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E havi interjúinkból ajánljuk:

Címlapon
Sportcsarnokavató mindenki Földijével - 18. oldal

Mondhatni, országra szóló, névadó ünnepséggel egybekötött ese-
mény színhelye volt Komárom-Esztergom megye székhelyén az új 
köntösbe öltöztetett sportcsarnok. A 212 millió forintos beruházás 
során  megújult az épület homlokzata és előcsarnoka, javultak a 
sportolók körülményei. 

Portré
Mi fán terem a tűzoltó? - 22. oldal
Lengyelfi László alezredes, tűzvédelmi mérnök, Tatabánya város 
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának parancsnokhelyettese, 
tűzvédelmi osztályvezető. Munkájából adódóan sokan, sokfélekép-
pen ismerik. A szíve mélyén még ma is „vonulós tűzoltó” a hétközna-
pokban a szabályok szigorú embere. 

KEM-i Vízmű
Tiszta vizünk szolgálatában – 25. oldal
Rangos kitüntetést kapott a közelmúltban az Északdunántúli Vízmű 
Zrt. két szakembere. Dr. Kovács György Zoltán műszaki vezérigaz-
gató-helyettes, valamint Márkus Ferenc, a Tatai Vízmű üzem vízága-
zat vezetője vehette át a Magyar Víziközmű Szövetség Emlékérmét a 
fővárosban, az országos Igazságszolgáltatási Tanács hivatalában.

Női vezetők a Királyi Régióban
Brüsszelből is a tataiakat segíti - 20. oldal
Dely Krisztina is részt vett a közelmúltban rendezett tatai ener-
giakonferencián. A fiatal közgazdász jelenleg Brüsszelben két 
iroda működését is irányítja. Ma is tevékenyen részt vesz a tataiak 
célkitűzéseinek megvalósításában. Vele beszélgettünk a fórumot 
követően. 
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Válság idején előtérbe 
kerülnek az értékek

Gazdasági szakemberek, pénzügyé-
rek, politikusok és köznapi emberek 
véleménye alapján bizony válság 
sújtotta övezetnek nyilváníthatjuk 
kicsiny hazánkat. Csökken a vásárló-
erő, nő a munkanélküliség, létbizony-
talanság fenyeget százezreket.

Ezért is értékelendő kiemelten, hogy 
rengeteg, több évtizede vállalkozást 
vezető honfitársunk határozta el, 

hogy ő bizony nem fog a vesztesek közé kerülni. Mostani 
lapszámunkban többen is megszólalnak, mintegy receptet 
próbálnak adni a túléléshez. Becsülendő erőfeszítéseik 
mellett szinte valamennyien hangoztatják, hogy a gaz-
dasági mellett erős értékválságot is megélünk, ezért el-
kötelezettek közös eredményeink, múltunk és jelenünk 
kiemelkedő teljesítményeinek felszínre hozatalában, 
bemutatásában.

Ezek az értékteremtők teljesen különböző gazdasági 
szektorokban ténykednek, ám közös bennük a jóra, szépre 
vágyás, és mindezek bőkezű támogatása. Nekik köszönhe-
tő, hogy sok „nonprofit” írásunk megjelenhet, és nem csak 
gazdasági, hanem emberi értékeket is be tudunk mutatni.

Köszönet érte, és reméljük, hogy értékteremtőink köre a 
továbbiakban is olyan gyorsan bővül, ahogyan ez a folya-
mat megkezdődött!

Veér Károly
főszerkesztő
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Tatabánya

Májusünnep utcán, parkban
Lobogókkal, lufikkal felékesített csoport várt az indulásra május elsején Komárom-Esztergom megye székhelyén. A tata-
bányai felvonulók Újvárosban a Közművelődés Háza mellől indultak rövid sétájukra, hogy a főúton átmasírozva birtokba 
vegyék a Csónakázó-tó környékét. Táncoltak a mazsorettek, fújta a rezesbanda, több száz ember masírozott mögöttük. Amíg 
ők haladtak, a tóparti parkban minden készen állt fogadásukra. Árusok, hintások várták érkezésüket. A hatalmas májusfát 
is sikerült – igaz, többszöri „nekiugrásra” – felállítani a lelkes és izmos csapatnak. Végül is, minden összeállt, ami egy való-
ságos majálistól elvárható. A gyerekek önfeledten szórakoztak a játszóvárban, pörögtek a hinták, szólt a muzsika, a sörsátor-
ban fogyott az étel-ital. A tavaszi sugarakkal még az égiek is kedveztek az önfeledt ünneplőknek. M. T. S.

Fújta a zenekar a sörsátorban is

Magasba emelkedett a májusfa koronája

Felvonulók masíroztak a város szívében

A legapróbbak is jó érezték magukatA legapróbbak is jó érezték magukat

Hintás hangulat a tatabányai parkbanHintás hangulat a tatabányai parkban
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Nos, az idei március tizenötödikei ünnepség 
egyben biztosan az 1848-as forradalmi na-
pot idézte. Nevezetesen azt, hogy ezúttal is, 
miként 161 évvel ezelőtt, szakadt az eső. Ez 
azonban korántsem vette kedvét, kitartását 
a Komárom-Esztergom megyei város lelkes 
lakóinak, az ünneplő közönségnek. Esernyő-
erdővel védekező helybeliek százai állták és 
nézték végig a nagy eseményt: hulljon le vég-
re a lepel Kossuth Lajos bronzszobráról!
A résztvevők között közéleti szereplők isme-
rős arcait is felfedezhette a szemlélődő. Ott 
volt Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke, 
Zatykó János komáromi polgármester, or-
szággyűlési képviselő, dr. Völner Pál, a me-
gyei közgyűlés elnöke.
Az ünnepi beszédet az egyik házigazda, Csö-
bönyei Imre polgármester tartotta, amelyet 
a helyi Gárdonyi-iskola diákjainak ünnepi 
műsora követett.
A másik főszervező, az ácsi Kossuth Lajos 
Asztaltársaság nevében Nagy Irén elnök 
köszöntötte az ünneplőket. Annak az asz-
taltársaságnak, amelynek  oroszlánrésze volt 
abban, hogy „Kossuth apánk” ércszobra a 
térre kerülhetett Nagy Benedek móri szob-
rászművész alkotásaként. Meg kell azonban 
mondani: a szándékuk csak úgy válhatott 

valósággá, hogy a város polgárai maguké-
nak érezték az ötletet, sőt a közadakozás 
rövidesen egymillió forintot eredményezett. 
Az elnök asszony hangsúlyozta: négy eszten-
dő munkája, továbbá példátlan összefogás 
tették lehetővé, hogy ezen a vasárnap déle-
lőttön elérkezhetett az avatás felejthetetlen 
pillanata.
Szili Katalin beszédében egyedülállónak 
nevezte az ácsiak cselekedetét. Az, hogy 
ilyen nagyságú bronzszobrot állítsanak egy 
településen, manapság egyedülálló dolog. A 
házelnök asszony hangsúlyozta: a Kossuth-
kultusz megkérdőjelezhetetlen. Nevéhez 
olyan történelmi események fűződnek, ame-
lyek kitörölhetetlen nyomot hagytak hazánk 
későbbi históriájában. Az 1848-as forra-
dalom üzenete: a kiváltságosok lemondtak 
előjogaikról, átlépték saját árnyékukat 
ahhoz, hogy Magyarország minden polgára 
szabad lehessen. Példaként szolgálhat ez a 
tény ma is.
A Kossuth-nóta elhangzása után hárman 
léptek a beburkolt alkotás elé: Szili Katalin, 
Csöbönyei Imre és Nagy Irén. Az egykori 
magyar kormányzó szobráról lehullott a 
lepel. Ott magaslott előttünk a több méter 
magas alkotás. A megrendelők nem csalód-

tak. A szobor olyan, amilyennek – közösen 
az alkotóval – megálmodták. A bronzalak 
életerős, energikus embert formáz. A hazá-
ért mindig tenni kész, államférfit a nemzet 
szolgálatában, magasba emelt fejfedővel.
A szobor megáldása és a koszorúk elhelye-
zése után állófogadás kezdődött a közeli 
étteremben. Az ünnepség tehát korántsem 
ért véget. Nagy Benedek, a szobor alkotója 
átnyújtotta a szobor kicsinyített mását a helyi 
Kossuth-társaság képviselőjének. A művész 
emlékplakettokat készített, amelyeket azok 
vehették át a helybeli cégek, polgárok közül, 
akik tevékeny szerepet játszottak, segítséget 
nyújtottak az emlékhely kialakításában, a 
szobor elkészítésében.
Az pedig már valóban hab volt a tortán, még-
pedig szó szerint, amikor a vendéglátók beje-
lentették: az alkotó ezen a napon kettős ün-
nepet tart. Tudniillik Nagy Benedek március 
15-én született, mégpedig éppen délelőtt 11 
órakor. Abban az órában, amikor az Ácsi 
emlékparkban megkezdődött  a szoboravató. 
A születésnapról az ácsiak sem feledkeztek 
meg. Sziporkázó szülinapi torta magasodott 
rövidesen az ünnepelt előtt. 
Odakint közben elállt az eső. Az ácsi em-
lékparkban lassan felszáradnak a csillogó 
cseppek a bronzszobron. Itt egyvalami örök 
marad. Kossuth kormányzó megemelt ka-
lappal köszönti az emlékezőket, az erre járó 
kései utódokat.

 M. Tóth Sándor 

Kossuth Lajos kalapot emel
Nem vitás, országosan is kiemelkedő esemény volt az idén Komárom-Esztergom 
megye legfiatalabb városának, Ácsnak a központi ünnepsége március 15-én. Kos-
suth Lajos szobrának avatóján gyűlhetett össze a település apraja-nagyja a deko-
ratív díszkő burkolatba öltöztetett emlékparkban.

Ács

Regio Regia 

Komárom-Ács Vízmű Kft. értékteremtő oldala
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Duna menti városunk huszadik szüle-
tésnapját ünnepli, ismerjük hát meg egy 
kicsit közelebbről fekvését, históriáját. 
A mai Nyergesújfalu Komárom-Esz-
tergom megye északi részén, a Duna 
jobb partján terül el. Esztergom innen 
mindössze 16 kilométer, a megyeszék-
hely Tatabánya 40 kilométer. Átszeli a 
10-es számú főútvonal, vasúttal pedig 
az Esztergom – Alamásfüzitő vonalon 
érhető el. Nos, elöljáróban annyit, hogy 
a közlekedés mindig is meghatározó 
szerepet játszott a település életében, de 
már kialakulásában is.

A térség ősidők óta lakott. Erre utalnak a 
bronz- illetve római kori leletek.
Itt terült el a rómaiak által alapított Crume-
rum nevű kolónia, egyben erődítmény. Tud-
ni kell ehhez, hogy itt húzódott a Brigetiót 
(Szőny) Aquincummal (Óbuda) összekötő 
út. Crumerum tehát fontos összekötő állo-
másnak számított abban az időben.
A középkorban ugyancsak a földrajzi el-
helyezkedés miatt vált lakottá a térség. 
Először Nyergedszeg révén vált ismertté. 
Az elnevezés nyilvánvalóan  összefüggésben 

van a postaútvonallal, hiszen itt lóváltóhely, 
postaállomás is volt – és sok nyerges, nyereg-
készítő telepedett meg.
Nyerges első ismert tulajdonosai 1283-tól a 
Zoárd nemzetségbeli Miklós fiai: Csák és 
Zoárd. 1371-től királyi birtok,  1388-tól pe-
dig Zsigmond császár az esztergomi érsek-
nek adományozza. Ezután egészen 1945-ig 
az érsekség tulajdonáben marad.
Nyergesújfalu a XV. Században már erődí-
tett hely, a török időkben is lakott – a felsza-
badító harcok során viszont elnéptelenedett. 
A Rákóczi-féle szabadságharc idején a 
kurucok a Sánc-hegyen megerősítették a 
romokban álló erődöt, ám a császáriak egy 
árulást követően elfoglalták azt – és földig 
rombolták.
A szabadságharcot követően viszont meg-
indult a fejlődés. Hajómalmok működtek 
a Dunán, megkezdődött a szénbányászat 
is. 1903-ban Hatschek Lajos megalapította 
az Eternitgyárat, 1941-ben megkezdte mű-
ködését a Viscosa. Ezek utódcégei ma is 
működnek.
Most elérkeztünk Nyergesújfalu életében 
egy igen nevezetes dátumhoz: 1981. már-
cius elseje. Sarlós István, az országgyűlés 
akkori elnöke átadja ezen a napon Miskolci 
József tanácselnöknek a várossá nyilvánítás 
dokumentumait. Az utóbbi húsz esztendő 

pedig, a mai ünnepségsorozatig igen jelentős 
állomásokat hozott a fiatal város életében. 
Említsünk néhány példát: elkészült a kábel-
tévé-hálózat, százszázalékos lett a csatorná-
zottság, bevezették a gázt, modernizálták a 
távfűtést. Korszerűsítették a 10-es számú fő-
utat, benépesül az ipari park, csakúgy, mint 
az új lakótelepek. Megnyílt a helytörténeti 
múzeum és tájház,   Új gyógyszertár, men-
tőállomás emeli az egészségügy színvonalát. 
Felújították a plébániát is.
Végezetül néhány fontos évszám, avató, 
amely közjogi méltóságok nevéhez is köt-
hető:
- 1996: Baja Ferenc környezetvédelmi mi-
niszter átadja a korszerűsített távfűtőrend-
szert.
- 1998: Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság 
elnöke felavatja az új városházát.
- 2001: Matolcsy György miniszter átadja 
a Millenniumi Emlékzászlót, Rockenbauer 
Pál pedig megnyitja a Nyolcak kiállítását.
- 2004: Orbán Viktor miniszterelnök felavat-
ja a Szent István-szobrot, Lampert Mónika 
miniszter 18 új bérlakást ad át a városban.
- 2006: Szily Katalin, az országgyűlés elnöke 
felavatja a Térségi Közösségi Házat. 

M. Tóth Sándor

Nyergedszegtől Nyergesújfaluig

Nyergesújfalu 20 éves
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Nyergesújfalu 20 éves

A gyorsparasztok lefőzték a postát

Országszerte híresek voltak a XVIII-XX. században a nyergesi gyorsparasztok. Mint nevük 
is mutatja, gyors lábú lovaikkal, három óra leforgása alatt lejutottak Budára. Jókai Mór több 
írásában megemlíti őket: Mire Megvénülünk, Az aranyember, Rab Ráby. Utóbbi regényben 
Ráby Mátyás, II. József császár kedvelt embere is a nyergesi gyorsparasztokat bízta meg, 
hogy juttassák el őt Bécsbe. Mint a szerző megemlíti, az utazás nem egészen egy napot vett 
igénybe. A postakocsiknak ehhez az úthoz másfél napot kellett igénybe venniük. Egyébként 
– Mikszáth Kálmán szerint – maga Jókai Mór is igénybe vette a nyergesiek szolgáltatását, 
amikor Komáromban járt.

Vak Bottyán és a nyergesiek

Bottyán János nevét mindenki ismeri, aki a Rákóczi-féle szabadságharc 
történelmét föllapozta. Ám korántsem biztos, hogy ez így lenne, ha 
„nem avatkoznak bele a történelembe” a nyergesújfalui jobbágyok…
 A legendás hírű Vak Bottyán már serdülő korábban a végvári vitézség-
re adta fejét. Részt vesz az 1680-as évek felszabadító csatáiban, 1683-
ban az esztergomi lovas hadsereg főhadnagya, 1691-ben pedig már 
császári ezredes. Esztergomban telepedik le, és már 1701-ben fölveszi 
a kapcsolatot Rákóczi fejedelemmel. Kucklander, Esztergom császári 
parancsnoka figyelteti, 1704-ben elfogja, bebörtönözteti. Bottyánt fél-
éves rabság után Bécsbe akarják vinni, ahol minden bizonnyal halál 
várt volna rá. A fogolyszállítók Nyergesen pihennek meg, a bíró házá-
ban. A nyergesi jobbágyok ezt megorrontják, a foglyot kiszabadítják. A 
Dunán vár rá csónak, meg a felesége által küldött fegyverek, lovak. Bottyán megmenekül, 
hogy a későbbiekben Rákóczi legodaadóbb híve, a fejedelem generálisa legyen.

Kernstok Károly otthona volt

Kernstok Károly – noha 1873-ban 
Budapesten született – édesanyja 
halála után kisgyermekként Nyer-
gesújfalura került, ahol nagyszülei 
nevelték. A híres festőművész hazai 

és külföldi tanulmányait befejezve 
egyre több időt töltött Nyergesújfa-
lun, sőt itt is telepedett le. A nyolcak 
egyik vezetőjeként maga köré gyűj-
tötte híres művészbarátait – így e 
település lett a XX. század elején a 
képzűművészeti élet egyik művésze-
ti központja. Kernstok részt vett az 
akkori falu közéletében is. A képvi-
selőtestület tagja lett, majd ő volt az 
ipartestület első elnöke is.

Szeretettel várjuk, és tisztelettel meghívjuk városunk apraját-
nagyját a június 5-6-án, ötödik alkalommal megrendezésre 
kerülő Crumerum Történelmi-Kulturális Fesztiválra!

A program:

Június 5. péntek

16.00: Szabolcsi Bence Zeneiskola diákjainak műsora
17.00: Atlantis Tánccsoport
17.40: Reolino Salsa Tánccsoport
18.10: Lola
19.00: Zoltán Erika Tánccsoport
19.30: Jazz-koncert
20.30: Vertigo Együttes
21.30: In Diretta zenekar

Június 6. szombat
10.00: Ünnepélyes megnyitó
10.10: Hagyományőrző csoportok kirándulása
10.20: Nyergesújfalui Német Nemzetiségi Dalkör

10.45: (H)ős-magyarok bemutatkozása
11.20: Nehézpáncélos bajvívók
13.00: Pinocchio Bábszínház
14.00: Szent György Lovagrend és a Primavera Táncegyüttes 
– középkori lovagi torna és reneszánsz táncok
15.00: Babrbárok támadása a Légió ellen – A Norde Gard 
támadása a Legio Brigetio ellen, a Csallóközi LOvasíjászok 
közreműködésével
16.00: Tarjáni Néptánc Együttes
16.25: Varjos zenekar műsora
17.30: Kelet Virágai hastáncbemutató
18.00: Total Dance csoprt
18.30: Maksa Zoltán kabaréja
19.10: Vamp zenekar
20.10: Silver Blue együttes
21.00: Záróbeszéd
21.20: Szépülő Városközpont koncert

A fesztiválról bővebb információk a 
www.crumerumfesztival.hu honlapon is 

tájékozódhatnak!

V. Crumerum Történelmi-Kulturális Fesztivál Nyergesújfalu – 2009.

http://www.crumerumfesztival.hu
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Regio Regia

A cégalapításban Eternit-gyári múltam, ott végzett munkám 
min-denképpen szerepet játszott – mondja bevezetésül az ügyvezető 
igazgató – hiszen ott vezetője voltam annak a programnak, amelynek 
célja az azbesztfelhasználásból eredő kockázat minimalizálása volt. 

Létrehoztuk az ezzel kapcsolatos labort, amely hazánkban az első 
volt, és megfelelt a nemzetközi előírásoknak.
– Az 1994-ben, tehát az idén tizenöt esztendeje általam alapított 
KÖR-KER ezt a vonalat követte. Célul tűztük ki az azbesztmen-
tesítés irányítását, e veszélyes anyag mentesítésének kidolgozását, 
vizsgálattal történő ellenőrzését, valamint a gyárak, telephelyek 
azbesztfelmérését.
– Közben persze bővült tevékenységi körünk. Környezetvédelemben, 
munkaegészségügyben szakértői és vizsgálati tevékenység, légszeny-
nyezés mérése, káros anyagok vizsgálata szerepelt további progra-
munkban.
– Minőségirányítási rendszerünket úgy dolgoztuk ki, hogy meg-
feleljen a vizsgálólaboratóriumokra vonatkozó szabvány köve-
telményeinek is. Laboratóriumunk működéséhez pedig a Nemzeti 
Akkreditáló Testülettől (NAT) kaptuk a jogosítványt. Ez tulajdon-

Környezetvédők földön, vízben, levegőben 
– Tizenöt éves nyergesi cég Zöld Szigete

Tizenöt éves születésnapját ünnepli az idén a nyergesújfalui 
KÖR-KER környezetvédelmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 
Az eltelt másfél évtized állomásairól, tevékenységéről Czap 
Zoltán cégvezetővel beszélgetünk a Babits úti központban. 
Megtekintjük a „birodalmat” is az impozáns épület udva-
rán árnyas fák szegélyezik hangulatos kerti tavacskával. A 
műhelyben, laboratóriumban e délutáni órán sem szünetel a 
munka, csakúgy, mint a tágas irodákban.
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képpen azt jelenti, hogy a jogszabályi előírások szerint joghatással 
járó méréseket végezhetünk. 2002 óta van akkreditált státuszunk 
a levegőtisztaság-védelemben. Speciális területeken dolgozunk, 
úgymint az azbesztmentesítés, levegőtisztaság-védelem, zajfelmérés. 
Újabb beruházásunk pedig egy gázkromatográf készülék volt, ami 
lehetővé teszi a szervesanyagminták vizsgálatát, azok értékelését.
– Ezek alapján összefoglalva feladatul vállaltuk a levegőtisztaság, 
az azbeszttartalmú anyagok mérését, utóbbiak mentesítését, felszín 
alatti vizek, az ivóvíz és a szennyvíz mintavételét, vizsgálatát. Magya-
rán: földön, vízben, levegőben kutatunk, óvjuk a környezetet.
– Ezzel még korántsem teljes a kör, hiszen szerepet vállalunk a 
szabványnak megfelelő környezetközpontú irányítási rendszerek 
kidolgozásában. Környezeti hatástanulmányokat, környezetvédelmi 
felülvizsgálatokat végzünk, annak megfelelő szabályzatot készítünk.
– Munkakapcsolatunk folyamatos a hazai és külföldi szervezetekkel, 
amelyeknek ugyancsak a környezetvédelem áll a középpontjában. 
Tagja vagyunk a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szö-
vetségének. 1996-tól pedig alapító-vezetőségi tagnak számítunk a 
Magyar Azbesztmentesítők Szövetségében. Úgy gondolom, hogy cé-
günk Magyarországon meghatározó szerepet játszik az azbesztmen-

tesítésben. Ám nem csupán hazánkban, Európa számos országában 
vállaltunk már munkát, összesen mintegy 240 cégnél. 
– Munkánk fontosságára talán elég annyit mondani: egyre szigorúb-
bak az előírások a környezetvédelemben. Társaságunk abban tud 
segíteni a hozzánk forduló partnereknek, hogy megfeleljenek a jog-
szabályi feltételeknek, működésük ezen a területen zökkenőmentes 
legyen. Így próbálunk hozzájárulni szűkebb-tágabb környezetünk 
megvédéséhez.
– Most pedig egy kicsit témát váltunk – mondja Czap Zoltán, egyben 
invitál, hogy nézzünk körül a telephelyen. Tudniillik, mondja, egy 
új vállalkozásba is belefogtak. Az épületben takaros szobákat alakí-
tottak ki, kétágyasakat, összesen tizenkét vendég számára. Íme, ez a 
Zöld Sziget vendégház, mutatja a házigazda. Kétszemélyes szobák, 
fürdőszobával, exkluzív kialakításban. 
– Vendégeinket jól felszerelt konyha, borospince várja, no meg 
társalgó, infra és finn szauna, maszázs-zuhanyozóval. Már az első 
vendégeink is megvannak. Azok ők, akik a 20 éves Nyergesújfalu ün-
neplésére érkeztek a német testvérvárosokból. Reméljük, nem csak 
az ünnepségekkel lesznek elégedettek, hanem elhelyezésükkel, a mi 
színvonalas vendéglátásunkkal is. 

KÖR-KER KFt.
Székhely: 2536 Nyergesújfalu, Babits Mihály út 2.

Telephely: Babits Mihály út 6. Telefon: (33) 504-080, Fax: (33) 504-081
http: www.kor-ker.hu * E-mail: kor-ker@kor-ker.hu

Ügyvezető igazgató: Czap Zoltán * Mobil: 06/30 9663 096
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Nyergesújfalu 20 éves

Kőszobrászok 
minősége

– Kis cég vagyunk, 
de valódi minőségre 
törekszünk – kezdi 
b e s z é l g e t é s ü n k e t 
Varga Csaba, az 
Euro-Stein Kft. ügy-
vezetője. – Profilunk 
a kőfaragás, épület-
burkolás, valamint a 
kőszobrászat.
– Jómagam huszon-
három éve dolgozom 
a szakmában. Annak 
idején Budapesten 
végeztem el a szak-
iskolát, Német-
országban pedig a 
kőburkolásból kap-
tam képzést. Sajnos 
az elmúlt tíz évben 
ez hiányszakma lett, 
lámpással kell keresni 
a hozzáértő kollégát. 
Mi viszont abban a 
szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hogy 
rutinos öreg szakik 
vannak a cégben. 
Olyanok, akik teljes 
odaadással, lelki-
ismeretesen végzik 
munkájukat.
– Tevékenységi 
körünk földrajzi ér-
telemben igen kiter-
jedt. A Dunántúlon 
szinte mindenütt 
otthon vagyunk. Ko-
moly munkákat 
végeztünk egyebek 
mellett Szombat-
helyen, Sopronban, 
Győrben, Szekszár-
don, Pécsett. Megjár-
tuk a Balaton partját 
is. A szombathelyi 
sportcsarnokot – pél-
dának okáért –  3800 
négyzetméteren lát-
tuk el homlokzati kőburkolattal.

Euro-Stein Kft.
2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér 1.
Telefon: 20/937-4911; 
E-mail: dzseka@freemail.hu

Nyergesújfalu
képeken
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– Több mint másfél évtizede, 1993 óta tevé-
kenykedünk Magyarországon, s elmondható: e 
bő másfél évtized jelentős változásokat hozott 
cégünk életében, tevékenységi körünkben. Az 
egyik mérföldkő volt a 2000. esztendő, amikor 
átalakultunk kft.-vé. Mindezt profilunk bő-
vítése is indokolta. Kezdetben ugyanis a köz-
műépítés szerepelt fő profilként, míg az évek 
során több mint tucatnyira bővült  tevékenységi 
körünk a megszerzett gyakorlat során. Szerepel 
ebben gépi, kézi terepezés, teherszállítás, mur-
vázás, szegélykövezés, csatornaépítés, csőfek-
tetés, műtárgyak, aknák építése, viakolorozás, 
térkövezés, aszfaltozás, csapadékvíz elvezetése, 
tavak tisztítása, folyók partvédelme.
– Nos fő profilunk a mélyépítés, amiben igen 
széles a „repertoárunk” – legyen az épü-
let, parkoló, híd, alagút, közmű, vagy akár 
hegyoldal-védelem, illetve gát kialakítása 
– bátran vállaljuk a feladatot. Cégünk mind 
technikailag, mind szakembergárdában ké-

pes eleget tenni a megrendelő kérésének.
– Az évek során – felsorolni is sok lenne 
– szűkebb-tágabb értelemben vett hazánk 
hány településén tevékenykedtünk. Munka-
gépeink, kollégáink dolgoztak – hogy csak 
néhány példát említsünk – Süttőn, Lábat-
lanon, Nyergesen, Esztergomban, de sorol-
hatnám a teljesség igénye nélkül Neszmélyt, 
Szomort, vagy a szomszédos megyékben 
Törökbálintot, Fótot, Bicskét.
– Az újabb mérföldkő a – 2004-es esztendő 
– igen jelentős állomás volt cégünk életében. 
A táti téesztől átvettünk egy 450 hektáros 
földterületet. Ez a több lábon állást jelentet-
te, jelenti ma is számunkra, hiszen az építő 
munka mellett rátérhettünk a mezőgazda-
sági tevékenységre is. Meg kell mondanom, 
az agrármunka gyermekkorom óta szerepet 
játszott az életemben. Most tehát a 450 hek-
táron termesztünk búzát, kukoricát, napra-
forgót, árpát, repcét.

– Mindkét tevékenységi körben elenged-
hetetlen a megfelelő géppark. Nos, birto-
kunkban vannak teherautók, rakodógépek, 
traktorok, kombájnok, kisgépek a földmun-
kákhoz. Szükséges persze vetőgép, permete-
ző. Terveink közt szerepel talajmegmunkáló 
beszerzése. Rövidesen elkészül új, önerőből 
épített ezer négyzetméteres csarnokunk. 
Szóval van mire beruházni.
– Elmondhatom, hogy kimondottan csa-
ládi vállalkozás vagyunk, hiszen két fiammal 
– Károllyal és Tamással képviseljük a céget. 
Persze ne feledkezzünk meg munkatársa-
inkról sem. Ők valamennyien hozzáértő 
szakemberek. A mélyépítés illetve mezőgaz-
dasági termelés irányítását egyaránt szak-
mérnökökre bízzuk.
– Meggyőződésem, hogy a több lábon állás 
az állandó fejlesztés jelenti azt, hogy a cég 
talpon maradjon. No meg a megbízható, 
korrekt partnerek megtalálása. Ebben sze-
rencsések voltunk már a korábbi építő tevé-
kenységek során. A mezőgazdaságban pedig 
2004, tehát a kezdet óta állandó és stabil 
partnerünk a Bábolnai IKR. 

M.T.S.

TKT AGRO-BAU KFT.:

A mélyépítéstől 
a mezőgazdaságig

Nyerges határában, karnyújtásnyira Táttól terül el a sík mezőgazdasági terület, 
ahol a TKT Agro-Bau Kereskedelmi, Mezőgazdasági és Szolgáltató Kft. székhelye 
található. A telephelyen beszélgettünk a cég ügyvezetőjével, Tornáczki Károllyal.

TKT-Agrobau Kft.
Nyergesújfalu, Klapka Gy. út 7.; Tel/fax: (33) 356-110

Tornáczki Károly ügyvezető – Mobil: 30-475-8011
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Várpalota

A szervezők ezúttal is rendkívül gazdag prog-
rammal várták a közönséget a Thury-várban 
és környékén. Voltak itt hun jurták, íjászko-
dás, hagyományos kézműves vásár, játszóház 
és népi játékok. Rendeztek íjászversenyt, a 
II. Magyar Hagyományőrző Öttusa Bajnok-
ságot, a II. Országos Táltos-Dobos és Regős 
Találkozót, volt bakonyi örömbetyárkodás és 
moldvai csángó táncház, valamint főzőver-
seny tradicionális magyar ételekből.
Koncertezett a Csík Zenekar, kiállítás 
nyílt Szarvasnyomon címmel Kaszás Ákos 
nemezkészítő iparművész alkotásaiból, és 
rituális színházi előadást tartott az Ébren 
Álmodók csoport. A szombat estét tűzgyúj-
tás, közös dobolás, éneklés és szertartás zár-
ta „Ima a Magyar nép jelenéért, és jövőjéért” 
jelszóval.

Vasárnap rendezték meg a III. Hun Napok 
főzőversenyét. Nyolc csapat nevezett a reggel 
folyamán, mindenki sebtében elkezdte a 
tűzrakást és főzést. A versenynek nem volt 
különleges kiírása, egyszerűen régi magyar 

étkeket kellett főzni. A Regio Regia csapata 
rekord létszámmal (tizenheten voltunk) ne-
kilátott egyéni kreációjának, amelyet Cely-
Bert Róbert Gyula csodálatos könyvének 
útmutatásai, és saját fantáziánk által vezet-
tetve készítettünk. Öndicséret helyett álljon 
itt a rendezők, a zsűri értékelése, amely 
fellelhető a www.orzokrendje.g-portal.hu 
weboldalon is:

„ A zsűri tagjainak – Deák Tamás, az Őrzők 
Rendje Egyesület elnöke, Berczeli Zoltán, 
(Langalló Kemencés Lángos) a zsűri elnöke, 
Németh János, Örzők Rendje Betyár Ban-
dérium vezetője és Bozsoki Ferenc Őrzők 
Rendje Íjászok vezíre – nehéz feladata volt, 
az értékelés nem volt egyszerű. A magas 
színvonalú étkek (nyolcat kóstolhatott a 
zsűri) mindegyike önmagában felejthetetlen 
gasztronómiai élményt nyújtott.

A dobogós helyeket a Kárpátia csapat bronz-
érmet érdemlő pincepörköltje nyitotta, ahol 
az étel mellett a tálalásra különös gonddal 

figyeltek. Pálmának és Balázsnak nem ez 
az első versenye, a tavalyi Hun Napokon a 
második helyezést kapták főztjükért! Az 
eredmény nem keserítette el őket, hiszen 
az idei csapatok nem holmi szalonnasütésre 
érkeztek!
Az ezüstéremért sem volt kisebb a harc, 
amit az Andesztrade csapat horgászott el a 
Kárpátia elől. Pintér András és kis csapata 
némi késéssel kezdte a versenyt, de emiatt 
egyáltalán nem keseregtek. Egyszerűen főz-
tek ijedtükben egy nagyon ízletes étket, ami 
ha a tálalásra is nagyobb energiát fordítanak, 
komoly ellenfele lett volna a aranyérmesek 
főztjének.

Az aranyérem kiosztása egyöntetű döntés 
volt. Az étek ízvilága és tálalása felülmúlt 
mindent. A Tatárvári erdei gombás marha-
üstöny hagymafüves monyáddal így a IV. 
Hun Napokra magasra tette a mércét!
A versenyzők emellett biztosították az étek 
mellé járó pontos receptleírást és komoly 
szellemi anyagot is. A tálalás és az ízek mind 
beleillettek abba a miliőbe, amit ez a cso-
dálatos rendezvény megkívánt.  A zsűritől, 
nem véletlen, a legjobb étekért járó fődíjat a 
Regio Regia csapata vehette át.

„Östen kegyelméből: Krónikás”

Hun Napok Várpalotán – 
harmadik alkalommal
A Szelek Havának (április) 24-25-26. napján szervezte meg az Őrzők Rendje 
Várpalotán immár harmadik alkalommal a Hun Napokat. A Regio Regia csapata 
ismét tarolt a főzőversenyen, ahol a „Tatárvári erdei gombás marhaüstöny hagy-
mafüves monyáddal” nevű ételkollekcióval vitathatatlanul elnyerte a fődíjat.

http://www.orzokrendje.g-portal.hu
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Warvasovszky Tihamér polgármester a 
város gazdasági és kulturális bemutatásá-
val kezdte köszöntőjét, majd Székesfehér-
vár nemzetközi kapcsolatait összegezte. 
Itt és a kiállítás megnyitóján is elmesélte 
a Törökországgal való kapcsolatfelvétel 
történetét: „A Székesfehérvári Honvéd-
ség és Társadalom Baráti Kör 2006-os 
izmiti városházán tett látogatása után 
Székesfehérvárt keresték meg partner-
városi kapcsolatteremtési szándékkal 
török barátaink. 2007. november 16-án 
Kocaeli város önkormányzatának dele-
gációja Székesfehérváron a Városházán 
aláírták az Izmit és Székesfehérvár kö-
zötti partnervárosi együttműködésről 
szóló szándéknyilatkozatot. Székesfehér-
vár delegációja vezetésemmel 
2008. november 13-án jelen volt Izmit-
ben, amikor ünnepélyes keretek között 
megnyitották a Thököly Emlékházat. 
Ezen a napon írtuk alá a két város közötti 
testvérvárosi szerződést is.

Magam is személyesen tapasztalhattam, 
hogy török barátaink milyen szeretettel 
és közvetlenséggel fogadtak bennünket.”
A városházi látogatás után Törökország 
magyarországi nagykövete  a Kodolányi 
János Főiskolán találkozott az intéz-
ményben tanuló török cserediákokkal. 
Ide a város külkapcsolataiért felelős ta-
nácsnok Vargha Tamás is elkísérte, majd 
együtt mentek át a szomszédos Szabad-
művelődés Házába, ahol a „Magyarok 
nyomai Törökországban” kiállítás meg-
nyitóját tartották.
Izmit, Tekirdag, Kütahya városaiban 
kért menedéket Thököly Imre, Rákóczi 
Ferenc és Kossuth Lajos – ezzel mintegy 
hidat építve a két nép barátsága között. 
Mindhárom településen múzeumot nyi-
tottak a három magyar hős iránti szeretet 
és tisztelet kifejezésére. De Liszt Ferenc-
ről, Bartók Béláról, Mikes Kelemenről, 
Széchenyi Ödönről is megemlékeznek a 
kiállítás képei. A nagykövet asszony el-

mondta, hogy török követség 1924 óta 
működik  Magyarországon. Törökország 
gazdasági potenciáljáról szólva kiemelte, 
hogy az ország komoly gazdasággal és 
kereskedelemmel rendelkezik: jelenleg 
a világ 16. legerősebb gazdasága és az 
egyik legtöbb külföldi befektetést vonzó 
ország. Jóslata szerint: „Törökország kap-
csolat Magyarországgal, az Unióba való 
belépés után még jobban fog erősödni és 
mélyülni. Nagy örömmel tölt el, hogy a 
csatlakozás folyamatában Magyarország 
támogatja országunkat, és ezzel még 
jobban erősíti szimpátiánkat a magyar 
nép iránt.”
A kiállítás anyagát Pécsett, Szigetváron, 
Mohácson mutatták már be nagy sikerrel, 
remélhetőleg a királyok városában is so-
kaknak fog tetszeni. 
A nagyköveti látogatás záró mozzanatát 
a megyeházi program jelentette. Dr. Ba-
logh Ibolya közgyűlési elnök és Radetzky 
Jenő kamarai elnök a megye és a régió 
sajátosságait összegezte a vendégnek. A 
gazdasági válság időszakában is a nyi-
tottság, a lehetőségek keresése határozza 
meg a vezetés gondolkodását. Megfo-
galmazódott mindkét részről az az igény, 
hogy történjék meg a közeljövőben állami 
közvetítéssel török és magyar cégek egy-
másra találásának segítése. 

Göde Andrea

Hajdani ellenségekből barátokká lettek

Székesfehérváron járt a török nagykövet
Oya Tuzcuoglu, a Török Köztársaság magyarországi nagykövete áprilisban, a 
Magyarok nyomai Törökországban című kiállítás megnyitása alkalmából érkezett 
Székesfehérvárra. A diplomatát a város polgármestere, majd a megyei közgyűlés 
elnöke fogadta, találkozott a gazdasági és iparkamara képviselőivel és kodolányis 
török diákkal is. Oya Tuzcuoglu nagykövet asszony példaértékűnek nevezte a mag-
yar-török kapcsolatokat, kiemelve, hogy a két nép sokat harcolt egymás ellen a 
történelem során, mára azonban a viszony barátsággá alakult.
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Székesfehérvár

A www.regioregia.hu portálon már 
beszámoltunk arról, hogy A MIKROFI-
NANSZÍROZÁS – jó gyakorlatok 
„EURÓPA DÍJ” 2009 pályázatán a 
díj tudományos bizottsága az öt legjobb 
gyakorlat közé választotta az RVA® In-
ternet alapú szolgáltató rendszerére tá-
maszkodó mikrohitelezési gyakorlatát. 

A meghirdetett pályázat kiemelt témája volt 
a mikrofinanszírozásban megvalósított in-
nováció és fenntarthatóság. 
Az Itáliai Giordano Dell’Amore Foundation 
által meghirdetett, és a European Micro-
finance Network (EMN – Európai Mikrofi-
nanszírozási Hálózat) által is támogatott díj 
első helyezettje 50 000,-EUROs díjazásban 
részesül, melyet az általa a pályázatában 
meghatározott project megvalósítására 
fordíthat. A nyertes kihirdetésére a 2009. 
júniusában Milánóban megrendezésre ke-
rülő nemzetközi mikrofinanszírozási konfe-
rencián kerül sor. 
A pályázat kiírás célja azoknak a jó mikro-
finanszírozási gyakorlatoknak az össze-
gyűjtése volt, amelyek jelentős innovációt 
valósítanak meg a hitelezési gyakorlatban, és 
ezáltal példaként szolgálhatnak a világ más 
mikrofinanszírozó szervezetei számára, il-
letve amelyek jelentős eredményeket tudnak 
felmutatni a fenntartható mikrofinanszíro-
zási programok működtetése területén. 
A díj nemzetközi tudományos bizottsága öt 

európai szervezetet választott ki - rangsor 
meghatározás nélkül - azért, hogy ezeknek 
a szervezeteknek a példaértékű gyakorlatát 
egy kiadványban és egy nemzetközi konfe-
rencián is bemutassa. Az RVA® egy francia, 
egy spanyol, egy olasz és egy román mikro-
finanszírozó szervezet mellett került be a 
kiválasztott intézmények közé. 
Az 1991-ben alapított RVA® 1992-óta foly-
tat mikrofinanszírozó tevékenységet. Az 
eltelt időszakban az RVA® számos olyan el-
járást dolgozott ki, ami Magyarországon már 
példaértékűvé vált. Az RVA® dolgozta ki a 
Magyarországon a mikrofinanszírozásban, a 
Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat ® és 
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 
által jelenleg is használt adósminősítő rend-
szert. Elsőként indított be Magyarországon 
helyi mikrohitel programot, illetve elsőként 
vezette be az Interneten keresztül történő 
on-line hiteligénylés benyújtásának lehető-
ségét. 

Az alapítvány működése alatt 2009-ig több 
mint 3,6 milliárd forint mikrohitelt folyósí-
tott több mint 2000 vállalkozásnak, ebből 
több mint 1,1 milliárd forint folyósítása helyi 
mikrohitel program keretében történt. 
Fejlett Internet alapú vállalkozásfej-
lesztési szolgáltató rendszert alakított 
ki (Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál 
www.mvfportal.hu), amely egyrészről más 
mikrofinanszírozó szervezeteknek nyújt 
könyvelési, hitelpályázat kezelési szolgálta-
tásokat, illetve másrészről a vállálkozások 

(valamint könyvelők és gazdasági tanácsa-
dók) számára nyújt számos lehetőséget arra, 
hogy vállalkozásukat sikeresen menedzsel-
hessék. Ezek közé tartozik többek között 
az ingyenes cégkereső rendszerben történő 
regisztráció, on-line mikrohitel igénylés be-
nyújtásának lehetősége, saját bemutatkozó 
weblap készítésének lehetősége, on-line gaz-
dálkodás elemzés és hitelképesség vizsgálat. 
Ahogyan arról korábban már tájékoztatást 
adtunk, 2009. április 1-én Szekfü Tibor RVA 
ügyvezető igazgató, Dr. Lőrincz Péter Buda-
pesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási 
és Innovációs Központ (ROIK) főigazgató, 
Kindl Márta Belvárosi I. István Középiskola 
igazgató megállapodást írtak alá, amelyben 
kifejezték azon szándékukat, miszerint a jö-
vőben együttműködnek egy olyan Internet
alapú gazdasági oktató rendszer kialakítá-
sában, mely az RVA® szakmai ismereteinek 
és tapasztalatainak, illetve gyakorlatban 
használt on-line vállalkozásfejlesztési rend-
szerének és bázisán alapulva, korszerű és 
egyben gyakorlatias gazdasági ismeretek 
elsajátításához nyújt oktatási segédeszközt 
mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú 
gazdasági képzésben. 

A három szervezet által kötött megállapodás 
biztosíthatja azt, hogy a most már nemzet-
közi szakemberek által is elismert korszerű 
szolgáltató rendszer és annak szakmai szintű 
használata bekerülhessen a jövő menedzse-
reinek és gazdasági szakembereinek az isko-
larendszerű képzésébe. 

Nemzetközi elismerésben részesült a székesfehérvári 
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány – RVA® 
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– A tanulás az egyik legfontosabb tevékenység, amely a munka elő-
feltétele. A képzettség nagyban meghatározza esélyeinket a munka-
erőpiacon, legyen szó első pályaválasztásról vagy pályamódosításról. 
Míg munkavállalóként az életünket befolyásoló befektetés a tanulás, 
addig a vállalkozások esetében a siker egyik meghatározója, hogy 
milyen jól gazdálkodunk a humánerő forrásokat. 
– Talán mára nem kell magyarázni, hogy egy vállalat helyzete többek 
között a jól képzett, lojális munkaerőn múlik. A két tényező együtt 
jár, hiszen azon kollégák folyamatos képzésével, akik egyéb motiváló 
tényező mellett fontosnak tartják a naprakészséget, tanulást, növel-

hetjük a szervezethez való kötődését, lojalitását. A munkatársaink 
hozzáértése pedig drága hibák és útvesztőkben való veszteglések 
nélkül vihetik cégünket előre. Napjaink gazdasági helyzetére lefor-
dítva a túlélés mellett növekedést, a munkahelyek megtartását jel-
entheti a munkatársak képzése.

Annak ellenére, hogy minden vállalkozásnak kötelező befizetnie, 
kevesen élnek a szakképzési hozzájárulás igénybevételének lehetősé-
gével, mert nem látják át a működését, és úgy vélik, nehézkes és sok 
adminisztrációval jár. A Perfekt Zrt. munkatársai ebben is segítséget 
nyújtanak és végigvezetjük a folyamaton partnereiket, és a tájékozta-
tás mellett az adminisztrációban is segítséget nyújtanak. 

A képzések elősegítése érdekében a következő képzési támogatások 
adhatók:
– Képzéssel kapcsolatos költségek részben vagy teljes mértében 
való megtérítése szakképzési hozzájárulás terhére a munkaadók 
részéről:
a, oktatási költséggént való elszámolás  0-100%

b, szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolás 0-100%

– Szakközépiskolában lehetmunkaügyi központok kirendeltségei ál-
láskeresési, rehabilitációs, pszichológiai, pálya- és munkatanácsadói 
szolgáltatásait. Ezen kívül foglalkoztatást elősegítő támogatásban 
részesülhetnek, és képzésben is részt vehetnek. 

Érdemes figyelemmel követni a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
honlapján (www.nfu.hu, illetve 
www.kdrfu.hu) megjelenő felhí-
vásokat, kiemelten a Társadalmi 
Megújulás Operatív Program (TÁ-
MOP) keretében kiírt pályázati 
lehetőségeket.

A pályázati úton támogatást nyert 
képzések megvalósításában ta-
pasztalatot szerzett Perfekt Zrt. 
képzési lehetőségeiről a

www.perfekt.hu 

weboldalon tájékozódhat. Kérdé-
seire akár személyes tanácsadás 
keretén belül is szívesen válaszo-
lunk.

Oktatás – 
a válságból kivezető út
Előfordulhat olyan helyzet, amikor saját döntésünkből vagy 
kényszer hatására váltanunk kell, új lehetőségeket kell keres-
nünk. A Magyarországot is sújtó gazdasági válság hatására 
lesznek cégek, amelyek nem tudnak majd továbbra is ugyan-
annyi embert foglalkoztatni, míg mások bezárhatják vállal-
kozásaikat. Vállalkozói oldalról a munkatársak képzésével, 
munkavállalói oldalról pedig saját magunk átképzésével 
javíthatjuk túlélési, fennmaradási esélyeinket. A szakkép-
zésben rejlő lehetőségekről, a vállalkozások által igényelhető 
szakképzési hozzájárulás fortélyairól és a pályázati lehetősé-
gekről Mergl Jánosné, a pénzügyi képzések terén kiemelkedő 
Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. fejér 
megyei igazgatója tájékoztatja olvasóinkat.

Bruttó kötelezettség: Társadalombiztosítási járulék alapjának 1,5%-a
30%-a  befizetési kötelezettség (az APEH által vezetett számlára)
70% felhasználható
Szakképzési hozzájárulás felhasználása gyakorlati képzést nem folytató hozzájárulásra kötelezettek esetén

Mikró kis- és egyéb vállalkozások 
esetében Egyéb vállalkozások Mikró és kisvállalkozások 

0%  saját munkavállaló képzési      
költségeinek elszámolás       

     

33%  saját munkavállaló   képzési 
költségeinek elszámolása       

60% saját munkavállaló   képzési 
költségeinek elszámolása       

70% fejlesztési megállapodás 
alapján  TISZK,  speciális 
szakképző iskola, Központi 
képzőhely és felsőoktatási
intézmény támogatása    

37% fejlesztési megállapodás alapján 
TISZK, speciális szakképző iskola, 
Központi képzőhely és felsőoktatási 
intézmény támogatása

10% fejlesztési megállapodás   
alapján TISZK, speciális szakképző  
iskola, Központi képzőhely és  
felsőoktatási intézmény támogatása

Képzési díj maximuma: minimálbér 12%  8.580.-Ft/Fő/óra

A képzés óraszáma minimum 20 óra

http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13591&articleID=40746&ctag=articlelist&iid=1" \t "_blank
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A sportvilág színe-java gyűlt össze a megnyitó-
ra, hogy méltán ünnepelje meg a keresztelőt: a 
város döntése alapján Földi Imréről nevezték el 
a csarnokot. Ezen a napon zsúfolásig telt meg a 
Ságvári Endre úti létesítmény lelátója. A helybeli 
polgárok mellett részt vettek a rendkívüli esemé-
nyen a nemzet sportolói, országos és nemzetközi 
sportvezetők tették tiszteletüket, hogy köszöntsék 
a névadót, a sokszoros olimpikon, világ- és Eu-
rópa-bajnok súlyemelőt, aki minden bizonnyal 
hazánk legeredményesebb versenyzője volt ebben 
a sportágban. Pályafutása során mindvégig hű 
maradt –  hűséges ma is – Tatabányához. A vá-
roshoz, amely a lehetőséget nyújtotta számára a 
kimagasló eredmények eléréséhez.
Imre bácsi helyet foglalt az ünneplők és családja 
körében a lelátón – és sorra jöttek a köszöntések, 
jókívánságok, elismerések. Bemutatták azt a fil-
met is, amely szűk keresztmetszetben ugyan, de 
a Nemzet Sportolójának pályafutását mutatja be. 
Földi Imre aktív versenyző korábant több mint ti-
zenhat kilogrammal javította meg a világcsúcsot, 

és nem kevesebb, mint öt olimpián vett részt. 
Noha többször testsúlykülönbséggel maradt le a 
legnagyobb sikerről, 1972-ben végre a nyakába 
akasztották a jól megérdemelt aranyérmet.
Gyenesei István önkormányzati miniszter szerint 
Földi az évszázad magyar súlyemelője. A sport-
csarnok 33 évig várt arra, hogy nevet kapjon. A 
keresztelő kései, de megvárták, amíg méltó nevet 
választhatnak. Dr. Schmitt Pál, a MOB elnöke 
szerint ez a nap a sportolók ünnepe volt. Tatabá-
nyáról szólva megjegyezte: az ünnepelt városa ez, 
hiszen ő itt vált minden ember Földijévé. A sport-
vezető hangsúlyozta, hogy a közelmúlt beruházá-
sai igazolják: „a sport itt jól érzi magát”. 
Aján Tamás, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség 
elnöke is régi barátként köszöntötte Imre bácsit, 
és közölte: a keresztelőre 184 ország sporttársai-
nak üdvözletét hozta magával.
Bencsik János polgármester köszöntőjében ki-
tért a sportberuházásokra is. Az elmúlt néhány 
évben ugyanis meghaladta a félmilliárdot az erre 
fordított összeg nagysága. Megemlítette a világí-

tással és lelátóval kialakított műfüves focipályát, 
városi szabadidőparkot műfüves kispályákkal, 
kamaszjátszótérrel, valamint gördeszkapályával, 
a kertvárosi tanuszodát valamint az atlétikapálya 
korszerűsítését. A polgármester elmondta azt is, 
hogy Lukács Zoltán képviselőtársa javaslatára 
történt a keresztelő, ők azonban ahhoz a fel-
tételhez kötötték azt, hogy egyben újítsák fel 
a sportcsarnokot.  Lukács Zoltán, a névadás 
„ötletgazdája” köszöntőjébe személyes élményeit 
tárta a nyilvánosságra. Ő ugyanis Földi Imre 
szomszédjaként élte meg gyermekéveit. Elmond-
ta, hogy Imre bácsi mindig a gyerkőcök barátja 
volt. Ráakaszkodtak a karjára, hogy megnézzék, 
elbírja-e őket az ereje teljében lévő sportoló. 
Megjegyezte: Imre bácsi egyébként ma is szívesen 
lemegy a közeli játszótérre a gyerekekhez.
Az ünnepeltnek – mondhatni – mozgalmas volt 
ez a nap. Alig győzte átvenni az elismeréseket. 
Köztársasági Gyűrűt vehetett át Gyenesei István 
minisztertől, Olimpiai Emlékérmet Schmitt Pál 
MOB-elnöktől, a Nemzetközi Súlyemelő Szövet-
ség Aranyérmét Aján Tamástól és Emlékplakettet 
Bencsik Jánostól. Az ünnepségen a Nemzet Spor-
tolóinak is elismeréseket adtak át. Olyan sportle-
gendák sorakoztak föl a pódiumon, mint Gyarmati 
Dezső vízilabdázó, Polyák Imre birkózó, Portisch 
Lajos sakkozó, dr. Sági Györgyné Rejtő Ildikó vívó 
és Weltner Györgyné asztaliteniszező.
Földi Imre megköszönve az elismeréseket beval-
lotta: korábban nem gondolta volna, hogy róla ne-
vezik el a sportcsarnokot, sőt még a tiszteletére fel 
is újítják. Nagyon örül a megtiszteltetésnek. Volt 
egy meglepő kijelentése is: eredetileg birkózó sze-
retett volna lenni. Ám alacsony termete hátrányt 
jelentett. Hogyan tudna ő kiemelni a helyéből egy 
nála sokkal magasabb embert? Ugye, így már 
érthető, miért választotta a súlyemelést. Az idő és 
az eredmények őt igazolták. Bizonyos, hogy akkor  
jó lóra tett a mi Földi Imrénk… 

M. Tóth Sándor

Sportcsarnokavató mindenki Földijével
Mondhatni, országra szóló, névadó ünnepséggel egybekötött esemény színhelye 
volt Komárom-Esztergom megye székhelyén az új köntösbe öltöztetett sportcsar-
nok. A 212 millió forintos beruházás során  megújult az épület homlokzata és 
előcsarnoka, javultak a sportolók körülményei. 



Társaságunk vezetői, mint a sportcsarnok- 
építés kivitelezői is meghívást kaptak a Földi 
Imre tiszteletére rendezett 2009. március 
21-i névadó ünnepélyre. A Regio Regia 
magazin jelenlevő újságírója kért fel arra 
bennünket, hogy mutassuk be, hogy a kivite-
lezési munkák által mennyiben korszerűsö-
dött az 1976-ban épült Városi Sportcsarnok. 
Ezen felkérésnek társaságunk ügyvezetője 
örömmel tett eleget, hiszen a korábban meg-
épített létesítményt is szakmai elődcégünk, 
a Tatabányai Szénbányák Építészeti Üzeme 
építette, Csanádi József főmérnök irányítá-
sával. A sportcsarnok jelenlegi formájában 
való megjelenését a városi önkormányzat 

több ütemben történő, pénzügyi fedezet 
biztosításával segítette elő. Az É.R.T. – Épí-
tőipari Fővállalkozó és Szerelőipari Kft. a 
2007. évi és a 2008. évi fejlesztéseket végezte 
közbeszerzési eljárás keretében elnyert 
munkaként. A 2007. évi negyedik negyed-
évi munka alkalmával a sportcsarnok új 
főbejáratot kapott, bővült az előcsarnok 87 
m2-rel, amelynek során kiépítésre került az 
első és második emelet, benne a következő 
helyiségekkel: Az első emelet egy 96 m2-es 
tanácsteremmel, terasszal, a második emelet 

pedig irodákkal, vizesblokkokkal, raktárak-
kal egészült ki.
A 2008. évi fejlesztést ugyancsak közbe-
szerzési eljárásban való részvétellel nyerte 
el Társaságunk. Minden eljárásban a Sport 
Kht. mint a sportlétesítmények üzemeltetője 
volt a megrendelőnk. Velük együttműködve 
mindkét alkalommal folyamatosan üzemelő 
sportcsarnok mellett végeztük az átépítés 
kemény munkálatait, amelyet mindkét al-
kalommal 60 nap alatt valósítottunk meg. 
A kivitelezési munkálatokat Társaságunk 
műszaki vezetője, Wéber Lajos, két diplo-
más, nagy tapasztalattal rendelkező mérnök 
vezette. A 2008. évi közbeszerzési eljárásban 

a szerződés tárgya: a Tatabányai Edzőter-
mek és Öltözők építési munkálatainak, és 
a Sportcsarnok átalakításának megépítése 
volt. A Sportcsarnok átalakításaként került 
sor az emeleti galéria kiépítésére, benne
49 m2-es, VIP és sajtópáholy tv-közvetítési 
lehetőség biztosításával. A férfi kézilab-
dacsapat részére új öltözők, vizesblokkok 
lettek kialakítva, ugyanígy vendégöltöző 
is helyet kapott. Kialakításra került egy 27 
m2-es tanácsterem, valamint a játékvezetők 
részére saját öltöző, fürdő, ugyanígy női-

férfi vizesblokkok, raktárak. Új mennyezeti 
burkolatot kapott az 1140 m2-es küzdőtér, 
az oldalfalak pedig lambériaburkolattal 
lettek ellátva. Új, és a mai kornak megfel-
elő eredményjelző táblával is gazdagodott a 
létesítmény, valamint új tűzjelző rendszer is 
kiépítésre került az egész létesítményben. Az 
edzőtermek régi- és új épületének műszaki 
átadása a megrendelő részére 2009. 03. 20-
án történt meg.
Társaságunk valamennyi dolgozója, vezetői 
büszkék arra, hogy a jeles tatabányai olim-
piai aranyérmes és számos rangos világver-
seny-éremtulajdonos sportolója, Földi Imre 
súlyemelő örömében osztozhatott. A neves 

alkalommal az ő társaságában társaságunk 
ügyvezetője is átvehette a Tatabányai Sport 
Club Elnökétől, Máj Jánosnétól a sportcsar-
nok avatóünnepélyére készített emlékérmet. 
Örömmel töltött el bennünket, tatabányai 
kisvállalkozó kft lévén, hogy részesei lehet-
tünk a tatabányai sportlétesítmények felújí-
tási és átalakítási munkálatainak, mely a két 
közbeszerzési eljárásban bruttó 303 millió 
forint értéket képviselt.

Garbacz Lászlóné
Cégvezető - Ügyvezető Igazgató

É.R.T. Építőipari Fővállalkozó és Szerelőipari Kft.

Megszépítették a sportcsarnokot
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– Kérem, mondjon valamit iskoláiról, pályá-
járól, tatai kötődéseiről. Miért választotta ezt 
a hivatást? 
– Közgazdász es környezetgazdász vagyok, 
a Budapesti Közgazdasagi Egyetemen vé-
geztem 2003-ban, de ezzel párhuzamosan a 
lyoni Ecole de Management-en voltam egy 
kétéves ösztöndijon. Korábban a gimnáziu-
mot Nyiregyházán végeztem, szüleim egye-
temi éveim alatt költöztek Tatára; egysze-
rűen beleszerettek a vizek városába – ahova 
nekem is valódi felüdülés volt a nagyvárosból 
hazajönni. 
 
– Szerepet játszott-e ebben édesapja példája? 
Kérem, őróla is írjon néhány gondolatot tevé-
kenységéről, tatai szervezéseiről. 

– Természetesen. Édesapámmal 2000 óta 
dolgozunk együtt; ő fejlesztőmérnök ener-
getikusként, én pedig közgazdász vagyok. 
Környezetgazdász szemmel igyekszünk 
megoldást találni egy-egy adott problé-
mára. Amikor szüleim Tatára költöztek, 
új, de annál lelkesebb tataiként édesapám 
hamarosan szembesült a helyi, az első 
magyar faaprítékos távfűtés problémái-
val. A Balatonfelvidékről szállított, vizes, 
poros faapríték önmagában is drágítja a 
távfűtést.  Az akkori alacsony gázárakhoz 
képest a tatai, régi technológiájú – állandó 
tömegáramú – távfűtés drága volt. Leválások 
történtek. Ez az egy lakóra jutó költségek 
növekedéséhez vezetett. Erre próbáltunk 
megoldást találni. A tatai távfűtés, mint 

megújuló energiát (faaprítékot) felhasználó 
rendszer, nem csak olcsóbb, mint az egyedi, 
vagy a csoportos gáz-központifűtés, de helyi 
munkahelyeket is teremthet. A jó hatásfokú 
decentralizált energiatermelés helyben talál-
ható erőforrásokra épít, így hozzájárul Tata 
energiabiztonságának növeléséhez. 2000-
ben, meggyőzve az akkori önkormányzatot, 
egy Széchenyi Terv-i pályázatot készítettünk 
elő. Ötmillió forint vissza nem térítendő 
támogatás birtokában  csapatot szerveztünk 
Magyarország legjobb energetikusaiból, 
biomassza- és regionális fejlesztési szakértő-
iből. Az intézmények és a távfűtesi rendszer 
átvilágítása után elkészült Tata Energiakon-
cepciója az energiahatékonyságot javító és 
költségcsökkentést eredményező fejlesztési 
javaslatokkal. Ezt követően készítettük el a 
több kistérséget is érintő Energiahatékony-
ság és megújuló energiák a Tatai Medencé-
ben c. fenntartható kistérségi – ökotérségi 
energiagazdálkodási modelljavaslatunkat.  
Sajnos konkrét akcióterv elkeszitése – ön-
kormányzati motiváltság, felelősök, energe-

Brüsszelből is a tataiakat segíti
Dely Krisztina is részt vett a közelmúltban rendezett tatai energiakonferencián. 
A fiatal közgazdász jelenleg Brüsszelben két iroda működését is irányítja. Ma is 
tevékenyen részt vesz a tataiak célkitűzéseinek megvalósításában. Vele beszélget-
tünk a fórumot követően. 
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tikusok, környezetgazdászok hiányában 
– sokáig váratott magára. Most reményt ad 
a jelenlegi tatai polgármester-kistérségi tár-
sulási elnök elkötelezettsége és egy energe-
tikus alkalmazása. Tata város csatlakozása 
az Energiavárosok és a Polgarmesterek Szö-
vetségéhez elősegíti, hogy a Tatán és a Tatai 
Kistérségben megvalósuljon egy fenntartha-
tó, megújuló energiákkal bővített kisvárosi, 
kistérségi energiagazdálkodási modell, ami 
vonzó lehet a Tatai Medence további 4 kis-
térsége számára is, de jó példája lehet a többi 
magyar kistérségnek is. 

– Hogyan lett ön Brüsszelben immáron két iro-
da vezetője? Írjon néhány gondolatot e két szer-
vezet szerepéről, alakulásáról, tevékenységéről. 
– Az Energie-Cites-vel, vagy Energiavarosok 
Szövetsegevel és ügyvezető igazgatójukkal, 
Gerard Magnin-nel 2004-ben egy konferen-
ciájukon talalkoztam Grenoble-ban, ahova a 
tatai tapasztalatokat bemutatandó kaptunk 
meghivast. Megfogott az innovativitásuk, 
és az a lelkesedés, amivel segitik tagjaik 
egymás közötti tapasztalatcseréjét a fenn-
tartható városi energiagazdálkodás népsze-
rűsítésében, és motiválják a városokat – egy-
más példáján keresztül a cselekvésre; valódi 
misszionáriusok! – gondoltam magamban. 
Amikor Gerard aztán hosszas beszélgeté-
sek után felajanlotta, hogy képviseljem őket 
Brüsszelben, nem volt kérdés, hogy ezt ne-
kem talalták ki; mindig is közel állt hozzám a 
networking, vagy hálozati munka attitude, és 
mivel magam is négy nyelven beszélek, úgy 
gondoltam, megállom majd a helyem Brüssz-

elben is; még ha nem is volt lobbista múltam. 
2005 óta vagyok tehát felelős az Energie-Ci-
tes europai ügyeiért. 
Az Energie-Cites immár 19 éve küzd a váro-
sok szerepének elismertetéséért az európai 
energia- és klímaszabályozásokban és prog-
ramokban. A Covenant of Mayors – azaz 
Polgármesterek Szövetsége – az első olyan 
program, amely bekerült az EU Energia-
hatékonysági Akciótervébe, és közvetlenül 
célozza a helyi szintet. Ebben ma már kö-
zel 500 város kötelezte el magát, hogy 2020-
ig több mint 20%-kal csökkenti a szén-dio-
xid kibocsátását. 
– Az Energie-Cites egy városszövetségekből 
álló konzorcium élén elnyerte e program 
működtetését, és 2009 januárjától a Polgár-
mesterek Szövetsége irodája is a mi brüsszeli 
irodánkban kapott helyet.   

– A tatai önkormányzat mikor vette fel a kap-
csolatot a brüsszeli irodákkal, és ebben mi 
volt az ön szerepe? Mit jelenthet a városnak a 
kapcsolat?
– Michl József polgármester úrral hivatalba 
lépését követően jött létre a kapcsolat. Nyi-
tott volt arra, hogy megvalósítsa a 2002-ben 
elkészült energiakoncepció ajánlásait. El-
készíttette a tatai önkormányzat az energi-
akoncepció aktualizálását, ill. a stratégiai 
és operatív terveit és szükségét látta, hogy 
egy nemzetközi szövetségnek is tagja le-
gyen a gyermekbarát programot megvalósító 
Tata.  A nemes célok megvalósításához én 
természetesen igyekeztem minden informá-
ciót megadni.

– Irodáik tervezik-e, hogy más magyar telepü-
lésekkel is kapcsolatot építenek ki a térségben? 
Van-e már ennek valamilyen előkészülete? A két 
brüsszeli székhelyű szervezet milyen területeken 
tud hatékonyan együttműködni a magyar tele-
pülésekkel, önkormányzatokkal?
– Tata mellett Nyiregyhaza es Gödöllő 
már tagunk, Budapest csatlakozasa pedig 
most van folyamatban. Egyre több hazai 
önkormányzat ismeri fel az energiával való 
gazdálkodás fontosságát. Az önkormány-
zatok egyre inkább kezdenek lehetőségként 
tekinteni az energiagazdalkodasra, mely 
megtakaritásokat, sőt bevételeket hozhat. 
 
– Önnek milyen további tervei vannak részint 
munkájával kapcsolatban, részint a magán-
életében? Mi a kedvenc időtöltése munkán 
kívül? Van-e valamilyen különleges élménye 
Brüsszelről?
– Bár ez a kettős misszió sok időmet lefog-
lalja, igyekszem teljes életet élni: szeretek 
túrázni, természetet járni, sokat biciklizem, 
jógázom és úszom, ha csak tehetem. Brüsz-
szelben, csakúgy mint Tatán vagy Buda-
pesten, erre bőven van lehetőség. Az EU 
fővárosát sokan unalmasnak és szürkének 
tartják (ez utóbbi igaz; gyakran esik az eső!), 
a felszín alatt azért rengeteg meglepetést rejt 
ez az igazán multikulturális város, az art 
nouveau (vagy nálunk: szecessziós) épülete-
itől kezdve a világhírű képregénymúzeumán 
keresztül (ahol Tintin életnagyságú űrhajója 
fogad minket) a vasárnap délelőtti bolhapia-
cokig… remek hangulata van !

M. Tóth Sándor
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– Minél több tűzoltót ismerek, annál inkább 
hiszem, hogy ők bizony a tűzoltó „családfán” 
teremnek. Ön is „született tűzoltó”?
– Szó szerint beleszülettem egy tűzoltó 
családba. Édesapám, két nagybátyám és 
keresztapám is ezt a szakmát művelte, s 
bár a családon belül szóba sem került, hogy 
belőlem is tűzoltó legyen, mégis 14-15 éves 
koromra már lehetett tudni, hogy én is ezt a 
pályát választom.
Gyerekkoromban sűrűn bejártam a lak-
tanyába. Kamasznak - emlékszem - sokat 
jelentett nekem a péntekenkénti „kötelező 
munkahelyi sport”, mert itt együtt fociz-
hattam a felnőttekkel. De az egész család 

számára természetes volt a tűzoltó élet, 
vagyis ha látni akartuk édesapánkat, akkor 
a legokosabb az volt, ha elkísértük, ahová 
csak tehettük. Így szinte mindig csa-ládostól 
ott voltunk a tűzoltóversenyeken, a különféle 
hétvégi ünnepeken, eseményeken. Középis-
kolás koromban aztán apám már megenged-
te, hogy egy-egy nagyobb tűzesetnél is jelen 
legyek. Azt hiszem igazából ott fertőződ-
hettem meg végképp ezzel a szakmával, de 
az itt érzékelhető családias légkör is mindig 
nagy hatással volt rám. Aki ezt a mesterséget 
űzi gyakorlatilag több időt tölt a csapatával, 
mint a családjával, s ezt bizony az utóbbinak 
el kell fogadnia. Nincs ünnepnap, vasárnap, 

az apu sosincs otthon, mindezt bizony ma 
sem könnyű elviselni. A tűzoltók a munká-
juk kapcsán egymásra vannak utalva, így 
óhatatlanul kialakul közöttük egy szorosabb 
kapcsolat, melynek eredményeként a szabad-
időben is igénylik egymás társaságát, s ebből 
adódóan persze a családok is sokat vannak 
együtt, jól ismerik egymást.

– Tűzvédelmi mérnök. Ez egy igazán speciális 
szakterület. Miért pont ezt választotta?
– Varga betűs, hosszú út vezetett ehhez a 
szakmához. A szüleim ugyanis elég szigo-
rúan neveltek, főleg mai szemmel nézve. A 
gimnázium után ugyan egyenes út vezetett 
számomra Pécsre, a Pollack Mihály Műszaki 
Főiskolára, de ott elkövettem azt a hibát, 
hogy az élet jobban érdekelt, mint a tanulás. 
Persze éppen ebből adódóan nagyon szép 
éveket és emlékeket köszönhetek ennek a 
városnak, de a diplomámat végül nem ott 
szereztem meg.
Így utólag úgy tűnik, hogy mindez valószínű-

Mi fán terem a tűzoltó?
Lengyelfi László alezredes, tűzvédelmi mérnök, Tatabánya város Hivatásos Ön-
kormányzati Tűzoltóságának parancsnokhelyettese, tűzvédelmi osztályvezető. 
Munkájából adódóan sokan, sokféleképpen ismerik. A szíve mélyén még ma is 
„vonulós tűzoltó” a hétköznapokban a szabályok szigorú embere. A „vaskalapos 
álarc” mögött azonban ott rejtőzik az örök gyerek, a belevaló bajtárs, a szerető 
családapa.

Tatabánya Város Hivatásos Önkorményzati Tűzoltóságának értékteremtő oldala
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leg kellett még a személyiségfejlődésemhez, 
szükségem volt arra, hogy kapjak az élettől 
egy-két jól irányzott pofont. De valójában 
nem bánom, mert úgy érzem, hogy a későbbi 
kudarcokat így jobban átvészelhettem, köny-
nyebben fel tudtam dolgozni.

– Tanulás helyett tehát dolgozni ment. Hol kezdett?
– Tatabányán a KOMÉP-nél helyezkedtem 
el, a vashajlítóknál betanított lakatosként 
dolgozhattam. Alapvetően ez igazán remek 
munkahely volt egy 19-20 éves fiatalember-
nek. A fizikai munka természetesnek tűnt 
számomra. Nagyon jó kollektíva volt, a leg-
különfélébb személyiségű felnőttek közé kel-
lett beilleszkednem. A maga módján tehát ez 
is remek iskolának számított.
Később egy szerencsés véletlennek köszön-
hetően a KOMÉP egy másik csapatába 
kerültem, a Munkásszálló Gondnokságára. 
Betanított munkásként itt aztán sok mindent 
megtanulhattam a székjavítástól, a dugulás-
elhárításon át egészen a falrakásig. Itt is na-
gyon jó kis csapatban dolgozhattam.
1980-ban aztán bevittek katonának, ’82-ben 
szereltem. Az eleje - a kiképzés időszaka - ha-
tárőrként bizony nagyon kemény, embert pró-
báló volt, de aztán nekem könnyebb lett, mert 
Budapestre kerültem, s itt már más volt az élet.
A leszerelést követően tűzoltónak álltam, 
vonulósként kezdtem a XI. kerületben. Ekkor 
indult Magyarországon első alkalommal fel-
sőfokú tűzvédelmi mérnöki képzés. Jókor vol-
tam, jó helyen. Szerencsém volt, felvettek. Ab-
ban a fantasztikus lehetőségben volt részem, 
hogy nappalin tanulhattam teljes fizetésért. 
1985-ben végeztem tűzvédelmi mérnökként, 
vagy ha úgy tetszik, üzemmérnökként. Ezt 
követően azonban - bánatomra - már nem me-
hettem vissza vonulós tűzoltónak. Az akkori 
szándékommal, szívemmel úgy véltem, hogy a 
nagybetűs vonulós tűzoltó az, akinek megada-
tik az a jó érzés, hogy másokon segíthet. Per-
sze vannak néhányan, akik az adrenalin miatt 
csinálják, de meggyőződésem, hogy akik sok 
évet eltöltenek ezen a pályán, azok csak 
azért teszik mindezt, mert segíteni akarnak 
másokon, akár saját életüket kockáztatva is. 
E nélkül az elhivatottság nélkül valószínűleg 
nem is vállalnák ezt a munkát, mert a fizetés-
ben mindez - sajnos - nem nagyon mutatkozik 
meg. Ha csak az anyagiakat néznénk, sokak-
nak egyáltalán nem lenne vonzó ez a pálya.

– A fővárosi munka után végül Tatabányán 
kötött ki, mi vonzotta haza?
– 1981-ben megnősültem, s a párommal Ta-
tabányára költöztünk. Akkoriban édesapám 

volt a megyei tűzoltóparancsnok, így - bár ezt 
ma sem értem miért - én Komáromba kerül-
tem, mert nem dolgozhattunk egy épületben. 
Persze így is a főnököm volt, de mégsem köz-
vetlenül irányított.
Komáromban megelőzési előadóként kezd-
tem, s egy nagyon jó mesterem volt Bilkó 
István, Pista bácsi személyében. Nagyon, 
nagyon sokat tanultam tőle. A friss diplomás 
mérnök úr találkozott az öreg, középiskolát 
végzett, ám rendkívül rutinos szakember-
rel. A szakma igazi tanítómestere volt, a szó 
szoros értelmében óriási élettapasztalattal 
rendelkezett, s ez százszor többet ért a min-
dennapokban az én friss tudásomnál.
1988 után, egy belső átszervezést követően 
ismét a vonulós tűzoltókhoz kerültem, a hu-
szonnégy-negyvennyolcasok főnöke voltam. 
Ez ugyan „csak” egy koordinációs, nyolcórás 
munka volt, de így végre újra kijutottam a 
tüzekhez.
Az édesapám 1989-ben sajnos meghalt, így 
elhárult az akadály, hogy visszajöhessek 
Tatabányára. A szolgálati vonal vezetője 
lettem. Később itt is szervezeti változások 
következtek, s én visszakerültem a megelő-
zési területre mint főelőadó. Később, amikor 
az akkori parancsnok úr nyugdíjba ment, s 
Molnár Antal vette át a helyét, az osztályve-
zetői posztot tőle én örököltem meg. Ez a 90-
es évek elején történt, s azóta is ezt a széket 
koptatom, s emellett a parancsnokhelyettesi 
feladatokat is ellátom.

– A jelenlegi pozíciójában tehát megelőzési fela-
datokkal foglalkozik. Mit kell ez alatt értenünk, 
és kikkel dolgozik együtt?
– Az egyszerű átlagembertől kezdve egészen 
a vezérigazgatókig, beruházókig, a társ-
hatóságokig bezárólag szinte mindenkivel 
kapcsolatba kerülök a munkámból adódóan, 
és éppen ez az egyik szépsége ennek a szak-
mának.
A megelőzés lényege, hogy be kell tarttat-
nom a tűzvédelmi előírásokat az érintettek-
kel. Ezt persze én szívesebben fogalmazom 
úgy, hogy „rávezetem” őket a helyes útra. Ez 
tehát egy hatósági munka, mellyel szemben 
az emberek alapvetően kétféleképpen érez-
nek: Az egyik, úgy gondolja, hogy ő tudja mi 
a dolga, hagyjuk őt békén, azt csinál, amit 
akar. A másik pedig segítséget vár, hogyan 
tudja úgy megoldani a feladatot, hogy az 
költséghatékony legyen, de mégis a lehető 
legteljesebben megfeleljen az előírásoknak.
A biztonságnak, hiszem, hogy vannak sa-
rokkövei, amiből nem engedek. Ehhez talán 
a vonulós múltam miatt még inkább ragasz-

kodom. Alapvetően - túl a rendeletek szabta 
korlátokon - én úgy vélem, hogy ahol nem 
lehet pardon, az az emberélet, ha emberek 
veszélybe kerülhetnek. Más az anyagi kár, 
és más az emberélet. Ez utóbbi már nem ma-
gánérdek, hanem közügy, ez már nem csak 
egy-egy állampolgárra tartozik.
A másik alapvető elvárásom, hogy a tűzol-
tóknak teremtsük meg azt a lehetőséget, 
hogy eredményesen tudjanak beavatkozni, a 
lehető legkisebb kockázat mellett. Ha ez el-
marad, akkor ők kerülnek veszélybe, mert ők 
- jó értelemben vett - megszállottak, akik ak-
kor is be fognak menni, és segítenek, ha ezzel 
veszélyeztetik önmagukat. Éppen ezért még 
„békeidőben” kell megtenni azért mindent, 
hogy ezt a kockázatot csökkenteni lehessen.
Szerencsére szép számmal vannak olyan 
vezetők, akik az említettek közül a második 
kategóriába tartoznak. Persze mi is mindig 
igyekszünk figyelembe venni a gazdasági 
lehetőségeket is, de mindezt a jogszabályi 
keretek közt. Minden ügy más, ez is a szak-
mai szépségek egyike.

– A társadalmi szerepvállalás sem áll távol ön-
től, miért tartja ezt fontosnak?
– Nagyon jó mestereim voltak ahhoz, hogy 
mindazt, amit megtanultam tőlük, köteles-
ségemnek érezzem továbbadni. Úgy érzem, 
hogy olyan pozícióban vagyok, ahol tudok, 
és akarok is tenni a szakmáért. A Komá-
rom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara 
elnökségi tagjaként - remélem - sokat tudok 
tenni a tűzvédelmi szakma beintegrálásáért 
a mérnöktársadalomba. Ugyanezt a célt szol-
gálom a Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú 
Egyesületének alapító tagja, és elnökeként. 
Megpróbáljuk összefogni azokat a szakem-
bereket, akik műszaki tevékenységet végez-
nek a tűzvédelem valamely ágában.

– A családjáról még nem esett szó. Lesz után-
pótlás? Tovább nő a tűzoltó családfa?
– Büszkén mondhatom, hogy igen. A fiam, 
Attila (27) is vonulós tűzoltó néhány éve 
Budapesten, s úgy néz ki, hogy nem is végzi 
rosszul a dolgát, hamarosan befejezi a tűzol-
tó technikusi iskolát. Ha minden igaz, ő is az 
irányítás felé halad. A család többi tagja - a 
feleségem Tünde, aki közgazdász, és a lá-
nyom Orsolya (24), aki pedig angoltanár, va-
lamint a 8 hónapos unokánk Gyurika - sem 
marad ki teljesen a tűzoltó életből, hiszen ha 
tehetjük együtt vagyunk akár a tűzoltó, akár 
a családi ünnepeken.

Cseh Teréz

Tatabánya Város Hivatásos Önkorményzati Tűzoltóságának értékteremtő oldala



– Mióta szerveznek tűzoltó majálist?
– Tatabányán immáron két éve annak, hogy 
a lakossággal közösen ünnepeltük a Tűzol-
tók Napját. A tűzoltóknak hitünk szerint 
– s talán ez mindig is így volt – a tűzvédelem 
mellett az is feladatuk, hogy részt vegyenek 
települések társadalmi életében. A korábban 
a Május 1. Parkban tartott ünnepeinket úgy 
döntöttünk, hogy a várossal közös rendez-
vénnyé alakítjuk, s a jövőben Tűzoltó Ma-
jálisunkkal a Csónakázó-tó körüli központi 
műsorokat színesítjük.

– Milyen eseményekkel gazdagítják a kínála-
tot?
– Rendezvényeink sorát az idén is a hagyo-
mányos Tűzoltó napi ünnepségünk nyitotta 
meg laktanyánk udvarán, melyet ez alkalom-
mal testvérvárosunk, Aalen tűzoltó delegáci-
ója is megtisztelt jelenlétével. A városvezetés 
– Bencsik János polgármester úr tolmácso-
lásában – ezen formában is megköszönte 

tűzoltóink helytállását, majd ezt követően 
Simon atya, Alsógalla városrész plébánosa 
megáldotta az állományt, s eszközeinket. 
Az ünnep alkalmával számos kitüntetést is 
átnyújthattunk kollégáinknak.
– A hivatalos ceremóniát követően csinos 
mazsorettek felvezetésével a teljes technikai 
állományunk felvonult a tűzoltólaktanyától 
egészen a Csónakázó-tóig, ahol a rendőr-
séggel és mentőkkel közösen tartottunk egy 
látványos technikai bemutatót.
– A továbbiakban aztán felhőtlen szórako-
zással telt a nap, a gyermekfoglalkoztató 
sátorban korongozhattak, gyurmázhattak 
az apróságok, de volt tűzvédelmi totó, tech-
nikai eszközöket bemutató sátor és számos 
más érdekes program is. A színpadon neves 
művészek szórakoztatták a nagyérdeműt, 
este pedig utcabállal zárult a nap.
– Május 4-én, hétfőn A Közművelődés Házá-
ban pedig egy igazán izgalmas fotókiállítást 
is megnyithattunk. Az ember és a természet 

küzdelmét örökítette meg fotóin Fehér Já-
nos, aki megkísérelte a képein visszaadni a 
tűzoltók férfias küzdelmét, az embert próbá-
ló pillanatokat.

– A felvonulást tűzoltózenekar is kísérte, mit 
tudhatunk meg róluk?
– A Tatabányai Tűzoltó Fúvószenekar – Ju-
hász Csaba karnagy úr állhatatos munkájá-
nak köszönhetően – nemrégiben alakult, ez 
volt az első alkalom, hogy bemutatkozhattak 
a város lakossága előtt. Klasszikus fúvósze-
nekarként nem a városi zenekarral szeret-
nénk konkurálni, hanem csupán színesíteni 
kívánjuk a palettát.

– Hogyan élik meg ezt a majálist a tűzoltók, 
milyen a hozzáállás?
– A tűzoltók igazi csapatot alkotnak, s 
mindenki számára öröm, hogy nem csak a 
bajban lehetnek együtt. Egy-egy ilyen ren-
dezvény erősíti a csapatszellemet, és egyúttal 
remek lehetőséget biztosít a gyakorlatozásra. 
A látványos produkció tehát valójában ko-
moly munka, ámbár sokkal jobb hangulat-
ban, mintha azt a laktanya udvarán végez-
nék, mint kötelező gyakorlatot a kollégák. 
Ilyenkor természetesen mindig nagyon sok 
az érdeklődő is, kicsik és nagyok szívesen 
ismerik meg közelebbről is tűzoltóink min-
dennapjait.

Cseh Teréz

A tűzoltók napja Tatabányán
Szent Flóriánt a „tüzes szakmák” védőszentjeként tartják számon. Az egykori 
római légióvezető katonáival számos tűzvészt hárított el sikeresen. Hősiességét, 
bátorságát tisztelték, sőt sokan csodás erőt tulajdonítottak neki. Keresztény vallása 
miatt később üldözötté vált, s mert mindvégig kiállt hite mellett, végül mártírhalált 
halt. Ma szentként tisztelik, május 4-e, Flórián napja pedig a tűzoltók ünnepe. 
Janics Csabával, Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságának 
parancsnokával arról beszélgettünk, hogy ők a várossal együtt ünneplik ezt a szép 
napot.

Tatabánya

Regio Regia 24. oldal
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– Bevezetőül mondjanak néhány szót a 
társaságról.
– Kezdjük először rövid történeti át-
tekintéssel. Az első vízüzem születése 
még a XIX. század végére nyúlik vissza. 
1899-ben a MÁK Rt. Vízvezeték-hálóza-
ta megkezdte működését. A vízmű akko-
riban ellátta a bánya tulajdonában lévő 
középületeket, iskolákat. Egy járványt 
követően sürgetővé vált az újonnan épült 
bányatelepek vezetékes ivóvízzel történő 
ellátása. A múlt század hatvanas éveitől 
a városi vízművek összevonásával a ko-
rábban létrejött megyei vízművet egyesí-
tették a tatabányaival. 1965-ben létrejött 
a Komárom Megyei Vízmű Társulás, 
és megteremtették a megyei víziköz-
mű-szolgáltatás alapjait. A nyolcvanas 
évekre megépültek a nagy területeket 
átfogó regionális víziközmű-rendszerek, 
amelyek átnyúltak a megye határain túl-
ra is. Időközben a szennyvízszolgáltatás 
terén is fejlődés történt, megvalósultak a 

városokhoz kapcsolódó regionális elve-
zető rendszerek, majd sorozatban épül-
tek a községi szennyvízművek is. Mára 
a térségünk csatornázottsága kedvezőbb 
az országos átlagnál. Még néhány fontos 
dátum: 1980-ban a megyei vízműből re-
gionális vállalat alakul, amely 1993-tól 
részvénytársaságként működik, majd 
a tatabányai vízaknák integrálásával a 
– a vízbázistól a fogyasztóig – teljes körű 
víziközmű-szolgáltatást végez. Mai ne-
vünket pedig – Északdunántúli Vízmű 
Zrt. – 2006-ban vettük fel.

– Működési területük földrajzi értelemben?
– Társaságunk jelenleg a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelő Zrt. valamint a tata-
bányai önkormányzat tulajdonában Ko-
márom-Esztergom, Fejér valamint Pest 
megyében, összesen 89 településen te-
vékenykedik. Ezen belül 62 településen 
közvetlen szolgáltatással, 27 településen 
pedig társvállalati vízátadással teljesít-

jük az ivóvíz-szolgáltatást – összesen 321 
ezer lakos részére. 37 településen pedig 
205 ezren veszik igénybe a szennyvíz-
szolgáltatást.

– Milyen rendszerek biztosítják az ellátást?
– Döntően a karsztvíz szerepel e körben- 
90 százalék. A parti (dunai) szűrésű ku-
tak ivóvize 8 százalékkal szerepel, míg 2 
százalék a rétegvíz. Utóbbinál az ebben 
a kategóriában szereplő községek kivál-
tása már folyamatban van.

– Manapság a tiszta víz egyik legnagyobb 
kincsünk. Önök milyen szerepet vállaltak 
annak megőrzésében?
– Szolgáltatásunkat az ökológiai szem-
lélet jellemzi, értendő ez a vízbázisvé-
delemre és a szennyvíztisztításra egy-
aránt. Kiemelt figyelmet fordítunk az 
ivóvízhálózatok műszeres vizsgálatára, 
a hibahelyek feltárására, valamint a 
tervszerű rekonstrukciós munkák el-
végzésére. Ebbéli tevékenységünknek 
köszönhetően folyamatosan csökken a 
hálózati veszteség. A szennyvíztisztítás 
és iszaphasznosítás pedig a megépült 
művekben teljes körűnek tekinthető. 
Az ágazatban elsőként szereztük meg – 
2000-ben – az ISO 9001 szabvány szerin-
ti minőségi tanúsítványt. 2001-ben beve-
zettük az ISO 14000 szabvány szerinti 
környezetközpontú irányítási rendszert, 
2007-ben pedig eleget tettünk az ISO 

Tiszta vizünk szolgálatában
Rangos kitüntetést kapott a közelmúltban az Északdunántúli Vízmű Zrt. két 
szakembere. Dr. Kovács György Zoltán műszaki vezérigazgató-helyettes, vala-
mint Márkus Ferenc, a Tatai Vízmű üzem vízágazat vezetője vehette át a Magyar 
Víziközmű Szövetség Emlékérmét a fővárosban, az országos Igazságszolgáltatási 
Tanács hivatalában. Az ágazatban és a szövetségben végzett odaadó, eredményes 
munkájuknak köszönhetően kapták meg mindketten a szakma egyik legrangosabb 
elismerését. A díjazottakkal beszélgettünk a cég helyzetéről, a régió vízellátásáról a 
tatabányai központban.
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28001 szabvány követelményeinek. Nos, 
említsük meg: víz- és környezetvédelmi 
akkreditált laboratóriumunk igen magas 
színvonalon működik. A szakminiszté-
riumi rendelet előírásainak megfelelő 
ellenőrző vizsgálatok jelentős részének 
elvégzésére alkalmas. Mintavételi prog-
ramunk a társaság egész működési terü-
letén biztosítja az ivóvíz minőségének el-
lenőrzését a vízbázisokon, a tárolókban, 
valamint az intézményeken belül kijelölt 
mintavételi helyeken. A laboratórium 
rendszeresen elemzi a kezelt és tisztított 
szennyvíz előírás szerinti paramétereit. 
Rendszeres kapcsolatot tartunk fenn az 
ÁNTSZ, valamint az ÉDU Környezet-
védelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséggel, szükség esetén pedig 
országos speciális laboratóriumokkal is. 
Megrendelésre egyébként mi is vállalunk 
laboratóriumi vizsgálatokat.

– Mondanának néhány szót a szennyvízzel 
kapcsolatban?
– Részvénytársaságunk Komárom-
Esztergom megye településein látja el 
a szennyvizek tisztításával kapcsolatos 

feladatokat. Működési területünkön a 
lakosság mintegy nyolcvanöt százalé-
ka részesül csatornaszolgáltatásban. 
Szennyvíztisztító telepeink egyébként a 

csatornán összegyűjtött szennyvizeken 
kívül a térség községi szennyvíztisztító-
inak is kezelik, fogadják a keletkezett 
iszapját valamint a települési folyékony 
hulladékot. Tatabánya térségében a 
szennyvíziszap egy részét rekultivációs 
célokra adjuk át az ezzel foglalkozó 
cégeknek. Másik részét ennek mező-
gazdasági cégek használják fel talaj-
erő-utánpótlásra. Esztergom és Dorog 
térségében az iszapot rekultivációs célra 

használják fel. A veszélyes hulladékokat 
üzemi gyűjtőkben tároljuk, azok elszál-
lítását, illetve megsemmisítését szakvál-
lalatokra bíztuk. A részvénytársaságnál 

a szelektív hulladékgyűjtést is megoldot-
tuk. Állami tulajdonú szennyvízkezelő 
művek vannak a tatabányai, tatai, doro-
gi, esztergomi térségben. Önkormány-
zati tulajdoni szennyvízkezelő művek 
pedig a tatai, kisbéri, dorogi, valamint 
az esztergomi térségben működnek.

– Végül, de korántsem utolsósorban: milyen 
minőségű ivóvízzel látják a lakosságot?
– Ha a parti, természetes úton szűrt 
Duna-vizet vizsgáljuk, arra is elmond-
ható, hogy kiváló minőségű. Ha a ta-
tabányai XIV/A illetve XV/C aknából 
kiemelt vizet tekintjük, az egyenesen 
ásványvíz minőségű. Magyarán olyan, 
vagy jobb, mint amit a boltban kapha-
tunk literenk1ént 100-150 forintért. 
Csakhogy mi azt 50 filléres áron adjuk… 
Tehát a csapból is ásványvíz folyik. Nos, 
ezt a tényt az Országos Közegészségügyi 
Intézet már egyértelműen igazolta. Már 
csupán a hivatalos okiratra várunk, ami 
heteken belül birtokunkban lesz.

M. Tóth Sándor

Dr. Kovács György Zoltán

Okleveles vízépítő mérnöki diplomáját 1975-ben szerezte meg. 1981-ben vette át építői-
pari-gazdasági mérnöki diplomát. 1984-ben doktorált közgazdaságtudományból. 1975-
90-ig a Komárom-Esztergom Megyei Tanács vízügyi csoportvezető főmérnöke, 1990-
98-ig a megyei közgyűlés elnöke. Ezt követően a KÖZKER Infó Bt. tanácsadója, majd 
az ÉGÁZ ill. DÉGÁZ Rt. Kommunikációs vezetője. Dolgozott a szakminisztériumban 
megbízott főosztályvezetőként, majd az OKTVF főigazgatójaként. 2006-tól az ÉDV Zrt. 
műszaki vezérigazgató-helyettese.

Márkus Ferenc

1973-tól első, egyben egyetlen munkahelye a mai Vízmű, illetve annak elődszervezete. 
Segédmunkásként kezdte tevékenységét a cégnél,  de 1980-ban megszerezte második, 
azaz szakérettségijét, így vízügyi technikusi képesítést kapott. Jelenleg a Tatai Vízmű 
üzem vízágazat vezetője, egyben az ottani üzemvezető helyettese.
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Házigazdaként Michl József tatai polgár-
mester, társulási elnök köszöntötte a meg-
hívottakat. Hangsúlyozta, hogy Tatán már 
évekkel ezelőtt felismerték, mennyire fontos 
a hatékony, egyben takarékos energiagazdál-
kodás. Emelkednek az energiaárak, egyre 
inkább fenyeget a klímaváltozás, bizonyta-
lan a gázszolgáltatás. Célszerű tehát mielőbb 
lépni ezekben a kérdésekben. Nos, az Ener-
giagazdálkodási Intézet, az Energiaközpont 
már 2000-ben  hozzálátott e programok 
felgyorsításának. A programot akkor a Kö-
zép-dunántúli régióban, nevezetesen Tatán 
indították útjára. A polgármester örömmel 
közölte: a város ma már tagja az Energiavá-
rosok Szövetségének, és aláírták a belépést a 
Polgármesterek Szövetségébe is.
Dr. Molnár László, az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesület főtitkára hangsú-
lyozta, helyi szinten (is) kell kezelni a dol-
gokat. A városok önmagukban kiemelkedők 
az energiafogyasztásban. Különösen két 
területre érvényes ez: intézmények, épüle-
tek üzemeltetése, valamint a közlekedés. 
A takarékosságra egyrészt a Nemzeti Cse-
lekvési Terv nyújthat segítséget, másrészt 
uniós lehetőségek is vannak. Az EU-nak 
is alapvető programja, hogy az állam és az 

önkormányzatok keressék a lehetőségeket a 
takarékosságra.
A továbbiakban elhangzott: a lakosság, a 
kommunális szektor a rendelkezésre álló 
energiának több mint  a felét használja fel. 
Ezekből lehetne takarékoskodni, és ennek 
módjáról kell beszélni olyan jellegű tanács-
kozásokon, mint a mostani. 
Az uniós jogszabályok tovább szigorodnak. 
Ezek értelmében a háromszorosára kell 
majd emelni a megújuló energiát. Napener-
gia, biomassza-hálózat, szélerőművek. Olyan 
lehetőségek, amelyekkel helyi szinten kell 
foglalkozni.
Gerard Magnin, az Energie-Cités, azaz 
Energiavárosok Szövetségének igazgatója 
Brüsszelből érkezett a fórumra, mint mond-
ta, utazó nagykövetként. Példákat sorolt fel a 
megújulásra. Helsinkiben a távfűtés 93%-a 
biomassza alapú. Brno-ban az épületek 
szigetelésével harmadára csökkentették az 
energiafelhasználást. Nyíregyházán már 
5000 panellakást szigeteltek, és még ennyit 
terveznek a közeljövőben.
Bencsik János tatabányai polgármester sze-
rint a helyi közösségek befolyásolni tudják 
az energiaárakat ellátó rendszereket. A 
megyeszékhelyen nemrégiben vásárolták 

meg a fűtőmű többségi tulajdonát. Felhívta a 
figyelmet az Által-ér vízgyűjtőrendszerének 
fontosságra, valamint a felszín alatt húzódó 
karsztvízbázisra, amely 300 ezer ember szá-
mára biztosít ivóvizet.
Fazekasné Czakó Ilona, Hódmezővásárhely 
főenergetikusa a szabadpiaci energia lehető-
ségéről tartott tájékoztatót. Elmondta, hogy 
időben kell lépni ebben a kérdésben, persze 
kellő odafigyeléssel. Városuk 2007-ben 
vásárolt energiát a szabad piacon- 60 millió 
forintot takarítottak meg.
Mohácsi Miklós gépészmérnök, a számos 
más funkciója mellett a GTTSZ Komárom-
Esztergom megyei elnöke érdeklődésünkre 
elmondta: az önkormányzatoknál rendkívül 
fontos független főenergetikus alkalmazása. 
Ez olyan szakterület, ahol kevés a politikai 
rátermettség. A szakmát minimum húsz évig 
kell tanulni, hogy hasznos szolgálatot tehes-
senek a közösségnek. Ő már ötven éve ta-
nulja, gyakorolja, mégis, naponta találkozik 
újdonságokkal.
A szervezők, Tata városa, az ETE Települési 
Energiagazdálkodási Szakosztálya elégedett 
lehet az első ízben megrendezett fórummal 
mind a megjelentek szakmai hozzáértését, 
mind a hozzászólások színvonalát tekintve. 
Nem titkolt céljuk, hogy az összejövetel hoz-
zájárulhat az országos szintű folytatáshoz. 
Ahhoz, hogy a tapasztalatok leszűrésével 
az Energiagazdálkodási Tudományos Egye-
sület Ügyvezető Bizottsága egy „akadály-
mentesítő csomagra” tehessen javaslatot az 
országgyűlésben. 

M. Tóth Sándor

Energiakonferencia a vizek városában
Város és térsége címmel rendeztek a közelmúltban energiagazdálkodási fórumot a 
tatai Magyary Zoltán Művelődési Központban. A rendezvény fontossága minden 
bizonnyal túlnő a kistérségi kereteken. Egyrészt a rendezvény szervezői úttörő sze-
repet vállaltak, hiszen ilyen jellegű tanácskozást még nem rendeztek az országban. 
Másrészt polgármesterek, neves szakemberek előadásai bizonyították, milyen fon-
tos napjainkban ezzel a témával helyi szinten is foglalkozni. A tanácskozás nem 
titkolt célja volt az is, hogy annak eredménye országos visszhangot kapjon.
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Aki nem jött el, kihagyott egy nyolc kilomé-
teres erdei túrát, éppen annyi emelkedővel, 
amennyit mindenki meg tudott mászni és 
amire mindenki büszke volt. Kihagyott 
annyi medvehagymát, amennyit kívánni 
sem lehet, és nem járta körül Bakonyújvár 
évszázados romjait. Lelkes csapatunk Záb-
rák Károly túravezető türelmes vezetésével 
olyan sétát tehetett a Bakonyban, amely után 
igen büszkének érezhette magát, hogy a cso-
dafáktól híres hegység a hazájához tartozik, 
és minimum a következő nyolc-tíz hétvégére 
túrázást szervezett a csa-ládjának. 
A Bakonybélből induló csapat útja a faluszéli 
Gerence Fogadóban ért véget, ahol megterí-
tett asztal várta a kirándulókat. A falu szál-
lásadói, vendéglátói medvehagymából készül 
százféle finomsággal készültek. A kóstolóból 
és a szíves bakonyi vendéglátásból minden-
kinek jutott, és a medvehagyma mellett a 
Bakonynak és bakonybélieknek is újabb 
rajongókat hozott.

Szállásadók akik a vendég asztalt 
megterítették: 
Gerence Fogadó – Medvehagyma leves 
Bakony Hotel – Medvehagymás szalonnás 
kemencében sült vekni 
Vadszőlő Szálló – Medvehagyma leves 
Bakonyi Kemencésház – Medvehagymás 
pesztó és tócsi
Juhászház – Medvehagymás pogácsa 
Kiss Ház –  Medvehagymás dübbencs és puf-
fancs, Hagymatorta
Palaczky Vendégház –  Medvehagymás túrós 
lepény 
Muskátli vendégház  – Medvehagymás hús-
gombóc 
Hegyalja vendégház – Kevert túró, medve-
hagyma mártás, medvehagyma saláta, med-
vehagyma galuska

Hogyan bánjuk a medvehagymával
Lombos erdők (gyertyán, bükk) alján nő kora 
tavasszal, a leveleit fogyasztjuk. A levél úgy 
néz ki, mint a gyöngyvirág levele, ezért ha 
nem ismerjük, nem szabad megenni azonnal 
mindent, ami hasonlít rá, mert azzal összeté-
veszthető (bár a gyöngyvirág jóval később nő 
csak meg), s a gyöngyvirág bizony mérgező. 
A medvehagyma alapvető ismertetőjegye az, 
hogy átható hagymás-fokhagymás illata van, 
s ezt a levél levágásakor az orrunkkal igen 
könnyen érezhetjük. Természetesen, amikor 
már virágot is hoz, erre sincs szükség, mert a 
virágja tipikus hagymavirág, s még véletlenül 
se hasonlít a gyöngyvirágra. A medvehagy-
ma hagymája is ehető, azonban azt ne szed-
jük ki, s a leveleket is ollóval vágjuk, egy-egy 
tövet nem letarolva, hogy képes legyen az ál-
lomány megmaradni, megújulni évről évre. 

Medvehagyma krémleves
Két jó marék medvehagyma-levél, 5-6 ge-
rezd fokhagyma, petrezselyemzöld, 2 deka 
vaj vagy margarin, 2 evőkanál étkezési ke-
ményítő, 2 dl főzőtejszín, só, őrölt fehér bors 
(késhegynyi), 1 erőleveskocka, 2 l víz. 

A fokhagymát megpucoljuk, átpréseljük 
fokhagymanyomón. A vajat egy fazékban 
felolvasztjuk, beletesszük a fokhagymát, át-
forgatjuk rajta, majd felengedjük a 2 liter víz-
zel, amelybe beledobunk egy erőleveskockát, 
ízlés szerint sózzuk, majd kb 10 percig forral-
juk. A medvehagyma leveleit szorosan össze-
fogva vékonyka csíkokra szeljük, s felaprítjuk 
a petrezselyemzöldet is, és beledobjuk a 
forró levesalapba, még 3-4 percet forraljuk, 
ne többet. (A medvehagyma a spenóthoz 
hasonlóan hamar megpuhul, s a sok főzés 
a vitamintartalmát is csökkenti. ) Eközben 
a főzőtejszínt elkeverjük a keményítővel (a 
liszt is jó, de a keményítő könnyebb, s kevés-

sé hajlamos a csomósodásra, én krémlevesbe 
mindig ezt teszek), majd apránként belecsur-
gatjuk a levesbe, egyet forralunk még rajta, a 
végén egy kis fehér borsot teszünk még bele. 

A kész levest pirított zsemlekockával, bele-
reszelt sajttal is tálalhatjuk, de önmagában is 
csodálatosan finom. 

Medvahagymás ruccolás pesto
Hozzávalók:
10 dkg medvehagyma, 10 dkg rukkola, 1 
marék fenyőmag, olivaolaj, só, frissen őrölt 
rózsabors, parmezán.
A medvehagymát és a rukkolát megmosom 
és leitatom róla a nedvességet. Leturmi-
xolom a fenyőmagot, majd hozzáadom a 
medvehagymát és a rukkolát, és annyi olajat 
öntök hozzá, hogy könnyedén forogjon a 
turmix a masszával. (Szívesen írnám, ameny-
nyit felvesz, de amikor anyu vagy a nagyi ezt 
mondta, nekem égnek állt a hajam.) Ezt kö-
vetően fűszerezem sóval, borssal és reszelek 
bele parmezánt is. Bőven, mert szeretem! 
Tiszta üvegbe adagolom, lezárom, és hűtő-
ben tárolom. Pár hónapig remekül beválik, 
mint ételízesítő!

Kendermagos-medvehagymás 
tönkölypogácsa 
Ugyanúgy készül, mint a tepertős pogácsa, 
csak tepertő helyett megtisztított, megmo-
sott, megszárított, és megőrölt kendermag 
kerül bele. 1 kg teljes kiőrlésű bio tönköly-
búza liszthez 10 dkg kendermagőrleményt, 
1 dkg szárított medvehagymalisztet (vagy 10 
dkg friss, apróra vágott medvehagymát) 35 
dkg bio-margarint, 10 gramm megfutatott 
sütőélesztőt, 10 gramm tengeri sót, 4 dl desz-
tillált vizet használunk. 2 órai melegen tör-
ténő pihentetés után a bedagasztott tésztát 
kinyújtjuk és szaggatjuk. Olajozott sütőla-
pon előmelegített sütőben a szokásos módon 
megsütjük. 10 dkg-os pogácsákat félbevágva 
vegaburgerként tölthetjük meg. 

Vitkóczi

Jöttünk, találtunk és ettünk – medvehagymát
Április 18-án minden létező felsőbb akarat kegyeibe fogadta a bakonybélieket. A 
második alkalommal szervezett medvehagyma-nap ragyogó napsütést, jókedvű 
túrázókat és egy szép családi, baráti körben eltöltött szombatot jelentett minden-
kinek, aki eljött.
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Ugyanakkor a megyei stratégiai el-
képzelések a 8 éves önkéntes kamarai 
működés tapasztalatain alapulnak, szem 
előtt tartva azt, hogy elsődleges feladat a 
tagság igényeinek maximális kielégítése, 
a nyitott tagság elve alapján az összes 
vállalkozás érdekeinek érvényesítése, 
ezzel is a kamara tekintélyének és tag-
létszámának emelése.

Országosan is cél a fejlettebb kamarai 
rendszerrel rendelkező európai uniós 
ország kamaráihoz való hatásköri, szer-
vezeti és működési felzárkózás, a magyar 
viszonyok közé illeszkedő gazdasági ön-
kormányzatiság fejlesztése. 

Elemi érdekünk az eddig szerzett ta-
pasztalataink felhasználása, a bel- és 
külföldi kapcsolatok ápolása, továb-
bépítése. Feladat az eddig végzett fel-
adataink színvonalas ellátása, a kamara 
vezetésének, hivatalának további jó mű-
ködése, együttműködése.

A kamara küldetése, hogy formálja, 
alakítsa a gazdaságot, a példamutatás 
erejével mozgósítson a közélet és a 
gazdasági élet tisztaságának javítása 
érdekében. A kamarai tagság garanciát 
kell, hogy jelentsen a tagok számára. A 
kamarai emblémának védjegynek kell 
lennie. A megyei kamarának úgy kell 
működnie, hogy teret nyerjen a régióban 
történő gondolkodás, alkalmas legyen 
az országos kamarai befolyás közvetlen 
és közvetett erősítésében. 

Tovább kell erősíteni az önkéntes ka-
mara „non-profit vállalkozó” jellegét. A 
tagság által igényelt alapszolgáltatásokat 
továbbra is ingyen, a szűkebb tagi kört 
érintő speciális igényeket önköltségi 
áron kell biztosítani a tagjaink számára. 
Nem tagoknak piaci áron szolgáltatunk. 
Kiemelt feladat a mikro-, kis- és kö-
zépvállalkozások versenyképességének 
javítása, a jelentkező gazdasági recesz-
szió hatásainak kivédésében való segít-
ségnyújtás, elsősorban piaci, jogi, pénz-
ügyi, szabályozási információk nyújtása 
révén.
 
A kamara politikához való viszonyát 
továbbra is a semlegesség, a kritikai 
szellem, az együttműködési készség jel-
lemezze, a gazdasági élet problémáinak 
közös megoldása érdekében.

1. A gazdaság általános érdekei-
nek érvényesítése.

1.1. A vállalkozások működési, ér-
vényesülési lehetőségeit a saját helyzetü-
kön és törekvéseiken túl – a piac mellett 
– alapvetően az állam által szabályozott 
jogi, közgazdasági környezet határozza 
meg. Az állami szabályozás, a gazda-
ságpolitika befolyásolása országos ka-
marai feladat, de ehhez megyei szinten 
mindennemű támogatást, információt, 
véleményt, konkrét javaslatokat folya-
matosan biztosítani kell. Minden erővel 
azon kell lennünk, hogy markánsabban 

érvényesüljenek a vállalkozói elképzelé-
sek az új jogszabályok megalkotásánál, 
a jogszabály-módosításoknál. Folyama-
tosan törekedni kell a gazdaságpolitika 
befolyásolására, hogy a gazdaság átlát-
hatóbb szabályozás mellett, elviselhe-
tőbb és egyszerűbb adózási és bürokrá-
cia-terhek mellett, kiszámíthatóbb pénz-
ügyi, piaci környezetben működhessen.  

A megyei önkormányzattal és a többi 
önkormányzattal kialakított munkakap-
csolatot tovább kell erősíteni. Különösen 
a kistérségi önkormányzati társulások-
kal való együttműködésben van javítani 
való. Szerves együttműködés szükséges 
különösen a terület- és infrastrukturális 
fejlesztések pályáztatási, bírálati, kivite-
lezési folyamatában, segítve a kamarai 
tagok minél nagyobb arányú részvételi 
lehetőségét az uniós források felhasz-
nálásában. 

1.2.  Jó kapcsolatokat kell ápolni 
a megyei önkormányzati országgyűlési 
képviselőkkel, kormánypártiakkal és 
ellenzékiekkel egyaránt. Találkozni kell 
velük a gazdaság szereplőit érintő kérdé-
sek megvitatása érdekében. A vállalko-
zások működését befolyásoló jogalkotási 
kérdésekben, megyei pénzügyi, beruhá-
zási, beszállítói, piacra jutási lehetősé-
gek kiaknázása érdekében folyamatos 
lobbizást kell irányukba folytatnunk, 
melyet igényes szakmaisággal, felkészül-
ten kell az adott tisztségviselőknek – hi-
vatali információs és szakmai támogatás 
mellett – ellátniuk. 

1.3. Vállalkozói érdek, hogy jó kap-
csolatunk legyen az államigazgatás me-
gyei szervezeteivel, mint pl. az APEH, 

A Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara stratégiája 

a 2008-2012-es időszakra 
Stratégiánkat az 1999. évi CXXI., a gazdasági kamarákról szóló törvény, valamint 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara stratégiájának helyi adaptálásaként, az 
országosan elérendő célok és feladatok figyelembe vételével határozzuk meg. 



Fogyasztóvédelmi Felügyelőség, Mun-
kavédelmi Felügyelőség, ÁNTSZ. A ve-
lük való jó együttműködés keretében el 
kell érni, hogy az ellenőrzéseket, vizsgá-
latokat végző szervezetek – a jogszabály 
adta kereteken belül – vállalkozóbarát 
szellemben végezzék munkájukat. 

2. A kamara közjogi feladatai

A kamarai törvényben foglalt közjogi 
feladatainkat továbbra is magas szín-
vonalon látjuk el, minden pillanatban 
felkészültnek kell lennünk újabb közfel-
adatok fogadására, azok ellátására.
 Az irányító testületeink tagjait és a hi-
vatali apparátus dolgozóit fogadóképes 
szinten kell tartani, a szükséges felkészí-
téseket, oktatásokat, továbbképzéseket 
idejében le kell bonyolítani. 

Minden támogatást meg kell adnunk az 
országos kamarának ahhoz, hogy sike-
resen lobbizzon a kamarai köztestületi 
hatáskör bővítése érdekében, erre egy 
valóban elkezdődő állami intézményi 
reform esetén jó esély mutatkozik. A ka-
maráknál megvalósuló kötelező vállal-
kozói regisztráció – esetleg újra kötelező 
kamarai tagság – megvalósulása esetén a 
kamara valóban elkezdheti a nyugat-eu-
rópai kamarák működési hatásköréhez, 
színvonalához való felzárkózást.

3. Gazdaságszervezési, 
gazdaságfejlesztési feladatok

3.1. Erősíteni kell a régiós és megyei 
kamara szerepét az uniós és hazai pályá-
zati források felhasználásának döntési 
rendszerében.

3.2. Kamaránk továbbra is támogat-
ja a működő tőke minél nagyobb mérté-
kű beáramlását a régióba, megyébe.

3.3. Az élén kell járnunk azoknak a 
kezdeményezéseknek, melyek keretében 

elősegítjük a hazai vállalkozások, első-
sorban szűkebb régiónk vállalkozásainak 
alkalmassá tételét, hogy a multinacioná-
lis cégek beszállítóivá válhassanak. A 
cél érdekében ütőképessé kell tennünk a 
létrehozott regionális beszállítói klubot, 
és a megyei fémipari klasztert, sőt újabb 
szakmai csoportosulásokat kell kezde-
ményezni, amennyiben a vállalkozások 
ezt igénylik. 

3.4. A világszínvonalú technológiát 
alkalmazó regionális és megyei vállala-
tok jól képzett szakemberekkel való el-
látása érdekében nagy felelősséggel kell 
végeznünk a szakképzésben, képzőhely 
ellenőrzésben ránk ruházott feladato-
kat. 

3.5. Szorgalmazzuk, hogy minél 
több, a megyébe betelepült vállalkozás 
végezzen kutatásfejlesztő tevékenységet. 
Elősegítjük a minőségbiztosítási rend-
szerek szélesebb körben való elterjedé-
sét.

3.6. Továbbra is aktívan részt kell 
vennünk a vállalkozások forráshoz 
jutását, likviditási helyzetét javító 
programok (pl. Széchenyi kártya) meg-
valósításában, sőt – a jelentkező valós 
igények, lehetőségek felkarolásával kez-
deményeznünk kell hasonló projektek 
indítását.

3.7. Hatékonyan működtetnünk, fo-
lyamatosan frissítenünk kell a kamarai 
internetes portált, fokozni kell annak 
ismertségét és használatát. Országosan 
is kezdeményeznünk kell a portálok még 
jobb felhasználását a vállalkozók gazdál-
kodását befolyásoló aktuális informáci-
ók (piac, pályázati lehetőségek, várható 
szabályozás-változások stb.) nyújtása és 
az azokhoz szükséges ismeretek megsze-
rezhetősége (e-tanulás, továbbképzések) 
tárgyában. 

4. Kereskedelemfejlesztés, 
belföldi és nemzetközi 
kapcsolatok

4.1. Vállalkozásaink érdekében 
kiemelten számítunk az MKIK brüsz-
szeli képviseletének szolgáltatásaira. A 
vállalkozói kapcsolatok bővítésében, 
információ-szerzésben fontos szerepet 
szánunk az ITDH kiterjedt regionális 
és külföldi hálózataival, – a megyei szer-
vezetükön keresztüli és közvetlenül is 
– megvalósítható jó együttműködésnek. 

4.2. Segítjük azokat a vállalkozáso-
kat, amelyek a Kárpát-medencében kí-
vánnak gazdaságilag terjeszkedni. Föld-
rajzi fekvésünknél fogva hagyományai 
vannak a magyar és szlovákiai vállalko-
zások együttműködésének, melyek bő-
vülését – a kölcsönös gazdasági előnyök 
szem előtt tartása mellett – szorgalmaz-
zuk. Ennek érdekében tovább erősítjük 
a Nyitrai kamarával kialakított eddig is 
gyümölcsöző együttműködésünket.

4.3. Az MKIK szakmai, Komárom-
Esztergom Megye és egyes települések 
önkormányzati kapcsolataihoz csatla-
kozva – üzleti és gazdasági együttmű-
ködés kiépítése reményében – keressük 
a kontaktust az adott országok helyi 
kamaráival, gazdasági szervezeteivel.

4.4. A szakmai hivatásrendi kama-
rákkal – melyek hatásköre döntően a hi-
vatás gyakorlásának feltétele – továbbra 
is jó együttműködésre törekszünk. Segít-
jük tevékenységüket tagságunk érdekei-
vel nem ütköző területeken, kölcsönösen 
informáljuk egymást munkánkról. Az 
együttműködést a szuverenitás és ru-
galmasság kell, hogy jellemezze. A kama-
ra, mint ütőképes hivatali apparátussal 
rendelkező szervezet – ötvözve a válasz-
tott tisztségviselők szellemi kapacitásá-
val – képes arra, hogy e kapcsolatokban 
vezető koordináló szerepet töltsön be és 
kiterjedt, működő kapcsolatrendszerét a 



vállalkozók minél hatékonyabb érdek-
érvényesítése érdekében, konstruktívan 
együttműködve képviselje.

4.5. Az agrárkamarával való együtt-
működés lehetséges területei: 

4.5.1. Beszállítói hálózatok kiépítése, 
partnerközvetítés, közreműködés terü-
letfejlesztési kérdésekben. 

4.5.2. Pályázatok közös elkészítése, 
benyújtása.

4.5.3. Regionális kérdésekben közös 
állásfoglalás kialakítása

4.5.4. Együttműködés a mesterkép-
zésben, oktatásban, különböző ren-
dezvények, kiállítás, konferencia stb. 
szervezésében. 

4.6. Más megyei szervezetekkel, in-
tézményekkel (MÜTF, Vállalkozás-fej-
lesztési Alapítvány, Gazdaság-fejlesztő 
Szervezetek, ITDH, Európai Informáci-
ós Pont stb.) hatékony munkakapcsolat-
ra törekszünk. 

5. A kamara belső életének 
fejlesztése 

5.1. A hármas tagozati megoszlás és 
a tíz résztagozat, mint választási egység 
jól működik. Ugyanakkor a vállalkozók 
szakmai, operatív igényeinek jobban 
megfelelnek a különböző szakmai klu-
bok, a klub kereteken belül szervezett 
célirányos szakmai rendezvények. Ezen 
fórumok működését erősítjük, új fóru-
mok létrejöttét szorgalmazzuk. 

5.2. 2008-ban megtörtént a négy-
évente esedékes tisztújítás. A többségé-
ben újonnan megválasztott tisztségvi-
selők az elkövetkező négy évre vállalták 
és vállalják a stratégiában is összefoglalt 

fő törekvések színvonalas képviseletét, 
a kitűzött célokból minél többnek az 
elérését. Ugyanakkor tisztában vannak 
azzal, hogy 2012-ben – az idő múlását 
tudomásul véve – jelentős vezetői meg-
újulásra lesz szükség. A kontinuitás ér-
dekében stratégiai cél, hogy a fiatalabb 
tisztségviselői generációt a feladatok 
végrehajtásába, az információk meg-
szerzésébe, a kapcsolatok kiépítésébe a 
jelenleginél jobban és szisztematikusan 
be kell vonni. Ugyancsak be kell vonni 
azon tagjainkat, illetve azon tagjaink 
képviselőit, akik a passzív tagsági műkö-
désnél többre készek és képesek, hogy a 
ciklus végén a tisztújítás során és a mun-
ka folytatásában ne legyenek zökkenők.  
A remélhetően a kamara tevékenységé-
nek és tekintélyének sikeres növelésével 
eltelt ciklus után – az új kihívások sike-
res kezelése érdekében – a testületeket 
nemcsak személyi állományukban, de a 
létszám karcsúsításával, a személyi és 
működési feltételek profizmusának erő-
sítésével is meg kell újítani.

5.3. A 2000. november 1-jétől felállí-
tott hivatali szervezetet – Tatabányán és 
Esztergomban – a kapott új feladatok-
nak megfelelően és a munka hatékony-
ságának figyelembe vételével alakítjuk. 
A hivatali munka hatékonyságát növelte 
a korábbi tagoltság megszüntetése, az, 
hogy a hivatal minden dolgozója a titkár 
közvetlen irányítása mellett dolgozik. 
Minden főbb munkaterületnek nagy ön-
állóságot élvező felelőse van, akik szak-
tanácsadó, illetve kamarai tanácsos cím 
viselésére jogosultak. A jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően van szakképzési 
vezető, aki összehangolja a szakképzés 
egy jelentős részét.

6. Kamarai PR tevékenység

A PR tevékenység révén tovább kell 
erősíteni a köztestület iránti bizalmat, 
céljaink megvalósításához fokozni kell 
a kamarai tagok aktivitását, ismertsé-

güket és elismertségüket. Tovább kell 
erősíteni az önkéntes kamarai rendszer 
iránti bizalmat, annak társadalmi elfo-
gadottságát.  

Ennek érdekében a PR tevékenység 
megcélzott csoportjainak szóló üzenetek 
az alábbiakat kell, hogy tartalmazzák:

6.1. A médiában tudatosítani és 
erősíteni kell azt a szemléletet, hogy a 
kamarához érdemes fordulni, a kamara 
véleményére oda kell figyelni. Céljaink 
közvetítése, törekvéseink támogatása 
a média számára ugyanúgy, mint szá-
munkra, az egész társadalmat érintő 
közszolgálat.

7.2. Tagjainkban tudatosítani kell, hogy 
a kamarai szervezet az övék, olyan lesz, 
amilyenné formálják, és sokkal több, a 
vállalkozásokat segítő lehetőséget kínál, 
mint amennyit kihasználnak belőle. A 
tagok feladata is közvetíteni környeze-
tük felé a kamara törekvéseit, javítani a 
kamara elismertségét.

7.3. A gazdaság szereplői körében ter-
jeszteni és tudatosítani kell, hogy a ka-
mara akkor tudja hatékonyan segíteni a 
vállalkozásokat, ha nagy a tagsága. 

7.4. A nem tag vállalkozások körében is 
terjeszteni kell, hogy a kamarai tisztség-
viselők térítés nélkül, társadalmi mun-
kában, elhivatottságból, időt, fáradt-
ságot nem kímélve minden vállalkozás 
érdekében dolgoznak. 

7.5. Az egész lakosság körében propagál-
ni kell azokat az eredményeket, melyeket 
a  kamara harcol ki a vállalkozóknak. 

7.6. A Magyar Kereskedelmi és Ipar-
kamara irányába – a közös célok ér-
dekében, szoros együttműködésben, 
kölcsönösségi alapon – a megyei kamara 
megbízható stratégiai partner volt és 
marad. 
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Veszprém

– Megengedi, hogy én is Kavicsnak szólítsam? 
Honnan ered ez a becenév?
– Hát persze, nyugodtan! Engem mindenki 
így ismer. Így szólított Meskó Gábor bácsi 
a kollégiumi igazgatók nagy öregje, és Ka-
vics voltam a kollégáknak, hallgatóknak is. 
Egy kolleganőm kisgyermekétől 1968-ban 
kaptam ezt a nevet, a Kőváriról ez jutott az 
eszébe.

– Mikor és hogyan került Kavics a kollégiumi 
gépezetbe?
– 1964-ben nyílt meg  a kollégium az addig 
szanaszét lakó diákok nagy örömére. Én 
1968-ban kerültem a Vegyipari Egyetemre, 
amikor még más területen dolgoztam, de 

hallgatókkal is foglalkoztam.
1976-ban az egyetemisták invitálására men-
tem át a Kollégiumba, ahol előadóként tény-
kedtem, szerveztem a napi programokat.  A 
kollégium igazgatója kezdetektől Meskó 
Gábor egyetemi docens volt. Tőle tanultam 
mindent, többek között azt is ami a hitvallá-
sommá lett:
Az egyetem dolga a szakmaiság biztosítása 
a hallgatók számára, a kollégium feladata 
pedig, hogy egy jó közösségi szellem kiala-
kításával ne csak jó tanár, mérnök váljon az 
itt végzős diákból, hanem egy a kultúra iránt 
érdeklődő, gazdag érzelemvilággal rendelke-
ző értelmiségi ember.
1986-tól Varga István igazgató mellett 

helyetteseként dolgoztam, és láttam el a 
feladatokat. Megbízott bennem, ezért nagy 
volt az önállóságom. 1996 és 2006 között én 
voltam a kollégiumok igazgatója, az utolsó 
időszakban 13 házra bővült az egyetemisták-
nak helyet adó egységek száma. Bizony nem 
volt egyszerű ennyi felé koncentrálni, de a 
hallgatókkal törődni kellett. Mire a gólyák 
megjöttek a kollégiumba én már mindegyi-
kről tudtam mindent, a nevüket, a családi 
helyzetüket.

– Mitől működött olyan sikeresen a gépezet? 
Miért volt jó Veszprémben egyetemi kollégistá-
nak lenni? 
– Két nagy elődömmel együtt nagyon jó 
csapatot alkottunk. Az életünk volt a kol-
légium.
1976-tól három éven át az intézményben lak-
tam, s gyakorlatilag a hallgatókkal töltöttem 
minden percet. Ismertem a problémáikat, és 
segítettem a megoldást megtalálni. Elköte-
leztem magam mellettük, és ezt komolyan 
véve terveztem az életüket, érdekeltté téve 
őket abban, hogy az tartalmas is legyen.
Elkezdtük a kollégiumi öntevékeny csopor-
tok kialakítását, stúdió, fotó- és kerámiakör, 
újságírócsoport alakult. Én vállaltam az 
eszközök beszerzését. A Magyar Rádiótól 

Megengedi, hogy én is Kavicsnak szólítsam?
Az Egyetem Kollégiumának avatásán úgy hozta a sors, hogy Kővári Éva mellé ke-
rültem. Tapintható volt a feléje irányuló tisztelet és szeretet, mindenki szólt hozzá 
pár szót. Tudtam, hogy hosszú időn át ő volt a Központi Kollégium Igazgatónője. 
Beszélgetni kezdtünk. Mesélt, és én mindeközben lelki szemeimmel láttam magam 
előtt, ahogy 2007-ben, a felújítási munkák kezdetekor ott állt az épülettel szembeni 
járdán, és folytak a könnyei. Harminc évet dolgozott abban az épületben. Most 
ugyan az örömtől sírdogál kicsit, de az arcán már ott a mosoly. „Szép lett a kol-
légiumunk!” – mondja természetesen többes számban. Megkérem, beszéljen erről 
az időszakról.



Veszprém
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keverőpultot, Városlődről agyagot kaptunk. 
Neves fotóművészeket hívtunk meg, hetente 
fórumokat szerveztünk, és híres személyisé-
gek tartottak érdekes előadásokat.
Megalapítottuk a szakkollégiumokat, első-
ként a számítástechnikait, majd a környe-
zetvédelmit. Rendszeres vendégeink voltak 
abban az időben Boros Lajos és Dinnyés 
József, akik egy szál gitárral hangulatossá 
varázsolták estéinket. Kiadtuk a „Máshon-
nan”című kollégiumi lapot, amellyel nyi-
tottunk a világ felé, angol és német nyelvű 
szakmai cikkeket fordítottak le, a hallgatók 
innen kaptak információkat. A lényeg az 
volt, hogy a közösségi élet beindulásával a 
diákok is megnyíltak, és sok-sok beszélgetés-
sel sikerült a bizalmukat megnyerni. Persze 
a fegyelem is nagyon fontos volt és ebben a 
közösségi szellemben folyamatos neveléssel, 
következetes szigorúsággal elértük, hogy ki-
rívó ügy nem volt.

– Beszéljünk az elért díjakról, sikeres pályáza-
tokról!
– Kétszer kaptuk meg a Kiváló Kollégium 
díjat a Minisztériumtól, az érte járó pénzjut-
almat az akkor még kiscipőben járó nyelvok-
tatás fejlesztésére szántuk. 
1989-ben megalakult a FEKOSZ (Felsőokta-
tási Kollégiumok Országos Szövetsége), ahol 
alapító volt a veszprémi egyetemi kollégium, 
én pedig elnökségi tagként felügyeltem a 
régió felsőoktatási kollégiumai közti infor-
mációáramlást, tapasztalatcserét. Három év 

alatt az Év Kollégiuma pályázaton a kilenc 
díjból hármat mi hoztunk el. 1991-ben alap-
ítványt hoztunk létre, hogy pályázhassunk. 
A törzstőke gyarapításához megnyertük 
magunknak a volt hallgatókat, cégeket, szü-
lőket.  A kollégium működésének utolsó tíz 
éve alatt 102 sikeres pályázatunk volt.

– Az utód, Haraszti László kollégiumi referens. 
Milyen lesz a kollégium a jövőben?
– Könnyű és egyben nehéz a dolgunk. Köny-
nyű, mert Kavics keze alatt nőttünk fel és 
nehéz, mert magasra tette a mércét. Közel 
három évre bezárt a Központi Kollégium a 
felújítás idejére, ez megszakította azt a fo-
lyamatosságot a közösségi életben, amit Ka-
viccsal kialakítottunk. Most szinte újra kell 
kezdeni mindent. Ismét be kell népesíteni a 
közösségi tereket, elindítani az öntevékeny 
csoportokat. Ehhez éppen itt az avatáson 
vehettünk át a Veszprémi Egyetem Kollé-
giumért Alapítvány támogatásaként nagyon 
komoly anyagi segítséget. Az év elején fel-
mértük a hallgatók igényeit, megkerestük a 
mozgatóembereket. Ma már hangszigetelt 
dühöngő várja a zenerajongókat, szövőszé-
kek, varrógépek, üvegfestéshez való kellékek 
pedig az ügyes kezű diákokat. Elindítottunk 
az akvaristáknak egy klubot, de folytatja 
munkáját a fotó-és kézműves kör is. A tán-
colni vágyók több táncházból válogathatnak. 
Munkánkat a kollégiumi seniorok segítik, 
akik a hallgatók közt élve felelősek a köz-
össégi élet pezsdítéséért. Feladatunk még a 

szakmai felügyelet és a kollégiumi, hallgatói 
ügyintézés is.

– László, jól látom Éva arcán az aggódást? 
– Igen, Kavics félt bennünket, de az a nagy 
szerencsénk, hogy ő megmaradt nekünk ba-
rátnak, főnöknek, tanácsadónak, tyúkanyó-
nak. Építő szándékkal tanítja ma is nekünk, 
hogy merjünk a problémákkal szembenézni 
és segít továbblépnünk a gondokon.

– Mire emlékszik Kővári Éva a legszívesebben?
– A hallgatóim szeretetére, az ünnepeken 
meglátogató régi diákokra, a meglepetés vi-
rágcsokrokra, no, meg a napi 30-40 e-mailre, 
ami azt jelenti, nem felejtenek el!

– Úgy hallottam, készül egy könyv a kollégi-
umról.
– Igen, 2005-ben kezdtem el írni a volt di-
ákokkal együtt a kollégium életéről szóló 
könyvet.  Minden évfolyamról van anyagom. 
Már 80%-os a készültség, csak be kell fejez-
nem. Remélem, valamikor eljön ez az idő is.

Elköszönök és közben hallom, ahogy megbe-
széli: László átküld egy anyagot és kéri hozzá 
Kavics véleményét. Így fog ez jól működni!
Mit kívánhatunk? Jó munkát, kitartást, és 
pezsgő kollégiumi életet. Kedves Kavics! 
Kérjük, fejezze be a könyvét, hiszen ki is ír-
hatná meg szebben a Pannon Egyetem Köz-
ponti Kollégiumának történetét?

B .Csejtei Anikó
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Székesfehérvár

A rendezők: Fejér Megye Önkormányzata, 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, a Fejér Megyei Művelődési 
Központ – Művészetek Háza arra töreked-
tek, hogy színvonalas helyszíneket biztosít-
sanak a résztvevőknek, hiszen a tíz kategória 
bemutatkozásának nem volt kis feladat teret 
adni. Az egész város színpaddá, alkotótérré 
vált. A szólóénekesek és kamarakórusok 
a Táncházban, a vers- és prózamondók a 
Barátság Klubmoziban, a rock-jazz, mai dal 
kategória résztvevői A Szabadművelődés 
Házában, a népzenészek, néptáncosok, a ve-
gyes – új néven sótájm – kategória résztvevői 
az MMK színháztermében, a szólóhangsze-
resek és kamarazenekarok a Hermann Lász-

ló Zeneiskolában léptek fel. A színjátszók a 
Helyőrségi Klubban szerepeltek. A zsűrik 
javasolta produkciók Afterpartija a Caffé 
Izében került sorra, s a Vörösmarty Színház 
adott otthont a legjobbak gálájának. 
Új terület az irodalmi és a helytörténeti 
kategória, amelyre 37, illetve 22 pályamű 
érkezett. Az írásokból, valamint a képző- és 
iparművészeti pályázatra érkezett alkotások 
fotóiból kiadványt szerkesztenek, de emlék-
könyv is készül majd a diáknapokról a két 
megyei jogú város és a megye önkormányza-
ta támogatásával.
Minden résztvevő intézmény emléklapot 
kapott, illetve a legjobb produkciók – a zsű-
ri  döntése alapján – arany, ezüst, ill. bronz 
fokozatú minősítést. A legkiemelkedőbb 

produkciók kategóriadíjban és különdíjban 
részesültek. A záró ünnepségen épp a díjak 
átadására nem fordítottak elegendő gondot 
a szervezők – épp az ünnepelendők nem tud-
tak erről, keveseknek lehetett személyesen 
gratulálni. 
A zöld csuklópántos fiatalok Kelemen Ange-
lika és barátai koncertjét látogathatták meg, 
ingyen betérhettek a Barátság moziba és az 
uszodába. A szereplések okozta feszültséget 
feledtetve megvalósulhatott a diáknapok 
„Szórakozz ezerrel!” jelmondata is. 
„Jó lenne persze, ha emellett ott állhatna 
minden iskolában a színjátszásra, táncra, 
zenélésre alkalmas színpad, a rögzítésre 
jó hangstúdió, a video-vágó, pezsegne az 
iskolai újság, de mindnyájan tudjuk, erre 
még sokáig kell várnunk. Kívánom, azért ne 
vegye el a kedveteket a játéktól, az alkotás-
tól semmi! Bármi akadállyal, ellenkezéssel 
találkoztok is, ne feledjétek, csak ti lehettek 
a jövő klasszikusai!” – mondta zárszavában 
Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke. 

Göde Andrea

Közel másfél ezer fellépő a Fejér Megyei Diáknapokon
Az áprilisi találkozó célja: nyilvános fellépést, bemutatkozási lehetőséget biztosíta-
ni a művészetekben tehetséges fiatalok számára, valamint színvonalas szabadidős 
lehetőséget és tapasztalatcserét kínálni a tanulók, a pedagógusok és a szervezők 
számára. Bővültek a kategóriák az évről évre nagyobb érdeklődést kiváltó ren-
dezvényen. A fesztivál díját idén immár tizenegyedik alkalommal a székesfehérvári 
Tóparti Gimnázium és Szakközépiskola nyerte.

Az a folyamat zajlott le előttünk, amit meg-
nyitó beszédében Balogh Ibolya, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott 
meg, hogy a műgyűjtés reneszánszát éli, és 
minden gyűjteménnyel önmagáról is vall 

annak tulajdonosa. Tizenhárom évesen még 
Antal Péter is kacérkodott azzal a gondolat-
tal, hogy festő lesz, de Veress Géza bácsitól 
akkor kapott képe adta az ötletet: a nagyapai 
utat folytassa! Ez volt gyűjteményének első 
darabja. Szinte minden tárgyhoz, képhez 
személyes élmények, különleges történések, 
megszerzési mesék kötődnek. 

Művészeti bolyongás ez térben és időben. A 
Fehérvári Válogatás című kiállítás a Csók 
István Képtárban, a Városi Képtár – Deák 
Gyűjteményben, a Magyarországi Volks-
bank Galériában és a Pelikán Galériában te-
kinthető meg. Az 1890 és 2007 között készült 

művek a magyar képzőművészet fejlődését 
mutatják be Csontváry, Rippl Rónai, Med-
nyánszky, Gulácsy festmények csodálatos vi-
lága, majd Vajda Lajos, Vajda Júlia, Barcsay 
Jenő, Bálint Endre dobozmunkái, Országh 
Lili, Anna Margit világa – hogy csak pár 
nevet kiemeljek a sokaságból. Két fehérvári 
alkotó – Ujházi Péter és Hegedűs 2 László 
– képei is helyet kaptak gyűjteményében. 
Július közepéig lehet megtekinteni a kiállí-
tásokat. 

Göde Andrea

Bolyongás képtárról képtárra

Székesfehérváron az Antal-Lusztig gyűjtemény
Családi megszállottság, öröklött vonzalom a motiváció alapja  Antal Péter mű-
gyűjtő esetében, hiszen már nagyapja – Lusztig Sámuel – is szenvedélyesen vásá-
rolta a műtárgyakat. Az ország egyik legjelentősebb (mintegy háromezer-ötszáz 
darabos!) magángyűjteményéből áprilistól 300 festmény és négy szobor látható 
Székesfehérvár négy galériájában. A sajátos megnyitón a helyszínről helyszínre 
vándorlás és a műgyűjtő „vallomása” jegyében zajlott, hiszen minden megállónál 
fény derült egy-két alkotáshoz, alkotóhoz fűződő viszonyra Nagy T. Katalin művé-
szettörténész kérdéseire válaszolva



Komárom

Csapadékvíz- 
elvezetőt avattak 

Komáromban
Március utolsó napján adták át rendeltetésének a komáromi 
Nokia Ipari Parkban az új csapadékvíz elvezető rendszert. 
A beruházás az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 
részeként a Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) 
pályázatán a 2008. évben Komárom Város Önkormányzata 
által támogatást nyert az „Infrastruktúrafejlesztés a Komáro-
mi Ipari Park területén” c. projekt keretében valósult meg.

A beruházás teljes költsége 711,5 millió forint, amelyből a vissza 
nem térítendő pályázati támogatás 158,2 millió forint, Komárom 
Város Önkormányzata 553,3 millió forinttal járult hozzá saját 
forrásából.
Zatykó János polgármester 
megnyitójában kiemelte, hogy 
Komárom az elmúlt években 
sok mindenben meg tudott 
újulni, fel tudta venni a lépést a 
világ fejlődésével és az itt lakók 
igényeivel. Sikerült hatékonyan 
kihasználniuk a település kiváló 
infrastruktúrájából, valamint a különleges és szerencsés földrajzi 
fekvéséből adódó előnyöket. Ipari parkot alapítottak, ahol több 
világcég leányvállalatot hozott létre, folytat termelést, ezzel is 
emelve Komárom gazdaságban és munkahely-teremtésben betöl-
tött szerepét a térségben. 
Az új csapadékvíz-elvezető rendszernek köszönhetően az ipari 
park belső úthálózata mentén lehetővé vált az utak víztelenítése, 
valamint az iparterületek csapadékvizeinek felvétele és kivezetése. 
A munkálatok 2008 tavaszán kezdődtek, a kivitelezést a WF-OMS 
Konzorcium végezte, a beruházás műszaki ellenőri feladatait a Vid-
ra Környezetgazdálkodási Kft. látta el. A támogatási összegből egy, 
az ipari park jellegének megfelelő, biztonságos, kevés fenntartási 
munkával üzemeltethető rendszert sikerült megvalósítani.
Hornig Rudolfné alpolgármester asszony arról beszélt, hogy Komá-
rom városában több beruházás valósult meg európai uniós támoga-
tással, illetve a város beruházási finanszírozásával. Az idei szűkös 
gazdasági lehetőségeket figyelembe véve most elsősorban a pályáza-
ti lehetőségek igénybevételével megvalósuló beruházások élveznek 
prioritást. Éppen ezért a 2009-es évben is képeztek pályázati alapot. 
Fejlesztési elképzeléseiket úgy próbálják előkészíteni, hogy a meg-
jelenő pályázati kiírásokon a testületi döntés után azonnal pályázni 
tudjanak. Ennek köszönhető, hogy a koppánymonostori óvoda fel-
újításához és bővítéséhez is sikerült 95 millió forint EU-s támoga-
tást nyerniük. Folyamatban van a Napsugár óvoda átalakítására és 
bővítésére vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás. Pályáztak egy 
bölcsőde építésére is. További terveik közt szerepel a városközpont 
rehabilitációja. A Mol városrész 2008-ban az önkormányzathoz ke-
rült, ingatlanjainak hasznosítása izgalmas feladat. Több lehetőség is 
felmerült, egyenlőre várják a pályázati lehetőségeket.
A beszédeket követően a város vezetői és a beruházók ünnepélye-
sen átvágták a nemzeti színű szalagot, átadva rendeltetésének az új 
csapadékvíz-elvezető rendszert.                                                   v.k.

420 000 forint értékben eszköz a Selye János Kórház 
Gyermekosztályának

A K&H Gyógyvarázsolt 
Komáromban

Értékes műszereket vehetett át dr. Rokay László, a Selye Já-
nos Kórház igazgatóhelyettese, osztályvezető főorvosa Juhász 
Szilviától a K&H régióvezetőjétől március 19-én Komárom-
ban. A K&H Gyógyvarázs – az indulása óta eltelt öt év alatt 
– olyan népszerű programmá nőtte ki magát, hogy még az 
ilyen nehéz időkben is életképes maradt.

Dr. Rokay László köszöntőjéből megtudhattuk, hogy a kórházak 
helyzete bizony még ma is meglehetősen nehéz, nincs elegendő pénz 
a fejlesztésekre, a működtetésre, bár a komáromi önkormányzatra 
igazán nem lehet panasz, hiszen a testület az utóbbi időkben nem volt 
szűkmarkú hozzájuk. Több mind félmilliárd forintot fordított a város a 
közelmúltban a kórház fejlesztésére, de ettől függetlenül egy-egy már 
régóta várt műszer, egy-egy adomány mindig jól jön. A gyermekosz-
tályon – sajnos – még így is van olyan műszer, amire nagyon vágynak, 
de remélhetőleg egy jótékonysági bálnak köszönhetően hamarosan erre 
is gyűlni kezd a pénz.
A Selye János Kórház igazgatóhelyettese megköszönte az adományt a 
K&H Csoportnak és további sikereket kívánt a programhoz.
Juhász Szilvia, a K&H Nyugat-Közép Dunántúl Vállalati Régiójának 
vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a Gyógyvarázs program fon-
tosságát jól mutatja, hogy ilyen nehéz körülmények ellenére is folytatni 
tudják. Külön öröm volt számukra, hogy a mostani eszközbeszerzés 
egy közös összefogásnak volt tekinthető, a K&H munkatársai saját 
ügyüknek tekintik a programot. A pénzintézet ugyanis minden ka-
rácsonykor hozzájárul dolgozóik ünnepi vacsorájához. A K&H Csoport 
munkatársai közül sokan lemondanak erről a támogatásról, és ezt az 
összeget - 2008-ban immáron negyedik alkalommal – a K&H Gyógy-
varázs programnak ajánlják fel.
A K&H Gyógyvarázs program célja, hogy a gyermekeket gyógyító 
intézmények dolgozóinak nyújtsanak segítséget azzal, hogy megfelelő 
műszerekkel látják el őket, így az ott dolgozó orvosok ezek segítségével 
igazán „okos döntése-
ket” hozhatnak.
A K&H Gyógyvarázs 
programnak köszönhe-
tően most a Selye János 
Kórház Gyermekosz-
tálya hozzájutott egy 
nagyteljesítményű vála-
dékszívó készülékhez, 
amely az újraélesztésben 
nélkülözhetetlen, kapott 
egy infúziós pumpát 
a gyógyszerek pontos 
adagolásához, s átvehettek egy labor készüléket is, amely a vizelet- és a 
vérvizsgálat pontos és korszerű elvégzését segíti – tudtuk meg mindezt 
Varga Máriától, a Selye János Kórház Gyermekosztályának osztályve-
zető főorvosától.
A kórház munkatársai az ünnepi átadás alkalmával külön megkö-
szönték dr. Péntek Julianna főorvosnő munkáját, hiszen ő volt az, aki a 
pályázatot elkészítette a programhoz.

Cseh Teréz
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Süttő

- Válság van. Önöknél nincs? Képesek ilyen 
volumenű fejlesztésekre, akkor amikor minde-
nütt másutt leállítják a beruházásokat. Mintha
önöket mindez nem érintené?
Páljános András: Az országban valóban 
válság van, a költségvetési politika terén 
különösen. 
– A leginkább riasztó, hogy még nem csa-
pódott le igazán a válság. Még vannak 
tartalékaik az embereknek. Az elmúlt év-
tizedekben sajnálatos módon kialakult egy 
rossz szemlélet. A legtöbben azt várják, 
hogy a problémákat majd az állam megold-
ja, mert annak a feladata. „Nyugdíjas állás” 
– mindenki erre tart igényt, pedig régen sem 
volt ilyen mindenkinek, mégis gondoskodtak 
magukról az emberek.

– A valós válság még csak most lesz igazán 
érzékelhető. Egy óriási sokkhatás fogja érni 
Magyarországon az embereket. Rá kell döb-
benniük, hogy nekik is részt kell venniük a 
problémák megoldásában, felelniük kell ön-
magukért, a családjukért, a környezetükért.
– A Reneszánsz ZRt.-nek mindezek elle-
nére nincs oka a panaszra, bennünket nem 
ért váratlanul, s főleg nem felkészületlenül 
ez a válság. Mi még nem vagyunk bajban, 
fel tudunk készülni a továbbiakra, vannak 
kapaszkodóink. Mindennek a tudatos ter-
vezés, építkezés biztosítja a hátterét. Mi 
már 2002-ben elterveztük ezt a beruházást, 
és most éppen ezért a válság ellenére is 
meg tudtuk valósítani. Összeforrott, igazán 
jó csapatként dolgozunk, s ez igaz mind a 

háromfős vezetésünkre, mind pedig a szak-
embergárdánkra.

– Mi minden kellett ehhez a sikerhez, hogyan 
készültek erre az elmúlt közel egy évtized alatt?
Balogh Miklós: Amikor azt mondjuk, hogy 
beruházást csinálni Magyarországon, akkor 
mindenki csak panaszkodik. Pedig sokan 
úgy tartják, hogy az optimista gondolko-
dásnak van ereje. Meggyőződésem, hogy 
az országot is segíteni tudná, ha a magyar 
fejekben rendet lehetne tenni, s pozitívabb 
gondolkodásra bírni az itt élőket. Egy fel-
mérés szerint a legoptimistább nemzet, akik 
terveznek ma is, Olaszország. Tervezgetik 
a jövőjüket, függetlenül a válságtól. Persze 
a pozitív gondolkodás nem azonos a prob-
lémák elkendőzésével, nem elégedettséget, 
hanem nagyon is kritikus attitűdöt jelent. Ha 
az emberek pesszimisták, az önmagában is 
vissza tudja fogni a fejlődést. Erről – szeren-
csére – manapság egyre többen beszélnek, 
bár ennek jelentőségéről azért még nagyon 
kevés közgazdászt hallok nyilatkozni. Pedig 
a politika nem csak közgazdaságtan.
– Ahhoz, hogy jó céget tudjunk csinálni, a 
dolgozók gondolkodásán kell változtatnunk. 
Ha az emberek nem tudják megbecsülni ma-
gukat, akkor nem lehet olyan céget építeni, 
amely magyar első, vagy világ első legyen. 

Egyedülálló, világszínvonalú technológia a Reneszánsz ZRt-nél

Csarnokavató Süttőn – 
fejlesztés recesszióban is
Március 26-án egy 3000 m2-es új csarnokot avattak a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. 
süttői telephelyén. Az ünnepélyes átadáson a beruházást méltatta Varju László, a 
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium államtitkára, és dr. Völner Pál, a 
Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke is. Az új csarnokban a legmoder-
nebb technológiával dolgozhatnak ezentúl a díszítőkőipar szakemberei. Mindez 
nem a véletlen műve – tudtuk meg az avató ünnepségen. A Reneszánsz Zrt. már 
közel egy évtizede tudatosan készül a világsikerre. Az ország és a kőipar mai hely-
zetéről, a siker „receptjéről” a 60 éves múltra visszatekintő, szakmai körökben 
méltán neves cég három tulajdonos-vezérigazgatójával – Páljános Andrással, 
Balogh Miklóssal és Bene Zoltánnal – beszélgettem.
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Mi ezt megcsináltuk. Pedig a kőszakma 
nem Magyarországról szól. 2002-ben tíz évet 
adtunk magunknak arra, hogy bizonyítsunk. 
Ma már a világ három legjobb „köves” cége 
között tartanak számon bennünket a klasz-
szikus kőfaragás területén 2007-ben pedig a 
legrangosabb szakmai elismerést, a Kőművé-
szet Mestere címet is átvehettük, amely ezen 
a területen az Oscar-díjnak tekinthető.
– A pozitív gondolkodás tehát hiányzik ma 
a magyar gazdaságból. Pedig nem kellene 
a csökkenő GDP-vel bajlódnunk, ha ezen 
tudnánk változtatni. A legfontosabb az egy-
szerű, józan paraszti ész. Nincs olyan világ-
válság, amiből ne lehetne kijönni pozitívan 
- ezt kellene végre beoltani az emberekbe, s 
emellé jó ötleteket és lehetőséget adni a szá-
mukra. A vállalkozás egy gondolkodásmód. 
Ez pedig egy sikeres vállalkozás létrehozásá-
nál, működtetésénél csakis pozitív lehet.

– A 2002 óta tartó tudatos fejlesztések konkré-
tan miből álltak, és ez a legutóbbi milyen lehető-
séget nyújt az önök számára a piacon?
Bene Zoltán: 4,1 milliárdot tesz ki az eddigi 
beruházások összege. Elsőként a bánya kor-
szerűsítésével kezdtünk. Ma Süttőn a legmo-
dernebb technológiával bányásszák a termé-
keink alapanyagaként szolgáló köveket.

Ezt követően foglalkoztunk a szakmai 
utánpótlással, a szakképzéssel. Tanműhelyt 
hoztunk létre – vagyis állami feladatokat lát-
tunk el – s tettük mindezt annak érdekében, 
hogy a képzett szakembergárdáról időben 
és folyamatosan tudjunk gondoskodni. Még 
2001-2002-ben indultunk el ezzel, de azóta 
az ígéreteken kívül – sajnos – nem kaptunk 
semmit.
– Közben a cég két speciális területen is el-
kezdett tevékenykedni, s itt azóta piacveze-
tőkké is váltunk. Ezek egyike az országházi 
tömbköves építés, s emellett felerősítettük a 
komplex műemlék, műemlékegyüttes helyre-
állítási feladatainkat is, s mára eljutottunk a 
generálkivitelezésig.
– Mindemellett természetesen igazán igé-
nyes díszburkolatokat vagyunk képesek 
előállítani. Ebben jelent óriási előrelépést 
a jelenlegi beruházásunk. Ez a berendezés 
egyedülálló az egész világon. Az egyik most 
vásárolt gépünk értéke eléri az egymillió 
eurót, s ebből a szerkezetből ez az egyet-
len példány létezik. Annyira speciális, hogy 
magában a fejlesztésben is részt vettünk. 
Kifejezetten a mi kövünkhöz lett kialakítva. 
Saját javaslatunkat kértük megvalósíttatni a 
gyártótól, aki végül – bár eleinte nagy kocká-
zatnak érezte ennek a kivitelezését – vállalta 

a feladatot. Az eredmény nem maradt el. Jó 
volt az ötletünk, működik a gépsor, s ma már 
egyre több az érdeklődő erre az új tudású 
gépre azok körében, akik a mienkéhez ha-
sonló kövekkel dolgoznak.
– A mostani fejlesztés összességében közel 
1 milliárd forint volt, melyből 540 millió a 
saját forrás, 180 millió az uniós vissza nem 
térítendő támogatás, 230 millió pedig a Ma-
gyar Fejlesztési Banktól felvett kamattámo-
gatásos hitel.
– A beruházás-sorozat – terveinknek meg-
felelően – tovább folytatódik, az ősszel egy 
újabb, immáron 800 millió forintos fejlesz-
tést fogunk végrehajtani.
– A tudatos lépéseknek köszönhetően a ter-
veink, hogy a világelsők között lehessünk, a 
tervezett tíz évhez képest előbb megvalósul-
hattak. A megújult technológia segítségével 
teljesen egyedi termékeket tudunk a koráb-
binál sokkal gyorsabban és olcsóbban előál-
lítani. Egyedi kivitelű, megjelenési formájú 
termékeink eljutnak a világ számos pontjára 
a Távol-Kelettől Amerikáig, s Közép-Kelet 
Európában a mi vállalkozásunk talán az 
egyetlen, melyet az igazi „köves” szakmában 
számon tartanak.

Cseh Teréz
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Székesfehérvár

„Vállalatunk nagy hangsúlyt fektet arra, 
hogy a nehéz gazdasági körülmények kö-
zött is folyamatosan a vásárlóink igényei 
szerint alakítsuk áruházaink megjelené-
sét és termékkínálatát”.- nyilatkozta Jung 
Tamás, a METRO Kereskedelmi Kft. 
régióvezetője.

A megújult osztályok, melyek mostantól 
még inkább a professzionális vásárlók 
igényeit hivatottak kielégíteni, átalakult 
termékkínálattal és teljes körű megoldá-
sokat kínálva várják partnereiket.
Az új áruházi koncepció bevezetésének 

első állomása a székesfehérvári áruház 
lesz. A koncepció megalkotásának hát-
teréhez a hazai partnerek visszajelzései 
és nemzetközi tapasztalatok szolgáltak, 
az elsődleges cél a „mindent egy helyről: 
kényelmesen, gyorsan” elv legszigorúbb 

követése volt. A legfontosabb változások 
közül kiemelkedik a háztartási osztály, 
hiszen kínálata közel 500 termékkel bő-
vül, és ezzel a METRO országok között 
a gasztronómiai nagyhatalom Franci-
aország után a második legszélesebb 
választékot kínálja. A főleg vendéglátó-
sok számára összeállított termékkínálat 
közvetlen a gyártótól érkezik, igen jó 
minőségben és kedvező áron lesz elérhe-
tő, követve a folyamatosan változó nem-
zetközi trendeket, újdonságokat, állandó 
utánpótlással.

Az átalakított előadótér és a megújult 
termékkínálat felhasználóbarát kihelye-
zése és csomagolásai biztosítják, hogy a 
vásárlók ezentúl könnyebben, gyorsabban 
intézhetik az üzletmenetükhöz szükséges 
termékek beszerzését. 

Az „új” Metro teljes mértékben a vásár-
lók érdekeit szolgálja, hiszen a megnöve-
kedett árukészlettel mostantól az A-tól 
Z-ig palettán nem csak termékeket, ha-
nem komplett megoldásokat kínál, legyen 
az akár egy teljes étterem, hozzá tartozó 
konyha vagy hotelszoba berendezése, fel-
szerelése. 
Ezzel összhangban a kiegészítő termékek 
terén, mint pl. irodaszerek és munkaru-
házat is bővült a kínálat. Újdonságnak 
számít az áruházban létrehozott Elektro- 
Gasztro pult, ahol a profi eszközök gyár-
tói igény szerint adnak tanácsot, illetve 
segítenek például a tervezés fázisában is 
a professzionális konyhák és üzletek kia-
lakítása során.

Az élelmiszerek terén a legnagyobb vál-
tozás a száraz élelmiszerek terén tapasz-
talható, hiszen megnövekedett az italok 
bemutatására szánt eladóterület nagysá-
ga, ezzel együtt bővült a vegyi áruk és az 
eldobható háztartási papíráruk területe 
is. Ezen termékcsoportok árukészleté-
nek bővülése elsősorban az élelmiszer-
kiskereskedők és a vendéglátásban mű-
ködő vállalkozások számára jelent nagy 
előnyt. 
A most megújult székesfehérvári áruház-
ban bemutatott koncepció idén még több 
hazai METRO áruházban is bevezetésre 
kerül.

További információk, kapcsolat
METRO Kereskedelmi Kft.

Krubl Yvette Kommunikációs Vezető
Budapark, Keleti 3

H-2041 Budaörs Telefon:+36 23 508-430
Fax: +36 23 418-040

yvette.krubl@metro.co.hu
www.metro.co.hu

Vevőbarát megoldások a METRO 
székesfehérvári áruházban
Bemutatkoztak a székesfehérvári METRO áruház megújult osztályai, melyek kö-
zül néhány a kelet-európai régió legszélesebb kínálatát biztosítja 

Háttér információk:
A Metro Kereskedelmi Kft. 1993 óta működik Magyarországon, elsőként lépett be a 
nemzetközi kereskedelmi vállalatok közül a magyar piacra, immár 13 áruházzal áll profi 
vevői szolgálatára az ország számos pontján teljes körű megoldásokat kínálva a kereske-
delmi és gasztronómia tevékenységekhez Anyacége, a METRO Cash & Carry Internati-
onal a német központú METRO Group egyik értékesítési divíziója, amely a világ egyik 
vezető kereskedelmi cégcsoportja. 2008-ban a METRO Group árbevétele mintegy 68 
milliárd euró volt. A vállalatcsoport 300.000 alkalmazottat foglalkoztat, és 32 országban 
2200 üzlettel van jelen a világ kereskedelmében.  A csoport jó teljesítménye az egyes ön-
állóan működő értékesítési láncokon alapul, mint a Metro/Makro Cash & Carry mellett 
a Real hipermarket lánc, a Media Markt és Saturn, amely európai piacvezető a szórakoz-
tató elektronikai kiskereskedelemben, valamint a Galeria Kaufhof áruházak. További 
információ a csoportról a www.metrogroup.de honlapon.
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– A négynapos program komoly feladatot jelent 
a biztonsági cégnek. Nem tart ettől egy kicsit?
– Tudjuk, hogy a Pannónia Fesztivál a Du-
nántúl egyik legnagyobb rendezvénye, ezért 
mi is kiemelten kezeljük. Tíz év referenciája 
áll mögöttünk, biztosítottunk már hasonló 
fesztiválokat, párt- és rock-rendezvényeket 
és sörfesztiválokat is. Így hát pontosan tud-
juk, milyen kockázati tényezők léphetnek fel 
ilyen esetekben. Még soha nem volt rendbon-
tás az általunk védett eseményeken. Munka-
társaink nemcsak fizikálisan felkészültek, 
de a pszichológia területén is képzettek, 
jártasak. Az az alapelvünk, hogy a nyers 
erő helyett inkább a rábeszélés szóbeli mód-
szerét alkalmazzuk. Persze ha ez nem megy 
– akkor a legnagyobb diszkrécióval ugyan –,
ám nagyon határozott formában fegyelmez-
zük meg a renitenseket. Bízunk benne, hogy 
ez a négy nap nem erről, hanem a fiatalok 
színvonalas, tartalmas szórakozásáról fog 
szólni, ahol a Sec-Com Kft. szinte észrevét-
lenül teheti a dolgát.

A Pannónia Fesztivál szervezői kedvéért 
összeálló, és kizárólag itt zenélő, eredeti 
felállású Hobo Blues Band atyja, Hobo a 
következőket üzeni rajongóinak:
– Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Gengszterek 
és Szende Szüzek! Csavargók és Otthonülő 
Tévérabok! Van szerencsém bejelenteni Ö-
nöknek, hogy a mindenre elszánt ripacsok-
ból és veterán banditákból álló Hobo Blues 
Band, túlélve 30 gyönyörűséges és nehéz 
évet, leghírhedtebb felállásában – Póka 
Egon, Tátrai Tibor, Solti János és Hobo 
– fellép a Pannónia Fesztiválon, hogy elő-

adja művészetét, ami állítólag volt (van és 
lesz) neki. Ehhez örökös vendégként ma-
gával cipeli Deák Bill Gyulát, aki néhány 
méter kőkemény szárazkolbász által zsarolva 
engedett a felkérésnek. Az előadásban meg-
lepetésként és engedve az új idők szavának 
Madonna és Pet Shop Boys számokat is 
előadunk. (Ennek köszönhető a megemelt 
jegyár.) Politikusok, kereskedők és ügyvé-
dek kitiltva! APEH ellenőröknek VIP-sátor 
és topless lányok! Barátaim, Társaim és Kol-
légáim nevében szeretettel várom Önöket!

A Pannónia Fesztivál másik nagy dobása, 
hogy itt kezdi nyári fesztiválturnéját az idén 
20 éves Tankcsapda.
– Azért is lesz érdekes ez a buli számunkra, 
mert a Tankcsapda eddig csak egyetlen egy-
szer, néhány évvel ezelőtt lépett fel Várpa-
lotán, méghozzá egy pici klubban – árulta el 
Lukács László, a Tankcsapda frontembere. 
– Pluszban izgalmas lesz amiatt is, hogy a 
várpalotai fellépés előtt kicsi, zárt helyszíne-
ken játszunk, így ideje lesz végre kilépnünk 
a szabadtérre. Ha nem is egy best of prog-
ramot játszunk, de – a tavaszi klubturnéval 
ellentétben, amin csak az első négy lemezről 
adunk elő dalokat – hagyományos koncertet 
adunk, az utóbbi albumok nótáit is felvonul-
tatva. Ebben az időszakban rakjuk össze az 
augusztus végén – szeptember elején megje-
lenő lemezt, ezért a nyár folyamán egy-egy új 
dalt is színpadra viszünk.

A fesztiválon négy színpad lesz. Fellép töb-
bek közt a Quimby, Péterfy Bori, a 30Y, a 
Neo, a Magashegyi Underground, a Vad 

Fruttik, a Pannonia Allstars Ska Orchestra, 
a Kaukázus, a Belga, az Irie Maffia, a Pál 
Utcai Fiúk, a Road, a Depresszió, az Auróra, 
az Edda és az Anti Fitness Club.

A Pannónia Fesztivál területén a zenei 
programokon kívül rengeteg más szórako-
zási lehetőség áll rendelkezésre. Ezek nagy 
részének a hatalmas helyen elterülő sportszi-
get ad majd otthont, ahol temérdek sport- és 
játéklehetőség várja majd a kalandvágyókat. 
Természetesen a vízifoci, strandröplapda, 
és a tollaslabdapályák sem maradhatnak ki, 
illetve egy ping-pong és csocsóváros is kia-
lakításra kerül. Az extrémsportok rajongói 
kipróbálhatják a monociklit, azaz egykerekű 
kerékpárt, megleshetik a BMX- és triál be-
mutatókat, sőt, bárki tekerhet is a sáncokkal, 
ugratókkal felvértezett pályán. Igazi ritkaság 
pedig a wakeboard pálya lesz, amihez két 5 
méter széles és 30 méter hosszú medencét 
építenek fel a szervezők. Itt a kötött pályás 
wakeboardozást illetve a magyar fejleszte-
sű wakeskatelest lehet majd kipróbálni. A 
wakeskate a wakeboard és a gördeszkázás 
kereszteződéséből jött létre, azaz deszkás 
cipőben történik a vízen siklás egy érdes 
felületű deszkán. Ráadásul maga a sportág 
kifejlesztője várja majd a helyszínen az ér-
deklődőket, és persze látványos bemutatókat 
is tart majd.
A sportok iránt kevésbé rajongó fesztiválo-
zók is rengeteg program és látnivaló közül 
szemezgethetnek, lesz például mozisátor, 
ahol főleg magyar játékfilmeket, dokumen-
tum- illetve rövidfilmeket vetítenek majd. 
A kultúrára vágyók megvásárolhatják a 
városlátogatói jegyet, ami mindössze 500 
Ft-ba kerül, és Várpalota összes múzeumát, 
kiállítótermét és a Thury-várat is megtekint-
hetik vele. 

Forrás: www.pannoniafesztival.hu

A Sec-Com garantálja a zökkenőmentes lebonyolítását

Pannónia Fesztivál Hobóval és Tankcsapdával!
Négy színpadon mintegy ötven zenekar lép fel Várpalota mellett, a Cseri-parker-
dőben május 28-31. között. Itt kezdi nyári, jubileumi turnéját a Tankcsapda, és 
a fesztivál kedvéért 24 év után összeáll az eredeti Hobo Blues Band. A fesztivál 
biztonságáról a Sec-Com Kft. gondoskodik. A cég vezetőjét, Bogácsi Györgyöt 
kérdeztük.
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Tatabánya

– Milyen szempontokat kell figyelembe venni az 
iskolaépület átépítésénél?
– Az Európai Unió pontosan meghatározott 
normatíváit kell betartanunk. Ilyen előírás, 
hogy minden szaktanterem alapterületét 
meghatározza a tanulók létszáma - gyerme-
kenként 2 m2, sérült gyermekenként 3 m2-t 
kell számolnunk. Így a korszerűsítés után 
minden szaktantermünk minimum 72 m2-es 
lesz, és funkciónként saját szertárnak kell 
csatlakoznia hozzá. 
– A beruházás kapcsán teljes akadálymen-
tesítés, fűtéskorszerűsítés, csapadékvíz-el-
vezetés valósul meg. Az iskola kibővül egy 
új épületszárnnyal, ahol három új tanterem 
kap helyet. 
– Régóta várat magára az épület korsze-
rűsítése. Az erre kiírt KDOP-2007-5.1.1/2 
pályázathoz iskolánkat Tatabánya város köz-
gyűlése javasolta, és biztosította a város költ-
ségvetéséből a szükséges 71 milliós önrészt. 
Közösségünk számára nagy elismerést jelent 
a közgyűlés döntése, hiszen ez az elmúlt 
harminc év munkájának elismerését jelenti. 
– A munkálatok befejezése után – várhatóan 
2010. szeptemberében a gyermekek egy mo-
dern, Tatabányán az első uniós normatívák-
nak megfelelő iskolaépületében koptathatják 
majd tovább az iskolapadot. 

– Az elmúlt harminc évben nem történtek fel-
újítások az iskola épületén?
– Az iskola a Sárberki lakóteleppel egy 
időben épült, az Eocén program bányanyi-
tásakor. Az első évtizedben a tanulólétszám 
meghaladta az 1100 főt. A beépített szerke-
zetek korszerűtlensége, a felhasznált anya-
gok rossz minősége (például az ablakok) és 

az esetenkénti kivitelezési hibák a túlterhelt-
ség mellett hamar amortizálták az épületet. 
Azonban új épületnek számítottunk, így az 
elmúlt harminc évben érdemi fejlesztés az 
épületen nem történt. 
– A tanárok és a támogató szülői közösség 
összefogásával sikerült jelentős változta-
tásokat elérni a pedagógiai munka meg-
újításában, a szakmai eszközháttér területén 
csakúgy, mint az épület karbantartásában. 
Voltak évek, amikor a nevelőtestület erőn 
felül vett részt a pályázatok írásában, de 
megérte. Pályázati pénzekből, saját be-
vételekből, esetenként a fenntartó városi 
önkormányzat támogatásával, szülők bevo-
násával jelentős fejlesztéseket hajtottunk 
végre. A nyitott iskolabejáratot és a parkolót 
bekerítettük, átépítettük. Fejlesztőszobát, 
két informatikai szaktantermet, művészeti 
szaktantermeket, strandröplabda pályát, 
szélfogót, nyári foglalkoztatót, sziklakertet 
építettünk, fásítottunk. Fejújítottunk két 
tornatermi öltözőt, kiépítettük a vezeték 
nélküli internet hálózatot és fejlesztettük az 
oktatási eszközeinket is.

– Egy iskola sikerét az épületen kívül a végzett 
munka, a tanulói létszám mutatja. Szakmailag 
hogy alakult az elmúlt harminc év?
– A ’90-es évek második felében hozott 
döntések középtávon sikeresek voltak, át-
menetileg növelték a tanulói létszámot, és 
szakmai megújulást is hoztak. Évekig a 
Sárberki Általános Iskolába jártak Héreg 
felső tagozatos tanulói. Felvállaltuk a város 
jelentős területének ellátását a disfunkciós 
gyermekek esetében, őket kis létszámú fel-
zárkóztató képzés keretében tanítottuk. A 

városban elsőként oktattunk informatikát, 
amely egy ideig szintén vonzó tényező volt. 
Ám a város felbontotta Héreggel a közokta-
tási megállapodást, az informatika-oktatás 
elterjedt, az integrált nevelés bevezetésével 
megszűntek a kis létszámú osztályok. 
– 2000-ben új, hosszú távra megoldást nyúj-
tó irányt határozott meg a nevelőtestület. Az 
elmúlt kilenc évben 28 kollégánk szerzett 
másoddiplomát, vagy tett szakvizsgát, s 
többen speciális kurzusokat. Az iskolánk-
ban integrált oktatással az átlagosnál több 
speciális képzést igénylő gyermeket látunk 
el, amely nagy felelősségvállalást és több 
munkát kíván a pedagógusainktól. Minden 
disfunkciós gyermeket egyéni fejlesztési terv 
alapján tanítunk. A képzési nehézségek nem 
hátráltatják a munkát, mindössze a kollégá-
nak kell felkészültnek lennie.
– A Minerva programnak köszönhetően nőtt 
a szülői érdeklődés a Sárberki Általános 
Iskola iránt. A tatai Kőkúti Általános Iskola 
mintájára vezettünk be az alapítvány által 
működtetett osztályokat, amelyek csoport-
bontásban tanulnak bizonyos tantárgyakat 
– magyar nyelv és irodalmat, matematikát, 
informatikát, idegen nyelvet stb. A program 
sikerének tudható be, hogy 2002-ben egy 
kislétszámú és egy normál osztályt míg, az 
elmúlt két évben 3-3 normál osztályt tudunk 
indítani. 
– Fontos számunkra a felénk irányuló szülő 
bizalom, és a tantestületnek új kihívásokat 
jelent a megnövekedett elvárás. Két művé-
szeti alapiskola is működtet nálunk kihelye-
zett tagozatot, és a sok sportágban kipróbál-
hatják magukat diákjaink. Természetes mó-
don a pedagógus kollégák számára az igazi 
öröm mégis az, hogy az elmúlt három évben 
a szaktárgyi versenyeken elért eredményeink 
egyenletesen javultak. A közeljövőben végre 
a szakmai fejlődés mellett a Sárberki Általá-
nos Iskola épülete is megújul.

Vitkóczi

Tatabánya első EU-konform iskolája
A tatabányai Sárberki Általános Iskola 321 millió forintból újulhat meg. Az 
uniós pályázati forrásból a város negyedik legnagyobb iskolájának bővítése, teljes 
korszerűsítése, akadálymentesítése valósul meg. A nagyszabású beruházásról és az 
iskolai életről a Sárberki Általános Iskola igazgatóját, Jóna Imrét kérdeztük.
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– Milyen szerepet tölt be az önök tűzoltósága a 
városban, illetve a térségben?
– A Balatonfűzfői Tűzoltóság tűzmegelőzé-
si, hatósági, szakhatósági tevékenységet lát el 
Balatonfűzfőn és további kilenc településen. 
Elsődleges tűzoltási és műszaki mentési 
tevékenységet pedig nyolc településen vég-
zünk, s emellett segítségnyújtást biztosítunk 
a környező tűzoltóságok területén is. Évente 
átlagosan 300-350 riasztásra vonulunk ki.
– A Nitrokémia fénykorában még teljesen 
másról szóltak a mindennapok, ma már a 
régi gyáróriás helyét zömében kisvállalkozá-
sok foglalják el, s ezzel együtt a mi teendőink 
is megváltoztak.
– Természetesen nem csak az alapfelada-
tokat végezzük, igyekszünk a városban és 
az ellátott területeken is mindenfajta egyéb 
tevékenységben részt venni. Sok felkérésünk 
van, néha egyszerre több helyszínen is szá-
mítanak ránk, ilyenkor igyekszünk minde-
nütt helytállni, valamennyi kérésnek eleget 
tenni.
– Különösen szívesen vállaljuk, ha hívnak 
bennünket óvodákba, iskolákba, hogy mu-
tassuk meg magunkat, a mindennapjainkat a 
gyerekeknek. De ott vagyunk a falunapokon, 
a városi majálison, vagy más egyéb rendez-
vényeken.
– Azt hiszem ebből is jól látszik, hogy a 
tűzoltóság nem egy munkahely, mi ide nem 
dolgozni járunk be, hanem a hivatásunkat 

teljesítjük nap mint nap. Gyakorlatilag soha 
sem lehet letenni az egyenruhát, a nap hu-
szonnégy órájában tűzoltók maradunk.

– Szent Flórián napja egyúttal a Tűzoltók Nap-
ja. Önök ilyenkor hogyan ünnepelnek?
– Ez nálunk inkább egy zártkörű, hivatalos 
megemlékezés, mely természetesen kitűnő 
alkalom a különféle elismerések átadására 
is. De ezen túlmenően is van saját rendezvé-
nyünk. Több éve már, hogy kialakult az ún. 
Családi Nap, melyet rendszerint – miután 
szabadtéri rendezvényről van szó – már a 
jó idő beálltakor, május végén, június elején 
szoktuk megtartani. A mi kis juniálisunk 
egyfajta csapatépítő összejövetel, melynek a 
célja az, hogy tűzoltóink ne csak a napi szol-
gálatban találkozzanak, hanem kicsit jobban 
megismerhessék egymást és családjaikat. 
Ilyen alkalmakkor tehát lehetőség van egy 
kicsit lazítani, beszélgetni, együtt lenni, s 
mindehhez keretet ad a szabadtéri főzőcske, 
valamint a különféle gyerekprogramok.

– Ha már a csapatot említette, milyennek érzi a 
sajátjukat, van összetartás?
– Szokták mondani, hogy az emberek egyen-
lőnek születnek, de a tűzoltókat úgy válo-
gatják. Nos, nálunk ez a válogatás nagyon 
jól sikerült, igazán jó a csapat. A tűzoltóság 
– meggyőződésem – nem egy elvont fogalom, 
hanem mi magunk vagyunk, mindenki hoz-

záteszi a maga teljesítményét, s ettől válik 
egésszé.

– Mióta vezeti ezt a csapatot, illetve milyen út 
vezetett a csapat élére?
– 2006. november 26-a óta. Az ezt megelőző 
nap ugyanis Papp József nyugdíjas tűzoltó 
alezredes születésnapja. Ezen a napon érte 
el a nyugdíjkorhatárt, s ezután visszavonult. 
Éppen ezért ezt megelőzően már az önkor-
mányzat pályázatot írt ki a tűzoltó-parancs-
noki posztra, s a testület engem választott.
– Jómagam tűzoltó családból származom, 
édesapám is ezt a hivatást űzte, úgyhogy már 
gyerekként megfertőződtem, s azóta sem jött 
meg a józan eszem, nem „nőttem ki” a tűzol-
tósághoz való vonzódásom.
– Az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főis-
kolán – egyedül ott volt akkoriban felsőfokú 
tűzvédelmi képzés – végeztem, s a katonaság 
után tűzvédelmi mérnök lettem. Házasságot 
kötöttem a tűzoltósággal.
– Először fél évet a megyei tűzoltóságon 
dolgoztam, majd 1991. január 1-jétől kerül-
tem ide Balatonfűzfőre, mint a tűzoltási és 
műszaki mentési szakág vezetője, s parancs-
noki kinevezésemig ebben a beosztásban 
tevékenykedtem.
– Időközben elvégeztem a Pénzügyi és Szám-
viteli Főiskolát. A közgazdasági ismereteket 
igazán jól tudom hasznosítani, hiszen tűzol-
tóságunk önálló költségvetési intézmény.
– A tűzoltósággal kötött „házasságom” mel-
lett családos ember vagyok, három gyerme-
kemmel és feleségemmel Veszprémben élek.

Cseh Teréz

Balatonfűzfői tűzoltók ünnepei

Tűzoltónak lenni nem munka, hanem hivatás
Szent Flórián napja arra is alkalmat adott lapunknak, hogy Balatonfűzfő Tűz-
oltóságára is ellátogassunk. Kovács István tűzoltó alezredessel, a Balatonfűzfői 
Tűzoltóság parancsnokával ünnepeikről, feladataikról beszélgettünk.

Balatonfűzfő
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Veszprém

A XXI. század gazdasági fejlődésének mo-
torja az innováció, amely olyan K+F tevé-
kenységre épül, ami közvetlen felhasználásig 
juttatja el a know-how-t. Az innovációs fo-
lyamatok ösztönzésének egyik módszere az 
alulról építkező Innovációs Tanács, amely le-
hetőséget biztosít a regionális szervezetekbe, 
programokba való becsatlakozásra, illetve a 
szakmai érdekképviseletekkel, klaszterekkel 
való szoros együttműködésre.
A VIT tagjai olyan gazdasági szervezetek és 
tudásközpontok, amelyek K+F+I vagy arra 
közvetlenül épülő tevékenységet folytatnak. 
A tagfelvétel a tanács döntése alapján tör-
ténik. A szervezetet Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Pannon Egyetem 
gesztorálja.

A VIT feladata a gazdasági és K+F+I te-
vékenységet folytató partnerek felkutatása 
és az együttműködési szerződés aláírása. A 
folyamatos konzultációk és interaktív kom-
munikáció biztosítása. Szervezeti keretek 
megteremtése az egyes operatív feladatok 
megoldásához. A kistérségi partnerszerve-
zetek, egyesületek létrehozása és fejlesztése. 
A kistérségi tudat erősítése. A befektetők 
összehangolt fogadásának és kontaktme-
nedzsment eljárás kialakítása, a marketing 
tevékenység összehangolása. A térségi erő-
források felmérése és fejlesztése, a gazdaság 
szerkezetének kiegyensúlyozása, optimali-
zálása. A befektetési lehetőségek javítása, 
befektetők felkutatása. A térség területén 
elindult fejlesztések folyamatos monitorozá-

sa, nyomon követhetőség és az átláthatóság 
biztosítása. A térség környezetvédelmi prog-
ramjának létrehozása és a régiós, az országos 
programmal való összehangolása.

Az oktatás és képzés célirányos fejlesztése és 
az ehhez szükséges igényfelmérés elvégzése. 
A térség oktatási és képzési specikumainak 
(szak, profil, e-learning stb.) meghatározása 
és kialakítása. Az ezekhez szükséges kép-
zőhelyek felkutatása, illetve a partnerekhez 
való kihelyezése. A Pannon TISZK-kel való 
szoros együttműködés.

A gazdasági partnerek innovációs folyama-
tainak felmérése, a gyengepontok meghatá-
rozása és a célállapot kitűzése. A szükséges 
K+F igény tudásközpontok felé való köz-
vetítése és az együttműködés katalizálása, a 
finanszírozási feltételek biztosítása.

A veszprémi térség innovációs stratégiájának 
elkészítése, illetve a régiós stratégia transz-
portálása, majd annak célokra, részcélokra 
való lebontása, a prioritások, prioritásonként 
küldetések meghatározása, illetve mindezek 
elérése érdekében operatív terv készítése. 
Továbbá részvétel a megyei és regionális fej-
lesztési programok és regionális innovációs 
stratégia kidolgozásában, megvalósításában, 
illetve a belső és külső erőforrások optimal-
izálásában. Az innovációs szükségletek és 
többletek igény szerinti biztosítása, illetve 
közvetítése.

A kutatási és technológiai innovációs alap-
okról szóló 2003. évi XC. törvény 8.§ (6) 
bekezdése alapján az alap tárgyévi kiadási 
előirányzata 25%-ának felhasználásra a 
Regionális Fejlesztési Tanácsok tesznek 
javaslatot. A VIT kiemelten fontos tevékeny-
sége, hogy ajánlásokat fogalmazzon meg a 
Regionális Fejlesztési Tanács számára, az 
Innovációs Alap regionális felhasználásával 
kapcsolatban.

A régió innovációs kistérségi szervezeteinek 
tevékenységei lefedik egymást, ám földrajzi-
lag jól elkülönülnek. Az egyes szervezetek 
munkáját összehangolva lehetőség nyílik 
arra, hogy a Pólus Program szervezetét 
megerősítse. Az innovációs kistérségi ta-
nácsok által delegált, illetve további a szak-
mai szervezetek (pl.: kamarák, felsőoktatási 
intézmények) képviselőivel kiegészülve egy 
alulról szerveződő, de az egész Közép-Du-
nántúli Régiót képviselő gazdaságvezérelt 
szervezet jöhet létre. A delegáltakból ily 
módon létrejövő tanács a kistérségi innová-
ciós tanácsok munkacsoportjain keresztül 
– amelyek tagjait túlnyomórészt a gazdasági 
szervezetek delegáltjai alkotnak – alkalmas-
sá válik stratégiai irányítói, koordinációs és 
integráló szerep betöltésére. A szervezeti 
felépítés önmagában is segíti a hatékony fel-
adat allokálást, az erőforrások biztosítását és 
hatékony felhasználását.

A VIT a kitűzött stratégiai és operatív fel-
adatainak megvalósítása során kíván tagjai 
és partnerei számára összehangolt lobby 
tevékenységet folytatni.

A szervezet elsődleges prioritásként kezeli 
a gazdasági versenyképességet, az infra-
struktúra fejlesztését, a környezetvédelmet, 
a humánerőforrás fejlesztést, az idegenfor-
galmat, turisztikát, vidékfejlesztést, a part-
nerséget és a befektetők felkutatását, illetve 
a finanszírozhatóságot.

VIT: kistérséget fejlesztenek áprilistól
A Pannon Egyetem és Veszprém MJV Önkormányzata kezdeményezésére 
megtartotta alakuló ülését a Veszprémi Kistérségi Innovációs Tanács. A 2009. 
április 27-én létrehozott szervezet célja a veszprémi térség K+F+I szereplői 
számára közös platform kialakítása, amely segíti a gazdasági szervezetek, 
tudásközpontok összehangolt tevékenységét. A megvalósult innovációs tevékenység 
eredményét a kistérség, a megye, a régió, az ország egyaránt élvezi, illetve az tovább 
gyűrűzve más gazdasági területeket is sikeresé tehet. 
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Alternatív 
hajtású 

járgányok 
versenye 

Akkumulátoros, nitrogén hajtású, elek-
tromos és bioetanolos versenyautók 
vetélkedtek egymással az alternatív 
hajtású járművek versenyén Győrben. 
Összesen 22 csapat nevezett be. A zsűri 
nem csak a járművek gyorsaságát, hanem 
a különleges ötleteket is pontozta. 

Az egyik egy hibrid meghajtású motor, így 
sofőrje eldöntheti, hogy környezetkímélő veze-
tést választ, vagy marad a benzinnél. 
„Az elektromos átalakítást az első keréken 
végeztük el, a gyári benzinmotor pedig meg-
maradt hátul” – mondta Varsányi Martina, a 
Gasboards Team csapattagja. 
Semmi dobhártyaszaggató motorhang, a déli 
harangszó könnyedén elnyomta a gyorsító 
versenyautók zaját. 
„Próbáltunk minél több újítást beletenni. Gon-
dolok itt napelemre, ami tölti az akkumulátort. 
Elektromos lengéscsillapító, ami szintén tölti 
az akkumulátort, és az elektromotor melege-
déséből, a hőenergiából is villamos energiát 
nyerünk” – mondta Willisits Vilmos, a JRET-
Intermotor csapattagja. 
Az elektromos autók mellett volt olyan járgány, 
amit sűrített gázzal hajtottak. 
Tavaly 12 csapat vett részt az alternatív hajtású 
járművek versenyén, idén már 22. A szervezők 
remélik, hogy jövőre külföldről is érkeznek 
versenyzők. 

forrás: 
RTL Híradó - Dinya Beáta, Független Hírügynökség
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Az engedély köteles tevékenységek körét az 
utak építésének, forgalomba helyezésének 
és megszüntetésének engedélyezéséről szó-
ló 15/2000. (XI.16.) KöVíM rendelet 4. §-a 
szabályozza. Amennyiben ez alapján építte-
tő részére még mindig nem egyértelmű, hogy 
a tervezett beruházás engedélyköteles-e, 
akkor kérje a Nemzeti Közlekedési Hatóság 
ügyintézőinek segítségét, mivel ha utólag 
derül ki, hogy építési engedély szükséges, az 
meghiúsíthatja a pályázat eredményességét 
(az engedélyezési eljárás ügyintézési ideje 60 
nap a hiánypótlási és szakhatósági eljárások 
idején túl). 

A legfontosabb szabályok az alábbiak. Nem 
engedélyköteles tevékenységek: (Alapvető 
szempont, hogy az út közúthálózatba soro-
lása a beavatkozás során nem változhat, 
valamint az útépítésből adódóan közműát-
építés nem történhet.) A szilárd burkolatú 
(csak felületi zárással – bitumenpermetezés 
és zúzalékszórás – rendelkező létesítmények 
nem tartoznak ide, szilárd burkolatú útnak 
az aszfaltmakadám út, illetve aszfaltbeton, 
vagy betonréteggel megépített utak minősül-
nek) utak és hidak korrózió elleni védelme, 
szigetelésének, dilatációs szerkezetének kor-
látjának vagy pályaburkolatának a teherbí-
rást nem befolyásoló cseréje; közúti jelzések, 
berendezések tartószerkezetei és magasság-
korlátozó kapuk elhelyezése; áteresz építése; 
vezetőoszlop, korlát, az útfenntartási és köz-
lekedésbiztonsági célokat szolgáló műszaki 

egyéb építmények, berendezések – kivéve a 
pihenőhelyek – építése.
A meglévő szilárd burkolatú út pályaszer-
kezetének erősítése, az út burkolatának 
további forgalmi sáv létesítésével nem járó 
szélesítése, a meglévő csomópontnak további 
forgalmi sáv létesítésével nem járó átépítése, 
forgalomirányító lámpával való ellátása. Bel-
területi utak esetében további feltétel, hogy 
az út vízelvezetése nem változhat, valamint 
kiemelt szegély nem épülhet. A „K” szegély 
építése önmagában nem engedélyköteles 
tevékenység.
Fontos, hogy a közlekedési hatósági enge-
dély mellőzése a munkavégzéssel kapcsola-
tos egyéb engedélyek beszerzésének szüksé-
gességét nem érinti, azaz a közműkezelők és 
útkezelők hozzájárulásának beszerzése nem 
mellőzhető.
Amennyiben a tervezett beavatkozás en-
gedélyköteles nagyon felgyorsíthatja az 
engedélyezési eljárást, ha a terv úgy érkezik 
a közlekedési hatósághoz, hogy az építéssel 
érintett területre vonatkozóan tartalmazza 
az érintett ingatlanok hiteles tulajdoni lap 
másolatait, a hiteles ingatlan-nyilvántartási 
térkép kivonatokat, valamint a szomszédos 
ingatlanok helyrajzi szám szerint kigyűjtött 
név- és címjegyzékét, mivel ennek hiányában 
az érintetteket nem lehet az eljárás megindí-
tásáról értesíteni. 
Nagyon sok települést kereszteznek a Ma-
gyar Állam tulajdonában és a Közlekedés-
fejlesztési Koordinációs Központ vagyon-

kezelésében lévő országos közutak, melyek 
állaga igen leromlott, szélességi paraméte-
reik a hatályos útügyi műszaki előírásokat 
nem elégítik ki, ezért közlekedésbiztonsági 
szempontból sem kedvezőek. Ezen utak te-
lepülésen belüli szerepe általában kiemelt, 
a többi úthoz képest nagyobb forgalmat 
bonyolítanak, és gyűjtőút funkciót töltenek 
be. Fentiek miatt különösen indokolt lenne, 
hogy mielőbb korszerűsítésre kerülhesse-
nek. Erre a kiírt pályázatok lehetőséget 
biztosítanak, azonban a hatályos törvényi 
szabályozás miatt az alábbiakra kell különös 
figyelmet fordítani. A pályázati kiírásokban 
jelenleg a kedvezményezettek köre az alábbi 
lehet: Magyar Közút KHT., Közlekedés-
fejlesztési Koordinációs Központ, Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Helyi önkor-
mányzatok és önkormányzati társulások. 
Ezzel azonban nincs összhangban a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. §, mely 
szerint az országos közúthálózat részét ké-
pező utak esetében építtető csak a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Közút 
KHT. és Közlekedésfejlesztési Koordinációs 
Központ lehet, illetve magántőke bevonásá-
val valósulhatnak meg ilyen beruházások. 
A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi 
Hivatala, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 
a Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium, valamint a Közlekedésfejlesztési 
Koordinációs Központ által kiadott közös ál-
lásfoglalás szerint önkormányzatok számára 
országos közutat érintő beruházásokhoz csak 
abban az esetben adható ki építési engedély, 
ha a kérelem tartalmazza a vagyonkezelő és 
a jogszabály szerinti építtető, illetve a leendő 
kezelő írásos egyetértését.

Reméljük, a fenti információkkal segítettük 
az önkormányzatok munkáját és hozzá-
járultunk, a benyújtandó pályázati anyagok 
sikerességéhez.

Hasznos információk közlekedési 
hálózatokra kiírt pályázatokoz
Az útépítések és felújítások esetében előírás, hogy a tervezett építési munkákra 
vonatkozóan az építtető rendelkezzen jogerős építési engedéllyel, illetve a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság nyilatkozatával, mely szerint az építési tevékenység nem en-
gedélyköteles. A közlekedési hatóság ilyen jellegű nyilatkozatot csak tervek alapján 
tud kiadni, ezért minimum egy csökkentett műszaki tartalmú (helyszínrajz, min-
takeresztszelvény, egyszerűsített műszaki leírás) terv elkészíttetése elengedhetetlen.

BAKONY PLASTIROUTE Kft.
8400 Ajka, Ibolya u. 2. 

Tel./Fax: 88/312-925, 508-450
Tervező iroda: 

8200 Veszprém, Füredi út 49. 
Tel./Fax: 88/444-045
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Ettől kímél meg bennünket a Porsche Ta-
tabánya Carrendező műhelye, ahol a kár-
rendezési folyamat nem csak a biztosítóra, 
hanem a hitellel megvásárolt gépjárművek 
esetén a banki ügyintézésre is kiterjed. 
A Porsche Tatabánya valamennyi biztosító 
szerződött partnere. 
A helyszíni kárfelvétel után márkafüggetlen, 
szakszerű és minőségi munkát végző laka-
tos-, és fényezőműhelyben javítják autóját a 
szélvédőtől a karosszériáig. 
A javítás ideje alatt a Porsche Tatabánya 
igény szerint bérautót, csereautót biztosít 
mobilitása érdekében.

A Porsche Tatabánya éjjel-nappal hívha-
tó a +36/30/586-5089-es  telefonszámon. 
Hétköznapokon 8 és 16 óra között a 
+36/34/522-080 és +36/34/522-068-as tele-
fonszámon várják hívásaikat.  A telefonos 
segítségnyújtás mellett a nap bármely szaká-
ban rendelkezésre áll a szerviz autómentője, 

így a mozgásképtelenné vált gépkocsit egyből 
a javítást, esetleg kárrendezést is végző szer-
vizbe szállítják. 
Mostantól végre nem kell ezerfelé rohangál-

ni, ha autójának valami baja esik. A Porsche 
Tatabánya Carrendező műhelyében mindent 
egy helyen intézhet.

Autómentés és telefonos segítség-
nyújtás éjjel-nappal: 
+36/30/586-5089

2800 Tatabánya, Győri út 39-41.

Megnyílt a Porsche Tatabánya Carrendező műhelye
Talán ön is volt már abban a helyzetben, hogy szerencsésen megúszott egy közle-
kedési balesetet. Az autó viszont összetört, és néhány ősz hajszálába, meg egy havi 
buszbérletbe került a biztosító, a kárfelvevő és a javítás összehangolása. 

Nagy tavaszi klímatisztítás
Itt az ideje a nagy tavaszi klímatisztításnak. Autóink klímaberendezését – és lakásain-
két is csak ez nem egy lakáskultúra rovat – minden évben, még a használat elkezdése 
előtt érdemes szakszerviz gondjaira bíznunk. 

A légkondicionálók rendszeres karbantartása a berendezés élettartamát jelentősen 
növeli, valamint a gépkocsivezető egészségének megőrzéséhez is jelentősen hozzájárul, 
hiszen egyáltalán nem mindegy, milyen és mivel szennyezett levegőt engedünk az utas-
térbe a saját, és családtagjaink „orra alá”. Az anyagilag egyáltalán nem megterhelő klí-
matisztítást a Porsche Tatabánya szakszervizének munkatársai is komolyan veszik. Ezen 
alkalommal ellenőrzik a gépjármű pollenszűrőjét, és elvégzik a rendszer fertőtlenítését 
is.  A kevés időt igénybevevő karbantartást követően biztosak lehetünk abban, hogy a 
rekkenő hőségtől védő légkondicionálónk tiszta, emberi fogyasztásra alkalmas levegővel 
lát el minket.

Újabb 100 milliók érkeztek Veszprémbe vissza nem térítendő európai uniós 
támogatás formájában. Ezek elsődleges célja ezúttal a gazdaságfejlesztés, 
azon belül is a regionális klaszter-együttműködések erősítése – mondta a 
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke sajtótájékoztatóján a 
veszprémi Pannon Egyetemen.
A KDOP keretében tavaly meghirdetett „Regionális jelentőségű klaszterek 
közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejleszté-
se” pályázatra 15 vállalkozás jelentkezett a régióból, közülük 10 nyertest hir-
dethetünk, akik összesen 259 932 058 Ft támogatáshoz jutottak – jelentette be 
Pál Béla. Ebben a konstrukcióban 750 millió Ft állt a pályázók rendelkezésé-
re. A támogatás mértéke minimum 40%, maximum 80% volt. A megpályáz-
ható pénzösszeg induló klaszterek esetében minimum 15 millió, maximum 
40 millió Forint, míg fejlődő klasztereknél minimum 25 millió, maximum 
150 millió Forint volt. A Regionális Fejlesztési Tanács elnöke hangsúlyozta: 

a fennmaradó, mintegy 500 millió forint a 2009-es keretet gazdagítja majd. 
Pál Béla elmondta azt is, a régió 10 nyertese közül a Pannon Egyetem 7 si-
keres pályázatban érintett, és ezzel az összesen elnyert, mintegy 260 milliós 
összegből csak a veszprémi felsőoktatási intézmény közel 170 millió forint 
vissza nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott. A megyeszékhelyen 
a Pannon Egyetem mellett a Balaton.hu Zrt. valamint a Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara is uniós forráshoz jutott. Veszprém megyéből 
még a pápai Konvertál-6 Kft., Fejér megyéből pedig az Innopark Kht. va-
lósíthatja meg klaszterek létrehozására, valamint fejlesztésére vonatkozó 
terveiket. 
A Pannon Egyetem rektora elmondta, hogy a klaszterek fejlesztésével le-
hetőség nyílik arra, hogy az egyetemen folyó kutatás-fejlesztés eredményeit 
– legyen szó környezetiparról, mechatronikáról, vagy informatikáról – a piac 
igényeihez alkalmazkodva, vállalkozásokkal együttműködve vezessék be a 
gyakorlatba – mondta Dr. Rédey Ákos. Ezzel a kooperációval a régió gazda-
ságélénkítése valósítható meg.
Az Ajkai Mechatronikai és Autóipari Klaszter szolgáltatásainak bővítésé-
re és fenntartható fejlesztésére a Közép-Pannon Zrt. nyert 24 000 000 Ft 
támogatást. 

Pályázatot nyert az Ajkai Mechatronikai és Autóipari Klaszter
A mintegy 760 millió forintos európai uniós forrásból ipar-
területek fejlesztése, valamint több klaszter közös beruházása 
valósulhat meg a régióban. 
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Az ország nagyobb városaiban az Euro Par-
kett egyre szélesebb körben ismert, hiszen 
a piacon az egyik legolcsóbb, de megfelelő 
minőségű laminált padlótól a darabszőnye-
geken, padlószőnyegen, PVC padlón és 

egyéb kiegészítőkön át az igényes, fa szalag-
parkettáig minden termékből széles kínálat-
tal várja vevőit. 
A 100%-ban magyar tulajdonban lévő Euro 
Parkett az egykori kis családi vállalkozásból 

napjainkra az ország egyik piacvezető beltéri 
melegburkolatokat forgalmazó társaságává 
fejlődött. Az Euro Parkett a Beta Floor Kft. 
kapcsolt vállalkozásaként 2003 óta látja el a 
kiskereskedelmi képviseletét azon darabsző-
nyegeknek, falburkolóknak, szegélyléceknek, 
amelyeket a Beta Floor Kft. szállít például az 
OBI, BricoStore, Kika áruházakba is.
Az országosan nyolc üzlettel működő Euro 
Parkett alapításának célja a megnövekedett 
kiskereskedelmi vásárlási igény magas szintű 
kielégítése volt. Az Euro Parkettnél gazdag 
a termékkínálat a legolcsóbb laminált pad-
lók és a kiváló minőségű fa szalagparketták 
esetében is, amelyek alkalmasak mind lakos-
sági, mind irodai, intézményi felhasználásra. 
Az Euro Parkett az egyéni vásárlókon túl 
sávosan növekvő kedvezményekkel várja 
kivitelező, viszonteladó partnereit is.
Az elmúlt öt év szakmai tapasztalatai, és a 
felmért vásárlói igények alapján 2009-ben 
kollekció- és arculatváltás várható, amelyet 
a jelenlegi nyolc egységgel működő kis-
kereskedelmi üzletlánc kibővítése követ. A 
termékpalettán megszűnő szőnyegpadló és 
PVC padló helyett új termékek érkeznek. 
Franchise partnerekkel együtt országosan 
harminc üzletben lesz elérhető a megújult 
Euro Parkett, ahol a kivitelező, viszontel-
adó partnerek és az egyéni vevők még jobb 
feltételek mellett vásárolhatnak laminált 
padlót, fa szalagparkettát, darabszőnyegeket 
és kiegészítő termékeiket.

Tatabánya, Erdész út 1., 
a dózsakerti híd mellett a

z első udvarban
Tel.: 20/379-9894

www.europarkett.hu

Arculatváltás az Euro Parkett üzletláncnál
Nagy tervekkel vág 2009-nek a magyar tulajdonú Euro Parkett üzletlánc. Az ötéves 
szakmai múlttal, jelenleg nyolc üzlettel működő, jó minőségű darabszőnyegeket, 
laminált padlót és fa szalagparkettát kínáló Euro Parkett harminc üzlethez keres 
franchise partnereket.

http://www.europarkett.hu


– Milyen volt az érdeklődés a kiállítók, illetve a 
közönség részéről?
– A szervezés folyamán a bőrünkön éreztük 
a kibontakozó gazdasági válságot. Egy héttel 
az expo előtt még féltünk, hogy alig lesz ki-
állítónk, ám szerencsére megtelt a csarnok. 
Harminckét cég mutatta be termékeit, ez 
néhánnyal kevesebb a tavalyinál, elsősorban 
az autókereskedők és az ipari szolgáltatók 
maradtak távol. Ugyanakkor öröm, hogy né-
hány új partnerünk ajánlatával bővíthettük 
a kínálatot. A látogatottság az első délutáni 
rossz idő – zuhogott az eső – ellenére elérte 
a tavalyi szintet, ez mindenképpen pozitív 
eredménynek számít manapság.

– A látogatók csak nézelődtek, vagy vásároltak 
is?
– Azt látni kell, hogy a válság hatására egyre 
kevesebb a pénz, kisebb a vásárlóerő. Így a 
hazai látogatók inkább csak nézelődtek, bár 
volt vásárló is, és sok előjegyzést vettünk fel. 
A forint – euró árfolyam hatására tömegesen 
jöttek viszont a felvidékiek, az értékesítés 
50%-át a szlovákiaiakkal történt üzletköté-
sek adták. Így aztán a kiállítók zöme elég-
edetten távozott az expóról.

– A kiállításnak milyen az utóélete?
– Eddigi tapasztalataink azt mutatták, hogy 
az expót követő két-három hónapban ug-
rásszerűen megemelkedett a forgalmunk. 
Az idén sajnos ez a pezsgés mindössze egy 
szűk hónapig tartott. Ezért kicsit pesszimista 
vagyok, ilyen viszonyok között nagyon nehéz 

tervezni. Mivel relatíve kevesebben jönnek be 
az üzletbe, erőteljes internetes fejlesztésbe 
kezdtünk. Érdekes, hogy a traktorjaink iránt 
szinte kizárólag webáruházunkon keresztül 
érdeklődnek. Napi 2-3 megkeresést is kapunk, 
tehát ez az a piaci, értékesítési szegmens, ami 
fejleszthető a recesszió ellenére is.

– Jövőre is lesz Rotáció Expó?
– A keserves szervezés miatt először azt hit-

tem, hogy az idei lesz az utolsó. Szerencsére 
azonban nem sikerült rosszul az idei vásár, 
ezért mindenképpen tervezzük a tizennyol-
cadikat is. Valami frappáns, ötletes dologgal 
szeretnénk előrukkolni, hogy a nagykorúsá-
gunkat méltón ünnepelhessük. A cég idén 
lesz húsz esztendős, mindenképpen talpon 
szeretnénk maradni. Nagyon jó a csapat, 
szeretnénk a munkatársainkat is megtartani. 
Tudjuk, hogy az, aki a válságot túléli, annak 
elmúltával jelentős előnyt fog élvezni, hiszen 
sokan hagyják abba a vállalkozást a nehéz 
körülmények között. És miért ne mi kerül-
jünk ki győztesen ebből a harcból?

Veér Károly

Rotáció Expo tizenhetedik alkalommal
Ünnepre – március 15. -időzítette a Rotáció Kft. hagyományos, évadindító mező-
gazdasági vásárát, amelyet ismét a tatai edzőtáborban bonyolítottak le. Harmath 
József ügyvezető igazgatót kértük, hogy értékelje az expót.
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Dorog

Az első nap eseményeinek levezető elnöke 
Molnár Gábor, a Magyar Gázipari Egye-
sülés igazgatója volt, aki köszöntő szavait 
követően át is adta a szót a konferencia szer-
vezőinek. Gáspár Zsanett, a DUNAGÁZ 
Zrt. oktatási igazgatója szeretettel üdvözölte 
a megjelenteket, s tájékoztatta a részvevőket 
a konferencia zökkenőmentes lebonyolítá-
sához szükséges praktikus információkról, 
valamint rövid tájékoztatást adott a DUNA-
GÁZ Zrt. 2008. évéről. Ezután Molnár úr a 
szót Laczó Sándornak, a Magyar Gázipari 
Egyesülés elnökének, az ÉGÁZ-DÉGÁZ 
Zrt. vezérigazgatójának adta át, hogy az 
megtarthassa bevezető előadását a gázipar 
előtt álló 2009-es feladatokról.
Laczó úr megállapította, hogy a gázipar 
sikeresen végezte a munkáját. A megnőtt 
piacnyitási igény, a fogyasztói igények nö-
vekedése, a szigorodó előírások mellett a 
magyar gázipar olyan kritikus helyzetet is 
kezelni tudott, mint amilyen az év elején 
bekövetkezett kéthetes „intermezzo” volt. 
A magyar gázipar nem csak itthon állt a 
helyzet magaslatán, de számos szomszédos 
országnak is segítséget tudott nyújtani.
A Magyar Gázipari Egyesülés elnöke beve-
zetésében kitért az elfogadott új gáztörvény-
re is. Megállapította, hogy ezzel kapcsolato-
san még nagyon sok teendő van a július 1-jei 

bevezetésig. Akad tennivaló a szabályozás 
területén, a közös gázipari modell kiala-
kítása terén, s vannak szép számmal olyan 
kérdések is, melyekhez politikai döntések 
szükségesek.
Nem tudni például hogyan történik majd a 
jövőben az árképzés, hogyan kezelik majd az 
árkockázatot, a pénzkockázatot, a volumen-
kockázatot - hogy csak néhányat említsek az 
elhangzottakból.
Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. vezérigazgatója 
arra is utalt, hogy nagyon fontos a szociális 
kérdések kezelése, bár véleménye szerint 
mindez nem az energiaellátás feladata. Szét 
kellene választani a kettőt, s az ilyen jellegű 
problémákat a szociális védőrendszeren ke-
resztül célszerű megoldani.
Megtudhattuk továbbá, hogy az új sza-
bályozás pontatlansága a szolgáltatókat is 
bizonytalan helyzetbe hozta. A köztudatban 
még mindig az él, hogy az energetikai cégek 
nagyon jól élnek. Ez azonban már régóta 
nem így van. Olyan szabályozók kellenek, 
amelyek egyértelmű gazdasági-működési 
környezetet teremtenek. Ma a szolgáltatók 
nem tudnak előre számolni, mert újabb és 
újabb szabályozókat vezetnek be naponta. 
Így még az is kérdésessé válik, hogy egyálta-
lán érdemes-e befektetni Magyarországon.
A magyar gázipari társaságok szeretnék az 

energiaszolgáltatás biztonságát garantálni. 
Elkötelezettek a szektor mellett.
Éppen ezért Laczó úr megragadta az al-
kalmat, hogy innen is kérje politikai vezető-
inket, hogy ezekben a kérdésekben mielőbb 
konszenzus születhessen, annak érdekében, 
hogy keretet tudjanak biztosítani ahhoz, 
hogy hosszú távon lehessen, megfizethető 
áron biztosítani a gázt.

Ezt követően a résztvevők Horváth J. Fe-
rencnek, a Magyar Energia Hivatal elnöké-
nek előadását hallgathatták meg, melynek 
témája a liberalizáció kiteljesedése volt az 
új Gáztörvényben. Az elnök úr beszélt arról, 
hogy a Hivatal alapfeladatai – a szabályozás, 
a felügyelet, az érdekvédelem és a tájékozta-
tás – is megváltoztak az új gáztörvény beve-
zetésével. A piacnyitással összefüggésben 
kaptak új feladatokat. Biztosítaniuk kell a 
hatékony verseny feltételeit, meg kell aka-
dályozniuk a monopol helyzetek kialakulá-
sát, le kell bontaniuk a versenykorlátokat. 
Horváth úr előadásában mindezekre a teen-
dőkre részleteiben is rámutatott.
A továbbiakban Zárándy Tamás, a Köz-
lekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisz-
térium főosztályvezetője adott tájékoztatást 
a januári gázkrízisről és az abból levonható 
tapasztalatokról, majd a délelőtti esemé-
nyeket a DUNAGÁZ Szakmai Napokhoz 
kötődő kiállítás megnyitása követte.
Délután és a konferencia másnapján a részt-
vevők számos neves előadótól hallgathattak 
szakmaspecifikus előadásokat a gázipar leg-
fontosabb kérdéseiről.
A DUNAGÁZ Szakmai Konferencia mind 
tartalmát, mind pedig szervezettségét tekint-
ve immáron a tizenhetedik alkalommal sem 
okozott csalódást az ott megjelenteknek.

Cseh Teréz

XVII. DUNAGÁZ Szakmai Konferencia, Dobogókő
Április 15-16-án tizenhetedik alkalommal rendezte meg neves szakmai konfe-
renciáját a dobogókői Manréza Konferencia Központban a dorogi DUNAGÁZ 
Gázipari Oktatási és Minősítő ZRt. A konferencia nyitónapján zsúfolásig megtelt 
a terem, ami nem is csoda, hiszen van miről tájékozódniuk az gázipar szak-
embereinek. Megszületett az új gáztörvény, ám rengeteg még a teendő a nyári 
bevezetés előtt. A számtalan hasznos információ mellett ráadásul a konferencia 
résztvevői, a szakmagyakorlók három értékes képzési pontot is beszerezhettek a 
két-napos rendezvényen.
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Komárom

Komáromi Napok – tizennyolcadszor
Április utolsó hetében rendezték meg az immár nagykorúvá érett, hagyományos Komáromi Napokat. Az egyhetes, igen gaz-
dag programsorozat állomásait még felsorolni sem könnyű. A Duna mindkét partján – és persze szokás szerint az Erzsébet 
hídon – állt a bál, napestig. A honi városrészben elsősorban a Monostori Erőd környékén voltak a rendezvények, míg odaát 
a Tiszti Pavilon volt a központ. A két város képviselőtestülete közös ülésen tüntették ki azokat a polgárokat, akik öregbítették 
településük hírnevét. A hagyományos sportversenyek mellett több konferenciára, motoros találkozóra, gyermekprogramokra, 
koncertekre is sor került. Hatalmas sikert aratott az ország számos pontjáról érkezett honvéd hagyományőrzők bemutatója, 
ahol felelevenítették az 1848-49-es szabadságharc csatáit, hangulatát. Képeink a rendezvényen készültek.



Az impozáns épület átadásán Gyenesei 
István önkormányzati miniszter, Ecsődi 
László országgyűlési képviselő, Rizojannisz 
Kosztasz, Beloiannisz község polgármestere, 
Gémesiné Fejes Zsuzsanna, Besnyő község 
polgármester asszonya, Kiss Csaba, Kulcs 
község polgármestere, Somogyi Balázs, Per-
káta nagyközség polgármestere, Czompó 
István, Pusztaszabolcs város polgármestere 
és Schmitsek József, Szabadegyháza község 
polgármestere társaságában adta át az új 
intézmény jelképes kulcsát Molnár Tibor, 
a gesztor önkormányzat, Iváncsa község 
polgármestere Ronyecz Péternek, Adony 
város polgármesterének, az Adonyi Több-
célú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 
elnökének az ünneplő közönség tapsától kí-
sérve. Az ünnepi beszédek után léggömbök 
szálltak a magasba a kistérség nyolc telepü-
lésének papírra nyomtatott címerével.
A műsorban térzenét hallhattunk, majd a kis 
mazsorettek bemutatóját, csinos szinkronú-
szók és moderntáncosok látványos program-
ját csodálhatták meg a látogatók. Molnár 
Tibor polgármester egy-egy ajándéktárgyat 
adott át a projekt megvalósításában aktív 
szerepet vállaló személyeknek és a partner-
települések polgármestereinek, valamint 
Beloiannisz, Perkáta és Pusztaszabolcs pol-
gármestere is átvett egy-egy emléktárgyat, és 
ő sem maradt ki az ajándékozásból: néhány, 
az uszodai életre utaló, tréfás tárggyal lepték 
meg kollégái, ami nem kis derültséget váltott 
ki a közönségből. Az ünnepség végén a gye-
rekek vették birtokba a nagymedencét, vízi 
chopperrel manőverezve gyűjtötték a lab-
dákat a játékos vetélkedő során. 
A rendezvényt követően kérdeztük a tervezőt 
és a kivitelezőt: A kialakulóban lévő faluköz-
pontba illő megjelenés volt az uszoda épüle-
tének tervezésénél a legfontosabb szempont, 
tudtuk meg Koós Károlytól, a tanuszoda 

tervezőjétől, aki elmondta, hogy az épület 
homlokzati díszeivel, tömegformálásával 
egyaránt a kisvárosias jellegű településköz-
pontba illik, a meglévő épületekkel (óvoda, 
faluház, illetve az iskola átalakítás előtt álló 
épülete) jól harmonizál. Pozitív érzésekkel 
láttunk a kistérség új létesítménye, a tanu-
szoda kivitelezéséhez, válaszolta kérdésemre 
Farkas Lajos, a Farlamex Kft. ügyvezetője, 
akinek és csapatának magas szintű szakér-
telmével készült, igényes munkáját sok szép 
létesítményen megcsodálhattuk már eddig 
is, melyek sorából most csak az idősek ottho-
nának épületét, a szabadtéri kemencét és a 
helytörténeti gyűjtemény új kültéri tárolóját 
emelném ki. A szakipari munkák során, ter-
mészetesen a speciális légtechnikai, uszoda-
technikai munkák kivételével, minden az itt 
dolgozó besnyői, pusztaszabolcsi, perkátai, 
dunaújvárosi és iváncsai szakemberek keze 
nyomát viseli magán. Farkas Lajos elmon-

dása szerint az építésvezetővel nagyon jól 
együtt tudtak dolgozni, és így az ő dolga is 
könnyebb volt. „Nagyon örülök, hogy ez a 
létesítmény létrejött, mert ebben a mozgás-
szegény világban jó lehetőséget teremt gyer-
mekeinknek és a lakosságnak egyaránt. Szá-
momra a tanuszoda építése olyan volt, mint 
fát ültetni. Aki fát ültet, az a jövőre gondol.” 
– tette hozzá végezetül. 
Kocsis József, az iskolát és a két óvodát ettől 
a tanévtől működtető Pusztaszabolcsi Közös 
Igazgatású Oktatási Intézmény igazgatója, 
aki maga is testnevelés szakos tanár, spor-
tolóként pedig éppen úszással kezdte. Úgy 
látja, hogy általában sok gyerek kér felmen-
tést a testnevelésóra alól, kivéve, ha úszásról 
van szó, a túlsúlyos gyerekeknek pedig szinte 
ez az egyetlen mozgás, amit élveznek. Meg-
kezdődött az üzemszerű működés is március 
21-én. A tanórai foglalkozásokat követően, 
délután 4 órától a lakosság is igénybe veheti 
a szép létesítményt, április elsejétől pedig 
a wellness részleg is fogadja a vendégeket. 
A kistérség tanuszodája az itt élő 25 ezer 
embernek épült. Szép és méltó épület, amely 
most lett igazán kész, amikor a gyerekek és a 
felnőttek szolgálatába állt, és megtelt élettel.

forrás: Iváncsai SzÓ-váltás 

Átadták az Adonyi Kistérség 
Iváncsai Tanuszodáját
Március óta nyitva áll az Adonyi Kistérség Iváncsai Tanuszodája. Lapunkban 
olvashattak a bicskei kistérségi tanuszoda terveiről, a tatai kistérségi uszoda át-
adásáról, s most, az Iváncsán megépült létesítmény átadásáról számolhatunk be. 
Mindhárom tanuszoda PPP konstrukcióban épült, fővállalkozó a Kerex Uszoda és 
Szabadidőtechnika Kft. 

Iváncsa
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Cégtörténet – Kerex Uszodatechnika – www.kerex.hu
Az 1991-ben alakult cég a magyar uszodatechnikai piac mindkét szegmensének – a ma-
gán és a közösségi medencepiacnak is – az egyik legmeghatározóbb vállalata. 1992-ben 
építette ki országos nagykereskedelmi hálózatát, amelyben a partnerek nem csak Euró-
pa legrangosabb gyártóinak termékeit kínálják, hanem folyamatos szakmai képzésben 
részesülnek a beépítés, üzemeltetés terén. Magyarországon 1996-ban éledt újjá a kö-
zösségimedence-piac, ezen a területen a Kerex Uszodatechnika önálló üzletágat hívott 
életre. 2001-ben a Kerex és leányvállalatai megszerezték az ISO 9001:2001 minősítést, 
amely minőségbiztosítási eljárásait folyamatosan követik. Az uszodatechnikai nagy-
kereskedelemben elsősorban az uszodagépészeti elemek, berendezések, burkolatok és 
vegyszerek forgalmazása a fő tevékenység. Külkereskedelmi tevékenység keretében két 
leányvállalat mellett országonként egy-egy partnerrel dolgoznak. Főként a szomszédos 
országokkal, Szlovákiával, Romániával és Szerbiával áll szoros exportkapcsolatban, itt 
az uszodaépítésekből is részt vállal a cég. A beszerzés terén 15 ország több mint 80 
gyártójával áll kapcsolatban a Kerex Uszodatechnika, amely széles spektrumú, több 
mint 5000 cikket kínáló termékpalettát, és a folyamatosan versenyképes ár megtartását 
teszi lehetővé. Az egyes projektek esetén a Kerex egyedi ajánlatkérésekkel versenyezteti 
beszállítóit, így biztosítva megrendelőinek a lehető legjobb feltételeket.
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– Valójában mit kínál az E Banc Trade rend-
szer?
– Az E Banc Trade - ausztrál anyacéggel 
- egy kilenc országban jelenlévő társaság, 
amely innovatív kereskedelmi megoldásaival 
segíti és támogatja a kis- és középvállalko-
zásokat – gyártókat, kereskedőket –, illetve 
partnere az alapítványoknak, önkormányza-
toknak is. Jelenleg 18.000 partnere van, Ma-
gyarországon ebből mintegy 1400 regisztrált 
tagot tartanak nyilván.
– Valahogy úgy kell elképzelni az E Banc 
Trade-et, mint egy nagy baráti kört, akik 
kereskednek egymással. Óriási előnyt jelent, 
hogy tagjaink az egymás közötti kereskedés-
sel meg tudják növelni a likviditásukat, mert 
minden ügylet egyfajta belső elszámolás 
szerint történik. Az is rendkívüli pozitívum, 
hogy itt nincs körbetartozás, erre az E Banc 
Trade 100%-os garanciát vállal. A rendszer 
segítségével új vevőkre lehet szert tenni, de 
ugyanígy új beszerzési forrásokat is fel lehet 
lelni. A csatlakozást követően partnereink 
forgalma rendszerint növekedésnek indul.

– A partnerek tehát kereskedhetnek egymással, 
de mi ebben az E Banc Trade szerepe?
– Az E Banc Trade koordinációs szerepet 
tölt be a partnerek közötti kereskedelemben. 
Adminisztrációs rendszerével kezeli, és egy-
ben felügyeli a tranzakciókat, hogy partnerei 
teljes biztonságban bonyolíthassák üzletkö-
téseiket. Az elszámolások történhetnek fo-
rintban, de az E Banc Trade saját fizetőesz-
közével, E Banc Forintban is. A körön belül 
tehát sokkal kifizetődőbb igénybe venni a 

szolgáltatásokat, mint a körön kívül.
– De az E Banc Trade ezen túlmenően a 
finanszírozásban is segíteni tud. Ingatlan 
fedezetre beruházásokhoz hitelt biztosítunk 
maximum két évre, illetve egy éves futam-
idő esetén mindez teljesen kamatmentes. 
Mindössze 4,5% kezelési költséggel kell 
számolniuk ügyfeleinknek. Nagyon fontos, 
hogy szolgáltatásainkat nem csak vállalkozá-
sok, de önkormányzatok is igénybe vehetik. 
Nekik különösen jó lehetőségeket rejt az E 
Banc Trade-hez történő csatlakozás, hiszen 
velünk könnyebb biztosítani a pályázatokhoz 
az önrészt.

– Tudna egy-két konkrét példát említeni olyan 
projektről, melyek az önök közreműködésével 
zajlottak?
– Így épült például Tatabányán az Omega 
Plaza, Debrecenben a Blue Dreams Panzió, 
illetve egy kalandpark szintén egy panzióval. 
Budapesten pedig a Credit Expo épített föl 
egy irodaházat a közreműködésünkkel - és 
ezek csak a legnagyobbak.
– De nem csak a hitel jelenthet fontos lehe-
tőséget a vállalatoknak és az önkormányza-
toknak. Az E Banc Trade-nél fenntartott 
folyószámlájukon lévő pozitív egyenleget 
például pályázati önrészként is fel tudják 
használni. Ez fantasztikus megoldást jelent, 
hiszen sokan azért nem tudnak pályázato-
kon indulni, mert az önrészt nem tudják 
hozzá biztosítani. Az E Banc Trade tehát tud 
segíteni a fedezet biztosításával, s az így fel-
vett hitelt akár a klasszikustól eltérő módon 
is visszafizethetik a partnerek, például azzal, 

hogy ledolgozzák, vagyis különféle szolgálta-
tásaikat, lehetőségeiket ajánlják fel cserébe 
fizetésként. Természetesen további előnyö-
ket rejt, ha a tag a beruházás kivitelezéséhez 
is E Banc Trade partnereket vesz igénybe, 
hiszen ezzel is pénzt lehet megtakarítani.
– Önkormányzati projektekre is vannak már 
konkrét példáink. Tiszacsegén a Vay Kastély 
felújításához az E Banc Trade adott ingat-
lanfedezetre hitelt, s ezzel az önkormányzat 
biztosítani tudta az önrészt a pályázathoz. 
Szántódon is épült az E Banc Trade közre-
működésével egy 32 lakásos apartmann-ház, 
ennek a kivitelezését az E Banc Trade part-
nerei végezték.

– Az E Banc Trade kereskedelmi rendszer 
tagjai hogyan tudnak egymással kapcsolatba 
kerülni?
– Egyrészt valamennyi tag ajánlatát meg-
tekinthetik partnereink zárt rendszerű 
weboldalunkon (www.ebanctrade.com), 
másrészt minden a rendszerhez csatlakozott 
tagunk jogosult díjtalanul elhelyezni ajánla-
tát rendszeres hírlevelünkben, amely minden 
tagunkhoz eljut.
Havonta üzleti találkozókat is szervezünk 
tagjainknak. Kellemes vacsora mellett itt 
lehetőség nyílik egymás személyes megisme-
résére is, kapcsolatteremtésre, a bemutatko-
zásra, s természetesen üzletkötésre. Ezeken 
az összejöveteleken rendszerint jelen vannak 
a régióvezetők és a cég magyarországi igaz-
gatója is, akik általában rövid tájékoztatót 
tartanak az elmúlt időszak eredményeiről, 
a beruházásokról, melyek az E Bank Trade 
segítségével valósulhattak meg.

További információ kérhető:
Almási Mihály

almasi.m@ebanctrade.com
Közép-Dunántúli Régió

20/444-7203

Alternatív kereskedelmi megoldások vállalatoknak és önkormányzatoknak

Az E Banc Trade-del könnyebb pályázni is
Nehezedő gazdasági körülmények esetén a vállalkozó, vagy akár településvezető 
- minden lehetőséget megragad, ami növekedést, fejlődést ígér. Ebben kíván se-
gíteni az E Banc Trade, amely egy partneri kapcsolatokon alapuló társaság. Az 
E-Banc Trade kereskedelmi rendszere már hazánkban is elérhető, az új piacnyitás 
lehetőségeiről, a kedvező finanszírozási megoldásokról a Közép-dunántúli Régió 
vezetőjét Almási Mihályt kérdeztük.

http://www.ebanctrade.com/


Regio Regia 53. oldal

Gárdony

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács 2007-ben kiírt „Integrált turisztikai 
település- vagy térségfejlesztés és tematikus 
fejlesztések” című pályázata keretében ösz-
szesen 2 261 000 000 Ft európai uniós forrás 
állt rendelkezésre. A konstrukció keretében 
a maximum 85%-os támogatási intenzitás 
mellett a megpályázható legkisebb összeg 20 
millió Ft, a legnagyobb  400 millió Ft volt. 
A felhívásra 31 pályázat érkezett be, mintegy 
6,5 milliárd forintos támogatási igénnyel. 
Közülük összesen 2 235 401 755 forint el-
nyert támogatással 8 nyertest hirdettünk; 
kettőt Komárom-Esztergom megyéből, hár-
mat Veszprém megyéből, és szintén hármat 
Fejér megyéből - emlékeztetett Ecsődi Lász-
ló, országgyűlési képviselő, a Közép-dunán-
túli Regionális Fejlesztési Tanács tagja mai 
sajtótájékoztatóján, amelyet a támogatási 
szerződés megkötése alkalmából rendeztek 
meg a Dinnyési Művelődési Ház előtt. 
A 2007-2008-as időszakban a Velencei-tó 
környéke különböző pályázatok keretében 
mintegy 5 Mrd Ft európai uniós támoga-
tást nyert már el. Ezt az összeget nemcsak 
turisztikai fejlesztésekre, hanem a szolgálta-
tások színvonalának növelésére is fordították 
– hangsúlyozta a Regionális Tanács tagja. 
Ecsődi László beszédében felhívta a figyel-
met arra, hogy a Gárdony Város Önkor-
mányzata által elnyert, mintegy 306 millió 
forintos uniós támogatással egy olyan 360 
milliós beruházás fog megvalósulni Diny-
nyésen, Gárdonyban és Agárdon, amely tu-
risztikai szempontból nem csak a települést, 
hanem az egész térséget kívánatosabbá teszi. 
Emellett pedig lehetőséget ad arra, hogy 
bemutassák az erre a környékre jellemző 
természeti, kulturális és népi hagyományok 
értékeit, gazdagságát.
A támogatási szerződés átvételét követően 
Gárdony polgármestere ismertette, ponto-
san milyen fejlesztéseket valósítanak meg 
a településeken. Tóth István elmondta, az 
első és egyben a legfontosabb elem, hogy 
a Dinnyési Művelődési Ház területén egy 
Hagyományőrző Központot alakítanak ki 
szabadtéri színpaddal, egy hatalmas „ven-
dégváró” kapuval, és őszi vásárhelyekkel.
 A központ felépítése mellett elindul majd 
a Madárdal tanösvény is, amely a Gárdonyi 
térség legszebb részeit, nevezetességeit mu-
tatja be.
A projekt keretében átalakítják majd az 

agárdi Magtárat, és a településen létrehoz-
nak egy Velencei-tavi Galériát. Átépítésre 
kerül még a Chernel István Madárvárta 
épülete is, ugyanis 3-4 éve a létesítménynek 
annyira leromlott az állapota, hogy alkal-
matlanná vált látogatásra – mondta Gárdony 
polgármestere.
Tóth István bejelentette azt is, hogy együtt-

működés indult el az abai kistérség képvi-
selőivel, melynek eredményeként egy olyan 
tanösvényt fognak kialakítani, amely Diny-
nyéstől, a Nádas-tótól kezdve egészen Abáig 
húzódik majd. A munkálatok várhatóan nyá-
ron kezdődnek el, az átadásra pedig jövő év 
tavaszán kerül majd sor.  

360 millió forintos turisztikai 
fejlesztés Gárdonyban

Megye Pályázó neve A projekt címe
A projekt 

összköltsége
Támogatási 

összeg

A régióban összesen: 3 035 392 295 Ft 2 235 401 755 Ft

Komárom-
Esztergom

Kisbéri Többcélú 
Kistérségi Társulás

Turisztikai desztináció 
létrehozása a Bakonyalja 

felzárkózásáért
462 972 239 367 664 395

“Zoltán” Alapítvány 
a Magyar Hajóépítés 

Megerősítésére és 
a Hajós Emlékek 

Megőrzése

Integrált turisztikai attrakció-
fejlesztés Neszmélyen a bor és a 

hajózás jegyében

453 196 265 349 974 555 Ft

Komárom-Esztergom megye 
összesen: 916 168 504 Ft 717 638 950 Ft

Fejér Pákozd Polgármesteri 
Hivatal

“Pákozd-Mészeg-hegyi 
Történeti Tematikus út” 

kialakítása
261 271 941 220 923 975

Gárdony Város 
Önkormányzata

Turisztikai desztinációk 
integrált fejlesztése 

Gárdonyban
360 711 326 306 604 627

Fejér
Velence-tó Környéki 
Többcélú Kistérségi 

Társulás

A Velencei-tó körüli egységes 
kerékpárút hálózat befejező 

szakaszának kiépítése - I. ütem
506 197 200 400 000 000

Fejér megye összesen: 1 128 180 467 927 528 602 Ft

Veszprém Kreinbacher Birtok Kft.

Somló Wine World:a 
Közép-dunántúli Régió 

versenyképességének, piaci 
pozíciójának, látogatottságának 

és vonzerejének magas 
fokú javítása borturisztikai 

termékkínálatának grandiózus 
bővítésével,kulturális, 
és természeti értékek 

fejlesztésével

312 210 321 154 351 504

Veszprém
Kittenberger Kálmán 
Növény-és Vadaspark 

Szolgáltató Kht.

A mi Állatkertünk: közös 
értékünk, közös élményünk 

- tematikus turisztikai 
fejlesztések Veszprémben

420 147 475 216 000 000

Veszprém Ajka Város 
Önkormányzata

Ora et labora! - Imádkozzál és 
dolgozzál! avagy összefogássál 

a helyi kulturális értékek 
integrált bemutatásáért

258 685 528 219 882 699 

Veszprém megye összesen: 991 043 324 Ft 590 234 203 Ft

http://bir.nfu.hu/emir/oi/eles/nyertes.php?id_paly=12214&lap=0&k=1&rend=nev&forr=2&nev=&regio=K
http://bir.nfu.hu/emir/oi/eles/nyertes.php?id_paly=12214&lap=0&k=1&rend=nev&forr=2&nev=&regio=K
http://bir.nfu.hu/emir/oi/eles/nyertes.php?id_paly=12214&lap=0&k=1&rend=nev&forr=2&nev=&regio=K
http://bir.nfu.hu/emir/oi/eles/nyertes.php?id_paly=12214&lap=0&k=1&rend=nev&forr=2&nev=&regio=K
http://bir.nfu.hu/emir/oi/eles/nyertes.php?id_paly=12214&lap=0&k=1&rend=nev&forr=2&nev=&regio=K


Regio Regia 54. oldal

Pápa

Szent György napi 
vásározók
Immáron tizenharmadik alkalommal rendezték meg Pá-
pán a regionális mezőgazdasági szakkiállítást és vásárt 
a várkertben, a sportcsarnokban és környékén, valamint 
a Petőfi gimnázium aulájában.

A sportcsarnok előtti téren dr. Kovács Zoltán polgármester 
nyitotta meg a háromnapos rendezvényt. Hangsúlyozta, hogy 
a jelen gazdasági válság idején különösen fontos, hogy a me-
zőgazdaságban dolgozók (is) bemutatkozzanak, mutassák meg 
termékeiket, akkor, amikor a piacok beszűkültek.

Ebele Ferenc, az agrárkamara megyei vezetője elmondta, hogy 
a vertikum leggyengébb láncszemeként nyilvántartott termelői 
kört napjainkban tíz iroda, kilenc tanácsadó segíti, és ilyen mó-
don mintegy négyezer gazdát értek el. A kiállításon bemutatják 
a vidéki szakkönyvtárhálózat termékeit is.

Ezután Gőgös Zoltán, a szakminisztérium államtitkára, úgy is 
mint a vásár fővédnöke az ágazathoz fűződő hitelekről beszélt. 
Elmondta, hogy a szaktárca hét esztendőre tervezett 1200 
milliárd forintos hiteléből 700 milliárd már működő, kinn lévő 
beruházás. Ebből 150 milliárdot már ki is fizettek. A gazdák 
az elnyert támogatás 20 százalékát előlegként, 20-30 nap alatt 
fölvehetik.  A tárca tervei szerint egyébként jövőre 50 százalékra 
emelik ezt az összeget.

A pénteki megnyitón díjakat adtak át, majd a szép számú kö-
zönség megtekintette a standokat a csarnokban, a gépeket az 
udvarban. Sokan voltak kíváncsiak a tenyészállat-bemutatóra 
is. A kisszínpadon borlovagot avattak, majd megkezdődött a 
palackos borok versenye. Szombaton szakmai napot tartottak a 
szervezők, vasárnap pedig megrendezték a megyei vadásznapot 
főzőversennyel, kiállítással egybekötve. 

M. T. S. 



Agrárexpo 
kamarai szemmel
A XIII. Szent György napi Agrárexpo védnöke Pápa 
város polgármestere mellett Ebele Ferenc, a Veszprém 
Megyei Agrárkamara elnöke volt, aki egyben a Magyar 
Agrárkamara főtitkára is.

– Hova helyezi a pápai seregszemlét a nagyságrendjében hasonló, 
más kiállítások között?
– Mindenképpen a legszínvonalasabb regionális expók közé. 
A debreceni, hódmezővásárhelyi és a kaposvári vásár mellett 
a pápai az, amelyet a legtöbben látogatnak, és a kereskedők is 
szívesen jönnek, beépítik rendezvénynaptárukba. Pápa városa 
hagyományosan a régió mezőgazdaságának központja, egykori 
mezőváros, kereskedelmi centrum. Ezt a hagyományt igyekez-
tünk feleleveníteni, amikor a megyei agrárkamara 1995-ben 
szerződést kötött a várossal a kiállítás megszervezésére. Tíz év 
alatt sikerült elérni, hogy a rendezvény az ország legszínvonala-
sabbjai közé nője ki magát.

– Milyennek értékeli az idei látogatottsági adatokat?
– Mintegy száz kiállító, kereskedő mutatta be portékáját, és a 
szakmai közönség is nagy számban képviseltette magát. Ez an-
nak is köszönhető, az expóval egyidőben nemzetközi agráraka-
démiának is otthont adott Pápa, így a mintegy ötszáz szakember 
is tiszteletét tette a vásáron. Az Agrár Marketing Centrum pá-
lyázatot írt ki, amelynek segítségével az ő standjukat ingyenesen 
vehették igénybe a  vásározók. Rengeteg szakmai program is 
színesítette a kínálatot, és jellegzetesség, hogy itt hirdettük ki 
a Veszprém Megyei Palackos Borok Versenyének eredményeit. 
Ez évről-évre igen rangos vetélkedésnek számít, hiszen a zsűri 
tagjai és elnöke, dr. Kállai Miklós, a Corvinus Egyetem tan-
székvezetője a legkiválóbb hazai szaktekintélynek számít.

– Lassan szűkös lesz a vásárnak a sportcsarnok és környéke. Bővül-
het-e a rendelkezésre álló terület?
– Vannak ilyen elképzelések, de erről még korai lenne beszélni. 
A vásár nem vállalkozói jellegű, a kamara és a város szervezi. 
Mi (elsősorban Téli Róbert főtitkár úr az operatív szakember) 
bonyolítjuk a kiállítást, a vevők s az eladók közvetlen találkozá-
sát és a szakmai programokat, a város pedig díjmentesen rend-
elkezésre bocsátja a helyszínt. Támogatóink az említett AMC és 
a minisztérium, a helyszín bővítéséhez azonban újabb források 
bevonására lenne szükség. Főleg az élőállat kiállítás helye szű-
kös, valami megoldást tehát előbb-utóbb találnunk kell.

veér 

Pápa
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Balatonfűzfő

A KDOP keretében a múlt év szeptembe-
rében meghirdetett „Iparterületek fejlesz-
tése” pályázat második körében 3 nyertes 
összesen mintegy 356 millió forint vissza 
nem térítendő uniós támogatást nyert el- 
jelentette be Pál Béla. A Nitrokémia Zrt. 
több mint 107 millió forint összegű pályá-
zati támogatást fordíthat alapinfrastruktúra 
fejlesztésére a fűzfői iparterületen, továbbá 
az esztergomi ipari park fejlesztésére 202 
millió forintot nyert el a Komárom-Esz-
tergom megyei város önkormányzata vala-
mint Székesfehérváron az Alba Innovációs 
Park fejlesztésének első üteme valósulhat 
meg közel 47 millió forintos uniós támo-
gatással- hangzott el a sajtótájékoztatón.
A pályázat keretében több. mint 4,7 
milliárd támogatási összeg állt rend-
elkezésre, a támogatási intenzitás 40%-
os,  a támogatás mértéke minimum 10 
millió maximum 500 millió forint volt.
Bakonyi Árpád, a Nitrokémia Zrt. vezér-
igazgatója a sajtótájékoztató keretében 
elmondta, a most elnyert pályázati támo-
gatással a Központi I.-es iparterületet sze-
retnék alkalmassá tenni arra, hogy további 
vállalkozókat tudjon befogadni. A vezér-
igazgató hangsúlyozta, szeretnének minden 
ehetőséget megragadni, hiszen a társaság 
egy biofinomító komplexumon dolgozik, 

de az iparterületen Környezetvédelmi Ipari 
Parkot is létesítenének.

A sajtótájékoztatót követően kerekasztal-
beszélgetés kezdődött a tervezett biofino-
mító komplexumról, melynek létesítéséről 
a település lakossága június 7-én népsza-
vazás keretében mond majd véleményt. 
A kerekasztal-beszélgetést moderálta dr. 
Rédey Ákos, a Pannon egyetem rektora, 
a beszélgetésben részt vettek az térség 
országgyűlési képviselői, Nagy Jenő, dr. 
Bóka István, valamint Pál Béla, a KDRFT 
elnöke, Balatonfűzfő polgármestere Ma-
jorné Kiss Zsuzsanna és dr. Bakonyi Ár-
pád a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója is. 
A balatonfűzfői Nitrokémia Zrt. biofinomí-
tót, korszerű biotechnológiai ipart honosíta-
na meg a város belterületi ipari zónájában, 
mintegy százezer négyzetméter nagyságú 
területen. A projekt célja, hogy a létesítendő 
biofinomítóban hazai mezőgazdasági termé-
kekből (elsősorban nem élelmiszer minőségű 
búzából) biotechnológiai eljárással előállított 
tejsavból, környezetbarát műanyag alapanya-
got (politejsav) ill. oldószerként használható 
laktát-észtereket állítsanak elő, a gyártási 
melléktermékek teljes körű hasznosításával.
A megvalósíthatósági tanulmány szerint 
a tervezett biofinomító –amely évente 

százezer tonna búzát dolgozna fel- mellé 
egy hőerőmű valamint egy biogázüzem is 
épülne. Ezek rendszere zártkörű, tehát ke-
zeletlen hulladék nem kerül a környezetbe.
A tanulmány szerint a létesítés költsége 28 
milliárd forint, a tervezett éves árbevétel 
23,5 milliárd forint, a megtérülési idő pedig 
8,3 év. Az előállított alapanyag, politejsav 
mennyisége húszezer tonna lenne évente. A 
biofinomító a tervek szerint 250 főnek köz-
vetlen, 1000 főnek pedig közvetett módon 
(főként beszállítók) biztosítana munkát. 
A rendezvényen elhangzott, a biofino-
mító létesítése igencsak időszerű lenne, 
hiszen a globális klímaváltozás miatt szá-
molni kell új típusú energiaforrásokkal.
Pál Béla, a KDRFT elnöke szerint a pro-
jekt megvalósítása illeszkedik a Balaton-
törvényhez valamint a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Hosszú Távú Területfejlesztési 
Koncepciójához is. Szerinte a tó jövőjét 
nemcsak a turizmus, hanem a gazdaság-
fejlesztés és az oktatás biztosíthatja. A 
résztvevők egyetértettek abban, hogy az 
ipar és a turizmus csak erősítheti egymást. 
A legfontosabb a társaság számára, hogy a 
komplexum létrehozásához befektetőt il-
letve megfelelő finanszírozást találjanak. A 
KDRFT elnökének tájékoztatása szerint ér-
demes átgondolni a több szektorú finanszí-
rozást akár az ágazati valamint a regionális 
operatív program pályázatainak segítségével.
Egy nemrég végzett közvélemény-kutatás 
szerint a projekt megvalósításának pozitív 
fogadtatása van a Balaton-parti kisváros-
ban.

forrás. www.helyilapok.hu alapján szerkesz-
tette: Vitkóczi Éva

A biofinomító üzem helyzete 
Balatonfűzfőn
A Nitrokémia Zrt. történelmi múlttal és nemzetközi hírnévvel bír a vegyiparban. A 
vállalat jövője egy 28 milliárd forintos biofinomító üzem lehet. A projekt részekre 
bontva is megvalósítható, de befektető nélkül továbbra is csak álom maradhat 
Balatonfűzfőn egy új, környezetet nem terhelő, a Nitrokémiát ismét nemzetközi 
szintre emelő beruházás. A biofinomító üzem működéséről, az ott gyártott lebomló 
műanyagról és a gazdasági, környezeti, társadalmi hatásokról beszélgettek a térség 
vezetői.

http://www.helyilapok.hu
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Boda András: – A Komárom-Esztergom Me-
gyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft., 
röviden KOMTŰZ kötelező megyei fel-
adatot lát el, önkormányzati rendelet sza-
bályozza az árainkat. Így nem vagyunk kife-
jezett versenyhelyzetben, az általunk végzett 
tevékenység szerény, de biztos megélhetést 
jelent.( Ez a mai világban  nem semmi.) 
Komárom-Esztergom megyében 120 000 
kémény és több, mint 78 000 ügyfél tartozik 
hozzánk. Tizenkilenc éve vagyok a KOM-
TŰZ Kft. ügyvezető igazgatója, s igazi ered-
ménynek azt tartom, hogy ezidő alatt nem 
történt a munkatársaim hibája, hanyagsága 
miatt baleset. A KOMTŰZ-nél mindig is 
csak az az ember maradhatott meg, aki józan 
életű, munkájában pontos és felelősségteljes. 

– Ebben a viszonylag kényelmes helyzetben ho-
gyan lehet fejlődni?
–  A legfontosabb, hogy a lakosság tájékoz-
tatása hatékony legyen, a munkatársaink 
gyorsan, pontosan érkezzenek a helyszínre. A 
szolgáltatási háttér javításáért hétfőn 8-20.00 
óráig tartó nyújtott ügyfélszolgálattal, bő-
vülő gépkocsiparkkal, mobiltelefonokkal és az 
informatikai háttér fejlesztésével igyekszünk 
tenni. A folyamatosan és egyre gyorsabban vál-
tozó technika tőlünk is folyamatos műszer- és 
eszközállomány-fejlesztést kíván. Mindennek 

célja, hogy az ügyfeleink elégedettek legye-
nek szolgáltatásainkkal, szakértelmünkkel, és 
továbbra is biztonságosan működjön minden, 
általunk ellenőrzött kémény. A szolgáltatási 
színvonalon és a műszerezettségen folyamato-
san lehet és kell is javítani.
– A szolgáltatási szint folyamatos emelése 
természetesen az összes tevékenységünkre 
vonatkozik: tanácsadás a tüzelőanyag és 
fűtési rendszerek megválasztásánál, szak-
véleményezés kémények felújításával vagy 
átépítésével kapcsolatban, helyszíni szemlék, 
vizsgálatok új kémények létesítésénél, illetve 
a sormunkák során  a kémények és égéster-
mék-elvezetők időszakos (féléves) tisztítása 
és ellenőrzése, 4 évenkénti műszaki felülvizs-
gálata, a tüzelőberendezés ellenőrzése.

– A jelen gazdasági helyzet milyen nehézségeket 
okoz a KOMTŰZ-nél?
– A válság nem hozott nagy változást a cég 
életébe, hiszen mi eddig is takarékosan 
gazdálkodtunk, éppen annyi emberrel dol-
goztunk, amennyi feltétlenül szükséges. A 
gazdasági nehézséget inkább a lassabb díjfi-
zetéseken, az építkezések számának csökke-
nésén, a növekvő adminisztrációs terheken 
vesszük észre. Az emberek is takarékosab-
ban élnek, akinek módja van rá, mindig az 
olcsóbb tüzelési módot választja – az elmúlt 

télen például intenzívebb lett a hagyományos 
tüzelés, a cserépkályha és kandalló a rene-
szánszát éli. 

– Hogyan telt az Ön életében az elmúlt közel 
húsz év?
– 1990. március 15-én jöttem a KOMTŰZ 
Kft.-hez dolgozni. Előtte a bányánál voltam 
munka- és üzemszervező, illetve oktatási 
főelőadó. Tizenhárom ott töltött év után a 
lányaim egyszer csak megkérdezték, hogy 
„Apa, te mit csináltál eddig?”. Elgondol-
kodtam, és rájöttem, hogy változásra van 
szükségem. Az emberek többsége először 
20-30 évesen forgatja fel az életét a mun-
kakezdéssel, családalapítással, majd a 40-es 
azután az 50-es éveik elején változtatnak 
ismét. Én 39 évesen lettem a KOMTŰZ 
Kft. vezetője, majd 51 éves koromban ért 
utol a privatizáció. Ekkor lehetőséget kap-
tam – vagy magam vásárolom meg a céget, 
amelyet addig vezettem, vagy a biztos kilá-
tástalanság. Egyetlen lehetőségem: megven-
ni a céget és ezzel megvettem az életemet. 
Ezekben az években 2001 és 2003 között 
több, az életemet meghatározó változás 
is történt – elkezdtem rendszeresen futni, 
amely fizikai karbantartást jelent, és megvá-
lasztottak presbiternek, amellyel egy igazán 
jó református gyülekezethez, közösséghez 
tartozhatok. Taníthattam óraadókénnt a 
MÜTF-ön is. Büszke vagyok arra, hogy 51 
évesen dinasztiát alapíthattam, hisz azóta a 
lányaim is  kéményseprőmesterként  itt dol-
goznak.  Remélem sikeresen veszik majd át a 
céget és adják tovább unokáimnak.

Vitkóczi

Talán kéményseprő dinasztia alakul
Bár mára égéstermék-elvezető rendszer tisztításáról beszélhetünk, a kéményseprő 
a mai napig némi romantikával fűszerezve jelenik meg képzeletünkben. Komárom-
Esztergom megye kéményeiért közel húsz éve Boda András, a KOMTŰZ Kft. 
ügyvezető igazgatója felel, akit arról kérdeztünk, milyen idők járnak most a 
kéményseprőkre?

2890 Tata, Tárkányi L. u. 2.
Tel.: 34/382-577
www.komtuz.hu
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A XVI. századi török hódítás révén Tata 
a török-magyar harcok állandó színterévé 
vált. Egyik legnevezetesebb ostroma 1597. 
május 23-án volt, mikor Gróf Pálffy Mik-
lós, a császári-királyi seregek vezére csel-
lel visszafoglalta a tatai várat a töröktől. 
A patara elnevezés a várostromkor hasz-
nált haditechnikai újítás, a petárdaként 
is emlegetett fegyver nevéből ered. Ezzel 
az eszközzel robbantották be a várkaput. 
Egy évvel később, 1598-ban Győr felsza-
badításánál is a Tatán kipróbált patara 
indította el a sikeres ostromot.

A Tatai Patara 1597 többnapos multikultu-
rális fesztivál, melyet a ZO-FI Rendezvény-
szervező Iroda a tatai és dunaalmási szerve-
ződésű Pálffy Kompánia Hagyományőrség 
tagjaira támaszkodva szervez immár máso-
dik alkalommal civil szervezetek, intézmé-
nyek és múzeumi szakemberek bevonásával. 
A rendezvény – melynek történelmi jellegét 
számos hazai, illetve cseh és szlovák katonai 
hagyományőrség biztosítja – jó lehetőség a 
közös családi programra, melyre szeretettel 

meghívjuk a történelemkedvelő nagykö-
zönséget. A pénteki nyitó est színpadi prog-
ramjában fellép a Kolo délszláv népzenei 
együttes és a Bányász Néptánc Együttes. 
A fáklyás felvonulás végén a Hollóének kö-
zépkori zenei együttes ad műsort.
Szombaton három látványos nagy csata után 
vetik be a patarát, majd a rendezvény egyé-
ni támogatói, szponzorai számára rendezett 

Historica Magica című illuzionista show-ra 
kerül sor, melynek sztárjai Nagy Molnár 
Dávid illuzionista és a Tűzmadarak.
Vasárnap gyermeknapi hangulatú színes 
történelmi matiné és színpadi műsor várja 
az érdeklődőket, akik idén sem maradnak 
páratlan látvány és fesztiválhangulat híján. 

A rendezvény teljes programja a 
www.zo-fi.hu internetes lapon olvasható.

2009. május 22-24. Tatai Patara 1597 – 
Török kori történelmi fesztivál

Tatai Patara 1597 - A fesztivál történelmi háttere

A XVI. század közepére végvárrá lett Tata egyik legnevezetesebb ostroma 1597. május 
23-án volt, amikor a Gróf Pálffy Miklós komáromi várkapitány által vezetett sereg csel-
lel visszafoglalta a töröktől. A várostromkor különleges haditechnikai újítást, egy petár-
daként is emlegetett fegyvert vetettek be, a patarát. Ezzel az eszközzel robbantották be a 
várkaput. Egy évvel később Győr felszabadításánál is a Tatán kipróbált patara indította 
el a sikeres ostromot.
Immár második alkalommal kerül megrendezésre a Tatai Patara 1597 török kori törté-
nelmi fesztivál, melyet a ZO-FI Rendezvényszervező Iroda szervez a Kuny Domokos 
Megyei Múzeummal és a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandárral köz-
ösen, a tatai és dunaalmási szerveződésű Pálffy Kompánia Kulturális Hagyományőrző 
Közösség tagjaira támaszkodva. 
A rendezvényre meghívott több mint 160 korhű viseletben és fegyverzetben felvonuló se-
regek derékhadát a Bethlen Gábor Hagyományőrség hajdúi, a csehországi és szlovákiai 
Altblau Regiment muskétásai és pikásai, valamint az egri Végeknek Tüköri janicsárjai 
állítják ki.

http://www.zo-fi.hu
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Martonvásár

– Az EuroAszfalt Kft. ezek szerint nem száll be 
az árversenybe?
– Alapelvünk, hogy az általunk kevert asz-
falt minőségét az előírt és elvárható jó minő-
ség alá nem engedjünk. Nehéz szembenézni 
a mostani helyzettel, mert a mai piaci árakon 
nem lehet jó minőséget produkálni. Emellett 
az EuroAszfalt Kft. az alvállalkozói felé is 
rendben teljesít, így a rohamosan szűkülő 
piac mellett a minőséghez és a korrekt üzleti 
magatartáshoz való ragaszkodás szélmalom-
harcnak látszik. Az EuroAszfalt és a hozzá 
hasonló magyar vállalkozások helyzetén a 
megrendelő hozzáállása sokat javíthatna. 
Végre be kéne látnunk, hogy nem a legol-
csóbb ár a legjobb ár.

– A gazdasági válság hogyan hat erre a piaci 
szegmensre?
– A legnagyobb nehézséget a gazdasági 
válságot kiváltó hitelválság okozza, hiszen 
az építkezéseket általában banki hitelből 
finanszírozták. Ma ez nagyon nehézkes, és a 
magyar vállalkozások kifejezetten hátrányba 
kerültek. Nem vagyunk versenyhelyzetben, 
mert nincsenek egyenlő feltételeink – példá-
ul a szükséges bankgarancia terén – a kül-
földi tulajdonú cégekkel szemben. 

Így mi is kénytelenek voltunk visszafogottan 
gazdálkodni, létszámleépítésre is sor ke-
rült. Minden nehézség ellenére azonban az 
embernek vállalnia kell a felelősséget az el-
végzett munkáért, ezért az EuroAszfalt Kft. 
a színvonalból nem enged. 

– A minőségi munka értékmérője leginkább az 
idő. Mi a legrégebbi referenciájuk?
– A martonvásári betonkeverő-telepet 
2001-ben, az M7 autópálya felújítására, ide-
iglenesen telepítették. A termelés júniusban 
indult, és év végéig az autópálya Budapesttől 
Balatonig tartó szakaszához 180 ezer tonna 
kiváló minőségű, tiszta bazalt kopórétegű 
aszfaltot kevertünk. A következő évben 

újabb megrendeléseket kaptunk az M1 au-
tópálya felújítására és Székesfehérvár belte-
rületi utcáinak javítására is. Mi kevertük az 
aszfaltot a budapesti Gellért tér és a Bartók 
Béla út felújításához is. Az éves termelés 230 
ezer tonna volt, s ebben az évben a folyama-
tos megrendeléseknek köszönhetően önálló 
főmérnökségként dolgoztunk tovább. Meg-
rendelőink – a Betonút Zrt., a Vegyépszer, a 
Swietelsky mellett a működésünk igazi elis-
merését és piaci elfogadását jelentette, hogy 
a Magyar Közút Kht. is rendelt tőlünk aszfal-

tot a javítási, útkarbantartási munkáihoz. 
Mai formánkban 2004 óta dolgozunk. Ekkor 
alakult meg az EuroAszfalt Kft. a Betonút 
cégcsoport tagjaként a martonvásári telep 
további működtetésére. Egy évre rá új tech-
nológiát vezettünk be, amelynek segítségével 
öntöttaszfaltot tudunk gyártani. Az öntött-
aszfaltot használják kátyúzásra, járdák bur-
kolására, és hidak szigetelésére, amely külön 
szakértelmet és jó minőségű aszfaltot kíván. 
Ettől fogva a hengerelttől az öntöttig minden 
aszfaltfajtát jó minőségű, magyar alapanyag-
okból képesek vagyunk keverni.
– A következő években dolgoztunk a M6 
autópálya építésénél, a fővárosi Váci út, 
Árpád híd felüljáró, a Szentendrei, Nagy-
tétényi utak felújításánál. Részt vettünk Szé-
kesfehérvár, Csurgó, Csór elkerülő útjainak 
építésénél, az M1-es felújításánál. 
– 2005-ben a budapesti Bajcsy-Zsilinszky út 
burkolásához speciális színes öntöttaszfaltot 
szállítottunk, ami azért különleges, mert 
színtelen műgyanta helyettesíti a fekete bitu-
men alapanyagot. Így korlátlanul színezhető 
lesz az aszfalt, amely például a belváros re-
konstrukcióknál vagy bicikli utak építésénél 
igen hangulatos és kiváló minőségű burkola-
tot jelent. Bár ez az aszfalt nem olcsó, de az 
említett, négy éve burkolt Bajcsy-Zsilinszky 
úton a mai napig nincs egy repedés sem, 
mindemellett a színes öntöttaszfalt korlátla-
nul újrahasznosítható. Ebben az évben indult 
meg az EuroAszfalt Kft. kisvevői forgalma 
is. Önkormányzati, kisvállalkozói partne-
reknek kis mennyiségben is olyan áron tud 
aszfaltot keverni, mint a nagy vevőknek. 

– Az EuroAszfalt Kft. martonvásári tele-
pén 2001 és 2008 között megközelítőleg 
1 062 000 tonna aszfaltot kevertünk az or-
szág autópályáihoz, főútjaihoz, városi utcá-
ihoz. Az elmúlt nyolc év alatt kiderült, hogy 
az EuroAszfalt Kft. jó minőségű magyar ter-
méket állít elő. Bízom benne, hogy a követ-
kező időszakban változni fog a megrendelői 
magatartás és a piaci helyzet, és hosszú távú 
perspektívát jelent majd a magyar útépítés-
ben dolgozni. 

Vitkóczi

EuroAszfalt – árverseny, vagy minőségi aszfalt?
– Pillanatnyilag stabil a minőségi aszfalt mellett voksoló martonvásári 
EuroAszfalt Kft. piaci helyzete, ami azért igazán nagy eredmény, mert ma a magyar 
útépítéseknél az árverseny már a minőség rovására megy – kezdte beszélgetésünket 
Nagy László, az EuroAszfalt Kft. ügyvezető igazgatója.

Nagy László 1979-ben villamosmérnökként a Ferihegyi és más katonai repterek és 
autópálya-építéseknél kezdett dolgozni. Külföldi útépítési tapasztalatait Algériában, 
Mauritiuson és Horvátországban, az isztriai autópálya Pula-Rovinj közötti sza-
kaszának építésén szerezte. Telepvezetőként részt vett az M1 autópálya komáromi 
szakaszának építésénél, a ’90-es évek elején országjáró aszfaltozó csapatot vezetett, 
majd az Aszfalt X (Strabag Bauholding) igazgatója. 2002 és 2004 között a Betonút 
főmérnöke, majd a cégcsoport által 2004-ben alapított EuroAszfalt Kft. ügyvezető 
igazgatója. A magyar és külföldi utak közötti különbséget firtató kérdésünkre el-
mondta, hogy „ott sem jobbak az autópályák, mint itthon”. Talán csak az oda vezető 
úthálózatra figyelnek jobban. 
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A fejlesztések, beruházások megren-
deléseket jelentenek, ezáltal munkahelyeket 
teremtenek és biztosítanak. Ezért is van nagy 
jelentősége mind országos szinten, de külön-
ösen az érintett térségek számára a kormány 
döntésének, amely újabb 3 pályázatot nyil-
vánított kiemelt projektté – hangzott el a 
sajtótájékoztatón.
A pályázat keretében brit mintára kellett lét-
rehozni egy olyan városfejlesztési stratégiát, 
amely nem csak egy funkció megvalósítását 
igényelte, nem csak egy városközpont érték-
megőrző rehabilitációját, rekonstrukcióját 
tartalmazta, hanem szerepelnie kellett az 
anyagban közösségi, közszolgáltatás-fejlesz-
tő funkciónak, a közterületek rehabilitáció-

jának valamint egy gazdasági funkciót erő-
sítő tevékenységi körnek is – tájékoztatott a 
KDRFT elnöke. Pál Béla elmondta, a külön-
böző funkciók eltérő mértékű támogatásban 
(40%-90%) részesülhettek. 
A pályázat második fordulójában a projek-
tek részletes kidolgozása történik, majd a 
kivitelezést követően a kapcsolódó fejlesz-
tések várhatóan 2011 harmadik negyedévére 
valósulnak meg mindhárom megyei jogú 
város esetében.

A kormány döntésének értelmében Veszp-
rém városa a Belváros funkcióbővítő reha-
bilitációja I. ütem. projekt megvalósítására 
nyert el 1.771.510.000 Ft, Dunaújváros a 

Belvárosi akcióterületen megvalósuló város-
rehabilitációra 1.277.828.000 Ft-ot valamint 
Tatabánya a Városközpont rehabilitációjára 
nyert el 996.480.000 Ft vissza nem térítendő 
uniós támogatást – hangzott el a mai sajtótá-
jékoztatón.

Nemrég a miniszterelnök személyes ta-
nácsadója tájékozódott Veszprémben arról, 
hogy több milliárdos pályázati támogatást 
elnyert település milyen módon tud ezekkel 
a lehetőségekkel élni. A szakember arról 
győződött meg, hogy a királynék városa az 
elnyert forrásokkal felelősen gazdálkodott, 
minőségi teljesítést ért el- mondta el a sajtó-
tájékoztatón Debreczenyi János. Veszprém 
polgármestere szerint a megvalósításra váró 
feladat nagy jelentőségű, a megyeszékhely 
egész belvárosát fogja érinteni. A polgármes-
ter felhívta a figyelmet arra, a Veszprémben 
tervezett nagyberuházások az építési időszak 
alatt biztosan okoznak kellemetlenséget az 
itt élőknek, nehezebb lesz a elérni bizonyos 
épületeket, funkciókat, de bízik a lakosság 
megértésében a szebb jövő érdekében.

Uniós támogatásból újulhat meg Dunaújváros, 
Tatabánya és Veszprém városközpontja
A kormánydöntésének megfelelően a Közép-dunántúli régióban 3 megyei jogú vá-
ros részesülhet vissza nem térítendő uniós támogatásban azon a pályázaton, ame-
lyet megyei jogú városok integrált városfejlesztési stratégiája megvalósításának 
támogatására írtak ki a KDOP keretében- jelentette be Veszprémben, a városháza 
Kossuth-termében a KDRFT elnöke. Pál Béla elmondta, a három nyertes össze-
sen több, mint 4 milliárd forint összegű uniós forrást kap, ezzel 6,6 milliárd forint 
összértékű beruházás valósulhat meg a projektek helyszínén.

Projektgazda Projekt neve Megítélt támogatás Összköltség

Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Dunaújváros 
Megyei Jogú Város 
Önkormányzata.

Tatabánya Megyei Jogú 
Város Önkormányzata

Veszprém integrált 
településfejlesztés 

– Belváros funkcióbővítő 
rehabilitációja I. ütem

Kiemelt projektjavaslat 
Dunaújváros MJV 

Belvárosi akcióterületén 
megvalósuló 

városrehabilitációjára

Tatabánya Megyei Jogú 
Város - Városközpont 

rehabilitáció

1.771.510.000 Ft

1.277.828.000 Ft

996.480.000 Ft

3.784.316.000 Ft

1.503.329.000 Ft

1.349.400.000 Ft 
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A nyertes projektek 
rövid leírása:

• Veszprém integrált településfejlesztés 
– Belváros funkcióbővítő rehabilitációja 
I. ütem

A városmag fejlesztéseinek célja, hogy a 
veszprémi belváros üzleti, turisztikai, köz-
szolgáltatási és lakókörnyezeti szempont-
ból is magas színvonalon „működjön”.
A Kossuth Lajos utcát érintően többek 
között aluljáró-fejlesztés, pihenő zónák 
kialakítása, új térburkolat, térvilágí-
tás, utcabútorok kihelyezése, növények 
cseréje valósul meg. A Veszprém Hotel 
mögötti, a belváros legnagyobb terét 
rendezvénytérré alakítják. A posta 
előtti teret és gyalogosfelületet szintén 
felújítják. A belváros gyalogos és autós 
forgalmát átvezetés kialakításával szét-
választják, a parkolási gondok enyhítése 
érdekében kétszintes parkoló létesül. A 
„Lepény” ház, ill. a volt Séd mozi fel-
újításával a gazdasági funkció erősítésére 
jönnek létre mintaszerű projektek (hang-
versenyterem, konferencia- és rendez-
vényterem), az épületet tulajdonló, illetve 
bérlő KKV-k partnerként való bevoná-
sával. A volt Korona Szálló felújításába 
az önkormányzat partnerként vonta be a 
vendéglátóipari egységek, üzletek, irodák 
tulajdonosait, bérlőit. A Vas Gereben 
utcában mélygarázs kerül kialakításra 57 
parkolóhellyel.

• Dunaújváros MJV Belvárosi akcióterü-
letén megvalósuló városrehabilitációja 

A projektgazda a belváros komplex, 
hosszú távú fejlesztésének első ütemét 
valósítja meg a támogatás segítségével. 
A projekt több mint 50%-ban fejlesztési 
jellegű, tehát nem szinten tartó beavat-
kozásokat tartalmaz. A városközpont 
megújulásának egyik kulcsprojektje a 
Városháza tér, a Városház sétány és a 
Duna parti sétány kialakítása, illetve 
rehabilitációja, játszó- és sporttér létre-
hozásával. Térben ide kapcsolódik a Vá-
rosháza épületegyüttesének felújítása. A 
védett épületben megfelelő igényességgel 
házasságkötő terem és konferencia köz-
pont alakítható.  A projekt közlekedési 
eleme az északi körforgalmú csomópont 
kialakítása. 

• Tatabánya Megyei Jogú Város – Város-
központ rehabilitáció

Tatabányán szerves fejlődés eredménye-
ként nem alakult ki a történelmi belváro-
sokhoz hasonló városközpont. Az induló 
fejlesztések célja, hogy Tatabánya köz-
ponti területe elsősorban a saját lakosai 
számára vonzó, sokrétű funkcióval bíró, 
modern építészeti együttessé alakuljon 
át. A fejlesztések eredményeként létre-
jönnek a Fő tereket (alsó Fő tér a terve-
zett szállodánál, felső Fő tér a Komáromi 
út felé) egymással és a városközpontot a 
környező nagy forgalmú (Vértes Center, 
a Csónakázó tó körüli park) helyekkel 
összekötő kapcsolatok. Áthelyezik a busz-
pályaudvart, kiépítik a főiskola két épü-
letét összekötő gyalogutat, mélygarázst 
alakítanak ki és megvalósul a városháza 
tanácstermének rekonstrukciója, emelet-
ráépítéssel.
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– Mit várt a tulajdonos a szétválástól?
– A cél az autóipari beszállítóként működő 
Ajkai Elektronikai Kft. tevékenységének 
tisztítása, a létrejött cégek hatékonyabbá, 
átláthatóbbá tétele volt. A kisebb méretű 
cégeknél a vezetők közelebb kerülhetnek a 
termeléshez, így gyorsabban tudnak reagálni 
a felmerülő problémákra, költségekre. 
A Műszertechnika Holding tulajdonában 
lévő Ajkai Elektronikai Kft. megmaradt fém 
alkatrész-gyártóként a Suzuki és a Toyota 
beszállítójaként, illetve a Műszertechnika 
Holding tulajdonában lévő ingatlan, infra-
struktúra kezelőjeként. 
A műanyag alkatrészeket fröccsöntő, sze-
relő üzem korábban is külön részként, önálló 
elszámolással dolgozott. Ebből a divízióból 
jött létre a csak gyártó tevékenységet folytató 
AE Plasztik Kft. Ezen divizió esetében tulaj-
donképpen annyi volt a változás, hogy mára 
önálló jogi személyiséget kapott.

– Hogyan választották ki a két cég új vezetését?
Kersner László: – Termelési igazgató 1996 
óta vagyok az Ajkai Elektronikai Kft.-nél, de 
a privatizáció előtti időkben – 1977-től – is itt 
dolgoztam, amikor ezen a telephelyen még a 
Videoton ajkai gyáregységeként működtünk. 
2002-ben jött létre a műanyag termékek 
gyártására a 2-es divízió, amely megszervezé-
sében és vezetésében termelési igazgatóként 
vettem részt. 2008. július 1-jétől az Ajkai 
Elektronikai Kft. kettős ügyvezetéssel műkö-
dött, Lautner József kollégámmal vittük a cég 
ügyeit, majd 2008. október 1-jétől az önálló 
AE Plasztik Kft. ügyvezető igazgatójaként 
dolgozom.

Lautner József: – 1976 óta dolgozom ebben 
a gyárban. Az 1992-es privatizáció után 
néhány nehéz év következett a telephelyen, 
amit Kersner kollégámmal együtt küzdöt-
tünk végig. Ezek alatt, a pénzügyileg ins-
tabil, folyamatos finanszírozási gondokkal 
terhelt években sikerült 5-8 új terméket 
kifejlesztenünk és megnyernünk a Suzukit 
fő partnerünknek. 1996-ban került a cég a 
Műszertechnika Holding tulajdonába, és 
alakult át Ajkai Elektronikai Kft-vé, ahol 
műszaki igazgatóként dolgoztam. 
– A tavalyi átszervezés a fém alkatrészeket 
gyártó és szolgáltató Elektronikánál több 
változással, ügyvezető váltással is járt, 
amelyre Én kaptam megbízást. 

– Milyen változtatásokat hajtott végre az Elekt-
ronikánál?
– Javítottunk a hatékonyságon, ami növelte 
a gyár kapacitását. Így a korábbi kapacitás-
hiány miatt bérgyártásba kiadott munkákat 
vissza tudtuk hozni az Elektronikához. 
Szigorú ellenőrzési rendszert dolgoztunk 
ki az anyaggazdálkodásra, hiszen a cég 
költségeinek 60%-át az anyag jelenti. Sor 
került szerkezeti átalakításra, a szervezet ra-
cionalizálására is. A belső átalakítások után 
a partnerek felé is igyekeztünk árkorrekciót 
kezdeményezni, az ár-költség arányokat a 
vevőinkkel egyeztetve aktualizálni. Emellett 
folyamatosan javítjuk a termékeink minősé-
gét. Az elmúlt hónapokban már egyre jobb 
eredményt tudtunk felmutatni – áprilisban 
hibátlanul szállítottunk a Suzukinak, ami 
azt jelenti, hogy 600 000 alkatrészből nem 

volt hibás beszállításunk! Ezen a téren is 
folyamatos odafigyelésre, kontrollra van 
szükség. 

– Hogyan érintette az Ajkai Elektronikát és az 
AE Plasztikot a szétválás után szinte közvetle-
nül bekövetkező, és főként autóipari beszállító-
kat sújtó válság?
Lautner József: – Az Ajkai Elektronikánál 
az átalakulásból adódó  belső, gazdálkodást, 
pénzügyeket érintő változások éppen lezaj-
lottak, amikor elértek hozzánk a világgazda-
ság kedvezőtlen hatásai, így már szerencsére 
stabilan, megerősödve ért minket az autó-
ipart érintő válság. Fő partnerünk, a Suzuki 
2008. őszén egy nagyobb hullámvölgy után 
megállt a közel 35%-os visszaesésnél. Ezt 
lecsökkent rendelést jelenleg tudja tartani, 
amely reméljük az év végéig megmarad! 
Ennek ellenére folyamatosan keressük az 
új, nem autóipari beszállítói kapcsolatokat, 
hogy az Ajkai Elektronika működését egy 
ágazattól, egy partnertől függetleníthessük.

Kersner László: – Az AE Plasztik Kft. ter-
melésének 30%-át a Suzukinak szállított 
termékek teszik ki, 50% egyéb autóipari 
termék és 20%-ot szállítunk más területre, 
többnyire háztartási eszközök gyártásához. 
Az autóipari megrendelések csökkenése 
nálunk is jelentkezett,amely az első negyed-
évben erősen befolyásolta az AE Plasztik 
termelését. Mára a rendelési állomány a 
korábbinál alacsonyabb szinten ugyan, de 
stabilizálódott. A termelésünk lassan növe-
kedésnek indult a második negyedévtől. 

Mindkét területen elmondható, hogy a leg-
fontosabb feladat a működés racionalizálása 
mellett az új piacok felkutatása, a felszaba-
duló szabad kapacitások lekötése.

Vitkóczi

Az első év az Ajkai Elektronikai Kft.-nél
Egy éve született meg az a tulajdonosi döntés, amely a több mint 10 éve működő 
Ajkai Elektronikai Kft. új vezetőjének kinevezéséről, és a cég 2-es divíziójának AE 
Plasztik Kft. néven történő kiszervezéséről szólt. Az első egy év válsággal tűzdelt ta-
pasztalatairól Lautner József és Kersner László ügyvezető igazgatókat kérdeztük.

www.ajkaelektron.hu
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Némáné Nagy Júliát az alkotások készülté-
nek körülményeiről, a szokatlan kiállítási 
helyszínről kérdeztük:
– A Sági Ferencné, Babika vezette Bicskei 
Katolikus Karitasz Csoporttal már több 
vallási úton, zarándoklaton vettem részt. A 
2007-es Medugorje-i út állomásait többen 
megörökítettük – mindenki a saját eszkö-
zeivel. A képeimet Komon Lászlóné Elbert 
Éva füzet formájában megjelent úti jegyzete 
kíséri, így a szemlélő teljes képet kaphat egy 
jelentős vallási élményről. A kiállítást már 
régóta terveztük, és nagy örömünkre húsvét 
virágvasárnapján nyílt meg. 
– A témához illő, mégsem szokásos kiállítási 
helyszínt választottak…
– Tóth Tamás, a bicskei katolikus templom 
plébánosa ragaszkodott hozzá, hogy a ki-
állítást a templomban rendezzük be. Így 
még többen láthatták és ismerhették meg az 
utazásunk részleteit. Tamás atya nyitottsága 

sokat jelent a csoportnak, nagy segítség az ő 
munkája. Az atya fiatal, lendületes és aktív. 
Nagy figyelmet fordít a vallási hagyományok 
megőrzésére, feltámasztására, ami igen fontos 
a mai világban ahhoz, hogy az emberek vissza-
találjanak a valláshoz, a hit nyújtotta erkölcsi 
biztonsághoz. Remélem, a kiállításunkkal mi 
is tehettünk e nemes célért.

– Mikor és hol láthatjuk legközelebb 
az alkotásait?
– Május 22-én, Válon a Vajda 
Napok keretében. Közös kiállí-
tásunk lesz a lányommal, Néma 
Júliával, aki az Iparművészeti 
Egyetemen tanít formatervezést. 
A képeim és a lányom kerámiái a 
régi harangtoronyban lesznek lát-
hatóak, ott, ahol Kokas Ignácnak, 
az én egykori mesteremnek is volt 
már kiállítása.

– A kiállítással egyben megemlékezünk a két 
éve elhunyt dr. Juhász Miklós sebész főor-
vosról, Vál díszpolgáráról, unokatestvérem-
ről. Miklós igazi, nagybetűs ember volt, aki 
ugyanolyan kedves, figyelmes és segítőkész 
volt a szegény, falusi emberrel, mint a tehetős 
városiakkal. Válon kulturális értékeket te-
remtett – például a helyi néprajzi gyűjteményt 
is az ő ötlete alapján, az ő kérésére állítottuk 
össze. Ezért különösen kedves nekem ez a 
váli kiállítás, és remélem, sokan jönnek el, és 
ismernek meg minket, az alkotásainkat.

Vitkóczi

Zarándokút képekben a bicskei katolikus templomban
Nem mindennapi helyszínen állították ki Némáné Nagy Júlia festőművész a 2007-
es Medugorje-i zarándokútról készült alkotásait. A bicskei katolikus templomban 
közel egy hónapig láthatták a hívők és az érdeklődők a Bicskei Katolikus Karitasz 
Csoport utazásának helyszíneit a festőművész képeiben, rajzaiban.

2009. április 1-én az együttműködésben részt 
vevő szervezetek képviselői (Szekfü Tibor 
RVA ügyvezető igazgató, DR. Lőrincz Péter 
ROIK főigazgató, Kindl Márta Belvárosi I. 
István Középiskola igazgató) megállapodást 
írtak alá, amelyben kifejezték azon szándéku-
kat, miszerint a jövőben együttműködnek egy 
olyan Internet alapú gazdasági oktató rendszer 
kialakításában, mely az RVA® szakmai isme-
reteinek és tapasztalatainak, illetve gyakor-
latban használt on-line vállalkozásfejlesztési 
rendszerének és bázisán alapulva, korszerű és 
egyben gyakorlatias gazdasági ismeretek el-
sajátításához nyújt oktatási segédeszközt mind 
a középfokú, mind pedig a felsőfokú gazdasági 
képzésben. 
Mint az ismeretes az RVA® 1992-ota folytat 
mikrofinanszírozási tevékenységet. A tevé-
kenység minél hatékonyabb és korszerűbb 
megvalósítása érdekében az RVA® fejlett 

technológián alapuló, Internet alapú online 
vállalkozásfejlesztési szolgáltató rend-
szert (Magyar Vállalkozásfejlesztési Portál 
– www.mvfportal.hu) fejlesztett ki. A rend-
szer legalapvetőbb szolgáltatásai közé tartozik 
egyebek mellett az on-line mikrohitel igénylés 
benyújtás-és fogadás, elektronikus hitelbírálati 
rendszer, on-line gazdálkodás elemző rendszer 
illetve az on-line hitelképesség vizsgálat. 
A ROIK felsőfokú képzésében kiemelkedő 
figyelmet fordít a jövő szakembereinek minél 
sokoldalúbb, magas színvonalú, ugyanakkor 
gyakorlatias megközelítésű oktatására. A gaz-
dasági jellegű tárgyakhoz kapcsolódó, a gya-
korlatban is nagy hatékonysággal használható 
tudás átadásában elkötelezett intézmény alap-
vető szándéka, hogy a jövő menedzsereinek 
és informatikusainak képzésében a jelenleg 
elérhető legkorszerűbb technológiákon alapuló 
rendszereket is meghonosítsa. 

A Belvárosi I. István Középiskola középfokú 
gazdasági szakemberképzésében kiemelkedő-
en fontosnak tartja a legkorszerűbb szakmai 
ismeretek és szakmai gyakorlat alkalmazását 
saját képzési rendszerén belül. Annak érdeké-
ben, hogy tanulóik a munkába állást követően 
minél nagyobb mértékben helyt tudjanak állni 
szakmájukban, az intézmény szükségesnek 
tartja, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
kerüljenek a tananyagba életszerű, a gyakorlat-
ban jól alkalmazható ismeretek. 
Az Internet alapú gazdasági oktató portál a kö-
vetkező alapvető elemeket fogja tartalmazni: 
• általános gazdasági információkat nyújtó 
web felület; 
• az RVA® által mindenkor használt, on-line 
mikrohitel igénylő és bíráló rendszerre épülő 
Intranetes gyakorlati oktató rendszer, gazdál-
kodás elemző és adósminősítő modullal; 
• on-line üzleti terv készítő segéd űrlap; 
• a képzést megvalósító tanárok számára, illet-
ve csoportmunkában dolgozó diákok számára 
intranetes belső kommunikációs és file csere 
rendszer. 
A Felek a megállapodásban rögzítették, hogy 
a rendszert a 2009. szeptemberi iskolakezdésig 
alkalmassá kívánják tenni a képzésben történő 
bevezetésre. 

Internetes gazdasági oktató portált fejleszt a fehérvári RVA
A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA®),  a Buda-
pesti Műszaki Főiskola Regionális Oktatási és Innovációs Központ (ROIK) és  a 
Belvárosi I. István Középiskola összefogásában az RVA gyakorlatban is használt 
on-line vállalkozásfejelsztési rendszerén alapuló, a korszerű gazdasági képzésben 
használatos oktatási segédeszközt fejlesztenek ki. Az internetes oktató portál a köz-
ép- és felsőfokú oktatásban jelent majd modern és hatékony segítséget.
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Aranypáva 
Nagydíjas a 

tatai Csevergő 
Énekegyüttes 

A tatai Csevergő Ének-
együttes – melynek művé-
szeti vezetője dr. Székelyné 
Szőke Szilvia – a Magyar-
országon jelenleg legran-
gosabb népzenei kitünte-

tést kapta, az Aranypáva Nagydíjat.
Az elismerést a KÓTA (Magyar Kórusok és 
Zenekarok Szövetsége) adományozta az együt-
tesnek 2009. április 26-án Alsópáhokon.
A díjátadást egy hangverseny előzte meg, melyen 
Aranypáva Díjas népzenei előadók léptek fel. 
(Az Aranypáva Nagydíjat a KÓTA alapította 
2006-ban, melyet azok kaphatják meg, akik 
előzőleg Aranypáva Díjat nyertek.) A Csevergő 
Énekegyüttes a magyar népzenei kultúra ápolá-
sáért végzett magas színvonalú tevékenységéért 
Tata városától 100 000 Ft-os különdíjat is nyert, 
melyet az alsópáhoki verseny helyszínén Roboz-
né Schőnfeld Zsuzsanna alpolgármester nyújtott 
át részükre.

(www.tata.hu)

Verssel, muzsikával, szép szavak-
kal köszöntötték a Dunaújváros 
Díszpolgára cím díjazottjait a vá-
rosházán ma délelőtt: a közgyűlés 
döntése értelmében Dunaújváros 
2009-ban dr. Bakos Károly ügy-
véd, dr. Visy Zsolt régész és Gurics 
György birkózó/edző érdemesült a 
rangos elismerésre.

Ünnepélyes keretek között köszöntöt-
ték a város új díszpolgárait a Városháza 
„C” szárnya színháztermében.
 A közgyűlés döntése értelmében 
a Dunaújváros Díszpolgára címet 
2009-ben három köztiszteletben álló 

személyiség, dr. Bakos Károly ügyvéd, 
dr. Visy Zsolt régész és Gurics György 
birkózó/edző kapta a város hírnevének 
öregbítéséért.

A díjhoz rendelt – alkalmi mellékle-
tünkben természetesen ezúttal is rész-
letesen közölt – méltatások során el-
hangzott: a díjazottak mindegyike több 
évtizedes kiemelkedő szakmai életutat 
tudhat magáénak a maga szakterületén 
– pályájuk, tevékenységük példát mu-
tathat a jövő generációi számára is.

 Az ünnepség kezdetén Majzác Ste-
fánia, a Széchenyi gimnázium diákja 

Nagy László versének szép tolmácso-
lásával köszöntötte az ünnepelteket és 
a ceremónia vendégeit a színházterem-
ben, majd a Sándor Frigyes Zeneiskola 
vonósai mutatkoztak be egy-egy rövid 
Haydn- és Mozart-darabbal.

A díjátadó előtt dr. Kálmán András 
polgármester mondott köszöntőt – az 
ünnepeltek előtt is tisztelegve a várossá 
nyilvánítás évfordulója alkalmából. A 
város első embere beszédében kiemelte 
Pentele létét, múltját, és hangsúlyozta, 
hogy a város nemcsak Pentele mellé 
települt, de integrálta a városrész ér-
tékeit, kultúráját. Dr. Kálmán András 
szerint ezt egyebek mellett az a tény is 
bizonyítja, hogy a mostani díjazottak 

között két „őspentelei” is akad, ráadá-
sul ők tevékenységükkel sokat tettek a 
városért is, Penteléért is.
A díjátadó ceremóniát követően Cser-
na Gábor humán ügyekért felelős al-
polgármester mondott pohárköszöntőt 
a díjazottak tiszteletére – mint a város-
vezető szintén kiemelte, a közgyűlés 
ezúttal is egybehangzóan, a politikai 
álláspontokon felülemelkedve hozott 
döntést; olyan köztiszteletben álló, 
példás pályát magának tudó személyi-
ségeket köszönthettek ma, akik feltétel 
nélkül érdemessé váltak a közösség, a 
város elismerésére.

(www.dunaujvaros.com)

Díszpolgárokat 
köszöntöttek 

Dunaújvárosban

Helyreigazítás
Fenyves Péter, Mór város polgármestere 
által kifogásolt cikket megjelenés előtt 
jóváhagyásra elküldtük, de sajnálatos 
módon akkor erre visszajelzést nem 
kaptunk. Polgármester úr az alábbiakat 
kérte korrigálni:

– 2009. 1-2-es számunk 43. oldalán tévesen 
közöltük a polgármester úr nevét, aki termé-
szetesen nem Fenyvesi, hanem Fenyves Péter.
– A cikk címe (Utolsó békeév) a polgármes-
ter úr véleménye szerint nem tükrözi annak 
tartalmát.
– A cikkben tévesen jelent meg: „jómagam és 
képviselőtársaim hónapok óta nem vesszük 
fel tiszteletdíjunkat”, mivel „a polgármester-
nek nem tiszteletdíja, hanem illetménye van, 
a képviselőtestület tagjainak tiszteletdíja 
pedig 10%-kal került csökkentésre”.
– Tévesen közöltük a Móri Bornapok 
időpontját, a nemzetközi hírű rendezvény-
sorozat évtizedek óta október hónap első 
hétvégéjén, és nem pedig augusztusban kerül 
megrendezésre.
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A Gizella-napok főműsorában ad-
ták át az idei Gizella-díjakat, melyet 
C. Szalai Ágnes, a városi művelődési 
központ nyugdíjba vonuló szakmai 
igazgatóhelyettese, a Vivace nemzet-
közi kórusfesztivál szervezője, Mu-
raközy Péter, a Veszprémi Utcazene 
Fesztivál alapítója és szervezője, vala-
mint Dejan Peric, az MKB Veszprém 
KC kézilabdakapusa vehetett át. 

Kerek évfordulók jellemzik a Gizella-na-
pok rendezvénysorozatát. Idén ünnepeljük 
Veszprém város és Veszprém megye közös 
ezer évét, a megye 1000 éves évfordulóját 
és 950 évvel ezelőtt halt meg Boldog Gi-
zella királyné, Szent István király felesége, 
akinek emlékét tisztelettel őrzi a város. 
A szombati program a Szent Korona 
fogadásával kezdődött; a korona hiteles 
másolatát hét koronaőr hozta, az Óvá-
ros téren Woth Imre, a Magyar Királyi 

Korona Őrség parancsnoka jelentette be 
érkezését. Az önálló magyar államiság 
jelképét Debreczenyi János polgármester 
köszöntötte, aki elmondta: Isten áldásá-
nak köszönhetjük a magyarság 1000 éves 
fennállását és kérjük, hogy további 1000 
évig fennmaradhasson, gazdagítva ezzel 
Európa népeinek közösségét. 
A koronát körmenetben vitték a Szent-
háromság térre, a szabadtéri színpadon 
a Gizella-ereklyével együtt helyezték az 
oltárra. Az ünnepi szentmisén Erdő Péter 
bíboros mondott szentbeszédet, Juliusz 
Janus apostoli nuncius magyar nyelven 
hozta a pápa áldását. 
Déltől a színházkertben harci bemutató, 
lovagi torna, bajvívás várta a családokat, 
délután középkori programokkal benépe-
sültek a vár udvarai: volt történelmi játszó-

ház, gyalogos bajvívás és harci bemutató, 
torokhang- és dorombművész, valamint 
sámándobos-népdalénekes bemutatója. 
Az ünnepi műsorban dr. Szendi József 
nyugalmazott érsek Gizella tiszteletéről 
beszélt, arról, püspökként mit tett azért, 
hogy Gizella emlékét méltán ápoljuk. 
Gizella életét, áldásos tevékenységét ele-
mezve rámutatott: István minden tizedik 
faluban templomot építtetett, Gizellának 
kellett azokat misekönyvekkel, kelyhek-
kel, ruhákkal felszerelnie, a koronázási 
palást az ő keze nyomát is viseli, együtt 
dolgozott az apácákkal. Gizella a szegé-
nyekkel is törődött és gyerekeket nevelt; 
öt gyereke született, de csak Imre jutott el 
a férfikorra, a többiek kiskorukban haltak 
meg. 
A nyugalmazott érsek szólt a Gizella- 
ereklye Veszprémbe kerüléséről és arról, 
hogy Rómától kérelmezte a szentté avatási 
engedélyt. Beszédét végül az ország aktu-
ális helyzetével zárta; imádkozzunk azért, 
mondta, hogy Gizella és Szent István álma 

megvalósuljon, olyan vezetőink legyenek, 
akik nem hazudnak, csalnak, sikkaszta-
nak, becsapnak és félrevezetnek, hanem 
akik példát adnak a becsületes munkára. 
Az idei Gizella-díjasokat Debreczenyi 
János polgármester köszöntötte, majd a 
várszínpadon bemutatták a Sarolt beszéde 
fiának és menyének azok házassági eskü-
vése előtt című misztériumjátékot, Pozsgai 
Zsolt  rendezésében, Heffner Attila zené-
jére. Este a Kormorán zenekar koncerte-
zett, az utcabálban a Lucky Boys Shuffle 
Band teremtett fergeteges hangulatot. 
A program vasárnapi kirakodóvásárral, 
táncegyüttesek fellépésével, délután a 
Veszprémi Kisebbségi Önkormányzatok 
műsorával folytatódott. 

(www.veszprem.hu)

Átadták az idei 
Gizella-díjakat 
Veszprémben 

70 éves a 
Dózsa óvoda 

Dorogon
Hosszas, lázas készülődés előzte meg Dorog 
„legfiatalabb” óvodájának jubileumát. A 
Dózsa-óvoda immáron hetven éve fogadja a 
gyerekeket. Az óvoda falai közti különleges 
légkörbe pillanthattunk be a hét évtizedes 
évforduló alkalmából tartott ünnepségen a 
művelődési házban. Az óvoda dolgozói is, de 
legfőképp a kicsik nagyon várták már, hogy 
bemutathassák a Négy Évszak címet viselő 
ünnepi műsort, melyben minden csoport sze-
repelt. A fellépőknél talán már csak a büszke 
szülők voltak izgatottabbak, akik igyekeztek 
fotókon, video-felvételeken megörökíteni 
a nagy pillanatot. A gyerekek a színpadra 
lépve vidáman integettek a nézőtéren helyet 
foglaló szülőknek, majd az óvónénik veze-
tésével megmutatták, mivel készültek. Da-
lokkal, mondókákkal, játékokkal léptek fel, 
ötletes, színes kellékekkel, jelmezekkel. A kis 
óvodások igazán vidám perceket szereztek 
mindannyiunknak kedvességükkel, lelkes 
szereplésükkel. Kicsit fáradtan, de boldogan 
futottak le a színpadról, szüleik karjaiba.

A jeles évfordulóra kicsit átalakult az ovi is. 
Óvodatörténeti kiállítást rendeztek a folyo-
són.

A 70 év alkalmából a képviselő-testület is 
megjutalmazta az intézményt. Emellett régi 
kívánságuknak is eleget tesznek: az óvoda 
már többször fordult névváltoztatási kérel-
mével az önkormányzathoz. Így május elején 
pályázatot írnak ki az új név megtalálására. A 
pályázaton dorogi lakóhelyű, vagy székhelyű 
természetes személy, illetve jogi személy 
indulhat. A részletek a város honlapján ol-
vashatók.

(www.dorog.hu)
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Veszprém

Két héttel ezelőtt még nem volt egészen 
biztos, hogy teljesülhet-e az az elképzelés, 
mely szerint az ausztriai gänsendorfi vadas-
parkból érkezhetnek csimpánzok az új léte-
sítménybe – emlékeztetett az ünnepségen 
a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanács elnöke. Pál Béla elmondta, Szabó 
Imre környezetvédelmi miniszter április 21-
én személyes látogatás keretében győződött 
meg a körülményekről, és segítségéről bizto-
sította a veszprémi vadasparkot. 
A sikeres lobbinak köszönhetően a miniszter 
magához vonta a döntést, levelet írt osztrák 
kollégájának, melyben arról tájékoztatta, 
hogy minden korábbi híreszteléssel és állás-
foglalással szemben a csimpánzház alkalmas 
a majmok tartására, ennek megfelelően 
lehetőséget biztosít a gänsendorfi csimpán-
zok itteni elhelyezésére. Ezzel a döntéssel 
megnyílt az út ahhoz, hogy a csimpánzok 
korszerű körülmények között mutatkoz-
zanak be a látogatóknak – jelentette be az 

átadási ünnepségen a Regionális Fejlesztési 
Tanács elnöke.
A Közép- dunántúli Operatív Program tu-
risztikai célú pályázatán elnyert 216 millió 
forintos támogatással egy több mint 420 
millió forint összköltségvetésű fejlesztés 
valósul meg a veszprémi állatkertben. A si-
keres projekt folytatásaként épül majd meg 
a közeljövőben a gulya-dombi területeken 
található afrikai állatok bemutatását célzó 
Afrika-ház, a Kölyök-dzsungel, az Erdei 
mesterségek tanösvénye valamint az oktatási 
funkciót ellátó Böbe Majom Tanodája.
A Gulyadombon található új épületegyüttes 
egyedülálló Magyarországon, hiszen leendő 
lakóinak több mint 1700 m2-es mozgásteret 
alakítottak ki – hangzott el az átadási ünnep-
ségen. Török László, a veszprémi Állatkert 
igazgatója elmondta, a Csimpánzvilág célja 
elsősorban az volt, hogy a korábban méltat-
lan körülmények között tartott csimpánzpár, 
Taksony és Móni, a jogszabályban előírt 

szintű, új kifutóban kerüljön elhelyezésre 
valamint célul tűzték ki egy új, 16-20 egyedet 
számláló alfajtiszta csimpánzcsalád megte-
lepítését, mely a turisztikai bemutatáson túl 
alkalmas tudományos, egyetemi együttmű-
ködési megállapodások megalapozására is.
Debreczenyi János, Veszprém polgármeste-
re elsőként megköszönte mindazok munká-
ját, akik valamilyen módon hozzájárultak a 
létesítmény megvalósításához. A polgármes-
ter köszöntötte a vendégek sorában Magyar 
János építészmérnököt is, aki már 10 éve 
dolgozik az állatkert átépítésén. 
Több, mint két éve indította el a város a 
Gulya-dombi 10,5 hektáros terület megszer-
zését az államtól. A mai napon, az átadás 
alkalmából megérkezett a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő okirata, amelyben aláírták a 
tulajdonjog átadását; így az állatkert fejlődé-
sének további akadálya nincs – jelentette be 
az ünnepségen Debreczenyi János. 
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés el-
nöke beszédében kiemelte: az új létesít-
mény tovább növeli nem csak az állatkert, 
hanem a megye turisztikai vonzerejét is. A 
Csimpánzvilág egyrészt a kikapcsolódást 
szolgálja, másrészt a fiatalok tudását új 
ismeretanyaggal bővítheti – fogalmazott 
Lasztovicza Jenő.

Gänsendorfból érkeznek majmok a most 
átadott új veszprémi csimpánzházba
Ünnepélyes keretek között adták át a veszprémi állatkertben azt a csimpánzházat, 
melynek megépítéséhez 216 millió forint vissza nem térítendő európai uniós tá-
mogatást nyert el a létesítmény. A projekt, melynek keretében további attrakciók 
épülnek még a vadasparkban, összesen több mint 420 millió forintba kerül.






