PÉNZÜGYEK – TANÁCSOK - MEGOLDÁSOK

Bemutatjuk Kovács Károlyt, Európa legnagyobb független pénzügyi és gazdasági tanácsadó cégének egyik szakmai vezetőjét, aki tájékoztatni fog mindenkit folyamatosan a legújabb pénzügyi információkról és lehetőségekről.

Nyílt levél kincset érő
információkról
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm az olvasókat!
Az első alkalommal három témáról írok.
Először bemutatom magam és a pénzügyi
szolgáltatást, amellyel dolgozom, másodszor
a kincset érő információ hiányáról osztom
meg gondolataimat Önökkel, majd megemlítem, milyen témákról fogunk részletes
tájékoztatást adni a jövőben.
Nagyon örülök, hogy egy Komárom-Esztergom megyei székhelyű üzleti magazinnak - amely a királyi régióban, tehát Fejér
megyében és Veszprém megyében is eljut a
döntéshozókhoz - adhatok értékes pénzügyi
információkat. Személy szerint én is a megyéből, Kisbér-Ászárról származom, amire
nagyon büszke vagyok.

Független pénzügyi
szakember: előnyös döntés

Iskolai tanulmányaim után pénzügyi területen helyezkedtem el. Nagyon szeretek az
embereknek és a vállalkozásoknak olyan
információkat átadni, amelyeket a lakosság
90%-a nem tud illetve nem ismer. Személyes
találkozásaim alkalmával ügyfeleim megköszönik a hasznos információkat. Ezeket a
jövőben pénzre tudják váltani!
Célom, hogy Magyarországon az emberek
egyrészt elérjék a nyugat-európai vagy akár
a még színvonalasabb pénzügyi lehetőségeket, másrészt, a pénzügyi kultúrájuk fejlődjön. Ezt azért mondom, mert mintegy 3500
üzleti beszélgetésen vettem részt, és sajnos
az a tapasztalatom, hogy az emberekhez,
vállalatokhoz nem jutnak el a valós pénzügyi
információk. A rossz hírem: tévén keresztül
ezen adatok nem is fognak eljutni!!!
Legyen az a célja egy magánszemélynek,

vállalkozásoknak, hogy ismerjen egy olyan
pénzügyi szakembert aki, függetlenként őt
képviseli a pénzügyi szolgáltatok felé, és ne
fordítva. Ez ugyanolyan, mint ha egy vállalkozásnak van egy könyvelője, aki az APEH
felé képviseli, vagy mint egy jó ügyvéd, aki
a jogi ügyekben igazítja el. A mai világban
pénzügyi tanácsadó nélkül jó pénzügyi döntéseket nem lehet hozni, vagy csak nagyon
nehezen.
A nyugati országokban ez természetes
dolog, ám Magyarországon ennek a kultúrája még nem alakult ki, ugyanakkor egyre
inkább fejlődik. A pénzügyi szektor az egyik
legsokrétűbb terület, ahol kevesek látják át
egyes pénzügyi megoldásokat (hitelek, megtakarítások, biztosítás, ingatlan stb...).
Azt gondolom, el sem lehet várni mindenkitől, hogy pénzügyi szakember legyen.
Mindenki abban legyen profi amihez ért
és tehetsége van. A pénzügy viszont egy
olyan terület amely nap mint nap jelen van
életünkben, ezért ha már nélkülözhetetlen,
arra kérem az olvasókat, ne dobják ki azt
sok pénzt az ablakon a szakértelem hiánya
miatt!!!
A következő számokban sok témát szeretnénk kivesézni. Elsősorban olyan területeket
fogunk érinteni, amelyek szinte a lakosság
minden tagját érintik. Az egyik ilyen a nyugdíjprobléma.
Készülök egy olyan témával, amely stratégiai
gondolkodásról szól. Ez azért fontos az embereknek, hogy ne csak rövid távon tudjanak
gondolkodni, hanem tervezzenek közép- és
hosszú távon egyaránt. Például rendkívül
fontos, hogyan alapozzuk meg gyermekeink

stabil jövőjét. Emellett a vállalati stratégia
tervezésről is adunk érdekes információkat!
Amire kiemelt hangsúlyt fogunk fektetni: a
vállalkozások komplett pénzügyi átvilágítása, lehetőségei.

Mi mindennel nyerhetünk/
takaríthatunk meg pénzt?

- Cafeteria elemekkel a kulcsemberek megtartása adómentesen
- Társasági adó csökkentése, mérleg beállítása, akár év közben is
- Eredmény- és költségoptimalizálás
- Cégek számára per-, illeték-, inkasszóvédelem
- Hagyatéktervezés, nem kívánt esemény
esetén az örökösök hagyatékolása, személyre
szabottan, adómentesen
- Céges tőkéből privát nyugdíjalap felépítés
- Céges tőkéből akár gyerekeink oktatási
költségei megfinanszírozása
- Saját pénzügyi vállalkozásom létrehozása
– amelyet a cég kifizet pénzügyi szolgáltatóknak (jutalékok, sikerdíjak) – ez mind
bennmarad a cég kasszájában.
- Vámgarancia
Remélem, át tudtam egy-két olyan gondolatot adni, amelyeken nem csupán eltöprengenek a kedves olvasók, hanem lépéseket is
tesznek. Amennyiben bővebb információkra
és megoldásokra van szükségük, állok rendelkezésükre.
Üdvözlettel és Tisztelettel:

Kovács Károly

General Sales Force Manager

ELÉRHETŐSÉGEIM: Telefon: 06-30-7373-961 * Email: cegtervezes@gmail.com
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Címlapon
Interjú Vértes Tiborral, az Agárdi Pálinka
főzőmesterével – 20. oldal
Magyar ember és a pálinka bensőséges viszonya nem kérdéses, és ha a családban nem is, de a szomszédban biztos
van PET palackban „jófajta háziból”. A saját használatra
történő pálinkafőzés kimenetele sokféle lehet, ám néhányan a hivatásukká választják a magyar pálinkát.

Kiadja:
KEM-Bridge Net
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971
Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető

Értékmentés tűvel, cérnával
Hampel Katalin szalonjában jártunk – 22. oldal
Budapesten a Váci utcát senkinek nem kell bemutatni,
hiszen amikor valaki ismerkedik a fővárossal, szinte kötelező program a bevásárló utca megtekintése. Ha végigsétálunk rajta az Erzsébet-híd irányából a Vörösmarty tér
felé, jobboldalt, a nyolcas házszám alatt csodálatos ruhakölteményeket fedezhetünk fel egy üvegvitrinben.

Marketing: Vitkóczi Éva kiadóvezető
Főszerkesztő: Veér Károly
Munkatársak:
B. Csejtei Anikó, Cseh Teréz, dr. Horváth Géza,
Göde Andrea, Mórocz Károly, M. Tóth Sándor,
Süle Károly, Tarján Kata, Vitkóczi Éva
Fotó:
Hagymássy Bence, Raáb Zoltán,
Regio Regia archív

Folytatódtak a fejlesztések a tatabányai Eural Kft-ben
Interjú Jens Drückhammer ügyvezető igazgatóval – 24. oldal
2009-ben, a válság kellős közepén számoltunk be arról,
hogy a tatabányai Eural Kft-ben egy ötmillió eurós beruházást hajtottak végre, mégpedig saját erőből. A hajdani
alumíniumkohóra - mondhatni - ma már rá sem lehet ismerni. Modern technológia, környezetkímélő megoldások
és barátságos munkafeltételek.

Címlapfotó:
Archív
Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán
Szerkesztőségi asszisztens:
Anga Attiláné, Anga Sándorné

Keszler Andrea tizenhét évet dolgozott az olimpiai
helyezésért – 64. oldal
Mindig csodáltam azokat, akik dacolva a nehéz körülményekkel, önmagukat is nap mint nap legyőzve érnek el
sikereket. Keszler Andrea rövidpályás gyorskorcsolyázónő
ilyen. Társnőivel nemzetközi viszonylatban tenyérnyinek
számító jégfelületen készülve, minimális támogatással
jutott el az olimpiára és ért el értékes helyezést.

Nyomda:
Veszprémi Nyomda Zrt.
8200 Veszprém, Őrház u. 38.
A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074
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Örökölt kincsünk,
te magyar vidék!
Járom a vidéket – az újságírónak ez is feladata. Járom a vidéket ezen ezeken a szép, nyári napokon is. Jártam a vidéket,
amikor még néhány hete konok eső verte a dombhátakat, vihar szaggatta a házakat, víz öntötte el az udvarokat. Ez legyen
már a múlté, ne csüggedjünk, jobbra fordulhat a világ, reményünk kulcsa legyen az építkezés, jobbítás. A költöző madár
is fészke csinosításához fog, ha hazatért a tavaszon.
Most végre hétágra süt a nap, zöldből aranyra vált a ringó
gabonatenger. A kanyargós országutakon suhan a jármű, a
panoráma gyönyörű, változatos. A királyi régióban fölvillan
előttem a Gerecse háta, a Vértes domborulata, a Bakony
hegyei, völgyei, a síkság a maga természetes szépségében. A
panorámához tartoznak a völgyekben megbújó, dombhátról
kiemelkedő falvak magasodó tornyaikkal.
Az ősöktől örökölt gazdagság csak úgy maradhat meg, ha
óvjuk, ápoljuk, gyarapítjuk – miként teszik ezt bármerre,
amerre megfordulok. Jóllehet, olykor aprók a lépések, mégis,
egy kis település számára történelmi léptékűek. Ha felépül az
új iskola, új köpenyt kapnak az utak, járdák, ha virágszőnyeg
borítja a parkokat – mindezek a kisebb-nagyobb közösség
összefogását hirdetik. Az otthonteremtés valóságos jelképei
élhető falvakban.
Igen, a változás szembetűnő az utóbbi esztendőkben. Mert a
lehetőség adott ma is arra, hogy központi forrásokból megvalósuljanak az elképzelések.
Nekünk, zsurnalisztáknak mi lehet a szerepünk? Megtalálni
a lehetőségét annak, hogy a változásokat az olvasó elé tárjuk
a Regio Regia hasábjain: a szépséget, a haladást, a fejlődést.
Mert mindez a miénk. Örökölt, közös kincsünk, a magyar
vidék.

M. Tóth Sándor
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Kistérségi tájoló - Tata

Partnerséget épít Tata és Szőgyén
A két település 1997 óta folyamatosan alakítja mind szorosabbá testvérvárosi
kapcsolatait, amelynek az idén újabb állomásához érkeztek. Uniós pályázat elnyerésével programsorozatot alakítottak ki mind a magyarországi, mind a
felvidéki településen. Erről tartott sajtótájékoztatót a közelmúltban Michl József,
Tata polgármestere, valamint Konterman László, Szőgyén alpolgármestere.
A két település együttműködése immár több
mint tizenkét esztendeje töretlen, aminek
számos közös rendezvény, találkozó a bizonysága. Az idei esztendő pedig újabb állomása lehet a barátság elmélyítésének, hiszen
uniós pályázaton vettek részt, és nyertek
pártatlan zsűri előtt – közölte a két település
vezetője az újságírókkal a tatai városházán.
A Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013
című pályázatra egyébként több mint százan jelentkeztek, így a számok tükrében a
két település önkormányzata joggal lehet
büszke az elért eredményre. Tudniillik a
második legjobb pályamunkával nyerték el
az elképzeléseik megvalósítására elnyert
uniós támogatást – amely tatai részről 34 695
euró, míg Szőgyén pályázati költségvetésében 27 370 euró szerepel. Ezzel, valamint a
szükséges önrész hozzáadásával valósulhat
meg az a programsorozat, amellyel az eddigieknél is szorosabbá válhatnak a lakossági
kapcsolatok.
Regio Regia

Az éves program szerint négy magyarországi
és ugyancsak négy szlovákiai eseményből áll
a rendezvénysorozat. Ezek már részben lezajlottak, a másik részükre a nyár folyamán
kerítenek sort.
Tatán júniusban a II. Fényes Családi Nap,
valamint a XVII. Víz, Zene, Virág Fesztivál
vonzott tömegeket változatos programjaira.
Július 24-25-én Tardoson rendezik a II.
Tardosi Szlovák Nemzetiségi Napokat, míg
augusztus 2-7-ig működik a VIII. Tatai Tehetséggondozó Művészeti Tábor.
Szőgyénben március 27-én rendezték meg
a III. Téli Színházi Estéket. Június 30-án a
XII. Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábort a tataiak is megtekintették. Július 17-én
kezdődik a III. Pató Pál Napok, és augusztus
28-án rendezik a Nyárzáró Pajta Fesztivált.
Tatára, illetve Tardosra mintegy 350 szőgyéni vendéget várnak, míg a felvidéki
településre előreláthatólag 270-en érkeznek a testvérvárosból. Közülük számosan
vállalták, hogy az események közreműködői

legyenek. A Fényes családi napon szőgyéni
részről a Kölykök Színjátszó Csoport és a
Jampi Táncegyüttes lépett fel. a Víz, Zene,
Virág Fesztiválon az Iglice Táncegyüttes
műsorát látták, és megtekinthették Smidt
Róbert fafaragó valamint testvére, Smidt
Tamás műépítész közös kiállítását. Tardoson
ugyancsak a Jampi együttes lép fel, valamint
a surányi Tamburasi tamburazenekar. A
tehetséggondozó tábor munkájában hét szőgyéni fiatal vesz részt.
Szőgyénben a nemzetközi alkotótáborban
tatai művészek is részt vettek. A Pató Pál
napokon a Bergengócia óvoda pedagógusai
a gyermekek egészséges életmódjával kapcsolatos bemutatókat tartanak, és a Pötörke
Néptáncegyüttes ad műsort. A nyárzáró
fesztiválon pedig a Kenderke Néptáncegyüttes lép fel.
Mozgalmas nyarat ígérnek továbbra is a
programok. S ami eddig történt, arról a tatai fotók is bizonyságul szolgálhatnak: a két
település lakói tudnak közösen szórakozni,
ünnepelni, családias légkörben. Miként
megfogalmazódott: így lehet építeni a partnerséget.

M. Tóth Sándor
6. oldal

Kistérségi tájoló - Tata

Országgyűlés a vizek városában
Az idei június igencsak bővelkedik eseményekben, ami Tata városát illeti. Amiről
ez a krónika szól, annak időpontja június 18., szombat, s ha már az időről beszélünk, az égiek hosszú idő után megkönyörültek az ünneplőknek, napsütés koronázza a rendezvényeket.
Mert rendezvény, esemény bőven akad itt.
Már tegnap rendeztek Európa 1510-ben
címmel ifjúsági mini konferenciát a testvérvárosok részvételével, hasonló című poszter-

figyelme: ugyanis itt rendezték meg az
országgyűlést, amelyre a kontinens több
országából érkeztek a követek. S a mai napon mindezt felidézik a helyszínen. Habár

Hazajár Tatára

Schmitt Pál köszöntőjében elmondta: őt már annyiszor hívták meg Tatára, hogy valósággal hazajár. Egyébként, közölte, ő már akkor járt itt, amikor a mostani polgármester még
meg sem született. De az invitálásnak mindig szívesen tesz eleget. Felidézte a történelmet
is, említette a tatai címert, amely hétszáz éve dísze a településnek.
kiállítást nyitottak az Országgyűlés téri kirakatokban, történelmi tárlat nyílt a várban.
Szóval ez a szombati nap folytatása a péntekinek, nyüzsgés mindenütt, tekintettel
arra, hogy a 11. alkalommal megrendezett
Tatai Sokadalom is éppen most esedékes.
Nagy a tömeg a Sétáló utcában, az Országgyűlés téren. Hinták, gólyalábas alakok, kisvasút, lacikonyha várja a bámészkodókat. A Kuny Domokos Múzeumban
pedig megtekinthető az a díszkard – csak
ezen a napon – amit 1510-ben a pápa ajándékozott II. Ulászlónak.
Nos, ez az 1510-es dátum ezen a napon valóban kulcsfontosságú. Nem csoda, hiszen
abban az évben Tata felé fordult Európa
7. oldal

az eredeti elképzelés szerint az Országgyűlés tér lett volna a helyszín, a szervezők
óvatosságból a Vaszary-iskolába tették át a
rendezvényt.

Mi történt 1510-ben?

A pestisjárvány miatt esett Tatára a
választás az országgyűlés megtartására.
A kérdés az volt: Velence vagy a török
legyen egy hadjárat célpontja? Megjelent az országgyűlésen a lengyel, két
német-római, egy francia, egy velencei
követ. A vitából a Velence-ellenes párt
került ki győztesen.
Országgyűlés elnöke. Michl József polgármester fogadja az érkezőket, mutatja be
őket egymásnak.
A produkció minden elképzelést felülmúl.
Megelevenedik történelmünk egy darabja.
Korhű jelmezek, magyaros ruhák, reneszánsz hangulat. Megszólalnak a dobok,
bevonulnak a résztvevők: Bakócz Tamás
érsek, a pápai küldött, az európai követek.
Valahogy így történhetett ötszáz eszten-

Tanulják a várost

Michl József beszédében ugyancsak a történelem fontosságát hangsúlyozta. Különös
tekintettel arra, hogy gyermekeink alig tudják, mi történt a múltban, bizony elhomályosult a több száz esztendő. Márpedig ez nagyon fontos. Tudni kell, hogy akkor 1510-ben
Európa találkozott Tatán.
Nos, az ünnepi gálaműsorra zsúfolásig telt
a tanintézmény nagyterme, minden szék
foglalt, várják a nagy esemény felidézőit.
Itt vannak a vendégek is, hét testvértelepülés küldöttei, megérkezik Schmitt Pál is, az

dővel ezelőtt is. A mai közönség pedig
otthon érezhette magát – a középkorban.

M. Tóth Sándor
Regio Regia
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Megújul Bajnán az örökül kapott iskola
Jelentős események színhelye napjainkban a Komárom-Esztergom megyei Bajna
község. Gőzerővel folyik az általános iskola felújítása, amely uniós támogatásként
az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával valósult meg a BajnaEpöl-Nagysáp Intézményfenntartó Társulás gondozásában. Az iskola melletti
római katolikus templomban pedig a pünkösdöt megelőző pénteken ünnepi szentmisét tartott Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek. Pallagi Tibor
polgármesterrel beszélgettünk a községbeli eseményekről, az iskolafelújításról.
– Az általános iskolát hajdan Simor János
hercegprímás építtette hálából a bajnai
népnek - ugyanis a községben volt plébános négy esztendeig. Az iskola akkor a
legmodernebb ilyen jellegű épület volt. Ő
szentelte fel 1874-ben az intézményt, amely
napjainkban is Simor János nevét viseli.
– Nos, az évek múlásával ráfért az intézményre a tatarozás, bővítés, hiszen „kinőttük” már az épület adta lehetőségeket.
Milyen munkákat tartalmaz a program?
Megújul a régi épület, de új szárnyakat is
kap. Kicseréljük a nyílászárókat, megvalósul a külső szigetelés, csinosabb lesz a belső
díszudvar, és nem marad el a sportpálya
rekonstrukciója sem. Teljesül egyúttal a bajnaiak leghőbb vágya. A tetőt ugyanis 1970ben laposra cserélték ki, most visszaállítjuk
a régi nyeregtetőt, ahogyan azt Simor János
Regio Regia

megálmodta. Az építkezés ideje alatt is zavartalan a tanítás, csupán más épületekben
tartják az órákat.
– De térjünk rá a kivitelezés körülményeire
is. A második közbeszerzési pályázat lett a
sikeres. Ennek alapján a vértesszőlősi székhelyű IMV Kft. nyerte el a kivitelező jogát.
Imre István ügyvezető igazgató úrral ez év
január nyolcadikán írtuk alá a szerződést.
– Nos, azóta gőzerővel folynak a munkálatok, kívül belül látható, hogy a teljes megelégedésünkre haladnak a kivitelezéssel,
minden bizonnyal határidőre elkészülnek,
és a tantestület, a diáksereg birtokba veheti
az újjávarázsolt intézményt. Az IMV Kft.vel kapcsolatban szeretném megjegyezni:
Imre úrék vállalták, hogy azonnal hozzálátnak a munkának - az előleg megérkezéséig
pedig ők finanszírozták a költségeket. El-

mondhatom, hogy ilyen partnerekkel öröm
együttműködni.
– Biztonsággal kijelenthetjük tehát, hogy az
iskola még a nyáron, határidőre elkészül,
meglesznek tehát a tárgyi feltételei az eredményes működésnek. A személyiek ugyanis
régóta adottak. Ezt bizonyítja a kiváló tantesület. Jelenleg községünkben működik
az esztergomi ferencesek gimnáziumának
kihelyezett, érettségire felkészítő tagozata,
a tanulók immáron második évfolyamosak.
Ez a kezdeményezés országos viszonylatban
is precedens értékű. A másik dolog: Hudoba Gyula – aki intézményfenntartó társulásunk főigazgatója, egyben a helyi iskola
igazgatója – tervei szerint mikrotérségi tehetséggondozó központot alakítunk ki helyben. Tudni kell ehhez, hogy a községünkben
végzett gyerekek hosszú évek óta jó eséllyel
pályáznak a környék középfokú oktatási
intézményeibe. Volt olyan esztendő, hogy
Bajnáról tucatnyi tanuló járt a tatai Eötvös
gimnázium különféle évfolyamaira. Egyszóval: Bajnán valóban érdemes beruházni
az oktatásra.

M. Tóth Sándor
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Megcsinosodott a faluközpont Bajnán
Tagadhatatlan, hogy úgyszólván hétről hétre változik mostanság Bajna
központjának arculata. Köszönhető ez sikeres pályázatnak az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program keretében, annak a több mint 15 millió forintnak, amelyet a központi forrásból e célra fordíthattak. Végül, de korántsem utolsósorban a
kivitelezők, helybeliek áldozatos munkájának.
Mint Pallagi Tibor polgármestertől értesültünk, a Bajnai Polgármesteri Hivatal és a
faluközpontban lévő zöldfelületek felújítása
című pályázat kivitelezési munkálata már a
vége felé tart, csupán az utcabútorok kihelyezése van hátra.
Nézzük, mit tartalmazott a projekt? Az
egyik elem a községháza újjávarázsolása
volt. A hivatal még 1964-ben épült, azóta a
külső homlokzaton karbantartás egyáltalán
nem történt, időszerű volt tehát egy alapos
rendbetétel. A szükséges bontásokat társadalmi munkában végezték el, szakember
felügyelete mellett. Kicserélték az összes
nyílászárót, új, szigetelt külsőt kapott az
épület. A házasságkötő helyiség is alaposan
átalakult, blokktégla fallal a déli oldalon,
hőszigetelt üvegezésű ablakokkal, modern
padlóburkolattal.
Bajna központi terén is szemet gyönyörköd-

tető a változás. A szegéllyel körülvett területen felbontották a földfelületet, talajelőkészítés után füvesítették, dísznövényekkel
ültették be. Hasonló munkálatokat végeztek
a 2008-ban felújított és közösségi házzá átalakított kultúrházhoz tartozó zöldterületen
is. Az orvosi rendelő előtti közparkban a
talajelőkészítést, füvesítést követően 836
százalékkal növekedett a zöldfelület mérete.
Hajdan, 1994-ben itt állítottak emlékoszlopot az 1956-os forradalom tiszteletére. Nos,
végre annak környezete olyan állapotban
fogadja az emlékezőket, amely méltó a szabadságharc megünneplésére.
Mint említettük, az eredmények a falubeliek
társadalmi munkájának is köszönhetők, de
említsük meg a fővállalkozókat. Az épületfelújítást a Vekkerfi Kft. végezte Józa
Attila helyi vállalkozó vezetésével, míg a
parkrendezésések kivitelezője a Barackvirág

Kft. volt Kosztka Ernő ügyvezető irányítása
alatt.
A polgármester közölte még, hogy az elmúlt négy esztendős ciklusban kívül-belül
átépítették az óvodát, mint említettük, a
közösségi ház is teret kapott, belső munkákat végeztek a védőnői szolgálat épületében,
buszmegállót építettek, és 950 méter hosszan
végeztek útfelújítást vízelvezetéssel. Ezek
azok az epizódok, amelyek azt szolgálják,
hogy napjainkban nem csupán a helybeliek,
de az érkező vendégek is egy megszépült
környezetben gyönyörködhetnek, ha végigsétálnak Bajna utcáin.

M. Tóth Sándor

Bíborosi szentmise a községben
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek a pünkösdöt
megelőző pénteken érkezett Bajnára,
hogy a Szentszék által összeállított
forgatókönyv szerint az egyházmegye
főpásztoraként szentmisét celebráljon
a Szent Adalbert Római Katolikus
Templomban. Köszöntötte a bajnaiakat, és örömmel állapította meg,
hogy ezen a hétköznapon is tele van a
templom hívőkkel. Mint mondta, ilyen
körútra, amely az egyházmegyében
144 helyet érint, 77 esztendeje nem
volt példa. Szándéka, hogy az egyházi
feladat mellett világi szervezetekkel is
találkozzék. A szentmisén felidézte
Jézus és Péter apostol beszélgetését,
a Megváltó által hirdetett szeretetet,
és a ceremónia végén fogadta az elé
járuló híveket. A templomból átment a
polgármesteri hivatalba, ahol a község
vezetőivel beszélgetett világi dolgokról: ünnepekről, hétköznapokról, a civil szervezetekről. Mindarról, amelyek
fontosak lehetnek Bajna életében. A
beszélgetés után a bíboros úr megtekintette az iskolát is, ahol tájékozódott
az építkezés üteméről.
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Út a környezettudatos élethez

Több száz család ismerkedik
a komposztálással Berhidán
Nemrégiben arról számolhattunk be, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium
– KEOP-2009-6.2.0/A kódjelű – felhívására Berhida városa Környezettudatos
életmód megismertetése Berhida lakosságával a komposztáláson keresztül címmel
nyújtott be – mint kiderült, sikeresnek minősített – pályázati anyagot. A pályázati
projekt félidejében vagyunk, az eddigi tapasztalatokról a Berhidai Kertbarát Kör
vezetőjét, Pazárné Somogyi Máriát kérdeztük, hiszen ők helyi szervezetként vállalták, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik, és segítik a projektet.
– Milyenek az első tapasztalatok?
– Egyelőre – mondhatjuk úgy – vegyes a
kép. A többség már elkezdte a komposztáló edények használatát, csupán néhányan
vannak, akiknek még nem volt bátorságuk,
hogy belekezdjenek. Ezeknél a családoknál
természetesen segítséget nyújtottunk az
induláshoz.
– Az első pozitívumok már látszanak.
Akiknek már van komposztálási tapasztalatuk, tudják, miről beszélek. Ezeknek a
komposztládáknak több jó tulajdonságuk
is van: egyrészt nagyon jól szellőznek,
másrészt a külső, fölösleges nedvességet
nem eresztik be, ezáltal megakadályozzák
a rothadást, ugyanakkor képesek nagyon
jól megtartani a belső nedvességet, s így
jelentősen meggyorsítják a komposztálási
folyamatot.
– Én úgy látom, hogy a komposztálásról
tartott előadások megtették a hatásukat, a
legtöbben boldogulnak a feladattal, de azért
mindig lehet újat tanulni ezen a téren is. A

legfontosabb, hogy megértsük, miért is érdemes komposztálni.
– Tényleg, miért is?
– A kertben rengeteg olyan hulladék keletkezik, amiből nagyon jó minőségű komposztot lehet előállítani. A mai világban, amikor
az állattenyésztés az otthonokból eltűnt,
ebből adódón istállótrágya, szerves trágya
sincs, illetve ha van is, az méregdrága, akkor
érdemes elgondolkodni azon, hogyan lehet
pótolni a szükséges szerves anyagokat. A
komposztálás erre kitűnő alternatívát kínál.
A komposztálással egyrészt spórolni tudunk, ahogy említettem, nem kell drága
trágyát vásárolnunk, másrészt a környezetet
is kíméljük. Kevesebb műtrágya kell, vagy
ez akár teljesen el is hagyható, illetve a
komposztálásnak köszönhetően kevesebb
lesz a szemét is. Harmadik előnyként az is
elmondható, hogy a komposztálás megnöveli a növények ellenállóképességét, így a
permetezésnél használt vegyszereket vagy

azok egy részét is megspórolhatjuk. Jól trágyázott, szerves talajban a növények gyönyörűen fejlődnek, egészségesek maradnak.
– De mi mindent lehet beletenni a komposztba?
– Majdnem minden szerves háztartási
hulladékot, csupán néhány kivétel van. A
gyomnövények mehetnek, kivéve a tarackos
gyökerűek, és amelyek már magot hoztak.
Gyümölcs- és díszfák levelei, apróra vágott
ágai (diólevél csak kezelés után!), illetve
a frissen vágott fű néhány nap szárítás
után szintén beletehető! A konyhai szerves
hulladékok közül tilos a főtt ételmaradék,
főleg a húsmaradék, de mehet a kávézacc, a
zöldségek, és minden fehér vagy nem festett
kartonpapír. Ez cellulóz, s ugyanazt a célt
szolgája, mint az ágapríték vagy a faforgács.
Ugyancsak tilos a húsevők, ragadozók – kutya, macska – ürülékét a komposztba tenni!
A komposztláda aljába ágak kerüljenek, és a
különféle anyagokat rétegezve erre rakjuk, s
egy-egy réteget 15-20 centis földréteg kövessen. Az nagyon fontos, hogy a komposztnak
érintkeznie kell a talajjal, hogy az ott lévő
mikroorganizmusok kapcsolatba kerüljenek
a ládában felhalmozott anyagokkal. A komposztnak jót tesz, ha időnként forgatjuk, így
egy év helyett akár fél év alatt is összeérhet!
De így is, úgy is érdemes foglalkozni vele!

Cseh Teréz

Magazin

Lovagok márpedig vannak

Időhíd 1608 és 2010 között
1608 márciusában jött létre Páduában az Accademia d’armi Delia, mely olyan értékeket hagyott örökül, mint bajtársiasság,
önzetlenség, hazaszeretet, elesettek támogatása. Hol van már a középkori lovagvilág, avagy mégiscsak velünk él?

Prof. dr. Padányi József ezredes
A DELO Nemzetközi Humanitárius Katonai Lovagrend nemcsak újjászületett,
de egyre nagyobb teret hódít. 2008-ben az
ausztriai szervezet Eisenstadtban öt magyar
katonatisztet hívott meg. Lovaggá ütésük
azzal a felkéréssel is együtt járt, hogy a magyarországi rendet ők hívják életre. Az alapító lovagok: prof. dr. Padányi József ezredes, Berkes Sándor nyá. ezredes, dr. Négyesi
Lajos alezredes, Nick Ferenc nyá. alezredes,
Oláh László alezredes.
„Első az egyenlők között” – így jellemezte
szerepét a most már nagymesteri címmel
bíró Padányi József. Megtiszteltetésnek érzi,
hogy társai őt választották vezetőjükké, ám
a rang még több munkára kötelezi. A lojalitás, bajtársiasság ma ugyanolyan fontos
értékek, mint hajdanán. A lovagokat nem
elvont középkori figuraként kell elképzelni,
hanem olyan személyeknek, akik a kultúra,
11. oldal

sport, humanitárius munka terén akár több
évtizede is ténykednek. Az „Ötök” körét így
aztán nem nehéz bővíteni. Nem szabályokat
gyártanak, hanem a meglévő alapelveknek
megfelelést vizsgálják. A mostani bírálatkor
minden jelölt egyöntetű ajánlást kapott. Ha
pedig valakit alkalmasnak tartanak, megszólítják az illetőt, ismertetik vele a magyarországi lovagrend működését, s ha ő az
alapszabállyal egyetértve csatlakozni kíván
– soraikba invitálják.
Ilyen előkészületek megtörténte után került
sor június 26-án a pákozdi Doni-kápolna
előtt nyolc fő lovaggá avatására az osztrák
testvérszervezet jelenlétében. A ceremónián
dr. Görög István ezredes, dr. Hankovszky
Béla őrnagy, Kiss Gyula százados, Kozula
Ferenc alezredes, Papp Ferenc alezredes,
Papp János nyá. ezredes, dr. Petruska Ferenc százados és Szabó László ezredes tettek

Kozula Ferenc alezredes

esküt. Az Afganisztánban parancsnoki teendőket ellátó dr. Boldizsár Gábor ezredest
távollétében fogadták a lovagrend teljes jogú
tagjává.
Kozula Ferenc szerint azért esett rá a választás, mert olyannak ismerték meg az alapító
tagok, aki azonosulni tud alapelveikkel. A
különböző hagyományok reneszánszát élve,
ez a szellemiség, amit a DELO képvisel,
színt hoz az egyforma napokba – véli. Jelenleg NATO-szabványok adaptálásának
koordinálásával foglalkozik, a hajdani
veszprémi légvédelmi parancsnokság a
közép-dunántúli régióhoz köti, mint ahogy
székesfehérvári otthona is. 2004-ben az iraki
felszabadítás hadművelet keretében híradóinformatikai tervezés, szervezés feladatot látott el négy és fél hónapig, 2006-07-ben egy
NATO-misszió keretében tért ide vissza. A
bagdadi parancsnokságon az infrastruktúra
megteremtésén dolgoztak. A babiloni bázis
a romváros területén működött. Szerencsére
ezt a világörökségi történelmet mindkét fél
tiszteletben tartotta, de gránát, robbanás és
a rakéta sípoló hangja azért gyakran hallatszott a közelükben…Érdekes lenne most ide
turistaként visszatérni.
Amikor azt kérdem, ha nem a katonai pályát
választotta volna, mi lenne, megütközve néz
rám az alezredes úr. 34 évi szolgálat után föl
sem merül benne más hivatás lehetősége.
Ez a hete zsúfolt, így az árvízkárosultak
megsegítésére szervezett lovagrendi misszióhoz csak a jövő héten csatlakozik, hisz az
ünnep felemelő és meghitt pillanatai után
az egyéb segélyszervezetekkel, egyházakkal,
civil szervezetekkel összefogva a „szokásos”
hétköznapi munka következik: mások megsegítése.

Dr. Göde Andrea
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Dorog

Szendi Ágnes (zongora) és
Demeter Ferenc (klarinét) a
kiállításmegnyitón

In Memoriam – 75 éve születtek

Európa Nap – Párbeszéd Napja Dorogon
A dorogi Európa Napot, a Párbeszéd Napját kiállítással nyitották meg a szervezők,
két neves dorogi alkotóra emlékeztek, akik az idén lettek volna 75 évesek. A második nap sem telt eseménytelenül, a város vezetői bemutatták Dorog Integrált
Városfejlesztési Stratégiáját, azt a dokumentumot, amely a város jövőjét minden
valószínűség szerint alapvetően meghatározza majd.
Az Európa Nap nyitányaként Robert
Schumann Álmodozás című műve hívta a
közönséget a Dorogi Galériába. Demeter
Ferenc klarinéton és Szendi Ágnes zongorán keltette életre a dallamokat. Ahogy

Demeter Ferenc elmondta, nem véletlenül esett választása erre a darabra. Hisz
mindkét, a kiállításon szereplő művész
nagy álmodozó volt, és mindkettejüket jól
ismerte. Azért beszélt róluk múlt időben,

mert már régóta nincsenek köztünk. Idén
lenne 75 éves a két neves dorogi alkotó:
Árvai Ferenc és Furlán Ferenc. Ez alkalomból gyűjtötték egybe műveiket a kiállítás rendezői.
A két alkotó színterei azonosak, de
egyetlen művészeti ágba sem lehet őket
besorolni sokrétű tevékenységük miatt
– emelte ki Wehner Tibor művészettörténész megnyitójában. Úgy véli, inkább
képzőművésznek kell őket nevezni. Sok-

Furlán Ferenc (1935-1998)

Festőművész. Főiskolai tanulmányait 1963-ban végezte. Sokoldalú művész, foglalkozott a grafika
különböző válfajaival, táblaképfestészettel, készített pannót, üvegablakokat. Számos egyéni és
csoportos kiállításon vett részt. Grafikáit rangos folyóiratokban publikálta. Művészi munkássága
mellett vizuális nevelőtevékenységet is folytatott. Dorogon rendszeresen kiállította munkáit. Grafikáit rangos folyóiratokban publikálta. Művészi munkássága mellett vizuális nevelőtevékenységet
is folytatott, vezette a dorogi képzőművész kört, alapítója volt Dorog Város Barátai Egyesületének.
Hagyatékát családja – kívánságának megfelelően – a városnak adta, gondozója a Furlán Ferenc
Képzőművészeti Közalapítvány. Dorogon látható egyéb alkotásai: Üvegablak (művelődési ház
színháztermének lépcsőháza), Bányászélet (színházi előcsarnok), két munkáját
Dorog Város Kulturális Közalapítványa
vásárolta meg (megtekinthető az Arany
János Városi Könyvtárban). Szobrot
állított Kucs Béla emlékének (Zrínyi
iskola emlékkertje). Részese volt több
dorogi emlékmű elkészítésének (56-os
emlékkő, Hűségnyilatkozat emlékműve
a Hősök terén, Rockefeller-emlékkő a
Jubileumi téren stb.). Kitüntetései: Stúdiódíj (1964), Komárom megyei Ösztöndíj (1974), Szoc. Kultúráért (1976), Pro
Urbe Díj (1995), Dorogiak Dorogért
Bányászélet, olajkép 1981.
Alapítvány elism. okl. (1994), a Magyar
A művelődési ház színház lépcsőházának ablaka
művelődési ház előcsarnok
Szakszervezet Nívódíja (1992).
Regio Regia
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Dorog

Konterencia – Dorog Integrált Városfejlesztési Stratégiája
színűségük révén a dorogi közösségi terekben ma is jelen levő alkotók.
Furlán Ferencet leginkább emberközpontú művészete jellemzi. Árvai Ferenc
klasszikus, de egyben újító szobrász is
volt, ezen vonása kisplasztikában és monumentális szobrokban is megnyilvánult,
szeretett új anyagokkal kísérletezni.
A művészettörténész szerint ez a kiállítás figyelemfelhívás az elvégezendő
munkára, sürgető igény mutatkozik a két
művész munkásságának feldolgozására.
Nevük összefonódott a várossal, a XX.
század második felének krónikája nem
írható meg nélkülük. Még ma is messzire
repítenek.
Megható része volt a kiállításnak, amikor
régi televíziós felvételek segítségével a
teremben elhelyezett monitorokon találkozhattunk a két művésszel, amint életükről, munkásságukról beszélnek.

tározza a veszélyeztetett területeket, a
jövőképet, nagy volumenű programokat,
fejlesztési stratégiát ír le. Külön követelményként,
antiszegregációs,
azaz
esély-kiegyenlítési programot is tartalmaz. Meghatározza a megvalósításhoz
szükséges eszközrendszert is. Összefoglalja az önkormányzat kompetenciáit és a
partnerséget. Dr. Tittmann János kiemelte: a partnerség az alfája és az omegája
ennek a programnak.

intézmények háza és a rendőrség épületének kialakítása már célegyenesben van. A
szakrendelő felújítása is hamarosan kezdetét veszi. Mivel a rendőrség jelenlegi
épülete, Schmidt Sándor volt háza felszabadul, ennek hasznosítására is gondolni
kell. Tervezik a Reimann altáróban egy
bányászati múzeum kialakítását. Az esztergomi úton graffiti kerítést szeretnének
kialakítani. Tervben van az önkormányzati intézmények energetikai felújítása.

Másnap bemutatásra került Dorog Integrált Városfejlesztési Stratégiája. A konferencián az intézmények, civil szervezetek
és a városvezetés képviselői jelentek meg.
Dr. Tittmann János polgármester beszélt
a programról, és kiemelte, hogy ez a dokumentum a helyi társadalmi összefogás,
közös gondolkodás eredménye. Szakmai,
szakhatósági, és civil párbeszéd folytán
állt össze egy művé. Valamennyiünk közös alkotása. Ez a program 2018-ig szabja
meg legfontosabb tennivalóinkat, persze
nem kizárólagosan; hiszen az aktuális
igényekhez alkalmazkodóan újabb elemek is beemelhetők. A polgármester
megköszönte a város lakosságának, hogy Tavaszi Koncert
hozzájárultak a megalkotáshoz, és reméli, hogy az elképzelések ezáltal egy széles A stratégia kitér városunk erősségeire
kör igényeinek felelnek meg. A program- és gyengeségeire is, és a konkrét fejlesznak egyszerű, világos szerkezete van. téseket tartalmazza. Például a „falu”
városrészhez kapcsolódó elképzelések
Hogy mit is tartalmaz?
Meghatározza Dorog térségbeli szerepét, között hangsúlyos a könyvtár felújítása,
a városrészeket újragondolja. Megha- a házasságkötő terem kialakítása. Az

Nem maradhatnak el az útfelújítások,
parkolók kialakítása, a közterek szépítése. Szükség van egy vásárcsarnokra,
kereskedelmi és szolgáltató egységekre.
A lakóterületeket is növelni kell az régi
ipari területek helyén, így a Rákóczi út és
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Ezt szolgálja a Panel Plusz program, a
közmű és közlekedésfejlesztés, adósságkezelés, közoktatási rendszer átalakítása.
A cél idegen nyelven tudó, hatékonyan
kommunikáló, önérvényesítő, egészséges
gyerekek nevelése.
A tervek között szerepel még a városi
marketing kommunikáció fejlesztése, turisztikai fejlesztések.
A polgármester szerint a stratégia megalkotása azt bizonyítja, hogy képesek voltak
együtt gondolkodni, és együtt meghatározni a város fejlesztésének fő irányait.
A teljes program a városi honlapon is olvasható, a jobb oldali menüsor IVS gombja alatt található.

Árvai Ferenc és Furlán Ferenc műveit tekinthetik meg az érdeklődök.
a vasút által határolt részen.
A „kolónia” városrészbe kerül a zeneiskola a volt Dózsa iskola épületébe, és a
birkózóklubnak is itt szeretnének helyet
biztosítani. Folyamatban van az intermodális közlekedési csomópont ügye. Igény
van egy ifjúsági csarnok kialakítására.

Ebben a városrészben is sor kerül az intézmények infrastrukturális fejlesztésére.
Itt sem maradhatnak el az útfelújítások.
Az antiszegregációs program szerint Dorogon erősen leromlott terület nincs, de
vannak olyan részek, amire figyelni kell a
szociális viszonyok miatt.

A napot a bányászzenekar teltházas tavaszi koncertje zárta, Zagyi István vezényletével.

Cseh Teréz

Árvai Ferenc (1935-2004)

1935-ben született Kalocsán. 1956-ban felvételt nyert a Képzőművészeti Főiskolára,
ahol 1962-ben szobrász szakon végzett. Önálló és csoportos kiállításokon többször
szerepelt, gyakori témája a bányászat. Munkái külföldön: Kuba, USA, Anglia, Románia, Lengyelország, Bulgária stb.; itthon Székesfehérváron, Kecskeméten, a Magyar
Nemzeti Galériában, a Pest megyei Ferenczy Múzeumban, Várpalotán, Keszthelyen,
Hévízen stb. láthatók alkotásai. Köztéri munkái Dorogon: Római katona (műv. ház.
- elveszett), Bányász emlékmű (Jubileumi tér 1981.), Emléktábla a település 800. és
a szénbányászat 200. évfordulója tiszteletére (Hősök tere 1981.), 14 kálvária-stáció
(Kálvária-hegy 1996 - a művész ajándéka), Kitelepítési emlékmű (Templom tér 1997
- a művész felajánlása), Schmidt Sándor-emléktábla (1997). Az Art Philadelphia Művészeti Díj tulajdonosa. 1996-ban Pro Urbe Díjjal tüntették ki.
Árvai Ferencnek ma is látható köztéri munkái:
Kitelepítési emlékmű (A kitelepítések 50. évfordulójára állítatta Dorog Városa 1997ben. Hősök tere)
Jubileum téri bányász emlékmű (Az emlékművön Prometheus szobra az alkotó munkája, 1981)
Kitelepítési emlékmű (A kitelepítések 50. évfordulójára
A felújított Kálvária stációk képsorozatai, Végh Éva festőművésszel közösen (1996)
állíttatta Dorog városa, 1997-ben, Hősök Tere)
Budapest:
Az Emlékhely ‘56
Alapítvány megrendelésére 2001ben készített szoborkompozíciót,
a budapesti Széna
téren, a MAMMUT-bevásárlóközpont mellett
felállításra került
1956-os
emlékműhöz.
Jubileum téri bányász emlékmű
(Az emlékművön Prometheus szobra az alkotó munkája, 1981)
Regio Regia

Széna téri 56-os emlékmű
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Balatonfűzfő

Balatonfűzfő, a csodálatos lehetőség

Dr. Rudas László azzal a céllal vásárolt területet Balatonfűzfőn, hogy oda szálloda, apartmanok és konferenciaközpont épüljön. A beruházó szem előtt tartja a város stratégiáját
és lehetőségeit, az önkormányzat pedig nyitott az infrastrukturális és szolgáltatásbeli
fejlődést hozó elképzelések iránt, az együttműködés mégis döcögve indult.
Balatonfűzfő a Balaton-part talán egyetlen települése, ahol kevésbé volt meghatározó a
turizmus. A város életét meghatározta a Nitrokémia jelenléte, így az itt élők többségében
az ipari szektorban vállaltak munkát. A település fejlődése is a vállalatnak volt köszönhető,
a Nitrokémia tevékenységével járó bűzhatás miatt a város turisztikai szerepe nem válhatott
számottevő tényezővé. Mára azonban elmúltak a „szagos” évek, megtörtént a környezeti
kármentesítés, s a régi nagyvállalat örököse is olyan fejlődési irányokat preferál, amely nem
gátolja a város turizmusának fejlődését, s a lehető legkevesebb környezeti terheléssel jár.
Dr. Rudas László a Muthermal Kft. igazgatójaként turisztikai befektetőként érkezett Balatonfűzfőre. A város vezetése és a beruházó céljai
közösek, hiszen mindketten jól működő, értéket
teremtő vállalkozást képzelnek el Balatonfűzfőre. A Muthermál Kft. 2008 végén fizette meg a
nyílt közbeszerzési eljárás keretében megvásárolt,
Tobruk településrészen fekvő 15,5 hektárnyi terület vételárát. 2010 júniusában a képviselő-testület
elfogadott egy együttműködési – közös pályázatok beadására és a működtetés, üzemeltetés feltételeire vonatkozó – keretmegállapodást, s azt
megküldte a beruházónak. A közben eltelt két
esztendőről kérdeztük dr. Rudas Lászlót:
– A vásárlásról szóló szerződés olyan, fejlesztést gátló elidegenítési és terhelési korlátok
földhivatali bejegyzését is tartalmazta, amelyet
sem a Muthermal Kft., sem a földhivatal nem
tartott elfogadhatónak. A tulajdonjog végül
nyolc hónappal később került bejegyzésre, ám
a földhöz jutás további meglepetéseket tartogatott számunkra. A tulajdonszerzési illetéket a
nyílt közbeszerzési eljárás során kialakult piaci
ár helyett annak több mint kétszeresére rótták
ki. Emellett a vevő és az eladó figyelmét is elkerülte, hogy a 15,5 hektárnyi terület tartalmaz
1,5 hektár olyan területet, amely törvény szerint az önkormányzat tulajdonában kell, hogy
maradjon, mint vasúti, illetve a 71 számú főút
melletti védősáv. Így ennek a területnek a tulajdonlását, fenntartását, költségeinek viselését
rendeznünk kell az önkormányzattal.
– Minden nehézség ellenére megértem a város
vezetésének és a balatonfűzfői lakosságnak a
bizalmatlanságát is, hiszen az kijutott a történelem során a jóból is a rosszból is a településnek. Ugyanakkor azt is tudom, hogy a bizal15. oldal

matlanság oka legtöbbször az információhiány,
vagy a félreinformáltság. Fontosnak tartom,
hogy mind a lakossággal, mind a civil egyesületekkel legyen párbeszéd, hiszen ez az egyetlen
módja annak, hogy értsük, mit akar a másik,
illetve hogy mire van lehetősége. Éppen ezért
kezdeményeztem a város honlapjának fórum
rovatában beszélgetést a lakossággal, amely
sajnos szinte az egyetlen felületnek bizonyult
az egyeztetésre.

projektjében. A szakmai zsűrin túl azonban
szeretnénk a lakosság elképzeléseinek, igényeinek is helyet adni a kialakítás során.
– Utóbbiak kiépülésével egyébként a város
nagyléptékű fejlődése valósulhat meg, amely
a helyi vállalkozások nyereséges működését
is elősegíti. A városi tulajdonban lévő intézmények, infrastruktúra fejlesztése emellett a
Muthermal Kft. sikerének záloga is. A tobruki
projekt kivitelezése és az ilyen arányú városfejlesztés elképzelhetetlen az Európai Unió által
biztosított, pályázatok útján elérhető források
igénybevétele nélkül. Az EU-s forrásokra
azonban egyértelműen hatékonyabban tudunk
az önkormányzattal közösen pályázni, amely
teljes menedzselését vállaljuk, de az önkormányzat esetében még a legnehezebb feltétel,
az önrész biztosításában is a segítségükre lennénk. A pályázati lehetőségek behatároltak, s
rengeteg lehetőséget szalasztottunk el az elmúlt
két év alatt. Remek pályázati kiírások beadási
határidői teltek el úgy, hogy nem tudtunk indulni – nemhogy a várossal közösen, de a Muthermal Kft. sem, hiszen az önkormányzat által
elkészített és jóváhagyott kerületi szabályozási

A tízmilliárdos beruházás keretében a tervek szerint a mintegy 200 szobás négycsillagos
wellness-szálloda mellett tizenegy, egyenként tizenkét apartmant tartalmazó ház is épülne.
A terület 71-es úthoz közeli részén egy kétezer fő befogadására alkalmas konferenciaközpontot létesítenének, amely kulturális- és sportrendezvényeknek is otthont adna. A parkolást mélygarázzsal, valamint felszíni parkolóval oldanánk, ahol több mint négyszáz gépjármű
férne el. Az egész évben működő, sportturizmusra berendezett komplexum része lenne egy
speciális kikötő, vízre telepített szórakoztató, kulturális létesítményekkel, sportpályákkal,
európai szintű edzőtáborral, amely erősíti Balatonfűzfő olimpiai sportközpont szerepét is.
- A balatonfűzfőiek részéről milyen kétségek fogalmazódtak meg?
- A város lakossága a kezdeti bizalmatlanságon
túl érzésem szerint leginkább a közvetlen vízparti területeket, azok szabad elérését félti. A
Muthermal Kft. tulajdonába került tobruki terület hatékony fejlesztésének feltétele azonban
a város tulajdonában lévő strand, a kikötő, a
zagykazetta fejlesztése és a városközpont kialakítása. A strand és a kikötő bővítése mindenképpen szükséges, hiszen a tobruki területre
tervezett beruházással növekvő vendégforgalmat már nem tudja befogadni a strand és a
kikötő a jelenlegi méreteivel. Ezügyben szakmai konzultációt folytattunk a Balaton Területi Tervtanáccsal, amely kimondta a strand és
kikötőbővítés szükségességét, és semmilyen kivetnivalót nem talált a Muthermal Kft. tobruki

terv hiányában nem tudunk engedélyes építési
terveket produkálni, amelyet csatolnunk kellene a pályázati dokumentációhoz.
Nem haladtunk mindig autópályán a tobruki
projekt megvalósításában, talán többször inkább tereprallinak tűnt az elmúlt két esztendő.
Végre azonban elkészült az önkormányzattal
való együttműködési tervezet, amellyel párhuzamosan a kerületi szabályozási terv is készül.
Bízom benne, ha túljutunk az eddigi nehézségeken, az önkormányzattal és a lakossággal
együtt, a közös célok megvalósításáért képesek
leszünk minden követ megmozgatni, s a papírtologatás helyett végre építkezni.

Vitkóczi Éva
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Személyes ajánlással

Tóni, a vőfély
Bizonyára a kedves olvasó is volt olyan lakodalomban, ahol az esemény folyamatosságát biztosító vőfély nem állt a feladata magaslatán. Rosszkor mondta a
köszöntőket, hidegen hozatta be az ételt, összekeveredett az ültetési rend, rosszkor sütött el bizonyos poénokat. Nos, Schmidt Antal esztergomi vőfélynél ilyen
nem fordulhat elő. Több mint ötszáz lebonyolított lakodalommal a háta mögött,
hatvanegy évesen is a pontosság, a szakértelem mintaképe.
– Mi is pontosan a vőfély feladata?
– A vőfély rendezvényszervező és bonyolító
is egyben. Az esküvőn, illetve a lakodalomban le kell vennie a terhet az ifjú vár válláról, kapcsolatot kell tartania a szülőkkel, a
családdal, a vendégekkel, a zenésszel, a pincérrel. Nemcsak a hangulatért, hanem a felszolgálásért, a rendért, egyszóval mindenért
ő felel, ő a felelős. Az első lépéstől kezdve,
amikor kikérjük a menyasszonyt mindaddig,
amíg tart az esküvő. Mi érkezünk elsőnek,
és távozunk utolsónak a lakodalomból.
– Hogyan lett belőled vőfély?
– Valamikor 18-20 éves koromban próbálkoztam először a vőfélykedéssel, de mivel
nem igen volt mondanivalóm, elég gyengére
sikeredett az egész, ezért aztán hosszú időre abbahagytam. Huszonkét évvel ezelőtt
megkért egy barátunk, hogy csináljam meg
a lánya esküvőjét. Az ő kedvéért nekiálltam, újból megtanultam, átdolgoztam a
szövegeket, verseket. Az esküvőn aztán azt
mondták, hogy egész jó vagy, miért nem csinálod máskor is? Akkor kaptam rá újból, és
csináltam tovább a vőfélykedést.
– Rengeteg vers, köszöntő van a tarsolyodban.
Honnét tanultad ezeket?
– Léteznek különféle vőfélykönyvek, tanultam sokat másoktól is, akik ezt csinálják.
Én magam is hozzáírok néha, kicsit kombinálom a szövegeket. Játékokat is szoktam
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játszani a vendégekkel. Volt, amit a tévében
láttam, de rengeteg esküvőn jártam, ahol ellestem a helyi szokásokat. Így aztán legyek
az ország bármelyik pontján, mindig tudok
a helyi szokásnak megfelelő mondókákat,
játékokat, ahogy azt az ifjú pár kéri. Ezt
mindig előtte egy-két héttel megbeszélem
velük, letárgyaljuk, és pontosan úgy csináljuk végig az egész esküvőt. Ez a fiatalok
életének talán a legszebb, legemlékezetesebb napja, úgyhogy nem szabad hibázni,
nem szabad elrontani az ünnepüket. Nagy
felelősség ez, de hálás munka is, ha jól sikerülnek a dolgok.
– Kapsz visszajelzéseket az esküvőket követően?
– Nagyon sok visszatérő emberke van, aki
visszajön. A múlt héten is volt egy pár, tavaly volt az esküvőjük, és tolták a kisbabát,
mutatták, hogy itt az eredmény, aranyosak.
Tíz éve voltam egy csolnoki esküvőn, nem
felejtettek el, most hívnak őszre Kanadába
egy csolnoki származású lány lakodalmát
lebonyolítani. Volt olyan is, hogy a pár kifejezetten hozzám igazította az esküvő időpontját, mert engem szerettek volna vőfélynek. Így aztán szokatlan módon, pénteken
volt a lakodalom, akkor értem rá. Szeretem
az embereket, szeretek velük foglalkozni.
Tizenöt éve volt egy súlyos műtétem, és ez
a vőfélyeskedés segített abban, hogy kigyógyuljak a bajomból.

– És az ország egyik legismertebb vőfélye mivel
foglalkozik a civil életben?
– 1970-től sofőrködtem, majd rövid ideig
dogoztam a szakmámban is, (ív- és lánghegesztő). Azt tartják rólam, hogy hihetetlenül gyorsan képes vagyok elsajátítani szinte
bármilyen mesterséget, így amikor már lehetett, kimentem Ausztriába dryvitozni, aztán
voltam az aranyozóknál, azt is megtanultam.
Nagyon sok mindent megtanultam, a lakásunkat is saját kezűleg újítottam fel. Javarészt tehát sofőrködtem, és amikor ez az állás megszűnt, kényszerből vállalkozó lettem,
zöldéggel és gyümölccsel kereskedtünk az
esztergomi piacon. Ment is, nem is volt baj,
csak aztán a nagy áruházak ellehetetlenítették a hozzánk hasonló kicsiket. Így már csak
a tojást árulom, azt Gyermely hozza, nagyon
jó minőségű, kelendő portéka.
– A sofőrködés, vállalkozás, vőfélykedés sok
távolléttel járó feladat. Megfelelő családi háttér
nélkül nemigen lehetett volna ezeket csinálni.
– A feleségemmel most leszünk augusztus
29-én harmincöt éves házasok. Van egy
lányunk, nagyon jól dolgozik, gazdasági menedzserasszisztens a szakmája. Budapesten
lakik és Érden dolgozik, egy üzemanyagszállító cég második embere. Nagyon jó a
kapcsolat vele, a napi kétszeri telefon az a
minimum, minden héten vagy ő jön, vagy mi
megyünk hozzá. Úgyhogy elmondhatom, a
családom mindig, mindenben mellettem állt
az életben. Így aztán sok embernek sok szépet, emlékezetes lakodalmat csinálhattam,
és bízom benne, hogy becsülettel elvégeztem a dolgomat. Ezzel a tudattal nyugodtan
pihen meg az ember.

Veér Károly
16. oldal

Esztergom

Borvidékek Alagútja a Prímás Pincében
Július első napján újra megnyitotta kapuit a nagyközönség előtt Esztergomban a pazarul felújított Prímás Pince. Borkóstolóval, interaktív kiállítással, a magyarországi
borvidékeket bemutató anyagokkal, étteremmel, turisztikai információs központtal várja
látogatóit egyedülálló komplexumként a bazilika alatti pincerendszerben.
A Prímás Pincéről

A hatalmas belmagasságú, műemléki
pincerendszer mintegy 3700 négyzetméter alapterületű, legfőbb funkciója
a javadalmi területekről érkező érseki
borok tárolása volt. Trianon után az
érsekség nagy része, így a szőlőbirtokok
is az újonnan alakult Csehszlovákia
területéhez kerültek, a pincerendszer
funkcióját vesztette. Az ötvenes évektől
a szomszédos Ószeminárium épülete
katonai funkciót töltött be, így az egész
környéket lezárták, és megközelíthetetlen lett a pince is. A Prímás Pince révbe
ért felújításának története három évvel
ezelőtt kezdődött meg, amikor az Incoronata - a Mátyás Templom Kulturális
Központja - uniós pályázatot nyújtott
be a pincerendszer és a Sötétkapu
mintegy egymilliárd forintba kerülő
felújítására, valamint a létesítmény idegenforgalmi hasznosítására. A sikeres
pályázaton nyert 772 millió forintos
vissza nem térítendő támogatásról 2008
augusztusában írták alá a támogatási
szerződést, a rekonstrukció szemmel
látható mozzanatai pedig tavaly nyáron
kezdődtek, a munkálatokat a Confector
Kft. végezte. A Prímás Pince mostantól
eredeti pompájában, a modern elvárásoknak megfelelő technikai felszerelt17. oldal

séggel fogadja a kulináris és a kulturális
élmények iránt érdeklődőket.

Erdő Péter bíboros megnyitója

- Jeles megnyitó ez, hiszen hosszú-hoszszú évtizedek óta először van lehetőség
rá, hogy ezt a pincét az eredeti rendeltetéséhez hasonló módon használjuk
– kezdte beszédét Erdő Péter -. Megkérdezhetné bárki, hogy miért foglalkozik az egyház ennyit a borral, és a
borpincével, erre azt tudom mondani,
hogy ez történelmi örökségünk. Egyrészt azért mert, a kereszténységen belül a szentmisén szőlőbort használunk,
s ahol a szerzetesek megjelentek, a
kereszténység megjelent, ott felmerült, hogy megpróbálták megtermelni
először a liturgiához, majd általában a
fogyasztáshoz szükséges bort. Boldog
Meszlényi Zoltán vértanú püspök, mint
az egyházmegye akkori vagyonkezelője,
még borosüvegekre szolgáló címkéket
is tervezett. Volt egy olyan, amelyikre
bibliai idézet volt írva: „Ettől, mint a
sasé, megújul a te ifjúságod!” Hát ehhez hasonló, kicsit biblikus, kicsit tréfás
cimkékkel látták el a boraikat.
Erdő Péter ezt követően köszönetet
mondott mindazoknak, akik együtt-

működtek a pince megújításában és a
modern technika követelményeinek
megfelelő turisztikai központtá fejlesztésében. Így a Kárpát-medence
bortermelésének színe-javát a kornak
megfelelő módon képes bemutatni a
pincerendszer.

Akiken a színvonal múlik

A Prímás Pince igazgatója, Meszleny
László – Márai Sándort idézve – a bor
közösség- és ezáltal kultúrateremtő
szerepét emelte ki, majd bemutatta a
pincét működtető, kiváló szakemberekből álló csapatot. Rubovszky András
turisztikai igazgató, Gundel Károly étterem-igazgató, Geönczeöl Attila borászati tanácsadó, Jászai Tibor magyar- és
Európa bajnok séf, Jakabfy László, Fehérházi Tímea kávéházvezető és Szabó
Tamás üzemeltetési vezető feladata,
hogy zökkenőmentesen, színvonalasan
irányítsák a megújult Prímás Pince tevékenységét.
A meghívottak ezt követően ízelítőt
kaptak a hagyományos magyar ételek
és a modern konyha ötvözésével készült finomságokból, a pince boraiból,
valamint megtekinthették a pincerendszerben működő interaktív borászati
kiállítást.

A Borvidékek Alagútja

A borkulturális központ célja a Kárpát-medencében évszázadok óta zajló
bortermelés bemutatása elméletben és
„gyakorlatban” egyaránt, amely hozzáRegio Regia
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Jubiláló Vállalkozások
A műemléképületek felújításának specialistája

Húsz éves a
Confector Mérnöki
Iroda Kft.
Az esztergomi Prímás Pince generál kivitelezését a budapesti székhelyű Confector Mérnöki Iroda Kft. végezte. A
műemléképületek, egyházi ingatlanok felújításában nagy tapasztalatokkal rendelkező cég éppen húsz éve van a piacon. Holman
Attila tulajdonos – ügyvezető igazgatóval a Prímás Pince ünjárul a hazai borok hírnevének növeléséhez és a fogyasztás élén- nepélyes avatásán beszélgettünk.
kítéséhez. A Borvidékek Alagútját és az Interaktív Borászati
Kiállítást megtekintő turisták megízlelhetik a magyar történelmi
borvidékek legkiválóbb borait, és ha kedvet kapnak a vásárláshoz,
a borszaküzletben megtehetik ezt.
A Borvidékek Alagútja a főbejárat folytatásaként a Sötétkapuval párhuzamosan húzódó tágas, több mint 800 négyzetméteres
Barkóczy
alagút,
ahol tizenkét boltív
alatt a katolikus
egyház történelmi
egyházmegyéi – kiemelve az Esztergomi Főegyházmegyét
– és szerzetesrendjei
szerepét
mutatják
be a magyar szőlőtermesztés
és
borkészítés ezeréves
történetében alapító
okiratokkal, oklevelekkel, térképekkel,
metszetekkel, festményekkel, rajzokkal, dagerrotípiákkal és fényképekkel.
Az itt működő, Magyarországon egyedülálló, úgynevezett
enomatic rendszer
egy borhűtő készülék, ami sajátos gázüzemű technológiájával gondoskodik
arról, hogy a borok
nyitva is frissek
maradjanak, és egy
chipkártya segítségével a látogatók a kóstoló mennyiségét kitöltsék maguknak a belépőjegy mellé kapott ajándék pohárba.
A Sötétkapu alagútjának túloldalán több mint 350 négyzetméteres
területen kap helyet az Interaktív Borászati Kiállítás, a főegyházmegye magángyűjteményének bemutatóhelye, ahol a római kortól
kezdve a XXI. század legmodernebb technológiájáig ismertetik a
szőlőfeldolgozás és borkészítés, borérlelés, bortárolás kárpát-medencei történetét, a technológiai és fogyasztói kultúrát.

Veér Károly
Regio Regia

– Milyen speciális kihívásokat jelentett a kivitelezőnek a Prímás Pince
felújítása?
– Ez egy kiemelt EU-s projekt volt, és közbeszerzési eljárás keretében nyertük el a feladatot. A közbeszerzésben ugyan nincs rögzítve,
hogy előnyt jelent az, ha valaki tapasztalt műemlékek felújításában,
vagy igényes, bonyolult épületek helyreállításában, de nekünk mindkettőben komoly gyakorlatunk van. Húszéves cégünk sok ilyesmit
csinált már, ugyanakkor a közbeszerzés egyéb feltételeinek is megfeleltünk, így megnyertük a pályázatot. Ami igazából nehéz dolog
volt az az, hogy mindenfajta építési technika, amit itt alkalmaztunk,
az nem tömegtechnika, hanem egyedi,
különleges. Nem nagy
mennyiségű,
kevés
feladatot, hanem sok
feladatot
jelentett
kis
mennyiségben
végezve. Technikailag
a szervezés és a fokozott minőségi igény
jelentett nagyon nagy
kihívást.
Majdnem
minden munkafázis
komoly nehézségeket
rejtett, kezdve a támfal visszahorgonyzásától a pinceboltozat
sapkájának lemetszéséig, vagy a vasbeton
gyűrű megerősítéséig.
Az összes gépészeti
és elektromos szerelés is bonyolult volt,
mindent a meglévő,
látszó tégla és kő
mögé kellett rejteni.
Ebben a létesítményben minden az aljzatból jön elő, és minden a padló alatt történik.
A beépített értéknek a kétharmada nem is látszik, mert a padlóban
van elrejtve. Szinte járható légtechnikai alagutak vannak, és egy
3700 m2 -es pincét ellátni friss és száraz levegővel az nagyon komoly
dolog úgy, hogy mindez rejtve maradjon. A gépészete is igen igényes,
elég csak a látványliftet említenem. A kis pincében térdig, olykor
combközépig állt a víz, amikor átvettük a munkaterületet. Oda egy
jól megtervezett szivárogtató rendszer került beépítésre, és az látha18. oldal
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tóan napi másfél köbméteres vízhozammal,
állandóan, tökéletesen működik. Ez azt jelenti, hogy az idők végezetéig naponta ennyi
vizet párologtatunk el a padlószerkezet alatt
az utcai csatornarendszerbe. Ez is egy igen
komoly feladat volt.
– Húsz éve alakult a Confector Kft. Mit kell
tudnunk a cég történetéről?
– Jómagam a Műszaki Egyetem mérnöki
karán végeztem, és statikus-tervezőként helyezkedtem el az Ipartervnél a szocializmus
utolsó éveiben. Egy országos hírű tervezőintézetben dolgozhattam, és a rendszerváltás
idején azt láttam, hogy mindenki körülöttem
csinált valami tervező kft.-t, vagy kis irodát.
Így hát én is nekiláttam saját cégem megalapításának. Azt hiszem akkor elég jól átláttam a helyzetet, és azt gondoltam, nem csak
tervezéssel kell ennek a cégnek foglalkozni,
hanem kivitelezéssel is. Akkor hoztuk létre
1990-ben az öcsémmel a Confector Kft.-t.
(A confector latin szó, annyit jelent, hogy
létrehozó, megalkotó, megcsináló.) Öcsém,
László, építésztechnikus, szintén építőipari
szakember, nagyobb projektjeinknek ő az
építésvezetője. Lépésről lépésre kezdtünk
el építkezni, a cégnek sosem volt hitele,
módszeresen csak a saját visszafordított
energiáink segítségével jutottunk egyről a
kettőre. A cégünk most már 5-6 éve 1,5
milliárdos forgalmat csinál. A húsz év alatt
a műemléki, nehéz feladatokból nekünk
sokszor kijutott, mert a nagy cégek szeretik
elnyerni előlünk a tipizálható, nagy menynyiségű munkát, nekünk marad a nehezebb,
speciálisabb. Rá is álltunk erre a dologra, így
a Confektor igazából műemléki specialista,
most már ki lehet mondani a referenciáink
alapján, és ez az esztergomi munka is ebbe a
sorba illeszkedik. Állítom, hogy ezen a területen az elsők között vagyunk, ha nem is az
elsők, de az egyik legjelentősebbek a sorban.
Ugyanekkor el tudom mondani, hogy tizen19. oldal

két templomot építettünk, illetve újítottunk
fel az országban, nem vagyok benne biztos,
hogy ezzel nem vagyunk az élen a rendszerváltás óta. Két nívódíjat kaptunk ez alatt a
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Műemlék-felújítások:
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húsz esztendő alatt, egyiket a Kékgolyó utcai
evangélikus templomért, amely egy műemlék és egy új épület összeépítése, a másikat,
Budapest Építészeti Nívódíját pedig a tavalyi évben, az újpalotai katolikus templom
építéséért. Ugyanakkor középületeket, irodaházakat építettünk olyan környezetben,
ami építészetileg jelentős. Most például
Budapesten az Erzsébet hídnál cégünk építi
a piarista rend új gimnáziumát.
– Csak felújítással és generálkivitelezéssel foglalkoznak?
– Mint minden előrelátó vállalkozás, mi is
arra törekedtünk, hogy több lábon álljunk.
1997-ben kitaláltuk, hogy építünk egy ablakgyárat, amely azóta is folyamatosan működik.
Két nagyon jó minőségű profi rendszerből,
német Rehau műanyagból és Schüco alumíniumból gyártunk ablakot. Ebből is van számos referenciánk, sok országos hírű épület.
Ma már elértük azt, hogy az ablakgyártásban
is éves szinten olyan 800-900 vevőnk van.
– Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
– Tudtunk végre egy önálló telephelyet is
vásárolni, és ennek fejlesztése lesz igazából
a következő nagy lépésünk. A harmadik
kerületben található, Budának szinte ez az
egyetlen belterületi ipari övezete, a Bécsi
út környékén, az Árpád híd budai hídfőjétől
nem messze, ahol az új tévészékház épült.
Ezt is hitel nélkül csináltuk, saját erőből, és
ez szintén nagy megnyugvás a számunkra.
Valaha ketten kezdtünk az öcsémmel, aztán
volt egy olyan fázis, amikor 8-10 emberünk
volt. Néhány év után ez a létszám 30-50 főre
ment föl, a statisztikai létszámunk évek óta
50 fő körüli. Büszkék vagyunk, hogy ennyi
sok embernek adunk munkát folyamatosan,
ebben a nehéz gazdasági helyzetben is.

Veér Károly
Regio Regia

Címlapon

2009-ben a Destillata Nemzetközi Párlat- és Pálinkaversenyen az Agárdi elnyerte a Nemzetgyőztes és az
Év Főzdéje cím arany fokozatát, Vértes Tibor főzőmestert pedig az Év Főzőmesterévé választották.

Interjú Vértes Tiborral, az Agárdi Pálinka főzőmesterével

Csináljuk meg Magyarországon!
Magyar ember és a pálinka bensőséges viszonya nem kérdéses, és ha a családban nem is, de a szomszédban biztos van PET palackban „jófajta háziból”. A
saját használatra történő pálinkafőzés kimenetele sokféle lehet, ám néhányan a
hivatásukká választják a magyar pálinkát. Az Agárdi Pálinka hetedik éve rendre
hozza el az országos és a nemzetközi versenyek aranyérmeit, s az Agárdi márkanév
mára egyértelműen a kiemelt minőséget jelenti az ízlelés és érzékelés világában. A
minőségre a főzőmester személye a garancia. Vértes Tiborral arról – is – beszélgettünk, mikor lett számára a pálinka katalizátorból kulináris élménnyé.
– Melyik volt az a nagy találkozás a pálinka és
ön között, amely végül meghatározta a viszonyukat?
– Akkor már több mint tíz éve éltem a Fertőtó osztrák oldalán, a burgenlandi mezőgazdasági kamaránál dolgoztam szaktanácsadóként. Ausztriában gyakorlat, hogy a kamara
a rendszeres továbbképzésen kívül személyes
tanácsadással is segíti a tagjait. Épp egy ilyen
gyümölcstermesztési problémát kezeltünk,
amikor a gazda meghívott, kóstoljam meg a
gyümölcspárlatait. Azoknak a párlatoknak
tényleg gyümölcsízük, illatuk volt, számomra
meglepő, kulináris élményt jelentettek. Így
kezdődött a pálinkafőzői karrierem, hiszen

belemerültem a gyakorlati részébe is. Végül
vásároltam egy saját pálinkafőzdét, de ez még
mindig a kamarában vállalt munkám mellett,
kvázi hobbiként működött.
– Ha jól tudom aztán következett még egy sorsfordító találkozás – a későbbi üzlettársával…
– Már egészen kitanultam a pálinkafőzés
tudományát, amikor a középiskolás osztálytalálkozómra voltam hivatalos. A vacsora
jó hangulatban telt, iszogattunk is közben,
s azt találtam mondani régi jó barátomnak,
Szabó Lacinak, hogy kóstolná csak meg az
én pálinkámat, nem nyúlna többet ahhoz,
ami a poharában volt. Kis idő múlva Laci

„…igyekszünk kivenni a részünket az agárdi, gárdonyi, a velencei-tavi turisztikai feladatokból, nem csak partnerek vagyunk a rendezvények szervezésében,
lebonyolításában, de kezdeményezzük is az együttműködést a környékbeliekkel.”
addig a pálinka csak katalizátor volt, ami olykor-olykor a hangulat gyors javulását szolgálta. Akkor azonban a kamarai munka mellett
elkezdtem kitanulni a mesterséget – előbb az
elmélettel ismerkedtem, majd egyre jobban
Regio Regia

meglátogatott Ausztriában, s pálinkakóstolás
közben kitárgyaltuk a magyar és az osztrák
piac helyzetét – majd ő volt az, aki előállt az
ötlettel: Csináljuk meg Magyarországon a
saját pálinkafőzdénket! Én mindig is erősen

kötődtem Magyarországhoz, szívesen éltem
volna már újra itthon. A kellő szakmai tudás,
az egyáltalán nem olcsó technológia ismerete
a rendelkezésemre állt. Hát így indult a közös
vállalkozás, az Agárdi Pálinkafőzde megalapítása.
– Székhelynek Agárdot választották. Miért éppen
Agárd?
– Szakmai szempont volt, hogy mezőgazdasági, azon belül gyümölcstermesztéssel foglalkozó terület legyen ahová települni szeretnénk, míg üzletileg Budapest és az autópálya
közelsége volt meghatározó. Ezek alapján
még mindig dönthettünk volna más település mellett, azonban itt még voltak szakmai
kapcsolataim. 2001-ben indult el az Agárdi
Pálinkafőzde, amelyben Szabó Laci feladata
a cégvezetés, annak minden nyűgjével együtt.
Nekem megadatott, hogy kizárólag a szakmai résszel foglalkozhassak, kísérletezhessek
kedvemre.
– Családi kötődés tehát nincs. Hogy fogadták
Agárdon a pálinkafőzdét?
– Valóban nincs egyikőnknek sem, Laci
bokodi születésű, én móri vagyok, de már
kiskoromban Tatabányára költöztünk. Tatán,
a Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskolában lettünk osztálytársak Lacival,
barátok.
– Kezdetben az agárdi közösség biztalmatlanul
fogadta a vállalkozásunkat, amelynek pálinkafőzéssel járó feltételezett bűz volt a legfőbb
oka, legalábbis akkor ez élt az köztudatban a
pálinkafőzéssel kapcsolatban, nem ismerték
a technológiánkat, hiszen a legmodernebb
Christian Carl gépekkel a pálinkafőzés egy20. oldal

Címlapon
általán nem jár bűzzel, csak a gyümölcs finom
illata, amit érezni lehet a készítés során
– Ahogy teltek az évek, elfogytak az okok,
amelyek az ellenszenvet táplálhatták volna,
hiszen az Agárdi Pálinkafőzde telephelye
rendezett, parkosított, minden évben jutott a
fejlesztésekre is. Megépült az Agárdi Pálinka
Vendéglő is, ahol a pálinkáinkra jellemző
minőséget kínáljuk a gasztronómia területén
is – Majzinger János séf vezetésével, akiben
a legjobb szakembert találtuk meg erre a feladatra.
– Emellett igyekszünk kivenni a részünket az agárdi, gárdonyi, a velencei-tavi
turisztikai feladatokból, nem csak partnerek, támogatók vagyunk a rendezvények szervezésében, lebonyolításában, de
kezdeményezzük is az együttműködést a
környékbeliekkel. Higgye el, az osztrák oldalon jól megtanultam, hogy együtt sokkal
könnyebb, csak ez a magyar fejekbe fér bele
nehezebben.

– Így van ez szakmai berkekben is?
– Sajnos igen, sok tanulnivalónk van még az
összefogásról. Itthon a szakma nem tud egy
irányba menni, így nemzetközi szinten képtelenek vagyunk a nemzetünket olyan sikeresen
képviselni, ahogyan lehetne.
– 2002-ben a magyar pálinkafőzők nem
tartottak normálisnak bennünket, hogy
százmilliós beruházással prémium kategóriás
párlatokat akarunk palackozni.
– A borászok a kilencvenes években már megtörték a jeget, ők képesek voltak kialakítani,
illetve megtalálni azt a célközönséget, amelynek igénye és lehetősége van minőségi borokra Magyarországon. Egészen vékony az a fogyasztói réteg, aki ugyanezt keresi pálinkában
is, de az igazi, gyümölcsből készült valódi
pálinka nem is tömegtermék. A tavalyi évben
120 000 palackot töltöttünk meg, ez a szám elmehet 140 000 palackig, de tovább nem. Ennyi
az, amennyiért még személyes felelősséget
tudok vállalni. Az én munkám nem ott kezdő-

Agárdi Cigánymeggy Fesztivál –
a pálinkafőzési szezon kezdete
Pálinkás jó reggelt! Így köszöntünk július 3-án az Agárdi Pálinkafőzdében egymásnak a
pálinkafőzde kulturális és gasztronómiai ünnepének reggelén Agárdi Cigánymeggy Pálinkával
koccintva. Megérett a cigánymeggy, kezdődik a pálinkafőzési szezon, ezt ünnepeltük együtt a
hagyományosnak számító fesztiválunkon.
Délelőtt a gasztronómiáé volt a főszerep: a szakácsverseny házigazdája Bodrogi Gyula volt.
Magyarország vezető éttermeinek séfjei, ismert borászok, a Fejér megyei tűzoltók, a megyei
rendőrség felsővezetői jöttek el hozzánk, hogy versenyezzenek egymással a házinyúl szabadtűzön való elkészítésében. Miért pont a nyúl? A magyar lakosság számára kevésbé ismert a
házinyúl húsa, pedig nem is gondolnánk, mennyire kívánatos lenne a fogyasztása. Energiatartalma alacsony, jelentős a fehérjetartalma és kedvező az aminosav-összetétele, ezért kiválóan
alkalmas a fejlődésben lévő gyermekek, illetve sportolók számára is. A bírálatot Magyarország
ismert és elismert gasztronómiai szakemberei vállalták: Bíró Lajos (Bock Bisztro), Gianni
Annioni (Pommo D’Oro Étterem), Csapody Balázs (Kistücsök Étterem, Balatonszemes), Kovacsik Tamás (Rézkakas Étterem), Harmath Csaba (Aréna Catering). A szakácsverseny után
a zsűri mutatta be tudományát látványos főzőshow keretében.
Nemcsak főztünk aznap: népzenei koncertet és táncházat tartott a gyerekeknek a Kerek Erdő
Zeneműhely, majd a Sukorói Ifjúsági Táncegyesület műsorát nézhettük nagy csodálattal és
kitörő tapssal jutalmazva. Egy órakor a 100 tagú cigányzenekar 4 művésze lépett fel, hogy az
ebédhez muzsikáljon nekünk. A kitűnő nemzetközi eredményeket elért fehérvári karatésok az
Alba Shotokan Dojo bemutatója után Egyed István solymász tartott bemutatót a solymászat
hagyományairól, ember és állat kapcsolatáról.
Eljött közénk a főleg fehérvári játékosokból álló magyar krikettválogatott is, majd az agárdi
női és fiú rögbisek bemutatóztak. Váczi Péter edző és a magyar női rögbiválogatott csapatkapitánya láttatta meg a rögbisport szépségét, és hallhattunk eredményeikről, amikre igazán
büszkék lehetünk.
Délután Karosi Julia jazztriója sikeres koncertet adott. Majd a kismarosi Dunakanyar fúvósegyüttes aratott nagy sikert, népszerű dallamokat: slágereket, filmzenéket játszottak, az
Operett Voices társulat pedig énekelt és táncolt nekünk operettslágereket szívünket melengetve. Andalúz flamencoegyüttes és táncosok szenvedélyes produkciója következett utánuk.
A spanyolgitárok elhalkulását a Szőke-Badár kettős stand up comedyje váltotta. A hangulatot
a Drumsters dobegyüttes fokozta, ezután sokak kedvence Dukai Regina lépett a színpadra,
majd a ceglédi Gríz zenekar muzsikált – utcabál és tánc éjfélig!
Köszönjük mindenkinek, aki eljött! Találkozzunk jövőre is az Agárdi Cigánymeggy Fesztiválon július első szombatján!
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dik, hogy beérkezik a gyümölcs a főzdébe, a
gyümölcsösben választom ki a legjobb minőséget. A termeléstől a feldolgozásig figyelemmel kísérem az útját, s eszerint készül belőle
pálinka, vagy Agárdi minőségű gyümölcslé,
szörp, lekvár. Egyszóval minden, amire nagyszüleink is használták a gyümölcsöt.
– Lassanként elnyeri az összes címet, elismerést,
egy idő után elfogy az alapanyag-kínálat, amelylyel kísérletezni lehet. Meg lehet megmaradni a
szakma művészének, vagy elszürkülhet iparossá
az ember?
– Tizenöt éve főzök pálinkát, még nagyon új
vagyok a szakmában. A variációk száma a
gyümölcsfajokon belül a fajtáknak, az érettségi foknak köszönhetően végtelen, és csak
izgalmasabb lesz az újabb és újabb szakmai
fogások megismerésével, kipróbálásával. A
pálinka gyümölcsből készül, s mint ilyennek, megvan az a természete, hogy minden
év, minden termés az időjárástól és még
sok tényezőtől függően más és más. Ezért
számomra minden év kihívás – megtalálni
azt, amelyből az év kiemelkedő pálinkáját
lehet főzni, s azt addig tökéletesíteni, mint a
gyémántot, addig csiszolgatni, amíg valóban
az nem lesz. Az érdeklődés így folyamatosan
fennmarad, a külvilággal vívott harc az, ami
nyűggé válhat.

Agárdi Pálinka Vendéglő

Vendéglőnk 2010 augusztusától nemcsak
előre bejelentkezett vendégeket fogad. Megnyitjuk kapuinkat a la carte étteremként is:
a magyar gasztronómia finomságaival találkozhat nálunk, az egyszerűbb, hagyományos
ízektől a kerti kemencéinkben is elkészíthető
izgalmas ételeken át, a gourmet fogásokig.
Jelen leszünk az interneten, a facebookon,
blogunkon keresztül közvetlenebb kapcsolatot szeretnénk kezdeményezni, erről bővebben honlapunkon a www.agardi.hu oldalon
olvashatnak. Találkozzunk Agárdon, az
Agárdi Pálinkafődében! Szeretettel várjuk!

Vitkóczi Éva
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Értékmentés tűvel, cérnával

Hampel Katalin szalonjában jártunk

Budapesten a Váci utcát senkinek nem kell bemutatni, hiszen amikor valaki ismerkedik a fővárossal, szinte kötelező program a bevásárlóutca megtekintése. Ha
végigsétálunk rajta az Erzsébet-híd irányából a Vörösmarty tér felé, jobboldalt, a
nyolcas házszám alatt csodálatos ruhakölteményeket fedezhetünk fel egy üvegvitrinben. Hampel Katalin szalonja az udvarban – igazít útba egy tábla.
A nemzeti viseletet kedvelők, értékelők
Mekkájaként ismert szalonban szebbnélszebb, paszományokkal, hímzésekkel
dúsan díszített viseletek pompáznak. Férfi
és női esküvői, alkalmi ruhák, kiegészítők,
udvarias munkatársak fogadják a betérőket. A tulajdonos Hampel Katalin kávéval
kínál, majd mosolyogva idézi fel életét, és
az éppen 25 éve alakult cég történetét.
– 1954-ben születtem Budapesten, olyan
családban, ahol nagyon fontos volt a
nyelvtanulás, nagyon fontosak voltak a
polgári értékek. Szeretetteljes légkörben
nőttem fel, sokat sportoltunk, nyáron vitorláztunk, télen az erdőt jártuk. A Toldi
Ferenc gimnáziumban érettségiztem,
majd azonnal férjhez is mentem, mert
halálosan szerelmes lettem. Húszéves koromban született a kislányom aztán sajnos
gyorsan kihűlt ez a kapcsolat, így hamar
el is váltunk. A lányom ma Amerikában
él, és nemrégiben ajándékozott meg egy
csodálatos unokával.
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Katalin az idegenforgalomban kezdett
el dolgozni, de mindig is az volt az álma,
hogy saját üzletet nyisson. Gyermekkora
óta vonzódott a régiségekhez, otthonukat
édesanyja – akit mindig elkísért beszerző
útjaira a bizományi áruházba – jó ízléssel
rendezte be régi tárgyakkal. Később Tihanyban építkeztek a szülei, ott népi tárgyakkal díszítették a lakást, így a régi, népi
dolgokat is megismerte, megszerette.
– Sokat jártam az Ecseri piacra, és akkor
jutott eszembe, hogy a Budapestiek 30
km-re is elzarándokolnak ide a régiségek
kedvéért. Arra gondoltam, milyen jó lenne
a belvárosba is egy ilyen piacot csinálni!
Így született meg az első üzletünk a Párizsi utcában pontosan 25 évvel ezelőtt.
Régi népi tárgyakkal, ruhákkal foglalkoztunk, jártuk a pécsi vásárt, az Ecserit, és
megvettünk mindent, ami ilyen volt. A régi
ruhák gyönyörű szép kézi munkák voltak
gyönyörű szép hímzésekkel, de nem volt
senkire sem jó, mert száz évvel ezelőtt

sokkal alacsonyabbak, kisebbek voltak az
emberek. Így elkezdtük méretre alakítgatni a ruhákat, ebből nőtte ki magát a
varrodánk. A rendszerváltás időszakában aztán kiment a divatból a népi ruha,
egyre kisebb lett iránta a kereslet. A sors
és az égiek ebben a kritikus időszakban
vezéreltek az üzletbe egy aranyos erdélyi
bácsikát, aki behozott öt pár paszományt,
hogy nem kell-e ez nekünk?
A paszomány a két világháború között
divatba jött nemzeti viseletek jellemző
díszítése volt, így ilyen ruhák készítése
addig nem jutott Katalin eszébe, hiszen
az ötvenéves diktatúra alatt nem lehetett
Bocskai kabátban járni, mert a viselőt
azonnal elvitte a rendőrség. Megvették
az öt pár paszományt és elkezdték nézni,
kutatni a második világháborútól teljesen
a feledés homályába tűnt nemzeti viseletet. Akkor csinálták meg az első Bocskai
kabátot, és ebből fejlődött ki a mostani
üzlet és a mostani szalon. Itt a ruhák teljesen modernek, divatosak, de a díszítés
az abszolút autentikus, a nemzeti viselet
jegyeit hordozza magán. Hampel Katalin
szalonja volt az első (ma sincsenek sokan)
a paszománnyal díszített ruhákat készítők,
forgalmazók között.
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Portré
- Akkoriban kezdtek Erdélyben is itt-ott
paszományos ruhákat készíteni, de azért
az igazi minőséget igazán ma hordható
formába átültetve a mi cégünk találta ki,
és kezdte el csinálni. A ruhákat közösen
tervezzük a vevőkkel, a munkatársaimmal
Ez valahogy nem úgy van, hogy rajzok
alapján készülnek, hanem a közös gondolkodás segítségével szinte megszületnek. A
díszítő elemeket régi könyvekből, múzeumi anyagokból vesszük, a fazonok esetében pedig igyekszünk a divattal lépést tartani. A mi kabátjainkat még húsz év múlva
is lehet viselni, de azért ha a rövid kabátka
a divat, akkor mi is a rövid felé megyünk.
Minden évben van egy jó pár új darabunk
is, de a régi Bocskai kabátok a mai napig
divatosak, és a mai napig rendelik és szeretik őket a vevőink. Elődünknek Zsindely Ferencné Tüdős Klárát tekintjük,
akinek a közreműködésével a 30-as 40-es
években németellenes éllel, a magyarság
lelkesítésére újra divatba hozták a magyar
viseletet.
– Vásárlóink eleinte szinte csak külföldiek
voltak, mára viszont hála Istennek nagy
részük magyar. Nagyon sok ruhát készítünk esküvőkre, de sok politikus, művész,
híres ember, pedagógus, orvos, például
ha külföldre megy konferenciára, nálunk
csináltat ruhát. Legutóbb Balin volt egy
olajjal kapcsolatos konferencia két magyar
résztvevővel, és mint hallottam, mind a
ketten a mi ruhánkban voltak. Nagyon jónak találom, hogy akik külföldre mennek,
azok magukkal viszik a magyar viseletet,
hiszen olyan gyönyörű szép!

Hampel Katalin szalonját nemrégiben
nagy megtiszteltetés érte, hiszen a Magyar
Olimpiai Bizottság a szingapúri Ifjúsági
Olimpiára tőlük rendelte a fiatalok ruháját. Katalin ezt nem csak azért tartja
fontosnak és jónak, hogy a magyar gyerek
magyar ruhában vonuljon, hanem hogy
minél többen egyáltalán megismerjék,
mert ez az egész magyar viselet kimaradt
az emberek tudtából. Véleménye szerint
ahogy a magyar táncot, a magyar népdalokat, ugyanúgy a magyar viseletet is az
iskolában kellene tanítani.
– Nagyon fontos lenne, hogy mindenki
tudjon egy kicsit népi táncolni, egy picit
értsen a népzenéhez, a hagyományos viseletekhez. Ezek olyan hatalmas kulturális
örökségünk, amiket nagyon meg kéne
becsülnünk és tovább kéne vinnünk. A
múltkor Brüsszelben jártunk az Európai
Unió meghívására, és négyen-öten a mi
ruhánkat viseltük. A reptéren odajött egy
belga hölgy és megkérdezte, hogy honnan
vagyunk? Amikor megtudta, hogy Magyarországról, azt kérdezte, hogy minden
magyar hölgy ilyen gyönyörű ruhában
jár? Elkérte a címünket, és el is jött, csináltatott egy magyar ruhát. Én például
azt szeretném, ha minden nagykövetnek
lenne egy Bocskai kabátja, és azt is nagyon
szeretném, hogy végre ne politikai üzenete
legyen a magyar viseletnek. Azért hordjuk, mert szép, mert igényes, mert magyar,
mert magyarok vagyunk, és ne azért mert
milyen párthoz tartozunk.
A ruhakészítés és értékesítés mellett kölcsönzéssel is foglalkoznak esküvőkre, bá-

„…Hazánk nemzeti viselete, a török kaftánból magyarosodott, paszománnyal gazdagon díszített dolmány II. Rákóczi Ferenc idejében terjedt el. A nemzeti viseletek, mint a
díszmagyar, mindig akkor kerültek előtérbe, ha viselőjük
így fejezhette ki ellenállását az elnyomó hatalommal szemben. A reformkorban pedig már a nők ruháján is megjelent
a tüntetően magyaros díszítés.
1933-ban született egy különleges gondolat, méghozzá
erősen Hitler-ellenes éllel, amely dr. Ferenczy Ferenc belügyminisztériumi titkár ötlete volt és Tüdős Klára, az
Operaház jelmeztervezőnője által teljesedett ki. Ferenczy
létrehozta a Magyaros Öltözködési Mozgalom Országos
Bizottságát, s tervezői pályázatokat írt ki, amelyeknek az volt a célja, hogy a magyar
történelmi, illetve népviseleti formákat és díszítéseket egyeztesse az akkori divattal…
…Tüdős Klára volt az egyik legismertebb tervező, aki a legutolsó párizsi divatot
követve valósította meg Ferenczy elképzelését. 1936-ban saját divatszalont hozott
létre Pántlika néven, és saját ruhaosztálya volt a Magyar Divatcsarnokban, illetve
a Corvin Áruházban. Alapelve szerint „a ruha vagy anyagban, vagy vonalban, vagy
dekorációban legyen magyaros, de sohasem mindháromban egyszerre”. Sokoldalú
nő volt, aki színdarabot és filmet is rendezett, megszervezte a Református Nőszövetséget, és annak lapját, a Magyar Asszonyt…”
Fehérváry Krisztina:
A népi és a nemzeti viselet a divatban (Magyar Demokrata 2005/16.)
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lokra, nem túl magas áron, mert szeretnék,
elérni, hogy minél több fiatal díszmagyarban esküdjön. Hampel Katalin elégedett
embernek tartja magát. Jó kollégák, jó
szellemiség van a szalonban, nagyon jól
együtt tudnak dolgozni, a közös munkának pedig mindig nagyon szép alkotás az
eredménye. Munkájukat nem csak az elégedett vásárlók, ügyfelek értékelik, Katain
az idén kapott Rogán Antal polgármestertől Pro Civibus díjat.

– A hagyományos nemzeti viselet propagálását tartom életem céljának, és a civil
életből is kiveszem a részem. Nagyon sok
divatbemutatót, jótékonysági estet csinálunk minden évben. Idén decemberben az
Uránia Filmszínházban kárpátaljai nyugdíjasok javára szervezünk egy estet Beregszászi Olgával, ahol lesz egy divatbemutató
is. Prominens embereket hívunk meg, politikus asszonyokat, művésznőket, nagyon
nagy sikere van az ilyen bemutatóknak. A
bevételt Beregszászi Olga elviszi Kárpátaljára, és így száz nyugdíjasnak tudunk adni
10-10 000 Ft-ot, hogy a fűtésszámlájukat ki
tudják fizetni.
A gazdasági válság a szalon forgalmában
is érződik, a felére, vagy még talán annál is
kisebbre csökkent. Az emberek manapság
inkább a rezsire gyűjtenek, és nem arra,
hogy ruhát csináltassanak maguknak. Egy
méretre készített ruhának negyven óra az
elkészítési ideje, és ez pénzbe kerül. A paszomány is nagyon drága, egy gomb – egy
ruhára kilenc gomb kell általában – az hatszáz öltés. A ruha árának egyharmadát, felét a paszomány meg a gombok teszik ki.

– Van egy fantasztikus paszománykészítő
mesterünk, Tóth János, neki egy tradicionális, százéves családi műhelye van. A
zsinórt, díszítést és magát a motívumot
viszont itt varrják rá a kolléganőim nagyon
precíz, alapos munkával. A varrodánk
eddig 10-11 fős volt, most sajnos csak öt
főt tudunk foglalkoztatni. Az volt a szerencsénk, hogy pont elmentek szülni meg
nyugdíjba, így nem kellett senkit elbocsátani. Bizakodom, mondom a lányoknak,
hogy ezt a nehéz időszakot túl kell élni, és
akkor lesz még szőlő, lesz még lágy kenyér.
Igyekszünk termékeinket is fejleszteni.
Szeretnénk egy kicsit a fiatalok ízlését
is kielégíteni, farmert díszíteni nemzeti
motívumokkal. A dolog még kísérleti
stádiumban van, sajnos még nem tudtam
igazán jó minőségű farmeranyagot szerezni. A nehéz időszakban is próbálunk tehát
valami újjal előállni, fiatalos, modern viseleteket készíteni!

Veér Károly
Regio Regia

Interjú

Az új deox piramisgyártó berendezés

Az új forgódobos kemence

Folyik a fém

Folytatódtak a fejlesztések
a tatabányai Eural Kft.-ben

2009-ben, a válság kellős közepén számoltunk be arról, hogy a tatabányai Eural
Kft.-ben egy ötmillió eurós beruházást hajtottak végre, mégpedig saját erőből. A
hajdani alumíniumkohóra – mondhatni – ma már rá sem lehet ismerni. Modern
technológia, környezetkímélő megoldások és barátságos munkafeltételek. Ezt
kínálja dolgozóinak Tatabányán az Európai Unió legnagyobb fémhulladék-kereskedő vállalatához, a SCHOLZ Alumínium Csoporthoz tartozó Eural Kft. Jens
Drückhammer ügyvezető igazgató méltán lehet büszke a most lezárult fejlesztéssorozatra, ő mégis az itt folyó csapatmunkát, a dolgozók nyitottságát, pozitív hozzáállását, a ritka jó kollektívát tartja a legfontosabbnak.
– A tatabányai Eural Kft-ben látványos és folyamatos a változás. Mi minden történt önöknél
az elmúlt időszakban?
– Lezártunk egy beruházássorozatot. Fontos
változás a cég életében, hogy áttértünk a folyamatos, négyműszakos munkarendre. Ma
már 101 főt foglalkoztatunk a termelésben.
Egy részük munkaerő-kölcsönzőn keresztül
dolgozik nálunk, de az állandó létszámunk
így is tizenöt fővel bővült a korábbi időszakhoz képest. A munkaerő-kölcsönzés lehetőségével tudatosan élünk, így módunk van
előbb kipróbálni a hozzánk jelentkezőket, s
Regio Regia

akiket jónak találunk, azokat felvesszük.
– A nehéz gazdasági körülmények, a válság
ellenére elégedettek lehetünk az értékesítési
eredményeinkkel, a termelés kihasználtsága
nagyjából megfelelő. A huzalgyártás területén vannak elmaradásaink, de ezeket, remélhetőleg, pótolni tudjuk.
– A technológiai és a környezetvédelmi beruházások mellett sikerült kialakítanunk egy
korszerű, a kor követelményeinek megfelelő 160 fős szociális létesítményt. Ügyelünk
arra, hogy ne csak a műszaki fejlesztésekkel
foglalkozzunk, mert ugyanolyan fontosnak

tartjuk a jó munkafeltételek megteremtését
is a dolgozóinknak. A magas fizetések mellett, meggyőződésünk, hogy ez is komoly
szerepet játszik abban, hogy a cégünknél
nincs munkaerő-elvándorlás, a kollégáink
szeretnek itt dolgozni, és megbecsülik a
munkájukat, mint ahogyan mi is igyekszünk
megbecsülni őket.
– Rengeteg új eszközt is beszereztünk, amelyek ugyancsak a termelést segítik: járműveket, targoncákat, homlokrakodókat.
– Emellett a munkavédelemmel kapcsolatos
dolgok a cégünknél elsőbbséggel bírnak. A
munkatársak új munkaruhát kapnak, amelyek nehezen éghető anyagból készülnek,
eleget téve ezzel a ránk vonatkozó biztonsági
előírásoknak is.
– A jó munkahelyi légkört az is visszaigazolja, hogy nemrégiben létrehoztunk egy üzemi
sportszervezetet, melynek keretében időnként eljárunk együtt bowlingozni.
– Úgy gondoljuk, hogy ezekkel a beruházásokkal mind a könyvelési-gazdasági, mind
pedig a műszaki oldalról megteremtettük azt
a helyzetet, hogy igazán a munkára lehessen
koncentrálni. A befektetett eszközöktől
24. oldal
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A szociális létesítmény helye
az építést megelőzően, és az
elkészült helyiség
természetesen az árbevételünk növekedését
is várjuk, vagyis a befektetési időszak után
végre itt az ideje pénzt is keresni. Ha továbbra is a terveink szerint haladnak a dolgaink,
és a termelés folyamatosan, megbízhatóan
működhet, akkor természetesen jöhetnek az
újabb beruházások.
– A beruházásoknak köszönhetően tehát a tatabányai üzemben ma az elérhető legkorszerűbb
technológiával dolgozhatnak. A hazai szakemberek, az önök munkatársai képesek kezelni
ezeket az eszközöket?
– Mindenképpen elismerésemet kell kifejeznem annak a csapatnak, akik ezeket az
új technológiai fejlesztéseket üzemeltetik,
működtetik, mert látszik mindenkiről, hogy
akarja és folyamatosan segíti az itt folyó
munkát. Büszkék lehetünk arra, hogy találtunk olyan kollégákat – az értékesítés, a
beszerzés és a termelés területén egyaránt
–, akik készek voltak felelősséget vállalni
a munkájukért, továbbképezni magukat, és
alkalmazkodni az új helyzethez.
– Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ezek nélkül az emberek nélkül nem sikerülhetett
volna mindez. Olyan kollégák ők, akik a normál munkaidőn túl is készek voltak munkát
vállalni, akár a szabadidejük terhére is.
– Szervezeti átalakítások is történtek, és új irodával is bővültek. Ezekre miért volt szükség?
– A napi munkafolyamatok irányítása nagyon sok figyelmet, gondosságot igényel,
ezért január 1-jétől a vállalat operatív vezetését dr. Matis úr látja el. Az ügyvezetés, illetve a könyvelés egyúttal új irodába, a város
szívébe költözött. Ennek az volt a célja, hogy
a termelő egységek, illetve az ide tartozó adminisztratív dolgozók egy helyre kerülhessenek. Ezzel el tudtuk érni, hogy ha bármilyen
probléma felmerül a munka során, azt így
azonnal rövidre lehet zárni, mert az egymással összefüggő munkafolyamatok fizikailag
is egy helyre kerültek.
– Önök ott találhatóak Tatabánya tíz legnagyobb
adózói között. Milyen a kapcsolat a várossal?
25. oldal

– A várossal való kapcsolatunkat nevezhetjük „spártainak”. Polgármester urat egy alkalommal meghívtuk, hogy tekintse meg az
üzemünket, az itt folyó fejlesztéseket, ő ennek
a meghívásnak eleget is tett, de ebben gyakorlatilag ki is merült a várossal való együttműködésünk. A városvezetéshez hasonlóan a tűzoltóságot is meghívtuk egy baráti
bejárásra, beszélgetésre, mert mi szeretünk
nyugalomban, barátságban élni és dolgozni,
és mindig az együttműködésre, az együttgondolkodásra törekszünk.
– Tatabányáért – remélhetőleg – hamarosan
egy kicsivel többet is tehetünk majd, hiszen
cégünk névváltoztatás előtt áll. Nemzetközi
vállalatunknál hagyomány, hogy a leányvállalatok az anyacég nevét viselik, kibővítve a
város nevével, ahol működnek. Így a mi nevünkben is megjelenik Tatabánya, s reméljük, hogy ennek köszönhetően a világ számos pontján sikerül majd felhívni a figyelmet
szűkebb otthonunkra, s bízunk benne, hogy
a magunk módján ezzel segíteni tudjuk majd
az itteni gazdaságot, illetve az itt élőket.
– Az igazság az, hogy azt gondoltuk, hogy a
város, a városvezetés számára fontosak azok
a beruházások, amik a cégünknél az elmúlt
időszak alatt történtek. A nagy költségek
árán üzembe helyezett füstgáztisztító berendezésnek köszönhetően a város levegője a
korábbiaknál sokkal tisztább, jobb minőségű
lett, mégsem éreztük, hogy különösebben
nagy lett volna az érdeklődés ez iránt. Kicsit nagyobb közfigyelemre, közös örömre
számítottunk.
– De azt is hozzá kell tennem, hogy számunkra az a természetes, hogy ezt a beruházást megvalósítottuk, hiszen ha bárhol a
világon egy ilyen létesítményt felépítenénk,
ott is ezzel kezdtük volna. A természet megóvása, a környezetvédelem számunkra alapkövetelmény, magunkkal szemben is ez az
alapvető elvárásunk.
– Erre a szemléletünkre, a nyitottságunkra
büszkék is vagyunk, s mindezt a nagyközönség számára is szívesen megmutatjuk.
Jó példa erre, hogy néhány hete egy magyar
egyetemen keresztül fogadtunk egy német

iskolai társaságot, akik megtekintették korszerű üzemünket. De a közelmúltban más
szervezeteknek – például nyugdíjasoknak is megmutattuk mindennapjainkat. Tervezzük
azt is, hogy a munkatársak családtagjainak
is szervezünk egy nyílt napot.
– Ahogy említettem a környezetvédelmet,
különösen az újrahasznosítást is nagyon
fontosnak tartjuk, s igyekszünk tenni azért,
hogy mindezt – főleg a fiataloknak – megmutassuk. A Föld készletei ugyanis végesek,
éppen ezért nagyon fontos, hogy ezekre időben odafigyeljünk. A jelenlegi napi feladatok
mellett tehát arra is igyekszünk figyelmet
fordítani, hogy megmutassuk a társadalomnak, hol vannak még tartalékaik, s hogy
ezeket hogyan lehet kiaknázni.
– Eddig általánosságban beszéltünk az üzemfejlesztéséről, de konkrétan mit takarnak a legutóbbi beruházások?
– Most a befejező fázisban üzembe helyeztük a korábban tervezett olvasztókemencénket, illetve számos más új eszköz is erősíti a
termelést: öntőlánc, öntőkarusszel, automatikus rakattoló berendezés. Az biztos, hogy
ha ezeket a fejlesztéseket már az elejétől nem
tettük volna meg, ez az üzem ma garantáltan
ráfizetéssel működne, nem lett volna jövője,
nem lett volna képes tovább működni.
– Ez ma a legmodernebb technológia, ami
jelenleg elérhető, de a technológia mellett
– és ezt nem győzőm hangsúlyozni – elengedhetetlen a jó munkahelyi környezet, a jó
szakembergárda. Ez az alapja annak, hogy
az üzem jól működjön.
– Örülünk annak, hogy az emberek, akik
a termelésben a karbantartásban részt
vesznek, bátran kérdeznek, és szívesen tanulnak, nyitottak arra, hogy az új technológiákat megismerjék. Mi igyekszünk mindent
megtenni, hogy a dolgozóink érdeklődését
felkeltsük az iránt, amit csinálnak, mert hiszszük, hogy amit az ember megtanult, az az
övé marad egy életen át.

Cseh Teréz
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Uniós forrásból újulhat meg Várpalota
központi bölcsődéje
Bővülhet és megújulhat Várpalota központi bölcsődéje. A Közép-dunántúli Régió
Operatív Programjában pályázó várpalotai önkormányzat, mint a Ringató Bölcsőde
fenntartója, 90%-os vissza nem térítendő anyagi támogatást nyert elképzeléseihez.
A várhatóan jövő tavasszal befejeződő felújításról, előzményekről és tervekről Nagy
Erikával, Várpalota szociális, egészségügyi és szegényügyi referensével beszélgettünk.
– Először is arra volnék kíváncsi, mi indokolta a
pályázást, egészen pontosan mit takar ez a beruházás? Mire vállalkozott az intézmény?
– 2008. június 30-án adtuk be a pályázatot,
amely az Új Magyarország Fejlesztési Terv, és
azon belül is ax Közép-dunántúli Regionális
Operatív Program keretében került kiírásra,
s eredetileg a Szociális alapszolgáltatások és
gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint
bölcsődék önálló fejlesztése címet viselte. A
projektet végül Ringató bölcsőde kapacitásbővítő felújítása címmel nyertük meg. Ami a pályázási procedúrát illeti, 2009 februárban nyertünk az első fordulón. 2009 novemberben volt a
2. forduló, 2010. február 17-e óta van érvényes
támogatási szerződésünk, jelenleg a közbeszerzési eljárás bonyolítása folyamatban van.
– Várpalota központi bölcsődéjéről beszélünk,
amely a legnagyobb, vagyis 6-szor 12 fős létszámmal működik. Emellett két másik csoport
is létezik, szintén 12-12 fővel. A bővítést tulajdonképpen a bölcsődei ellátásra jelentkezők
egyre nagyobb száma indokolta, jól látszott,
hogy új férőhelyekre is szükségünk lesz. A
projekt megvalósulásával még további 12 fővel
nőhet majd a létszám. A kapacitás növelése
mellett a felújítást a 30 éves épület állapota is

indokolta. Mindezen túl pedig, a speciális igények kerültek előtérbe. Vállaltuk a két év alatti
speciális étrendet igénylő gyermekek ellátását,
vagyis a diétás étkeztetést, valamint a szülők
munkarendjéhez igazított hosszított nyitva
tartást. Ezen felül szakemberek bevonásával
tartunk majd gyermeknevelési tanácsadást,
és pluszszolgáltatásként játszóházat fogunk
működtetni, ahol a szülők is részt vehetnek
egy-egy csoportfoglalkozáson.
– Miért van szükség efféle plusz szolgáltatásokra?
– A szociális problémákra, mint a nagy számban felbomló családok, munkanélküliség,
stb., melyek mint tudjuk, nagyon megviselik a
kisgyermeket, reagálnunk kell szakmai szempontból is! Sok kisgyermek hátrányos helyzetű
családból jön. Szocializációs folyamatok egész
során át készülünk fel az életre. Talán nem is
gondolnánk, de az első három év kiemelt fontosságú, meghatározza, hogy milyen alapokat
kap a gyermek. Vegyük például a játszóházat!
A szülők itt beleláthatnak majd egy picit a
nevelői munkába, és megnézhetik, hogyan
viszonyul gyermekük csoporttársaihoz, milyen
a csoporton belül betöltött szerepe. Speciális
játékaink is vannak, ezek segítségével folyik a

készségfejlesztés. Ha a szülő ezeket látja, akkor
mindez a gyermekkel történő otthoni foglalkozásban is jótékonyan visszahathat.
– Kérem, meséljen egy keveset a kivitelezési tervekről! Hogyan fog kinézni a megújult bölcsőde?
– A 86.742.870 forintos beruházáshoz, 90%-os
támogatást, azaz 78.068.583 forintot nyertünk.
Egy új épületrésszel is bővülünk, a pályázat
lehetővé teszi egy új csoportszoba kialakítását,
illetve a jogszabályi előírásoknak megfelelően,
új kiszolgáló helyiségek – öltöző, konyha – is
létesülnek a dolgozók számára. Munkahelyteremtésre is sor kerül, hiszen 24 fővel dolgozunk
jelenleg, de hamarosan három új alkalmazottal
bővül a csapat. A jelenlegi épület szintén megújul, részlegesen (projektarányosan) akadálymentesítve lesz. Parkolót alakítanak ki, így külön bejárattal lehet majd később megközelíteni
a bölcsődét, és nem kell az óvodán keresztül
jönni. Új berendezéseket vásárolhatunk a
szobákba, és ugyancsak új szabadtéri és beltéri játékaink, konyhai eszközeink, textíliáink
lesznek.

Cseh Teréz - Tarján Kata

Velence

A Velencei-tó kapuja
Velence városa attrakcióra készül. Az új városközpont, turistaparadicsom, a
szabad strand átépítését jelentő nagy volumenű beruházás, a Velencei-tó kapuja
címet viselő projekt kivitelezése hamarosan kezdetét veszi. A július 28-i, Velencén
megrendezett sajtótájékoztatón lapunk is jelen volt. A szkeptikusok félelmeire
reagáltak, illetve a projektet bemutatták Oláhné Surányi Ágnes, Velence város
polgármestere, Csabina Zoltán projektmenedzser, a Közép-Pannon Fejlesztési Zrt.
részéről, Orbán Csaba, az Artonic Design Kft., építész tervezője, valamint Kecskés
Richárd, a kivitelezési munkálatok elvégzésével megbízott K+K Bau Profil Zrt.
Vezérigazgatója.
Nyár közepén járunk, tehát a visszaszámlálás elkezdődött. Csupán néhány hét van
hátra, s a fürdőszezon befejeztével ősztől
elindulhat a munkák dandárja. A kezdeményezés 2007-ben indult útjára, majd
Velence Város Önkormányzatának nyílt
Európai Uniós közbeszerzési pályázata az
első két körben eredménytelenül zárult, így
a támogatási szerződésben is módosításokat
voltak kénytelenek végrehajtani. A projekt
zárására a csúszások miatt csak 2011. szeptemberében kerülhet sor. A „Velencei-tó
kapuja” több mint két milliárd forintos
projektberuházás, nagyobb részben uniós
forrásból valósulhat meg. Az ország egyik
legszebbnek és legizgalmasabbnak ígérkező
strandját, mintegy 20 hektáros területen
találják majd az ide látogatók, a mondjuk
úgy, „múltidéző” hangulatú jelenlegi szabad
strand helyén. A város vezetése Velencét
és a Velencei-tavat egy egész évben vonzó
turistaközponttá kívánja tenni a beruházással. Ehhez bizony attrakcióra van szükség.
A terveket Orbán Csaba, építész tervező
mutatta be. A projektcélok között szerepel például a kikötősétány gyaloghíddal,
a termálfürdőhöz kapcsolódó sétányok,
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lídó sétánnyal és homokparttal, és mindez
együtt jár a partvédmű részleges lebontásával és felújításával, úgynevezett parti
deck-ek kialakításával, valamint térkövezett
parti lejáró utak kialakításával. Ezen felül a projekt megálmodói rendezvényteret
hoznak létre szökőkúttal, fedett korzót alakítanak ki zárt és nyitott sétánnyal. A korzó
központi épülete regionális információs
központként működik, s a korzóhoz szolgáltatóház tartozik majd.
Oláhné Surányi Ágnes polgármester aszszony hangsúlyozta, hogy a szolgáltatóház
számos üzletnek, szupermarketnek, pénzintézetnek, szórakozóhelynek ad majd
otthont, amelyekre megnőtt az igény mind
a helyi lakosok, mind a tóhoz látogató
turisták körében. A kihasználatlanságtól
nem kell tartani, amint azt a polgármester
asszonytól megtudhattuk, rengeteg érdeklődőnek szándékában áll üzletet bérelni.
A korzó épületében, ami tulajdonképpen
nem lesz más, mint egy fedett sétány, megannyi program találhat a jövőben állandó
otthonra.
Néhány civil szervezet, tiltakozik az ellen
is, hogy „műtengerparttá” alakítanák a

természetes strandot. Felhívták azonban a
figyelmünket arra, hogy ez valójában tévedés, hiszen a jelenlegi szabad strand, teljes
egészében mesterséges módon jött létre.
Szabó Mátyás, a regionális vízművek korábbi - jelenleg nyugalmazott – igazgatója, aki
maga is részt vett a ’70-es évek közepén a tó
körüli munkálatokban, mesélt a Velencei-tó
történetéről.
A partszakasz eredetileg mocsaras volt,
egy mély fekvésű, nádassal körülvett, szinte megközelíthetetlen terület. A mai füves
szabad strandot az eredeti növényzet teljes
kiirtásával, a terület feltöltésével, és teljes
hosszában betonozott partfal kiépítésével
alakították ki, akkor a célnak a lehető legmegfelelőbb megoldásokat alkalmazva, de
mára ezek idejét múlttá váltak. A „Velenceitó kapuja” projekt során a 13 ezer négyzetméteres homokos rész mellett ugyanekkora
füves területet hoznak létre. A megnyitott
részek ezáltal elősegítik a víz természetes
öntisztulását, tehát környezetvédelmi szempontból is meglehetősen üdvözlendő. A beruházás által munkahelyek létesülnek majd,
megnő a város idegenforgalmi adóbevétele,
és ahogy abban talán mindannyian reménykedünk - Velencén innen-és túl lakók -, és a
Velencei-tó egy egész évben vonzó turisztikai célpontja lehet az országnak.
A beruházásnak önálló honlapja van, amely
Velence város internetes oldaláról elérhető.
Bővebb információkat itt olvashatnak, talán
nem fogalmazok túlzóan, ha azt mondom,
a velencei idegenforgalom jövőjét jelentő
vállalkozásról.

Tarján Kata
Regio Regia
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Vegyen részt a
Berhidán uniós
forrásból elsőként az vállalkozásokat érintő
iskola újulhatott meg uniós szakpolitikák
alakításában!

2010. június 4-én zsúfolásig megtelt a berhidai II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola aulája. Kicsik és nagyok izgatottan várták, hogy birtokba vehessék a gyönyörűen felújított
épületet. Az Iskola- és jövőképfejlesztés Berhidán, gyermekeinkért címet viselő projekt keretében egy 238 millió forint
összköltségű beruházást hajtottak végre, így az intézmény
kívülről és belülről egyaránt megszépülhetett, nagyobbá vált
az étkező, sőt három tanteremmel, zsibongóval és könyvtárhelyiséggel is bővülhettek.
Az ünnepélyes átadón Pergő Margit polgármester asszony vágta át a szalagot. Ünnepi beszédjében elmondta, hogy Berhidán
az uniós pályázatnak köszönhetően valódi európai színvonalú
oktatási körülményeket sikerült kialakítani. A cél az, hogy
olyan gyerekek kerüljenek ki ezekből a padokból, akik bárhol a
világon képesek lesznek megállni a helyüket. Ehhez el kell jutni
oda, hogy ne csak bejárjanak a diákok az iskolába, hanem tanuljanak is, hogy valósággal szégyen legyen ebben az iskolában
rosszul tanulni.
Ez a felújítás sokaktól kívánt áldozatot – diákoktól, tanároktól,
szülőktől –, de a végeredményt látva mindez feledhető – csak
azt lehet mondani: megérte!
Ez az első uniós forrásból felújított épület a városban, szinte
jelképesnek is mondható, hogy ez éppen egy iskola. Polgármester asszony örömmel jelentette be a kisváros következő nyertes
pályázatát is, melynek eredményeként szabadidős park létesülhet Berhidán.

Az európai uniós jogszabályok kidolgozásakor, az európai intézmények rendszeresen konzultálnak az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal annak érdekében, hogy a jogszabályalkotási javaslatok
az érintettek valós igényeire kínáljanak megoldást. Az érdekeltek
között szociális partnerek, vállalkozások, környezetvédelmi és más
civil társadalmi szervezetek is vannak. Az Európai Vállalkozási
Tesztpanellel (European Business Test Panel). kapcsolatos legfontosabb információi között szerepel az online konzultációk tárgya
az EU-szabályozás előzetes és utólagos értékelése, hatásvizsgálata,
célszerű alakítása. Évi 5-8 konzultációra kerül sor, amelyek közül
nem kötelező mindegyikben részt venni.
Átlagosan 15 percet vesz igénybe az anyanyelvű kérdőívek megválaszolása Másfél-két hónapon belül kapnak a válaszadók visszacsatolást a kitöltött kérdőívek válaszainak megoszlásáról. A megkérdezések témái jelentős részben érdekesek a vállalkozások számára, mert
közvetlenül érinti a mindennapjaikat, szabályozási környezetüket
(például: környezetvédelmi szabályozások; fizetési rend; számviteli szabályok; adminisztratív terhek; határokon átnyúló ügyletek
áfa-elszámolásai; stb.). Összességében tehát elmondható, hogy a
vállalati vélemények befolyásolják a kialakítandó/módosuló jogszabályok tartalmát. A panelbe való jelentkezés ugyancsak on-line
módon történik, és a panelből bármikor ki lehet lépni.

Bővebb információ:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ebtp/

Cseh Teréz

Tarján Kata

Veszprém új életre kel!
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer Magyarországnak megannyi csodálatos vára.
Mi több, nem csak volt, de a mai napig egy részük látogatható is. Veszprém a
Dunántúl szívében fekszik, közel a Balatonhoz, mégis kissé elkerülik a turisták. A
veszprémi vár látogatottsága 2007-es adatok szerint méltatlanul elmaradt „vetélytársaihoz”, az egri, vagy épp a sárospataki várhoz képest. Mit volt mit tenni, álmodni kellett egy nagyot!
A várba tervezett Szalézi Ferenc Kommunikációs Központ 881 millió forintos összköltségből valósulhat meg, amelyből 747 millió
forint európai uniós támogatás. Ahhoz,
hogy az épületek a hazai és nemzetközi közönség minden korosztályának érdeklődéséRegio Regia

re számot tartsanak, színes programokra van
szükség, élményszerűvé, vonzóvá kell tenni
a várost, a várat az idelátogatók számára.
Adott egy barokk épület az Érseki Palotával
szemben, a vár egyik legszebb épületeként
számon tartott Bíró-Giczey ház. A projekt

ennek az épületnek szán központi szerepet.
Felújításával megvalósulhat a könyves- és
ajándékboltot, kávézót és vetítőtermet, gyermekfoglalkoztatót is magában foglaló információs pont. A projekt ötletgazdája Szijjártó
Orsolya, a pályázatot készítő és menedzselő
Innoreg Kft. (az Inventio cégcsoport tagja)
ügyvezető igazgatója. Várhatóan 2011 tavaszától barokk művészeti kiállítás, regionális
egyházi tematikus út, látogatóközpont várja
azokat, akik Veszprémet ezentúl egészen
biztosan szívesen útba ejtik majd.

Tarján Kata
28. oldal
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Székesfehérvár volt az országos nyitókonferencia gazdája

Kis- és Középvállalkozások Hete
2010. május 25-én Kihívások és lehetőségek címmel rendezte meg Székesfehérváron a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) az Európai Kis- és Középvállalkozások Hetének nyitókonferenciáját. Az idén második alkalommal indult útjára az Európai
Bizottság rendezvénysorozata, melynek célja a vállalkozói létforma népszerűsítése.
Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, az országos nyitónapon ünnepi beszédében így fogalmazott:
két fontos esemény van ma Magyarországon, amely összefüggésben áll a magyar
kisvállalkozásokkal. Az egyik az Európai
Unió által meghirdetett, Kis- és Középvállalkozások Hete – melyet most és itt, Székesfehérváron van szerencsénk megnyitni.
A másik esemény a Parlamentben zajlik, és
a magyar gazdaságpolitikáról szól, hiszen
az ezzel kapcsolatos vita éppen most indult
e fontos témában a jeles intézmény falai
közt. A KKV-Hét különös lehetőség arra,
hogy Unió-szerte megmutathassuk a vállalkozóvá válás körülményeit, előnyeit, hogy
kedvet csinálhassunk ehhez másoknak is.
Radetzky úr hangsúlyozta azt is, hogy a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Székesfehérváron mindent megtett azért,
hogy ennek a rendezvénynek a gazdája
lehessen, gyakorlatilag az uniós felkészülés óta folyamatosan részt vállalnak
a különféle programok szervezésében,
lebonyolításában. Mindez nem véletlen.
Székesfehérváron ténylegesen kézzelfogható a gazdaság duális szerkezete. Eleinte
ugyan előnyösnek tűnt, nagy lendületet
adott a gazdaságnak a multinacionális cégek megjelenése és térhódítása, később
azonban rá kellett döbbenni, hogy miattuk háttérbe szorultak a kis- és középvállalkozások, azok, akik pedig az országban
a foglalkoztatás kétharmadát biztosítják
ma is. Radetzky elnök úr rávilágított: régiónkban elengedhetetlen a gazdasági szer29. oldal

kezetváltás, melynek kapcsán a hangsúlyt
az innovációra, az alternatív energiákra, a
logisztikára kell tenni, amely területeken
a kis- és középvállalkozásoknak a jövőben
komoly szerepük lehet.
A kamara elnöke arra is rámutatott, hogy
a KKV-Hét egy olyan üzleti környezetben
és hangulatban zajlik, ami nem segíti a
magyar vállalkozásokat. Súlyos adók, büntetések... Ezek bizony nem teszik kedveltté
a vállalkozói létet. A Kis- és Középvállalkozások Hetének pedig éppen az a célja
Európa szerte, hogy népszerűsítse a vállalkozói létformát. A kormányzatnak tehát
szükséges belátnia, hogy a gazdaságpolitikának nem a büntetésekre kell épülnie.
Erre a parlamenttől a társadalom már
kapott ugyan ígéretet, miszerint csökken
a bürokrácia, csökkennek az adóterhek,
nő a vállalkozások megbecsülése, újra növekedésnek indulhat a gazdaság. Reméljük,
mindez valóban így lesz! Ez azért is fontos,
mert visszaadhatja a magyar vállalkozók
hitét, akik nélkül a versenyképes gazdaság
elképzelhetetlen – összegezte nyitógondolatait Radetzky Jenő.
A nyitókonferencia dr. Szőke Péter (EU
Elnökségi Osztály, EU Elnökségi, Koordinációs és Jogi Főosztály, Külügyminisztérium) előadásával folyatódott a 2011-es
magyar uniós elnökség lehetőségeiről és
kihívásairól. Őt Schmied János, az európai
Bizottság képviselője követte, aki az európai kisvállalkozási intézkedéscsomagról és
az Enterprise Europe Networkról beszélt a
megjelenteknek.

Ezt követően Szakács Tibor, a MEHIB
Zrt. elnöke beszélt a közép-kelet-európai,
nyugat-balkáni térsége felé irányuló export
támogatási lehetőségeiről.
A Magyar Szabadalmi Hivatal Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központjának igazgatóhelyettese, Törőcsik Zsuzsa
arra próbált rávilágítani, hogy a hivatal
milyen módon segíti a kis- és középvállalkozói szektort.
Végül az előadások sorát dr. Csernenszky
László, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium Környezet Főosztályának
vezetője zárta. Az úgynevezett Európai
Vállalkozási Tesztpanelre hívta fel a jelenlévők figyelmét, hiszen ennek segítségével
a magyar vállalkozások is beleszólhatnak a
brüsszeli folyamatokba. Az EBTP ugyanis
az Európai Bizottság és a vállalatok közti
szabályozási párbeszéd fóruma, melyhez
a magyar vállalkozások csatlakozását is
várják.
A délelőtti előadássorozatot a Hamis ígéretek – valódi veszélyek című kiállítás megnyitója zárta, melyet a Vám- és Pénzügyőrség, valamint a Hamisítás Elleni Nemzeti
Testület szervezett. A kiállítás bemutatta,
hogy milyen hamis termékekkel találkozhatunk a mindennapokban, és felhívta a
figyelmet a hamisítványok vásárlásával járó
kockázatokra.
Az egyhetes programsorozat keretében, a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében emellett még számos program zajlott, olyanok, mint a Mentorok Napja, Együtt a gazdaságért – Fiatalok Napja,
Építők Napja, a Cégek nyílt napja, A sikeres nők titkai – nők az üzleti életben – hogy
csak a legnépszerűbbeket soroljam.

Cseh Teréz
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Magazin, portál, gasztronómiai- és szálláskalauz

Tízéves a KEM-Bridge Net,
magazinunk kiadója
A KEM-Bridge Net kerek egy évtizede, 2000 júniusában kezdte meg
működését Tatabányán. A XXI. századdal egyidős cég ügyvezetőjével,
Cseh Terézzel, és a magazin illetve a portálrendszer főszerkesztőjével,
Veér Károllyal beszélgettünk, de az évforduló kapcsán a vállalkozás
két „törzsgárda” dolgozóját, Vitkóczi Éva kiadóvezetőt és Veér Zoltán
tördelő-szerkesztő, webmestert is megszólaltattuk.
– Milyen célokkal indult a vállalkozás?
– Komárom-Esztergom megye internetes tartalomszolgáltatójává kívántunk
válni, így az elsők között jelentünk meg portálunkkal a világhálón – emlékszik Cseh Teréz. – Oly annyira újdonságnak számított akkor még a portál,
a weblap, a webáruház, hogy amikor ezzel az ajánlattal kopogtattunk a cégekhez, bizony gyanakodva, kétkedve néztek ránk. Ezért is hoztuk létre - ha
nem kell az online, hát legyen offline! felkiáltással - a hagyományos kommunikációt megtestesítő magazinunkat. Így látott napvilágot KEM-Bridge
Off-Line Üzleti Magazin néven megyei havilapunk 2001 decemberében.
2000-ben, a cég alakulásának évében a Vértes Expón, Kató
Két évvel később a tartalomszolgáltatói tapasztalatok világítottak rá, hogy
nénivel (Cseh Teréz, Gressai Bernadett, Ihos József)
az internetes szolgáltatásokra leginkább a vendéglátásban, turizmusban
érintett vállalkozások nyitottak. Ezzel párhuzamosan azonban azt is érzékeltük, hogy a hazai turizmussal átfogó módon senki sem foglalkozik. Pedig
a Királyi Régió telis-tele van látnivalókkal, jobbnál jobb, szebbnél szebb
helyekkel. Hisszük, hogy itt minden egyórányira van egymástól! Ezért hívtuk életre szállás- és gasztrokalauzunkat, és ennek online megfelelőjét.
– Ezután indultak megyeszomszédolásra?
– Az uniós csatlakozástól, 2004. május elsejétől médiumaink Regio Regia,
vagyis Királyi Régió néven érhetők el Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megyében – veszi át a szót Veér Károly főszerkesztő. – A Regio Regia
Üzleti Magazin a gazdasági, vállalkozói és az önkormányzati döntéshozókhoz jut el, illetve online formában bárki számára elérhető (www.regioregia.hu). Lapunk szerkesztésekor mindig a pozitív, a megmutatásra érdemes
témákat, értékeket keressük, legyen szó gazdaságról, vállalkozásról, kultúráról vagy sportról. Emellett hírportálunk, online szállás- és gasztrokalauzunk, cégjegyzékünk hasznos információkat szolgáltat a régióban élőknek,
Utolsó tanácskozás 2001-ben, a magazin elindítása előtt
tevékenykedőknek. Partnereinkkel való kapcsolatunkban mindig a közös
(Cseh Teréz, Veér Károly)
gondolkodásra, egymás kölcsönös tiszteletére, és a hosszú távú, tartalmas
együttműködésre törekedtünk, és törekszünk ma is.
– A fő tevékenységek mellett mire jut még idő és energia?
– Kezdetben rengeteg kiadványszerkesztési feladatot vállaltunk, sok cég tőlünk rendelte meg szórólapját, névjegyét, vagy akár reklámfüzetét, plakátját. Ma már ilyen jellegű feladatokat csak ritkán vállalunk. A vállalkozások,
önkormányzatok idővel egyre bátrabban merték használni az internetet, így
webstúdiónk forgalma is megnőtt. Webszerkesztéssel, egyedi, a felhasználók által frissíthető weblapok készítésével foglalkozunk, illetve a portálok,
webáruházak működtetésével, karbantartásával. Több száz cég, intézmény
weblapját, webáruházát készítettük el az elmúlt évek alatt, s ezeket folyamatosan üzemeltetjük is. Tanácsokkal, illetve keresőoptimalizálási szolgáltatásunkkal is igyekszünk ügyfeleink hasznára lenni. Az internet, a webfejlesztés idővel összekötő kapoccsá is fejlődött az egyes üzletágaink között.
Sok minden csináltunk az elmúlt 10 év alatt. „Belekontárkodtunk” például
a rendezvényszervezésbe is, kétszer is társrendezői, névadói voltunk a Regio
Ismét a Vértes Expón, 2003-ban (Darabos Tamás, Cseh TeRegia hárommegyés szépségfesztiválnak.
Kollégáimmal sokszor veszünk részt különféle rendezvényeken (borfeszti- réz, Vitkóczi Éva)
Regio Regia
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válok, főzőversenyek, sportesemények, falunapok, stb.), szívesen együtt
töltjük a szabadidőnket is. Cégünknek van saját kispályás focicsapata,
amely nem kis büszkeségünkre jelenleg a tatabányai első osztályban szerepel. Törődünk kollégáink fejlődésével is, egy pályázatnak köszönhetően ma többféle képzés – angol nyelvtanfolyam, számítástechnikai képzés,
illetve kommunikációs tréning – is zajlik a cégnél.
– Mit lehet tudni a közeljövő terveiről?
– Ma, tíz év után egy nagyszerű csapat élén állhatok – mosolyog elégedetten az igazgatónő. – Közös célunk, hogy tovább tudjunk növekedni, és
újabb, a jelenlegi gárdába illő, elkötelezett kollégákkal gyarapodhassunk.
Hamarosan új online szolgáltatásainkkal is piacra lépünk, és egy pályázatnak köszönhetően megújul teljes portálrendszerünk. Épp a napokban
értesültünk, arról is, hogy eszközbeszerzési pályázatunk is eredményes
lett, így hamarosan egy jól felszerel videostúdióval is ügyfeleink rendelkezésére állhatunk. Profi webvideókat szeretnénk készíteni részben saját
portáljainkhoz, részben erre igényt tartó partnereinknek.

Az a bizonyos Vadász Napi főzőverseny Várpalotán (Veérné
Kiss Orsolya, Veér Károly, Cseh Teréz, B. Csejtey Anikó)

– Az emlékezetes élmények közül melyik a „leg” – kérdeztük az ügyvezetőt, a főszerkesztőt, a kiadóvezetőt és a tervezőszerkesztőt.

Cseh Teréz ügyvezető:

– Csak egy ici-pici standunk volt tíz évvel ezelőtt, 2000-ben a tatabányai
spotcsarnokban, a Vértes Expón. Az Alfadat-Press biztosította a helyet, a
Modern Üzleti Tudományok Főiskolájától kaptunk kölcsön fogast és asztalt. Ami megvolt, az a számítógép és a lelkesedés. „Piros kukoricának”
számítottunk az akkor még megyei tartalomszolgáltató portálunkkal,
weblap-készítési ajánlatunkkal. De ehhez kapcsolódóan mégis a legkedvesebb emlékem az, hogy Ihos Józseffel, „Kató nénivel” barátságot
kötöttünk. Az Expóra jött fellépni, aztán a standunkra is ellátogatott, és
estére már együtt mulattunk az alsógallai sportnapon.

Veér Károly főszerkesztő:

– Részemről a hetedhét határra szóló Várpalotai Vadásznapokra emlékszem a legszívesebben. A főzőversenyre néhány évvel ezelőtt mindenki
profi felszereléssel érkezett, üstökkel, tárcsákkal, különféle húsokkal és
fűszerekkel. Több gondosan felkészült csapatot láttunk egyenruhában.
Mi hárman voltunk, egy bográccsal, vaddisznóhússal, no meg a hozzávalókkal. Például a „gazdag” szomszédtól kellett kölcsönkérnünk a merőkanalat. Adta, adta, de „jóindulatúan” megjegyezte: „A szaftot ne töröljétek
le róla, úgy talán jobb íze lesz a tiéteknek...” Mertünk egy adagot a zsűrinek. Ja, el ne felejtsem a poént: megnyertük az első díjat!

Vitkóczi Éva kiadóvezető:
II. Regio Regia Szépségfesztivál, 2008. Cseh Teréz a legszebb
férfinak járó medált akasztja a díjazott nyakába

– Pályakezdőként kerültem a kiadóhoz 2003-ban, majd részese lehettem
a Regio Regia Magazin, a tartalomszolgáltató portál, valamint a Szállásés Gasztronómiai Kalauz régiós ugrásának, ami különösen izgalmas és
tanulságos időszak volt számomra. A nagy változások azonban nem érintették társaságunk alapvető értékrendjét és életszemléletét, így továbbra
is abban a kiváltságos helyzetben lehetek, hogy a napi politikai csatározások helyett jó elképzelésekről, példa értékű kezdeményezésekről írhatok.
Tapasztalatom szerint ezért az olvasóink is hálásak.

Veér Zoltán tördelőszerkesztő, webmester:

– Mind a mai napig nagy élményt jelent számomra, hogy hónapról hónapra igazán jelentős, valódi értéket képviselő magazint készítünk. Másféleképpen, de szintén fontos a gyakran óráról órára változó weblapunk is. A
munka folyamatos kihívásokat tartogat mindnyájunknak, és megújulást
követel, nincs megállás egy pillanatra sem. Sikerült igazán baráti légkörű
munkahelyet kialakítanunk, ahol mindenki tudja, hogy mit miért tesz,
és értékeli a stabilitást maga körül. Úgy gondolom, ennél talán nincs is
fontosabb ma hazánkban!

A volt és jelenlegi kollégák egyik csoportja a tízéves évforduló alkalmából rendezett kerti partin, 2010. június végén
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Újjáalakult a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács
Cser-Palkovics András kapott bizalmat az elnöki tisztre

A tanács összetétele jogszabályban meghatározott. A betöltetlen helyek a működőképességet kockáztatták, tehát a szervezet
igencsak sürgető döntések előtt állt. Július 30-án újjászerveződött és megválasztotta tisztségviselőit a KDRFT. Az elnöki
teendők ellátásával dr. Cser-Palkovics András országgyűlési képviselőt bízták meg, két társelnöke: dr. Kovács Zoltán, Pápa
polgármestere és Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke.
A tanács legfontosabb feladata, hogy az eddigi munkát áttekintve
kialakítsa saját működési rendjét, meghatározza feladatait – köztük a folyamatban lévő pályázatokra odafigyelést –, tisztázza a
hatásköröket, végrehajtsa a döntéseket.

régiós források a régióban úgy hasznosuljanak, hogy elsősorban
a munkahelyteremtés álljon a középpontban. A Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezetői feladatkörének ellátására pályázatot írnak ki.

A tanácsülést követően az újonnan megválasztott elnök és társelnökei közös sajtótájékoztatót tartottak. Dr. Cser-Palkovics András, a KDRFT elnöke elmondta; az a legfontosabb, hogy a mai
nappal a Regionális Fejlesztési Tanácsnak ismét vannak vezetői,
akik együttműködve, a hatékonyságot, az átláthatóságot és az ellenőrizhetőséget a központba állítva igyekeznek majd biztosítani
a regionális működést, melynek eredményeként a régiót ismét az
„éllovas” pozíciójába sikerül majd állítani. „Ehhez természetesen
szükség van majd arra, hogy a múltat feltárjuk, a múlt eseményeit
megismerjük, az átadás-átvétel megfelelő módon megtörténjen,
és ezt követően pedig a jelenből a jövőből fordítva a fent említett
célt elérjük. Azt szeretnénk, hogy a régió, a három megye fejlődni tudjon, és a kistelepüléseken élőktől a nagyvárosokig azt éreznék az emberek, hogy a Regionális Fejlesztési Tanács értük van,
és életminőségük javulásáért dolgozik” – fogalmazott a testület
újonnan megválasztott elnöke.
Dr. Kovács Zoltán, a KDRFT társelnöke úgy fogalmazott a tájékoztatón, hogy a tisztségviselők közül ő képviseli a folyamatosságot, hiszen az elmúlt időszakban is a testületben munkálkodott,
és az így szerzett tapasztalatokkal, információkkal kívánja az új
tanács munkáját is segíteni. „Ha megyékre bontjuk a most megválasztott tisztségviselőket, akkor Fejér megyét elnök úr képviseli, Komárom-Esztergom megyét Popovics György úr, Veszprém
megyét pedig jómagam. Én úgy gondolom, hogy a három megye
így együtt tud működni régiós szinten, és a szervezet működését
a kormány új gazdaságpolitikájával összehangolva meg tudja valósítani” – hangzott el a sajtótájékoztatón.

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tagjai:

„A pozíciók elosztásánál méltó és igazságos döntés született”
– hangsúlyozta Popovics György, a testület társelnöke, aki elmondta, hogy a következő időszakban a tagokkal együttműködve
mindhárman területi elhelyezkedéstől, jellegtől függetlenül fogják a régió önkormányzatainak, vállalkozásainak, szervezeteinek
érdekeit képviselni, ahogy az méltó is az itt élőkhöz és dolgozókhoz.
„Átlátható, hatékony, gyors, olcsó tevékenységet akarunk, melyet a régió legkisebb településétől a legnagyobbakig mindenki
érzékel” – összegezte alapelveiket az új elnök. A cél, hogy a
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Csányiné Pergel Andrea, NEFMI oktatásért felelős miniszteri
képviselője
Debreczenyi János, polgármester Veszprém Megyei Jogú Város
Dr. Balogh Ibolya, a Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
Dr. Beregi Zoltán, NFM területfejesztési miniszteri képviselője
Dr. Csernavölgyi István, NEFMI egészségügyért felelős miniszteri képviselője
Dr. Cser-Palkovics András, VM környezetvédelemért felelős
miniszteri képviselője
Dr. Kálmán András, Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere
Dr. Kovács Zoltán, Pápa polgármestere, Veszprém Megyei Kistérségi Társulások delegáltja
Dr. Kreft-Horváth Lóránd, NGM államháztartásért felelős miniszteri képviselője
Horváthy Lóránt, NGM foglalkoztatásügyért felelős miniszteri
képviselője
Lasztovicza Jenő, Veszprém Megyei Területfejlesztési Tanács
elnöke
Óvádi Péter, KIM MEH képviselője
Popovics György, Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács elnöke
Schmidt Csaba, Tatabánya Megyei Jogú Város polgármesteri
feladatokkal megbízott alpolgármestere
Sövényházi Balázs, VM agrár- és vidékfejlesztési minisztériumi
képviselője
Szabóné Csernai Éva, NGM gazdaságpolitikai miniszteri képviselője
Szenes Lajos, Komárom-Esztergom Megyei Kistérségi Társulások delegáltja
Varga Gábor, Fejér Megyei Kistérségi Társulások delegáltja
Viniczai Tibor, Székesfehérvár Megyei Jogú Város polgármesteri feladatokkal megbízott alpolgármestere

Dr. Göde Andrea
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Dr. Hajtó János lesz a tatabányai
főiskola új rektora

Augusztus elsejétől dr. Hajtó János, a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
korábbi vezetője lesz a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolájának
(MÜTF) új rektora, miután az intézményt
18 éven át irányító dr. Kandikó József nyugdíjba vonult.
„A főiskolát négy éven belül egyetemmé szeretnénk átalakítani, ahol közgazdasági, műszaki és közigazgatási képzést nyújtanak, és
az alkalmazott tudományokkal kapcsolatos
technológiafejlesztő tevékenységet folytatnak a megújuló energiák és a lézertechnológia területén” – mondta az új vezető, aki
csaknem két és fél évtizeden keresztül az
Edinburgh-i Egyetem tanára, kutatója, majd
professzora volt.
Dr. Hajtó János elmondta, hogy a beiskolázási adatok alapján 2010-ben kétszer több
elsős jelentkezett a főiskolára, mint egy
évvel korábban. Ezzel párhuzamosan megkezdődött az intézmény fejlesztése, pályázatokkal egymilliárd forintnál nagyobb forrást

Dr. Kandikó József alapító rektor és Prof. Hajtó János főiskolai tanár, címzetes egyetemi
tanár a MÜTF új rektora
nyertek el korszerűbb, verseny- és piacképes
képzések kialakítására.
Az egyetemmé válás mellett a főiskola szeretne az ország első zéró-emisszós, azaz
nulla szén-dioxid kibocsátású felsőoktatási
intézménye lenni, ahol a környezettudatos
szemlélet nemcsak gazdasági kényszer, hanem az oktatásba is beépül új szakirányok és
képzések indításával.
A határon túli szerepvállalás részeként a
tatabányai főiskola megvizsgálja a műszaki
képzés indításának lehetőségét a székelyudvarhelyi tagozaton, illetve beiskolázási

kampányt kezd a dunaszerdahelyi tagozat
újraindítására.
A közgazdasági és a műszaki szakirányok
mellett a MÜTF szeretne bekapcsolódni
a közigazgatási továbbképzésbe és vezetőképzésbe, ezért közigazgatási intézetet
hoznának létre, amelyet Magyary Zoltánról
neveznének el. A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája 1992-ben 96 diákkal indult
Tatabányán, jelenleg összesen 1637 hallgatót
képeznek a városban, illetve az intézmény
budapesti és székelyudvarhelyi tagozatán.

Orbán Viktor Esztergomban
Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban, a Suzuki gyárban Oszamu Suzukival
közösen vezette le a futószalagról az autógyár új Swift-modelljét. A gyár új modellel, a
magyar politika új gazdasági rendszerrel rukkol elő – mondta a miniszterelnök.
Orbán Viktor miniszterelnök és Oszamu
Szuzuki, a Suzuki Motor Corporation elnök vezérigazgatója közösen vezették le a
futószalagról csütörtökön a Suzuki Swift új
modelljét, amelynek premierjét Esztergomban tartották, de több országban gyártani
fogják.
A miniszterelnök köszöntőjében elmondta:
a Suzuki gazdasági sikere fontos üzenet
Magyarország számára, a válságtól nem
kell megijedni, a pesszimizmus nem vezet
sehová. Hozzátette, a Suzuki gyár új modellel, a magyar politika új gazdasági rendszerrel rukkol elő.
A japán és magyar együttműködésben közös, hogy hiszünk a jövőben, és van erőnk
változtatni – fogalmazott Orbán Viktor, aki
hozzátette, két nappal az új Swift világpremierje előtt a magyar kormány futószalagjáról is legördült egy termék. „Leraktuk
egy új gazdasági rend alapjait, melynek
középpontja a munkahelyteremtés. Tíz év
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alatt egymillió munkahelyet teremtünk.”
– fejtette ki.
Az első, meggypiros modell megjelenése –
amit hagyományosan a kormányfő és a cégvezér „hozott be” – utáni sajtótájékoztatón
Oszamu Szuzuki elmondta, Esztergomban
az idén 170 ezer autót gyártanak, ebből 40
ezer lesz az új modell. A vállalat üzletpolitikájában Európa kiemelt helyen szerepel,
ezért hozták a gyártást ide, és az induláshoz
250 millió eurót ruháztak be. Az autó 2010
őszétől lesz kapható Magyarországon. Az
elnök újságírói kérdésre elmondta, hogy a
gyenge euró hatását az alkatrészgyártás európai szintű honosításával fogják kivédeni,
de a modellt Japánban is gyártják majd.
A Suzuki magyarországi piaci részesedése
13,48 százalék volt 2009-ben, ezzel a márkák között megtartotta 13 éve elfoglalt
vezető helyét. A vállalat legnépszerűbb
autói az esztergomi modellek, SX4-ből

3.084-et értékesítettek, Swiftből 2.480 fogyott, a Splash-ből 2.209 darabot adtak el.
A Japánból érkezett modellekből 339 talált
gazdára.
A Suzuki Motor Corporation a világ tizedik legnagyobb autógyártó vállalata, 51.500
főt foglalkoztat, 23 helyen rendelkezik termelőegységgel, 198 országban és régióban
folytat üzleti tevékenységet. A 2009-es
pénzügyi évben 2,35 millió személygépkocsit, 3 millió motorkerékpárt értékesített.
A társaság 18,8 milliárd eurós nettó forgalmat ért el, 605 millió eurós működési
eredmény mellett.
A Magyar Suzuki Zrt. az 1991-es gyáralapítástól számítva 280 milliárd forintot meghaladó beruházást hajtott végre esztergomi
gyárban. A 3.900 dolgozó mellett a beszállítói kör több ezer embernek biztosít munkát.
Oszamu Szuzukit csütörtök délután Mária
Terézia Díjjal tünteti ki Esztergom és térsége gazdasági fejlesztéséért a Vállalkozók
Esztergomért Egyesület.

MTI
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Szabó Ignác-díjak a Semmelweis Napon
Tatabányán a hagyományoknak megfelelően a Semmelweis Napon adták át az
egészségügyben kiemelkedő munkát végzőknek az önkormányzat által alapított
Szabó Ignác-díjat. Az idei esztendőben Makai Györgyné védőnő és Horváth Kálmánné dietetikus vehette át az elismerést Schmidt Csaba ügyvezető
alpolgármestertől, országgyűlési képviselőtől a városházán.
Schmidt Csaba a kitüntetések átadásakor
mondott köszöntőjében emlékeztetett arra,
hogy az egészségügy az a terület, ahol még
nagyobb felelősséggel, figyelemmel kell ellátni az adott feladatokat az itt dolgozó szakembereknek. Kitért arra is, hogy a közgyűlés
az idén olyan egészségügyi szakembereket
díjazott, akiknek tevékenysége nélkül nehezen képzelhető el a teljes körű egészségügyi
ellátás. Mindkét kitüntetett évtizedek óta
kiemelkedően végzi feladatát, így segítik
az orvosok gyógyító munkáját. Hozzátette:
mind a gyógyításban, mind pedig a betegségek megelőzésében kiemelten fontos szerep
hárul rájuk, amely nélkül a modern egészségügy ma már elképzelhetetlen lenne. Személyükön keresztül ezúton is köszönjük az
orvosok, az egészségügyi dolgozók áldozatos
tevékenységét – mondta Schmidt Csaba.
MAKAI GYÖRGYNÉ: 1967-ben végezte
el a Budapesti Védőnőképző Iskolát, majd
a 80-as évek elején főiskolai diplomát szerzett. Pályája kezdete óta a megyeszékhelyen
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dolgozott és munkája során a szakma több
területén, és a környező községekben, a
kórház szülészeti osztályán, valamint védőnőként is ellátta feladatát. Magas szociális
érzékenységgel segítette a rászorulókat,
szakmai segítséget megadva és fáradságot nem kímélve küzdött gondozottjai
egészséges szemléletének kialakításában.
Meggyőződéssel harcolt a csecsemők anyatejes táplálásának elfogadásáért, melyben
kimagasló eredményeket ért el. 1989-ben a
városban létrehozott Kismama Klub alapító
tagja, azóta is aktív szervezője, működtetője.
Több évtizedes munkája során számos családot sikeresen készített fel a szülői szerepre.
1979-ben főorvosi dicséretben, 1989-ben
pedig Kiváló Egészségnevelő kitüntetésben
részesült. 2005 és 2010 között nyugdíjasként
is folytatta védőnői hivatását, és közel 43
éves védőnői szolgálatával emelte a védőnői
pálya megbecsülését és rangját. Munkájával
nem csupán a szakma tiszteletét, hanem a
szülők megbecsülését is kivívta.
HORVÁTH KÁLMÁNNÉ: 1972-ben dié-

tásnővér-képző iskolát végzett Budapesten,
majd a SOTE Egészségügyi Főiskolai Karának dietetikai karán szerzett diplomát.
Diétásnővérkét kezdte szakmai pályafutását
a megyei kórházban, kis kitérő után pedig
1977-1978-ban megalapította, majd vezette
a tatabányai Öregek Napközi Otthonát. Ezt
követően, 1980-tól egészen nyugdíjazásáig a
Szent Borbála Kórházban dolgozott vezető
dietetikusként. Életpályája során előadóként
több orvoskonferencián és diabetes kongresszuson mutatta be szakmai hozzáértését
és tapasztalatát, osztotta meg kollégáival tudását. Több publikáció is a fűződik nevéhez,
többek között a Vademecum – táplálkozás
fejezet gyermekorvosok számára. Horváth
Kálmánné szakmai elhivatottságát jelzi,
hogy számos egészségügyi egyesület alapító
tagja, többek között az országban elsőként
a megyeszékhelyen létrehozott Kismama
Klubnak, a Megyei Gyermek Cukorbeteg
Klubnak, és a Csontritkulás Egyesületnek.
Tevékenységével népszerűsítette az egészséges táplálkozást, sokat tett azért, hogy a
városban nagyobb figyelmet fordítsanak a
betegségek megelőzésére. Közel negyvenéves szakmai pályafutásával megalapozta a
dietetikus szakma tiszteletét és megbecsülését.

Veér Károly
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A megyei önkormányzat új elnökének felhívása:

Segítsünk az árvízkárosultaknak!

Négy évig állt a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat élén dr. Völner Pál,
aki a június végi közgyűlésen benyújtotta lemondását. Az államtitkár új kormánymegbízatása miatt nem töltheti be a közgyűlési elnöki tisztét. A képviselők
Popovics Györgyöt választották elnökül, aki immár 20 éve, 1990 óta tagja a megyei testületnek.
Az új elnök az alakuló ülésen egyebek között
kiemelte: a rendszerváltás óta eltelt időszak
eredményeit és nehézségeit egyaránt személyesen is át- és megélte. Célja, hogy az
őszi helyhatósági választásokig biztosítsa a
megyei közgyűlés zökkenőmentes munkáját.

a közgyűlés jóváhagyásával.
Popovics György – aki július elsejétől elnök
– még képviselőként sürgősségi indítványt
terjesztett képviselőtársai elé a megyei közgyűlésen. „A legfontosabb, hogy gyorsan
segítsünk!” – jelentette ki, és a természeti

A számlaszám, amelyre várják az adományokat:
KEMÖ Természetikatasztrófa-károsultak pályázati alapja,
11600006-00000000-42189314
Mostanáig a térségi és gazdaságfejlesztési
bizottság elnöki, valamint a pénzügyi bizottság alelnöki teendőit is ellátta. E posztjaitól
megvált, Szenes Lajos képviselőtársa, Tát
polgármestere vette át tőle e megbízatásokat

katasztrófában kárt szenvedettek érdekében
pályázati alap létrehozását kezdeményezte.
– A természeti csapások Komárom-Esztergom megyét sem kerülték el, a közösségi és
magánvagyonokban súlyos veszteségek kelet-

keztek. A megyének is erkölcsi kötelessége
segíteni a bajbajutottakon, ezért javasolja a
katasztrófában kárt szenvedettek megsegítésére pályázati alap létrehozását – hangzott az
előterjesztés és az indoklás.
Az alapot a megyei önkormányzat hozza létre 20 millió forintos összeggel, költségvetési
tartalékából. A nyílt alaphoz minden segítő
szándékú cég, szervezet és magánszemély
hozzájárulhat befizetéssel, így remélhetőleg
rövidesen megtöbbszöröződik az induló
összeg.
A vissza nem térítendő támogatásért a lakhely szerint illetékes önkormányzathoz kell
folyamodni, onnan továbbítják a kérelmet a
megyei önkormányzathoz. A polgármesterek
véleményezik a továbbítandó kéréseket, s a
támogatás felhasználásának elszámolását
is ők ellenőrzik. A döntést egy három tagú
bizottság hozza, amely a megyei közgyűlés
elnökéből, a kistelepülési tanácsnokból és
a térség- és gazdaságfejlesztési bizottság elnökéből áll.
A javaslatot a közgyűlés egyhangúlag támogatta.

Tereptriál: kőbányában bőgtek az autók
Tizenkét speciális szakasz várt a résztvevőkre

Június első hétvégéjén rendezték meg a Négy Évszak Triál Tatabánya sorozat első
versenyét a megyeszékhelyen, a 100-as út melletti kőbányában. A verseny egyben a
Magyar Terepjáró Triál Egyesület országos bajnokságának negyedik futama volt.

Sár és sziklák és ez még nem elég... A szervezők – a Tatabányai 4x4 Autósport Egyesület,
a Triál 4x4 és az Xtreme Kóborlók Egyesület
tagjai – a terepviszonyokat még nehezebbé
tették. Ennek ellenére a járművek zöme a
legmeredekebb hegyoldalakon is felkúszott,
bár közben többször elbőgték magukat. Szinte a fizika törvényeit meghazudtolva teljesítették feladataikat a résztvevők.
A győztesek: Original: Eigner Mihály. Modi35. oldal

fied: Kőrösfalvi Zoltán és Tóth Vica Andrea.
Standard: Takács János és Takács Attila.
Promodified: Boros Csaba és Széplaki Ernő.
Ekési Pállal, az egyik szervezővel beszélgettünk a különleges versenyről.
– Reményeink szerint egyre többen ismerik, rohamosan nő a népszerűsége ennek az
érdekes sportnak. Egy speciális jármű segítségével a versenyző végigmanőverez, -egyensúlyoz az erre a célra kialakított pályán, úgy,
hogy közben minél kevesebb büntetőpontot
kapjon. A jármű lehet kerékpár, motor és
autó. Esetünkben az utóbbi.
– Mióta „triáloznak” az autósok Tatabányán?
– Két és fél éve alakult meg a Tatabányai 4x4
Autósport Egyesület. Az aktív tagok száma
húsz körüli, közöttük vannak neves versenyzők is, például Boros Csaba és Ekési Sándor.
A célunk, hogy bekerüljünk az országos vérkeringésbe.

– Mit kell tudni a júniusi versenyről?
– Az úgynevezett utcai közeli (enyhén átalakított) és az épített kategóriában mérhették
össze tudásukat a résztvevők. Tizenkét speciális szakaszt építettünk, karók-szalagok
között kellett haladni, megállni, tolatni. Még
gyalog is nehéz, centimétereken múlnak a
hibapontok. Két-két pályabíró pontozta a
szakaszokat.
– Mi minden dönthetett a versenyzők között?
– A súly-lóerő arány, a súlypont, a fordulékonyság, a hasmagasság és nem utolsósorban
a sofőr összeszokottsága a mitfahrerrel.

Mórocz Károly
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Szeptembertől tananyag lesz a vizek városa
„Amit, vagy akit ismerek, csak azt tudom szeretni.” Michl József tatai polgármester egy piarista tanárt idéz a vizek városáról írt könyv köszöntőjében. A szép
gondolat szellemében készült el egy olyan kiadvány, amelyet – nem túlzás – több
tízezren olvasnak majd a következő években, évtizedekben.
Tata lépten-nyomon a címe, az írója Varga
Istvánné tanárnő. Tankönyv, amelyet az általános iskolások forgathatnak majd ősztől,
a Tata tantárgy tanulásakor. Igen, szeptembertől a vizek városának diákjai hétről
hétre alaposan megismerkednek közvetlen
környezetükkel, az iskolai oktatás keretein
belül. Ugyanakkor remélhető, hogy a tanulás
közös lesz a szülőkkel és nagyszülőkkel, akik
biztosan sok érdekességet hozzá tudnak még
tenni a leírtakhoz.
Nem maradt magára a könyv írásakor a
tanárnő. Hosszú lenne felsorolni segítőit a
megyei múzeumtól a plébániákon és az egyházközségeken át a legkülönfélébb szakmák
számos magas szintű művelőjéig. Nem véletlen, hogy az egyik lektor művészettörténész
(Kövesdi Mónika), a másik idegenforgalmi
tanácsadó (Szijjártó Györgyi), a harmadik
pedig tanár és nyelvjáráskutató (dr. Túri Róbert). A szerkesztő, tipográfus, borítótervező
Szigetvári Krisztina, grafikus iparművész. A
végeredmény? Minden korosztály számára
élményeket nyújtó, gondolatébresztő, gondosan összeállított tudáshalmaz, amely arra
késztet, hogy ismerjük meg (jobban), amit
szeretünk, hogy vigyázhassunk (jobban)
Tata értékeire, kincseire. Lépten-nyomon.
Piktogramok segítenek az eligazodásban.
Irodalmi, zenei, nyelvészeti utalások garmadájával találkozhatunk, kitekintéssel országra-világra. Kislexikonban magya-rázzák az
idegen kifejezéseket, igazítanak el a sok név
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között, hogy labirintus helyett jól bejárható,
világos és tiszta ösvényeken haladhasson az
olvasó.
Néhány közismertnek nem mondható példa
arra korszakonként, hogy mi minden mellett
mentünk el oda sem figyelve.
IHS háromszor. Oltárokon, egyházi ruhákon, kegyszereken, gyertyákon található
az IHS felirat. Hogy mit jelent? Állítólag
Nagy Konstantin római császár előtt jelent
meg ez a felirat egy kereszten: In hoc signo
vinces – E jelben győzni fogsz! A másik értelmezése: Iesus Hominum Salvator – Jézus,
az emberek megváltója. A harmadik: Isten
Házába Siess.
Emlékoszlopnyi magyar történelem. Érdemes elidőzni az Eötvös József Gimnázium
udvarán Szervátiusz Tibor emlékoszlopa
előtt. Több ezer éves székely rovásírással
emlékeztet Petőfi versének első öt sora a
magyarság tragikus pillanataira: „Szörnyű
idő, szörnyű idő! / S a szörnyűség mindegyre
nő. / Talán az ég / Megesküvék, / Hogy a magyart kiirtja.” Az emlékművön helyet kapott
a reformkor öt jeles alakja, Petőfi, Kossuth,
Eötvös, Széchenyi és Batthyány, valamint
Dózsa György. Egy idős csángó asszonyt,
Szájka Rózsát népballada-éneklés közben
figyelt meg a művész, láthatunk egy csíkménasági favágót, Péter Salamont, mezítlábas
gyermeket és ifjú párt. Az oszlop melletti
kopjafán az iskolanévadó-politikus-író üzenete a mának: „Az egésznek része csak az

lehet, ki szíve részévé tette az egészt.” Vajon
gondolt arra Eötvös József, hogy ez nemcsak
Magyarországnak üzenet, hanem egy iskolának is, amely immár hat évtizede viseli az ő
nevét?
Zenés mesevilág. Szabadtéri játékok természet adta színpaddal az Angolkertben.
Csongor és Tünde 1934-ben tűzijátékkal;
világított az erdő, szikrázott a vízesés, kigyúltak az aranyfa gyümölcsei. Egy évvel
később Wagner: Tannhäuser című operája;
a színpad egy fa árnyékában, a táncosok a
faágakról libbentek alá, a türingiai őrgróf
vadászai a fák és bokrok közül lipicai méneken vágtattak be a színpadra. Budapestről
különbuszok érkeztek és számos automobil.
Akkoriban itt forgatták a Nem élhetek muzsikaszó nélkül című filmet, és 1940-ben a
Tóparti látomást.
Tata hírét messze vivő tanítók, tudósok, papok, festők végeláthatatlan sora. Csudaszép
parkok a szivárvány minden színét megidéző
növényekkel. Kényszerből megszűnő, de
mindig újjászülető egyesületek, szervezetek
lelkes és gondos hagyományőrzése. Olimpiai
Edzőtábor. Magyary Zoltán Népfőiskolai
Társaság. Országra szóló jeles napok a Víz,
Zene, Virág Fesztiváltól az Öreg-tavi nagy
halászaton át a tatai Vadlúd Sokadalomig,
és...
...és még koránt sincs vége. Sőt, a Tata
lépten-nyomon „csak” egy életen át tartó
tanulás kezdete. Már készül a könyvhöz a
munkafüzet. Ötleteket várnak társasjátékhoz, CD-romhoz, filmhez. Amikor mindez
összeáll, bizonyára az olvasók javaslatai
alapján már készülhet a bővített kiadás.

Mórocz Károly
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Czunyiné Bertalan Judit megnyitó beszéde

Méltó helyére került a kisbéri
honismereti múzeum
Kisbéren a helyi Honismereti Kör 2000. március 15-én nyitotta meg a város
múltját bemutató állandó kiállítását. Tíz évig kellett várni a bővítésre. Idén
június 18-án a felújított Kiskastélyban ünnepélyes keretek között megnyitották a
jelentősen kibővített helytörténeti gyűjteményt. Eddig csak két szobában láthatták
az érdeklődők a város múltját reprezentáló kiállítást. Ezután már hét helyiségben,
az épület egészében tekinthetők meg az országos jelentőségű lótenyésztés emlékei
mellett egyház-és iskolatörténeti-, művelődéstörténeti anyaggal bővült relikviák.
Városvédő szakemberek körében is kevéssé
voltak ismertek a hajdani uradalmi központ
épületei. Közülük most a felújítás nyomán
a város emblematikus épületévé -, a helytörténeti gyűjtemény méltó központjává lett
az egykori kopottas külsejű, Kisbér központjában álló Kiskastély, ami 1853-tól a Kisbéri
Magyar Királyi Ménes parancsnokának
lakása volt. Mai formáját 1904-ben nyerte
el.
Küllemét, a Kisbéri Többcélú Kistérségi
Társulás az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében, európai uniós támogatással,
közel 100 millió forintos beruházás eredményeként nyerte vissza. Ebből is látható, hogy
példaértékű az a törődés, amellyel a város
és vidékének települései múltjuk őrzéséhez
viszonyulnak.
Felújításától, s az ott elhelyezett gazdag
gyűjteménytől a helyiek az idegenforgalom
fellendülését is remélik. Nem utolsó sorban
ezért került sor a „Turisztikai desztináció
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létrehozása a Bakonyalja felzárkózásáért”
projekt keretében erre az értékmentésre.
Értékmentést folytatott már több évtizede
a „tősgyökeres kisbéri” Hegedűs Pál (1932),
Pro Urbe díjas helytörténész és az általa
vezetett Kisbéri Honismereti Kör. Legfontosabb-, testet öltött eredményeik közül ki
kell emelni Gergely Lívia: A kisbéri Ménesbirtok fennmaradt épületeinek és parkjának
rehabilitációja című tanulmányát (1998), az
Örökségünk című város monográfiát (2001),
vagy legutóbb az Üdvözlet Kisbérről (2008)
című fotóalbum megjelentetését. Mindezek az ismeretek, továbbá az összegyűjtött
gazdag tárgyi emlékek, mint minden igazán
nagyszerű és szép dolog,- több évtizedes kitartó munka eredményét tükrözik.
A most kibővített formájában megnyílt helytörténeti -, néprajzi és lovas gyűjteményben
a termeket járva láthatjuk Kincsem és Imperiál festményét, vagy a híres Buccaner mén
csontvázát, sok értékes tárgyi emlék mellett

egy 1763-ból származó templomi harangot.
Az egyházi gyűjteményben helyi plébánosok
fotói, egyéb kegytárgyak mutatják be Kisbér lelki életének történetét. Az itt látható
tárgyak közül talán a legértékesebb, igen
ritka dokumentum, egy szintén abból az
időből származó kéziratos térkép, egy Anton Brenner nevű mérnök munkája. Ennek
segítségével több mint két és fél évszázadra
visszamenően megállapítató, hogyan alakult
ki Kisbér településszerkezete, s hogy a mai
emberek elődei a terület mely részén éltek
egykoron.
Még nincs egészen kész, de már látható az
a terepasztal, amely modellezi a Batthyányműemlék épületegyüttest. Tervezik továbbá
egy Sisi-emlékszobával kiegészíteni a múzeumot, a köztudottan kitűnő lovas hírében
állt Erzsébet (1837-1898) császár- és királyné
itteni kötődését bemutatandó. Az épület
udvarán kovács, szíjjártó, kötélverő és egyéb
szakmák néprajzi relikviái láthatók majd.
Turisztikai célokon túl nagyobb jelentősége
lesz a múzeumnak az oktatásban, mint az elhangzott a megnyitón, – hidat képezve múlt
és jövő között. Ezzel kerül átvitt értelemben
is méltó helyére a múzeum.

Dr. Horváth Géza
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„Barátaink az állatok”

Állatvédelmi nyílt nap Székesfehérváron
Az Aranyeső Alapítvány Hétpettyes Óvoda, a Vadmadárkórház Természetvédelmi
Alapítvány és a HEROSZ Állatotthon közös rendezvényén, a rekkenő hőség ellenére, közel 500 látogató volt jelen Székesfehérváron a Takarodó úti állatotthonban, június 12-én.
Mindhárom szervezet fontos célja az
állatok, a természet szeretetére, a más
élőlényekkel szembeni toleranciára nevelés. Ennek szellemében rendezték meg az
állatvédelmi nyílt napot, melyen az óvodás
korosztálytól a nagyobb gyerekeken át a
felnőttekig mindenki megtalálhatta az
őt érdeklő programokat. A rendezvény
díszvendége Ladányi Balázs, a magyar jégkorong-válogatott tagja, maga is egyetért
ezekkel a célokkal.
Voltak kutyás bemutatók, madaras bemutatók, átadásra kerültek a Vadmadárkórház
madármentésért járó díjai, a Kovács István
futó és a Herosz által közösen meghirdetett állat- és természetvédelmi kisköveti
címek kiosztása is megtörtént. A gyerekek
élvezettel kapcsolódtak be a Hétpettyes
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Óvoda táncházába és interaktív mesejátékába. A színpadon zajló programok mellett
az érdeklődők közelebbről megismerhették
a Vadmadárkórház tevékenységét, a gyerekek ámulattal lesték közelről a macskabaglyokat, héját. A játszóházban a Hétpettyes
Óvoda önkéntesei, óvónői segítségével
csodálatos kis művek születtek, a gyerekek
boldogan vitték haza a maguk által készített galacsinmadarakat.
A látogatók tanácsokat kérhettek Hofman
Viktória kutyatrénertől, Reischl Krisztina
rágcsáló tenyésztőtől. A rendezvény alatt
az állatotthon szabadon látogatható volt.
A látogatók kényeztethették, simogathatták az állatóvodák lakóit, nagy élmény
volt a városi gyerekeknek, sertést, kecskét,
baromfit látni. Kérésre fotó is készült a

kiválasztott kedvenccel, a Székesfehérvári
Fotóklub segítségével. Az állatotthon legszebb kutyája címet Fehér, a 6 éves, fehér
színű német juhász keverék kapta, aki
büszkén vonult el a látogatók előtt, s fogyasztotta el a győzelmi trófeaként kapott
virslit. A szépségverseny szavazói között
Polgár Edina kutyakozmetikus ajándékutalványát sorsolták ki, s azt egy olyan
gazdi nyerte, aki az állatotthonból fogadott
örökbe kutyát. A napot a tombolasorsolás
után a kutyasétáltatás zárta, melynek a
gyerekek és az állatotthon lakói is nagyon
örültek.
A rendezvény nem valósulhatott volna meg
a szervezetek lelkes önkéntesei nélkül,
akik már hetekkel korábban megkezdték
a készülődést, s a rendezvény napján mintegy 40 önkéntes tevékenykedett annak
érdekében, hogy az állatok és az emberek
jól érezzék magukat.

Krepsz Gyöngyi
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Szemléletváltás
a hajléktalan
ellátásban

Vöröskereszt világnap
– vidéken
Székesfehérvár tömegeket vonzott

A 187 országban dolgozó vöröskeresztes szervezetek nagy felelősséget vállalnak
és kapnak – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Habsburg György, a Magyar
Vöröskereszt elnöke. Legutóbb a haiti és a chilei földrengés áldozatainak
gyűjtöttek adományokat kb. 10 millió forint értékben, ám szinte felsorolhatatlan
humanitárius tevékenységük. A Magyar Vöröskereszt 20 év után először vidéki
helyszínen, Székesfehérváron ünnepelte a Vöröskereszt Világnapját, május 8-án.
Ez a programokkal zsúfolt nap alkalmas volt arra, hogy egész napos bemutatók adjanak
számot a szervezet sokoldalú munkájáról. Egészségügyi és szűrővizsgálatokat tartottak, ezen
219-en vettek részt, ami összességében 4599 vizsgálatot jelentett. Lehetett vért adni, ahogy
azt több mint százan meg is tették a nap során. Leglátványosabbnak a katasztrófa-elhárítási
összefogás számított: a tűzoltók, mentősök, rendőrök, vöröskeresztesek együttműködése egy
tömegbaleset kapcsán. A Zichy liget vöröskeresztes sátrai és az iskolai csoportok színpadi
műsorai szintén sok érdeklődőt vonzottak.
Az önkéntesek, támogatók, munkatársak elismerése is hozzátartozott az ünnepléshez. A
Fejér megyei szervezet kitüntetettjei: Pálné Véber Éva, dr. Fábián Károly), Csákvári Ilona,
Szádeczkyné Rédl Julianna, dr. Wittmann Károly, Csányi Mónika, Tunyogi Józsefné, Szűcsné Szigeti Hedvig).
Az esti gálán Illényi Katica, a KFKI Kamarabalett, Kulik Johanna tangóvilágbajnok, Xantus
Barbara, Somló Tamás, Németh Kristóf és Brunner Márta – aki az est háziasszonya is volt
– léptek fel. A vendégművészek mindegyike ingyen vállalta a fellépést, ezzel is az önkéntesség
fontosságát hangsúlyozva.

Becsléseik szerint körülbelül 30 ezer hajléktalan él Magyarországon, Budapesten 8-10
ezren lehetnek, Székesfehérvárott 400 főt
tartanak nyilván. Egy kétéves program
sokoldalúságával új távlatot nyithat a
hajléktalanoknak. A TÁMFALAK (TÁMogatott FoglAlkoztatás, LAkhatás, Képzés) egyszerre próbál az élethelyzetükön
javítani, s a képzés, foglalkoztatás, lakhatás
egymásra épülő komplex támogatásával esélyt ad a társadalomba visszakerülésükre.
Az elmúlt 10 évben a Kríziskezelő Központban
a hajléktalanok részére eddig is több sikeres
programot szerveztünk – összegezte Zsabka
Attila igazgató. Az elnyert támogatási összeg:
66136035 Ft. A program 2010 március 1-től
2012 február 28-ig tart. Már az első állomás
váratlan eredményt hozott: felméréseket kellett
végeznünk, kik alkalmasak egyáltalán a részvételre fizikai, mentális állapotuk és képzettségük
alapján. Így a teljes ellátó rendszerből kb. 80-90
fő komplex szűrése történt annak érdekében,
hogy a 35 fős célcsoportot kiválasszák. A megkérdezettek 90%-a akart változtatni helyzetén.
40%-uk 8 általánossal rendelkezik, 41%-nak
van ugyan szakmája, de az elavult, a mai
munkaerő-piacon nem életképes. Ugyanakkor
megállapították, hogy az írás, olvasás, számtani
alapműveletek tekintetében komoly deficittel
rendelkezik a jelentkezők többsége, ezért a
projektbe bevontak hátrányát kell először leküzdeni. Az első szintet egy 120 órás készségfejlesztő modul jelenti, melynek végén alkalmasak
lesznek arra, hogy akár a munkaügyi központ
bármely képzésén tovább tanuljanak. A program második eleme az augusztusban induló
180 órás alapkompetencia fejlesztő tréning, a
harmadik elem pedig egy motorfűrész kezelő
tanfolyam. Lakhatási és képzési támogatásban
18-18 fő, foglalkoztatási támogatásban 11 fő
részesül. Hogy a 35 fő ilyen hosszú időn át
megtartsa tanulási, együttműködési szándékát,
alkalmassá váljon az önálló életvezetésre, a
munkatársak állandó odafigyelésén kívül pszichológia, kulturális, szociális háttér segít. Ha
a résztvevők 50%-ának integrálása sikerül, az
már jó eredménynek számít, hisz a projekt hoszszú távú célja, hogy hozzájáruljon városunkban
a hajléktalanság fokozatos visszaszorításához,
csökkentéséhez.

Dr. Göde Andrea
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Új évad – új Szociális Városrehabilitáció
kihívások
Várpalotán
„A munkába az életét öli bele
az ember”
Vasvári Csaba, a Vörösmarty Színház igazgatója szereti a kihívásokat.
Nem számolja, hány órát dolgozik, az
elérendő cél élteti, legyen szó az intézménye működéséről, egy darab színre
viteléről, menedzseléséről.

Várpalota 2008 nyarán nyújtotta be pályázatát a Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja című pályázati kiírásra. A Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség a pályázatot első fordulóban támogatásra
érdemesnek ítélte, ezáltal megkezdődhetett a második fordulós pályázati anyag
kidolgozása. A 2009 őszén benyújtott KDOP 3.2.1 2f 2009 – 002. számú pályázati
anyagot a Regionális Programok Irányító Hatósága 479097107 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.
A projektet a Tési-domb városrészben valósítják meg. Fő célja az akcióterület szociális leszakadásának megelőzése, az ott élő lakosság társadalmi felzárkóztatása. A fejlesztés magában
foglalja a lakóépületek energiahatékonyságának növelését, a közterületek megújítását, több
generációs közösségi park kialakítását. Új parkolóhelyek építése, az úthálózat és járdák megújítása, gyermekbarát játszótér kialakítása ugyancsak része a projektnek.
A fizikai beruházások mellett fontos a helyi közösséget építő beavatkozás-csomag. Az akcióterület fő problémáit az alacsony gazdasági aktivitás és a kapcsolódó társadalmi jelenségek
jelentik. A helyi identitástudat gyökerei megvannak, de ezek megerősítése a fejlesztések
eredményeinek fenntartásához elengedhetetlen. A közösségfejlesztő intézkedések a képzettségi szint erősítését, a helyi lakosság településfejlesztési akcióba való bevonását célozzák. A
programcsomag magában foglalja az oktatási-képzési programokat, a környezettudatossági
kampányt, bűnmegelőzési rendezvényeket és közérdeklődésre számot tartó közösségi programokat is.
A fejlesztők őszintén bíznak abban, hogy a pályázat lebonyolítása eredményesen szolgálja
majd Várpalota hosszú távú érdekét.

A jövő évadot műfaji sokszínűség jellemzi.
Klasszikus darab, kortárs, ősbemutató, musical – ha a Kaviár és lencse, Mágnás Miska,
Pán Péter, Az ügynök halála, Macbeth,
Godspell sort olvasom.
Azt egyelőre még homály fedi, lesz-e a társulat összetételében változás, de az az alapelv
érvényesül, hogy produkciókat válogatnak,
s azokhoz keresik meg a megfelelő embert,
nem fordítva. Adott esetben – ha éppen
egyéb teendői megengedik – Vasvári Csaba
is szívesen vállal majd egy-egy szerepet.
A nagyszínházi bemutatók mellett három
kamaraprodukció lesz a Pelikán Teremben. Agatha Christie: Fekete kávé, Arthur
Miller: Édes fiam, Egressy Zoltán: Portugália című műve, míg a Stúdió Színpadon
egy egyedülállóan intenzív dráma részesei
lehetnek a nézők Jean-Paul Sartre Zárt tárgyalása révén.
A bérletesek hűségét plusz látogatási lehetőséggel és kedvezménnyel honorálja a
színház

Dr. Göde Andrea
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5 millió forint jutott
táboroztatásra
Juhász László, a Civilkapcsolatok Bizottságának elnöke elmondta, hogy a Civil
Alap révén rendelkezésre álló keretösszeget felosztották. 83 pályázatból 53 lett
eredményes, ami kb. 3000 fő táborozását, szabadidő eltöltését teszi lehetővé, illetve
alapítványi, egyesületi programokat támogat.
Bűnmegelőzés, madármentés, drogprevenció, kézművesség, s még felsorolni is nehéz lenne
azokat a tábori célkitűzéseket, amiket a pályázók megfogalmaztak a 6-29 éves korosztály
számára. Egy-egy megvalósításra 30-170.000 forintos támogatást ítéltek oda.
Érdekes kezdeményezés például a fiatalok társadalmi aktivitását fejlesztő tábor a Civil Centrum közreműködésével. Ők a diákönkormányzatok, civil szervezetek fiataljait gyűjtik össze,
s velük együttműködve találnak ki olyan korosztályi tevékenységeket, amelyek beépülhetnek
a város ifjúsági koncepciójába.
A nagy sikerű Diákpárbaj rendezvénysorozat folytatására úgy készülnek a szervezők, hogy a
már most kértek anyagi segítséget, s a nyáron összeállítják – az idei tapasztalatok felhasználásával – a verseny alapelveit. Jutott pénz a Honvédség és Társadalom Baráti Kör „Számháború” elnevezésű programja is.
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Világteremtő Ádám A Mindszenty-per
csudálatos kalamajkái vádlottja, a lélek
költője: Nagy Miklós
Mindenki megteremti a világot, azzal kezdi. Faludi Ádám is.
Mindenkinek van egy saját teremtés könyve. Faludi Ádámnak is. Ő nem elégedett meg azzal, hogy csak benne létezik a
könyv arról az időről, amikor még teremtő volt.
A fiú, még valamikor nagyon kisfiú korában, hiába nézett
körül, nem találta a világot. Vagyis csak egy-két dolgot lelt
meg belőle. Sebaj! Elkezdte megteremteni. Mi az neki!

„Mindenkinek megvan a
maga bogara.” A fiúnak rengeteg bogara volt. Se szeri, se
száma ezeknek, de neve az
aztán... – hajaj. Kazal, avagy
a fészkesegyház. Lazsnak.
Trotiltörülköző. Hálószatyor.
Hűsfa. Csudálatra igenis méltó tárgyak. Beszéltek annakidején. Történetüket átsugározták, hogy legyen alapanyag
a világteremtéshez.
Lenni vagy nem lenni? Felér
ezzel a dilemmával egy fontos
pillanatban a Kuc-kuc, avagy
Hüccs! eldöntése, amikor
Ringlóval, a mangalicával áll
szemben az ember. Rátalál
a teremtés során a fiú még a
görényre meg a hernyóra is. A
madarak folyton körötte repdesnek, a búbos bankától a
fecskén és a vadgalambokon át eljutunk egy igazi kakasdiadalig. Vagy
vissza? A teremtésben minden mozog előre-hátra, ugrik és lapul, mint
a nyúl. A piros tojásokat tojó.
Repülő Nagyapa és Csillag Nagyanya kísérik végig a képzelet és a
valóság dzsungelében a kis Világteremtőt, aki találkozik kalauzzal,
kosárfonóval, vendégböllérrel. Miközben még a nemrégvolt Utolsó
Háborút próbálja megérteni, már mosolyogva mondja a kosárfonó,
hogy meghalt a sztalin, aztán mindjárt „ötvenhatvan.” Te, felnőtt,
sejted itt 2010 nyxarán, hogy világháború, 1956, Sztálin. De ez már
igazából neked fontos. Vége? Dehogyis.

Végtelen zárójel

(Faludi Ádám volt a világot teremtő emberke mostani Repülő Nagyapja. Találkozott magával, aki réges-régen kisfiúként csodálkozott rá
mindenre. A Tatabányán élő Faludi Ádám megírta a Hogyan teremtettem a világot című mantrát, amit érdemes ismételgetni. Újra. Olvasni. Át. Gondolni. Nem történet, nem könyv, hanem mi is?... Ezer
apró cikk és ezer apró cakk breviáriuma, ahogyan a szerző eligazít.
A Széphalom Könyvműhely jól tette, hogy kiadta. Erre egy másik
tatabányai-gönyűi Világteremtő, Kádár Péter csak bólogatna, ha még
velünk lenne. és azt mondaná széttárt karral: Mert a világ az világ.
Zárójel nincs bezárva...

Mórocz Károly
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Az idei esztendő a papok éve. Ebből az alkalomból jelent meg
Veér Károlynak, a Regio Regia magazin főszerkesztőjének
füzete a Komárom-Esztergom megyei Úny község egykori
plébánosáról. Szerencsére – ennek a kiadványnak is
köszönhetően – egyre többen tudják már megye- és országszerte, hogy mi mindennel foglalkozott Nagy Miklós, aki
1952-től 1973-ig, haláláig volt, nem hivatalos száműzetésben,
a kis falucska plébánosa.
– Lelkipásztor, író, költő, katolikus népi író, újságíró, szerkesztő
– sorolja Veér Károly az újra felfedezett Nagy Miklós hivatásait. Mert
mindegyiket hivatásnak fogta fel a hallatlan munkabírású ember, aki
a Mindszenty-per V. rendű vádlottja és elítéltje is volt. Három évet
töltött börtönben: az ítéletet csak 2004-ben, 55 év után semmisítették
meg. Kreitner János, a Csolnoki Szerelvénygyártó Kft. ügyvezető
igazgatója hívta fel a figyelmét a füzet szerkesztejőnek és írójának
Nagy Miklósra. A kis Kreitner Jánoskát keresztelte meg Únyon elsőként.
Az elmúlt évszázad magyar keresztény hitvallójának, a lélek költőjének és a költők lelkének is nevezik. Hagyatékát Seres Ferenc őrizte
meg az utókornak, a jelenlegi gondozója pedig dr. Szeifert Ferenc
csolnoki plébános. Nagy Miklósnak a mai napig tíz kötete látott
napvilágot. Az első éppen kilenc évtizede, Trianon évében, az utolsó,
a Karácsonyi üzenet – Börtönversek pedig tavaly. A regényekhez,
novellákhoz, versekhez a csolnoki plébánián lehet hozzájutni. A mai
könyvárakhoz képest nem túl nagy összegekből és támogatásokból
kívánja megjelentetni dr. Szeifert Ferenc egykori paptársa Börtönnaplóját, összes verseit, valamint novelláinak harmadik kötetét. Aki
tud, segítsen ebben...!

A rácson át
Magunknak készítettünk
rácsot mi emberek
s a rácsba kapaszkodva
vigyázzuk az eget
Ki tudja, hogy nőtt bennünk
mint sajgó daganat
űrt látni és űrt mérni
az égen s ég alatt
Úgy, úgy csak mosolyogjad kezedben teleszkóppal
kutatva az eget.
Nekem az ég nem ábra,
amit mérni lehet,
én végtelen hazámról
tovább énekelek.
(1950)
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A Magyar Művelődési Intézet és
Képzőművészeti Lektorátus részéről
Újfalusi Gábor, a tatabányai Peron
Alapítvány képviseletében Cserteg István
írta alá a CIKKKK közösségi szerződését

Tehetséggondozás a Dunántúlon
Megalakult a CIKKKK, a Civil Ifjúsági Kortárs Könnyűzenei Kulturális Közösség.
A www.cikkkk.atw.hu internetes oldalukon meghirdetett céljuk, hogy segítsék és
támogassák az ifjúsági kortárs zenei mozgalmat, hatékonnyá tegyék a tehetséggondozás területén kifejtett erőfeszítéseket a Dunántúl teljes területén.
Az egyesületeket, klubokat, alapítványokat
és művelődési központokat tömörítő szerveződésnek tagja több Komárom-Esztergom
megyei szervezet. Többek között a komáromi Fülke Zenei Egyesület, a Tatabányai
Zenészegylet és a Peron Music Alapítvány is
aktív részese lett a tehetséggondozó munkaközösségnek.
Komárom és Tatabánya mellett 14 település
kapcsolódott be a közös munkába. A te-

hetséggondozás egyre fontosabb helyet kap
társadalmunkban, hiszen a szakemberek
többsége felismeri, hogy a fiatalokkal foglalkozni kell. Csak úgy lesznek a társadalom
aktív szereplői, ha lehetőségeket kapnak a
sikerre itt Magyarországon.
A CIKKKK megalakulása fontos lépés lehet
abban, hogy a fiatalok alulról szerveződve
határozzák meg saját lehetőségeiket, sikereiket, és a fejlődés ütemét. A CIKKKK Tata-

bányán, Balatonbogláron, Pápán, Nagykanizsán, Pakson és Pécsett kínál tehetségkutató
rendezvényeket zenészeknek. Továbbá segíti
a tehetségek közötti partnerség, együttműködés kialakítását. A Kárpát-medencén belüli kulturális cserekapcsolatok aktivizálása
is várható a szervezettől.
Ezeknek a feladatoknak az érdekében a
CIKKKK szervezetei szakmai konferenciákat szerveznek folyamatosan. Az első
nemzetközi konferenciára Pécsett kerül
sor a Kulturális Főváros rendezvényeinek
keretében.

Cserteg István

Stratégiai együttműködés a Pannon
Egyetem és a MÜTF között

A Pannon Egyetem és a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája közös szervezésében 2010. június 21-én ünnepélyes szerződéskötés aláírására került sor
Tatabányán. A kutatás-fejlesztési partnerségről szóló keretmegállapodást a Pannon Egyetem részéről Dr. Rédey Ákos, az egyetem rektora, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája részéről Dr. Kandikó József, a főiskola rektora írta alá.
A Pannon Egyetem és a Modern Üzleti
Tudományok Főiskolája között létrejött
együttműködés célja, hogy a két intézmény
képzéseinek minőségét és színvonalát tovább
emelve közös tantárgyfejlesztést és közös
képzések indítását készítse elő, valamint
hogy közös pályázati tevékenységek útján a
tudományos kutatás-fejlesztési partnerséget
erősítse. A partnerek nemzetközi kapcsoRegio Regia

latrendszerüket összehangolva szélesítik
képzési kínálatukat, valamint a határon túli
magyar oktatási portfóliójukat.
A Pannon Egyetem a Modern Üzleti Tudományok Főiskolájával közösen indít egy
új, akkreditált szakképzést: az alternatív
energetikai BSc képzést. Ez a szakirány
eddig mind a magyar felsőoktatás palettájá-

ról, mind a munkaerőpiacról hiányzott, ám
napjainkban egyre nagyobb igény mutatkozik rá a cégek részéről. Hamarosan közös
pályázat benyújtására is sor kerül, amelynek
célja, hogy a pályázók az általuk kínált minőségi felsőoktatás színvonalát a K+F+I+O (kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás)
tevékenységeiken keresztül tovább emeljék.
A 2010/11-es tanév kezdetétől az együttműködő partnerintézmények hallgatói olyan
programokban vehetnek részt, amelyekkel
szélesíthetik, bővíthetik a tanulmányaikhoz
szükséges ismereteiket. A kölcsönösen kínált
programok így az országon belüli hallgatói
mobilitást, valamint az intézmények közötti
kreditelismerést is könnyebbé teszik.
42. oldal

Pünkösdi virágálom – hatodszor
Sziromdíszbe öltözött belváros

Szobrok, középületek – ahogy a virágkötők
álmodják. Ez lehetne a mottója annak a
kiállításnak, mely immár hatodjára ad
virágköntöst Székesfehérvár belvárosára.
Vannak vissza-visszatérő elemek, de az
alkotói fantázia minden esztendőben hoz
újabb meglepetéseket.
A Pátzay Pál alkotta Tízes huszárok
szobra fehér leplet öltött, az Országalma
sekély vízében lila-sárga hattyú úszkált,
a ferences templom komor kapuja narancssárga virággömbökkel szelídült. A
pünkösdi ünnep hangulatát hordozta
a püspöki palota, a városháza mindkét
hivatali épülete, az egész kis történelmi
belváros.
Az eddigi esztendők kreativitását számomra például azzal szárnyalta túl az
idei, hogy a gyerekekre is gondolt. Persze
a II. világháborús harang emlékműnél
eddig is csúszkáltak a leleményes apróságok, a Szent István-i vártán állás csorgójához csak muszáj volt fölmászni, és nem
lehetett kihagyni a szerencsehozó gesztust: Kati néni orrának megdörzsölését,
de ez most mégis adott annyi pluszt, hogy
egy kis kölyökudvar létesült a városháza
melletti beugróban. Rátelepedhettek a
katicabogárra, virág-alagúton sétálhattak, hűsölhettek a gomba kalapja alatt.
A tizenegy alkotó művére szavazhattak a
városlakók, s a bemutató után sem lettek
az enyészet martalékává virágcsodáik:
árverésen lehetett megvásárolni a csokrokat, kisebb kompozíciókat, s a bevételt
jótékonysági célokra fordítják.

Dr. Göde Andrea
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Jubiláló Vállalkozások

Húszéves a tatabányai Korall Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.

A számítástechnika hőskorában
indultak – ma jubilálnak

Húsz esztendőt megérni igazán szép dolog, főleg, ha egy – a saját területén ma is
piacvezető – számítástechnikai cégről beszélünk. A tatabányai Korall Kft. gyökerei
– mondhatni – még a számítástechnika „hőskorába” nyúlnak vissza, akkoriba,
amikor még szekrénynyi számítógépek végezték az adatfeldolgozást, és személyi
számítógépek még talán nem is voltak, vagy legalábbis ritka kincsnek számítottak.
Stamler Sándor, a Korall Kft. ügyvezető igazgatója találkozásunkkor egy igazán
jó, összetartó csapatról mesélt, kitűnő, elismert szakemberekről, akik húsz év után
is szívesen dolgoznak együtt, sőt baráti társaságként gyakran szabadidejüket is
együtt töltik.
– Térjünk vissza akkor a „hőskorba”! Mikor és
miért kezdtek vállalkozni?
– A Korall Kft. 1990 áprilisában alakult
hét alapító taggal. Ma is heten vagyunk, de
már nem az eredeti felállásban. Vállalkozni azonban már jóval korábban kezdtünk.
Amikor a Társasági Törvény lehetővé tette,
hogy VGMK-kat alakítsunk, mi már akkor
léptünk, létrehoztuk a Hardteam VGMK-t,
és túlmunkát vállalva, egy kis pluszpénzért, különféle fejlesztéseket végeztünk a
SZÜV-nek. Itt volt ugyanis a főállásunk
is. A VGMK-ból aztán később Comptech
GMK-vá alakultunk, és abból jött létre aztán, húsz évvel ezelőtt,
a ma is működő vállalkozásunk, s ekkortól már
ki is váltunk a SZÜVből, és főállásban
kezdtünk tevékenykedni. VGMK-ként
a tatabányai SZÜVnek fejlesztettünk,
az
úgynevezett
R-22-es számító-
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gépüket „tuningoltuk fel”, vagyis olyan programokat írtunk rá, amitől az hatékonyabban
tudott működni. A GMK-s korban pedig
már az egész országos SZÜV-hálózatnak
telepítettük ezeket a programokat, és más
külsős cégeknél is vállaltunk önálló fejlesztési feladatokat. illetve emellett hálózati
eszközök gyártásával is foglalkoztunk.
– A ’90-es évek elején, a PC-s világ berobbanásával - amikor még csak mellékállásban
vállalkoztunk - kezdtünk azon gondolkodni,
hogy vajon mi lesz a SZÜV-vel? Bizonytalannak éreztük a munkahelyünket, de fogalmunk
sem volt arról, hogy milyen vállalkozóként
élni. Más ugyanis, amikor főállása van valakinek, és csak a pluszpénzért vállalkozik.
– Nagy volt a dilemma. Mit tegyünk? Váljunk ki? Próbáljuk meg saját magunk? Végül
a műszaki osztály, az osztályvezetővel az
élén, kilépett. Egy év után azonban az osztályvezetőnk magunkra hagyott bennünket,
ott maradtunk tárgyalási tapasztalat, vezetői
ismeretek nélkül. Akkor vettem át én a cég
vezetését, nekem legalább volt némi gyártási
tapasztalatom, mivel a SZÜV előtt a Videotonnál dolgoztam integrálóként, így a teljes
gyártási folyamatra volt szerencsém rálátni.
Láthattam a termék születését, s ezeket
a tapasztalatokat aztán a Korall Kft.-ben
hasznosítani tudtam.

– Hogyan lett akkor a fejlesztésből kereskedés?
Ahhoz aztán tényleg kell a tárgyalási és főleg az
értékesítési tapasztalat, no meg látványos üzlethelyiség sem árt!
– A nagygépes rendszerek a PC-k robbanásszerű terjedésével rohamosan csökkentek
a ’91-98 közötti időszakban. Mi elég későn
kapcsolódtunk be a kereskedelembe a fejlesztési feladataink miatt, amelyek száma
azonban jelentősen csökkenni kezdett. A
nagynyomtatók PC-khez való illesztését még
megoldottuk, de be kellett látnunk, hogy a
nagygépes fejlesztéseknek vége, a kereskedelemé a jövő, ez pedig gyakorlatilag kikényszerítette a portálos üzletet.
– Az első telephelyünk Tatabányán a Ságvári úton volt, egy eldugott kis irodaházban,
ezért valami forgalmasabb helyet kellett keresünk. Először a Március 15-e úton, a régi
„Úttörőbolt”-ot béreltük ki, kibővítettük, és
ott kezdtük meg az értékesítést. A jelenlegi
üzletünket a Köztársaság úton, 1992-ben vásároltuk meg, majd ezt követően apránként
a szomszédos helyiségeket is megszereztük,
illetve a szemközti épületben egy lakást gazdasági irodává alakítottuk.
– A PC-k tehát nagy változást hoztak az önök
életében is, gyakorlatilag megváltozott a profiljuk, a vevőkörük? Kiket céloztak meg a továbbiakban?
– Úgy próbáltuk megválasztani az ügyfeleinket, hogy ne csak a kereskedésről szóljon
a történet. Azokat a kis-, közép- és nagyvállalatokat, intézményeket kerestük, ahol
a szolgáltatásainkra is igényt tartottak. A
számítógépeket nem csak szállítottuk, üzemeltettük is. Mivel alapvetően egy hardveres
csapat alkotta a céget, magától értetődő volt,
hogy szervizfeladatokat is vállaljunk.
De az élet míg így is rákényszerített minket
arra, hogy valami mást is vállaljunk, ezért a
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telefonközpontokkal is elkezdtünk foglalkozni. Az ezekben lévő mikroprocesszorok
nagyon hasonlatosak voltak a számítógépekhez, így ez nem volt idegen a számunkra.
Hamar rájöttünk, hogy ez nekünk menni
fog! Ez a profilunk ma is nagyon erős, jelenleg szinte minden típussal foglalkozunk a
legkisebbektől egészen a nagy központokig,
telepítjük, szervizeljük őket.
– Nagyjából ebben az időben jelentkeztek az
első céges igények – főleg budapesti és győri
vállalatoknak dolgoztunk – számítógépes
hálózatokra. Mivel mi korábban hálózati
eszközöket fejlesztettünk, ez a világ sem
volt ismeretlen számunkra. Eleinte a kisebb
teljesítményű, ún. koaxos hálózatokat építettük, majd később áttértünk az Ethernetre, az
ún. UTP-s kábelezésre. A mai napig az egyik
legerősebb lábunk a számítógépes hálózatok
tervezése, építése, üzemeltetése.
– Ez alatt mit értenek? Ezek valamiféle rendszergazdai szolgáltatások?
– Igen, s ezeket főleg azok a vállalkozások
veszik igénybe, ahol erre főállású informatikust nem éri meg alkalmazni. Egy informatikus bérének töredékéért el tudjuk látni
ezeket a feladatokat, s az sem hátrány, hogy
egy-egy adott probléma esetén tőlünk mindig a legkompetensebb szakember megy ki
a hiba elhárítására. Egyre több olyan cég jelentkezik nálunk, akik ezeket a feladatokat
a korábbi amatőr, vagy házi megoldások helyett komolyabb kézbe kívánják adni.
– Ilyenkor átvilágítjuk a már meglévő
hardver- és szoftverállományt, megnézzük
milyen alkalmazásokat használnak. Aztán
tisztázzuk, hogy mindezeket ténylegesen
mire szeretnénk felhasználni. A cél az, hogy
összhangba hozzuk a megfelelő gépeket és
alkalmazásokat, s javaslatokat tudjuk tenni
annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük a már meglévő rendszert. A legtöbb
esetben megdöbbennek, hogy alapvetően
az alap infrastruktúra megfelelő, csupán
kisebb átcsoportosításokat, változtatásokat
kell eszközölni, s máris ésszerűbb, stabilabb,
biztonságosabb lesz a korábbi rendszerük.
Mindig a lehető legkevesebb befektetéssel
az igényeknek megfelelő legjobb megoldásra
törekszünk. Ha nem így gondolkodnánk, ha
nem ezt tennénk, nem lennénk itt húsz éve!
– Milyen a piaci pozíciójuk? Van valami igazi
versenyelőnyük, ami megkülönbözteti önöket
más számítástechnikai cégektől?
– A magunk szegmensén belül mindenkép45. oldal

pen piacvezető cégnek számítunk. ’95-96
környékén az lendített rajtunk sokat, hogy
a kereskedelem mellé szolgáltatási palettát
is kialakítottunk. A MATÁV-val is akkor
kötöttünk szerződést. Tudtuk mi az, hogy
hálózat, számítástechnikai kereskedelem,
telefonközpontok szerelése, vagyis tudtunk
mindent, ami az IT fogalomkörébe beletartozott. Főleg akkor vált ez óriási előnnyé,
amikor az ipari parkba elkezdtek letelepedni
a külföldi cégek. Történt egy zöldmezős
beruházás, az új cégek keresték a helyi
partnert, aki ezeket az IT-szolgáltatásokat
megoldja a számukra, s mi maximálisan meg
tudtunk felelni ezeknek az elvárásoknak.
Az első ilyen partnerünk az FCI volt és a
Grundfos, majd ezek a munkák aztán hozták a többit is. Az önkormányzat is örömmel
vette, hogy profi módon ki tudjuk szolgálni
ezeket a vállalatokat. Az ipari parkban
így nagyon sok multinacionális cég a partnerünkké vált, olyanok mint a Coloplast,
vagy annak a nyíregyházi gyára a Wiston,
vagy a Sanmina új gyára, a székesfehérvári
összeszerelőüzeme, de folytathatnám a sort
a FOXCONN-nal, a KNORR-BREMSE
Hungáriával amely most Budapesten éppen
egy új gyárat épített, ott például egy 2500
végpontos hálózatot terveztünk és építettünk nekik. De volt már ennél jóval nagyobb
ilyen jellegű munkánk is, Székesfehérváron
például egy tízezer végpont feletti hálózatot
volt szerencsénk tervezni és kivitelezni. De
tömegével építettünk hálózatot iskoláknak,
biztosítóknak, intézményeknek, hivataloknak is. Mondhatjuk, hogy ezen a téren számtalan referenciával, és komoly tapasztalattal
rendelkezünk.

ugyan így fontosnak tartottunk minden támogatást, a mikuláscsomagtól, a karácsonyi
ajándékon, az iskolakezdési támogatáson át,
az egyéb céges juttatásokig, amit a törvény
megengedett.

– Hány fővel dolgoznak ma, s mekkora forgalmat bonyolítanak?
– 150-200 millió forint közötti az árbevételünk, tízen vagyunk már hosszú ideje. A tíz
főből öt mérnök, két fő pedig adminisztratív
munkát végez. A tulajdonosok közül hat
itt dolgozik a cégben, s mondhatjuk baráti
társaságként indultunk, s a későbbiekben is
azok maradtunk. Sok olyan típusú összejövetelt - csapatépítést, kirándulást, bulikat, névés szülinapokat - tartottunk együtt, amelyek
még inkább csapattá kovácsoltak bennünket.
Mi mindig is támogattuk ezeket, pont azért,
hogy a baráti hangulat megmaradjon.
A képzéseket is maximálisan pártoltuk,
amit csak lehetett támogattuk.
Hárman végeztek főiskolát a
cég hozzájárulásával. De

Cseh Teréz

– A Korall Kft. nevével gyakran lehet találkozni
különféle külsős támogatások kapcsán is. Ezt
miért tartják fontosnak?
– 2004-ig ahol csak tudtunk igyekeztünk
segíteni, mert mindig is fontosnak tartottuk a karitatív munkát. Aztán rájöttünk,
hogy óriási visszaélések voltak. Onnantól
nagyon megválogattuk, hogy mire fordítsuk
a pénzünket. A Tatabányai Rotary Clubnak
tagja vagyunk, ők olyan szervezet, akik egy
forintból nyolc-kilencet képesek létrehozni.
Elsősorban az ilyen jellegű szervezeteket
támogatjuk, nekik juttatjuk adományainkat.
– A húszéves jubileum óhatatlanul nem csak a
visszatekintést, de a jövőre vonatkozó elképzeléseket is felszínre hozza. Hogyan tovább? Milyen
a jövőképük?
– Fontosnak tartom a fiatalítást. Mivel
mindig az vitt bennünket előre, hogy újabb
lábakat növesztettünk, ezért most is ebben
gondolkodunk. Persze most is kapcsolódik a
számítástechnikához és a hálózatépítéshez.
Úgy hívják „gyengeáram-csomag”. Egyre
több vállalat már így írja ki a pályázatait:
erősáram, gyengeáram és gépészet. Ezekre
keres partnert. Ezek persze mind-mind rengeteg részterületet ölelnek fel. Mi szeretnénk
egy ilyen „gyengeáram-csomagot” nyújtani a
partnereinknek.

Minden, ami SZERSZÁMKÉSZÍTÉS –
GNSZ Kft. Nemesvámos

A projektindító sajtótájékoztatón egy kedves hölgy kalauzol a csarnok
szerszámkészítő gépei között. Mosolyogva magyarázza melyik, mit tud, büszkén
mutatja a vitrinben kiállított, különböző alakú-formájú végtermékek sokaságát.
Elfog a pánik esendő női újságíróként, tudok-e ilyen felkészültségű munkatársaktól okosan kérdezni, de aztán megnyugszom, Gergely Gyula ügyvezető szívesen
mutatja be cégét, én pedig kíváncsiskodhatom kedvemre.
– Milyen fontosabb állomások voltak a GNSZ
Kft. életében?
– A céget három gépészmérnök 1996-ban
alapította,
ezekre az évekre inkább a
szerszámtervezés volt a jellemző. 2000-től,
már mint családi vállalkozás gyártógépeket
vettünk, így 2004-2005 évben jelentősen
megemelkedett a szerszámgyártásunk volumene. 2006 évben megvásároltuk a Takács
Szerszám Bt.-t, átvéve a teljes kiváló, tapasztalt szakembergárdát, és még ez évben
új telephelyet építettünk Nemesvámoson.
– Jól értem, hogy Önök szerszámgépekkel sajtoló, alakformáló szerszámokat gyártanak?
– Igen, röviden így lehet összefoglalni tevékenységünket, amely során megrendelőink
számára hidegalakító és térformázó szerszámokat készítünk. Egy adott gyártmányrajz,
vagy éppen egy végtermék alapján elindul az
előkészítési munka, amelyben folyamatosan
egyeztetve az ajánlatkérővel, egy, vagy több
megoldást adunk. A legmegfelelőbb változat
szerint elkészítjük a végleges szerszámtervet,
a legyártott szerszámot kipróbáljuk, és készítünk egy termékmintát. Ezt visszamérve
a pontos, precíz eredmények tudatában
történik meg a szerszám beüzemelése, de
a biztonság kedvéért a vevőnknél elvégzett
ellenőrző gyártási próba után fejeződik be
csak a projekt.
– Pontosak és gyorsak. Hogy lehet egyszerre
megfelelni ezeknek?
– A fémipar legprecízebb ága a szerszámgyártás, századmilliméteres pontossággal
kell a terméknek elkészülni, ezért a velünk
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szemben támasztott elsődleges elvárás a
minőség, de ez mellett fontos a gyorsaság és
rugalmasság. Úgy teljesítünk, hogy ötvözzük
a legkorszerűbb technológiákat a szakmai
hozzáértéssel. A szerszámgépek széles skálája áll rendelkezésünkre, és törekszünk a
100%-ban alakhű megmunkálásra, hogy az
utólagos plusz ráfordításokat minimalizáljuk
(pl. kézi finomítás). Présgép kapacitásunk
lehetőséget ad az általunk gyártott, javított
szerszámok átadást megelőző, üzemi körülmények közötti lepróbálására, ezzel is
csökkentve megrendelőinknél az esetleges
többszöri szerszámpróbára fordított időt.
Rendelkezünk egy gyors, tapasztalt javító
bázissal is. Célunk, hogy olyan szerszám
kerüljön ki a kezünk alól, amely hatékonyan,
hosszú távon is megbízhatóan működik.
– A szakmai tudás nagy kincs Önöknél?
– Egyaránt fontos számunkra a fiatalabb
korosztály számítógépes ismeretekre épülő
magas szintű szakmai hozzáértése, és az
idősebb korosztály óriási tapasztalata a
szerszámgyártásban. Egyik nélkül sem működhetnénk. 50 fővel dolgozunk, a tervezést
6 fő gépészmérnök kolléga, a gyártást pedig
technikusok, szakmunkások végzik. Mint
auditált cég, részt veszünk az Ajkai és a
Veszprémi szerszámkészítő tanulók gyakorlati képzésében, jelenleg is öten vannak nálunk. A BME hallgatói közül többen végzik
itt a gyakorlatukat, és diplomamunkájukat
egy konkrét feladatból írják. Ezekből a fiatalokból válasszuk ki a jövő szakembereit, és
ők szívesen maradnak nálunk.

– Korrekt, jó a kapcsolat megrendelőikkel. Kik
a legnagyobbak?
– Az ipar számos területéről kapunk megkereséseket, így az autóiparból is. Több mint 30
partnerünk van csak Magyarországon, a Velux 2004-től, a Vibroteam Kft. pedig már tíz
éve a megrendelőnk, de beszállítói vagyunk
a GESTAMP cégnek is, és most kaptunk felkérést a DACIA gyártól tervezői feladatokra.
Megrendeléseink vannak szlovák, lengyel,
német, francia, spanyol gyáraktól. Jelentős
tapasztalatra tettünk szert a Távol-Keleten
készült híradástechnikai fém alkatrészeket
sajtoló szerszámok átalakítása, karbantartása
és javítása terén. Több partnerünk maximális
megelégedettsége mellett, teljes szerszámparkjuk karbantartását is mi végezzük.
– Új beruházás, fejlesztés, munkahelyteremtés?
– Erre készülünk. Nemesvámoson egy 1,5
hektáros területen építünk iroda és csarnok
épületet, amely a későbbiekben is bővíthető
lesz. Vásárolunk egy olyan portál marógépet,
amellyel extrém méretű, 5 m-es szerszám
gyártására is képesek leszünk. Az összköltség
142 millió forint, ezt részben a KDOP Telephelyfejlesztés pályázatán elnyert 71 millió
Ft összegű uniós támogatásból, részben a
KINIZSI Bank segítségével finanszírozunk,
akiknek egyedüli magyar bankként kiemelném gyorsaságát, rugalmasságát, pozitív hozzáállását. Segítőkész támogatónk volt a székesfehérvári KDNF részéről Szőke Bernadett
kapcsolattartó, amit ezúton is köszönünk.
– Most is a Gábriel Bt. lesz a kivitelezőjük?
– Igen, ismerjük a munkájukat, megbízunk
bennük. Velük építve biztosan tudjuk, hogy
2011-ben, a tervezett határidőben meghívhatjuk Önöket az új telephelyünk avatójára.

GNSZ Kft. Nemesvámos
www.gnsz.hu
B. Csejtei Anikó
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Minden, ami Csarnoképítés –
Gábriel Bt. Veszprém

A cég saját kivitelezésű, szép, letisztult formájú irodaépületébe érkezem, amellyel
2005-ben a „AZ ÉV KINGSPAN CSARNOKA-2005” pályázaton II. helyezést
értek el. A tárgyaló falain az éppen készülő projektek tervrajzai láthatók, velem
szemben Gábriel Csaba a cég üzletvezetője és a másik alapító tag, Beck Károly
ül, akik igazi műszaki emberként szűkszavúan, csendes mosollyal végszavaznak
egymásnak, egyik elkezdi a másik befejezi a mondatot. Összhang és egymás tisztelete érződik, és van bennük valami közös, mindkettejüknek fontos az alaposság a
kitartás és a becsület. Arról mesélnek, hogy a kulcsrakész vállalkozás ma milyen
biztonságot jelent az építőiparban a megrendelő számára, hiszen halljuk-látjuk a
rossz példákat, amikor az alvállalkozók tömege között elveszik a produktum. A
Gábriel Bt. teljes körű szolgáltatást nyújt az épületek megvalósítása során és már
értem miért olyan gazdag a referencialistájuk.
- Honnan indult a Gábriel Bt.?
- 2001-ben alakultunk, ez előtt, mint lakatos kisvállalkozás fémszerkezetgyártással foglalkoztunk. Első lépésként
csarnoképületek felépítményeinek szerelésére szakosodtunk, elsősorban acélszerkezet helyszíni szerelésére és homlokzatburkolatokra, és vállalásainkban
a lakatos munka dominált. Munkáink
során láttuk, hogy egy-egy csarnoképületnél a megrendelő a kezdeti, előkészítő szakaszban nem a tervezőhöz, hanem
a csarnoképítő kivitelezőhöz fordult
segítségért. Innen jött az ötlet, hogy
az építtető elképzelései alapján mi tervezzük és építsük meg az objektumot.
Ma már készek vagyunk teljes projekt
lebonyolítására fővállalkozó kivitelezőként, könnyűfém szerkezetes csarnokot
tervezünk, gyártunk, szerelünk, mérnöki tevékenységet folytatunk. Jelenlegi
felállásban 1 fő építésvezető és 10 fő
lakatos szakmunkás és cca.: 50 fő társvállalkozó szakembert foglalkoztatunk
folyamatosan. A szerkezetépítéshez,
szereléshez szükséges gépparkunk,
műhelycsarnokunk a legbonyolultabb
kivitelezési munkák elvégzését is lehetővé teszi.

- Mikor nevezhető igazán hatékonynak egy
projekt – kérdezem Beck Károlytól a fiatal,
építész kollégától?
- Legjobb eredményt, hogy műszakilag
megfelelő és ugyanakkor költséghatékony megoldás szülessen, akkor tudunk
elérni, ha még a tervezés előtti stádiumban egyeztet velünk a megrendelő. Az
elképzelései, kezdeti koncepciója alapján segítjük őt megoldási javaslatunkkal
és ezután ezt mérnöki pontossággal
megtervezzük, ajánlatot téve a teljes lebonyolításra, kivitelezésre. Nehezebb a
dolgunk akkor, ha már kész tervet hoznak, ebben az esetben sok-sok egyeztetés után, csak kompromisszumok árán
lehetséges a jó megoldást megtalálni,
de természetesen ilyenkor is igyekszünk
minden tudásunkkal támogatni a megrendelőt. Amikor pedig már készen van
a gyönyörű csarnoképület, el is felejtjük
a nehézségeket.
- Két nagy rendszergyártó termékeivel is
dolgoznak. Milyen a kapcsolatuk?
Egyik nagy beszállítónk a RUUKKI
Hungary Kft., amelynek hivatalos
márkakereskedése és szakkivitelezője
is vagyunk, dolgozunk a komplett csar-

nok-, illetve homlokzati rendszereikkel.
A másik nagy partnerünk a Kingspan
Kft., amelynek szendvicspaneljeit használjuk a csarnoképületek kivitelezéseinél. Mindkét céggel nagyon jó a kapcsolatunk, sok esetben ők a megrendelők
és mi végezzük a szerelést, kivitelezést.
Folyamatos képzéseken veszünk részt
náluk, így teljesen naprakészen alkalmazni tudjuk az új technológiákat
munkáink során.
- Óriási referencialistájukból melyiket említsük a legnagyobbakat, legszebbeket?
- A legelső nagy megmérettetést 2001ben a váci Mercedes Szalon 1000 m 2 -es
lapostető komplett kivitelezése jelentette. Generál-kivitelezőként első
munkánk volt 2004-ben, Veszprémben
egy 450 m 2 területű csarnok alapozása,
felépítménye, belső építészete. Aztán
egy szép objektumot építettünk Vácott, a TESCO-Family Center 11.000
m 2 -es csarnokának úgynevezett „doboz
szerkezetét” adtuk, a felépítmény acél
tartószerkezeteinek valamint a tető és
homlokzat burkolatok kivitelezésével.
Épültek sorban autószalonok, gyártó-csarnokok, húsfeldolgozó üzemek,
épületgépészeti-, és szerszámáruházak,
zöldség-gyümölcs nagykereskedelmi és
logisztikai raktárak csarnoképületei és
egyéb létesítmények. Építettünk Budapesten, Herenden, Pécsett, Győrben,
Nyíregyházán, Csegöldön, de Romániában is készítünk társvállalkozásban
egy bútorgyártó üzemet. Legfrissebb
munkáink közül Zircen a 800 m 2 -es
pellet előállító csarnokot, Ikladon a
3000 m 2 -es sajtolóüzemet említeném.
Természetesen a GNSZ Kft. új csarnoképülete most a legszebb munkánk.

F

Ez sajnos nem mondható el minden
esetben a megrendelői oldalról. A magyar gazdaságban a jogi szabályozások
nem jók, a tönkremenő cégek vagyonátmentése, a nemfizetés mind-mind kárt
okoz. Úgy gondoljuk nekünk nem peres
ügyekkel, behajtásokkal kellene foglalkoznunk, hanem tisztességgel dolgoznunk. Példaként említeném Svájcot,
ahol egy pályázatnál a legalacsonyabb
és legmagasabb ajánlatot adó vállalkozást ejtik a versenyből, így a realitása
a projektnek valószínűbb, kevesebb az
alulvállalás miatti silány minőség vagy
a túlzott bekerülési költség. Van mit
tanulnunk!

- Gyönyörű eredmények, teljesen lekötött kapacitás, milyen üzletpolitikával érték el ezt?
- A majdnem 25 év tapasztalata, tudása
és nagyon jó kollektíva áll e mögött.
A jól elvégzett munka, a megelégedett
megrendelő hozza a következőt, így lett
a csarnoképítésben ismert a nevünk.
Miután 50-150 milliós projektekről beszélünk fontos a megbízható beszállítói
háttér is. Mi a „ nem normális” vállalko-
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zók közé tartozunk ma az építőiparban.
Utolérhetőek vagyunk, vállaljuk a felelősséget munkáink után, a referencia
listában nemhiába van ott az elkészült
munka mellett a megrendelőnk részéről
elérhető kontakt személy. A magyar
jognak megfelelően működünk, büszkék vagyunk a megkapott Fehér Tanúsítványra, amely bizonyítja nincs és nem
is volt adó és köztehertartozásunk soha.

- Hol találkozunk legközelebb?
- 2011 elején, a GNSZ Kft. új iroda és
csarnoképületének avatóján a közel 100
milliós munkát kulcsrakész átadással
vállaltuk. Már csak a jó időt várjuk,
hogy a bennünk már sokadszorra is
megbízó megrendelőnknek, folytathassuk az építkezést.

Gábriel Bt. Veszprém
e-mail: gabrielbt@invitel.hu
www.gabrielbt.atw.hu

B. Csejtei Anikó
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Jubiláló vállalkozások

Az első Rotáció Expo megnyitója 1992-ben
XIX. Rotáció Expo 2010.

Rotáció Kft. – Tata

Akik ma is hitel nélkül gazdálkodnak
A Rotáció Kereskedelmi, Szolgáltató és Beszerző Kft.-t 1990-ben alapította Harmath József és Végvári István, a két család közös vállalkozásaként. Kezdetben
vegyes műszaki tevékenységet folytattak, azaz a fő profil autóalkatrész- és gépkereskedelem, valamint villamos gépek, motorok javítása és tekercselése volt. Az
eltelt húsz évben sok minden változott körülöttük, csak egy maradt állandó: soha
nem folyamodtak a működésük érdekében hitelhez. Harmath Józseffel beszélgettünk.
– Istvánnal együtt az a véleményünk, hogy
hitelből nem lehet élni, hiszen azt bizony valamikor, valamiből vissza kell fizetni. Az induláshoz használtunk ugyan rulírozó hitelt,
ám 2000-től már ezt sem vesszük igénybe.
A magán- és az üzleti életben sem éltük fel
soha a pénzünket, mindig csak annyit költöttünk, amennyire feltétlenül szükség volt.
A szerviz és a kiskereskedelmi részleg először Végváriék vértesszőlősi műhelyében
és Harmathék tatai pincéjében kapott helyet. Hamarosan sikerült mai, Bacsó Béla
úti telephelyüket kibérelni az ÁFÉSZ-tól,
amelyet aztán hamarosan meg is tudtak
vásárolni.

– Ezt követően, a kilencvenes évek első
felében kezdtük az épületet korszerűsíteni
kívül-belül. Építettünk egy hangárt és egy
műhelyt is. A kb. 2004-ig tartó időszakban
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a fejlesztéseket az tette lehetővé, hogy abban
akkoriban évente 15-20%-kal nőtt a forgalmunk. Időközben profilt váltottunk. A nagy
ipari cégek megszűnésével a villanymotor
tekercselést abbahagytuk. A szerviz mindig
alkalmazkodott a piachoz, a kereskedelem
pedig egyre bővült. A kiskereskedelmi tevékenység fejlődését 1992-től a Stihl gépek
és alkatrészek forgalmazása hozta meg.
Márkakereskedők lettünk, üres volt a piac,
így dinamikus lehetett a cég növekedése,
gyarapodása.
Végvári István szlovák nyelvtudásának köszönhetően a cég életében jelentős változást
hozott a cseh és szlovák gépgyártókkal történő kapcsolatfelvétel, melynek eredménye
1993-tól öt konszignációs raktár. A fejlődés
következtében jött létre a kiskereskedelmi,
az országos nagykereskedelmi (mintegy 150
kereskedőn keresztül bonyolítják), majd a

külkereskedelmi tevékenység. Motorfűrészek, motoros kaszák, permetezőgépek, fűnyírógépek, kistraktorok, adapterek, ágvágógépek, ágaprítók, lombszívók, rönkmarók
forgalmazásában és azok alkatrészeinek kereskedelmében ma is vezető szerepet tölt be
megyénkben a Rotáció Kft.
– A gazdasági visszaesést mi már 2007-ben
éreztük a kereslet csökkenésén. Abban az
évben még végrehajtottunk egy beruházást,
korszerű, számítógépes vállalatirányítási
rendszert vezettünk be. Előrelátó, takarékos gazdálkodásunknak köszönhetően
még stabilnak mondható a működésünk.
Úgy gondoljuk, ki kell várni az új kormány
gazdaságélénkítő programjának pozitív hatásait, azt, amíg újra indul az élet. Bízunk a
fejlődésben, csak addig húzzuk ki valahogy.
Annak idején ketten kezdtünk a cégben
Istvánnal, ma 14-en vagyunk. Nálunk nem
jellemző a fluktuáció, aki egyszer idejött
dolgozni, az ma is velünk van többségében.
1992 óta rendezzük meg minden tavasszal
a Rotáció Expót Tatán, az utóbbi időkben
az edzőtáborban. Jövőre ez a rendezvény
is húszéves lesz, reméljük, a kerek jubileum
alkalmából ismét találkozhatunk partnereinkkel és kedves vásárlóinkkal!

Veér Károly
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Jubiláló Vállalkozások

Kettős ünnep a tatai
Magyary Zoltán Népfőiskolán
Nehéz eldönteni, hogy melyik évfordulóra lehetnek inkább büszkék a tataiak,
hiszen éppen 70 esztendeje annak, hogy Magyary Zoltán munkásságának
részeként megalakult a Tatai Népfőiskola, ugyanakkor az idén 15 éve, hogy az
alapítóról elnevezett, ma is kitűnően működő utód, a Magyar Zoltán Népfőiskolai
Társaság létre jött. Az utóbbi tehát az előbbi folyománya, és az is biztos, hogy
mindkettő alapos okot adhat az ünneplése. A visszatekintésben Keresztesi József, a
népfőiskolai alapítvány titkára volt segítségünkre.
– Ady Endre gondolata akár mottója is lehetne mindkét évfordulónak: „Csak akkor
születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak,
akik mertek...” - hiszen minden kezdeményezéshez szükség van valamiféle külsőbelső erőre, körülményre. A népfőiskola
számomra egy tatai hagyomány, és emellett
szakmailag is egy fontos képzési forma a
világban - kezdi a beszélgetést Keresztesi
József, aki maga is alapítója a most másfél
évtizedes társaságnak.
– A rendszerváltás idején éreztem úgy, hogy
eljött az idő, hogy létrehozzuk újra a tatai
népfőiskolát, hiszen országszerte sorra alakultak az ilyen jellegű társaságok. Tatán én is
megpróbáltam, de elsőre nem sikerült, akkor
még nem találtam hozzá partnereket. Aztán
1994-ben úgy döntöttem, lesz, ami lesz, meg
kell alapítani, neki kell vágni. Végül 1995.
június 1-jével sikerült létrehozni. Ez az
alapítványi formában működő társaság két
fő célt fogalmazott meg az alapító okiratában: egyrészt a Magyary-emlékek ápolását,
másrészt pedig magának a népfőiskolának a
működtetését.
Regio Regia

Nagyon nehéz volt az indulás, mindössze
22-en voltunk, bevételünk gyakorlatilag nem
volt, így már a megfelelő helyiség bérlése is
gondot okozott. Végül a Jávorka Szakközépiskola igazgatója, Hartmann Márton fogadott be bennünket, az iskolában kaptunk
helyet – emlékszik vissza az indulás időszakára a társaság titkára.
– Hogyan kapcsolódik Magyary munkássága a
népfőiskolához?
– Magyary különleges ember volt, európai
szintű közigazgatási tudós, akinek a vezetésével a 30-as években készült egy ma is
példaértékű szociológiai vizsgálat Tatáról és
környékéről. Ennek lebonyolítását, eredményeit, elemzéseit egy különleges könyvben is
rögzítették, maximális szakmai igényesség
mellett. Zseniális anyag született, ábrákkal,
térképekkel, diagramokkal kiegészítve.
– Ez a könyv ma már gyakorlatilag hozzáférhetetlen, pedig ma is iránymutató lehetne a
szakemberek, önkormányzatok számára, de
jól hasznosítható tanulmányi célokra vagy
helytörténeti dokumentumként is. Éppen

ezért döntöttünk úgy, hogy újra kiadjuk ezt
a jeles művet. A könyv különlegességét az
is mutatja, hogy nagyon nehezen találtunk
olyan nyomdai kivitelezőt, aki elvállalta ezt
a komoly szakmai kihívást, hiszen a könyv
formailag is rendkívül igényes.
– A Közigazgatás és az Emberek című
könyv tehát a „diagnózis” volt, s ez alapján
számba vették az „okszerű” gazdálkodás
lehetőségeit. Így született meg a „szociális
vármegye” koncepciója, s ennek volt része
a népfőiskola is.
– A könyv készítői nem elégedtek meg a
problémák feltárásával, a megoldásokat
keresték, és rájöttek, hogy ahhoz, hogy az
emberek képesek legyenek a változásra, a
gondolkodásukat is át kell alakítani. Ebben
segített a népfőiskola. Az alapítás gondolata
dr. Márkus Jenő református lelkésztől származott, és az ő kezdeményezését valósította
meg Magyary Zoltán.
– Nézzük akkor a fő célkitűzéseket! Az alapítás
óta mit tudtak tenni Magyary emlékének megőrzéséért?
– A rendszerváltást követően a Tata Barátok
Körével közösen Magyary szülőházán emléktáblát avattunk a születésnapján. Ebből
nőtte ki magát aztán a Magyary Konferencia
sorozat, amit immáron tíz éve folyamatosan
megszervezünk, s a következőt már szeretnénk legalább regionális rendezvénnyé
fejleszteni.
– 2003-ban, Héregen – itt hunyt el Magyary
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Zoltán és a felesége is –, emlékhelyet állítottunk a haláluk évfordulójára emlékezve.
Emellett Tatán, a városházán is szerepel a
népfőiskola táblája a jeles emlékek között.
– De nem csak Magyaryról emlékeztünk
meg, hanem Kiss István tiszteletére is emléktáblát avattunk, sőt tiszteletbeli elnökünkké
is választottuk őt. dr. Kiss István Magyary
Zoltán közvetlen munkatársa volt több mint
egy évtizedig, és kulcsszerepet töltött be a
már említett tanulmány elkészítésében.
– Az idei 70 éves évfordulóról sem feledkeztünk meg, a régi népfőiskola egykori
épületén, az Újhegyi út 9. szám alatti házon
is emléktáblát helyeztünk el.
– Még egy kiemelkedő alakról, Benda Kálmánról is megemlékeztünk egy emléktábla
avatásával 2008-ban. Ő a népfőiskola első
igazgatója volt, és a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság elnöke.
– Az emlékek sorába tartozik a már korábban
említett Magyary könyv új kiadása is, amit halálának 65. évfordulójára jelentettünk meg.
– Melyek voltak a legjelentősebb programjaik?
Vagyis hogyan sikerült megvalósítani a második célkitűzést, a népfőiskola működtetését?
– Több mint 100 különféle programot valósítottunk meg. Az önkormányzati képviselők
képzése volt az első programunk, amelyet a
Demokrácia Helyi Fejlesztéséért Alapítvány
támogatott. A kuratórium elnöke, dr. Verebélyi Imre, a Megyei Közigazgatási Intézet
vezetője volt, azé az intézményé, amit még
annak idején Magyary alapított! Ez a prog-

ram olyan volt,
ami
közvetlenül
kapcsolódott
az
alapszabályunkban
foglaltakhoz. Később éppen ezért
ezt folytattuk is.
– Egy másik, szakmailag
szintén
fontos programunk
volt, a cigányság vezetőinek képzése,
amelyet egyhetes,
bentlakásos formában sikerült megvalósítanunk. 25-en jöttek
el, és végig is csinálták a tanfolyamot.
– De ugyanilyen „világszám” volt a szociális vármegye gondolatiságát követve, hogy
szerettünk volna egy országos szociális foglalkoztatási konferenciát létrehozni. Dúlt
ugyanis a munkanélküliség Magyarországon. Mi egy kis szervezet voltunk egy ilyen
nagy feladathoz, de a pályázati lehetőségek
akkor már indulgattak, így több területről is
sikerült megtámogattatni ezt az elképzelést.
Belevágtunk, és nagy résztvevői létszámmal,
a munkaügyi szervezetek bevonásával egy
nagyon színvonalas, sikeres rendezvényt
sikerült tető alá hoznunk. Több mint 200 fő
vett részt a konferencián.
– A klasszikus népfőiskolai oktatás indult
be a legnehezebben, mert nagyon nehéz
volt hozzá pénzt szerezni. Ennek ellenére
sikerült elindítanunk a magyar történelem
sorozatot, majd később az egészségügyit.

MAGYARY ZOLTÁN ÉS KISS ISTVÁN:
A KÖZIGAZGATÁS ÉS AZ EMBEREK
(Eredetei kiadvány megjelenés: 1939. Budapest)

A Közigazgatás és az emberek c. kötet ismertetője:
A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 15 éve ápolja a tudós szakmai örökségét, segíti
és végzi az emlékőrzést. E szándék nagyon jelentős kifejeződése a szerzőpáros kötetének
hasonmás kiadásban történt megjelentetése. A könyv az 1930-as évek Tatai Járásának
egészét, és az oda tartozó akkori 26 település helyzetét tárja fel az adatok és információk
gazdagtárházára alapozva, ma is érvényes tudományos alapossággal és módszertannal.
A könyv két változatban készül. A teljesen hasonmás (papír) formátumú kötet
ára 15.000,- Ft, a mellékletek DVD-én csatolva a szöveges részhez 5.700,- Ft.
MEGRENDELHETŐ:
Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság irodájában személyesen:
2898 Tata, Erzsébet királyné tér 13.; Telefonon: 34/482-409, 30/290-20-62, vagy
elektronikusan: nepfoiskola@etata.hu Weblap: www.magyaryz.hu
A KÖNYV MEGJELENTETÉSÉT TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TÁMOGATTA!

– Nehezen ment, 2001 körül jutottunk el
odáig, hogy lett számítógépes tanfolyamunk,
nyelvtanfolyamunk, de folyamatosan növekedtünk, és mára komoly létszámmal folyik
a képzés.
– 2004-ben a Nemzeti Civil Alap (NCA) biztosított némi stabilitást a működésünkhöz.
2002-ben kezdődött az a folyamat, amely a
civil szervezeteknek is teret biztosított. Az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontba be kellett jelentkeznünk, akkreditált oktatási intézménnyé kellett válnunk,
mert ez a pályázathoz szükséges volt.
– 2008-ban pedig már új megoldást jelentett,
hogy a munkaügyben megindult a szolgáltatások kiszervezése, s ebben a civilek is helyet kaphattak. Munkaerőpiaci információ
szolgáltatás keretében több ezer embert a
mi munkatársaink segítenek ezen a téren.
Ez működési szempontból rendkívül fontos
a számunkra, hiszen ez egy havi elszámolási
rendszer, melynek köszönhetően havi ellátmányt kapunk, s ez alapját képezi a folyamatos működésünknek.
– Hogyan emlékeztek meg a kettős évfordulóról,
volt valamilyen ünnepség vagy rendezvény ennek kapcsán?
– Méltó körülmények között, a tatai Pálma
Rendezvényközpontban tartottuk meg az
ünnepségünket, ahol elismeréseket adtunk
át (ide e-mailben ígéretet kaptam arra,
hogy megkapom, kik kaptak és milyen elismerést.)
– Vidám, könnyed műsort állítottunk össze,
a cél elsősorban az volt, hogy jól érezze magát a társaság.
– Emellett megkoszorúztuk az Arnold Hotelben a Népfőiskola régi emléktábláját, s
a végén kis baráti beszélgetéssel zártuk az
eseményt.
– Ez a népfőiskola országos szinten is az elsők között van, ez a fajta intenzitás másutt
nem jellemző. Büszkék lehetünk, hogy ezt a
kettős évfordulót sikerült példaképeinkhez
– Magyary Zoltánhoz, Kiss Istvánhoz és
Benda Kálmánhoz – méltó módon megünnepelnünk.

Cseh Teréz

Gazdaság

Modern orvosi ellátás Velencén
Augusztusban átadják a velencei-tavi térség új egészségügyi központját, amely
mintegy húszezer ember korszerű egészségügyi ellátását teszi lehetővé. A központot üzemeltető önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság vezetőjét, dr. Ferencz
Pétert kérdeztük a korszerű intézmény jelentőségéről.
– Mely településeknek lesz elérhető az egészségügyi
központ?
– Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Sukoró,
Velence, Vereb, Zichyújfalu és Martonvásár
településének közel húszezer lakosa számára,
zöldmezős beruházással valósul meg az új járóbeteg-szakrendelő (Szakorvosi Rendelőintézet).
– A helyszín kiválasztásánál szempont volt, hogy
a térség településeiről jól megközelíthető, könynyen elérhető legyen az egészségügyi központ.
Velence az egyik a 16 önkormányzat közül, akik
az Európai Unió 90%-os finanszírozásával járóbeteg-szakellátó központokat alakíthattak ki.

Így csökken azon települések száma, ahol a járó
beteg-szakellátás messzebb van, mint 15 km.
A cél az egészségügyi szolgáltatásokhoz való
hozzáférés területi kiegyenlítése, társadalmi
esélykülönbségek csökkentése, szolgáltatási
hiányok megszüntetése, lakosság közeli ellátás,
illetve mindezek komplex rendszerének megvalósítása.
– A vadonatúj épület már a tervezés során az
egészségügyi ellátás funkcióinak legmagasabb
szintű figyelembe vételével került kialakításra.
A legmodernebb infrastruktúrával a gondosan
kiválasztott, tapasztalt személyzet biztosítja az

európai színvonalú kúraszerű ellátások, otthoni
szakápolás, belgyógyászati, szemészeti, fül-orrgégészeti, nőgyógyászati, urológiai, bőrgyógyászati, pszichiátriai, neurológiai, sebészeti,
ortopédiai, reumatológiai, kardiológiai, tüdőgyógyászati kezelések elérését. Mindemellett
működik majd optika, gyógyszertár, fogorvosi
rendelő és gyermekjóléti szolgálat, vérvétel,
digitális radiológia, ultrahang-diagnosztika,
valamint mentőszolgálat is a központban. A reumatológiai rendelés kiegészítéseként lesz gyógytorna, illetve fizioterápiás kezelés is. A recepció
lehetőséget biztosít a telefonos bejelentkezésre,
így a várakozási idő is megszűnik majd.
– Az egészségügyi központot mások is igénybe
vehetik?
– A térség településein túl a (Szakorvosi Rendelőintézetnek) központnak (biztosan) reményünk

A budapesti Tus Kft. nagy szakmai tapasztalatra tett szert az egészségügyi intézmények tervezésében. A Közép-Dunántúli
Régióban is több nagy beruházásnál találkozhatunk velük. A velencei járóbeteg-szakellátó tervezésével járó szakmai
kihívásokról Semmelweis Tamást kérdeztük.
Az új velencei járóbeteg-szakellátó és gyógyszertár egy 7-es út menti telekre került, a Szárcsa utca és a Kócsag utca közé. A telken már állt egy
épület, melyben önkormányzati és kistérségi irodák működnek. Tudomásul kellett vennünk ennek a háznak a jelenlétét, mely építészeti értéket
nem igazán hordoz, jellemzője a karakteres kockaház” megjelenés és a törekvése, hogy némi téglaburkolattal tagolja vakolt homlokzatait. Az új
“
épület L-alakban öleli körül a régit. A háromszintes épületben 1500 m2-en kerültek elhelyezésre a rendelők, a gyógyszertár és a mentőállomás.
Az erősen tagolt tömeg, illetve a szürke gress és vörös klinker burkolat játéka meglehetősen mozgalmas, karakteres épületet eredményezett, mely
így jobban illeszkedik a környező házak méreteihez, hangulatához. A második emelet a tó felől erősen visszahúzott, így fantasztikus panorámájú
tetőteraszokat tudtunk kialakítani a várók-folyosók, illetve az igazgatóság előtt.
Az épületen belül barátságos légkört teremt, illetve a tájékozódást segíti a szintenként és funkciónként eltérő színvilág.
Büszkék vagyunk, hogy a számtalan pozitív visszajelzés szerint, a térségben élők számára egy minőségi szolgáltatást és környezetet nyújtó házat
tervezhettünk. Reméljük, hogy a jövőben megépülő többi munkánk is hasonlóan kedvező fogadtatásban részesül és a régióban élők életminőségét
jelentősen javítani tudja. Irodánk a térségben jelenleg több munkán is dolgozik, ezek közül a velenceihez nagyon hasonló az Abán épülő kistérségi
járóbeteg-szakellátó. Illetve kiemelt érdeklődés kíséri a Veszprém Megyei Cholnoky Ferenc Kórház új Onkológiai Tömbjét és a hozzá kapcsolódó
létesítményeket (tető-heliport, belső kert rendezés, melléképület).
Regio Regia
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Dr. Ferencz Péter

A Pécsi Orvostudományi Egyetem elvégzése után a pécsi
megyei kórházban kezd dolgozni szülész-nőgyógyászként. A
szakképzettség megszerzését követően a székesfehérvári Szent
György Kórház szülészet-nőgyógyászati osztályán adjunktusként, majd másodfőorvosként dolgozik. A tisztiorvosi szolgálat
megalakulása után, 1992-2005-ig megyei tisztifőorvos, majd az
ÁNTSZ regionális átszervezésekor egy kistérségi egészségügyi intézet vezetőjeként szerez tapasztalatokat a vállalkozásban történő működtetés technikájával. 2008-ban a kisbéri
Batthyány Kázmér Szakkórház igazgatójává nevezik ki, amely
mellett rész vesz a velencei egészségügyi központ szakmai hátterének kialakításában a központot üzemeltető önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaság vezetőjeként.

szerint lesz szabad kapacitása a helyben adót fizető, egészségbiztosítással rendelkező nyaralóközönség, illetve Gárdony, Agárd (és)
Dinnyés és Pákozd lakosságának igény szerinti ellátására is. Mivel az
intézmény nappali kórházként működik, a térség háziorvosainak a
kúraszerű ellátás tekintetében is (kórházi) hátteret jelent, segítséget
nyújt a betegek (szakorvosi) ellátásában. Az egészségügyi központban a legmagasabb szintű definitív ellátást a magas kvalitású orvosi
háttér biztosítja (majd), illetve a központ szoros szakmai együttműködésben üzemel majd a székesfehérvári Szent György Kórházzal.
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Baja város is tulajdonjogot szerzett a Vertikál Zrt.-ben

Önkormányzatok és Vertikál cégcsoport
2010 májusában Baja város önkormányzata is tulajdonrészt szerzett, s így a Vertikál Zrt. által képviselt hulladékgazdálkodási rendszer mellett döntött. A Vertikál
Zrt. így Bajával, Polgárdival és további tizenkét önkormányzattal, valamint magyar szakmai befektetővel a tulajdonosi körben, húsz év tapasztalattal biztosítja a
településeken hatékony kommunális rendszer működését.
Önkormányzatok és a Vertikál cégcsoport
kapcsolatrendszere a szolgáltatások tükrében címmel tartott rendezvényen adták át
Polgárdi komplex hulladékkezelési rendszeréhez tartozó hulladékhasznosító művet,
s itt került sor az ünnepélyes részvényaláírásra is, amellyel Baja városa 27%-os
részesedésével a Vertikál Zrt. tulajdonosi
körébe lépett. Dr. Révfy Zoltán, Baja polgármestere elmondta, hogy a város eddig
a turisztikai értékekre alapozott, most
azonban vezető szerepet kíván betölteni
a hulladékgazdálkodásban. Felismerték a
környezettudatos viselkedés és nevelés fontosságát, mindemellett a részvényvásárlást
a polgármester gazdasági befektetésnek

tartja, amely haszna Baja városát gazdagítja
majd.
A Vertikál cégcsoport olyan, holding típusú
szervezeti rendszert alakított ki, ahol az
önkormányzati tulajdonú cégek önállósága
megmarad, ugyanakkor a Vertikál Zrt.
megadja azt a szakmai támogatást, amely
egy hatékony szolgáltatási kommunális
rendszer működéséhez biztosítja a feltételeket.
A rendezvényen dr. Balogh Ibolya, Fejér
Megye Közgyűlésének elnöke kiemelte az
önkormányzatok szerepét a hulladékgazdálkodási rendszerek kialakításában, amely

feladatot tulajdonosként tudják igazán jól
ellátni. Elmondta, hogy a Vertikál cégcsoport tulajdonosi szerkezete révén a közösségi, önkormányzati érdekeket mindig szem
előtt képes tartani, ugyanakkor a hazai
magánbefektetők révén a hazai gazdaság
erősödését is szolgálja.
Borbély István Polgárdi, vagyis a Vertikál
Zrt.-t életre hívó város polgármestereként
a kezdetekre emlékeztetett – a város hathétezer főt ellátó hulladékgazdálkodással
és
településüzemeltetéssel
foglalkozó
vállalkozásának talpon maradásához, gazdasági fejlődéséhez elengedhetetlen volt a
növekedés. Mára az önkormányzatokkal
együttműködve országos szintű, komplex
hulladékgazdálkodási rendszert alakított
ki a Vertikál Zrt., amelyben a települési
önkormányzatok tulajdonosi mivolta biztosítja a lakosság igényeinek megfelelő, illetve
folyamatosan bővülő, javuló szolgáltatások
nyújtását, s jelenti a lakossági kontrollt is.

Ferencz Károlyt a Vertikál Zrt. vezérigazgatóját a hulladékkezelési rendszerről kérdeztük:
– A Polgárdiban működő hulladékkezelő
telep és az átadott hasznosító mű komplex
rendszert képez – a szelektív gyűjtés után a
válogatott hulladék teljes körű feldolgozását
lehetővé teszi. Otthont adunk a miskolci és
gödöllői Szent István Egyetemmel közös
kutatásoknak – az egyetemi oktatók, kutatók és gyakornokok Polgárdiban végeznek
technológiai kísérleteket. Míg a Miskolci
Egyetemmel a hulladék mint tüzelőanyag
felhasználása, illetve az ehhez kapcsolódó
kazánfejlesztés a fő terület, addig a Szent
István Egyetemmel közös kutatás-fejlesztési programunk a hulladékfeldolgozási
technológiákról szól.
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– Ahogy azonban a feldolgozás irányát, úgy
a kutatási irányokat is a piac határozza meg.
A Vertikál ereje is éppen ebben rejlik – szolgáltatói és kutatás-fejlesztési tevékenysége
során nem diktál, hanem a megoldáskeresésre helyezi a hangsúlyt.
– Az elmúlt évek gazdasági eseményei milyen
hatással voltak a hulladékgazdálkodásra?
– A gazdasági válság során megnőtt a szerepe az újrafeldolgozásnak, amelyet egyre
erősít a környezettudatos viselkedés hitvallássá alakulása. A cél azonban a folyamatos
feldolgozást jelentő technológia kialakítása,
hiszen a hulladék folyamatosan termelődik,

érzéketlenül a kereslet-kínálat változására.
Mindehhez elengedhetetlen a jogszabályi
háttér, az ösztönzőrendszer kialakítása,
amely például elősegíti a műtrágyával
szemben a komposzt mezőgazdasági felhasználását. A Vertikál Zrt. eredményeivel
és szakmai tapasztalataival a megfelelő fórumokon keresztül mindent megtesz azért,
hogy a szabályozási környezet elősegítse a
minél teljesebb újrahasznosítást és felhasználást, amely végül tisztább környezetet,
élhetőbb településeket jelent majd.
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Tűzoltóemlékmű koszorúzás – Bokros József százados

A csapatzászlót átadja Miskolczi József polgármester
Stolczenberger Tibor tű. őrnagynak

125 éves a tűzvédelem Nyergesújfalun

Csapatzászlóval ünnepeltek a nyergesi lánglovagok
Tűzoltó számára kevés olyan felemelő pillanat létezik, mint a csapatzászló átadása. A nyergesieknek mindez a közelmúltban megadatott. Nyergesújfalu tűzvédelme
megalakulásának 125. évfordulója alkalmából az önkormányzat csapatzászlót
adományozott lánglovagjainak. Stolczenberger Tibor tűzoltó őrnagy, a nyergesújfalui tűzoltóság parancsnoka volt segítségünkre a visszaemlékezésben.
– Mit lehet ma tudni az alakulás éveiről, körülményeiről?
– Pontosan tudjuk, hogy 125 évvel ezelőtt,
május 25-én alakult először tűzoltó egyesület Nyergesen, 69 fővel. A falut pusztító
nagy tűzvészek hívták életre a Nyerges-Újfalu Tűzoltó Egyletet, mely egészen 1986-ig
fennmaradt Nyergesújfalui Önkéntes Tűzoltó Egyesületként.
– Megszűnésének alapvetően az volt az
oka, hogy az 1949 óta létező Nyergesújfalui
Üzemi Tűzoltó Őrsparancsnokság 1976-ban
átalakult Nyergesújfalui Üzemi Tűzoltóparancsnoksággá és gyors fejlődésnek indult.
A Magyar Viscosagyár PAN programjának
megvalósításával párhuzamosan ugyanis
döntés született a Nyergesújfalui Állami
Tűzoltóság fejlesztéséről, új tűzoltólaktanya építéséről és a tűzoltóság technikai
ellátottságának korszerűsítéséről. A vegyi
gyár mind a mai napig a felső küszöbértékű
veszélyességi kategóriába tartozik, és ma is
van létesítményi tűzoltósága.
– Az új laktanyát, amely a Viscosa területén épült meg,1980-ban vette használatba
a parancsnokság, amely hatósági jogkört
is kapott a megalakulásakor. Illetékességi
területe Nyergesújfalu és Lábatlan nagyközség majd 1988-tól ezt már Süttő és Bajót
községek közigazgatási területére is kiterjesztették.
– 1994. január 1-jével az „üzemi” megjelölést
a névből törölték, és a szervezet Nyergesújfalui Tűzoltóparancsnokság néven működött
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tovább.
– Nyergesújfalu Városi Önkormányzata 1995
júniusában az önkormányzati tűzoltósági
feladatok ellátására „Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Nyergesújfalu” megnevezéssel költségvetési intézményt alapított, s ma
ebben a formában működünk.
– Az elmúlt 125 esztendő alatt számos
parancsnok állt a tűzoltóságok élén, de
közülük három munkája mindenképpen
kiemelendő: őrsparancsnokként Ughy Pál,
üzemi parancsnokként Egeresi Sándor, önkormányzati tűzoltóparancsnokként pedig
Hornyai Béla tett igazán sokat a tűzoltóságok működéséért.
– Ma 51-en vagyunk, s ebből 43 fő a beavatkozói állomány.
– Az a tapasztalatom, hogy a vonulós tűzoltók
nem egy könnyen vállalnak vezetői feladatokat.
Ön szívesen vállalta a parancsnoki feladatokat?
– A tűzoltók életére barátokon, ismerősökön
keresztül láttam rá, s alapvetően vonzónak
találtam, főleg az időbeosztás miatt: 24 óra
munka, 48 óra pihenő. 1987-ben szereltem
fel, de akkor még eszembe sem jutott, hogy
a parancsnoki posztra kerülhetek. Tíz évvel
később kezdtem el tanulni, leérettségiztem,
majd Pécsett, a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán elvégeztem a tűzvédelmi szakoktatói
szakot. Ezzel párhuzamosan már tudatosan
vállaltam feladatokat. 1998-tól különleges
szerkezelő voltam az „A”- szolgálati cso-

portban, vagyis a vonulós tűzoltóknál. 2001től megbízott, majd 2002-től kinevezett
szolgálat parancsnokként tevékenykedtem.
2005-ben a parancsnokunk, Hornyai úr felajánlotta a tűzvédelmi megelőzési szakágvezető beosztást, így nyolcórás munkarendbe
kerültem. Bár nem szívesen hagytam el a
klasszikus tűzoltó életet – ami, a mai napig is
hiányzik és megdobban a szívem mikor meghallom a „figyelem riasztás…” felhívó jelet - ,
de tudtam, hogy szükségem van erre a tapasztalatra is, s később be is bizonyosodott,
hogy ez jó választás volt. 2007-ben Hornyai
úr jelezte, hogy nyugdíjba vonul, ezért úgy
döntöttem, hogy beadom a pályázatomat a
parancsnoki beosztásra.
– A képviselőtestület egyhangúlag szavazott,
2007. december 1-jétől határozatlan időre
neveztek ki az állomány élére.
– Megelőzősként nagyon jól ismertem a
környék tűzvédelmét, a környező önkormányzatokkal pedig igazán jó kapcsolatot
alakítottam ki. Igyekszem azóta is a legjobb
tudásom szerint ellátni ezt a feladatot.
– Milyen a kapcsolatuk a fenntartóval?
– A várossal nagyon jó a munkakapcsolat.
Meggyőződésem, hogy ehhez az is hozzájárul, hogy a tűzoltóság mindig nyitott a város,
az emberek felé. Ott vagyunk a mindennapokban és az ünnepeken is, segítünk amiben
csak tudunk - iskolai-óvodai látogatásokkal,
rendezvényeken sátrak felállításával, valamint a rendezvények biztosításával.
– Az ünnepélyes csapatzászló átadás is azt
bizonyította, hogy megbecsülnek bennünket,
hisszük, hogy mi is hozzájárulunk a magunk
módján, hogy a város jól fejlődjön.

Cseh Teréz
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A Continental támogatásával
Járműrendszer-technikai Mérnöki
Mesterképzés indul a Pannon Egyetemen
Célirányos szakemberképzés a piac igényeinek megfelelően Veszprémben

2010 szeptemberétől a Continental Chassis & Safety divíziójának támogatásával
új szakirány indul a Pannon Egyetemen Continental Járműrendszer-technikai
Mérnöki Mesterképzés néven. Az új szakirány a Mérnöki Kar Mechatronikai
Mérnökképzés keretén belül villamosmérnöki, informatikus mérnöki, gépészmérnöki, valamint mechatronikai mérnöki alapképzésen végzett hallgatók számára
kínál szakosodási lehetőséget mesterfokon. A támogatási szerződés aláírására
június 22-én került sor ünnepélyes keretek között a Pannon Egyetemen. A szerződést dr. Ralf Cramer a Continental AG igazgatótanácsának tagja, Pápai Tamás a
veszprémi leányvállalat ügyvezető igazgatója, dr. Rédey Ákos, a Pannon Egyetem
rektora és Zsiborácsné Petró Mária, az egyetem gazdasági főigazgatója látta el
kézjegyével. Az együttműködés keretében az elkövetkező két év folyamán a vállalat
összesen mintegy 50 millió forint támogatást nyújt az egyetemnek az új szakirány
beindításához.
Évtizedes múltra tekint vissza a nemzetközi autóipari beszállító, a Continental és
a Pannon Egyetem együttműködése: 2001-

szerepet szán a veszprémi telephelyen folyó
kutatás-fejlesztési tevékenységnek és ezzel
összhangban egyre növekvő számban keres

ben került aláírásra az a szerződés, amely
a vállalatcsoport veszprémi leányvállalata, a
Continental Teves Magyarország Kft. és az
Universitas közötti együttműködés keretét
adja. Ennek alapján az elmúlt közel 10 év
során diplomamunkák, közös fejlesztések,
valamint tudományos kutatási megbízások
sora került megvalósításra a két partner
gondozásában.
Mivel a Continental egyre hangsúlyosabb

fejlesztőközpontjába mérnököket, 2008-ban
a Pannon Egyetemen megalapításra került
a Continental-ösztöndíj, mely a vállalat
szakember-biztosítását hivatott támogatni,
tovább erősítve az egyetemi-vállalati kapcsolatokat.
A magyarországi munkaerőpiacot általánosan jellemző mérnökhiány megoldása középtávon azonban szélesebb együttműködést
kíván, így mind a Continental Teves Magyar-
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ország Kft. mind a Pannon Egyetem csatlakozott az ez év májusában 12 nagyvállalat és
több felsőoktatási intézmény összefogásával
megalapított Együtt a Jövő Mérnökeiért
Szövetséghez, célul tűzve ki a mérnökképzés
volumenének és színvonalának javítását.
Ehhez a célkitűzéshez tökéletesen illeszkedik a Continental azon kezdeményezése,
mely egy új autóipari szakirány felállítását
indítványozta a Pannon Egyetemen. Az
előkészítő munka már a tavalyi évben elkezdődött, melynek eredményeként 2010
szeptemberi indulással meghirdetésre kerülhetett az új szakirány Continental Járműrendszertechnikai Mérnöki mesterképzés néven. Az új szakirány a Mérnöki Kar
Mechatronikai Mérnökképzésének keretén
belül kapott helyet, és villamosmérnöki,
informatikus mérnöki, gépészmérnöki, valamint mechatronikai mérnöki alapképzésből
kikerülő hallgatók számára kínál továbbtanulási, szakosodási lehetőséget mesterfokon.
A tanterv a korszerű járművek elektronikus
vezérlő egységeinek tervezéséhez és fejlesztéséhez szükséges multidiszciplináris ismeretek átadását tűzte ki célul a képzésben
részt vevő mérnökhallgatók számára. Az
elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását
korszerűen felszerelt laboratóriumokban
gyakorolhatják majd a hallgatók, valamint
a vállalat fejlesztőmérnökeinek segítségével
és irányításával konkrét feladatok, projektek
keretén belül is próbára tehetik megszerzett
szaktudásukat. A vállalat a kezdeményezésen túl aktív szerepet vállalt a képzés tervének összeállításában, továbbá annak jelentőségét hangsúlyozandó az elkövetkező két év
folyamán összesen mintegy 50 millió forint
támogatást nyújt a szakirány felállításához.
A mostani támogatói szerződés aláírásának
jelentőségét mutatja, hogy az eseményt
Debreczenyi János, Veszprém Megyei Jogú
Város polgármestere, a Pannon Egyetem
számos vezető tisztségviselője, továbbá a
Continental Automotive divízióit sorra felkereső, így éppen Veszprémben tartózkodó
prof. dr. Wolfgang Reitzle, a Continental
vállalatcsoport felügyelőbizottságának elnöke is megtisztelte jelenlétével.

Vitkóczi Éva
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Értékteremtők

Kisbéri lovasok nemzetközi porondon
Augusztus végén kezdődik Rómában az egyesfogat-hajtó világbajnokság, amire hazai
versenyzőink is készülnek immáron hónapok óta. Az előzményekről, jelenlegi helyzetről
a kisbéri Jámbor Vilmossal beszélgettünk, aki ma is a mozgató rugója a bakonyaljai
lovassportnak. A nemzetközileg is elismert szakembernek elévülhetetlen érdemei vannak
abban, hogy Kisbér és Ászár nevét jegyzi a lovas szakma, hiszen az évek során számos
nemzetközi versenyt rendeztek itt.
– A rangos megméretésre már megkezdtük a felkészülést, miután megtörtént a
válogatás – kezdte ismertetőjét Jámbor
Vilmos, majd így folytatta: Ezúttal a csapatba került négy versenyző képviselheti
hazánkat az olaszországi megméretésen,
ők a következők: Fábián László Kakasdról, a dabasi Lantos Gábor, a piliscsabai
Bajáki Ferenc valamint jómagam. Bajáki,
csakúgy mint én, Kisbéren dolgozik, itt is
készül a megméretésre. A csapat edzője
Udvari Zoltán lett, ő is ide kötődik, tudniillik, a Bakonyalja fővárosában, Kisbéren
lakik. Így aztán szűkebb hazánk, Ászár
és Kisbér ezúttal, ebben az esztendőben
is bejegyzi nevét a nemzetközi fogathajtás
történetébe.
– Meg kell mondanom, az idei felkészülés
hosszú menetelés volt, még márciusban
kezdtük Rómában. Azután voltunk Csehor57. oldal

szágban, Svédországban, valamint Franciaországban. Az edzéseket igen megnehezítette a rossz idő. Szabályos pályán még egy
percet nem tudtunk edzeni idehaza, ugyanis hazánkban az elmúlt hónapokban nem
volt olyan alkalmas hely, ami ne állt volna
víz alatt. A helyzet nagyon nehéz, a kisbéri
park – ami hajdan a régi versenypálya volt
– mára alkalmatlan a munkára. Tönkretették a búcsúsok, vidámparkosok. A falunapi
rendezvény közérdek, de kötelezni lehetne
őket, hogy utána rendet csináljanak.
– Másrészt: ne feledjük, hogy településünk
ma is a lovas hagyományairól szól, azaz
arra lehet a legbüszkébb. Ugyanakkor itt
van a sok ember, aki nem tud felkészülni
itthon. Más testedzésekre ott van a sportcsarnok, focipálya, no meg a konditerem.
Sajnos az idén fogathajtó verseny nem lesz.
Ennek több oka van. Az egyik a világbaj-

nokság dátuma, a másik a már említett
kedvezőtlen időjárás, a harmadik a gazdasági helyzet.
– No de térjünk vissza az eljövendő versenyre, illetve felkészülésre, hiszen ez a
történet arról szól. Bizakodjunk, hogy az
időjárás végre megváltozik a hátra lévő
időszakra, és javulnak a feltételek. A csapat erős, lelkes, éhes a jó eredményekre. Ez
a tény mindenképpen bizakodásra adhat
okot. Majd meglátjuk, mi fog ebből kisülni.
Meg kell még említeni, hogy a válogatás során két kisbéri ló is sikeresen szerepelt. Az
egyik Farkas József Brian nevű lova, illetve
egy olasz versenyző, Christiano Cividini
tartozik a világ élvonalába Tangó nevezetű, ugyancsak kisbéri származású lovával.
Őt a szakközvélemény a dobogóra várja a
világbajnokságon. Éppen ezért gondolom,
a gondok, nehézségek ellenére Kisbérnek, Ászárnak a bakonyaljai lovasoknak,
hagyományőrzőknek van mire büszkének
lenniük. Ezt a hírnevet szeretnénk tovább
öregbíteni az augusztusi megméretésen mi
is az egyesfogat-hajtó válogatott csapattal.

M. Tóth Sándor
Regio Regia

Utazás

Megnyílt a Turul Utazási Iroda Tatabányán
A Szöllősi Travel nevét Tatabányán és környékén már jól ismerik, hiszen több
mint húsz éve foglalkoznak személyszállítással. Most egy újabb név kötődik majd
hozzájuk, hiszen a cég tulajdonosai – Szöllősi Tamás és Szöllősiné Derecskei Zsuzsanna – a közelmúltban Turul Utazási Iroda néven új vállalkozásukat is útjára
indították. Régi álom valósulhatott most meg: egy saját utazási iroda.
– Miért Turul Utazási Iroda, hogy ha egyszer
már Szöllősi Travel néven jól ismerik a céget?
– Mert azt gondoltuk, a Szöllősi Travel
továbbra is jelentse csak azt, amit eddig:
megbízható személyszállítás, az utazási
irodánkat pedig a várost jelképező turulmadárról neveztük el. Itt élünk a hegy lábánál,

– Valóban, 1992 óta működtetjük családi
vállalkozásként a Szöllősi Travelt. 2003-ban
alakultunk át kft.-vé, és én már akkor nagyon szerettem volna egy utazási irodát, de
ennek elég kemény anyagi és adminisztratív
feltételei vannak, s mi ennek maximálisan
meg akartunk felelni. Ezért vártunk eddig a

A Turul Utazási iroda ajánlataiból
Barangolás Erdélyben és a Csángók földjén

2010.09.03-09.
Utazás: légkondicionált autóbusszal
7 nap 68.000 Ft/fő
A díj tartalmazza az utazási költséget, szállást, félpanziós ellátást, idegenvezetést.

Kárpátalja

2010. október 21-24.
4 nap 30.500 Ft/fő
Az ár tartalmazza az utazás, szállás, reggeli, estebéd, búcsúest és az idegenvezetés
költségeit.

A többnapos utak részletes leírását a www.szollositravel.hu oldalon olvashatja!

Görögországi tengerparti nyaralás Pargán!

Parga busszal 09.13.-09.25-ig 10éj /13 nap
39 900 Ft-tól 42 990 Ft-ig elhelyezés stúdiókban, önellátás
(+ storno bizt 1,5 %, BBP bizt. 460 Ft/nap, foglalási díj 1000 Ft/fő 2 éven felül)
(Aeolus Utazási Iroda)
ahonnan a tatabányai turulmadár tekint le
ránk nap mint nap.
– Válság idején új utazási irodát nyitni, nem
kis bátorság! Miért épp most döntöttek a Turul
Utazási Iroda megnyitása mellett, hiszen már
húsz éve vállalkoznak?
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kezdéssel. Mostanra értünk meg arra, hogy
bele merjünk vágni ebbe az új feladatba. A
válság valóban nem éppen ideális az induláshoz, de én optimista vagyok, s azt is tudom,
hogy amúgy is minden kezdet nehéz. A Szöllősi Travel is nehezen indult, és mégis itt vagyunk immár 20 éve.

– A Turul Utazási Iroda hol található Tatabányán?
– A Gál István Lakótelep 704-ben, a Bárdos
Gimnáziumnál van az irodánk. Illetve július
1-jétől partnerirodánk is működik Oroszlányban, a Fürst Sándor út 50. alatt.
– Milyen utakat kínálnak, illetve kiket várnak a
Turul Utazási Irodába?
– Miután utazásszervezők és -közvetítők is
vagyunk, így részben saját szervezésű útjainkat, részben pedig professzionális partnereink ajánlatait képviseljük. A saját szervezésű
útjaink elsősorban a Kárpát-medencét célozzák, különösen kedvelt úticélunk Erdély.
Utazásközvetítőként pedig helyben elérhetővé szeretnénk tenni a nagy utazási irodák,
a régóta megbízhatóan működő partnerek
ajánlatait: külföldi utakat, egzotikus nyaralásokat kínálunk.
– Óriási előnyünk, hogy széles választékot
tudunk biztosítani egy helyen, irodánkban
sok-sok utazási iroda ajánlata közül választhatnak az ügyfelek. Nem kell tehát lejárni a
lábukat, sokfelé telefonálgatni, érdeklődni,
visszajelzésekre várni, elég ha velünk felveszik a kapcsolatot, s mi minden más teendőről gondoskodunk. Utasainknak tényleg
nincs más dolguk, mint hogy csomagoljanak,
és útra keljenek.
– A nagy választék természetesen azt is jelenti, hogy a sokféle ajánlat között találhatóak
nagyon alacsony árfekvésű utak és különleges, extra igényeket is kielégítő lehetőségek.
– Nagyon nagy hangsúlyt kívánunk fordítani a
vállalkozásokra is, immáron nem csak a személyszállításban, hanem komplett utak megszervezésében is partnereik kívánunk lenni.

Turul Utazási Iroda
Turulbusz Kft.
2800 Tatabánya, Gál I. ltp. 704.
Telefon:
Cseh Teréz
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Személyes ajánlással
Két hét a földi paradicsomban

Görögország – Parga: sziget a szárazföldön
Volt szerencsénk az újonnan alakult tatabányai Turul Utazási Iroda igen gondosan,
igényesen összeállított ajánlatcsomagjából egy felejthetetlen görögországi helyszínt
választani idei szabadságunk eltöltésére. Parga – ez a kicsiny halászfalu – egyelőre nem
igazán ismert a magyar turisták előtt, ezért aztán kedvcsinálónak, reméljük, megfelelő
lesz ez a kis beszámoló.
Parga Görögországnak a hazai turisták által
kevésbé látogatott, nyugati oldalán fekszik,
a Jón-tenger partján. Ha a térképre nézünk,
akkor látható, hogy nem messze húzódik tőle
Korfu szigete (át lehet menni hajóval), illetve
kicsit dél felé az Acheron-folyó torkolata, ahol
a legendák szerint az alvilág hajósa vitte át a
lelkeket az alvilágba. Korfutól délre találjuk
Paxos és Antipaxos szigetét, ahova szintén
érdemes áthajózni. A tenger arrafelé annyira
kék, hogy az ember azt hinné, ilyen nem is létezik. A delfinek jó negyed órán keresztül kísérték a kirándulóhajót, látványos ficánkolásuk hatalmas élményt jelentett mindazoknak,
akik eddig ilyet nem láthattak. A szárazföldön alig ötven kilométerre találhatók
Dodona, az egyik legismertebb ógörög jóshely romjai. Akit tehát a

görög mitológia helyszínei
nyűgöznek le, a szervezett kirándulásokon bejárhatja azokat.
(Kicsit távolabb ugyan, de egy buszos kirándulással elérhető közelségben
helyezkednek el a magányos sziklaszirteken
felépített Meteora kolostorok, ahova szintén
el kell zarándokolnia mindenkinek, aki eddig
ezt nem tette meg.)
Ha valaki egyszerű nyaralásra, fürdőzésre,
napfürdőzésre vágyik, az sem találhatna
szebb, jobb helyet Pargánál. Három hatalmas,
és egy kicsiny, részben köves, részben aprókavicsos, részben pedig homokkal feltöltött
strand várja a tenger szerelmeseit. A városi
59. oldal

strand egy abszolút védett, szigetekkel szinte
teljesen lezárt öbölben található, ahonnét
csodálatos a kilátás a falut körbevevő hatalmas hegyekre, illetve a szigetecskékkel ékített
mélykék tengerre, valamint a települést déli
irányból valaha védelmező, a XVI. században
épült velencei vár szépen felújított maradványaira. Érdemes a kicsiny, valóban a görög
szigetekre hasonlító zegzugos utcácskákon
felkapaszkodni ide, hiszen a parádés kilátáson
túl egy hangulatos vendéglő is működik a több
száz éves falak között. Akinek elege lesz a sós
tengervízből,
az
szinte valamennyi

szállodában
díjtalanul (csak a büfében illik valamit fogyasztani)
igénybe veheti a kisebb-nagyobb édesvizű
medencéket is.
De szintén a szigetek világát idézik a kék-fehérre festett, a hegyoldalban található házak,
a feketébe öltözött idős nénik, a hangulatos
tavernák és a portékájukat mosolyogva kí-

náló szuvenírárusok is. Érdemes Feta-sajtot,
olajbogyót, jó minőségű olíva olajat, az elsőre
kicsit szokatlan ízű, gyantás retzina bort, és
persze ouzót és metaxát vásárolni ajándékba.
Nem szabad kihagyni a strandokat szegélyező
utcák szélén hívogató hangulatos tavernákat
sem. Előtte azonban feltétlenül tanulmányozzuk a kitett étlapokat, hiszen ugyanazért az
ételért sok helyen kétszeres árat is elkérnek a
vendéglősök. Mi a Bacchus nevezetű tavernát
választottuk, részben a tűrhető árak, részben
a parádés vendégfogadás (mindenki mosolygott, villámgyorsak, kedvesek és közvetlenek
voltak a pincérek), és nem utolsósorban az
egész soron egyedüliként elénk tett magyar
nyelvű étlap miatt.
Nem tudom pontosan, hogy hány állandó
lakosa lehet Pargának (olyan 1500-ra tippeltünk), de a forró nyári estéken szinte lépni
sem lehetett a több kilométer hosszú tengerparti sétányon az itt pihenőktől. A görögök
türelemmel, kedvesen viselkednek a turistákkal, látszik, hogy a helyieknek az
idegenforgalom szinte az egyetlen
bevételi forrása.

Egy jó tanács: ha tehetik, repülővel utazzanak, mert a közel
24 órás buszút bizony megviseli az
embert. Ám a fáradtságért alaposan
kárpótol bennünket ez a kis szárazföldi
sziget, a légkondicionált, kényelmes apartmanok és stúdiók, a telepített magyar idegenvezető kedvessége, és a görög emberek lenyűgöző vendégszeretete. Ha tehát Görögországba
igyekeznek, jó szívvel tudjuk ajánlani Pargát,
és persze a Turul Utazási Iroda hibátlan, körültekintő utazásszervező munkáját!

Veér Károly
Regio Regia

Régió

A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség bemutatja…

INNO-HUB – innovációs szolgáltatói adatbázis
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (KDRIÜ) workshop keretében mutatta be innovációs szolgáltatói adatbázisát 2010. június 21-én Komáromban. A Baross Gábor Program keretében kifejlesztett, INNO-HUB névre hallgató
rendszer célja a kis- és középvállalkozások innovációs szolgáltatáselérésének fejlesztése.
A workshop alkalmával Barta Zoltán, a
KDRIÜ projektmenedzsere elmondta,
hogy az innovatív szolgáltatások piacán nehézkesen találkozik a kereslet és a kínálat
– utóbbi területen az ügyfélkör bővítése,
az új piacok nyitása, míg a keresleti oldal
számára a megfelelő partnerek felkutatása
jelent problémát.
A kereslet és a kínálat találkozását kellett
tehát elősegítenünk, amelyre kézenfekvő
megoldást jelentett egy, az interneten elérhető strukturált adatbázis, amely egyszerűen
kezelhető, ingyenes és naprakész.
Az adatbázis létrehozása során a KDRIÜ
munkatársai megyei szintű kérdőíves adatgyűjtést végeztek, amely segítségével feltérképezték és tematizálták az innovációs
szolgáltatásokat. Így három szolgáltatástípus
került elkülönítésre – üzleti és menedzsment, innovációs illetve K+F szolgáltatás.
Ezek közel ötven tevékenységet foglalnak
magukba az inkubációs szolgáltatástól az
üzletfejlesztési, illetve spin-off alapítási
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tanácsadástól a termékfejlesztési stratégia
készítésén, a technológia-transzfer stratégiára irányuló tanácsadáson át egészen
a technológiai auditálásig vagy a műszaki
segítségnyújtásig.
A Közép-dunántúli Régió innovációs
szolgáltató szervezeteit, a működő kis- és
középvállalkozásait tartalmazó adatbázis
a www.kdriu.hu oldalon, az INNO HUB
menüpont alatt érhető el. Itt regisztrálhatnak azok is, akik ott akarnak lenni a régió
innovatív szervezetei közt. Az adatbázisban
szereplő információk egy része – úgy, mint
alapadatok, tevékenység, rendelkezésre álló
infrastruktúra és a szolgáltatási kör – mindenki számára szabadon elérhető, de például
a kapcsolati információk, a humánerőforrásra, a szervezet tagságaira, referenciáira
vonatkozó adatokat csak regisztrált felhasználók láthatják.
Az INNO-HUB innovációs szolgáltatói
adatbázis az Innovációs szolgáltatások integ-

rációja a Közép-Dunántúlon című projekt
keretében jött létre. A projekt emellett hangsúlyt helyez a szolgáltatásokat megismertető
rendezvények szervezésére vállalkozások
számára és egy, a teljes körű szolgáltatási
adatbázist tartalmazó kiadvány elkészítésére.
Az adatbázist bemutató workshop keretében
a térség, illetve a régió meghatározó innovációs szolgáltatói is bemutatkoztak. Így az
előadók között megismerhettük Tatabánya
Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.-t, amelyet Gíber Erzsébet ügyvezető igazgató képviselt, a K+F
Kutatás-Fejlesztési Tanácsadó Kft. részéről
Fodor Edit mutatta be a Tatabányai Ipari
Parkban épülő Technológiai Innovációs
Központot.
Együttműködés
és
Gazdaságfejlesztés
címmel Hegedűs Viktor, a Közép-Pannon
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója tartott
előadást, amelyben megismerkedhettünk
a Közép-Pannon cégcsoport szerepével a
SEPA, a PROMETHEUS, az AutoNet, a
FIDIBE és a Clusters-Cord projektekben.
Bemutatásra került az Ajkai Mechatronikaiés Járműipari Klaszter és a Közép-dunántúli
Napenergia Klaszter is.

Vitkóczi Éva
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Komárom

A Monostori Erőd lehet a turizmus bástyája
Végre adott a lehetősége annak, hogy a Monostori Erőd, Komárom büszkesége méltó
helyet kapjon a határváros idegenforgalmában. A Dunai-bástya, kikötői fogadótér
fejlesztése című uniós projekttel ugyanis pályázatot nyertek, és így zöld utat kapott
az erődben olyan beruházás, amely sokkal vonzóbbá teheti az építményt a látogatók
számára. A részleteket sajtótájékoztatón ismertették.
Zatykó János polgármester beszélt a korábbi, valamint a folyamatban lévő beruházásokról. Hangsúlyozta, hogy milyen fontosak
ezek a projektek Komárom számára, és
az önkormányzat, úgy is mint tulajdonos,
szintén odateszi a részét, hozzájárul a költségekhez.
A pályázatok az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében váltak sikeressé, az
elképzelések megvalósíthatóvá. A 2007-től
2013-ig tartó program során az utóbbi há-

méltán lehetnek büszkék, hiszen az egyik
legnagyobb építészeti egységről van szó.
Varga István, a Monostori Erőd Nonprofit
Kft. ügyvezető igazgatója, a projekt menedzsere örömteli eseménynek nevezte, hogy a
ROP keretében megvalósuló Duna Bástya
kikötőtér fejlesztése eredményes. Tíz éve
moduláris programmá bontották fel, ennek
számos fejlesztési eleme van a pár százezer
forinttól a milliárdos nagyságrendig. Ezek
önálló fejlesztési részletek – és puzzle mód-

Uniós beruházás

A projektgazda a Monostori Erőd Nonprofit Kft. – az Új Magyarország Fejlesztési
Terv Közép-dunántúli Operatív Programjának felhívására – 2010. január 19-én
nyújtotta be pályázatát. A bíráló bizottság döntése értelmében, az Irányító Hatóság
jóváhagyásával a nettó 468 650 190 Ft elfogadott megvalósítási költséghez 385 884
Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek. Az önrészhez a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mintegy 72 millió, Komárom Város Önkormányzata pedig 11 millió
forintot biztosít.
A cél a Monostori Erődben a Duna Bástya alsó szintjének felújítása és turisztikai
hasznosítása. Komplex kiállító- és szolgáltatási tereket alakítanak ki a fejlesztés során. Messzemenően figyelembe veszik a műemléki irányelveket, a térszerkezeteket
és felületeket eredeti formájában megőrzik.
A kikötői fogadótér fejlesztését a bástya előtti partszakaszon lévő folyami kikötő
indokolja, amelyben a vízi úton érkező vendégeket szolgálják ki.
A beruházás fontos lépés a távlati cél felé: a Komáromi Erődrendszer legyen egy
komplex, önfenntartó, euro-regionális rangú, határon átnyúló kulturális központ,
egyben az ország egyik legjelentősebb idegenforgalmi attrakciója.
rom esztendőben 6 milliárd 345 millió forint
érkezett a városba központi forrásokból.
Zatykó János szerint ilyenkor örülhet a polgármester, az önkormányzat, sőt mindenki,
aki részese ennek az eredménynek. A Monostori Erődben végzett beruházásra pedig
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jára fedik le azt a kulturális-idegenforgalmi
programot, amelyet megcéloztak.
A komplex rendszerben a három erőd közül
a Duna Bástya a legfontosabb. Hozzá kell
tenni: mai állapotában elhanyagolt, üresen
áll, de a tervek megvalósulása után erősíteni

Az erőd múltja

A Monostori Erőd a Komáromi
Erődrendszer negyedik tagjaként
épült 1850 és 1871 között, de hadászati jelentőségét már abban az időben elvesztette. Később laktanyaként
szolgált. A trianoni határ az erődrendszert kettévágta: a Monostori
Erőd, a Csillag Erőd és az Igmándi
Erőd Magyarországon maradt, míg
az Öregvár, az Újvár és a Nádor-vonal Észak-Komáromban található. A
Monostori Erődben a szovjetek bevonulásával lőszereket tároltak, a Déli
Főhadsereg legnagyobb lőszerraktára Komáromban volt. A kivonulást
követően állami tulajdonba került
az erőd, műemlékké nyilvánították.
2000-től a Monostori Erőd Nonprofit
Kft. vagyonkezelésében van.
fogja a turizmust. A legnagyobb fedett tere
az erődrendszernek, mely egyébként vasúton, gépkocsival, vízi úton egyaránt könnyen
megközelíthető. A felújítás követően itt
megtartható esküvők, közös rendezvények,
bérleti díjak bevételt hoznak majd. Helyet
adnak állandó és időszaki kiállításoknak. Az
erőd nem múzeum ugyan, de sok mindent
befogad. Nem csupán a belső fejlesztéseket
szolgálja, egyben alapja a további városi illetve környékbeli fejlesztéseknek, mint például
a Duna Stratégia.
Varga István megköszönte a városnak, hogy
az önrészt biztosították: így minden adott,
hogy eredményesek legyenek.
Perjési Emilné műszaki tanácsadó, a beruházás lebonyolítója arról tájékoztatta a
megjelenteket, hogy elképzeléseiknek két
sarokpontja van: az egyik maga az erőd, a
másik pedig a gyógyfürdő – tudniillik utóbbi
kapcsán is vannak pályázati lehetőségek.

M. Tóth Sándor
Regio Regia

Tatabánya

KEM KISZÖV és FMKIK közös szervezés

Európai KKV Hét Tatabányán
2010. május 25-én második alkalommal indult útjára az Európai Bizottság
vállalkozói létformát népszerűsítő rendezvénysorozata, az Európai KKV Hét. A
nemzetközi program fő célja az volt, hogy a vállalkozásokat lendületbe hozza. A
rendezvénysorozat tatabányai állomására május 31-én került sor az Árpád-hotelben, mintegy ötven érdeklődő előtt.
A megjelenteket Benkovics Alajos, a KISZÖV Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség elnöke köszöntötte.
Ezt követően dr. Radetzky Jenő, a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke vette át a szót. Előadásában rámutatott,
hogy a magyar gazdaságpolitika felismerte
a kis- és középvállalkozások jelentőségét.
Ők adják a vállalkozások 99%-át, a GDP
61%-át és az export 28%-át. Ez utóbbin
feltétlenül kell javítani, és ez egybeesik az
unió szándékával, amely nem preferálja a
multi cégek támogatását. Ha a pályázati
rendszer a forráselosztásnál a KKV-kat
részesíti előnyben, akkor nagyon hamar
megvalósulhat az egymillió új munkahely,
hiszen ha csak minden magyar kisvállalkozás 1 plusz főt foglalkoztat a jövőben, az
már félmillió álláshelyet jelenthet.
Dr. Vadász György, a Magyar Iparszövetség ügyvezető társelnöke szerint a magyar
gazdaság gondja a rossz foglalkoztatási
szerkezete, vagyis az, hogy a munkaképes
lakosság 44 százaléka láthatóan nem végez
munkát. A 10 éven belüli egymillió munkahely a hazai kis- és középvállalkozások
fejlődésének támogatása nélkül nem valósulhat meg. Szükség van a vállalkozások
adminisztrációs terhének csökkentésére
Regio Regia

is, hiszen ez Magyarországon a GDP 6,8
százalékát teszi ki. Kiemelte: meg kell teremteni a hazai kis- és középvállalkozások
finanszírozását végző intézményrendszert.
Olyan pénzügyi háttérre lenne szükség,
amely tekintettel lenne a középtávú fejlesztésekre, a foglalkoztatásra. Az adórendszert korszerűsíteni, egyértelművé, könnyen
értelmezhetővé és teljesítményösztönzővé
kellene tenni. Az oktatást, a szakképzést, a
felnőttképzést pedig a gazdaság igényeihez
kell igazítani.
Dr. Mózes István, a Közép-dunántúli
Munkaügyi Központ jogi főosztályvezetője
ismertette, hogy a régió a foglalkoztatási
alapból 2010-ben 2,3 milliárd forintot
használhat fel. Ennek 44%-át képzésre,
20-20%-át bértámogatásra és közhasznú
munkára, 10%-át munkahelymegőrzésre,
6%-át pedig önfoglalkoztatás támogatására lehet költeni. A részletes adatok,
a támogatási prioritások elolvashatók a
www.afsz.hu weboldalon.
Ezt követően a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara munkatársai kaptak szót.
Buda Csilla irodavezető bemutatta az
FMKIK által működtetett Enterprise Europe Network Közép-dunántúli Regionális

Irodát, amely magát az Európai KKV Hetet is megszervezte. Részletesebb információt olvasóink a www.fmkik.hu/enterprise
honlapon találnak.
Petrás Éva, az FMKIK projektmenedzsere
ismertette a Small Business Act (Kisvállalkozói Intézkedéscsomag) tíz alapelvét,
amelyek segítségével az unió támogatni
igyekszik a KKV-kat. Ezek a vállalkozói
készség előmozdítása, az újrakezdés lehetősége, a KKV-barát közigazgatás, a
gondolkozz előre kicsiben elve, a közbeszerzések, az EU-s és EU-n kívüli piacok
kihasználása, a KKV-centrikus finanszírozás, az innováció és a szaktudás fejlesztése.
Szabó Sándor, az FMKIK tanácsadója
ismertette azokat az érvényben lévő pályázati lehetőségeket, amelyekkel jelenleg
élhetnek a KKV-k.
Gérnyi Gábor és Faludi Ilona a Magyar Export Hitel Biztosítótól (MEHIB) az export
előfinanszírozás, a vevőhitel-biztosítás és a
befektetés biztosítás előnyeit ecsetelte.
Dr. Petőcz Erzsébet, a KEM KISZÖV ügyvezető igazgatója zárszavában reményének
adott hangot, hogy a megjelent vállalkozások az életben is hasznosítani tudják a
konferencián elhangzottakat. Kiemelte jó
kapcsolatukat az FMKIK-kel, amely nem
csak a mostani tanácskozás megszervezésében, hanem folyamatos információcserében, egymás kölcsönös segítésében is
megmutatkozik.

Veér Károly
62. oldal

Vállalkozás

Videoton Vállalkozói Akadémia – Székesfehérvár

Magyar KKV vs. nemzetközi piac
Mit gondol, ön felkészült arra, hogy a világpiac szereplői között képviselje vállalkozását?
Ma már nem egymással versenyeznek a magyar vállalkozások, hanem a világ más táján
fellelhető, hasonló profilú vállalkozásokkal kell felvenniük a harcot. Ha a vállalkozás
vezetője erre nem készül fel, a vállalkozását sem tudja felkészültté tenni.
Az a tény régről ismert, hogy egy vállalkozás eredményességét és fejlődőképességét
nagyban befolyásolja a vezető személyes
elhivatottsága a fejlődés iránt. A felmérések azt bizonyítják, hogy a magyar KKV
szektor harmadannyit költ képzésre, mint
a környező országok vállalkozói, emiatt a
beáramló tudás is harmada a nemzetközi
versenytársakénak. Ma Magyarországon
tízből maximum két vállalkozás képes a kitűzött céljait a megvalósításig elvinni. Márpedig a KKV szektor a magyar gazdaság
húzóhámja, ami ha nem tart eléggé, köny-

nyen lemarad a fél rakomány út közben…
A szeptemberben induló Vállalkozói Akadémia olyan program a kis- és középvállalkozók számára, amely a vezető személyes
fejlődésén keresztül a vállalkozás fejlesztését is magában foglalja.
A képzés során a résztvevők számos új
ismerettel gazdagodnak, de a hozzáadott
értékét mégis a megszerzett lexikális tudás
konkrét vezetői intézkedéssé konvertálása,
a tanultak gyakorlatba történő átültetése
jelenti folyamatos tanácsadói támogatás
mellett. Ehhez célirányos adaptációs fel-

Videoton Vállalkozói Akadémia
A képzésben érintett témakörök:
- Mikro- és makrogazdaságtan, pénzügyi, jogi- és EU ismeretek,
pályázatírás
- Projektmenedzsment, vállalatirányítás, IT
- Emberi erőforrás gazdálkodás, szervezetfejlesztés,
teljesítménymenedzsment
- Marketing és szolgáltatásmenedzsment,
minőségügy, értékesítés, személyes PR
- Etika, illemtan
- Tárgyalástechnika, kommunikáció, prezentáció
- Konfliktuskezelés és érdekegyeztetés, változáskezelés
- Interkulturális kommunikáció
- Idegen nyelvi képzés
Képzés időtartama: hat hónap
Várható indulás: szeptember
Képzés helye: Székesfehérvár, Berényi út, 22/533-311

A képzés a szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható!

adatokat, majd visszacsatolást kapnak a
résztvevők a működésükre, és válaszokat a
felmerülő kérdéseikre.
Ónodi Mária, a képzés fejlesztője arról beszélt lapunknak, hogy melyek azok a területek, amelyeken a képzők üzleti tapasztalata
kézzel fogható előnyt jelent a képzésre jelentkező vállalkozóknak.
– A résztvevőkkel tanácsadóink interjút készítenek, ahol többek között a vállalkozás
aktuális helyzete, és jövőbeni fejlődési irányai is feltérképezésre kerülnek. A kapott
információkat oktatóink visszaforgatják a
képzés tananyagába, így a megoldási lehetőségek minden résztvevő egyedi helyzetére rendelkezésre állnak.
– A képzés nem költség, hanem megtakarítás. Egy vállalkozás számára egy hat
hónapos fejlesztési folyamat milliós nagyságrendű tételt jelentene, ám ez az összeg a vállalkozó zsebében marad, sőt a fejlesztések
eredményeként hatékonyabban működik a
vállalkozás, és kiegyensúlyozottabb a vállalkozó. Ez utóbbit – igény esetén – teljes
körű egészségügyi szűréssel is igazoljunk.

A Videoton Képző Központ
már 1995. óta akkreditált
felnőttképző intézmény.

A képzési palettán megtalálható:
- több mint 10 féle IT képzés
- 38 szakmai tanfolyam
- 16 féle készségfejlesztő tréning
- vezetői képzések és továbbképzések
- nyelvi képzések

Látogasson el honlapunkra, ahol
még ingyenes képzést is találhat!
www.kepzes.videoton.hu
Vitkóczi Éva
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TÉLI OLIMPIKON NYÁRON
Keszler Andrea tizenhét évet dolgozott az olimpiai helyezésért

Mindig csodáltam azokat, akik dacolva a nehéz körülményekkel, önmagukat is nap
mint nap legyőzve érnek el sikereket. Keszler Andrea rövidpályás gyorskorcsolyázónő
ilyen. Társnőivel nemzetközi viszonylatban tenyérnyinek számító jégfelületen készülve,
minimális támogatással jutott el az olimpiára és ért el értékes helyezést. A még csak huszonegy éves tatabányai olimpikonnal a megyeszékhely jégpályájához közeli otthonában
beszélgettem.
– Hogyan lesz valakiből Magyarországon gyorskorcsolyázó?
– A családból először a nővérem kezdett el görkorcsolyázni a Jókai iskolában. Édesapám négyéves koromban engem is elvitt Lugosi László
tanár bácsihoz és ott ragadtam. Először természetesen csak játékos foglalkozások voltak, de
hétéves koromtól már versenyeken is indultam.
Tízévesen már a jégkorcsolyával ismerkedtem
és hosszú ideig párhuzamosan űztem mind a két
sportágat. Körülbelül öt éve döntöttem úgy, hogy
csak a jégkorcsolyára összpontosítok.
– Miért választottad inkább a jeget?
– Akkor már tizenhat éves voltam, és mind a két
sportágban válogatott kerettag. Döntenem kellett, mert a két szakág hasonlít ugyan, de nagyon
sokban különbözik is egymástól, és egy bizonyos
szint fölött már specializálódni kell. Minden
sportoló álma az olimpiai szereplés, és ez görkorcsolyában nem lehetséges, így a rövidpályás

gyorskorcsolyát választottam.
– Így utólag már elmondhatom, jól döntöttem.
Ma már Budapesten, a Sportország SC-nél
készülök, ott állandóan van jég, és magasabb
szintű szakmai munka folyik, de hű maradtam a
gyökereimhez, és a Tatabányai Diákkorcsolyázó
Egyesület versenyzője maradtam.
– A nagy álom teljesült. Részt vehettél a vancouveri
téli olimpián.
– A hosszú évek alatt elvégzett sok munka meghozta a sikert is. A válogatottnál kialakult egy
erős váltó, amelyet a Huszár Erika, Darázs Rózsa, Heidum Bernadett és én alkotunk. Tavaly
Torinóban megnyertük az Európa-bajnokságot,
ez önbizalmat adott a nagyon kemény olimpiai
kvalifikációs sorozat előtt. Engem sajnos egy
csúnya bokaszalag-szakadás hátráltatott, de
végül az amerikai Marquette-ben rendezett
Világkupa versenyen sikerült kiharcolnunk az
olimpiai részvétel jogát.

Keszler Andrea

Született: 1989. július 28.
Iskola: Kossuth Lajos Közgazdasági
és Humán Szakközépiskola, jelenleg
gazdálkodási menedzsment asszisztens
OKJ képzésre jár.
Egyesület: Tatabányai Diákkorcsolyázó
Egyesület
Eredmények: Már maga sem számolja, hány korosztályos bajnoki cím és
helyezés.
Torinó: Európa-bajnoki aranyérem, amit a Huszár Erika, Darázs Rózsa,
Heidum Bernadett, Keszler Andrea összetételű női váltó ért el.
Vancouver: ugyanezzel a váltóval ötödik helyezés a téli olimpián.
Regio Regia
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– Hogyan sikerült az ötödik helyezés?
– Ott már minden csapat nagyon erős volt.
Az elődöntőben sajnos csak a negyedikek
lettünk, így a B-döntőben versenyezhettünk
tovább az ötödik-nyolcadik helyezésért. Itt
sikerült a második helyezést elcsípnünk, ez
az összesítésben a hatodik helyet jelentette
volna, ám az A-döntőben a dél-koreai csapatot egy szabálytalan váltás után kizárták, így
eggyel előrébb léphettünk, és végül az ötödik
helyen fejeztük be a versenyt. A számot egyébként Kína váltója új világcsúccsal nyerte,
Kanada és az Egyesült Államok előtt. A negyedik helyen a holland váltó végzett.
– A hazaérkezés után nem maradt el az elismerés sem.
– Az olimpia után csapattársaimmal és edzőimmel együtt Varga Zoltán önkormányzati
minisztertől a Magyar Köztársaság Bronz
Érdemkeresztjének Polgári Fokozatát vehettük át.
– A miniszter úr a köszöntőjében ezt
mondta: „Önök fiatalok, erősek, ügyesek,
hiszem, hogy megtalálják majd helyüket a
sportéletben, s majd az életben is. Olykor
„őrült módon” fel kell gyorsítani, máskor
meg taktikázni, netán még egy kis lökdösődés is belefér a kanyarban, de aztán majd
egyenesbe jönnek! Irigylem a tempójukat,

száguldjanak tovább!” Ezek a szavak megerősítettek abban, hogy volt és van értelme
a sok munkának.
– Hogyan tovább?
– Januárban Európa-bajnokság, majd attól
függően, hogy milyen anyagi lehetősége
lesz a szövetségnek, Világ-kupa versenyek.
Ez utóbbi sajnos bizonytalan. A legfőbb cél
természetesen a 2014-es téli olimpia, amit
Szocsiban rendeznek.
– Most, amikor ez az interjú készül, nyár közepe
van. Mit csinál ilyenkor egy gyorskorcsolyázó?
– Természetesen mindennap ugyanúgy járok
Budapestre edzésre, mint máskor. Utazással
együtt ez napi hétórás elfoglaltságot jelent.
Jeges edzés, konditerem, futás, imitációs
gyakorlatok. Ez a menü.
– Mire jut idő mindezek mellett a magánéletben?
– Természetesen készülök arra az időre,
amikor bejezem a sportpályafutásomat. A
tatabányai Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, sajnos a felvételim nem
sikerült, így most gazdálkodás menedzsment
asszisztens OKJ-s képzésben veszek részt, és
újra fogok felvételizni a Gazdasági Főiskolára. Ugyanúgy élek, mint bármelyik korombeli fiatal, csak szervezettebben.

– Ahogy elnézem a felszerelésedet, nem egy olcsó sportágat űzöl.
– Amit a versenyeken látnak rajtunk az a
korcsolyától a sisakig több mint félmillió
forintba kerül. A használat folyamán kopik, szakad, állandó karbantartást igényel.
Az edzőtáborok, az edzésekre, a hazai és a
külföldi versenyekre az utazás és a nevezési
díjak komoly összegeket emésztenek el. Igen,
ezen a szinten a gyorskorcsolya nagyon drága sportág.
– Kitől és mennyi támogatást kapsz?
– Az eredményeim alapján Gerevich-ösztöndíjban részesülök. A tatabányai önkormányzattól kaptam egyszeri olimpiai felkészülési
juttatást, a Grundfos Magyarország Gyártó
Kft. pedig szintén egyszeri támogatásban
részesített. Ennyi. A szüleim támogatják a
sportolásomat, és tartanak el. Bizony elkelne
a sportágnak is és nekem is a szponzoráció.
– Kis ország, nagy nehézségek, monoton edzések. Mégis?
– A csapat öröme egy-egy siker után mindenért kárpótol. A következő olimpiáig ez ad
erőt a folytatáshoz.

Süle Károly

Hajrá, Vidi!

1985-ben UEFA-döntős volt a csapat.
A magyar futball egyik kimagasló eredményének értékeli mindenki a 20 évvel ezelőtti teljesítményt. 1985. május 22-én a Real Madrid - Videoton 0:1-es eredményt
kivívó hajdani nagy csapat: Disztl P. - Csuhay, Disztl L., Végh, Horváth, Burcsa,
Csongrádi, (57. Wittman), Vadász, Szabó, Májer, Novath (51. Palkovics) Edző:
Kovács Ferenc. Gólszerző: 86. perc: 0:1 Májer.
A kupát ugyan az első mérkőzésen (3:0)
aratott győzelmével a madridiak nyerték a
székesfehérvári csapattal szemben, az mégis
megkoronázta a döntőig eljutás küzdelmét,
hogy a piros-kék Vidi otthonában győzte le
a spanyol csapatot.
Erre a sporttörténeti helyzetre emlékeztek
Warvasovszky Tihamér polgármester, Brájer Éva, dr. Cser-Palkovics András, Vargha
Tamás országgyűlési képviselők, Horváth
Miklós Csaba, önkormányzati képviselő, a
sportbizottság elnöke, a Videoton Sportklub
vezetői, a Videoton FCF Baráti Kör és a Videoton Futballbarátok Klubja képviselői. A
múlt és a jelen érdekes összefonódását az a
különlegesség adta, hogy Kovács Ferenc, a
Videoton FC tiszteletbeli elnöke épp Madridban tartózkodott a BL-döntőn, akárcsak
25 évvel ezelőtt...
Nagy szó volt, hogy az egész futballvilág
rácsodálkozott egy vidéki magyar csapatra,
akik olyan neveket utasítottak maguk mögé,
65. oldal

mint a Dukla Praha, a Paris St-Germain, a
Partizan, az UEFA-kupa negyeddöntőjében
a Manchester United, majd a Zseljeznyicar.
A méltatások és emlékek felidézése után a
város köszöneteképp ajándékokat vehettek
át a történelmet író csapattagok, s közösen
tisztelegtek a hajdani gólszerző Májer Lajos
emléke előtt.

Dr. Göde Andrea
Regio Regia

