nélkül említhe-
tem például a Nikolor ZRt.-t, a 
Bakonyműveket, a Balaton Bú-
torgyárat, a Polus Coopot, vagy a 
balatonfűzfőiek közül a Nikecell 
Kft.-t, Dow Hungary Kft.-t, de 
fontos partnerünk a Kemira Kft., 

a Framacom Kft. is – sorolja büszkén az ügy-
feleiket Szűcs Úr.

– Rengeteg szállítanivaló akadhat, hiszen csak 
azt látni, hogy a kamionok gyakorlatilag elfog-
lalják az autópályákon az egyik sávot. Könnyű 
ma fuvart találni?
– Elég jó rálátásom van a magyarországi 
szállítási piacra, mert a Magyar Fuvarozók 
Egyesületének elnökségi tagja vagyok, illet-
ve a közép nagyságú fuvarozók tagozatának 
elnöke – veszi vissza a szót Kiss úr. – Hi-
hetetlenül megszaporodtak az elmúlt évek 
alatt a szállítással foglalkozó vállalkozások. 
A fuvarok szerzése gyakorlatilag interneten 
keresztül történik, s a nagy konkurencia mi-
att alig van rajta haszon.
A versenyképesség kulcsa a raktározás és a 
logisztika, éppen ezért mi is a raktározási 
tevékenységünket szeretnénk erősíteni. A 
kipufogógáz-tisztító gyártása kapcsán építet-
tünk ide egy raktárat, a már meglévők mellett 
ezt szeretnénk még jobban hasznosítani.
Létrehoztuk továbbá a Kilométer Sped Kft.-t, 
amely elsősorban a saját járműparkunkra 
szervez fuvarokat, illetve partnercégeknek 
közvetít. Munkájuknak köszönhetően teljes 
körű fuvarszervezési és szállítmányozási 
szolgáltatást tudunk tehát nyújtani ügyfele-
inknek. A költségeinket is igyekszünk minél 
jobban csökkenteni, éppen ennek érdekében 
egy racionalizálási folyamat zajlik a cégen 
belül. Összességében nincs okunk a panasz-
ra, mert jól fejlődünk, három éve milliárd 
fölötti bevételt produkálunk, éppen ezért 
bízunk a jövőben.

Cseh Teréz

Kilométer Kft. – Balatonfűzfő

Autóik Nyugat-Európában róják a kilométereket
A Kilométer Kft. 1991. július 1-jén alakult a Balaton Volán nemzetközi részlegéből. 
Kiss László tulajdonos, ügyvezető igazgató és Szűcs Péter ügyvezető igazgató az 
azóta eltelt majdnem két évtized történéseiről, fejlesztéseiről, a mai fuvarozói piac 
helyzetéről mesélt lapunknak.

Kilométer Kft.
Telephely: 8271 Mencshely, Petőfi Sándor u. 22.
Központi iroda: 8200 Veszprém, Pápai út 30.
Telephely: 8148 Fűzfőgyártelep, Pf. 63.
Telefon: 88/597-100 Fax: 88/597-111
www.kilometerkft.hu



– Az ön édesapja is építész volt?
– Nem, úttörőnek számítok a családban. A szü-
leim, nagyszüleim asztalosként igazi remekmű-
veket készítettek fából, én azonban Székesfe-
hérváron, a Jáky József útépítő technikumban 
végeztem. A Budapesti Műszaki Egyetem szer-
kezetépítő karának magasépítő szakán tanul-
tam tovább, és 1973-ban már építészeti tervezé-
si osztályvezető voltam a Nitrokémiánál. 
Az első vállalkozásomat 1993-ban indí-
tottam, ez volt a Drawing Bt. 1998-ban, a 
Nitrokémia építészeti tervezési osztály meg-
szűnésekor átalakultunk tervező és kivitele-
ző korlátolt felelősségű társasággá, és Fűzfő-
Terv Építész Iroda néven, a vállalat építészeti 
osztályáról több kollégámmal együtt folytat-
tuk a munkát. Ekkor a nagyobbik fiam már 
katonai műszaki iskolába járt, de nem maradt 
a katonaságnál, együtt dolgoztunk tovább. A 
Fűzfő-Tervnél ő vitte a kivitelezést, amely 
2005-ben vált ki Fűzfő-Építő Kft. néven, 
a két fiam ügyvezetésével. A tervezés és a 
kivitelezés azóta is jó összhangban működik, 
a vezetésük alatt a cég eredményesen műkö-
dik, erre igazán büszke vagyok. 
A kisebbik fiam statikus mérnökként végzett, 
és a második, az építészmérnöki diplomája 
megszerzésén fáradozik. Emellett természe-
tesen dolgozik a nyári szünetben a tervező  
irodánál is, és egyre kevesebbszer kér segít-
séget. Jó térlátása van, ami elengedhetetlen a 
tervezéshez. A munkáinak sikere van az ügy-
feleink körében, hiszen fiatalos, dinamikus. 

– A FŰZFŐ-TERV Építész Iroda Kft.  ipari 
létesítményeket, csarnokokat, gyárépületeket 
ugyanúgy tervez, mint középületeket,  családi 
házakat. Mi a fő szempont a tervezésnél?
– Az elsődleges, hogy az embert szolgálja, 
amelyben otthonra találunk. Mind a funk-
ciónak, mind a formának az igényeken túl-
menően a szűkebb és tágabb környezettel 
is összhangban kell lennie. Míg az ipari 
épületeknél a funkció az első, a megjelenés 
sem rombolhatja a településképet. A házak 
beszélnek, elárulják tulajdonosának ízlésvi-
lágát, gazdagságát. Néha az anyagi lehetősé-
gek, a státusz-szimbólum, felülírják a helyes 
arányokat, az ésszerűséget. Elfelejtettük a 
népi építészet ránk hagyott értékeit, a vidé-
ki paraszti építkezés alkotásait, akik csak 
ahhoz ragaszkodtak, amit használtak és azt 
építették, amelyek életüket leghatékonyab-
ban szolgálták. A mai modern építészetben 
is ezeket az elveket kell vagy kellene alkal-
mazni, azzal a végcéllal, hogy a megrendelő 
elégedett legyen a tervezővel. 
Ugyanakkor a magyar mentalitás is ellent-
mondást szül a családi építkezéseknél, hiszen 
amíg az amerikai 20-30 évre épít könnyűszer-
kezetes házakat, addig itthon szinte röghöz 
köt a ház, a vagyon. Az 
családi élet elindulása-
kor ugyanis nagy hely 
kell a nagyszülők és 
gyerekek miatt. De a 
nagyszülők elmennek, a 

gyerekek felnőnek és elköltöznek, a szülők 
pedig öregségükre egyedül maradnak a ha-
talmas házban, amelynek a fenntartása és a 
rendben tartása is meghaladja erejüket. 

Az embert már az őskortól kezdve a termé-
szet tanította építkezni, a barlangokkal, víz 
vájta boltívekkel, formákkal. Előfordul, hogy 
a természet akarata ellen építünk. Dubai az 
építészet mekkája, nincs az az ötlet, monu-
mentális alkotás, amely ott nem valósítható 
meg. Mégis úgy érzem, hogy az ember le-
szakította a második almát, hiszen dacol 
az ésszerűség és a természet törvényeivel, 
amelyek megmutatják, hol mit kell és lehet 
építeni. Ettől nagyon távol áll a sivatagban 
felépített síparadicsom.

– Ha újra kezdené az életét…?
– Újra építész lennék. Persze van néhány 
döntésem, amit a mai eszemmel másképp 
hoznék meg, de alapjában véve nem változ-
tatnék. Örömömet lelem a fiaimban, akikkel 
együtt dolgozhatok, akiket a munka szerete-
tére neveltem, és nyugodtan hagyhatom majd 
rájuk amit értük, velük együtt építettem fel. 
Ehhez kellett egy nyugodt családi háttér, 
amit feleségem biztosított. Mindemellett 
fiatal kollégáim is  lendületet adnak, hisz 
nem akarok lemaradni,  tartanom kell velük 
a tempót. Így kerek a világ.

Vitkóczi Éva

10 éve Fűfző-Terv Építész Iroda
Berki Kálmánnal már találkozhattak ünnepi mellékletünkben, mint a 15 éves 
Nitrokémia Vitorlás Klub elnöke mesélt a vitorlázásról és Fűzfőről. Akkor még 
nem tudtam, hogy duplán ünnepel, hiszen 1998-ban alapította az azóta fiainak is 
munkát adó Fűzfő-Terv Építész Irodát majd a Fűzfő – Építő Kft-t.
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– Miért lett vállalkozó?
– Az élet kényszerített rá. Volt ugyan egy fő-
állásom Veszprémben, a honvédségnél, ahol 
24-72 órás műszakban dolgoztam, de mást 
is keresnem kellett. Munka mellett kezdtem 
felépíteni a vállalkozásomat, eleinte lakossági 
körben nyújtottam a szolgáltatásaimat. Las-
san kialakult egy üzleti kör, ezért úgy döntöt-
tem, hogy a lakótelepen bérelek egy 80 m2-es 
helyiséget. Mindenféle lakatosmunkát elvál-
laltam akkoriban. Később aztán vállalatoktól 
is kaptam megbízásokat, a Papírgyárnak pél-
dául egészen a bezárásáig dolgoztam.
2005-ben „kilakoltattak” a műhelyből, mert 
lakóházakat építettek a helyére, akkor sike-
rült megvásárolni a jelenlegi helyünket itt az 
Ipari Parkban. Bontásra volt ítélve itt min-
den, úgyhogy gyakorlatilag az egész telephe-
lyet át kellett építenünk. Aztán szaporodni 
kezdtek a megrendelések is, mert a gyárte-
lepi ún. központi műhely „bedöglött”, s a 
lakatosipari munkák terén űr keletkezett a 
gyártelepen belül. Így sikeresen megtaláltuk 
itt a helyünket. Később a Hulladékégetőhöz 
is bekerültünk – a régi központi műhelyből 
is átvettünk négy főt – és lassan kiépült a je-
lenlegi vásárlókörünk.

– Kik ma a legjelentősebb vevőik?
– A legnagyobb a Hulladékégető, akinek ge-
nerálisan gépészeti-karbantartási munkákat 
végzünk. Saját műhelyt is kialakítottunk a 
telephelyükön, s két fő gyakorlatilag folya-
matosan ott dolgozik. A napi karbantartói 
munkákon túl gépészeti, vagy ehhez hasonló 
jellegű feladatokat is kapunk, gépeket, be-
rendezéseket javítunk.
– Jellemzően szerkezetlakatos munkákat 
végzünk, ezt egészíti ki a gépészeti-karban-

tartási tevékenység. Kunszigeten – Győr-
Moson-Sopron megyében – működik a 
Federal Mogul Hungary Kft., akiknek hi-
vatalos beszállítói vagyunk. Temper (hőkez-
elő) kályhákat készítünk nekik. Ez egy szép 
munka, jó új dolgokat építeni, összerakni. 
A Székesfehérváron működő Győri Keksz 
Kft.-vel is kapcsolatban állunk, különböző 
egyedi szerkezeti egységeket gyártunk és 
szerelünk náluk. A helyi megrendelőink 
közül még meg kell említeni a Nike-Trans 
Targonca Kft.-t, akiknek szintén rendszere-
sen dolgozunk.

– Milyen ma ön szerint vállalkozónak lenni?
– A szó maga pozitív kellene, hogy legyen: 
bevállalom a kockázatot, hogy meg tudok 
élni magam is, és vállalom, hogy a nálam 
dolgozóknak tisztes megélhetést biztosítsak, 
nincs fusi, úgy dolgozunk ahogy kell – nekem 
ezt jelenti ez a kifejezés. Sérelmezem, hogy 
a kisvállalkozásokat ma nem segítik, vagy 
legalábbis nem eléggé. Talán kivétel ez alól a 
Széchenyi kártya, amit nagyon jónak tartok, 
s arra használom, amire kitalálták. A vállal-
kozások legtöbbjénél ugyanis nagyon fontos, 
hogy finanszírozni tudják a megszerzett 
munkákat. Ez ebben nagyon nagy segítséget 
jelent. De ezen kívül mi semmiféle segítséget 
nem kaptunk, pedig három éve itt komoly 
fejlesztés folyik, jelenleg egy 250 négyzetmé-
teres, daruzott csarnokot építettünk, banki 
hitelből. Nekünk ez nagy beruházásnak szá-
mít, de ehhez mindent magunknak kellett 
előteremtenünk.
Megnőtt a munkaterületünk, tisztességes 
munkakörülményeink vannak. Fontosnak 
tartom, hogy az embereim jól érezzék itt ma-
gukat, és reggelente én is szívesen jövök ide. 

Ez is része annak, hogy egy jó csapatot fel 
lehessen építeni. Vallom, hogy egy tisztessé-
ges társaság attól az, mert olyan a vezetője. 
Ez igaz egy vállalkozásra, de igaz az egész 
országra, vagy bármely közösségre is.
– Alkotónak tartom magam, csak én nem 
képeket festek, hanem gépeket, berendezé-
seket gyártok. Meglátom a munkámban a 
szépet, és örülök amikor munkatársaimnál 
is ezt tapasztalom.

– Ön vadászember, hogyan került kapcsoltba a 
vadászattal?
– Beleszülettem, édesapám hivatalos vadász 
volt. Én is nagyon szerettem volna az ő szak-
máját folytatni, de sajnos egy tollvonással 
áthúzta ezt a tervemet. Teljes mértékben 
azonban mégsem tudtam lemondani a vadá-
szatról, nekem – bármilyen furcsán hangzik 
is -ez legalább olyan fontos, mint a családom. 
Enélkül nem az az ember lennék, aki vagyok. 
Meggyőződésem, hogy az igazi vadászok 
természetközeli emberek, akik pontosan 
ismerik a természeti törvényszerűségeket. A 
vadászat nem cél, hanem eszköz a természet 
egyensúlyának fenntartásához. Az ember 
már nagyon régen beleszólt a természet rend-
jébe, túlszaporodott a többi élőlény rovására. 
Kötelessége egyfajta egyensúly fenntartása, 
a kölcsönös tisztelet megőrzése. Ez utóbbi 
pedig a jó csapathoz, a jó vállalkozáshoz is 
elengedhetetlen. Azt hiszem minden tevé-
kenységhez szükséges egyfajta alázat.
– Elégedett vagyok, hogy jó magam is, és 
a két fiam is megtalálta a számítását. Az 
idősebbik fiam, Mátyás (33) informatikus, 
és programozóként dolgozik, Gábor pedig 
(32) nagyon jól áll a céghez, jó érzéke van 
hozzá, szeretem, ahogy együtt tudunk gon-
dolkodni. Így közösen „kerek” számomra 
az élet. Mindent összevetve nagyon boldog 
vagyok, mert tudom, hogy nem hiába raktam 
egymásra a téglákat, van folytatás, s amit 
felépítettem nem kell lebontanom. Ugyanígy 
büszke vagyok három unokámra is, hiszen a 
folyamatosságot, a továbbépítés lehetőségét 
már bennük is látom.

Cseh Teréz

Máhl Ferenc Egyéni Cég – Balatonfűzfő
Minden vállalkozásnál – különösen, ha férfi áll az élén – kulcskérdés a cég továb-
börökítése, a generációváltás. Máhl Ferenc Egyéni Cége akár társasággá, igazi 
családi vállalkozássá alakulhat – s talán alakul is –, hiszen fiatalabbik fia, Gábor, 
aki informatikai mérnök, már ma is a cégben dolgozik, s napról napra egyre több 
területen veszi át az irányítást édesapjától. A vállalkozás alapítása óta több mint 
tizenöt esztendő telt el. A tulajdonossal az indulásról, a vállalkozói létről, a jövőről 
beszélgettünk.
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Ebben az évben már rendeztek Magyarországon szörfversenyeket. Mi-
vel a szörfnek hazai gyártója még nem volt, és külföldről sem lehetett 
beszerezni, mind a négyen készítettek maguknak szörföt. … Hamar 
jöttek az első sikerek. 1981-ben a Tihanyban rendezett … világbaj-
nokságon mind a négyen (Bondor Lipót, Kucséber Ferenc, Koronczai 
János, Hodács Lajos) a magyar válogatott színeiben versenyezhettek. 
… A NIKE FAK szörfösei folyamatosan az élmezőnyben versenyeztek. 
… Hodács Lajos 1985-ben Windglieder osztályban Magyar Bajnok lett. 
Az ezt követő évek … Király Zsolt évei voltak, kimagasló eredményeket 
ért el. …
Közben a szörf és a szörfözés technikája további változásokon ment át. 
A cél mindig a még nagyobb sebesség elérése, illetve a még különle-
gesebb trükkök kivitelezése volt. … A hobby szörfösök száma szépen 
növekedett Balatonfűzfőn is. … A fűzfői szörfösök 2002-ben önálló 
egyesületet alakítottak azzal a kifejezett céllal, hogy szervezetten tud-
janak fellépni a Balaton-partról kerítésekkel való kiszorítás ellen. 
Az egyesület taglétszáma napjainkra már 50 fő. …Olyan … közismert  
személyekkel büszkélkedhetünk, mint Kucséber Ferenc külföldön is 
jegyzett szörfépítő, Nagy Bertalan kiváló szervező és szörfös szakkeres-
kedő, vagy LUI (alias Tuli Lajos) minden kezdetek tudója…. Marton 
András önállóan fejlődött fel a … (freestyle) kategóriában. 
A kezdeti csapat tagjai ma is aktívan szörföznek. Egyre többen hódol-
nak a szörfözés egy újabb ágának: a kiteszörfözésnek. Tovább színesíti 
a képet a jégpáncéllal fedett Balatonon művelhető jégszörf és jégkite. 
… Nagy Bertalan … hagyományt teremtett „retro” szörf kategóriában, 
melynek minden évben két futama van Balatonfűzfőn. … Ennek a 
sportágnak a fűzfői klasszikus sportok között nincsen patinás múltja 
– eredményei magukért beszélnek – de szerelmesei bizakodnak az 
ígéretes jövőben. „

Sportkrónika c. könyv megegyező c. fejezetét jegyezte Hodács Lajos, ennek 
alapján szerkesztette: Vitkóczi Éva

Balatonfűzfői 
Szörf Klub
“Minden 1977-ben kezdődött, amikor egy nyugat-német 
turista megjelent a fűzfői strandon akkor újdonságnak 
számító szörfjével, majd mikor elutazott, a „szerkezetet” 
Bondor Lipótnál hagyta. Lipót és három társa – mindannyi-
an a FAK Vitorlás szakosztályának versenyzői – ezen az egy 
szörfön tanultak meg szörfözni.
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A szakosztály szépen fejlődött, hamarosan a megye legjobbjai lettek a 
fűzfői teniszezők. A ’60-as évek elején kialakult az a játékosállomány 
– „kemény mag” – amely hosszú ideig az országos élvonalban tartotta 
a csapatot, és férfi vonalon a vidéki egyesületek között vitathatatlan el-
sőséget biztosított szakosztályunknak.  Ebben az időszakban a csapat be-
került az OB I-be az ország hat legjobb csapata közé, ahol rajtunk kívül 
csak budapesti együttes szerepelt. A „fűzfői” jelző országosan is jól csen-
gett, és tekintélyt jelentett. A szakosztály vezetője ekkor Hercsel Márton, 
ő biztosította az anyagi feltételeket, a biztos hátteret. Marci majdnem 
mindent el is intézett, szerzett pénzt, felszerelést, állást, de repülőt még ő 
sem tudott ígérni. A csapat a NIKE-madárral (a vállalat max 60 km/h se-
bességgel száguldó IKARUS 30-as autóbusza, amely télen hűtött, nyáron 
fűtött volt), vagy vonattal, ott is a „fapados” osztályon utazott, de ilyen 
eredmények mellett ez a „visszaesés” akkor fel sem tűnt.
Ekkor indult fűzfői a szervezésű Balaton Bajnokság, amelynek állandó 
versenybírója Szilágyi Dezső, a Magyar Tenisz Szövetség egyik vezetője 
lett. A színvonal vetekedett a magyar bajnokságéval, sőt később nemzet-
közi lett a verseny, és olyan nevek jelentek meg Fűzfőn, mint az NDK-s 
Emerich, a csehszlovák Pável Slozil és Thomas Smidt, akik később 
Wimbledon páros bajnokai is lettek. A siker köszönhető volt a pályának 
is – Fűzfőn az ország legjobb talajú pályái várták a játékosokat. 

1981-ben Polgár Benjamin vette át a szakosztály vezetését, az elnök pedig 
dr. Kurbucz Ferenc lett. A csapat még mindig pendlizett az OB I. és az 
OB I/B. között, de a játékosok közül már egyre többen végeztek edzői 
tanfolyamot, és a ’60-a évek közepétől megkezdődött a szisztematikus 
utánpótlás-nevelés. Az akkori tehetségek közül kiemelkedett ifj. Domi-
nek Zsolt, aki azt a Jiri Novak-ot verte meg többszáz néző előtt, aki két 
héttel később megnyerte a US Open Junior Bajnokságát, majd bekerült a 
felnőttek között is a TOP 10-be.
Nevelő szakosztály lettünk, és edzőink keze alól sok tehetség került ki, de 
a korábban nálunk kezdő edzők közül is jónéhányan folytatták a pályafu-
tásukat az országon belül és kívül egyaránt. 
A rendszerváltás alaposan megkeverte a sportmozgalmat, így a szak-
osztály működését is. A vezetők váltották egymást, és a zűrzavar, a 
tisztázatlan tulajdonviszonyok, az anyagi támogatások elmaradása miatt 
az akkori vezetés a túlélésre törekedett.  1998-ban elsősorban az anyagi 
bizonytalanság miatt a hangsúlyt a versenysportról az amatőr sportra és 
az utánpótlás-nevelésre helyeztük.
Tudomásul kellett vennünk, hogy csak az a szakosztály tud megélni, aki így 
vagy úgy, de megáll a saját lábán. A szakosztály tagságának önállósági igé-
nyét alátámasztották a sportág növekvő népszerűsége, a balatoni nyaralók, 
mint lehetséges bevételi forrás, az erősödő budapesti tagsági réteg. 2002. 
május 24-én alakult meg az új egyesület, „Angyal József (FAK) Teniszegye-
sület” néven, Upor András elnökletével. A FAK teniszszakosztályának min-
den tagja alanyi jogon tag lett, az induló létszám 44 fő volt. A névadás körül 
volt egy kis gondunk. Felmerült, hogy „Angyalbandi” névre hallgassunk, de 
aztán győzött a józan ész, és a rendes név mellett döntöttünk. Az önállóso-
dás után az első cél a régi álmunk – egy klubház öltözőkkel és vizes blokkal 
– megvalósítása volt, amelyhez biztosítékként haszonkölcsön szerződést 
kötöttünk a tulajdonos önkormányzattal, 25 évre szóló működtetésre. 
Az álom Berki Kálmán tervei alapján, Schneider József kivitelezésével 
valósult meg.  Az 50 m2-es részben külön férfi és női öltözők kaptak hely-
et, és felújítottuk a tetőt. Az építkezést az összefogás és baráti segítség 
számos megnyilvánulása kísérte, és bebizonyosodott, hogy a jó ügynek 
rendszertől és korszaktól függetlenül mindig vannak pártolói.
Az elődeinktől örökölt környezet szebb, mint valaha, a klubnak mára 
mintegy 100 tagja van, csapataink I. és II. osztályban játszanak. A klub-
életében rendszeresek a házibajnokságok, a születés- és névnapi kupák, 
amely rendezvények bizony gyakran közös nótázásba torkollnak. Az 
egyik László napi összejövetelen például reménytelenül próbáltuk meg-
tanítani Pásztor Lacit (Neoton frontembere) a „Vén cigányra”, aztán eb-
béli lelkesedésünkből hazatérve kinyitjuk a tévét, s azt látjuk, hogy az el-
múlt 40 év legsikeresebb slágerének szavazzák a „Holnap hajnalig” című 
számot! Ha tudták volna, hogy a szerző nem ismeri a „Vén cigányt”!

Álmunk azért még ma is van, egy igazi 
téli sátor, amelyből már több is áll a 
megyénkben is. Addig ott van nekünk 
a „Florida”. Ja, hogy ezt nem mindenki 
érti? A mi „Floridánk” a pálya asz-
falt borítása és nem a tipikus Miami 
Beach-i éghajlat miatt kapta ezt a ne-
vet. Az álmodozáson és a szándékon 
túl egy igazi vállalkozót keresünk az 
építkezéshez, hogy végre egész télen 
fogadhassuk a vendégeket, klubtago-
kat. 
A Sportkrónika c. könyv Tenisz Szakosz-
tály fejezetét Tóth János és Upor András 
szerzők jegyzik, az ő munkájuk alapján 

szerkesztette: Vitkóczi Éva

80 éve teniszeznek a fűzfőiek
Már a II. világháború előtt is teniszeztek a Gyártelepen, de 
a szakosztályt Angyal Bandi a ’40-es évek végén alapította 
meg. Ettől az időszaktól számíthatjuk Fűzfőn a szervezett 
teniszéletet.
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Az alapító olyan egyéniség volt, akit az utódoknak  is meg kell ismerni. An-
gyal Józsefnek hívták, de a – híres betyár után – mindenki Angyal Bandinak 
ismerte és Bandinak is szólította. Bizonyos tekintetben rá is szolgált a nevére, 
mert fáradhatatlan, örökmozgó, nyüzsgő ember volt, aki meggyőződéssel hitt 
a sport egyéniséget formáló erejében, az egészséges életmód fontosságában. 
A tenisz egyéni sport, ő is egyéniség volt, ennek ellenére mindig kollektívában 
gondolkodott. Szervezte a szakosztályt, de közben szervezte a megyei tenisz-
életet is. Megszállottan szerette a sportpályát, fizikailag is sokat dolgozott a 
teniszpályák építésekor és utána azok rendben tartásán is. 
Akaratos, szívós ember volt, élete nagy részét a sporttelepen, egész pontosan 
a teniszpályákon töltötte. Imádott játszani és nyerni, a pályán utált veszíteni. 
A győzelem érdekében mindent meg is tett, játék közben bizony néha „mozog-
tak” a vonalak, de ezek bocsánatos bűnök voltak ahhoz az óriási teljesítmény-
hez képest, amit a kollektíva érdekében tett.

A pályák készítői külön is említést érdemelnek. A ’40-es évek végén készítették el az első négy pályát a 
szakosztály tagjai. Dr. Demény vállalta a sziklák robbantását, a többiek meg talicskáztak. Aztán megsze-
rezték a „klubházat” is, amely eredetileg a Fűzfő-Veszprém között közlekedő iskolabusz karosszériája 
volt, később a tripoliszi buszmegálló lett. Innen „mentették meg” a teniszezők és léptették elő klubházzá, 
amit azzal hálált meg, hogy 30 évig szolgálta a szakosztályt. 1980-ban aztán a Kurbucz Feri biztosította 
anyagi háttér elegendő volt ahhoz, hogy Berki Kálmán tervei alapján elkészüljön a tágas, új klubház.
1958-1962-ig még négy salakos pályát épült. Aztán, hála az Energia Üzem „párosának”, a Holczer Feri 
– Vuk Gyuri együttesnek 1975-76-ban elkészült a világítás is, és attól kezdve már három műszakban 
lehetett játszani. 
De még mindig nem lehetett télen teniszezni, bár voltak erre is törekvések. Amikor megfagyott a talaj, 
kiírták a Téli Kupát, de amikor leesett a hó, már nem nagyon ment a játék.
A megoldást a beton alapú műanyag pálya építése jelentette. A tőkét Kurbucz Feri, Berki Kálmán a ter-
veket, Holczer és Vuk a világítást és a műanyag talajt biztosították, és 1983-tól a téli tenisznek sem volt 
akadálya. Ha a rendszerváltás pár évet késik, talán még tető is kerülhetett volna a két pályára. De nem 
késett, így aztán tetőnek a mai maradt, a csillagos ég.
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Balatonfűzfő

A vitorlázás életre hívásában Balatonfűzfőn 
döntő szerepet játszott a Nitrokémia Ipar-
telepek Rt. Az úgynevezett vízkivételi mű, 
illetve a csatorna ugyanis elsősorban ipari 
célokat szolgált, kiváló környezetet teremtett 
a vitorlázó sport felvirágoztatásához.
A vízkivételi mű 1920 és 1928 között épült, 
s lelkes sportemberek a harmincas évek ele-
jétől egyre inkább alkalmassá tették a vízi 
sportok befogadására. A mai kikötőben 1935 
körül épült a páratlan szépségű csónaktáro-
ló hangár. Fiatal versenyzők keze munkáját 
dicséri az ötvenes években társadalmi mun-
kával épített klubház.
Az egyesület megalakulása óta kettős te-
vékenységet folytat. Egyrészt működteti a 
kikötőt és megszervezi a vitorlás oktatást. 
Másrészt sportprogramokat és versenyeket 
szervez, elsősorban az ifjúság számára. A 
klub már kezdettől fogva segítette a tehetsé-
ges ifjú versenyzők szárnypróbálgatásait. A 
60-as években a kalózmezőny szinte rettegte 
Király Ferenc nevét, aki többször tört sikerre 
az ifjúsági bajnoki címért.

A Nitrokémia Vitorlás Klub megalakulásáról 
Berki Kálmán, a Klub elnöke mesél: A ki-
lencvenes évekig a Fűzfői Atlétika Klubnak 
voltunk a szakosztálya. Ez kényelmes volt, 
hiszen a szakosztály részesült a központi 
pénzből, amiből a hajókat és eszközöket vet-
te. A nyomó erő a kiválásra a rendszerváltás 
volt. A rendszerváltáskor hangzik el, hogy a 
sportnak meg kell élni a maga lábán: nyissuk 
meg lehetőség szerint a pénzügyi csatorná-
kat, és próbáljuk meg fenntartani magunkat. 
Úgy éreztük, saját kezünkbe kell vennünk a 
sorsunkat, ezért létrehoztunk egy egyesültet, 

ami a Nitrokémia Vitorlás Klub nevet kapta.
Meg kell jegyeznem, ez nem volt egyszerű. 
Akkoriban eretnekségnek számított egy 
ilyen lépés: miért bontjuk fel azt a tradíciót, 
ami hosszú-hosszú éveken át élt? De anyagi 
nehézségek keletkeztek a Fűzfői Atlétika 
Klubban, és úgy éreztük, önállósodnunk 
kellett, különben megsemmisülünk.
– 1993-ban jött a lehetőség. Réti Tamással 
a Nitrokémia  elnök vezérigazgatójával tud-
tunk kötni egy olyan szerződést, amely sze-
rint béreljük a kikötőt: üzemeltetjük, gond-
ját, baját, és hasznát felvállaljuk, és ha marad 
pénzünk, azt az ifjúsági nevelésre, valamint 
a minőségi sportra fogjuk fordítani.
– Azóta is így működünk: bérleti díjat fize-
tünk, amit a hajótállási díjból gazdálkodunk 
ki. Bérlőink meg vannak elégedve a teleppel, 
mert a terület több funkciójú: horgászterü-
let, vitorlás kikötő, és szabadidő központ. 
Minden részéhez tartozik vízpart, amitől 
kényelmes és nagyon családias.

– Hogyan látja a Klub jövőjét?
– A Klub olyan értelemben ki van téve ve-
szélynek, hogy nem hosszú távú szerződése-
ket kötnek velünk. Így attól függően, hogy 
éppen ki a tulajdonos vagy kezelő, olyan 
szerződést kötnek velünk, amilyet jónak 
látnak. Egyébként is nagyon értékes terültről 
van szó: a Balaton-parti ingatlanok nagyon 
értékesek, ezért a pénzhatalmak ráfókuszál-
nak.
– Nekünk azért fontos ez a terület, mert a 
vitorlázás Balatonhoz kötött, hiszen egyik 
eszköze a sportnak. Mi nem tudunk Buda-
pesten a Kossuth utcában szárazföldön tevé-
kenykedni, nekünk kell a Balaton-part.

– Ha eladják a kikötőt, nem tudni, mi lesz 
a célja az új tulajdonosnak a területtel. Én 
nagyon félek attól, hogy ezek a tradíciók, 
eredmények, ez a sportmúlt veszélyben van. 
Fűzfőn 60 éve folyik a vitorlázás. Minden 
évben fiatalok százait képeztük, neveltük. 
Ezek a gyerekek valami hasznosat csinál-
tak, valamihez értenek. Nem szólva arról a 
tudományról, ami a vitorlázáshoz kötődik: 
a természeti erők ismerete, a széljárások, a 
technika: hogyan kell egy vitorlát beállítani, 
hogyan működnek az erővektorok, amik 
előre viszik a hajót, hogyan lehet széllel 
bizonyos szöget bezárva vitorlázni. És ők 
ezeket a bonyolult eszközöket megtanulták 
használni. Bizonyára az önkormányzatnak 
is fontos az egyesületünk, hiszen ha egy víz-
parti városban megszűnne egy ilyen sport-
tevékenység, csak szegényebb lenne tőle az 
a város.

Kovács Erika

Változó szelek
A vitorlás hajó tökéletes találmány, vízen lenni pedig akár szélcsendben, akár friss 
szélben csodálatos élmény: pihenés és kaland együttesen. Bár lehet űzni egyedül is, 
a vitorlázás mégis inkább társas tevékenység, mely a változó időjárás segítségével 
csapattá kovácsolja a hajón lévőket.
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Balatonfűzfő

Új kikötő épül
– Az egyesület 1986-ban, immáron 22 éve 
alakult – kezdi a történetet az egyesület 
elnöke. – A 80-as években a növekvő hajó-
szám miatt megnövekedett a kikötők iránti 
igény. A meglévők kapacitása véges volt, így 
szükségessé vált újak építése. Tizenhat fő-
vel létrehoztuk a vitorlázó sportegyesületet 
– magánemberként akkoriban nem kaphat-
tunk engedélyt –, és nekiláttunk az építke-
zésnek. Elkészíttettük a terveket, majd saját 
kivitelezésben felépítettük a 86 férőhelyes ki-
kötőnket. A Balaton-parton itt épült először 
ún. úszó mólórendszer, amely csupán néhány 
stratégiai ponton van rögzítve, s a hajók ezek-
hez az úszó mólókhoz vannak kikötve. Így 
vihar esetén a móló a hajókkal együtt képes 
mozogni. A kikötő másik érdekessége, hogy 
építésekor nem a tóból vettünk el területet, 
hanem a szárazföldet, a partot tettük al-
kalmassá a kikötésre. Így azt is elértük, hogy 
a kikötőt széles sávban nádas veszi körül, s 
ez még komoly viharok esetén is fantasztikus 
védelmet biztosít az itt pihenő hajóknak.
– Az építkezés több éven át tartott, 1993-
ban kaptuk meg az üzemeltetési engedélyt. 
Ekkorra sikerült megvásárolnunk a terü-
letet is, a taglétszám pedig 41 főre bővült. 
A vásárlással a tagok tulajdonába került a 
kikötő, s azóta a létszámunkat is zároltuk, új 
jelentkezőket már nem fogadunk be az egye-
sületünkbe. A célunk megvalósult, kikötőt 
biztosítani a tagjainkat. A szabad kapaci-
tásunkat pedig oly módon kamatoztatjuk, 
hogy külsősöknek bérleti lehetőséget biztosí-

tunk. Ebből a bevételből tudjuk fenntartani, 
üzemeltetni, illetve folyamatosan bővíteni a 
létesítményt. Örömmel mondhatjuk, hogy 
a kapacitásunkat évek óta maximálisan ki 
tudjuk használni.

Élénk klubélet
– Sokféle saját rendezvénnyel büszkélked-
hetünk, igazán élénk klubéletünk van. Ku-
pasorozatokat rendezünk – ilyen például a 
Rumcájsz-kupa, vagy a Bonifác túraverseny 
–, aminek a keretein belül a Balaton szinte 
összes kikötőjében jártunk már. Ezeken a 
versenyeken természetesen idegen klubok-
ból érkező vendégeket is fogadunk. Az egyik 
legnépszerűbb a Bonifác túraverseny éjsza-
kai futama, erre jönnek el a legtöbben.
– Horgászversenyeink is vannak, tavasszal 
szezonnyitó Keszegfogó-verseny, ősszel 
Süllő Kupa. Tizenhat éve folyamatosan meg-
tartjuk ezeket a baráti összejöveteleket, me-
lyek ebéddel, vagy vacsorával fejeződnek be, 
ma már saját, melegkonyhás büfénkben.
– Vannak nem kifejezetten vízhez kapcso-
lódó rendezvényeink is, ilyen például a Vi-
torlás Bál, ahol a kultúrműsor mellett a fő 
attrakció a kupasorozatok eredményhirde-
tése és a díjátadás. Az Ulti-versenyt minden 
évben megrendezzük, a téli hónapok slágere 
pedig a disznóölés, ami nem is csoda, mert a 
kétnapos eszem-iszom alatt nem csak feldol-
gozzuk, de meg is esszük együtt a hízót.
– Az egyesületünk a magyarországi jégvitor-
lás élet egyik bázisaként is működik, nagyon 
szeretjük, többször volt már itt a magyar baj-

nokság. Arra is büszke vagyok, hogy négyen 
a jégvitorlás világbajnokság rendezésében 
is részt vehettünk, igazi élmény volt a világ 
élvonalának pályát rakni, rendezni.

Folyamatos építkezés, bővülés
– A kikötőépítés olyan, mint a családi otthon 
építése, soha sem fejeződik be. Fejleszteni, 
építeni kell folyamatosan. Az elmúlt évek 
alatt önálló vizesblokkot építettünk ki, és 
mára van egy melegkonyhával felszerelt 
klubházunk, büfénk is, amelynek tetőteréből 
csodálatos kilátás nyílik a tóra. Az emeleten 
a közösségi tér mellett néhány vendégszobát 
is sikerült kialakítanunk.

Csöndes, családias kemping
– A kikötő közvetlen tőszomszédságában 
üzemel egy magánkemping is, mely faházai-
val, sátorhelyeivel kiszolgálja a kikötő vendé-
geit, illetve mindazokat, akik a Balaton part-
ján inkább a csendet és nyugalmat keresik.

Ma már bárkinek elérhető 
a vitorlázás lehetősége
– Természetesen a „jogosítvány”-t meg kell 
szerezni, vagyis az önálló vitorlázáshoz szük-
séges tanfolyamot sikeresen el kell végezni. 
Aztán vagy bérelni kell egy hajót, vagy vásá-
rolni egyet. Ma már egyre többen az utóbbit 
választják, hiszen egy vitorlás egy autó áráért 
beszerezhető. Az igazi sportemberek nem 
a vadonatúj „státusszimbólumra” hajtanak, 
tökéletesen megfelelnek a célnak a régebbi 
hajók is. A Kékszalag versenyeken – ahol mi is 
minden évben ott vagyunk – jól látható, hogy 
a cél nem egymás legyőzése, hanem a leg-
többen azért küzdenek, hogy saját magukat 
képesek legyenek túlszárnyalni. Azt hiszem, 
ettől is olyan népszerű a balatoni vitorlázás.

Cseh Teréz

Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület
Verőfényes augusztusi napon, hatalmas fák árnyékában ülve osztotta meg velem 
Fejes Károly a Balatonfűzfői Vitorlázó Sportegyesület történetét. Szó esett a több 
mint két évtized eredményeiről, melyről a saját szememmel is meggyőződhettem, 
hiszen házigazdám körbe is vezetett a kikötőn, és bepillantást nyertem a hangula-
tos klubház vendégszobáiba, közösségi tereibe is.
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Az alapítás évei
A Fűzfői Atlétikai Klubot 1928-ban ala-
pították. A Nitrokémia akkori vezetése fel-
ismerte, hogy fontos megfelelő szabadidős 
tevékenységet biztosítani a dolgozóinak. Az 
első pálya még lejtős volt, patak csordogált 
keresztül rajta, de az egyesület jelmondata 
az „Összefogás ad erőt!” már akkor meg-
fogalmazódott. Elindultunk elsőként a lab-
darúgókkal, majd később lettek birkózóink, 
atlétáink, kosarasaink, vitorlásaink, úszóink, 
lövészeink – országos szinten is elismertté 
vált az egyesület. A háborúk, az ’56-os ese-
mények ugyan átmeneti gyengülést hoztak, 
de mindig hatalmas volt ez klub, még ma is 
250 taggal működünk. Számos olimpikont 
is adtunk az országnak, mint például Hol-
ényi Imrét, Kucserka Máriát, Putz Istvánt, 
Grúber Györgyöt, vagy Gerebics Rolandot, 
de Európa-bajnokokban és korosztályos 
magyar bajnokokban is mindig bővelkedhet-
tünk. Ugyan így élen jártunk az utánpótlás-
nevelésben is, az itteni vezetők országos és 
megyei szövetségekben töltöttek be külön-
féle funkciókat, épp úgy, ahogy most is.

A rendszerváltás
A megtorpanás a rendszerváltás után kö-
vetkezett be, amikor a főszponzorunkat 
gyakorlatilag elveszítettük. Itt maradtak a 
sportlétesítmények fenntartó, finanszírozó 
nélkül. A Nitrokémia felajánlotta cserére 
az önkormányzatnak az ingatlanokat, de 
kikötötte, hogy azokat továbbra is sportléte-
sítményként kell üzemeltetni. Ezt követően 
hosszú éveken át maga a sportegyesület mű-
ködtette – példaértékűen – a klubot. Hasz-
nosítottuk az ingatlanokat, s ebből tudtuk 
finanszírozni a működést.

Évről évre romló körülmények
A működési feltételek folyamatosan romlot-
tak. Az előző ciklusokban az egyesület min-
dig kiemelten támogatott volt, fix tervezhető 
költségvetés mellett dolgozhattunk. A Nitro-
kémia ugyan visszavonult, mint főszponzor, 

de továbbra is támogatta a munkánkat. A 
működéshez természetesen az önkormány-
zat is hozzájárult annak fejében, hogy a 
sportlétesítményeket az egyesületi tagok, a 
települési intézmények, iskolák, óvodák in-
gyen használhatják.
Előbb-utóbb elkerülhetetlenné vált, hogy fel 
kellett újítani az épületeket, a pályákat. A 
munkát egy helyi önkormányzati tulajdonú 
vállalkozás, a Sal-X Kft. kapta meg, akik 
saját forrásból rendbe hozták az ingatlant.

Tényleg csak az első 70 év nehéz?
A felújítások lassan ismét aktuálissá vál-
nak – a harmincfős turistaszálló például 
idejétmúlt, „szocreál” típusú, minimális 
komforttal, így nem nagyon lehet ma már 
hasznosítani. A sportpálya gyepét is ideje 
lenne megújítani, a bitumenes pálya olyan 
rossz állapotban van, hogy játékengedélyt 
már nem kaptak. Az önkormányzat tervezi 
a létesítmények felújítását, ehhez azonban 
pályázati forrást kell találniuk.
Az egyesület legnagyobb erénye azonban ma 
is az, hogy az összetartás megvan, bár ezt 
gyengítette, hogy több szakosztályunk kivált, 
mert úgy gondolták, hogy egyedül nagyobb 
támogatottságra tehetnek szert. Önállóan 
működik a Lövész Egylet, a Vitorlázó Klub, 
az Angyal József Tenisz Sportegyesület, és 
három éve már az úszók is.
Megmaradtak labdarúgóink, kosarasaink, 
kézilabdásaink, és igen népes természetba-
rát szakosztályunk.
Örömre ad okot, hogy amióta elnökként 
tevékenykedek, nincs egy fillér tartozásunk 
sem. De öröm az is, hogy egyáltalán va-
gyunk, s ez így megy már húsz éve. Az edző-
ink, az elnökség tagjai tiszteletdíj nélkül 
végzik munkájukat, s úgy érezzük, az egye-
sület elérte finanszírozhatóságának határát. 
Egyre szűkülnek ugyanis az anyagi források 
– az önkormányzati támogatás az évek alatt 
a negyedére csökkent –, úgy kell pályáznunk 
a rendezvényekre, illetve a fenntartásra. 
Igyekszünk a lehető legjobban takarékos-

kodni. A 70 éves évfordulónkra megjelent 
egy könyv, aminek azt a címet adtuk: Csak 
az első 70 év nehéz, de be kell lássuk téved-
tünk, újabb tíz év tapasztalata azt mutatja, 
ma sem könnyebb.
Mégis most szeretném megragadni az al-
kalmat és megköszönni az együttműködést 
fő támogatónknak Balatonfűzfő Város Ön-
kormányzatának, az alapítónknak, a Nitro-
kémiának, valamint a Dow Hungary.-nek, a 
Celsius Therm Kft.-nek, a BauTrade Kft.-nek 
– akik a 80 éves évforduló megünneplését is 
lehetővé tették –, és nem utolsó sorban a szü-
lőknek, akik gyermekeik tagdíjának befize-
tésével járulnak hozzá közös sikereinkhez.

Mégis bíznak a jövőben
A 80. évfordulót a Fűzfői Sportkrónika 
kiadásával ünnepeltük, melyet támogatók 
segítségével tudtunk kiadni. Óriási sikernek 
bizonyult, hiszen a könyv nem csak az egye-
sületről, hanem a település más sportolóiról 
is megemlékezik.
Kosárlabda-szakosztályunk élére nemré-
giben egy új, harminc év körüli szakember 
került, s a fiatalítás hatása máris érezhető. 
A negyvenedik alkalommal megrendezett 
Balaton Kupa, úgy tűnik, ismét életre kelt, új 
lendületet kapott.
Büszkék vagyunk arra is, hogy az elnökség 
tagjai közül hármat kitüntettek. Tóth János  
ügyvezető elnök úr, Mihályfi István elnöksé-
gi tag – az úszószakosztály vezetője –, és Osz-
vald Sándor a kézilabda-szakosztály vezetője 
megkapták a Balatonfűzfőért kitüntetést.
Örömteli továbbá az is, hogy a helyi Irinyi 
János Általános Iskolában – az egyesületre 
támaszkodva – a kosárlabda és a labdarúgás 
sportiskolai tantárgyként szerepel.
Külön szeretném kiemelni Király István 
munkáját, a természetbarát-szakosztály 
vezetőjét, aki közel 80 évesen szinte egész 
napját az egyesületnek szenteli. Szentantal-
fán van ugyanis egy kulcsosházunk, melyet a 
sok-sok év alatt – a romos állapotból – a saját 
költségén, szabadidejében hozott rendbe. De 
ugyan így említhetném Nemere Géza bácsit, 
aki több mint 90 évesen heti három túrán 
biztosan részt vesz.
Büszke vagyok ezekre az emberekre, és 
szeretném, ha a fiataloknak ők lennének a 
követendő példaképeik.

Cseh Teréz

Az „összetartás ad erőt”

80 éves a Fűzfői 
Atlétikai Klub
Balatonfűzfő legelső és egyben legrégebbi sportegyesülete a FAK. A több évtizedes 
múlt, az eredmények ünneplésre adnak okot, ám az immáron húsz esztendeje – a 
fennmaradásért, a működőképességért – folytatott küzdelem mellett sem lehet szó 
nélkül elmenni. A figyelemre méltó évforduló kapcsán mindezekről Marton Béla, 
az egyesület elnöke mesélt nekünk.

Balatonfűzfő
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Címlapon

– Egyesületünk teljesen önfenntartó, a te-
rületért bérleti díjat fizet, vendéglövészete-
ket, edzőtáborokat tart. Az elmúlt években 
szorosabbra fűztük a kapcsolatot a vadász-
kamarával, akikkel minden évben ren-
dezünk versenyt. Részint önerőből, részint 
a Sportlövő Szövetség segítségével – két ko-
rongdobó gépet biztosítottak – építettünk 
két új skeet tornyot, amelyhez a faanyagot 
a HM Verga Zrt. biztosította, illetve kia-
lakítottunk egy vadászpályát is, amely be-
vételnövekedéshez segítette az egyesületet. 
Az utánpótlás szervezésben kiemelném a 
veszprémi Vetési Általános Iskolát, a sport-
hoz való hozzáállásuk példamutató.
A junior versenyzőink közül ifj. Szollár 
András, Kovács Gusztáv és Kónya Balázs 

a legígéretesebbek, András junior EB 
ezüst érmes, felé elvárás, hogy négy év 
múlva kijusson az olimpiára, Londonba. 
A most zajló országos bajnokságok illetve 
az október 4-i pekingi Főiskolás VB már 
a következő ötkarikás játékokra való fel-
készülés jegyében zajlik, Somogyi Árpád-
nak és jómagamnak cél, hogy bejussunk 
az olimpiai keretbe – ez sajnos az idén 
nem sikerült –, és a Pekingben versenyző 
Gerebics Rolandnak ismét ki kell jutnia 
a játékokra. Úgy gondolom, bárhogy is 
sikerül egy-egy olimpiai szereplés, aki oda 
kijut, az nem véletlenül van ott. Megvan 
mögötte a technikai tudás, és hosszú évek 
kemény munkája. A céljaink elérésében 
sokat számít a Nike-Fiocchi Kft. segítsége, 

hiszen mindannyiunknak ingyen bizto-
sítják a lőszert mind az edzéshez, mind a 
versenyekhez.

– Milyen jövő előtt áll a lőtér?
– Jó lenne, ha rendeződne a terület sorsa, 
mert a jelenlegi felállásban nem tudunk 
pályázni, így egyre szűkülnek a lehetősége-
ink a fejlődésre. Pedig a felső trapp pályán 
szükség lenne modernebb dobógépekre, 
időszerű lenne a klubház felújítása, bővítése 
akár melegkonyhával. Így a lőtér alkalmas-
sá válna akár céges rendezvények lebonyolí-
tására is, amely bevételi forrást jelentene az 
egyesület számára. Fontos lenne kialakítani 
egy olyan pályát, ahol golyós fegyverrel le-
het lőni, amelyet így a megyei, illetve ré-
giós fegyveres testületek is tudják használ-
ni. Az ehhez szükséges hely a rendelkezésre 
áll, az igény régóta megvan, mindössze 
a forrás hiányzik. A távlati cél pedig úgy 
gondolom a város és az egyesület életében is 
közös: olimpiai felkészítő centrummá válni. 
Addig azonban sok munka vár még ránk.

40 éve lőnek Balatonfűzfőn
Éppen két éve olvashattak interjút lapunkban a Balatonfűzfői Koronglövő Klub el-
nökével, Szabó Péterrel, és edzőjével, Putz Istvánnal. A magyar lövők sportlövészetben 
elért sikereitől sajnos azóta sem hangos a média, s ennek következményeként a sportág, 
és az olimpikonokat kinevelő fűzfői lőtér is anyagi korlátokkal képes csak működni. 
Ennek ellenére Putz István edző az elmúlt két év számos fejlesztéséről számolt be.

– Vegyük át a történelmi részeket, hogy 
biztosan minden olvasónk megismerje az 
eredményeid.
– 1993-ban kezdtem a lövészetet Székely 
Dénes és Putz István keze alatt, ’94-ben 
a Balatonfűzfői Koronglövő Klub igazolt 
versenyzője voltam. Innen, Fűzfőről ju-
tottam ki 2000-ben Sidney-be, ahol olim-
piai 5. helyezést értem el. 

– Majd másik egyesületnél folytattad…
– 2001. január 1-jétől váltottam, a men-
toromnak köszönhetően kifejezetten rám 
szabottan épült Sarlóspusztán egy lőtér, 
illetve megalapítottuk a Sarlóspuszta 
Olimpiai Sport Egyesületet, amelynek 
ma már átlagosan 40-60 fő igazolt ver-
senyző tagja. Így Vasvári Erzsébet szö-
vetségi kapitány edzésével, Putz István 

felkészítésével dolgozom. A mentorom és 
ez az egyesület olyan feltételeket biztosí-
tott és biztosít számomra, amelyet sajnos 
fűzfői lövész-sportegyesület nem teljesít-
hetett volna, de igazán sosem hagytam el 
a várost. A mai napig itt élek, felváltva 
edzek Sarlóspusztán és Balatonfűzfőn 
is, ami kifejezett jó, hiszen nem szokom 
hozzá egy lőtérhez, így nem jelent gon-
dot idegen helyen lőni. Egyedül a lőszer 
ugyanaz mindig, amit a Nike-Fiocchi Kft. 
biztosít.

– Pekingben mindenki dobogóra várt.
– Peking nem az én olimpiám volt. Dön-
tőesélyes voltam, és ha az ember bejut 
a döntőbe, az érem már igazán kevésen 
múlik. 

– Mit vártál önmagadtól?
– Az első hat hely közé vártam magam. 
Mindössze egy korongon múlott, hogy 
nem kerültem döntőbe. A vége a 9. helye-
zés lett. 

– Hogyan tud magával elszámolni ilyenkor 
egy élsportoló?
– Nagyon nehezen lehet feldolgozni. 2006. 
júniusában szereztem meg a kvalifikációt 
az olimpiára, azóta minden egyes nap erre 
készültem, ezzel keltem, ezzel feküdtem. 
Úgy gondolom, a szakmai tudásom meg-
van ahhoz, hogy olimpián versenyezzek. 
Azt azonban látnunk kell, hogy milyen 
tényezők befolyásolják egy sportoló életét, 
és egy-egy versenyen hozott pillanatnyi 
formáját. A koronglövészetet leginkább 
ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az em-
ber felül egy biciklire, egy széles, sima úton 
felgyorsít amennyire csak tud. Az út azon-
ban beletorkollik egy olyan keskeny hídba, 
amelynek korlátai között éppen hogy elfér 
a bicikli kereke. A híd 5 méter hosszú, 
végig maximum sebességet kell hozni, és 

Gerebics Roland ízig-vérig fűzfői
Úgy látszik, a fűzfőiek igazán tudják, hogyan kell időzíteni. A település ötvenéves, 
egyenként jubilálnak a nagy múltú sportegyesületek, emellett jónéhány gazdasági 
társaság is, ráadásul éppen 15 éve, hogy Gerebics Roland először látogatott a 
lőtérre. Ami azóta volt, az már történelem.

A lőtér megnyitója 1968. október 3.

A
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egyszer sem lehet félrekapni a kormányt, mert 
a mélybe zuhan. Ilyen a koronglövészetben egy 
lövés. Egy sorozat 200 lövésből áll. 200-szor kell 
hibátlanul végigszáguldani a hídon. 
Talán sikerült érzékeltetnem, mit jelent kiállni, 
versenyezni. Az már nagyon nagy munka, hogy 
ha az ember egyszer hibázik, ne vonja el a figyel-
mét, ne legyen ideges, és többször ne vétsen. Itt 
mindig 100%-ot kell nyújtani, ez nem csapat-
sport, mint például a vízilabda, ahol ha az egyik 
sportoló csak 60%-ot ad, de a csapata jó, akkor 
ez az egy, gyengébb játékos is olimpiai bajnok. 
Egyéni sportban ha egyet hibázol, már nem 
vagy bajnok. 
– Sajnos ma Magyarországon egy-egy bajnoki 
cím tétje az, hogy tudod-e folytatni a sportot, 
tudod-e finanszírozni a következő versenyt. A 
koronglövők, bármennyire is jók, bármekkora 
hírnevet szerzett is mondjuk Igaly Diána a ma-
gyar lövőknek, nem a szponzorok első számú 
célpontja. Állami támogatás Peking előtt is 
mindössze a felkészülés évében, az utolsó öt 
hónapban volt, ráadásul feltételezések szerint 
sokhelyütt a pénz 50%-a azokhoz kerül, akik 
csak élnek a sportból, nem magukhoz a sport-
olókhoz. Az évközi versenyek és az olimpia 
között pedig időben is nagy a távolság, amit 
pénzügyileg nehéz átvészelni. Saját tapasztalat, 
hogy ez a fajta bizonytalanság rossz hatással 
van a versenyzőre, elvonja a figyelmét a fel-
készüléstől. Ez jócskán meglátszott a pekingi 
magyar eredményeken is.

– Úgy látom, te magad vagy a saját marketingesed, 
ügyvezetőd, könyvelőd is. Hogyan tovább?
– Ez az egyetlen lehetőségem a profi szint meg-
tartására. Ha sportolóként akarok élni, fel kell 
vennem a pléhpofát, és be kell kopogtatnom 
cégekhez, szponzorokat kell szerveznem. Öt-
letként megfogant egy saját sportegyesület ki-
alakítása, és természetesen az, hogy 2012-ben 
Londonban végigmenjek 200-szor hibátlanul 
azon a hídon. 

Vitkóczi Éva

Balatonfűzfő
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– Mikor kezdett vendéglátással foglalkozni?
– 1989-ben kezdtem vendéglátásban dolgoz-
ni, ekkor nyitottam meg a Susogó Presszót. 
A fejlődés évről évre látható volt, a vendégek 
szerettek nálunk megpihenni. Így aztán 
1993-ban étteremmé alakítottuk a presszót. 
Mindössze hat asztallal indultunk, de min-
den évben szükség volt a bővítésre. Mára 
a Susogó Étterem 120 főt képes vendégül 
látni. 

– Hogyan került a képbe a Nike Étterem a gyár-
telepi városrészben?
– A Nike Étterem már több mint hatvan éve 
létezik. Én 2002-ben vettem át az éttermet, 
az akkor 170 adagos konyhával, ugyanis a 
közétkeztetés miatt ekkorra vált szükségessé 
a kapacitásbővítés. Így a Susogó Étterem 
maradt a’la carte, a Nikében pedig közét-
keztetési feladatokat látunk el. 2005 janu-
árjában indítottuk el cukrász részlegünket, 

ami jól kiegészíti a rendezvényszervezési 
tevékenységünket is.

– Miért kezdett ebédet kiszállítani?
– Tényleges lakossági igény volt – 2005 nya-
rán almádi vendégeink nyaralni utaztak, 
és megkérdezték, hogy nem vinnénk-e ki 
az ebédet az idős édesanyjuknak. Azóta 
öt autóval 400 adagot hordunk ki naponta, 
Balatonfűzfőn, Litéren, Balatonkenesén, 
Papkeszin, Pétfürdőn, Berhidán de Veszp-
rémbe is járunk. 

– Hogyan tovább?
– Amellett, hogy minőség megtartásával, 

illetve javításával folyamatosan növeljük 
a vendégkört, úgy vélem, fontos a város 
idegenforgalmi fejlesztése. Sokat tesznek a 
helyi civil szervezetek – például a VEGASZ 
és a VÁCISZ – és a Turisztikai Desztinációs 
Menedzsment is. A nagyszabású rendezvé-
nyek mellett hangsúlyt kell helyeznünk az 
országon belüli városhirdetésekre is. Tavaly 
rendeztük meg először a Gombócfesztivált, 
amelyre idén már a szlovák testvértelepülé-
sünket, Nagycétényt is meghívtuk, és három-
szor annyi látogató volt, mint az első évben. 
Szükség van a városra jellemző családi üdü-
lésekhez illő szálláslehetőségek kialakításá-
ra, és fontos szelete Balatonfűzfő életének a 
sportturizmus is, amellyel még kiemeltebben 
lehetne foglalkozni. Úgy gondolom, hogy a 
fűzfőiekben megvan a nyitottság és a hajlan-
dóság az összefogásra, ami elengedhetetlen 
a fejlődéshez.

60 éve a hársfák alatt
Balatonfűzfőn és környékén gyakran találkozhatunk a Nike Étterem ebédszállító 
autóival, hiszen öt kocsi viszi a négyszáz adag meleg ételt a városban és a környező 
településeken. A környék egyik legnagyobb éttermének tulajdonosát, Lajkó Frigyest 
kérdeztük, vállalkozásáról, fejlődéséről.

8184 Balatonfűzfő Nike krt. 12.  
Tel.: +36 88 586-155 / Fax: +36 88 586-156
Online ebédrendelés: www.nikeetterem.hu

A Balatonfűzfői Tűzoltóság történetének kezdete elválaszthatatlan 
a Nitrokémia Ipartelepek megalakulásától. A Nitrokémia Ipar-
telepek létrejöttével párhuzamosan szükségessé vált a létesítmény 
és a környéken élő lakosság megfelelő tűzvédelme. A tűzoltóság 
kezdetben, mint létesítményi (önkéntes) tűzoltóság, majd 1948-
tól hivatásos állami tűzoltóságként folytatta tevékenységét. A 
következő fordulópont 1992-ben történt, amikor is a Balatonfűzfői 
Tűzoltóság önkormányzati intézménnyé vált és innentől fogva tér-
ségi feladatokat is ellát a Kelet-Balatoni Kistérség területén. 1995 
második felétől gazdaságilag is önálló intézményként működik. A 
technikai eszközök, járművek a kezdetektől fogva természetesen 
többször cserélődtek.

A Balatonfűzfői Tűzoltóság tűzmegelőzési, hatósági, szakhatósági 
tevékenységet 10 településen lát el. Az elsődleges tűzoltási és mű-
szaki mentési tevékenységet 8 településen végez, segítségnyújtást 
pedig a környező tűzoltóságok területén is biztosít. Évente átlago-
san kb. 300-350 riasztásra kell kivonulni, amelyek hozzávetőleg fele 
műszaki jellegű beavatkozás (balesetek, vízszivatás stb.). Természe-
tesen a megfelelő háttértevékenységek rendkívül fontosak (szemé-
lyi állomány kiválasztása, képzése; technikai eszközök, járművek 
karbantartása stb.), hiszen ezek mind az elsődleges és legfontosabb 
célt szolgálják: a bajt megelőzni; a bajba jutottnak a lehető leggyor-
sabban szakszerű segítséget nyújtani…

Tűzvédelem Balatonfűzfőn és térségébenTűzvédelem Balatonfűzfőn és térségében
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Hírek a Régióból

A francia minisztériumok által a hatá-
ron átnyúló együttműködések támo-
gatása céljából létrehozott MOT a 
központi, brüsszeli kiírású URBACT 
programtól nyert támogatást a rendkí-
vül újszerű projekt megvalósításához. 
A vezető partner szerepét ellátó MOT-
on kívül a projektben Lille metropolisz 
(francia–belga), Slubice (és Odera-
Frankfurt), Görlitz (és Zgorzelec) 
(mindkettő német–lengyel), Chaves (és 
Verin) (spanyol¬–portugál), Basel város 
(svájci–¬francia), a Strasbourg-Orte-
nau Eurodistrict és Esztergom–Párkány 
(magyar–szlovák határvidék) vesz részt, 
amennyiben az augusztusi határidőre a 
partnerjelöltek a kitűzött feladatokat 
elvégzik. 
Az URBACT-program célja, hogy az 
európai városok versenyképességének, 
húzóerejének növelése, a társadalmi 
feszültségek csökkentése és a térség- és 
városfejlesztési szándékok összehango-
lása érdekében konkrét intézkedésekhez 
gyűjtsön tapasztalatokat, javaslatokat, 
és el is indítson úttörő jellegű kezdemé-
nyezéseket. A fenntartható városfejlesz-
tés kategórián belül összesen 5 projekt 
valósul meg 2010-ig, köztük a franciák 
által kezdeményezett „EGTC”, utóbbi 
Esztergom és Párkány részvételével.
A MOT által benyújtott projektjavas-
latot az URBACT-program brüsszeli 
irányító hatósága befogadta. Az „Ex-
pertising Governance for Transfrontier 
Conurbations” (rövidítve: EGTC), ma-
gyarra szinte lefordíthatatlan című kez-
deményezés keretében a partnerek arra 
vonatkozóan fogalmaznak meg straté-
giai szinten kidolgozott javaslatokat, 
miként lehetne erősíteni a határ menti 
városok egymás közötti kapcsolatait, 
miként működtethetnének ezek a váro-
sok közös intézményeket, és hogyan biz-
tosíthatnának a szélesebb agglomeráció 
számára is bizonyos közszolgáltatásokat 
közösen, határon átnyúló jelleggel. 
Esztergom város mint az Ister-Granum 
Európai Területi Együttműködési Cso-

portosulás (EGTC) székhelytelepülése 
venne részt a projektben, és a 2010 ápri-
lisára elkészítendő helyi akcióterv is azt 
fogja vizsgálni, hogy az új szervezet (az 
EGTC) miként működtethet saját egész-
ségügyi, turisztikai, energetikai, vál-
lalkozásfejlesztési stb. intézményeket. 
A projekt célja, hogy feltárja mindazon 
akadályokat, amelyek az ilyen szoros 
határon átnyúló együttműködések előtt 
ma állnak, merüljenek fel azok a terve-
zési módszertan, a nyelvi nehézségek, a 
jogi kérdések vagy a kormányzási tech-
nikák oldaláról. 
A projekt keretében a partnereknek lét-
re kell hozniuk egy-egy „helyi támogató 
csoport”-ot. Ezeknek egyrészt a helyi 
akcióterv és a nemzeti szintű ajánlások 
elkészítése a feladata, másrészt az aján-
lások és a Párizsban a partnerek anyagai 
alapján elkészülő kézikönyv segítségével 
az ikervárosok tényleges összenövését 
segítő kezdeményezések elindítása, a 
tapasztalatok megosztása más határ-
városokkal.
Az esztergomi csoportba meghívott sze-
replők kiválasztásánál a fenti szempon-
tokon túl az is szerepet játszott, hogy az 
itt készülő stratégiai dokumentumok az 
Unió szakmai színvonalán készüljenek 
el, hogy így mód nyíljon a határon át-
nyúló együttműködéseket érintő uniós 
szakpolitikák befolyásolására. A helyi 
támogató csoport tagjai: dr. Balogh 
Ákos egyetemi tanár, a Magyar Ur-
banisztikai Társaság tagja, dr. Bőke 
Katalin főosztályvezető-helyettes, Ön-
kormányzati Minisztérium Jogi Főosz-
tály, Farkas Iván, a Szlovák Parlament 
Gazdasági Bizottsága Regionális Po-
litikai Albizottságának alelnöke és az 
Európa Tanács szlovákiai képviselője, 
Góra Sarolta projektasszisztens, Jövő 
2000 Alapítvány, dr. Hardi Tamás tu-
dományos munkatárs, MTA Regionális 
Kutatások Központja, Nyugat-magyar-
országi Tudományos Intézet, Himmler 
György, a Párkány és Vidéke Kulturális 
Társulás elnöke, Konterman László, a 

Szőgyéni Vidékfejlesztési Társulás el-
nöke, Szőgyén község alpolgármestere, 
Kupcsok Lajos, a Pest Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara főtitkára, a Kis- és 
Középvállalkozók Világszervezete Kor-
mányzó Tanácsának tagja, Piliscsaba 
nagyközség alpolgármestere, Lunk 
Tamás ügyvezető, tanácsadó, VitalPro 
Kft., Meggyes Tamás polgármester, a 
Magyar Országgyűlés Önkormányzati 
Bizottságának tagja, az Ister-Granum 
EGTC elnöke, Ján Oravec, Párkány 
város polgármestere, az Ister-Granum 
EGTC alelnöke, a brüsszeli Régiók 
Bizottságának tagja, Rajnai Gábor az 
ECOVAST Egyesület Nemzetközi El-
nökségének tagja és magyarországi 
elnöke, Szaksz Ferenc, a Dunakanyar 
Kulturális Alapítvány önkéntese, az Új 
Magyarország Program szobi térségi 
koordinátora, Tóth Attila, a Párkányi 
Régiófejlesztési Ügynökség igazgatója, 
Tuba Lajos igazgató, Fórum Regionális 
Fejlesztési Központ, Udvardi Péter volt 
osztályvezető (pozsonyi Régiófejlesztési 
Minisztérium), az Ister-Granum EGTC 
igazgatója.
A támogató csoport alakuló ülését július 
16-án az esztergomi Balassa Bálint Mú-
zeum könyvtárában tartotta. Elsőként 
Ocskay Gyula, az Ister-Granum Euro-
régió Fejlesztési Ügynökség ügyvezetője 
mutatta be az URBACT-programot és a 
konkrét pályázatot. Ezután a csoport 
tagjai mutatkoztak be egyenként, majd 
a legközelebbi feladatok áttekintése 
következett. A projekt magyarországi 
menedzsere Udvardi Péter, technikai 
összekötője Ocskay Gyula lett. A helyi 
akcióterv elkészítésével kapcsolatos ko-
ordinátori feladatokat a Városfejlesztési 
kézikönyv kidolgozásában is aktív szere-
pet játszó Lunk Tamás vállalta magára.
A projekt előkészítésének következő 
lépése a brüsszeli szakértők helyszíni 
bejárása lesz július végén. Az eurorégió 
ügynöksége június végén elkészítette 
az indító helyzetfeltáró tanulmányhoz 
szükséges helyi dokumentációt, így a 
szakértői látogatás nyomán a projekt 
megvalósításának előkészítése is meg-
kezdődhet.
A projektben való részvétellel az Ister-
Granum együttműködés, Esztergom és 
Párkány is megmutatkozhat az európai 
nyilvánosság előtt.

Ister-Granum Euroregió

Megtartotta alakuló ülését az esztergom–párkányi Urbact helyi támogató csoport

A határok további légiesítése felé
Térség- és városfejlesztési szakértők, döntéshozók és nonprofit szervezetek képvi-
selői alkotják az esztergom–párkányi URBACT helyi támogató csoportot. A párizsi 
székhelyű Mission Opérationelle Transfrontaliere (MOT) nevű szervezet által kez-
deményezett, EGTC elnevezésű projekt célja, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg 
az Európai Unió, az érintett nemzeti kormányok, valamint a helyi döntéshozók 
számára a határon átnyúló városi együttműködések intézményesítése érdekében.
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A város vezetői pénteken koszorút 
helyeztek el a Vértanúk téri Bányász 
emlékműnél. Szombaton kora reggel az 
ÉDV Zrt. Víztermelő Bányaüzemének 
bányásznapi ünnepségén a polgármester 
azt hangsúlyozta, hogy a magyarországi 
vízbázisoknak nemzeti tulajdonban kell 
maradniuk. Elmondta: soha nem támo-
gatta és a jövőben sem kívánja azokat 
a törekvéseket, amelyek magánkézbe 
adnák a vízi közműveket. Azoknak ál-
lami, önkormányzati tulajdonban kell 
maradniuk, éppen ezért kezdeményezte 
önkormányzatunk az Észak-dunántúli 
Vízmű Zrt. állami tulajdonában lévő 
részvénycsomagjának megvásárlását 
– tette hozzá Bencsik János.

Péntek délután új bemutatóval kedves-
kedett a közönségnek az ideiglenesen 
kilakoltatott Jászai Mari Színház a Tuli-
pános házban. A Magyar a Holdon című 
előadás nagy sikert aratott.

A bányásznapi vásárt szombat délelőtt 
Vasas Mihály, a Bánya- és Energiaipari 
Dolgozók Szakszervezetének tatabányai 
titkára nyitotta meg. Megköszönte a 
város önkormányzatának, hogy ugyan 
bánya már nem működik évek óta Ta-
tabányán, ám a bányászhagyományok 
– köztük a bányásznap megünneplése 
– ápolására nagyon nagy gondot fordí-
tanak. Megemlékezett arról a 647 bá-
nyászról is, akik baleset következtében 
hunytak el.

A megnyitót követően kulturális prog-
ramok, bemutatók zajlottak a Május 1. 
parkban, ahol többek közt fellépett a 
Bányász Fúvószenekar, és az Alsógallai 
Baráti Egyesület hagyományőrző együt-
tese. Külön színfoltja volt ez utóbbi 
programnak, hogy bajor népviseletbe 
öltözött németországi vendégeik lelkes 
kurjongatással és tapssal üdvözölték a 
sváb dalokat és táncokat.

A Szabadtéri Bányászati Múzeumban 
Két bányamérnököt, Szabó Lászlót és 
Stuber Györgyöt, valamint Takács Pé-
ter önkormányzati képviselőt Ranzin-
ger Vince emlékplakettel jutalmazta a 
Bányász Hagyományokért Alapítvány. 
Fűrészné Molnár Anikó a protokollt 
követően interaktív tárlatra invitálta a 
megjelenteket. A bemutató tárnában 
sokan megtekintették a kiállítást, és ki-
próbálták a korabeli bányatelefont. 

Az idei csilletoló versenyt ismét a West 
étterem parkolójában rendezték meg. 
Hat csapat nevezett, akik a hatszáz 
méteres pályán taszigálták a cél felé a 
mintegy hétszáz kilós, gumikerekű csil-
lét. Az ötfős csapatok versenyét idén is 
az oroszlányi Csillecsigák elnevezésű 
alakulat nyerte meg, igaz nagyon szoros 
versenyen.

A Jubileum parkban Szén Kupa néven 
kispályás labdarúgótornát rendeztek. Az 
egész napos megmérettetésen a Galla 
Trade csapat bizonyult a legjobbnak, 
megelőzve a Gál Bau és az Euroflex gár-
dáját. Vasárnap este szalamanderes fel-
vonulás, és tűzijáték zárta a háromnapos 
programot.

veér

Tatabánya

Ismét a Csillecsigák nyerték a csilletoló versenyt
A tatabányai bányásznapokon felavatták a Kő-hegyen a felújított bányász kilátót, 
amelyet múlt század elején itt dolgozó bányaigazgatóról, Ranzinger Vincéről 
nevezett el a város.  Az ünnepi eseményen Bencsik János polgármester, országgyűlési 
képviselő Ezüst Turul jelvényeket adományozott a Rozmaringos Bányász Egylet 
tagjainak, aki hagyományőrző tevékenységükért korábban megkapták az egyik 
legnagyobb megyeszékhelyi elismerést, az Ezüst Turul Díjat. Bencsik János a város 
nevében koszorút helyezett el a kilátó lábánál Ranzinger Vince emléktáblájánál.
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A műsor kezdetén fellépett a művelődési 
központ énekkara. A szépszámú közönséget 
Hargittai László, a klub elnöke köszöntötte, 
aki röviden visszaemlékezett múltjukra, va-
lamint köszönetét fejezte ki minden segítő 
szervezetnek, majd felkérte az ünneplő kö-
zönséget a Bányász himnusz eléneklésére.
A kiállítást, melyen helyi művészek: Tatár 
Antal, Papp János, Kása András, Navratil 
Antal, Dani Pál alkotásai láthatók, Her-
mann György nyitotta meg. A folytatásban 

a Thuri-vár Corvin-termében, a Himnusz 
eléneklése után Huszár József, a Bányász 
Hagyományok Ápolásáért Egyesület elnöke 
üdvözölte az egybegyűlteket, majd felkérte 
Petrovics László alelnököt, hogy köszöntse 
az 58. bányásznapot. Petrovics László beszé-
dében visszaidézte a térség több mint száz-
éves bányászmúltját, kiemelte a városban 
működő bányavállalat jelentőségét, amely 
fénykorában több mint hatezer embernek 
szolgáltatott munkát. Az ünnepélyes kö-

szöntő után szakszervezeti emléklapok 
átadására került sor. Az ünnepség végén a 
bányaművelés közben halálos balesetet szen-
vedett bányászok emléktáblájánál Várpalota 
város, a Bányász Hagyományok Ápolásáért 
Egyesület, több társadalmi és civil szervezet, 
valamint magánszemély helyezte el a tiszte-
let koszorúját, virágait.
Az ünnepség utáni fogadáson Németh Ár-
pád polgármester pohárköszöntőjében fel-
hívta a figyelmet a bányászmúlt emlékeinek 
tiszteletére, a hagyományok megőrzésének 
fontosságára. Kiemelten fontosnak nevez-
te, hogy a fiatal nemzedék bevonásával át 
tudjuk örökíteni a bányászhagyományokat 
a jövőre is!

Várpalota

Bányásznap a hagyományok szellemében
Ötvennyolcadik alkalommal került megrendezésre városunkban a bányásznapi 
ünnepség. A húszéves Bányász Nyugdíjas Klub által rendezett jubileumi ünnep-
séggel és kiállítással vette kezdetét a bányásznap az idén ötvenéves Jó Szerencsét 
Művelődési Központ Szíj Rezső termében.
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Oroszlány

Emlékezés, koszorúzás, kitüntetések és 
kikapcsolódás a bányásznapon

Az idei bányásznapi ünnepségek 
első napján a bányász nyugdíja-
sokat várták a hét közepén az 
oroszlányi rendezvénysátorba, 
ahol a gesztesi Vagányok együt-
tese nyitotta a szórakoztatók so-
rát, majd fellépett többek között 
a Torzsa Gabriella-Dallos Zoli-
Molnár Szulita musical trió, a 
környei X-Plore tánccsoport és 
a Flepp együttes.
Pénteken koradélután ko-
szorúzáson emlékeztek meg 
Márkushegyen az oroszlányi 
bányászat legnagyobb tragédiá-

járól, az 1983-ban bekövetkezett 
sújtólégrobbanásról, s annak 
37 áldozatáról, majd délután 
a Fő téren került sor a városi 
megemlékezésre, melyen részt 
vett és felszólalt dr. Szabó Pál, 
a közlekedési, hírközlési és 
energiaügyi szaktárca vezetője. 
Az ünnepség vendégei között 
ott volt többek mellett Keleti 
György és dr. Schwarz Tibor a 
térség országgyűlési képviselői, 
Rajnai Gábor, Oroszlány pol-
gármestere, Gálos Tibor vezér-
igazgató és dr. Havelda Tamás 

bányászati igazgató, valamint 
a Vért. teljes menedzsmentje. 
A koszorúzást követően kitün-
tetések és jutalmak átadására 
került sor, mely során a társaság 
harminckilenc dolgozója vehette 
át a jól megérdemelt elismerést, 
de ezt megelőzően a Magyar 
Köztársaság Elnöke Kovács Ist-
vánnak az Oroszlányi Bányász 
Szakszervezeti Szövetség és 
Koordinációs Tanács elnökének 
a Parlamentben augusztus 19-én 
a Magyar Köztársaság Ezüst Ér-
demkeresztjét adományozta. 
A protokoll eseményeket követő-
en a hétvége további programjai 
már a családi szórakozásról, ki-
kapcsolódásról szóltak. A bokodi 
sportpályán kezdődött a vállalat 

csapatainak kispályás labdarú-
gó-bajnoksága, míg a bokodi tó 
völgyzáró gátjánál a horgász-
verseny résztvevői gyülekeztek. 
A bokodi és oroszlányi rendez-
vényhelyszínek színpadain késő 
estig váltották egymást a zenés, 
táncos, humoros produkciók, 
melyek közül különlegességében 
is kiemelkedett a motorozz.hu 
közösség motoros felvonulása 
és gépbemutatója a bányászvá-
rosban. A családi játszópark, a 
mini vidámpark és számtalan 
elfoglaltság mellett olyan sztá-
rokkal is megismerkedhetett a 
közönség, mint Vikidál Gyula, 
Sipos F. Tamás, Hevesi Tamás, 
illetve Szandi.

Csütörtöktől vasárnap estig szinte folyamatosan zajlottak 
a Vértesi Erőmű Zrt. bányásznapi eseményei, s a négy nap 
során több ezren tekintették meg az öt helyszín mintegy félszáz 
programját.
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A vendégeket köszöntötte és a bányásznapot 
méltatta Pap Sándor, a BSZSZ alelnöke, dr. 
Tittmann János polgármester, országgyűlési 
képviselő, Hámori István Péter, a BDSZ 
alelnöke és Wágner Ferenc, a BSZSZ elnö-
ke. Külön elismerésben részesítették az 50, 
illetve 60 év szakszervezeti tagsággal rendel-
kező nyugdíjasokat. A bányászhagyományok 
ápolásában végzett kiemelkedő tevékenysé-
géért a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért 
Alapítvány elismerését ifj. Baranyai Lőrinc, 
a Csolnoki Bányász Klub - Bányászati és Ás-
ványgyűjtemény vezetőségi tagja vehette át. 
Az ünnepség a Bányász himnusszal zárult.
Szeptember 2. és 6. között a dorogi szénme-
dence temetőinél és emlékhelyeinél rótták le 
kegyeletüket a bányászok. 

A nagyközönség számára a bányásznap szep-
tember 5-én, 16 órakor az Esztergomi Art 
Fotográfiai Stúdió DOROGI ANZIKSZ 
című kiállításának megnyitójával kezdődött 

a művelődési házban. A 40 éves esztergomi 
fotóklubot Jászberényi Károly, az oktatási 
és kulturális bizottság elnöke köszöntötte, 
a kiállítást dr. Albertini Béla fotótörténész 
nyitotta meg. A megnyitón közreműködött 
a Szegő kvartett, mely igazán kiváló muzsi-
kával tette még hangulatosabbá a fotók üze-
netét. 17 órakor a Sportcsarnoktól indult a 
zenés felvonulás a Dorogi Bányász Zenekar 
és az Aranycsengő mazsorettcsoport közre-
működésével. A Jubileum téren találkoztak 
az annabergi Bergmusikkorps Frisch Glück 
bányászzenekarral, akik nagy sikerű koncer-
tet adtak a dorogi közönségnek Ezt követően 
pedig Deák Bill Gyula és együttese vette át 
a színpadot, akik majd két órán keresztül 
játszották a jól ismert dalokat.

Szombaton a rekkenő kánikulában 15 óra-
kor kezdődött a Magyarország–Szlovákia 
Erős Emberek csapatversenye, melyet végül 
szoros eredménnyel a magyar versenyzők 

nyertek. Ezután a színpadon folytatódott a 
program, a dél-amerikai zenét játszó Los 
Andinos együttes műsorával, majd Fenyő 
Miklós koncertje hozta lázba a közönséget. 
Az est fénypontja persze a tűzijáték volt, me-
lyet több ezren csodáltak meg a térről. Fenyő 
Miklós és táncosai már korábban meghozták 
a kedvet a pörgésre, ezért a tűzijáték utáni 
utcabálon már nem kellett sokat unszolni a 
közönséget, hogy maga is táncra perdüljön.

A vasárnapi program a szintén már hagyo-
mányosnak tekinthető térségi mazsorett-ta-
lálkozóval kezdődött. A gyönyörű ruhákban 
felvonuló és táncoló lányok a Penny Market 
parkolójából indultak és a Bécsi út – Mária 
utca – Köztársaság út vonalán és meneteltek 
a Jubileum térre, ahol minden csoport be-
mutatta műsorát. Ezt követően a gyerekeket 
ÓZ, a nagy varázsló és Utasi Árpi szórakoz-
tatta a színpadon. 

Aztán ismét a zene kapta a főszerepet, elő-
ször a Sic Transit együttes, majd este 8-tól 
a KFT együttes adott szenzációs koncertet, 
méltó befejezéséül az 58. dorogi bányász-
napnak.

Dorog

Bányásznap a szeptemberi kánikulában
Az idei bányásznapi rendezvénysorozat a hagyományoknak megfelelően a bánya-
ipari dolgozók és nyugdíjasok köszöntésével vette kezdetét szeptember 1-jén 15 
órakor a József Attila Művelődési Házban. 
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Hírek a Régióból

A tőzsdén is jegyzett PannErgy várhatóan 
októberben megkezdi az első geotermikus 
fúrást Magyarországon - mondta Bokoro-
vics Balázs, a cég igazgatóságának elnöke 
pénteken a Budapesten tartott befektetői 
találkozón, a fúrás pontos helyszínét azon-
ban üzleti érdekre hivatkozva nem kívánta 
közölni.
Megújuló energia
Megújuló energiaFellendülés előtt a hazai 
napenergia-piacBizakodóbbak a hazai kis-
cégekGeotermikus energiavállalatot alakít 
a MolMegújuló energia: a szaharai napsü-
tést állítaná munkába az EUNapelem: trip-
lázott a Sanyo hazánkbanTovábbi cikkek
A tevékenységet egy fúrógéppel kezdi meg 
a cég, de 2009 januárjában további kettőt 
állítanak üzembe - tette hozzá az elnök. 
A társaság 2007. szeptemberben jelentette 
be, hogy a jövőben a geotermikus energia-
termelésre összpontosít. A tervek szerint a 
PannErgy 150 millió eurót költ a geotermi-
kus fűtőmű-beruházásokra.

Bokorovics Balázs a befektetői találkozón 
közölte azt is, hogy a finanszírozáshoz 
szeptember 30-ig 15 millió euró készpénz 
áll majd rendelkezésre ingatlanértéke-
sítésből, amelyre a szerződést már meg-
kötötték. Kedvező árfolyam esetén pedig 
a saját részvények eladásával a 150 millió 
eurós beruházás 30 millió euró saját része 
is biztosított.
A PannErgy 2011-2012-ra a tervek szerint 
minimálisan 80 ezer lakás fűtésére elegen-
dő geotermikus energiával számol, és azt 
tervezi, hogy elegendő hőforrást talál mi-
nimum 70 megawatt áramtermelő kapacitás 
kiépítéséhez.
Az áramtermeléshez szükséges beruhá-
zásokkal együtt az összes ráfordítás eléri 
majd a 385 millió eurót. Ehhez, a lehetséges 
támogatásokat nem számítva a PannErgy 
77 millió euró önerőt biztosít. Bokorovics 
Balázs azt mondta, hogy az áramtermelés a 
sikeres fűtési projekt után következhet.
hirdetés

A cégnek jelenleg 28 magyarországi önkor-
mányzattal van megállapodása, hogy ezekre 
a projektekre közös vállalkozást alapítson. 
Az önkormányzatok a területet és a piacot 
adják, így kockázatuk nincs - hangsúlyozta 
Bokorovics Balázs. Elemzői kérdésre vá-
laszolva az elnök azt mondta, hogy a kon-
kurenciától azért nem kell igazán tartani, 
mert a lehetséges fúrási kapacitásokat a 
PannErgy kötötte le.
Bokorivics Balázs felhívta a figyelmet arra, 
hogy a geotermikus energia felhasználását 
még gazdaságosabbá teszi több úgyneve-
zett hőlépcső beépítése. Magyarázatként 
hozzáfűzte: a föld mélyéből kinyert víz az 
energiafelhasználás után, még a vissza-
sajtolás előtt megfelelő hőfokú melegházi 
növénytermesztéshez. Hozzátette: már tár-
gyalásokat folytatnak egy meg nem nevezett 
üvegházfejlesztővel mintegy 10 ezer hektár 
területen történő melegházi energiaszolgál-
tatásról.

MTI

Októberben kezdi a geotermikus 
fúrásokat a PannErgy

A Gondol-A Rádió Kft 2007 júliusában nyerte 
el az ORTT-től a Velence 90.4 MHz frekvencia 
műsorszórási jogosultságát. Miután a “nagy” 
Velencében, a lagúnák és csatornák fővárosá-
ban, Olaszországban mindennapos közlekedő-
eszköz a gondola, így a hasonlat alapján jött a 
cég s ezzel együtt a rádió elnevezése is. 
 
Miután eddig a tónál nem működött re-
zidens rádióállomás, az úttörőszerepet 
is el kellett látnia a Gondola stábjának, 
melynek munkáját a helyi rádiózásban 
15 éves tapasztalattal rendelkező Mátay 
Balázs irányítja, több más - ugyancsak sok-
at tapasztalt - kollégája segítségével. Az 
ügyvezető-főszerkesztő elmondása szerint 
a helyiek és környékbeliek tájékoztatását, 
informálását minden körülmények között 
szem előtt tartó műsorstruktúrát adnak - 
szó szerint - az igényesen kiválasztott zenei 
kínálattal együtt a hallgatóknak. Apropó 
zene! Ez minden rádió esetében döntő, 
hallgatóvonzó, vagy éppen taszító tényező. 
Így a Gondolánál is kényesen ügyelnek erre. 
Miután az országban elszaporodtak, - a 
mára már kicsit létjogosultságukat vesztett - 

úgynevezett “format” rádiók, melyek szinte 
kizárólag a mindenki által ismert és - talán 
már kicsit megunt - zeneszámokat játsszák, 
akár naponta többször is, úgy határoztak, 
hogy ezek mellett felvállalják a vadonatúj, 
és a már-már elfelejtett, vagy már teljesen 
a feledés homályába merült kiváló zene-
számokat. Minden műfaj elfér a palettán. 
Magyar, külföldi, új, régi egyaránt. A zenék 
nem hagyományos módon, 3-4 perces rá-
dióváltozatokban kerülnek adásba, hanem 
blokkonként, exkluzív pár perces mixekben, 
egységes stílust képviselve. A visszajelzések 
alapján jó úton jár a Gondola Rádió. Egyre 
szélesedő hallgatói bázisa vevő a műsoraik-
ra. Az elmúlt egy esztendő sok-sok hallgatót 
hozott, akik a sajátjuknak tekintik a rádiót 
minden értelemben. Az interaktivitás ré-
vén, valóban nagyobb felületen vehetnek 
részt a műsorkészítésben is, s ezt nagyon jó 
néven veszik. 

A Gondola Rádió jelenlegi technikai felsze-
reltsége “vetekszik” egy nála jóval nagyobb 
adáskörzettel rendelkező rádióéval, de a 
tulajdonosi szándék szerint ez még nem a 

“végállomás”. Felkészülten várják a Ma-
gyarországon hamarosan létrejövő digitális 
átállást, s ennek előkészületeként már a 
rádió most alkalmas a digitális rádiózásra. 
“Technikailag már készen állunk, s a rádió 
programjai is készen állnak arra, hogy meg-
feleljenek azoknak a hallgatói elvárások-
nak, melyet a vételkörzet lakói támasztanak 
a szerkesztőkkel szemben” - mondta el a 
rádió ügyvezető-főszerkesztője. Ezt szem 
előtt tartva a szerkesztők természetesen 
figyelembe veszik az adáskörzet sajátossá-
gait, lévén a Velencei-tó és környéke igazi 
turisztikai övezet, nyáron üdülő, a többi 
évszakban kedvelt kirándulási központ. Po-
zitív adottsága a regionális székhely, Szék-
esfehérvár és a főváros, Budapest közelsége 
is. A Tó mellett robog az M7 autópálya for-
galmának jelentős része, s más frekventált 
főútvonalak is húzódnak adáskörzetükben. 
Ennek megfelelően a közlekedők, üdülők, 
kirándulók tájékoztatása is fontos feladatot 
jelent a stábnak, s programajánlók is bőség-
gel találhatók a Gondola Rádió FM 90.4 
műsorán.

forrás: www.radiosite.hu:

Gondol-A Rádió
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E találkozók sorában kiemelkedő jelentő-
ségűnek számíthatjuk a legutóbbi, június 
14.-án a Lábatlannal szemben, a Duna bal 
partján fekvő Karva községbe szervezett 
szakmai kirándulást.
Karva kicsiny szlovákiai falu–, nagy történel-
mi múlttal, gazdag hagyományokkal rendel-
kezik. Szimbolikusnak tekinthető, hogy az út 
mindössze pár percig tartott, mivel a fogadó 
település értünk küldte kis hajóját. Ez az ösz-
szeköttetés több éve történelmi hagyományt 
próbál meg felújítani. Több éve próbálkozna 
egy regionális jellegű kompjárat beindításá-
val a két part között. Megvalósítása eorópai 
léptékkel is jelentős és fontos lenne. 
A hajón Petrovay Reskó Sándor kastély-
kutató, helytörténész társaságában szeltük 
a habokat, közben gyönyörködtünk a Duna 
jobb partjának panorámájában. A túlpar-
ton Duka Gábor polgármester üdvözölte a 
kis társaságot. Elsőként a falu legrégebben 
épült, Árpád kori nagy boldogasszony római 
katolikus templomát kerestük fel. Legérté-
kesebb része két vörös márványból készült 
sírkőtábla. Az egyik szerint 1400-ban írták, 
hogy „Itt van a nemes Lábatlan család nyug-
helye”. A másik befejezetlen, címer nélküli 
sírkő tábla az 1753-as nagy földrengéskor 
megsérült, ezért a templomban helyezték 
el őket. Itt található 1831-ből Kondé József 
sír obeliszkje, természetesen „karvai” (értsd 

süttői, lábatlani) márványból. Az évszáza-
dok során Karva jellegzetesen földbirtokosi 
település volt. Ezért is nevezik a kastélyok 
falujának a települést. Petrovay Reskó 
Sándor értő bemutatásával néztük meg a 
legrégebbi itt épült kúria megmaradt épü-
let részeit. A lábatlani birtokos Nedeczky 
Sándor építtette 1695-ben, a templom köz-
elében, 1707-ben egy rövid ideig ebben az 
épületben tartózkodott Rákóczi fejedelem 
és tábornoka Vak Bottyán. Karva ekkor 
jelentős dunai átkelőhely-, katonai stratégiai 
pont volt.(Császári csapatok rombolták le 
a valószínűleg földszintes épület-együttest, 
1707-ben.) Utunk ezután az ő emlékükre 
1994-ben több település összefogásával ké-
szíttetett emlékműhöz vezetett. Következő 
meglátogatott kastélyt a falu nyugati oldalán 
a 18. század második felében a Missics csal-
ád által építtetett objektum volt. A hozzá 
tartozó birtokkal együtt több tulajdonos 
után 1890-ben e kastélyt Szarvassy Sándor 
vásárolta meg s újíttatta fel 1894-ben, rom-
antikus stílusban. 1859 óta a felújított és 
kibővített épületben mezőgazdasági szak-
munkásképző intézet működik. Felkerestük 
a falu legnagyobb kiterjedésű kastélyát is. Ez 
a 19. század végén épült kastély több tulajdo-
nos után Láng Gusztáv budapesti gyáriparos 
tulajdonába került. 1945 óta az említett köz-
épiskola kollégiuma működik falai között. 

Helytörténeti sétánk után a község mű-
velődési házában Duka Gábor polgármester 
mutatta be a község mai mindennapjait. A 
falun áthaladó nemzetközi kerékpárutat, 
mint idegenforgalmi lehetőséget említette. 
A 63-as számú utat az önkormányzat rend-
szeresen karban tartja, tényleg európai mi-
nőségű pihenőhelyet alakított itt ki. Beszélt 
a Karván működő olimpiai klubról, melynek 
számos kiváló magyar élsportoló-, olimpikon 
volt vendége. A mezőgazdasági vidék számá-
ra igen fontos, hogy nincs munkanélküliség 
az alig 800 lelkes kis faluban, mivel az álta-
lunk is kipróbált kishajóval járnak dolgozni 
a lábatlani ipari üzemekbe a környékbeli 
munkavállalók.
A továbbiakban történeti dokumentumok-
kal, régi alaprajzokkal, levéltári forrásokkal 
ismerkedtünk. Ízelítőt kaptunk a község 
készülő monográfiájából.. Egy itt felolvasott 
visszaemlékezésből is világosan kiderült az a 
kapcsolat, aminek történelmi gyökerei idő-
ben is messzire nyúlnak vissza. Lábatlanon 
a Gerenday Antal építtetett hajóállomást 
1863-ban. A személyforgalom mellett je-
lentős áruforgalmat is lebonyolítottak itt. 
Ezen a módon cseréltek gazdát a jobb part 
kőfaragó ipari termékei és a bal part mező-
gazdasági terményei.
Helytörténeti barangolásunk igazolta, hogy 
a honismeret, helytörténet összekötő kapocs 
anyaországi és határon túli magyarok köz-
ött. E kapocs szorosabbra fűzését szolgálta 
látogatásunk, az itt szerzett élményeket, a 
megtekintett és idő hiányában fel nem ke-
resett látnivalókat jó szívvel ajánljuk min-
denkinek.

Dr. Horváth Géza
Karva honlapja: www.karva.sk

Lábatlani Helytörténeti Kerekasztal, 2008. június 14. Karva

Helytörténészek a kastélyok falujában
A 2005-ben alakult Lábatlani Kistérségi Helytörténeti Kerekasztal fennállása óta 
közel két tucatszor tartott összejövetelt, baráti-szakmai találkozót. Minden érdeklődő 
számára nyitottan működik. ( Előző ismertetést A Lábatlani Kistérségi Kerekasztal 
másfél évéről címmel lásd Regio Regia 2007. 4. sz.). A civil szerveződés nem kíván 
egyesületté alakulni. Tagjai közel havi rendszerességgel találkoznak, vándorgyűlés 
jelleggel. Mindig másik települést látogatnak meg, ahol megismerik-megismertetik 
az érdeklődőkkel az adott hely történeti-kulturális értékeit. 



– Mi minden kellett ahhoz, hogy 
ilyen fiatalon bizalmat kapjon, s 
egy 1991 óta sikeresen működő 
cég irányítását önre bízzák?
– Elsőször is tudás, jó szakmai 
alapok, másodszor pedig biza-
lom. Az előbbit a pécsi Janus 
Pannonius Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Ka-
rán szereztem. 1999-ben diplo-
máztam közgazdászként, illet-

ve az utolsó két évemben a jogi 
szakoklevelet is megszereztem. 
Ekkor már állapotos voltam a 
kislányommal, úgyhogy a friss 
diplomámmal Gyes-en kezd-
tem. Két év után a testvérem-
mel, Szabolccsal létrehoztunk 
egy saját vállalkozást, pénz-
ügyi tanácsadással foglalkoz-
tunk. A munkám során nagyon 
sok céggel kapcsolatba kerül-

tem, többek között a Fertilia 
Kft.-vel is. Elkezdtünk együtt 
dolgozni. Eleinte – 2001-től 
– külső tanácsadóként, üzleti 
tanácsadással, pályázatírással 
tudtam segíteni, aztán 2004-
ben nekiláttunk egy új ügyvi-
teli rendszer bevezetésének, 
s ennek én lettem a felelőse. 
Ez a munka a cég minden 
folyamatát érintette, úgyhogy 

akarva-akaratlanul mindent 
megismertem itt. Ezt követően 
a bizalmat is megkaphattam, a 
felépített új rendszer – vagyis 
a cég – működtetését is rám 
bízta a tulajdonos, Simon Pé-
ter. Úgy gondolom a sikerhez 
itt kifejezetten hozzájárult az, 
hogy én ekkor még nem vol-
tam „megfertőzve” céges ta-
pasztalatokkal, „idealistaként” 
nagyon határozottan tudtam 
képviselni az elképzeléseket. 
A többéves tanácsadói mun-
kám során kialakult bennem 
egy kép arról, hogyan kellene 
ennek jól működnie, s ehhez 
mindvégig ragaszkodtam.
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Várszegi Erika – Fertilia Kft., Enying
Női vezetőket bemutató sorozatom elindításakor nem is gondoltam volna, hogy első számú 
vezetői pozícióban milyen kevés hölgy tevékenykedik. Különösen ritka, hogy a cég élére olyan 
fiatalon kerüljön valaki, mint az enyingi székhelyű Fertilia Kft. cégvezetője, Várszegi Erika. 
A fiatalos lendület, töretlen akarat – mint ahogy Erika példája is mutatja – jó csapatban 
fantasztikus eredményekre képes.

Noi vezetok a Királyi Régióban˝ ˝



– Nem lehetett könnyű időszak, 
hiszen egy-egy ilyen átalakítás 
fenekestül felforgatja az itt dol-
gozók életét. Hogyan fogadták 
mindezt a kollégái?
– Eleinte természetesen na-
gyon nagy volt az ellenállás, 
hiszen a munkafolyamatok 
megváltoztak, átláthatóbbá, 
ellenőrizhetőbbé váltak, elő-
jöttek a hibák. Persze idővel 
a kollégák is belátták, hogy 
hosszú távon ez a jó megoldás, 
mindez közös érdekünk, de 
az átmenet kifejezetten nehéz 
volt. Mindenkinek fel kellett 
ismernie, hogy egy 40 fővel 
dolgozó cég már nem tud ha-
tékonyan működni egy ilyen 
rendszer nélkül. Ma már az 
újonnan felvett munkatársak 
teljesen természetesnek veszik 
ezeket az elvárásokat.

– A változtatás óta több év eltelt. 
Vannak érezhető eredmények?
– Egyértelműen pozitív a ha-
tás. Amikor ide kerültem, 3 
milliárd körüli volt a cég for-
galma, ma ez már 6,5 milliárd, 
a létszám megduplázódott, ma 
már 80 fő fölött van a foglal-
koztatottak száma.
– Alapvetően két terület-
tel foglalkozunk, egyrészt 
műtrágya-kereskedelemmel, 

azaz adunk-veszünk, de itt 
is nagyon odafigyelünk arra, 
hogy minél nagyobb legyen 
a hozzáadott érték. Mindezt 
elsősorban a logisztikánk, a 
csomagolás jelenti, a tárháza-
ink által nyújtott biztonság, a 
járművek mind-mind rugal-
massá tesznek bennünket.
– A kereskedelem mellett 
saját gyártású termékeket is 
előállítunk, és saját márka-
néven – GRAMIX NPK 
– forgalmazzuk ezeket. Ennek 
a lényege, hogy olyan műtrá-
gyát készítünk, amelyben a 
nitrogén, a foszfor és a kálium 
aránya a leginkább megfelel 
az adott terület talajának, 
és az ott termelendő növény 
igényeinek. 
– A talajvizsgálatot követően 
saját szoftverünkkel állapít-
juk meg az ideális összetételt, 
s ezt a szükséges mennyiség-
ben le is tudjuk gyártani, illet-
ve szállítani a megrendelőnek. 
Nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy képesek vagyunk spe-
ciális, egyénre szabott meg-
oldásokat nyújtani, így tehát 
nem azt kell javasolnunk, ami 
az ideálishoz a legközelebb 
áll, hanem olyan összetételt 
tudunk előállítani, amely tö-
kéletesen lefedi az igényeket.

– A kisebb területen gazdál-
kodók számára is elérhető 
mindez, vagy csak egy bizonyos 
mennyiség felett tudnak szállí-
tani?
– A néhány hektáron gaz-
dálkodótól a több ezer hek-
táros szántóföldi kultúrákig 
egyaránt tudunk megoldást 
nyújtani. Igyekszünk minél 
nagyobb területen jelen len-
ni, amiben természetesen 
viszonteladóink is segítenek 
bennünket. A működési 
területünk elsősorban a Du-
nántúl, Enyingi központtal, 
de van telephelyünk Duna-
újváros mellett Pálhalmán, 
Békésben pedig Nagyszéná-
son. Tavaly a Záhonyi tér-
ségben is kialakítottunk egy 
telephelyet, Mándokon. Saját 
termékeink egy részét – az 
enyingi központ mellett – itt 
állítjuk elő.

– Tervek, fejlesztések, pályáza-
tok?
– Igyekszünk folyamatosan ja-
vítani, fenntartani a verseny-
képességünket valamennyi 
területünkön. Gépjárműpar-
kunkat például sikerült úgy 
fejlesztenünk, hogy ma már 
nem csak a vevőinket tudjuk 
kiszolgálni a termékeink 

kiszállításával, hanem ön-
álló részlegként működnek, 
s külső megrendeléseket is 
vállalnak. Jellemzően nem a 
tömegáru szállítását végez-
zük, speciális szállítóeszköze-
inkkel elsősorban a veszélyes 
áruk fuvarozását vállaljuk. 
Mindennek eredményeként 
mára ez az üzletágunk is nye-
reségesen működik.
– Folyamatban van egy új be-
ruházásunk is. Az UMG-nek 
(Új Generációs Mikroelem) 
köszönhetően a műtrágyáin-
kat az alap hatóanyagok mel-
lett egyedi mikroelemekkel is 
el tudjuk látni. Folyamatosan 
fejlesztünk, újítunk, s persze 
ahol lehet, élünk a pályázati, 
támogatási lehetőségekkel is.
A tulajdonos nagy hangsúlyt 
fektet az innovációra. A saját 
bőrünkön tapasztalhattuk 
milyen az, ha egyszerre kell 
túl nagyot lépnünk. Én alap-
vetően egy „építkezős” típus 
vagyok. Fölépítettünk a céget, 
melynek méretéből adódóan 
is nagy volt a tehetetlensége,  
ezért nehéz volt mozgásba 
hozni. Ma már inkább arra 
kell figyelnünk, hogy moz-
gásban tartsuk és a megfelelő 
irányba haladjunk.

Cseh Teréz

Noi vezetok a Királyi Régióban˝ ˝

Regio Regia 43.  oldal
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A bíráló bizottság döntése alapján a Tatai 
Városkapu Zrt. és a tatai önkormányzat 
közös együttműködésével összeállított pá-
lyázat eredményesen vett részt a pályázaton, 
így Tata jogosulttá vált a Kerékpárosbarát 
Település cím viselésére. Szeptember 21-én 
Budapesten adták át az oklevelet és a kitün-
tetést, melyet Szabó Imre környezetvédelmi 
és vízügyi minisztertől Horváthy Lóránt 
alpolgármester vett át. Idén 4 település ve-
hette át az elismerő címet – Nyíregyháza, 
Szarvas, Békés és a Dunántúlról egyetlen 
településként Tata városa.

– A pályázat során több szempontot is 
vizsgáltak – mondta az alpolgármester 
– a települések kerékpáros stratégiáját, az 
infrastruktúra és szolgáltatások minőségét, 
karbantartását, a városban a kerékpározás 
népszerűsítést, a promóciót. Szükséges volt 
kihasználni ezt a pályázati lehetőséget, hi-
szen Tata, Tatabányával és Vértesszőlőssel 
közösen benyújtott egy pályázatot az Ál-
tal-ér völgyi kerékpárút fejlesztésére. Úgy 
láttuk, hogy ennél a pályázati elbírálásánál 
fontos szempont lehet, hogy rendelkezünk-e 
Kerékpárosbarát Település címmel. Bízunk 
benne, hogy a most elnyert cím is hozzájárul 
ahhoz, hogy sikerrel szerepeljünk a pályá-
zaton. Tervezzük, hogy az Öreg-tó körül 
egy vegyes használatú kerékpárút épüljön, 

ezenkívül kerékpártárolók kiépítését, az 
útvonalak felfestését és még számos olyan 
dolgot, ami az egyre növekvő kerékpáros 
turizmust szolgálja a településen. Mindezek 
mellett térségi igény is, hogy kerékpárutak 
épüljenek. A szomszédos települések, Baj 
és Szomód is tervezi, hogy kerékpárutat 
épít Tata irányába. Mindezek jó sorvezetők 

lehetnek ahhoz, hogy merre induljunk el a 
fejlesztések tekintetében, az Által-ér völgyi 
kerékpárút megépítését követően.

A Gazdasági és Közlekedési Misztérium 
által meghirdetett „ kerékpárutak fejleszté-
sének támogatására „ kiirt pályázatról szep-
tember 24-én dönt a tárcaközi bizottság. A 
3 települést (Tata-Vértesszőlős-Tatabánya) 
összekötő kerékpárút megépítésének össz-
költsége eléri a 319 millió forintot. 

Kerékpárosbarát Település cím az Által-ér 
völgyi kerékpárút sikeres pályázatához
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium idén hirdette meg második alkalommal a 
Kerékpárosbarát Település pályázatot, amely az önkormányzatok e téren alkalma-
zott példamutató intézkedéseit és kezdeményezéseit díjazza.

Tatai hírek

Átalakították a művelődési központ 
színháztermi székeit
Befejeződött a székek átalakítása a Magyary Zoltán Művelődési Központ 
színháztermében. Aradi Varga István, a Tatai Városkapu Zrt. vezérigaz-
gatója szerint erre azért volt szükség, mert a sorok közti szűkös távolság és 
a párnázott ülések bő méretei miatt a láb elzsibbadt, és így egy hosszabb 
előadást nem volt kényelmes végigülni. Az ülések nem ebbe a színházte-
rembe készültek.

Mint emlékezetes, a széksorok a tatabányai Jászai Mari színház átalakításából származ-
tak. A Városkapu alapítása előtti hónapokban történt a vásárlás. A munkálatok augusz-
tus elején kezdődtek, és a kivitelező határidőre elkészült az átalakításokkal. 

Az átalakítás során a székek ülőlapját megrövidítették, így megnőtt a sorok közti tá-
volság, komfortosabbá téve a színháztermet. A szeptemberben megrendezésre került 
programok vendégei már az átalakított székekben nézhették végig az előadásokat.
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Bábolna

Kukoricafesztivál Bábolnán – tizedszer
Mintha csak ma lett volna, amikor a lelkes bábolnaiak először megren-
dezték – a nagyhírű Nemzetközi Gazdanapok közvetlen folytatásaként – a 
Kukorica Fesztivált. Dr. Horváth Klára polgármester asszony és csapata 
hagyományt igyekezett teremteni, olyan kulturális rendezvényt akartak 
szervezni, amely túllép a bábolnai image-én, azaz a mezőgazdaság be-
mutatkozásán, túlsúlyán.
Igyekezetüket siker koronázta, és a tízedik fesztivál méltó megkoronázása 
volt az eddigieknek. Volt itt vásár, voltak bemutatók, versenyek, műsorok, 
a három nap a folyamatos kikapcsolódásról, szórakozásról, művelődés-
ről szólt. Beszámolónk fotóanyagáért külön köszönettel tartozunk Hantos 
Péternek és a Bábolna TV munkatársainak!

Ezúttal is virággal köszöntötték a bábolnai képzőművészeket, akik immár hagyomá-
nyosan, közös tárlaton mutatták be alkotásaikat a nagyközönségnek.

Idén is megválasztották Kukorica Jancsit és Juliskát. A Juliskák különféle próbatételei 
közül az egyik legnehezebb a kukoricaszemek kiválogatása volt.

Amint a kép mutatja, nagy királyunk alteregója sem veti meg a jófajta borokat, szívesen 
elpoharazgatott, elbeszélgetett a termésükre büszke helyi gazdákkal.

A fesztivál egyik csúcspontja Bódi László (Cipő) zenekarának, a népszerű Republicnak a fellé-
pése volt. A koncertre nemcsak a környékről, hanem távolabbi vidékekről is érkeztek rajongók.

Királyok látogatását megszokhattuk a Ménesbirtokon, ám ezúttal magát Mátyás királyt 
(Helyei László színművészről már le sem lehet vakarni ezt a szerepet), aki igazi Kocs-i 
kocsin érkezett, köszönthette Dr. Horváth Klára polgármester asszony.

Elsősorban az idősebb korosztályt ragadta magával az örökifjú Kovács Kati fellépése, 
aki bebizonyította, hogy az eltelt évek alatt fikarcnyit sem kopott a hangja.

Az erősebb nem képviselői ezúttal sörivó versenyen mérhették össze erejüket, azaz 
befogadó- és állóképességüket.
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Az idei Gazdanapok négy napja 
jelzésértékű azok számára, akik 
úgy gondolják, hogy a magyar 
mezőgazdaságnak van jövője, 
és ebből szeretnének megélni. 
Fontos volna ugyanis, hogy a 
magyar vidéki, mezőgazdaság-
ból élő fiatalság egyenrangú, sőt 
mintaértékű lehessen a városi 
társaikkal, munkájuk elismert 
legyen, akárcsak nyugaton.
A 183 kiállító technikai, techno-
lógiai felhozatala Magyarország 
természeti és földrajzi adottsá-
gaival, a magyar agrártermelők 
rátermettségével és hitével kie-
gészítve megalapozza a magyar 
agrárium jövőjét, és megfelel a 
nemzetközi elvárásoknak.

Gráf József földművelési és 
vidékfejlesztési miniszter meg-
nyitó beszédében méltatta azt a 
fejlődést, amit évről-évre meg-
valósítanak a vásár szervezői 
(IKR Zrt., Bábolna Nemzeti 

Ménesbirtok Kft.), és a szép 
hagyományt továbbviszik.
Elmondta, hogy uniós tagként 
sok kihívással, kemény sza-
bályokkal kell szembenéznie a 
magyar mezőgazdaság szerep-
lőinek, de nagy lehetőségeink 
is vannak, amit eddig messze-
menően ki tudtunk használni. 
Forrásaink is gyarapodtak, mára 
200 milliárdról 435 milliárd 
forintra nőtt a kihasználható 
agrártámogatási keret. Ugyan-
akkor azt is látni kell, hogy a 
velünk rivalizáló európai gazdák 
jelenleg ennél közel 40%-kal 
több támogatásban részesülnek, 
és 2012-13-ra várható a felzár-
kózásunk.

A miniszteri megnyitó után a 35 
éves fennállását ünneplő IKR 
Zrt. vezérigazgatója, Szaxon 
Attila az általuk alapított Mag-
vető Díjat adományozta Gráf 
Józsefnek.

Az idei évben is átadásra ke-
rültek a Gazdanapok díjai, két 
nagydíjat, és öt különdíjat osz-
tottak ki: Gép kategória nagydíj: 
New Holland CR9090 axiáldo-
bos arató-cséplőgép (Gyártó: 
CNH Hiolding, forgalmazó: 
IKR Zrt.). Különdíj: Kühne 
KKU-6 könnyű mulcskultivátor 
(Gyártó: Kühne Mg. Gépgyár 
Zrt., Mosonmagyaróvár), és 
Kuhn Cultimer szántóföldi kul-
tivátor (Gyártó: Kuhn-Huard 
S.A. Franciaország, forgalmazó: 
IKR Zrt.)
Növénytermesztési és állatte-
nyésztési technológiai inputok 
kategóriájában nagydíjas a Ge-
nezis Granulált Pétisó (Gyártó: 
Nitrogénművek Zrt., Pétfürdő). 
Különdíjasok: Sangrovit takar-
mányadalék (Gyártó: Phyto-
biotics GmbH, Németország, 
forgalmazó: Europharmavet 
Kft., Budapest), MT Milo (FAO 
220) szuper rövid tenyészidejű 
kukoricahibrid (Fajtatulajdonos: 
DOW AgroSciences Hungary 
Kft., Budapest), és a Yara Vita 
Gramitrel lombtrágya (Gyártó: 
Yara Hungária Kft., Berhida).

A mozgalmas, látványos vásár, a 
gép- és lovasbemutatók és a Ré-
gió zenekar bulija mellett szak-

mai programokkal is színesítet-
ték a Gazdanapokat a szervezők. 
A csütörtöki napon került sor 
az IKR Zrt. konferenciáját, 
amelyen hazai és külföldi szak-
emberek azokra a kihívásokra 
keresték a választ, amelyekkel a 
XXI. század mezőgazdaságának 
szembe kell néznie.
Farmtól az asztalig – élelmiszer-
biztonság, táplálkozástudatosság 
címmel rendezett konferenciát a 
Bábolna Ménesbirtok Kft. és 
a Magyar Mezőgazdaság Kft. 
Mint elhangzott, néhány évti-
zeddel ezelőtt nem gondoltuk 
volna, hogy mára milyen fontos-
sá válik az élelmiszerbiztonság 
kérdése. Azt, hogy ez mennyire 
szerteágazó kérdés, az előadá-
sok is bizonyították.

Ahogy Slánicz János, az IKR 
Zrt. New Holland földmunka-
gép üzletágának igazgatója fo-
galmazott: a rendezvény elérte 
célját, hiszen a Gazdanapok, 
amellett, hogy konkrét üzletek 
is köttettek, jó apropót kínál 
arra is, hogy a mezőgazdaságban 
dolgozó vállalkozások vezetői 
kötetlenül, egy-egy pohárka bor, 
jó ételek és hangulatos zene mel-
lett elbeszélgessenek, ápolják 
kapcsolataikat.

XXIV. Nemzetközi Gazdanapok
Huszonnégy évvel ezelőtt határozott úgy a Bábolnai Gaz-
daság, hogy megrendezi a Gazdanapokat, mint a magyar 
mezőgazdasági szakma technikai, műszaki, technológiai 
kiállítását. A rendezvény minden évben bemutatja azt, hogy 
a magyar mezőgazdaság milyen kapacitásokkal milyen ered-
ményekre képes az európai és az itthoni piacon.

Bábolna



Regio Regia 47. oldal

Bábolna

Partnereink a 24. Nemzetközi Gazdanapokon
Agrospic Kft. – Sárosd IKR Zrt. – Bábolna

Nemzeti Ménesbirtok Kft. – Bábolna

Nitrogénművek Zrt. – Pétfürdő

Rotáció Kft. – TataPannon Egyetem – Veszprém, Keszthely
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Magazin

A Porsche Tatabánya, a térség 
Volkswagen és Skoda márkakereskedője 
és szakszervize a Regio Regia 
Magazinnal együtt 2008. szeptember 
4-én exkluzív partnertalálkozóra hívta 
legkedvesebb ügyfeleit, amely este egyben 
az új, és elbűvölő Passat CC személyes 
bemutatkozására is alkalmat adott.

Az érkező vendégeket Lajsz András koktél-
jaival várta a Porsche Tatabánya csapata. A 
nagyérdeműt a Volkswagen Passat CC-hez 
méltó műsorral szórakoztatta Nagy Molnár 
Dávid illuzionista, aki rácáfolt a mentalisták 
tudományára, humoros, igényes előadásával 
hatalmas sikert aratott.
Lajsz András és társai külön műsorszám 
keretében azt is bemutatták, hogy koktéljaik 
nem csak édesek, ízesek, és akár bódítóak, 
hanem az örökérvényű „rázva, nem keverve” 
technikán túl bravúrosan bánnak a shaeke-
rekkel. A műsorszámok között Gera Zoltán 

Í m e  a z  ú j
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Magazin

zenélt, a Nespresso hozta különleges kávéit 
és a Pikantó csapata ügyelt arra, hogy senki 
se maradjon éhes.
A hölgyeket lekötötték a Caprice ékszer-
különlegességek, és mindenki izgalommal 
nézett a pezsgős pohár aljára, amikor a mű-
sorvezető felhívta a figyelmet, hogy minden 
felszolgált pohár nedű egy kis kövecskét rejt 
– ezek közül az egyik valódi gyémánt, ame-
lyet helyben bevizsgálnak! 
A meglepetésen túl értékes ajándékokat 
sorsoltak ki a szervezők – egy varázslatos 
Passat CC egy teljes hétvégére, Caprice 
ajándékcsomagok, a Balatonudvari Royal 
Balaton Golf&Yacht Club által felajánlott 
partnerkártya találtak gazdára és minden 
egyes nyertes Regio Regia Magazin éves 
előfizetést is kapott.
A vendégsereg azonban minduntalan visz-
szatért a vadiúj, és meggyőző megjelenésével 
figyelmet követelő Passat CC-hez, amely 
éppen olyan jól sikerült, mint ez az este a 
Porsche Tatabányánál.

Vitkóczi Éva

Pa s s a t  C C

A vendégek még nem tudják, de az ő poha-
ruk rejtette a gyémántot.
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– Azt hiszem, az első kérdés magától értetődő: 
mit kell tudnunk a verseny névadójáról?
– Faragó Benjamin a Tatabányai Bányász 
egykori kiváló cselgáncsosa volt. A hatvan-
három kilóban szereplő válogatott dzsúdós 
egyike volt az 1966. november 24-én be-
következett pozsonyi légikatasztrófa áldo-
zatainak. A szerencsétlenségben a magyar 
cselgáncsválogatott valamennyi tagja életét 
vesztette. Mindössze huszonhat éves volt.

– Gondolom nem könnyű manapság egy ilyen 
méretű versenyt előkészíteni és lebonyolítani.
– Már hónapokkal ezelőtt elkezdődött a 
szervezés. A TJC amúgy is szűkös költség-
vetéséből erre nem futja, ezért a szó szoros 
értelmében szinte forintonként kellett 
összegyűjtenem a szükséges pénzt. Hála 
azonban a támogatóknak és a judosok 
nagy családja önzetlen segítségének, a ver-
seny napjára minden készen állt. Végül az 
ország egész területéről harminc egyesület 
mintegy háromszáz versenyzője lépett tata-
mira. A megnyitót Nagy György régióelnök 
tartotta, aki a megemlékezésen túl meleg 
szavakkal köszöntötte a város egykori és 
jelenlegi olimpikon cselgáncsozóit is. Neki 
köszönhetjük azt is, hogy a legmodernebb 
elektronikus versenylebonyolító és pontozó 
rendszerrel dolgozhattunk. Azt gondolom, 
hogy a sportág céljait kiválóan szolgáló, jó 

hangulatú versenyt sikerült rendeznünk.

– Egy nagyszabású saját rendezésű verseny 
mindig ünnep egy egyesület életében. Milyenek 
hétköznapok a TJC-nél?
– Elsősorban fiatalokkal foglakozunk az 
egyesületnél, bár vannak felnőtt versenyzőink 
is. Jelenleg a futófolyosón zajlanak az edzé-
sek, de ígéret van egy új edzőcsarnok építés-
ére, ahol már korszerű körülmények között 
tudunk majd készülni. Mint mindenkire, 
anyagilag bizony ránk férne a segítség, hiszen 
a hozzánk járó fiatal és felnőtt judokák felké-
szítése és versenyzése nem olcsó mulatság.
– Ilyentájt, ha egy sportvezetővel beszélgetek, 

kihagyhatatlan a kérdés: hogyan értékeli sport-
ága olimpiai szereplését?
– Tisztában vagyok azzal, hogy az elvárások 
nagyobbak voltak, mint amit sikerült elérni-
ük a magyar cselgáncsozóknak Pekingben, 
de akik akár évekig tartó kemény harcok 
árán kijutottak, azoknak már minden hely-
ezés nagyon értékes, és ezeket nekünk is 
nagyon meg kell becsülnünk. Vonatkozik ez 
városunk olimpikonjára is. Csernoviczki Éva 
nagyon fiatal versenyző, nagy jövő és sok le-
hetőség áll előtte. Szívből gratulálok az elért 
hetedik helyéhez.

A verseny támogatói: Tatabánya Megyei 
Jogú Város, POP Kft, Becker Ügyvédi Iro-
da, PWL Kft, Kontakt Kft, Nagypál Zoltán, 
Búzer Zoltán vállalkozók és a Klausz csa-
láddal az élen számtalan szülő valamint a 
sportág barátai. 

Süle Károly

A Tatabányai Judó Club a közelmúltban tizedszer rendezte meg a Földi Imre 
Csarnokban a Faragó Benjámin Emlékversenyt, amely egyben ifjúsági, serdülő és 
diák korcsoportokban regionális rangsorverseny, a legfiatalabb judokáknak pedig 
játékos vetélkedő is volt. Az eseményről Kunyik Józseffel, a klub vezetőjével, a ren-
dezvény főszervezőjével beszélgettem.

Tizedszer emlékeztek Benjáminra 

A tatabányai judósok ezúttal is 
sikeres versenyt rendeztek

A Pekingben hetedik helyezést elérő Csernoviczki Évát utazás közben sikerült elérnem 
telefonon.
– Klubedzőként vettem részt a Faragó Benjámin Emlékversenyen. A tanítványaim ösz-
szesítésben öt első és két-két második és harmadik helyezést értek el.

– Hogyan értékeled az olimpiai szereplésed?
– Az olimpia csodálatos élmény. Úgy érzem, kis szerencsével előrébb is végezhettem 
volna, de a hetedik hely az első olimpiámon és ilyen fiatalon szerintem szép eredmény. 
Remélem még lesz alkalmam olimpián bizonyítani.

– Hogyan tovább?
– A novemberi U 23-as Európa Bajnokságra készülök, aztán jövőre minden kezdődik 
elölről



Több hagyományőrző csoport adta a hétvégi 
program gerincét: Egerből a Végeknek Tü-
köri és az Egri Vitézlő Oskola, Csobánc vára 
alól a Gyulaffy László Hagyományőrség, a 
csaták és bemutatók levezénylését pedig a 
házigazda Bakonyi Poroszkálók hajtották 
végre.
A muszlim táborban naponta ötször szólalt 
meg a müezzin, s míg a török harcosok ke-
let felé borultak le imádkozni, a vár előtt 

kézművesek, reneszánsz játszóház és mu-
tatványosok szórakoztatták, tanították a 
gyermekeket.
Eközben a vár előtt a II. Történelmi zászlók 
találkozója zajlott a Palotai Turul Társaság 
szervezésében.
A közönség körében nagy sikert arattak a 
vitézek által előadott török kori jelenetek, 
úgy mint: a Két kapitány, Barát is az török, 
nemcsak ellenség, valamint a Kara Kök 

nagyúr látogatása Pilics Ferhátnál. Majd 
Márfy Bence, a bakonyi betyár próbálta meg 
ellopni a szíriai arab mént, s még a gyerekek 
is lelkesen skandálták: – Akasszák fel! A be-
tyár nem is úszta meg felfüggesztettel …
Szombat délután török topcsik ágyúinak 
dörgése rázta meg a vár oldalát, vad horda-
ként rohantak a falakra az oszmánok, akiket 
Thury György kapitány hősiesen visszavert, 
s ennek örömére este fényes lakomát adott 
a várban.
A tábor életét az sem zavarta meg, hogy 
szombat estétől vasárnap hajnalig eső verte 
a katonasátrak oldalát.

Vasárnap délutánra elvonultak az esőfelhők, 
a közönség lovas bemutatót, várostromot és 
párbajokat láthatott, s a gyerekek ujjongva 
élvezték a kötélhúzást, vívást fakardokkal és 
a kelevéz hajítást. Helyei László színművész 
Mátyás királyról szóló mondákat mesélt, 
majd a program zárásaként a Forrás színház 
előadásában láthattuk a Ponciánus császár 
históriája című reneszánsz komédiát.

Regio Regia 51. oldal

Várpalota

Mátyás, az igazságos
Második alkalommal került megrendezésre Várpalotán a „Mátyás, az igazságos” 
című rendezvény, 2008. augusztus 22-23-24-én.
A XVI. századi hagyományőrzők már pénteken elfoglalták a vár nyugati és északi 
oldalát, felállítva ott a török hódoltság korabeli katonai tábort. Péntek délután a 
várban az Orphenica Lyra reneszánsz együttes adott sétáló koncertet, a várudvari 
színpadon a „Kinizsi Pál” című színdarabot mutatta be a Pannon Várszínház. A 
vár előtt a méltán ismert Arasinda együttes török népzenei koncertjét hallhattuk, 
este pedig Kátai Zoltán lantművész, a legmélyebb hangú magyar énekes pengette 
hangszerét a vitézek sátrai előtt lobogó tábortűznél. A tábor rendjét semmi sem 
zavarhatta meg, hiszen a katonák óránkénti váltással őrséget adtak a vár körül.
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Az augusztus 15-ig beérkezett ajánlások alapján a KDRFT Fejér megyében 
Viniczai László cukrászmesternek ítélte a díjat – ismertette Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város polgármestere Warvasovszky Tihamér. Horváth Klára a 
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Társelnöke elmondta, Komá-
rom-Esztergom Megyében a díjjal Klupács András, Ácsteszér volt polgármes-
terének a régióért folytatott munkáját kívánja elismerni a tanács. Dr. Mészáros 
Ernő Professzor Emeritus az MTA tagja kapja Veszprém Megyében az elisme-
réssel járó ezüst emlékérmet – mondta el a Fejlesztési Tanács elnöke.
Pál Béla ismertette a Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) pá-
lyázat nyerteseit. A felhívásra 42 pályázat érkezett be, ebből 17 pályázat kapott 
zöld utat, összesen 91,4 millió forint támogatási összeggel. A fennmaradó keret 
– közel 90 millió forint – felhasználására új kiírást tesz közzé, mely alapján 
változatlan célokkal, október 1-jéig nyújthatóak be a pályázatok.
 
Döntött a Tanács arról is – számolt be az elnök – , hogy a Közoktatási Infra-
struktúra-fejlesztésére újabb pályázati lehetőség nyílik az ősz folyamán a fenn-
maradó 3 milliárd forintnyi keret terhére. 
Az elmúlt időszak szélsőséges időjárási viszontagságai okozta természeti károk 
megsokasodtak.  A károk enyhítéséhez nyújt segítséget a vis maior támogatás. 
A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács vis maior kerete kimerült, 
azonban a keretet meghaladó vis maior támogatásokat is lehetővé teszi azzal, 
hogy továbbítja az igényt az Önkormányzati Minisztériumnak, mellyel a kere-
ten túli igények is fedezhetőek. Így a rendelkezésre álló keret kimerítésével, va-
lamint az Minisztérium segítségével támogathatóak Balinka, Bakonycsernye, 
Igar, Nagyveleg, Pápa, Veszprém kárenyhítési igénye – mondta el Pál Béla.

Nyertes pályázatok (TRFC)

Fejér megye
Perkáta Nagyközség Önkormányzata; Összefogással gondozott környezetün-
kért; 2 581 000 Ft.
Nagyveleg Község Önkormányzata; „MIÉNK EZ A FÖLD” Faluközponti ön-
kormányzati területek felújítása parkosítással és utcabútorok telepítésével, a 
lakóközösség és civil szervezetek összefogásával; 2 432 000 Ft.
Nagylók Község Önkormányzata; Parkosítás Nagylók közterületén; 900 000 Ft.
„DARU-TRI” Kereskedelmi-, Vendéglátó és Szolgáltató Kft.; A Napsugár 
ABC bővítése Daruszentmiklóson; 1 812 000 Ft.
Gárdony Város Önkormányzata; II. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka-
fesztivál – Agárd; 2 500 000 Ft.

Komárom-Esztergom megye
Epöl Község Önkormányzata; Dr. Erdős Mátyás park felújítása; 1 972 000 Ft.
Csém Község Önkormányzata; Milleniumi emlékpark felújítása; 2 022 000 Ft.
Vértesszőlős Község Önkormányzata; Rendezett zöldfelületek kialakítása; 
3 000 000 Ft.
MÉHES Hulladékfeldolgozó Kft.; Infrastrukturális beruházás – csapadékvíz 

elvezető és tisztító rendszer kiépítése - a MÉHES Kft. oroszlányi székhelyén; 
22 963 200 Ft.
Dág Község Önkormányzata; Települési közmunkaprogram; 5 508 864 Ft.

Veszprém megye
Somlóvecse Község Önkormányzata; Csapadékvíz elvezető vízárkok felújítása 
és településképet javító fejlesztések; 3 000 000 Ft.
Zalagyömörő Község Önkormányzata; Utcabútorok kihelyezése a zalagyömö-
rői pihenőparkban; 1 129 000 Ft.
DUSZÉN Kft. – Dudar; DUSZÉN Kft. fűtési technológiájának korszerűsítése; 
8 139 000 Ft.
Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása; Közmunkával a Tapolcai 
kistérségért; 10 000 000 Ft.
Új Atlantisz Többcélú Kistérségi Társulás; Közmunkával a kistérségért; 9 884 
000 Ft.
Pápai Többcélú Kistérségi Társulás; Közmunkaprogram megvalósítása a pápai 
kistérségbe; 10 000 000 Ft.
Gyermekmosoly Alapítvány; 10. Veszprémi Játékok Nemzetközi Gyermekmű-
vészeti Fesztivál; 3 600 000 Ft.

A KDRFT megyénként adományozott 
Királyi Régióért díjat
Sajtótájékoztató keretében ismertette Pál Béla, a KDRFT 
elnöke a Fejlesztési Tanács mai ülésén meghozott legfon-
tosabb döntéseket – a Tanács döntött a Királyi Régióért díj 
odaítéléséről, mellyel a Közép-dunántúli régió fejlesztéséért 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó – megyénként 1-1 szakember 
tevékenységét kívánta díjazni.

Másfél milliárd forint Balatonfürednek
A kormány 2007 júniusában nevesítette kiemelt projektként Balatonfüred 
Város Önkormányzata által benyújtott, a Közép-Dunántúli Fejlesztési Tanács 
által is támogatott „A Balaton-part ékköve: a reformkori városközpont fel-
virágoztatása Balatonfüreden II. című pályázatát. Ezzel a tóparti város 1,5 
milliárd vissza nem térítendő támogatást kapott a reformkori városközpont 
felújításának újabb üteméhez, melynek összköltségvetése meghaladja az 1,7 
milliárd forintot.

A reformkor fejlődéséhez hasonlította a Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács elnöke azt az innovációt, amely az utóbbi időben 
tapasztalható Balatonfüreden. Pál Béla szerint a siker az állampolgárok 
mellett annak a szemléletnek is köszönhető, amely az összetartásra épít 
a városban. Az elnök szerint, a Balaton-part ékköve projekt második üte-
mével egy komplex fejlesztés valósul meg a településen, amely még szebbé, 
vonzóbbá teszi hazánk 3. leglátogatottabb régióját valamint a Balaton tér-
ségét, amely hazánk második legkedveltebb turisztikai célpontja. 
Nagy utat tett meg a város idáig, kezdve a projektterv elkészítésétől 
egészen a fejlesztésben érintett területek tulajdonjogi rendezéséig- fogal-
mazott Balatonfüred polgármestere. dr. Bóka István elmondta, a Kö-
zép- Dunántúli Régió vendégéjszaka számának 40%-át a balatonfüredi 
vendégéjszakák száma teszi ki. 
A polgármester szerint Füred jövőképét a kultúra és a művészet jelenti, 
a most induló kulturális és turisztikai célú beruházások is ezt a célt hiva-
tottak szolgálni.
A Balaton-part ékköve II. projekt keretében többek között a reformkori 
városrészben lévő Blaha u. 3. szám alatti épület felújítása valósul meg kö-
zösségi funkció kialakításával: Városi Helytörténeti Gyűjtemény valamint 
Turisztikai Információs Központ kap majd itt helyet. Felújításra kerül a 
Jókai Mór Emlékmúzeum, megvalósul a városrész parkjainak rekonstruk-
ciója és “Történelmi emlékhelyek, szobrok útja”-nak kialakítása közvet-
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Pál Béla hozzátette a mintegy 66 millió forint össz-
értékű támogatás a beruházások teljes költségének 
70%-át teszik ki, a beruházásokat pedig 2 éven be-
lül kell befejeznie az önkormányzatnak. 

A KDRFT elnöke elmondta azt is, a legnagyobb ér-
deklődés a belterületi utak valamint a kerékpárút-
hálózat fejlesztésére kiírt pályázatok iránt mutat-
kozott. Veszprém megyében útfejlesztésre több 
mint 642 millió forint összegű támogatást nyert 
el 4 önkormányzat, míg új kerékpárutak mintegy 

239 millió forintos uniós támogatással épülhetnek 
szintén 4 megyei településen. Pál Béla megjegyezte: 
júniusban új pályázatok jelentek meg a korábbi 
feltételek mellett, így belterületi útfejlesztésre szep-
tember 30-ig, kerékpárút hálózat fejlesztésre pedig 
augusztus 31-ig pályázhatnak az önkormányzatok.  
A pápai kistérség települései egyébként 2007-2008-
ban összesen 200 millió forintot nyertek el pályá-
zati úton hazai illetve uniós forrásból, ennek az 
összegnek majdnem felét Pápa kapta.  Az ily módon 
elnyert támogatásokat iskolák, közösségi terek, or-
vosi rendelők, közszolgáltatások, illetve belterületi 
utak fejlesztésére fordíthatták az önkormányzatok 
– jegyezte meg a KDRFT elnöke.

Pápa polgármestere az eseményen arról beszélt, 
hogy a már meglévő 6,5 kilométernyi kerékpárút-
hoz az elnyert pénzből további 700 métert építenek 
meg a várkerti Ady-sétánynál – a futballstadionig 
és a termálfürdőig –; ezen felül összekötik Pápát és 
Tapolcafő községet egy 2,1 kilométeres bringaúttal 
valamint Kéttornyúlak községben 400 méternyi 
szakaszt építenek meg. Dr. Kovács Zoltán szerint, 
ha egy település gyarapszik, az a jó közszolgáltatást 
valamint az ott élő közösséget szolgálja. Pápa pol-
gármestere kiemelte: az integrált városfejlesztési 
program keretében a Várkert illetve a környékén 
található városközponti rész rehabilitációjára egy 
2,7 milliárd értékű pályázatot indítottak útjára.
A támogatási szerződések aláírása alkalmából 
rendezett ünnepségen részt vett  Gőgös Zoltán, 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
rium államtitkára is, aki kiemelte: most zárul a 
tárcánál az úgynevezett falu- és tanyagondnoki 
program, amelyre 10,2 milliárd forint támogatási 
összeget biztosított a minisztérium. A programra 
1148 pályázat érkezett. Gőgös Zoltán elmondta, 
a támogatásra jogosult valamennyi település meg-
kaphatja a 10 személyes, 10 millió forintos kisbuszt, 
100 százalékos támogatással. Az FVM államtitkára 
hozzátette, a szaktárca újabb pályázati csomagot 
is készít 70%-75% -os támogatási mértékkel ún. 
vidéki mikrovállalkozás fejlesztésre.

A kerékpározás reneszánsza már Tihanyban is 
Ünnepélyes keretek között írták alá Tihanyban a 
település, a KDOP keretében Kerékpárút-hálózat 

fejlesztése nyertes pályázatának támogatási szer-
ződését. 

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
2007 augusztusában írt ki pályázatot 1 milliárd fo-
rint értékben kerékpárutak fejlesztésére. A kiírásra 
17 pályázat érkezett be több mint 1 milliárd forint 
támogatási igénnyel. A beérkezett pályázatok közül 
8 nyertes született, a vissza nem térítendő támoga-
tások összértéke 631 143 146 forint volt- mondta el 
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
elnöke. 

Tihany a KDOP pályázat keretében 53 846 110 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A 
kerékpárút építésének összköltsége pedig 67 307 
638 forint lesz, melyből 1,8 km szakasz épül kül-
területen, további 1,3 km szakasz pedig belterületi 
részen.
Pál Béla elmondta, Tihany nyertes pályázata 
révén megvalósul a település központjának össze-
köttetése a 71-es úttal immáron kerékpárúton is. 
A kerékpározás reneszánszát éljük-tette hozzá az 
elnök- a beruházás így nem csak a turistákat szol-
gálja, hanem a hivatásforgalmi célok között segíti a 
munkába, iskolába járást is a községben.

A KDRFT elnöke az eseményen jelentette be, hogy 
Tihany község hazai forrású pályázaton több mint 
3,5 millió forintot nyert el a helyi Dózsa György 
utca felújítására a KDRFT július 4-i döntése alap-
ján. A KDRFÜ munkatársai már megkezdték az 
erre vonatkozó szerződés előkészítését, melynek 
aláírására a nyár végéig kerülhet sor.

A kerékpárút építése illeszkedik a település hosszú 
távú fejlesztési koncepciójába is-fogalmazott Ti-
hany polgármestere. Tósoki Imre elmondta, készí-
tik már a tihanyi kerékpárút következő ütemeinek 
terveit, jövő évre vonatkozóan a hajóállomásig, azt 
követően pedig a kompkikötőig. Tósoki Imre hoz-
zátette, a mostani fejlesztés nemcsak a minőségi és 
kerékpáros turizmust szolgálja ki, hanem garantálja 
a tihanyi üdülőkörzet valamint az örvényesi társön-
kormányzat biztonságos megközelítését.

Nagy Jenő, a térség országgyűlési képviselője az 
eseményen elmondta, Tihany turisztikai célpont-
ként az ország egyik kiemelkedő települése, ugyan-
akkor az önkormányzat területének 80%-a a Bala-
toni Nemzeti Park területén fekszik. Éppen ezért 
fontos megemlíteni, hogy a korszerű technológiával 
épülő kerékpárút a környezettel is barátságban van, 
észrevétlenül simul a környezetbe.

Belterületi útfejlesztés és kerékpárút 
építése Pápán uniós támogatással 
Pápa első alkalommal jut vissza nem térítendő uniós támogatáshoz a 
Közép-Dunántúli Operatív Program keretében; a sikeres pályázatoknak 
köszönhetően  kerékpárút fejlesztésre 42,7 millió míg a pápai Ötödik utca 
felújítására 23,3 millió nyert el a település önkormányzata – mondta el a tá-
mogatási szerződés aláírását követően a Várkertben megtartott tájékoztatón 
a Közép-Dunántúli Regionális Fej-lesztési Tanács elnöke. 

lenül a Balaton partján.  A városrészre vezető 
önkormányzati utak felújítását követően mo-
dern utcabútorokkal, új közvilágítással látják 
el a városnak ezen részeit, a reformkori város-
központ közepén elhelyezkedő ún. Vaszary 
kastély rekonstrukcióját követően kulturális 
funkciót kap majd az épület a környezetében 
lévő közpark rendezése mellett.
Nagy Jenő országgyűlési képviselő beszédé-
ben azt hangsúlyozta, hogy Füred új reform-
korában e jelentős összegű támogatással egy 
élhető fürdőváros születhet meg a Balaton 
partján. 
A balatonfüredi Jókai-villában megtartott 
szerződéskötésen részt vett Mosonyi Balázs, 
a Regionális Operatív Programok Irányító 
Hatóságának főigazgatója is, aki elmondta 
hosszú fejlődési folyamat eredménye a mosta-
ni szerződéskötés, de szerencsére egyre több, 
a kormány által korábban nevesített kiemelt 
projekt jut ebbe a fázisba. Mosonyi Balázs 
hozzátette, Balatonfüred Város Önkormány-
zata egy másik szervezettel, a régióval illetve 
ha nem is közvetlen módon, de az Európai 
Unióval vállalt sorsközösséget e projekt révén-
mint egy házasságban- így a felek mostantól, a 
szerződés aláírásától kezdve elválaszthatatlan 
részei lesznek egymásnak.
„A Balaton-part ékköve: a reformkori város-
központ felvirágoztatása Balatonfüreden II.” 
projekt megvalósításának tervezett befejezési 
időpontja 2010. március 15.
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Magazin

– Miért pont most került elő ismét ez a téma?
– Az egyesülés gondolata tavaly november-
ben fogalmazódott meg először, éppen azért, 
mert most több szempontból is előnyösnek 
tűnt. Az alapindíttatást az adta meg, hogy 
a Bokod és Vidéke Takarékszövetkezet 
ügyvezetője – aki már addig is több éve 
nyugdíj mellett dolgozott –, ez év júniusától 
ténylegesen is szeretett volna visszavonulni. 
Ezzel párhuzamosan az ún. Basel II – amely 
új európai uniós szabályozási normákat írt 
elő a pénzintézeteknek – rengeteg változást 
jelentett mindkét takaréknak, de különösen 
érzékenyen érintette a bokodiakat. Arányta-
lanul nagy befektetés lett volna – az ő nagy-
ságrendjükhöz képest – az új elvárásoknak 
való megfelelés, a létszámbővítés, infra-
struktúra-fejlesztés. Ugyanezek a szabályok 
természetesen nálunk is megkövetelték 
új munkakörök kialakítását. Felismertük, 
hogy ha az egyesülés megtörténik – és két 
központra már nem lesz szükség – az új, 
most kialakítandó munkahelyeken el tudjuk 
helyezni a bokodi kollégákat is. Mindemel-
lett néhány, addig nyugdíj mellett dolgozó 
munkatársunk státusza is felszabadult, így 
gyakorlatilag az egyesülésből adódó szemé-
lyi problémák is megoldhatónak tűntek.
– A döntés végül 2007. december 20-án 
született meg, hogy a két takarékszövetkezet 
egyesül, ekkor írtuk alá azt az együttműkö-
dési megállapodást, amely rögzítette a tényt, 
illetve azokat a feladatokat, amelyek a végre-
hajtáshoz szükségesek voltak.

– Hogyan zajlik egy ilyen egyesülés?
– Az első lépés természetesen a két taka-
rékszövetkezet taggyűlésének egybehangzó 
nyilatkozata volt, s ezt követe az előbb említett 
megállapodás, melynek keretében vállaltuk, 
hogy összehangoljuk a hitelezési és forrás-
gyűjtési tevékenységünket, egységesítjük a 
szolgáltatásainkat. A szövetkezeti törvény 
előírásának megfelelően az első feladatunk az 
volt, hogy a részjegyeket egységes szintre hoz-
tuk. Ehhez a Bokod és Vidéke Takarékszövet-
kezet tagjainál januárban ötvenezer forintra 
fel kellett emelnünk az egy tag által jegyez-
hető minimum részjegyeket. Számos feladatot 
egyeztetve, elvégezve, végül április 21-e volt, 
amikor ténylegesen – mindkét helyszínen egy-
szerre – kimondta a közgyűlés az egyesülést. 
Ehhez természetesen a felügyelet hozzájárulá-
sát is meg kellett kérnünk, s be kellett adnunk 
a szükséges okiratokat a Cégbíróságra, ahol 
a Környe-Bokod Takarékszövetkezetet 2008. 
június 30-i hatállyal be is jegyezték.

– Mit mutatnak a számok az egyesülést követően?
– Az új felállással a takarékok között a kö-
zépmezőnyben helyezkedünk el, a megyében 
pedig a harmadikak vagyunk. A mérlegfőösz-
szegünk közel 14 milliárd lett, a saját tőkénk 
pedig több mint egymilliárd forint. Ez többek 
között azért is nagyon fontos, mert ezektől az 
összegektől függ a nyújtható szolgáltatások 
egy része, mint például az ügyfeleknek fo-
lyósítható hitel. A taglétszámunk 473 főre 
növekedett, a küldötteink száma pedig 70-re. 
A felügyelő bizottságunknak 7, az igazgató-

ságunknak pedig 12 tagja van, akik közül az 
egyikük a társadalmi elnöki funkciót is ellát-
ja. A takarékszövetkezet maga pedig tovább-
ra is hármas ügyvezetéssel működik.

– Az elmúlt egy-másfél hónap alatt mennyire 
sikerült beindítani az új „gépezetet”?
– Az átalakítás kapcsán több területen is le-
hetőségünk nyílt a racionalizálásra. Az egyik 
ilyen a személyi kérdésekkel függött össze. 
Most meg tudtuk valósítani azt, hogy a kol-
légák munkahelyét és lakóhelyét összhangba 
hozzuk. A két legkisebb fiókunk kivéte-
lével az összes kirendeltségünket érintette 
ez a változás, ami hosszú távon mindenkinek 
csak előnyöket hozhat.
– Komoly feladatot jelentett az egységes 
szabályzatok megismerése, hiszen korábban 
mindkét takarékszövetkezetnél másképpen 
dolgoztak. Ezt úgy tudtuk áthidalni, hogy 
egy belső oktatást tartottunk az új munka-
társak számára. A tudnivalókat a kollégáink 
saját maguk állították össze, s ők is oktatták a 
többieket. Így gyakorlatilag egy közös tudász-
szintre sikerült felhoznunk valamennyi dolgo-
zónkat, hiszen a régieknek ez egy kis frissítést 
jelentett, az újaknak pedig megkönnyítette a 
beilleszkedést.

– Az ügyfelek mit érzékeltek az átállásból?
– Nagyon alaposan igyekeztünk mindent 
előkészíteni, hogy az ügyfeleinknek ne 
okozzunk problémákat. Ennek érdekében 
már hónapokkal előre jeleztük valameny-
nyi partnerünknek a számlaváltozásokat, 
a módosításokat. Ennek ellenére sajnos a 
szolgáltatók egy része hihetetlenül rosz-
szul állt a dologhoz, s ebből bizony adódtak 
kellemetlenségek. Mára szerencsére ezek 
már rendeződtek, s azt mondhatjuk, hogy 
zökkenőmentesek a mindennapjaink.

Cseh Teréz

Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Egyesült a két Takarék
Több mint harminc éve annak, hogy először felvetődött a Környe és Vidéke, va-
lamint a Bokod és Vidéke Takarékszövetkezetek egyesülése. Akkor azonban nem 
sikerült közös nevezőre jutni. A több évtizedes önálló gazdálkodás után csak most 
került ismét komolyan szóba a két Takarék összeolvadása. Az átalakulás részletei-
be Wéber Ferencné ügyvezető igazgató avatott be bennünket.
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Az elmúlt időszakban több hír is megjelent 
a médiában arról, hogy a Sümeg Kistér-
ségéért Közalapítvány 9 önkormányzattal 
összefogva a LEADER+ vidékfejlesztési 
program keretében beruházás ösztönzési 
programot indított. A program kereté-
ben összegyűjtésre kerültek a települések 
nagyobb, gazdasági jelentőségű fejlesz-
tési projektjei, illetve az értékesítésre, 
hasznosításra váró épületek, területek. A 
teljes összegyűjtött anyag megtalálható a 
www.sumegterseg.com honlapon.

A program keretében a Közalapítvány február-
ban információs fórumot szervezett a megújuló 
erőforrások hasznosításán alapuló beruházási 
lehetőségek vonatkozásában. Ezt követően 
júniusban a térségi vállalkozásoknak mutatták 
be a fő fejlesztési projekteket, illetve lehetőséget 
biztosítottak több vállalkozónak, projekttulaj-
donosnak is a saját tevékenységük, fejlesztéseik 
bemutatására.
A nemzeti, nemzetközi befektetői üzletember 
találkozó - amely a Hotel Kapitányban július 
24-én került megszervezésre – szintén e prog-
ram része volt.
A találkozón közel 50 érdeklődő vett részt, és 
további közel 20 szervezet jelezte érdeklődését a 
térségi befektetési lehetőségek iránt.
Az üzletember-találkozó keretein belül bemu-
tatásra került többek között Sümegen egy kb. 
700 millió Ft értékű biogázüzem létrehozására, 
üzemetetésére szóló projekt. A kistérség köz-
pontjában további projektötletként szerepelt 
egy termálfürdő-komplexum: négycsillagos 
szálloda, uszoda, wellness centrum, mintegy 3-4 
milliárd forintos bekerülési költséggel. 
Csabrendeken szintén termálfürdőt, hotelt, 
uszodát és egy biofalut szeretnének létesíteni 
zöldmezős beruházásként, 8-12 milliárd forint 
beruházási költséggel, melynek területi elhe-
lyezkedése 115 ha-ra tehető. 
Tervezik a kistérségben még két biogázüzem 
létesítését is, Megyeren és Dabroncon. 
Ez utóbbi településen ezen felül a Szegedi Róza 
kastély és kúria, illetve az épület közvetlen 
környezetében lévő gazdasági épületek hasz-
nosítását ösztönzi az önkormányzat. A kastély 
el nem idegeníthető állami tulajdon, de 99 évre 
bérelhető, s kiválóan alkalmas hotel létesítésé-
re. A környék nagyon jó vadászterület, így az 
épület vadászturizmusban való hasznosítása jó 
lehetőség. A bekerülési költség közel 1 milliárd 
forintra tehető. A gazdasági épületrészek eladó-
ak, az önkormányzat tulajdonában vannak.
Káptalanfán egy kb. 70 milliárd forintos be-

ruházási összegű megaprojekt keretében egy 
gyógyszeripari gyárat építenének, ahol érelme-
szesedést gátló gyógyszert állítanának elő. Káp-
talanfáról származik az az orvos professzor, aki 
az érelmeszesedést gátló, sőt azt visszafordítani 
képes antigént felfedezte, találmányáért az idei 
genfi szabadalmi világkiállításon aranyérmet 
kapott. A gyógyszergyár az előzetes kalkulációk 
szerint évi 38 milliárd dollárnyi bevételt hozna. 
Káptalanfán terveznek kisgépek és informati-
kai eszközök újrahasznosítására is egy üzemet, 
melynek a hozzávetőleges bekerülési költsége 
100-150 millió Ft.
Zalagyömörőn a 84-es főútvonal mellett ásvány-
víz-palackozó építését tervezik egy meglévő kút-
ra, ami jelenleg is ivóvízkútként működik. 
A program az országban egyedülálló, hiszen 
ilyen összefogással még egy térség sem indított 
befektetés ösztönző programot hazánkban. 
A nagy érdeklődés azt mutatta, hogy megéri 
az önkormányzatoknak hasonló programokat 
szervezni.  A program hatására olyan együtt- 
működési tárgyalások indultak és indulnak 
meg várhatóan a közeljövőben, melynek hatá-
saként az elkövetkező években a 9 fő fejlesztési 
projektből 3-4 megvalósulása az elkövetkező 
4-5 évben reális elképzelés, 10-15 éves távlatban 
pedig reményeink szerint mind a 9 beruházás 
megvalósul.
A fenti projekteken túl Sümeg Város Ön-
kormányzata tovább bővíti az ipari területét, 
hogy még vonzóbb vállalkozói környezetet 
teremtsen. 
A hátrányos helyzetű kistérségen erre szükség is 
van, hiszen a munkanélküliség az országos átlag 
kétszerese. A jelenlegi EU-s támogatásoknak 
köszönhetően vonzó befektetői terület a süme-
gi kistérség, mivel hátrányos helyzetűségénél 
fogva az innen benyújtott pályázatok minden 
elbírálásnál előnyt jelentenek.

Hírek a régióból

Beruházások ösztönzése 
Sümeg és térségében

Tatabánya brüsszeli 
elismerést kapott
A tatabányai önkormányzat hőség és a ma-
gas ultraviola sugárzás elleni, úgynevezett 
„hőségriadó terve” első helyezést ért el az 
uniós „Klímaváltozás és az Egészségvé-
delem” elnevezésű – települések közötti – 
verseny „alkalmazkodás” kategóriájában.

Az uniós szakmai szervezetek vezetői szerint 
a tatabányai cselekvési terv jó példa minden 
európai város számára. A győztes pályázatért 
járó oklevelet a város képviseletében Oláh 
András klímareferens vette át Brüsszelben 
Genon Jensentől, a HEAL (Egészség- és 
Környezetvédelmi Szövetség) elnökétől és 
Francesco Ronfínitől, az EUregha (Európai 
Regionális és Helyi Egészségvédelmi Ható-
ság) régióvezetőjétől. 
A díjkiosztás alkalmából rendezett szakmai 
konferencián mintegy százfős szakértői kö-
zönség előtt bemutatták a Komárom-eszter-
gomi megyeszékhely hőségriadó tervét. Ben-
csik János polgármester a díjjal kapcsolatosan 

elmondta: idén januárban a tatabányai köz-
gyűlés az országban elsőként fogadta el a vá-
ros hőség- és UV-riadótervét. A dokumentum 
része a település klímastratégiájának. 
Az előkészítő munkába bevonták a kistérségi 
polgármestereket, a tatabányai szociális és 
egészségügyi ellátó és közbiztonsági intéz-
mények vezetőit. A terv megvalósításához 
az Országos Környezet-egészségügyi Intézet 
igazgató-helyettes főorvosa, Dr. Páldy Anna 
tett szakmai ajánlásokat. A tatabányai terv 
elkészítésekor – a nemzetközi tapasztalatokat 
felhasználva – egy olyan hálózatot alakítottak 
ki, amely vészhelyzetekben kezdi meg műkö-
dését. Ennek intézményi alapja az egészség-
ügyi ellátó rendszer és a katasztrófavédelem. 
A város vezetője hangsúlyozta: az elkövetkező 
évtizedekben a felmelegedés és a klímavál-
tozás hatásainak növekedése, szélsőségeinek 
erősödése miatt minden településnek szüksé-
ge van az ilyen tervekre. 
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A Harmonia Albensis zenei sorozat-
ra már elkapkodták rég a bérleteket. 
Egy-egy előadásra még lehetett szóló 
jegyeket kapni a jegyirodában és a pa-
vilonokban. A legnagyobb érdeklődéssel 
várt koncertet talán Miklósa Erika ári-
aestje jelentette július 28-án. 

A székesfehérvári Szent István Bazilika 
padsorai zsúfolásig megteltek, mint ahogy a 
középre és oldalra tett székek, az orgona, s a 
karzat helyei is. Már a bejárati állóhelyek is 

elfogytak, s még egyre jöttek az érdeklődők. 
Többeknek meg kellett elégedniük a kihal-
latszó dallamokkal. 
Drahos Béla vezényelt, közreműködött az  
Alba Regia Szimfonikus Zenekar. 
Meghívott szólistaként Wiedemann Berna-
dett és Mukk József szerepelt, akiket több-
ször visszatapsolt a zeneértő hallgatóság. 
Legnagyobb sikere kétségkívül Miklósa Eri-
kának volt, aki Händel, Mozart áriákat éne-
kelt – mindenki szívét-lelkét meghódítva. 

Göde Andrea

A Harmonia Albensis sorozat lélegzetelállító áriaestje

Miklósa Erika meghódította a fehérváriakat

Könyv alakban jelent meg a 
tataiak Magyary-terve
A tataiak összefogásával és közös mun-
kájával elkészült a város hosszú távú 
fejlesztési terve, a Magyary-terv, amely 
könyv alakjában vált hozzáférhetővé az 
érdeklődők számára. 

A terv készítését a 2006-os ön-
kormányzati választások után 
határozta el a város új vezetése. 

Az ötletet Magyary Zoltánnak 1938-
ban megjelent Mi lesz Tatatóvárosból? 
című írása adta, ami új feladatokat, 
célokat fogalmazott meg a két város 
egyesítése kapcsán. A most könyv alak-
ban megjelenő Magyary-terv vitairatát 
a tataiak 2007 őszén ismerhették meg, 
melyet az önkormányzat közös vitára 
bocsátott a közösségek, intézmények, a 
lakosság részére. A Magyary-terv Vita-
irata a város közvéleményét rendkívüli 
mértékben megmozgatta. A társadalmi 
vita 2007 novemberében zárult le, a be-
érkezett több mint négyszáz írásos ész-
revételt feldolgozták és beleépítették a 
Magyary-terv végső változatába. 

A tatai önkormányzat azonban már az 
év elejétől a Magyary-terv Vitaanya-
gának szellemében dolgozott. Elkészí-
tették Tata Közoktatási Intézkedési 
tervét, megalkották a Gyermekbarát 
város koncepciót, a kistérség egészség-
fejlesztési tervét, elfogadták a város 
marketingkommunikációs stratégiáját, 
majd a települési és térségi turiszti-
kai koncepciót is. A Tata-Neszmélyi 
borút program illetve a Gasztroland 
fejlesztés pedig a kistérségi szakmai, 
turisztikai összefogását szolgálja. Az 
önkormányzat jelenleg a Kossuth tér 
átépítésének tervein dolgozik, a Kris-
tály-fürdő rekonstrukcióját készítik elő. 
Ugyancsak ezzel az időponttal indult el 
az Integrált Városfejlesztési Stratégia 
kidolgozása, mely a város teljes terü-
letfejlesztési célú átvilágítását és rövid, 
közép és hosszú távú fejlesztési koncep-
cióját tartalmazza. 

Tata társadalom- és településfejleszté-
sét, igazgatásszervezését és gazdaság-
fejlődését a XXI. század első felében 
meghatározó Magyary-tervet Tata és 
Tóváros egyesítésének 70. évfordulóján 
a következő 70 évre azzal bocsátja útjá-
ra az önkormányzat, hogy bizalommal 
mondják, hogy ma is jó tatainak lenni, 
de azt remélik, hogy a jövőben még 
jobb lesz!

1928. júliusában, 80 évvel ezelőtt 
történt, hogy hazánk megregulázott 
méretű hadserege Várpalotán, a már 
akkor is lőtérként működő területen 
próbálta ki a titokban fejlesztett fegy-
verek egyikét, egy ágyút. Az alkalom 
egyben bemutató is volt a katonai 

vezetés számára. 80 évvel ezelőtt tra-
gédia történt: az ágyú felrobbant, és 
vitéz Csörgey Károly tábornok több 
bajtársával együtt meghalt. Emlékü-
ket obeliszk őrzi a tési út mellett.
Az obeliszk tetejéről büszke turul 
vigyázta egykor a hősök álmát, sajnos, 

régen ellopták már. A tava-
lyi, 79. évfordulón született 
meg az elképzelés, hogy a 
80. legyen szebb a többinél, 
avassuk újra a turult. Sze-
rencsére igen sokan álltak 
a kezdeményezés mellé, és 
elkészült ősi nemzeti jelké-
pünk Nesó Sándor népmű-
vész felajánlásában. A Nem-
zetőrség, a Vitézi Rend, 
nyugalmazott honvédtisztek 
részvételével 2008. július 
25-én volt az ünnepélyes 
avatás vitéz Csörgey Károly 
emlékoszlopánál.

Vitéz Csörgey Károly emlékoszlopa Várpalotán



Tavaly ősszel a tatai lengyel kisebbségi ön-
kormányzat vezetője, Bros Stanislawné köz-
vetítette a Komárom-Esztergom megyei ön-
kormányzat elnöke felé a lengyelországi 
Szent Kereszt vajdaság együttműködési 
szándékát. A Lengyelország déli részén 
található, Kielce székhelyű, 1 millió 300 
ezer lakosú vajdaság nevét arról az erek-
lyéről kapta, melyet Szent István király fia, 
Imre herceg egy vadászat emlékére adomá-
nyozott az itt élő bencéseknek. A lengyel 
vendégek a szándéknyilatkozat aláírásának 
tiszteletére elhozták Magyarországra a 
Szent Kereszt ereklyét, amely a vasárnap ta-
tai Szent Kereszt templomban tartott mise 
után láthattak a hívek. A vajdaság vezetői 
kulturális, gazdasági, oktatási és számos 
más területen kerestek érintkezési pontokat 
a megyével.
 
Megyénk városainak korábban is voltak 
lengyel testvérvárosi kapcsolatai: Tatabá-
nya Bedzinnel, Esztergom Gniezno-val, 
míg Tata a Szent Kereszt vajdaságbeli 
Pinczów-val tart fenn hosszú esztendők óta 
gyümölcsöző barátságot. A Szent Kereszt 

vajdaság felkérése után alkalom nyílt arra, 
hogy megyei szinten is kialakuljon egy test-
vérkapcsolat.  

Komárom-Esztergom megye közgyűlése 
idén határozatban nyilvánította ki, hogy 
szívesen elfogadja a felkínált együttmű-
ködési lehetőséget, és köt testvérmegyei 
megállapodást a Szent Kereszt vajdasággal. 
Az aláírási ceremóniát a megyeháza tanács-
termében tartották meg szeptember 20-án. 
A szerződést megyénk képviseletében dr. 
Völner Pál, a megyei közgyűlés elnöke és 
Adam Jarubas, a lengyel vajdaság marsallja 
látták el kézjegyükkel. 

– Történelmünk sok helyen összefonódik a 
lengyel nemzetével. A régmúlt eseményei 
után egészen friss élmény, hogy négy éve 
együtt léphettünk be az Európai Unióba 
– mondta dr. Völner Pál. – Bízom abban, 
hogy megyénk és a vajdaság számos közös 
érintkezési pontot talál majd egymással, 
hiszen ez mindannyiunk érdeke. Az első 
látható lépés már megtörtént, hiszen aláír-
tuk a tatai és a pinczówi speciális iskolák 

együttműködési szándéknyilatkozatát. A 
jövőben a gazdaság, a kultúra és a sport 
területén is számos kapcsolódási pont ala-
kulhat ki – fogalmazott az elnök.
   
– Az unióba lépéssel megnyíltak a lehető-
ségek, hogy közösen pályázzunk különböző 
projektekben – vélekedett Adam Jarubas, 
a vajdaság marsallja. – Számunkra öröm, 
hogy Komárom-Esztergom megye elfo-
gadta a felkérésünket, és a jövőben számos 
területen együttműködhetünk. Elsősorban 
az oktatás, valamint a gazdaság területén 
várható jelentős előrelépés. Vajdaságunk-
ban rendezzük Lengyelország második 
legnagyobb gazdasági kiállítását, amelyre 
természetesen Komárom-Esztergom me-
gyét is szeretettel várjuk.
 
Lengyel vendégeink sokszínű és tartalmas 
program keretén belül megismerkedhettek 
hazánk fővárosával. Budapesten látogatást 
tettek a hazánkba akkreditált lengyel nagy-
követ asszonynál és a kereskedelmi attasé-
nál, majd a hivatalos programot követően 
megtekinthették a város nevezetességeit. A 
delegáció tagjai részt vehettek a Tata Város 
Lengyel Kisebbségi Önkormányzata által 
rendezett Esélyegyenlőség Napja program-
jain. Itt aláírták a pinczow-i és a tatai Új úti 
speciális iskola együttműködési megállapo-
dását. Ellátogattak Esztergomba, hazánk 
első fővárosába, megismerhették megyénk 
e lengyel történelmi emlékekkel is büszkél-
kedő városát. 

K E M Ö H

Komárom-Esztergom megye és a lengyelországi Szent Kereszt vajdaság 

Együttműködő térségek
„Történelmünk, közös múltunk és jelenünk összeköt bennünket, ezért is fontos, 
hogy a két megye a jövőben együttműködik” – mondta köszöntőjében dr. Völner 
Pál. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, illetve a lengyelországi 
Szent Kereszt vajdaság (Województwo Swietokryskie) marsallja, Adam Jarubas 
a Megyeházán ünnepélyes keretek között írta alá a két megye együttműködési 
szándéknyilatkozatát. Az aláírást követően elkezdődött az érdemi munka: a két 
megye képviselői megállapodtak a tatai és a pinczówi speciális iskolák együttmű-
ködéséről.
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Mezőfalva
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Szeptember 22-én a Fejér megyei Mező-
falván két felújított lakásotthont adtak 
át a kis lakóknak. A megyei önkor-
mányzat fenntartásában működő lakás-
otthonokat a Gyermekvédelmi Központ 
neveltjei vehették birtokukba.

Az ünnepélyes átadáson Balsay István, a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke mondott 
rövid beszédet. Sajnálattal jegyezte meg, 
hogy napjainkban a források hiánya, továb-
bá a döntéshozók szociális érzékességének 
hiánya miatt ritka a hasonló esemény. Ki-
jelentette ugyanakkor, hogy a megyei ön-
kormányzat minden akadályozó körülmény 
ellenére mindent elkövet, hogy a szociális 
és gyermekvédelmi szakosított ellátások 
tárgyi-elhelyezési valamint személyi feltéte-
leit mielőbb a jogszabályi normáknak megfe-
lelővé tegye.
Ezen törekvés keretében valósult meg a most 
átadott beruházás, amelynek bekerülési 
költsége mintegy 29 millió Ft volt, melyből 
csaknem négymilliót a Szociális és Munka-
ügyi Minisztérium által kiírt pályázati for-
rásból biztosítottak, 25 millió Ft-ot pedig a 
megyei önkormányzat saját forrásaiból. En-
gedélyezett tervei vannak egy 48 férőhelyes 
gyermekotthon megépítésének, és készül a 
sárbogárdi, lepsényi lakásotthonok, vala-
mint az előszállási utógondozó felújítására 
benyújtandó európai uniós pályázat.

Deresné Tanárki Mária, a Fejér Megyei Ön-
kormányzat Gyermekvédelmi Központjának 
igazgatója felelevenítette a korábbi áldatlan 
körülményeket, és megköszönte a felújítás-
ban résztvevők munkáját, közreműködését.
A két lakásotthonban összesen 22 férőhely 
van. A 2-3 ágyas szobák, a fehérvári Juhar 
Komplett Kft.-nek köszönhetően vadonatúj, 
esztétikus bútorokkal berendezve várták az 
új honfoglalókat, akik igazán családias kör-
nyezetbe kerültek, hála a döntéshozók, a ki-
vitelezők, az oktatók és nevelők példaértékű 
összefogásának.

veér

Kis honfoglalók 
a megújult lakásotthonokban
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Székesfehérvár

Először  dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke mondott rövid köszöntőt:
„Ma nem hétköznapi gondokról és felada-
tokról lesz szó. A mai alkalom ünnepi. Van 
az emberiségnek olyan értékes, közös kincse, 
amelynek jelentősége felbecsülhetetlen.  A 
Biblia az. Hívők és nem hívők számára egy-
aránt olyan érték kell – vagy kellene – hogy 
legyen, amely örökbecsű, amely iránytű lehet 
a mai, furcsa, elidegenedett, érték- és iden-
titásválsággal küszködő világban. A 2008-as 
esztendő a Biblia éve. Örömmel fogadtam 
megyés püspök úr kezdeményezését, amikor 
jelezte: valamennyi megyei önkormányzati 
intézményünk vezetőjének egy-egy Bibliát 
kíván adni ajándékul. 
Főtisztelendő Megyéspüspök Úr! Mielőtt 
megosztaná velünk gondolatait a Szent 
írásról és a Biblia évéről, kérem, engedje 
meg, hogy egy-két mondatban szóljak a Fe-
jér Megyei Önkormányzat fenntartásában 
működő intézményekről, amelyeknek első 

számú vezetői vannak most itt jelen. Kezdjük 
történelmi értékeink őrzőivel!
A Fejér Megyei Múzeumok Igazgatósága 
szervezetéhez 8 székesfehérvári és 9 vidéki 
állandó kiállító hely tartozik. Így a Szent 
István Király Múzeum mellett például a 
Gorsium Régészeti Park, a dunaújvárosi 
Intercisa Múzeum, a székesfehérvári Nem-
zeti Emlékhely, a Csók István Képtár. A 
múzeum 83 ezer kötetes szakkönyvtára is 
országos jelentőségű. 
A Fejér Megyei Levéltár óriási mennyiségű, 
nagy értékű iratmennyiség megőrzéséről 
gondoskodik, alkalmassá téve a kutatómun-
kára. Az intézmény jelenleg három telep-
helyen működik, a Szent István téri épület 
felújítására címzett támogatásért pályázott 
és nyert az önkormányzat. 
A Megyei Művelődési Központ több mint 
négy évtizede szolgálja Fejér megye közös-
ségi művelődését, segíti a települési önkor-
mányzatok közművelődési feladatellátását, a 

kisebbségi önkormányzatok, valamint a köz-
művelődési célú civil szervezetek művelődési 
céljai megvalósítását.
A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 
csaknem 410 ezres állománnyal, benne 
több mint 270 ezer kötettel várja az olva-
sókat.  Azaz nem csupán várják őket a ki-
váló könyvtáros szakemberek, hanem, igen 
aktívan, cselekednek, kezdeményeznek is: 
könyvtárunk az olvasás-népszerűsítő prog-
ramok sikeres megyei szervezője. 
Megyei önkormányzatunk 15 közoktatási 
intézményt tart fenn: általános és középisko-
lákat, speciális szakellátó intézeteket – Ve-
lencén, Martonvásáron, Sárbogárdon, Bics-
kén, Móron, Seregélyesen, Pusztaszabolcson 
– vagyis a megye minden részén. Mind az 
alapfokú, mind a középfokú oktatási-nevelé-
si intézményekben dolgozó pedagógusok el-
hivatott, igényes, áldozatkész szakmai mun-
kát folytatnak. Fontos szakmai feladatot lát 
el az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatunk. 
A Prelúdium Alapfokú Művészeti Intézmé-
nyünk Bicskén működik. A Gyermekvédel-
mi Központunk – mint integrált intézmény 
– 435 gyermek- és lakásotthoni, valamint 774 
nevelőszülői férőhelyen gondoskodik 616 fő 
kiskorú és 136 nagykorú, utógondozói ellá-
tottról. Éppen tegnap adtunk át két felújított, 

Igazgatói értekezlet ajándék Bibliával
Valamennyi, a Fejér Megyei Önkormányzat fenntartásában működő intézmény első 
számú vezetője részt vett azon a nyilvános, nyitott igazgatói értekezleten, amelynek 
színhelye a megyeháza Címerterme volt 2008. szeptember 23-án. A rendezvényt 
megtisztelte jelenlétével dr. Spányi Antal megyéspüspök, aki a Biblia éve alkalmából 
valamennyi intézménynek egy-egy példányt ajándékozott a Szentírásból.



Székesfehérvár
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korszerűsített lakásotthont Mezőfalván.
Áttérve a szociális gondoskodásra, Integrált 
Szociális Intézményünkről röviden csak 
annyit: sárosdi és mezőszilasi telephelyén 
idősek számára, gánti és bicskei telephelyén 
fogyatékos és pszichiátriai betegek számára, 
polgárdi, tekerespusztai, és alapi telephelyén 
pedig fogyatékos emberek számára nyújt 
részben ápoló-gondozó, részben rehabilitá-
ciós ellátást. 
A Fejér Megyei Szent György Kórház ha-
zánk legnagyobb közkórházai közé tartozik, 
a Dunántúl legnagyobb egészségügyi intéz-
ménye. Jelenleg összesen 2440 orvost és 
egészségügyi szakembert foglalkoztat, 1184 
aktív és 550 krónikus ágyon folytat gyógyító 
munkát. Minden törekvésünk, így 12 milli-
árdos uniós pályázatunk is arra irányul, hogy 
a betegek gyógyítása a legmagasabb szakmai 
színvonalon, gyógyulása pedig a legmoder-
nebb feltételek között történjen.
Főtisztelendő Megyés Püspök Úr! Két teljes 
nap is kevés lenne teljes egészében bemutat-
ni a megyei önkormányzat által fenntartott, 
működtetett intézmények tevékenységét. 
Erre majd egy másik alkalommal vállal-
kozom. Most csak felvillantottam egy-két 
tényt. Csupán érzékeltetni akartam az itt 
jelenlévő intézményvezetők szakmai munká-
jának jelentőségét. 
Most – megköszönve az Ön értékes kezde-
ményezését –, arra kérem, ossza meg velünk 
gondolatait a Biblia évéről.” 
 
Dr. Spányi Antal megyés püspök – utalva a 
megyei közgyűlés elnökének áttekintésére a 
megyei intézményekről –, annak a meggyő-
ződésének adott hangot: hatalmas az a szol-
gálat, amelyet az intézményvezetőkre bíztak. 
Ezek a feladatkörök biztos értékrendet, fe-
lelősségteljes gondolkodást kívánnak.
Emlékeztetett rá: ebben az esztendőben a 
keresztény egyházak a Biblia évét, XVI. Be-

nedek pápa pedig a Szent Pál évet hirdette 
meg. Központi gondolatuk a Biblia, illetve 
a Szentírás üzenete. Személyes hangon 
megvallotta, nem tudja magában szétvá-
lasztani a tanúságot tevő papot, a kultúrát 
szerető embert, a Bibliára hívőként tekintő 
embert. A Bibliát mint emberi alkotást 
kívánja átadni az intézményvezetőknek 
– hangsúlyozta –, olyan alkotásként, amely 
meghatározza Európa kultúráját, amelynek 
alapja a zsidó-keresztény kultúrkör. Olyan, 
Istentől sugalmazott Könyvnek nevezte a 
megyés püspök a Szentírást, amely segítheti 
az emberi kapcsolatokat. Kifejtette: ha nem 
figyelünk a Biblia üzenetére, szükségszerűen 
erkölcsi válság következik be. Beszéde végén 
arra kérte az intézményvezetőket: fogadják 
el tőle a Bibliát, intézményük számára, akár 
hittel, akár csak azért, mert az alapozta meg 
az európai kultúrkört. Tegyék lehetővé mun-
katársaik számára, hogy kézbe vehessék a 
Bibliát. Reményét fejezte ki, hogy – mint két 
évezrede folyamatosan – a Biblia segíteni fog 
emberi gondjaink megoldásában.

A megyés püspök  valamennyi megyei ön-
kormányzati intézmény vezetőjének egy-egy 
Bibliát adott át. A gesztust, az ajándékot – az 
intézményvezetők nevében – dr. Demeter 
Zsófia történész, a Fejér megyei Múzeumok 
Igazgatóságának igazgatója köszönte meg:
„Jelentős ajándékot kaptunk ma mindany-
nyian. Olyan könyvet, a KÖNYVET, amely 
az örömhírrel lelki útravalónk lehet. A ma-
gyar nép asztalán ez a könyv a lelki útravaló 
mellett mindennapi útmutatással is szolgált. 
Ezen túl azonban szokásban volt az, hogy a 
családi Bibliába jegyezték be a legfontosabb 
eseményeket. Természetesen elsősorban a 
születések és halálesetek dátumát.
Egy ilyen, generációk által használt, nagy 
becsben tartott családi Bibliába tekinthet-
tem be, amikor Zámoly történetét kellett 

megírnom a Száz Magyar Falu Könyvesháza 
című jelentős millenniumi sorozatban. Tör-
ténelmi adatok után kutattam tehát, s persze 
történelmi adatokat találtam. Cseh Sándor 
Bibliájában pontos adatokat találtam a nagy 
zámolyi tűzvészről, amely 1891. december 
9-én pusztított a faluban, amelynek tovater-
jedését a katolikus iskola magas fala, illetve 
a katolikus templom palateteje akadályozta 
meg. Cseh János 1875-ben vásárolt Bibliá-
jába a családjáról szóló adatok mellett azt is 
híven bejegyezte, hogy a nagy tűzvész után 
a pap a templomban Joel Próféta könyvének 
I. részéből választott textust, az I. rész 2., 3. 
és 15. versét. Bizony, így is lett. Cseh János 
beírta, dédunokája megőrizte, de ma is tudja 
minden zámolyi a történetet. Tőlük gyűjtöt-
ték össze az önkéntes tűzoltóság történetét 
földolgozók, és én is.
A szomorú szívű családfő nagy fájdalmát, 25 
éves fia hősi halálát is bejegyezte. A fiú, Cseh 
József elesett a Kárpátokban 1915. május 18-
án. Egyike volt az I. világháború zámolyi 
hősi halottjainak. A fájdalmas apa utóbb 
imádságos könyvébe a nemzet fájdalmát is 
híven bejegyezte. „A világ háború után gyász 
isteni tisztelet volt egész országban 1920. 
január 21-én. Az felvet leczke Zsoltárok 
Könyve LXXX. zsoltár 5,6,7. verse…”
A gyász istentiszteleteket követte a gyászos 
béke. S valóban nem volt más teendő, mint 
fohászkodni a Seregek Urához. Így fonódik 
össze ebben a családi Bibliában és imádságos 
könyvben a család és a nemzet története.
Fontos, hogy az a Biblia, amit ma kaptunk, 
dokumentum legyen kezünkben: útmutatás 
a spirituális életre, de a mindennapokra is. 
Miközben minden intézmény nevében meg-
köszönöm Püspök Úrnak az ajándékot és az 
útravalót, egyben kívánom, hogy használjuk 
is mind ünnepeinken, mind hétköznapjaink-
ban!”



Tisztelt Vállalkozók, akik még nem 
tagjai a Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarának!

A KEMKIK küldöttgyűlése döntése 
értelmében, támogatási keretet hoztunk 
létre azoknak a tagjainknak, akik éves 
tagságukat befizették, illetve azon vál-
lalkozásoknak is, akik eddig  kacérkod-
tak a belépés gondolatával és most meg-

valósítják szándékukat. Terveink szerint 
a tagság által befizetett éves tagdíj nagy-
ságrendjét, megközelítően 20 millió 
forintra pályázhatnak az érdeklődők, 
„Széchenyi kártya kamattámogatás”, 
„Számítógépes konfiguráció vásárlás”, 
„Weblap készítés, fejlesztés” valamint a 
„Mesterképzés” témakörökben. 

Amint a pályázati kiírások is tartal-

mazzák, 2008. szeptember 1-jétől lehet 
pályázni. Felhívjuk tagjaink figyelmét, 
hogy a vásárlások során részesítsék 
előnyben azokat a tagjainkat, akik web-
lap készítéssel vagy számítógépes konfi-
guráció forgalmazásával foglalkoznak! 

A mai napig az alábbi cégek esetében 
van tudomásunk róla, hogy számítógép 
értékesítéssel foglalkoznak:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tisztelt Vállalkozó Tagjaink!
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Cégnév Vezető Cím Telefon / E-mail Kedvezmény

ÁGM Kft. Pein  Ádám Oroszlány, 
Eszterházy u. 12.

34/560-280
agm-kft@t-online.hu

3-5%

COMP-L Kft. Karcz Jenő Dorog, 
Esztergomi u. 1. 

33/442-409
info@szamitastechnika.net

4%  kivéve: Note-
book, navigáció

Irodatechnika Kulcs Kft. Székely József Tatabánya, 
Dózsa Gy. u. 62.

34/310-949
kulcskft@enternet.hu

5%

Korall Számítástechnika Kft. Stamler Sándor Tatabánya, 
Köztársaság u. 44.

34/512-630
korall@t-online.hu

4%

Axa Soft Kft. Bucsák Péter Tata,
Baji u. 48.

34/589-999
axasoft@axasoft.hu

5%

Geo-PC Kft. Gábor Miklós Komárom, 
Zrínyi Miklós u. 30.

34/340-157
gabor.miklos@geopc.hu

5%

Kérjük tagjainkat, hogy azok, akik a 
fenti cégekhez hasonlóan értékesítenek 
számítógépeket vagy weblapkészítéssel 
foglalkoznak, adják meg elérhetőségü-
ket, hogy azt közzétehessük portálun-
kon, illetve Hírlevelünkben. 
Örömmel vennénk, ha a már bejelentke-
zett cégek illetve felhívásunk hatására 

újonnan bejelentkezők kedvezményt ad-
nának (melynek nagyságrendjét szíves-
kedjenek megadni) a Kamarai Tagsági 
Kártyával rendelkező tagtársaiknak!

A portálra feltett pályázati kiírás tar-
almazza a pályázat benyújtásához szük-
séges információkat. Felhívjuk a figyel-

met, hogy a pályázatoknál a beérkezés 
sorrendjében döntünk a támogatás oda-
ítéléséről, és addig lehet pályázni, amíg 
a keret tart!

Bővebb információ: 
Scheib Erika 
34/513-016, 

escheib@kemkik.hu 

Weblapkészítéssel foglalkozó tagunk:

Cégnév Vezető Cím Telefon / E-mail Kedvezmény

Kem-Bridge Net Cseh Teréz Tatabánya,
Táncsics M. u. 51.

34/310-971
info@regioregia.hu

egyedi, partneri 
kedvezmény
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A kutatások már 7-8 évvel ezelőtt kez-
dődtek, mára az innovációs lánc eme-
letére értek. A kooperáció közvetlen 
előzménye, hogy a Pannon Egyetem 
Műszaki Informatikai Karán 2007. júni-
us 7-én négy intézmény (Pannon Egyet-
em Műszaki Informatikai Kar, Csolnoky 
Ferenc Megyei Kórház, MTA Műszaki, 
Fizikai és Anyagtudományi Intézete, 
Agyérbetegségek Országos Központja) 
közös akaratából ünnepélyes keretek 
között megalapította az Egészségügyi 
Informatikai Kutató-Fejlesztő Közpon-
tot (EIKFK). 
Az Agyi Bioelektromos Képalkotó La-
boratórium a kórház Ideggyógyászati és 
Agyérbetegségek Osztályán kap helyet, 
vizsgálatait az EEG technológiára építi. 
Az EEG az agyi elektromos tevékenysé-
get érzékeli, ami az agyműködés egyik 
kísérője. A szokványos 16 csatornás 
elvezetés helyett 128 csatornával az 
agykéreg nagy felbontású vizsgálata le-
hetséges. Időben is nagy felbontásra al-

kalmasak, ami másodpercenként akár 
200 000 jel elemzését teszi lehetővé.
Ezek feldolgozásához erős informatikai 
háttér kell, melyet a Műszaki Infor-
matikai Kar kiváló szakembergárdája 
szolgáltat. A laboratóriumban orvos, 
pszichológus, villamosmérnök és in-
formatikus szakemberek dolgoznak 
együtt. Ezen interdiszciplináris meg-
közelítés további kiterjesztése vált lehe-
tővé a laboratórium megnyitásával. A la-
boratórium vezetője Professzor dr. Nagy 
Zoltán, egyetemi tanár, európai hírű 
neurológus.

 A kórházban különböző betegségeket, 
elsősorban a szélütést követő állapo-
tokat kutatják, azt vizsgálják, hogy az 
agyi reparatív folyamatokat milyen 
módszerekkel lehet felgyorsítani, van-
nak-e olyan molekulák, amelyek ezt a 
folyamatot, azaz az agyszövet gyógyu-
lási készségét fokozzák. Az új labora-
tórium által szolgáltatott diagnosztikai 

információ kiegészítője más nagyértékű 
agyi képalkotó rendszer eredményének, 
mint amilyen például a funkcionális 
MRI (fMRI), vagy a pozitron emisszi-
ós tomográfia, PET. A bioelektromos 
képalkotás alapvetően abban a vonat-
kozásban képes felülmúlni az említett 
rendszereket, hogy képes az agyban 
végbemenő nagysebességű folyamatok 
megismerésére, valamint az agyon belüli 
egyes területek funkcionális kapcsolatá-
nak vizsgálatára.

Fontos megemlíteni, hogy a laboratóri-
um elsősorban kutatási egység, amely 
tervezett működése során egyre na-
gyobb mértékben szolgálhatja a gyógyí-
tási tevékenységet is. A tervezett együtt-
működés során a Csolnoky Ferenc 
Kórház a kísérletes vizsgálatok klinikai 
hátterét, a Pannon Egyetem Műszaki 
Informatikai Kara a bonyolult infor-
matikai, mérés- és számítástechnikai 
hátteret biztosítja. A kutatást hazai, és 
Európai Unióból származó kutatási for-
rások és az Informatikai Tudományok 
Doktori Iskola hallgatói és munkatársai 
támogatják.

Megnyílt az új kutatólabor 
Veszprémben
Az agyi folyamatok vizsgálata világviszonylatban is intenzív kutatás tárgya, a Pan-
non Egyetem és a Csolnoky Ferenc Megyei Kórház egyedülálló együttműködésének 
köszönhetően Agyi Bioelektromos Képalkotó Kutatólaboratóriumot működtetnek.
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A komáromi Élettér Közösség- és 
Településfejlesztő Egyesület és a Kon-
szenzus Alapítvány Budapesti Szerve-
zete a HEFOP -2.2.1-06.-06/1.-2007-
01-0125/4.0 azonosító számú pályázat 
keretében Hálózatépítés és partnerség 
„Szociális szakemberek képzése és 
munkaerő-piaci együttműködés-fej-
lesztés a Közép-dunántúli régióban” 
címmel képzési és együttműködés-se-
gítő programot indított. 

– Képzésünk célja, hogy a szociális és 
munkaügyi szférában dolgozók jobban 
megismerjék egymás munkáját, te-
vékenységét, s ezáltal a halmozottan 
hátrányos helyzetű csoportok tagjai 
számára hatékony segítséget legyenek 
képesek nyújtani a munka világába 
történő be-, és visszailleszkedéséhez. 

– nyilatkozta Markóné Tóth Ágnes az 
Élettér Egyesület elnöke. 
A képzés résztvevői - 75 fő - szociális 
szakemberek (önkormányzatok szoci-
ális bizottságai, családsegítők szociális 
szakemberei, gyermekvédelmi szakem-
berek, rehabilitációs foglalkoztatásban 
érintettek), pártfogók, munkaügyi 
központok szakemberei, civilek, értel-
mileg, vagy testileg akadályozottakat 
oktató, nevelő szakemberek; hajlékta-
lanszállók alkalmazottai. 

A képzés 5 csoportban történik, cso-
portonként két darab 3 napos bentlaká-
sos képzésből, ezek után csoportonként 
1-1 nap szupervízióból, s egy záró kon-
ferenciából tevődik össze. Mindez 2008 
szeptember-novemberében zajlik.

A projekt konkrét célja a szociális és 
munkaügyi igazgatásban, szolgáltatá-
sokban dolgozó szakemberek képzése, 
amely kommunikációs és együttműkö-
dési készségek fejlesztésére, átadására, 
hatékony, célorientált helyi kooperáci-
ók és hálózatok kialakításra, fenntar-
tására irányul.

Fontos célja a képzésnek, hogy az el-
látórendszerben bármilyen módon 
érintett intézmények, szervezetek 
tevékenysége a korábbiaknál jobban 
illeszkedjen a munkaerőpiaci elvárá-
sokhoz, valamint a kiegészítő szoci-
ális szolgáltatásokhoz, hiszen ezáltal 
a segítő munkához hozzákapcsolja a 
foglalkoztatási esélyek növeléséhez 
szükséges tudást, készségeket is. Ezzel 
a megközelítéssel egyúttal az ágazatok 
közötti együttműködés is erősödik, 
ami hatékonyabbá teszi a hátrányos 
helyzetű csoportok munkaerőpiaci és 
társadalmi beilleszkedésének elősegí-
tését.

A képzés térítésmentes, HEFOP-for-
rásból kerül lebonyolításra, a résztve-
vőknek mindössze a képzésre történő 
utazás költségét kell fedezniük.

A társadalmi befogadás elősegítése a szociális 
területen dolgozó szakemberek képzésével

Információ kérhető:

E-mail: eletter@novonet.hu
Élettér Egyesület
34/526-955

ADOMÁNYGYŰJTÉS  GYERMEKEKNEK!
A Család Nélkül Alapítvány, a Peron Music Alapítvány, a Tatabányai Zenész-egylet, a Bázis Gyermek és Ifjúsági Egyesület és az Élettér 

Egyesület adomány-gyűjtést szervez dévai, bikafalvi és Komárom-Esztergom megyei gyermekek részére.

Elsősorban tollakra, ceruzákra, festékekre, ecsetekre, fénymásolópapírra, füzetekre,
és tartós élelmiszerre (tészta, liszt, olaj, tartós tej, cukor stb van szükség.

Segít a gyűjtésben, ha pénzadomány érkezik, hiszen Erdélyben a pénzt áruvá lehet tenni a célnak megfelelően.

A felajánlott adományokat, 2008. október 10-ig lehet eljuttatni az alábbi szervezetekhez:

Peron Music Alapítvány
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. (A Közművelődés Háza)

Telefon: 34/306-605
E-mail: peronmusic@chello.hu

Élettér Egyesület
Magház

2903 Koppánymonostor, Csendes u. 8.
Telefon: 34/526-955

E-mail: eletter@novonet.hu
Az adományokat a szervezők juttatják el Erdélybe.

mailto:eletter@novonet.hu
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Tatabánya

– Elsőkből utolsók lettünk az újonnan 
csatlakozott uniós országok között, 
aminek az az oka, hogy a Medgyessy-
kormány hitelből igyekezett „jóléti rend-
szerváltozást” végrehajtani. Ez megbo-
csáthatatlan bűn volt – folytatta Demján 
Sándor.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az ilyen 
vásárok, kiállítások bizonyítják, minden 
nincsen még veszve, hiszen ott mennek 
jól a dolgok, ahol a cukrász és a szabó 
úgy érzi, hogy a haza sorsa rajta múlik. 
A VOSz ügyvezető elnöke elmondta: 
napjainkban csakúgy, mint az általa 
idézett legnagyobb magyar, Széchenyi 
korában Magyarország sorsa és jövője a 
középosztályon múlik. Meghatározónak 
kell lennie a kis- és középvállalkozások 
erősítésének, és tisztelni kell a kétkezi 
munkát. 

A régió legnagyobb gazdasági sereg-
szemléjén az idén csaknem kettőszáz 
kiálló vett részt, a legkülönbözőbb 
szférákat képviselve. Mint azt Weisz 
Tamás vásárigazgató a megnyitó után 
elmondta, az idén a környezetvéd-
elem és a közönségprogramok nagyobb 
hangsúlyt kaptak. Így szombaton az 

Expo Arca versenyen szép lányok lép-
tek színpadra, délután Auth Csilla volt 
a vásár vendége, vasárnap pedig Payer 
Öcsi lépett fel.

A korábbi évekhez képest bővült a zöld 
sziget – már nem csak a PET palack 
kupakjait gyűjtötték a szervezők, ha-
nem el lehetett helyezni egyéb veszélyes 
hulladékot is, mint például a száraz-
elemeket. Minden leadott 10 kupakért 
szerencseszelvény járt, amelyek a napi 
sorsolásokon értékes nyereményekre 
voltak válthatók.

Jubileumi, XV. Vértes Expo
Minden nehézség és gazdasági probléma ellenére a magyar kisvállalkozók java-
része életképes, és ők hordják a zsebükben a változás lehetőségének marsallbotját 
– mondta a XV. Vértes Expo megnyitóján Demján Sándor, a Vállalkozók és Mun-
kaadók Országos Szövetségének ügyvezető elnöke.

A jubileumi Vértes Expo díjazottjai:

XV. Vértes Expo Vásárdíja: Autentik Cégcsoport

Szolgáltatói Díj: Bok-Dor Kaputechnikai és Szolgáltató Kft.

Termékdíj: Zarges Kft.

Tatabánya Város Díja: Vértes Thermo Bt.

KEM Önkormányzat Díja: Straubinger Kft.

KEM Kereskedelmi és Iparkamara díja: Carbonex Kft.

15 éve kiállítók emléklapját kapták: 

a Gyermely ZRt. és az Észak-Dunántúli Vízmű ZRt.






