




Nem túlzás, több százezer embert foglalkoztat: 
mi legyen a hitelével? Kovács Károlyt, Magyar-
ország piacvezető független cégének pénzügyi 
tanácsadóját először a devizahitelek kiváltásá-
val kapcsolatban kérdezte a Regió Regia. 

– Elfogadta az Országgyűlés a devizahitelesek 
megsegítéséről szóló törvény végleges változa-
tát. Ezáltal némi könnyítést kaptak azok az em-
berek, akik nem tudják fizetni hitelüket. Az új 
törvény szerint aki 90 nap késedelemben van, 
egyszer kérheti a futamidő meghosszabbítását, 
de maximum 5 évvel – idézi fel Kovács Károly 
a történteket. 

– Kik juthatnak ilyen lehetőséghez? 
– Először csak a lakáscélú hitelekre vonatko-
zott, utána a szabad felhasználású hitelekre 
is kiterjesztették ezt a lehetőséget az ügy-
felek számára. A rögzített árfolyam a svájci 
frank esetén 180 forint/frank, euró esetén 
250 forint/euró, japán jen esetén pedig 200 
forint/jen. 

– Lesznek olyan bankok, amelyek ezeket a hitele-
ket ki tudják váltani azoknak az ügyfeleknek, akik 
nem tudják egy összegben kifizetni? 
– Mindenképpen. Ezeket a bankokat azonban 
szintén meg kell vizsgálni, hogy milyen konstruk-
ciókat ajánlanak,  milyen feltételek mellett adják 
a hiteleket. Ehhez azt javaslom mindenkinek, 
hogy az érintettek keressenek meg egy független 
pénzügyi tanácsadót, aki az ügyfél érdekeit nézi, 
és nem a bank érdekeit. Csak ezután hozzák meg 
pénzügyi döntéseiket, mert egy ilyen döntés több 
millió forint veszteséggel járhat, ha nem helyes. 

– Fontos kérdéskör a nyugdíjproblematika. 
– A nyugdíjkérdés ma Magyarorszá-
gon sokat feszegetett dolog, egyrészt a 
magánnyugdíjpénztárak beolvasztása miatt, 
másrész az emellé párosuló demográfiai (né-
pességtudományi) és világgazdasági okok miatt. 
Szakmai utam során több ezer emberrel folytat-
tam beszélgetést pénzügyi témában, és 95 száza-
lékban a nyugdíj mindig érdekes pont volt. Azt 
kell, hogy mondjam, a lakosság nagy része nem 
tudja, mennyi nyugdíjat fog kapni, annak milyen 

vásárlóértéke lesz, ha szeretne is megtakarítani, 
mi lenne a legjobb, és így tovább… 

– Miért kell az embereknek sürgősen megkezdeni a 
felkészülést a nyugdíjas évekre? 
– Egyrészt a világgazdasági problémák miatt 
megszorításokról, mentőcsomagokról hallunk 
évek óta,  és az országoknak túl kell élni nap 
mint nap. A görögöknek vagy a  portugáloknak 
különösen kényes időszak volt, de 2009 első fe-
lében Magyarország számára is. Ez azt eredmé-
nyezi, hogy ami pénz mozgatható, ahhoz hozzá is 
nyúlnak, így a nyugdíjkasszák sem maradnak ki 
a sorból. A másik kényes terület a demográfia, az 
elöregedő társadalom. Kevesebb gyermek szüle-
tik, a társadalom egész Európában elidősödik. 
Ez azt eredményezi, hogy nem lesz annyi eltar-
tó, dolgozó, amennyi nyugdíjas és ez hatalmas 
befolyással lesz az állami nyugdíjra. A Ratkó-
korszakban születettek elkezdenek nyugdíjba 
menni, nekik már kevesebb lesz a pénzük, mert 
2013. január 1-jétől várhatóan megadóztatják a 
nyugdíjakat: akinek 40 éves munkaviszonyan 
van, a 40 év átlagkeresetének nem a 80 százalé-
kát fogja kapni ahogy azt sokan gondolják, ha-
nem a 66 százalékát. 

– Ráadásul nagyon kevés az aktív, a termelő dolgozó. 
– Így van, hiszen 2,3 millió eltartóra csaknem 
10 millió eltartott jut. Az első szám azért olyan 
kicsi, mert nincsenek benne a munkanélküli-
ek, a közalkalmazottak, a minimálbéresek és 
a rokkantnyugdíjasok, akik európai viszony-
latban nálunk vannak a legtöbben. Csökken a 
járulékfizetők száma, mert kevés a születés, így 
a befizetett járulék mértéke is kevesebb lesz. 
– Ezzel szemben öregszik a társadalom, több 
lesz a nyugdíjas és a várható nyugdíj mértéke 
minimális lesz. 

Devizahitelek, 
az előtörlesztés 

és az öregedő társadalom 

Százezrek égető gondjai: Mi lehet a jó recept?

Kérjen tanácsot! Telefon: 06-30-7373-961 * Email: kovacs.karoly@vipbroker.biz 

PÉNZÜGYEK – TANÁCSOK - MEGOLDÁSOK

Kérjen egy európai nyugdíjstratégia tervezést! 

Nyugat-Európában nagyon kedvelt stratégia, hogy a vállalatok gondoskodnak az alkal-
mazottakról, és a cégnek van nyugdíjstratégiai menedzsmentje. Ezt már Magyarorszá-
gon is meg tudjuk valósítani adómegtakarítással, amit első körben a cégvezetők sze-
retnek kihasználni. Természetesen a privát nyugdíjstratégia szintén egyre népszerűbb 
Magyarországon.
Nyugdíjstratégia készítéséhez és további információkért kérem, írjon e-mailt.

Üdvözlettel és Tisztelettel: 

Kovács Károly 
General Sales Force Manager
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Németh Zsanett hazánk első női birkózó világbajnoka – 8. oldal

A közelmúltban elért fantasztikus eredményt Németh Zsanett 
lakóhelyén, Berhidán is nagyra értékelték. A város elismerő 
oklevelét Pergő Margit polgármester a település legnagyobb 
közös ünnepén, a Berhidai Napok alkalmával nyújtotta át az 
ifjú sportolónak. 

Hogyan építhetünk patinás hangulatú utcákat? – 16. oldal

Gyönyörű a reggeli kelő és az esti lemenő nap surló fényében, 
de talán a legszebb egy nyári eső után. A vendégeim irigykedve 
nézik, a családom élvezi, a kutyám imádja, és én büszkén muta-
tom.  Nem, ez nem tégla, ez valami más, ez a Téglakő – válaszo-
lom a kérdésekre. Barabás Árpáddal, a Téglakő elem megálmo-
dójával beszélgettünk ötletekről, és azok megvalósításairól.

A világutazó közgazdász – 18. oldal

Két generáció jövendő közgazdászait oktatta Budapesten, 
Tatabányán, Csíkszeredán és Székelyudvarhelyen. Több ezren 
tanultak, tanulnak az általa írt, és a cége által kiadott tanköny-
vekből. Nyugdíjazása óta a világot járja, és zamatos, szép bort 
termel szigligeti szőlőskertjében. Dr. Simanovszky Zoltánnal – 
aki jövőre lesz hetven éves – tatabányai lakásán beszélgettünk.

Piacvezető az Alföldi Tej – 20. oldal

Nehéz életben maradni. Úgy lehetett kijutni a válságból, hogy 
100 fő tulajdonos-tejtermelő összefogott, és társas vállalkozást 
alakított. Ez a felelősségteli döntésük a fehérvári üzem kb. 
450 fős gárdáján kívül még 8-10.000 főt érintett és mozgatott 
meg az ágazatban, no meg a magát a hazai tejipart – méghozzá 
pozitívan – tudtuk meg Mélykuti Tibortól.

Ajánló
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Beruházások 
futószalagon

Az elmúlt időszakban a szokásosnál jóval több meghívót 
hozott szerkesztőségünk számára a postás. A Királyi Ré-
gió szinte minden pontján indult, vagy lezárult egy-egy 
beruházás. Intézmények, utak, gyárak, üzemek újultak, 
újulnak meg, gazdagítva és szebbé téve szűkebb hazán-
kat.
A nagyobb, tőkeerősebb cégek, önkormányzatok saját erő-
ből vágtak bele egy-egy munkába, míg a kisebbek főleg 
pályázati segítséggel kezdtek bele terveik megvalósításá-
ba. Így aztán jelenlegi lapszámunkban a megszokottnál 
több ilyen jellegű beszámolóval találkozhatnak.
Természetesen minden eseményen – alapkőletételen, áta-
dón – nem tudtunk ott lenni, hiszen volt olyan nap, amikor 
egyszerre öt különböző helyen kellett volna megjelenni, 
de igyekeztünk legalább valamiféle körképet adni ezekről 
az ünnepségekről.
Örvendetes ez a nagy beruházási kedv, reméljük, hozzá-
járul a hatékonyabb termeléshez, a jobb szociális ellátás-
hoz, a biztonságosabb közlekedéshez, és új munkahelyek 
teremtésével az emberek megélhetéséhez.
Ez utóbbira azért is pokolian nagy szükség van, mert a 
szemünk előtt zajlik az eurozóna országainak gazdasági 
válsága, ami persze nálunk is hatványozottan érződik. 
Drágább a benzin, az élelmiszer, egyszóval a megélhetés, 
és a szakértők semmi jóval nem biztatnak bennünket.
Ezért fontosak az új munkahelyek, hiszen csak munkával, 
jobb teljesítménnyel tudjuk átvészelni ezt a rendkívül kri-
tikus időszakot. Ehhez kíván erőt és kitartást 

Veér Károly
főszerkesztő

Ajánló
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Schmidt Csaba ünnepi köszöntőjében az ösz-
szefogás és a munka szerepének fontosságát 
hangsúlyozta. A polgármester rámutatott, 
hogy Tatabányán mindig a munka volt az 
érték, amely biztosította a város fejlődését. 
Szólt arról is, hogy a rendszerváltás idősza-
kában merült ki az addig a gazdaság műkö-
dését meghatározó szénvagyon, de az itt élő 
emberek és az önkormányzat összefogása si-
keres új fejlesztési irányokat jelölt ki a telepü-
lésnek. Utalt a köztársasági elnök országjáró 
útjának tatabányai mottójára, miszerint: ”A 
tanulás mellett a szakmák becsületét is visz-
sza kell nyerni.”
Dr. Schmitt Pál közgyűlési beszédében be-
csülendőnek nevezte, hogy amikor a térség 
megélhetési lehetősége, a bányászat apadni 
látszott, a tatabányaiakra és a Komárom-Esz-
tergom megyeiekre a kreativitás és az innová-
ció volt a jellemző. A térség ezzel elérte, hogy 
mára a munkanélküliség itt az egyik legala-
csonyabb az országban, mindössze 8,3 száza-
lékos a 320 ezres lakosú megyében - mutatott 
rá. Hozzátette: az ország előtt álló egyik leg-
fontosabb feladat az adósságcsökkentés mel-
lett a munkahelyteremtés, amelyben a megye 
- amelyet az egész világon komoly befektetői 
térségnek tartanak - élen jár. Beszélt arról is, 
országjárásának legszebb pillanata, amikor 
olyan embereket tüntethet ki, akik a minden-
napi életben bizonyították, hogy legjobb tu-
dásuk szerint szolgálják a közösséget. 
Dr. Schmitt Pál a Köztáraság Elnökének Ér-
demérmét adományozta Cs. Kiss Ernő fafa-

ragó népművésznek, valamint a Köztársaság 
Elnökének Díszoklevele Éremmel tüntette ki 
Fain Andrást, a Megyei Önkormányzat Szent 
Borbála Kórháza orvos igazgatóját és Szenes 
Lajost, Tát nagyközség polgármesterét. A 
Köztársaság Elnökének Érdemérme kitünte-
tést vehetett át továbbá Adamecz László nyu-
galmazott vájár (Tatabánya) és Scherlein Már-
ta, a Ságvári Endre Általános Iskola tanára. A 
Köztársaság Elnökének Díszoklevele Érem-
mel elismerést kapta Schmitt Páltól Dóczi 
Ferencné nyugdíjas szövőnő (Tatabánya), Fe-
hér János bányász (Tatabánya), Magyar Tibor 
Imréné, a Tatabányai Sport Club szertárosa, 
Fogarasiné Kiss Zsuzsanna háziorvos és He-
gedűs Pál nyugdíjas helytörténész.     
Az ülést követően a köztársasági elnök rend-
hagyó osztályfőnöki órát tartott a tatabányai 
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegen-
forgalmi Szakközép- és Szakiskolában, ahol 

a választékos, szép magyar beszéd és az 
idegen nyelvek ismeretének, a tanulás és az 
egészséges életmód fontosságára hívta fel a 
diákok figyelmét.     
Dr. Schmitt Pál ezt követően ellátogatott az 
ASG Gépgyártó Kft. üzemébe, ahol Sólyom 
Ferenc igazgató tájékoztatta a legújabb be-
ruházásokról. Bencsik János államtitkár 
hozzáfűzte: a cég múltja a hagyományos 
szakmakultúrában gyökerezik, de a felké-
szült munkavállalóknak és a jó vezetésnek 
köszönthetően, a válság idején is talpon ma-
radtak, és most már megerősítették piaci po-
zíciójukat. 
Ezt követően a köztársasági elnök a 
Bridgestone Tatabánya Kft. ipari parkjába 
látogatott, ahol Japán magyarországi nagy-
követének társaságában nézte meg a gyárat. 
Ito Tecuo elmondta, hogy Magyarországon 
mintegy 120 japán érdekeltségű cég dolgo-
zik, ebből 39 termelő tevékenységet folytat. A 
vállalatok összesen csaknem 200 ezer embert 
foglalkoztatnak. A Bridgestone a köztársa-
sági elnöknek ajándékozott négy autógumit, 
aki az ajándékot a helyszínen átadta a Máltai 
Szeretetszolgálat Tatabányai Csoportjának.
Délután dr. Schmitt Pál felavatta Komárom-
ban az Alapy Gáspár Szakközépiskola új 
molaji tanműhelyét. Avatóbeszédében így 
értékelte a megyében tett látogatását: „Ezen 
a napon ellátogattam a tatabányai Kereske-
delmi, Vendéglátó– és Idegenforgalmi Szak-
közép- és Szakiskolába, majd megtekintet-
tem az ASG gépgyárát és a Bridgestone ipari 
parkját, délután Tatán a 84 éves Cs. Kiss Ernő 
fafaragó műveit néztem meg. Mindegyik 
helyszínen olyan emberekkel találkoztam, 
akik hittek abban, amit csináltak. Hittek ab-
ban, amiért dolgoztak. Egy új tanműhely 
felavatása számomra is a hitet testesíti meg. 
Hitet abban, hogy az itt tanulók szakmájuk 
kiválóságai lesznek majd, ezáltal pedig ha-
zánk gyarapodni, növekedni lesz képes!”

Vk.

A köztársasági elnök megyejárását Tatabányán kezdte, ahol a megyeházán 
részt vett Tatabánya Megyei Jogú Város és Komárom-Esztergom Megye 
közös ünnepi közgyűlésén. Az államfőt Popovics György, Komárom-Esz-
tergom megye közgyűlésének elnöke, Schmidt Csaba Tatabánya polgár-
mestere, Czunyiné Bertalan Judit, a megyei kormányhivatal vezetője kö-
szöntötte. Az eseményen jelen volt Bencsik János klíma és energiaügyi 
államtitkár, aki elkísérte a köztársasági elnököt két gyárlátogatásra is.

A köztársasági elnök látogatása Komárom-Esztergom megyében

Dr. Schmitt Pál szerint fontos a szakmák becsülete     

A köztársasági elnök által kitüntetettek csoportképe
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Gazdaság

Ezek közé tartozik az Európai Unió 
Dékelet-európai Transznacionális Prog-
ramja és a Magyar Köztársaság által támo-
gatott, mintegy 1,5 millió EUR összköltségű 
(a Közép-Pannon Zrt.-t érintően 131.866,67 
EUR összköltségű, 95%-os támogatásinten-
zitású) FINNO („Mechanism for fostering 
innovation in South East Europe”,  SEE/
B/0038/1.3/X) projekt, melynek fő célkitű-
zése az EU innovációs szakpolitikájának 
megújításához való hozzájárulás. 
A projekt partnerei a délkelet-európai tér-
ség innovációs potenciáljának keresleti 
és kínálati oldali elemzését követően ala-
kítják ki közös innovációs stratégiájukat, 
mely iránymutatást ad a térség 2014 és 
2020 közötti innovációs szakpolitikája cél- 
és eszközrendszerének kialakításához - 
Magyarországon is támogatva a tárgyidő-
szakban rendelkezésre álló uniós források 
ez irányú felhasználását. A Közép-Pannon 
Zrt. a nemzetközi konzorcium egyik mun-
kacsomagjának vezetője, koordinátora. E 
tevékenysége során - a WP5 munkacsomag 
általános projekt menedzsment feladatai 
mellett - meghatározó szerepet vállal a 11 
érintett ország közös szakpolitikai ajánlá-
sainak integrált kidolgozásában.
A vállalt teendők hangsúlyos lépéseként a 
partnerek 2011 októberében, Ljubljanában 
tartott 2. projekttalálkozóján közös állás-
pontot alakítottak ki az egyes országok 
technológiai innovációs potenciálját ösz-
szehasonlító, internet-alapú felület (TIAS) 
struktúrájáról és funkcióiról. A TIAS ke-
retein belül felmérésre és összevetésre 
kerülnek az egyes országok versenyké-
pességi és innovációs mutatói, egyaránt 
magukba foglalva a klasszikus és modern 
gazdaságtan területére kiterjedő indikáto-
rokat. A projekt soron következő feladata 

a vállalkozói szektor mintavételen alapuló, 
jellemző innovációs adatainak feltérképe-
zése és a vállalkozások önértékelése (SAT), 
összevetése a térség más vállalkozásainak 
mutatóival. 
A Zrt. régión belüli hálózat-építési szán-
dékát egyértelműen mutatja, hogy a pro-
jektben jelentkező feladatait szoros együtt-
működésben végzi a Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökséggel, a Kö-
zép-dunántúli Regionális Innovációs Ügy-
nökséggel, valamint tervei között szerepel 
a régió innovatív vállalkozásainak, gazda-
sági háttérszervezeteinek, kutató-fejlesztő 
és oktatási intézményeinek bevonása is. 
Összességében elmondható, hogy a FINNO 
projekt kiemelkedően fontos nemcsak a 

Zrt., hanem a régió fejlődése szempontjából 
is, hiszen az innováció keresleti és kínálati 
oldali szereplőire egyaránt koncentrálva 
hozzájárul a régió versenyképességének, 
termelékenységének és foglalkoztatottsági 
színvonalának erősítéséhez.

Az elmúlt évek tudatos előkészítő munkájának köszönhetően elmondható, 
hogy a székesfehérvári székhelyű Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 
(Közép-Pannon Zrt.) kiemelkedő pozíciót vívott ki magának a nemzetközi, 
projektalapú együttműködések közép- és délkelet-európai piacán. 

FINNO: Innováció – Versenyképesség – Termelés – Foglalkoztatás 

Nemzetközi együttműködés Délkelet-Európa 
innovációs szakpolitikájának megújítására

A Finno (Mechanism for fostering innovation in South East Europe) projekt a Délkelet-európai 
Programban (SEE Programme) az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 

társfinanszírozásával valósul meg.

Munkában a projekt Minőség Menedzsment Testülete, balra Kovács Tamás, a Közép-Pannon Zrt munkatársa

A projekt gyakorlati haszna a regionális versenyké-
pesség, termelékenység és foglalkoztatottság színvo-
nalának növelése – hangsúlyozta Sebestyén Csaba, a 
Közép-Pannon Zrt. vezérigazgatója 
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– A női birkózás rendkívül fiatal sportág. Miért 
pont ezt választottad?
– Valóban az, csak 2004. óta olimpiai verseny-
szám. A birkózással Berhidán ismerkedtem meg, 
ahol 1999. óta élek édesapámmal és bátyámmal. 
A testvérem hívott, hogy menjek el vele egy 
edzésre. Egyszerűen megtetszett ez a sport. Ele-
inte természetesen fiúkkal edzettem, és verse-
nyeztem, kevés volt köztük, aki le tudott győzni.

– Nem volt olyan érzésed, hogy hagynak 
nyerni?
– Kétség sem volt afelől, hogy a fiúkat nem ér-
dekli, hogy lány vagyok, győzni akartak, úgy is 
mondhatnám, hogy vérre ment a játék. Egy lány-
tól kikapni rendkívül kellemetlen.
– Jól ment minden, szépen jöttek az eredmények. 
Ennek ellenére hetedikes koromban abbahagy-
tam a versenyzést. Akkoriban kezdtem nőiesed-
ni, fejlődni, a szüleim is győzködtek, hogy nem 
nekem való a birkózás. Így aztán feladtam, és 
helyette kézilabdázni kezdtem. Itt is szép ered-
ményeket sikerült elérnem, hamarosan csapat-
kapitány lettem, de valahogy mindig a birkózás 
körül járt az eszem.

– Végül mi adta meg a lökést, hogy újra neki-
kezdj?
– Kilenc vagy tizedikes lehettem – Veszprémbe 
a Táncsics Szakiskolába fodrásznak jelentkeztem 
–, amikor az egyik iskolatársam, aki a Veszprémi 
SE-nél birkózó volt, biztatott, hogy menjek le az 
edzésekre, szívesen látnak. A két év kihagyást 
néhány hónap alatt sikerült behoznom. 2008-ban 
megnyertem a diákolimpiát, az ellenfeleim nem 
tudták honnan kerültem elő. 2008, októberében 
volt a Vénis Sándor emlékverseny, ahol szintén 
sikerült aranyérmet szereznem. Simita Zsolt, a 
Magyar Birkózó Szövetség szakreferense ekkor 
figyelt fel rám. Egy évvel később, ugyanezen a 
versenyen megkeresett azzal, hogy szeretné, ha 
Budapesten folytatnám tovább az edzéseket, és 
persze a tanulmányaimat is. Novemberben már 
ott jártam iskolába. Nagy Lajos kezei közé kerül-
tem, a női birkózó szakág edzőjéhez. A koráb-
binál jóval keményebb munka várt rám, eleinte 
meg is szenvedtem az edzéseket, de biztattak, 

hogy a szorgalom, a sok munka meghozza majd 
a gyümölcsét, és hamarosan nemzetközi ered-
ményeim is lesznek.

– Valóban jöttek az eredmények?
– Az első nemzetközi kihívást a 2010-es lengyel-
országi, poznani Ifjúsági Olimpia kvalifikációs 
versenye jelentette. Az ötödik helyezéssel ugyan 
a kvalifikáció nem sikerült, ám szabad kártyával 
végül mégis kijuthattam az olimpiára, ahol hete-
dik lettem. 2010-ben a felnőtt magyar bajnoksá-
gon második, a junior magyar bajnokságon első, 
míg saját korosztályomban, a kadetek között 
szintén a dobozó legtetejére állhattam. 2011-ben 
kadet és junior korosztályban is válogatott lettem 
első, így két Európa Bajnokságon és két világbaj-
nokságon is indulhattam. A junior EB-n nem volt 
szerencsém, egy nagy tapasztalattal rendelkező 
versenyzővel kezdtem, kiestem. A junior VB-n 
ötödik lettem. Az igazi nemzetközi sikert saját 
korosztályomban a varsói EB hozta meg, augusz-
tusban, ahol harmadik helyet sikerült elérnem. 
Egy hét pihenő után következett a VB. Tizenhe-
ten indultunk a 70 kg-os súlycsoportban, ott volt 
az ázsiai bajnok, az uniós, az amerikai, a török, 
és az osztrák is, akitől az EB-n kikaptam. Ezúttal 
legyőztem, és a döntőbe jutottam. A döntőben az 
ukrán versenyzővel kellett megküzdenem, akit a 
junior VB-ről már ismertem. Csupán egy óra pi-
henőm volt a két mérkőzés között, de nem érez-
tem fáradtságot, legyőztem az ellenfelem, s ezzel 
az első hazai női birkózó világbajnok lettem.

– A berhidaiak a város legnagyobb közös ün-
nepén köszöntöttek. Mit jelent számodra ez az 
elismerés?
– Nagyon boldog vagyok, hogy az itthoniak is 
számon tartják az eredményeimet. A Berhidai 
Napok keretében a nagyszínpadon polgármester 
asszonytól vehettem át az elismerő oklevelet és 
az ólomkristály vázát egy szép csokor virág kí-
séretében. Örülök ennek a nyilvános elismerés-
nek, mert így Berhidán is sokan tudomást sze-
rezhettek a világbajnoki címről, amely remélem 
sokak örömére szolgál!

Cseh Teréz

Micsoda szerencse, ha az ember lányának van fiútestvére: vigyáz rá az esti 
kiruccanások alkalmával, elviszi a fiúk közé a helyi birkózó kör edzéseire... 
Akár hiszik, akár nem, hazánk első női birkózó világbajnokának éppen így 
kezdődött a pályafutása. A közelmúltban elért fantasztikus eredményt Né-
meth Zsanett lakóhelyén, Berhidán is nagyra értékelték. A város elismerő 
oklevelét Pergő Margit polgármester a település legnagyobb közös ünne-
pén, a Berhidai Napok alkalmával nyújtotta át az ifjú sportolónak.

Németh Zsanett világbajnok - Kadet birkózó világbajnokság 2011.

Berhidai hazánk első 
női birkózó világbajnoka
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Berhida

Tizenkilenc év után már nem könnyű újat 
mutatni a kisváros lakóinak, Berhidán 
azonban mindig sikerül kicsit előbbre lép-
ni. Idén újdonság volt a Kistérségi Környe-
zetvédelmi Tanácsadó Iroda bemutatko-
zása, akik a víz- és energiatakarékosság, 
illetve a szelektív hulladékgyűjtés rejtel-
meibe avatták be az itt élőket. A háromna-
pos vigasság üde színfoltja lett a kistérségi 
önkormányzat képviselőinek közös fő-
zőcskéje is. A gazdag programválaszték-

ban a városka apraja-nagyja megtalálhatta 
a szívéhez közel állót.
Polgármester asszony köszöntőjébe a te-
lepülés fejlődéséről is szót ejtett. Úgy fo-
galmazott, hogy a veszélyes „út” helyett a 
berhidaiak inkább a biztonságosabb „jár-
dán” kívánnak haladni. Ez ugyan kicsit 
lassúbb, de itt talán nem sodorhatja el őket 
az „adósság oly’ rémisztő kamionja”.
Ezen a járdán a lehető legmesszebbre kí-
vánnak eljutni, mégpedig úgy, hogy a 

helyi vállalkozásokkal együttműködve 
munkát biztosítanak az itt élőknek.
A város első embere megragadta az alkal-
mat arra is, hogy köszöntse az éppen hu-
szadik születésnapját ünneplő Chemark 
Kft-t. Gratulált ahhoz, hogy az elmúlt évek 
során milliárdos nagyságrendű beruházá-
saikkal mára Európa szinten is jelentős 
vállalkozássá váltak.
A városvezető az elért pályázati sikerekről 
is beszélt. Megtudhattuk, hogy vannak fo-
lyamatban lévő, és már sikeresen lezárt pá-
lyázataik. Ez utóbbiak eredményeként meg-
újulhatott az iskola, az óvoda, a játszótér, a 
sportpálya, a városháza. Berhida vezetése 
továbbra is élni fog a pályázati lehetőségek-
kel, és mindent megtesz azért, hogy a kis-
város a jövőben is töretlenül fejlődhessen – 
zárta ünnepi gondolatait a polgármester.

Cseh Teréz

A háromnapos rendezvény igazi hagyománnyá vált Berhidán, ma már senki sem vi-
tatja létjogosultságát - mondta ünnepi nyitóbeszédében Pergő Margit polgármes-
ter asszony. Az idén is gazdag program várta az érdeklődőket: kiállítások, könnyű 
és komolyzenei programok, nemzetiségi és népzenei találkozók, öregfiúk mérkő-
zés a már új, műanyag borítású pályán, ügyességi versenyek a gyerekeknek, és az 
elmaradhatatlan kertbarát kör kiállítás a most is ragyogó terményekkel, lekvárok-
kal és más finomságokkal.

XIX. Berhidai Napok

Az ünneplő tömeg a díszvendégekkel

A Berhidai Kertbarát Kör fantasztikus ízekkel, lekvár-kóstolóval, élményt nyújtó 
zöldségekkel-gyümölcsökkel várta az érdeklődőket

A város kitüntetettjei Dr. Élő Mária, neves közigazgatási szakember és Németh Zsanett 
hazánk első női birkózó világbajnoka polgármester asszony és jegyző úr kíséretében

A berhidai nyugdíjas mazsorett csoport az idén is remek hangulatot varázsolt a 
színpadra
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A kora délutáni szeles napsütésben meg-
lepően nagy mozgolódás tapasztalható a 
megyeszékhely labdarúgócsapatának fő-
hadiszállása környékén. A sürgés-forgás 
egyrészt a vasárnapi bajnoki mérkőzés-
nek szól, a négy forduló után százszáza-
lékos Duna FC Tatabánya fogadja a BKV 
Előre csapatát. A másik apropót az 1981-
es „Real-verő” Tatabánya öregfiúk és a 
Sztárválogatott összecsapása szolgáltatja, 
azonban nem lehet kérdés, hogy a több-
ség Grosics Gyula, a magyar, és egyben 
a tatabányai futball legendás alakjának 
tiszteletére látogatott ki a stadionba. Az 
ünnepélyes pályaavató hangulatáról a he-
lyi tűzoltó zenekar gondoskodik, amely a 
gyepen föl-le masírozva szórakoztatja az 
egybegyűlteket. A rendezvény díszven-
dégei is megérkeznek lassan. A közéleti 
személyiségek közül Schmidt Csaba pol-
gármester, Kancz Csaba alpolgármester, 
Bencsik János államtitkár és Borkai Zsolt 
MOB elnök mellett Magyarország minisz-
terelnöke, Orbán Viktor is tiszteletét te-
szi az ünnepségen. A sportvilág nagyjai 
közül – a teljesség igénye nélkül – Gyula 
bácsi egykori csapattársa, az Aranycsapat 
másik még élő tagja, Buzánszky Jenő tű-
nik fel a lelátón, de Dunai Antal, Mészöly 

Géza, Földi Imre és Róth Antal is megje-
lent e jeles napon.

A fokozódó várakozás közepette végül 
megérkezik az ünnepelt is. Grosics Gyulát 
Lázár Vilmos fogathajtó kocsiján tapsvi-
har közepette, felállva ünnepli a mintegy 
1500 fős tömeg. A tiszteletkörök megtétele 
után a Nemzet Sportolóját először Borkai 
Zsolt köszönti, aki az egykori kapuvédő 
eredményeit felsorolva a „világ legjobb 
kapusa” jelzővel illetti Gyula bácsit. Orbán 
Viktor egy bibliai példabeszédre utalva 
kiemeli, hogy a tatabányai labdarúgást, 
mint általában a jelentősebb dolgokat sem 
szabad futóhomokra építeni, hanem szi-
lárd alapokra, majd a bányászköszöntéssel 
zárja szavait. Schmidt Csaba megköszöni 
Grosicsnak, amit a város labdarúgásá-
ért tett, azt, hogy olyan generációk épít-
kezhettek személyiségéből, mint például 
az 1980-as évek csapata. Ezután Eperjes 
Károly színművész tolmácsolja Vicente 
del Bosque, a spanyol nemzeti válogatott 
szövetségi kapitányának üdvözletét, amit 
Nemcsák Károly magyarul is megoszt a 
nagyérdeművel. 
Az ünnepség végül elérkezik az újszülött 
létesítmény leleplezéséhez, amely nyomán 

a fedett lelátót a „Grosics Gyula Stadion”, 
és a névadó arcképe díszíti majd a jövő-
ben. A stadiont Hamar László református 
lelkész és Simon Péter katolikus plébános 
szenteli fel és áldja meg, akik az első, törté-
nelmi kezdőrúgást is elvégzik az új Grosics 
Gyula Stadionban.

Gyula bácsi, aki februárban ünnepelte 85. 
születésnapját, végig türelmesen válaszolt 
az újságírók kérdéseire, habár látszott raj-
ta, hogy élményei felidézése közben nem 
egyszer elérzékenyült. Grosics Dorogon 
született, pályafutását a helyi Bányászban 
kezdte, ahonnan a MATEOSZ MSE, majd 
a Budapest Honvéd labdarúgója lett. Po-
litikai száműzetésének a Tatabányai BSC 
közbenjárása vetett véget, a klub hálóját 
123 mérkőzésen védte 1956 és 1962 között. 
A címeres mezt 86 alkalommal ölthet-
te magára, legnagyobb eredményei közé 
tartozik egy olimpiai aranyérem (1952, 
Helsinki), és egy világbajnoki ezüstérem 
(1954, Bern). Grosics tagja volt az „Évszá-
zad mérkőzésén”, az angol válogatott ellen 
6-3-ra diadalmaskodó magyar csapatnak. 

Fáradtsága ellenére igazi sportemberhez 
méltóan végig ott maradt a vasárnapi 
rendezvényen, megtekintette a 4-1-es ha-
zai győzelemmel záruló ’81-es öregfiúk 
csapat és a Sztárválogatott összecsapását, 
valamint a 2-0-s vereséggel záruló bajnoki 
mérkőzést is. Köszönünk mindent, Gyula 
bácsi, jó szerencsét!  

Taizs

Végy egy jó kapust – hangzik a futball egyik aranyszabálya, amely egy ütőképes 
csapat összeállításához valóban elengedhetetlen. S ez az aranyszabály egykoron 
Aranycsapatot eredményezett. Grosics Gyula, a Fekete Párduc sportteljesítménye 
mellett emberi tartásával is kiérdemelte, hogy még életében stadiont nevezzenek 
el róla, s ez a megtiszteltetés 2011. szeptember 18-án a tatabányai „Bányász” léte-
sítményt és a város lakóit érte.

A sok csatát megélt bányászstadiont Grosics Gyula neve fémjelzi a jövőben

A víz szalad, a kő marad… 
– Grosics, a tatabányai futball alapköve
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Tata

Csökken az árvíz kockázata
Az alapkőletétel alkalmából Pannonhalmi 
Miklós, az ÉDUKÖVIZIG műszaki igazga-
tóhelyettese elmondta: a beavatkozás után 
az árvízi elöntés kockázat lecsökken, a 
vízpartok, vizes élőhelyek környezete esz-
tétikus, rendezett és fenntartható lesz. Ezt 
követően Popovics György a Közép-du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács társ-
elnöke ismertette a projekt hátterét, majd 
Michl József, Tata város polgármestere és 
az Által-ér Szövetség elnöke méltatta a be-
ruházás jelentőségét a térségben. Oltványi 
József ügyvezető a projekt kivitelezéséért 
felelős BMO konzorcium nevében felvázol-
ta az ütemezés folyamatát, majd sor került 
az ünnepélyes alapkőletételre. 
A beruházás teljes időtartama alatt projekt-
tábla nyújt információt a nyitó rendezvény 
helyszínén, Tatán, az Oroszlányi út és a 
Május 1. út kereszteződésénél az Által-ér 
partján. Az ökológiai állapot javítása céljá-
ból az Öreg-tó keleti partján föveny, a tófa-
rokban vizes élőhely kerül kialakításra. 

Jobb lesz az ökológiai állapot
A projekt I. ütem megvalósításának ered-
ményeként felújításra, átépítésre kerülnek 

az állami tulajdonban, ÉDU-KÖVIZIG ke-
zelésében lévő (kismértékben önkormány-
zati tulajdont is tartalmazó) levezető rend-
szer medrei és műtárgyai. Ezt követően 
az önkormányzatok bátran fejleszthetik 
belterületi csapadékvíz-elvezető hálóza-
tukat, rendelkezésre fog állni egy stabil 
befogadó. Tatán az Által-ér, a Fényes és 
Malom patak vannak megjelölve a Tata 
belterületi vízrendezés koncepciótervé-
ben, mint fő befogadók. 
Fejleszthetők lesznek a kül- és belterü-
letek, mivel az árvízi elöntés kockázata 
lecsökken. A jó ökológiai állapot elérésé-
hez szükséges lépések valósulnak meg. 
Az Által-ér alvízi levezető rendszer és a 
hozzákapcsolódó vízfolyások rekonst-
rukciója során a Tatai Öreg-tó vízszintje 
magasabb szinten tartható, mely a nem-
zetközi természetvédelmi egyezmények 
elvárásainak megfelelően továbbra is 
nemzetközi jelentőségű vízimadár gyü-
lekezőhely maradhat. 
A projekt érinti a környező települése-
ket is, úgymint Dunaalmás, Naszály, 
Szomód, Vértesszőlős, Tatabánya, Környe, 
Kecskéd, Oroszlány, Bokod és Dad. A 
munkálatok nemcsak a vízminőség ja-

vulásához és az általános szennyezettség 
csökkentéséhez járulnak hozzá, hanem a 
mintegy 8700 térségbeli lakos árvízi biz-
tonságát is javítják.

Az Által-ér és a Szövetség
Az Által-ér a Kisalföld keleti peremének 
vízfolyása, a Vértes-hegység északnyu-
gati oldalának vizeit gyűjti össze, Csá-
szár községtől délre ered, majd Puszta-
vámot megkerülve északkeletnek veszi 
útját. A vízfolyás áthalad a Bokodi hűtő- 
tavon, Tatabányánál a Tatai-árok törésvo-
nalánál északnyugat felé fordul. A tatai 
Öreg-tó közepén halad keresztül és öt 
lefolyón, széles völgyben ér a Dunáig, 
Dunaalmásnál. A főág vizének egy ré-
sze a Mikoviny-csatornába ömlik, a főág 
jobbról kisebb vízfolyásokkal egyesülve 
ömlik a Dunába. Vízfolyásai: Egerárki-
víz, Szépvíz-ér, Fekete-víz, Büdös-ér, 
Pénzes-patak, Labanc-patak, Majki-
patak, Gesztesi-patak, Galla-patak, Csá-
kány-patak. (A honfoglalás korában és a 
középkorban Rákos-pataknak is nevez-
ték.)
1994. január 17-én húsz szervezet ala-
kította meg az Által-ér Szövetséget. Az 
egyik első, vízgyűjtő köré szerveződő 
magyarországi társulásban ma már 23 
önkormányzat, 20 gazdasági társaság és 
12 nonprofit szervezet dolgozik az Öreg-
tó vízminőségének javításán.

Veér K.

Ünnepélyesen letették az Öreg-tó és Által-ér vízgyűjtő rehabilitációja című 
projekt alapkövét Tatán az Által-ér partján. Az Észak-dunántúli Környezet-
védelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉDUKÖVIZIG) a Közép-dunántúli Operatív 
Program keretében több mint 1,37 milliárd forint vissza nem térítendő Eu-
rópai Uniós támogatást nyert a munkálatok elvégzésére.

Továbbra is gyönyörködhetünk a vadludak gyülekezésében

Megkezdődött az Öreg-tó és az Által-ér rehabilitációja



IPOSZ

12. oldal

„Magyarországnak a magyar kézműves-
ségre mindig akkor volt szüksége, ami-
kor forradalmak, háborúk és különböző 
katasztrófák során a nemzetközi tőke el-
hagyta, és a maga-maga működésében a 
saját vállalkozásaira szorult rá”-, summáz-
ta Szűcs György az IPOSZ elnöke a céhek, 
majd az iparkamarák történelmi örökségét. 
Ma sincs ez másképp. Gazdasági válságok 
sora, globalizáció, kínai tömegcikkgyártás 
teszi küzdelmessé az iparosok életét. Ezen 
nehézségekkel szemben szeretne az IPOSZ 
segítséget nyújtani tagjainak. Számít ebben 
a munkájában a kormányzat segítségére, 
az új Széchenyi tervre, a Kárpát-medencei 
gazdasági térség kínálta lehetőségekre és 
EU-s pályázati támogatásokra is.
A Nemzetgazdasági Minisztérium he-
lyettes államtitkára, dr. Szőllősi László. a 
kis- és középvállalkozások (kkv) Európai 
Uniós nagykövete tájékoztatót tartott a 
magyar kormány gazdaságpolitikai elkép-
zeléseiről, illetve a kisiparosok helyének, 
szerepének kérdésköréről.
Számukat tekintve a hazai vállalkozások 
99%-a kkv, de ennél is fontosabb, hogy ők 
adnak megélhetést a munkaerő 73-74%-
ának, ezért is kiemelt fontosságúak. Az új 
Széchényi tervben több kitörési pont van 
az iparosok számára, úgymint a vállalko-
zás-fejlesztési program, az otthonteremté-
si program, a foglalkoztatási-program és 
a könnyített pályázati lehetőségek. Ezen 
kívül támogatás-fejlesztési program ke-
retében 33 pályázati felhívás jelent meg a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlap-
ján, és a Széll Kálmán Terv is foglalkozik 
a kkv-k ügyével. Cél a foglalkoztatás bő-
vítése, melybe a kézműves szakma akkor 
tud bekapcsolódni, ha bővülnek a piaci 
lehetőségek, hiszen akkor tudnak több al-
kalmazottat foglalkoztatni, legalizálni. A 

kormány számít az IPOSZ szakmai támo-
gatására, munkájára.
Varga Antal, az Országos Takarékszö-
vetkezeti Szövetség (OTSZ) ügyvezetője 
elmondta, hogy a ügyfélkörük nagyrészt 
kisvállalkozókból áll, így a jövőt az IPOSZ-
szal való együttműködésben, hálózataik 
összakapcsolásában látja. Ennek megfele-
lően az IPOSZ és az OTSZ együttműködési 
megállapodást írt alá, melynek célja többek 
között a kkv-k versenyképességének növe-
lése, hitelhez való jutásuk javítása. Ennek 
keretében az IPOSZ bátorítja tagszerve-
zeteit, hogy pénzügyeikkel a Takarékszö-
vetkezetek 1800 fiókjának valamelyikét 

keressék meg; az OTSZ pedig ajánlja, hogy 
szövetkezeteik kiemelt ügyfélként kezel-
jék az IPOSZ tagokat.
Az IPOSZ javaslatot, kérést intézett Ma-
gyarország kormánya felé, melyben meg-
fogalmazta, hogy a külföldi tulajdonú 
bankok várható aktivitása, forráskihe-
lyezése az elkövetkezendő időszakban 
csökkeni fog, melynek folytán a magyar 
tulajdonú mikro- és kisvállalkozások for-
ráshoz jutása beszűkül, ami megakasztja 
őket a fejlődésben. Ezért kérik a kormányt 
a Takarékszövetkezeti bankok feltőkésíté-
sére 100Mrd Ft-os állami tőkeemeléssel, 
valamint felhívják a figyelmet arra, hogy a 
devizahitelesek problémájának rendezése-
kor vegyék figyelembe azt, hogy a családi 
és mikrovállalkozások ugyanúgy deviza-
hitellel, sokszor lakossági hitel formájában 
fejlesztették telephelyeiket, így őket és al-
kalmazottaikat is veszély fenyegeti.

Sós Adrienn

Az Ipartestületek Országos Szövetsége, közismert nevén az IPOSZ 20 éve minden 
tanévkezdést követően megrendezi a kézművesség napját. Így történt ez idén 
szeptember 15-én is Budapesten az Ipartestületek Budapesti Szövetségének és a 
Szobafestő, Mázoló, Tapétázó Ipartestület Szövetségének gyönyörű, míves székhá-
zában. A találkozó csúcspontja az IPOSZ és az Országos Takarékszövetkezeti Szö-
vetség közötti együttműködés aláírása volt.

IPOSZ - XX. Kézművesség Napja 

Isten áldja a tisztes ipart!

Megkérdeztük Szűcs Györgyöt, az IPOSZ elnökét
– Egy mikro-, kis-, vagy középvállalkozó a gyakorlatban hogyan lehet tagja az 
IPOSZ-nak, és miben kérheti a segítségét?
– Az IPOSZ önkéntes tagságra épülő munkaadói érdekképviselet, melynek nem ter-
mészetes személyek, hanem ipartestületek a tagjai, ezekhez csatlakozhatnak a vál-
lalkozások. Összesen 230 jogi személyiségű ipartestület van, listájuk megtalálható 
a www.iposz.hu honlapon. A gyakorlatban a vállalkozások, vállalkozói engedély-
lyel rendelkezők, vagy a 30 szakmai szempontok szerinti, vagy a 200 területi alapon 
szerveződött ipartestületeknek lehetnek tagjai. Ha a területi ipartestület szakmát 
érintő problémába ütközik, akkor a szakmai érdekképviselethez fordul segítségért 
jogszabályértelmezésben, állásfoglalásokban. Igen komoly elismertségünk van, 
benne vagyunk az országos érdekegyeztetés szervezetében. Nemzeti, gazdasági és 
társadalmi tanácsokban, ahol a munkaadókkal, szakszervezetekkel, a tudománnyal, 
civil szervezetekekkel, egyházakkal kapcsolatban vagyunk, és gazdasági megálla-
podásokat kötünk, mint ma a takarékszövetkezetekkel. Ugyanígy segíteni próbá-
lunk például a családi vállalkozások zökkenőmentes öröklődésében is.

– Regionális szinten az IPOSZ hogyan tudja segíteni a kisvállalkozásokat?
– Az ipartestületeken keresztül, ami informálja őket képzésekről, tanácskozásokról 
a gazdasági lehetőségekről, eseményekről, nehézségekről iparos újságon és annak 
internetes változatán keresztül, valamint hírlevelek útján. Az IPOSZ figyeli a pályá-
zatokat: az országos Gazdasági Operatív Programokat, a külföldi programokat, Ma-
gyarország fejlesztési programjait, ezek felkerülnek a megyék, régiók és kistérségek 
honlapjára.



– A balkezes spirálfüzet után milyen új-
donsággal álltak elő?
– A Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. eseté-
ben fontos hangsúlyoznunk, hogy nem 
papír gyártók vagyunk, hanem papírfel-
dolgozással foglalkozunk. Hagyományos 
iskolai, irodai füzeteket készítünk első-
sorban. Ezen termékek - a szeptemberi is-
kolakezdéshez kötődően - egyfajta extrém 
szezonalitást mutatnak. Annak érdeké-
ben, hogy ennek a hatásait mérsékeljük, és 
a termelés folyamatosságát hosszú távon 
biztosítani tudjuk, új termékcsoportokkal 
bővítettük kínálatunkat. Partnereinknek 
mostantól különleges tekercses csomago-
lópapírokkal, szalvétákkal és különféle 
naptárakkal is rendelkezésükre állunk.

– A „kishajós” fűzfői márka újra piacve-
zetővé vált. Hogy sikerülhetett ez ilyen 
gyorsan?
– A cég a befektetőnknek köszönhetően 
rendkívül tőkeerős. Sok új géppel bővül-
tünk, sikeres pályázatokon vagyunk túl. 
Stabil piacokkal rendelkezünk. Az iskolai-
irodai füzeteinkkel az ország egész terü-
letén stratégiai beszállítónak számítunk, s 

ez óriási előnyt jelent az új termékek be-
vezetésénél. A megbízható fűzfői márkát 
szívesen választják viszonteladóink az új 
termékcsoportok esetében is. A gyors si-
kerhez az is mindenképpen hozzájárult, 
hogy nagyon jó beszerzési forrásaink 
vannak, ezért folyamatosan versenyképes 
áron tudunk szállítani partnereinknek. A 
fűzfői márka ma már valóban régi fényé-
ben ragyog. Ott vagyunk az összes mul-
tinacionális áruházláncban, ugyanakkor 
nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományos 
kereskedelmi láncokra, és a kisboltokra is. 
Három és fél éve gyakorlatilag a nulláról 
indultunk újra, és elmondhatjuk, hogy ma 
már a papírfeldolgozás területén vita nél-
kül piacvezetők vagyunk.

– Csökkent munkaképességűeket is fog-
lalkoztatnak. Milyen munkát tudnak 
számukra biztosítani?
– Az esélyegyenlőség jegyében sérült em-
bertársainkat is szívesen foglalkoztatjuk, 
ennek érdekében szorosan együttmű-
ködünk a budapesti FŐKEFE Nonprofit 
Kft.-vel. Az itt dolgozó csökkent munka-
képességű kollégák elsősorban a szalvé-
ta-kiszerelésben tudnak tevékenykedni, s 
munkájukkal ők is hozzájárulnak közös 
sikereinkhez.

– Az innováció mondhatni folyamatos a 
Fűzfői Papírmanufaktúra Kft-nél. Vár-
ható még valami újdonság az idén?
– Szeptember óta tesztelés alatt áll új 
termékünk, a diszlexiásoknak, illetve 
diszgráfiásoknak készült füzetünk. Az 
írás és olvasás feladatával nehezen bol-
doguló gyermekek számára gyártott spe-
ciális füzet szándékunk szerint sokaknak 
jelent majd komoly segítséget. Remélhető-
leg rövidesen a gyakorlati eredményekről 
is beszámolhatunk majd.

Cseh Teréz

Mindössze három éve annak, hogy a Fűzfői Papírgyár romjain újra indult a papírfeldolgozás, 
mégis ma már fantasztikus sikerekről, innovatív termékekről, piacvezető pozícióról beszél-
hetünk. A 82 éves „kishajós” márka újjászületése egy igazi mesébe illő történet. A fehér lovon 
érkező herceg jelen esetben egy amerikai befektető, aki felkarolta az éppen süllyedő „kisha-
jót”. A jelentős befektetői tőke és a kitartó, hűséges kollektíva megtette hatását, a vállalat 
várakozáson felül teljesít. Folyamatos, nyereséges működés, létszámbővítés és izgalmas, in-
novatív termékek jellemzik a céget. László Albert, a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. ügyvezető 
igazgatója örömmel mutatta be új termékeiket.

Innovatív termékekkel bővíti kínálatát a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft.

Újra az élen a fűzfői „kishajós”

Egy kartonban 45 csomag szalvéta található, 5-5 mintával A csomagolókból 60 tekercs (10 minta) található egy-egy dobozban



Dorog

14. oldal

61. Bányásznap Dorogon 

Gyémántmise a nyolc évtizedes bányásztemplomért

A bányász emlékművet a 61. évfordulón a városháza részéről Dr. Tittmann János 
polgármester és Kecskésné Patos Szilvia jegyzőasszony koszorúzta meg.

A Buzánszky Nemzetközi Utánpótlás Labdarúgó Torna megnyitóját személyesen 
is megtisztelte Dr. Tittmann János polgármester, Khéner László, az MLSZ me-

gyei igazgatója, Dr. Popovics György, a Megyei Közgyűlés elnöke, és Buzánszky 
Jenő, a legendás Aranycsapat tagja, Dorog díszpolgára, aki az eredményhirdetést 

követően személyesen nyújtotta át a díjakat a csapatkapitányoknak.

A szombat esti fő műsorszám sokakat vonzott Dorogról és a környező települé-
sekről egyaránt. A színpadon a Charlie Band, élén Lattmann Béla basszusgitá-

rossal és a legendás énekes, Charlie szórakoztatta a nagyérdeműt.

Paskai László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek ünnepi gyémánt-
miséjét celebrálja. „A gyémánt a legkeményebb, legtökéletesebb ásvány, mely 

egyetlen alkotóból, a szénből áll. Így különösen kedves számunkra, hogy a bíboros 
úr a szénből kinőtt bányász városban gyémánt misézik” - mondta köszöntőjében 

Dr. Tittmann János polgármester.

A német vendég Kisslegg-i zenekar is muzsikált a misén, majd az ő vezetésükkel jöttek át az ünneplők a Dorogi Galériába, ahol Kovács Lajos helytörténész nyitotta 
meg a templom 80 évéről szóló kiállítást

Dorogon immár hagyomány, hogy a bányásznapon mindig valamilyen avatásra kerül sor. Az idén is volt mit ünnepelnie a 
Komárom-Esztergom megyei kisváros lakóinak, hiszen a nemrégiben gyönyörűen felújított Szent Borbála bányásztemplo-
muk éppen nyolcvan esztendővel ezelőtt épült. Az ez alkalomból tartott szentmise újabb ünneplésre adott okot, megkettőz-
ve a jubileumot, hiszen a nem mindennapos eseményen gyémánt miséjét celebrálhatta Paskai László bíboros, nyugalmazott 
esztergom-budapesti érsek, akit kerek 60 esztendeje szenteltek pappá. A jeles évfordulóról a helyiek a nyolc évtizedet felvil-
lantó kiállítással is emlékeztek.
Alábbi összeállításunk a dorogi 61. Bányásznap eseménysorozatának néhány kiemelkedő pillanatát idézi fel.



Továbbra is a vállalkozásokkal és családtá-
mogatásokkal kapcsolatos ügyek vezetik a 
listát, de egyre több feladatkör koncentráló-
dik a kormányhivataloknál. Nem az ügyfél 
vándorol, hanem az ügyirat – haladunk a 
„szolgáltató állam” úton, s ezt az állampol-
gárok méltányolják – összegezte dr. Dorkota 
Lajos, a Fejér megyei kormánymegbízott. 
2011 októberében Diósi Zsuzsanna egy tu-

lajdoni lap elektronikus lekérdezésében 
kért ügyfélkapus segítséget a székesfehér-
vári irodában, és a munkatársak jelezték, 
hogy övé a 10.000-es sorszám. 
Ebből az alkalomból köszöntötte őt em-
léklappal és virággal a közigazgatási és 
igazságügyi miniszter, Navracsics Tibor. 
A kis ünnepséget követő sajtótájékozta-
tón elhangzott, hogy a kormányhivatalok 

feladatköre tovább bővül, mert az eddig a 
megyei önkormányzatokhoz tartozó egész-
ségügyi, oktatási és szociális intézmények 
január 1-jével állami kezelésbe kerülnek, a 
kormányhivatalok alá. Fejér megyében már 
folynak az átvételről egyeztető tárgyalások 
és munkálatok. 
Szintén 2012 januárjától kezdik meg műkö-
désüket a járási kormányhivatalok. Hogy 
melyik megyében hol alakulnak ilyenek, 
még nem dőlt el. Egyelőre annyit tudha-
tunk, hogy Fejérben kilenc járási intézmény 
megalakulása várható. 

Dr. Göde Andrea

Januártól működik a dunaújvárosi és a székesfehérvári kormányhivatal ügyfélszol-
gálata, népszerű nevén: a kormányablak. Az ügyfelek nagyon hamar megtanulták 
értékelni, hogy este 8-ig intézhetik itt ügyes-bajos dolgaikat. 

Székesfehérvár

Már a tízezredik ügyfél a kormányablaknál

15. oldal

Regio Regia

Hamarosan a gyerekek is birtokba vehe-
tik a nyáron felépült épületrészt a dorogi 
bölcsődében. Az ünnepélyes megnyitót 
megtisztelte jelenlétével Popovics György 
megyei közgyűlési elnök is, aki az átadót 
követően más dorogi intézményeket is 
meglátogatott.
Dr. Tittmann János polgármester a megnyi-
tójában felidézte a bölcsőde hat évvel ezelőt-
ti átadási ünnepségét, és örömét fejezte ki, 
hogy igény mutatkozott a több férőhelyre.
A dorogi bölcsőde 2005-ben nyitotta meg 
kapuit a szintén pályázati forrásból felújí-
tott Schmidt-villa kertben lévő épületben. 
Az azóta eltelt időszak tapasztalatai alap-
ján szükség mutatkozott az épület bővíté-
sére, mert a mostani húsz férőhelyre nagy 
a túljelentkezés. 2011. november 1-jétől ösz-
szesen már 40 kisgyermek ellátását tudják 
biztosítani. A bölcsőde dolgozóinak létszá-
ma is nő: négy gondozónő és egy takarító 

kapott munkát.
A kivitelező a leány-
vári SAMO Bt. bruttó 
57.522.550,- Ft ellenszol-
gáltatási díjért vállalta a 
munkát. Az új rész 250 
m2 alapterületű, két cso-
portszobát, egy vizes 
blokkot, egy előszobát, 
egy öltöztető helyiséget és 
tárolókat foglal magába. 
A legkorszerűbb építési 
anyagokkal és technológi-
ákkal dolgoztak, megfelel 
minden hőtechnikai kö-
vetelménynek az épület. Az új szárnyban 
említést érdemel még az energiatakarékos 
világítás is, mely káprázás-mentes, nem 
vet árnyékot, kíméli a gyerekek szemét, 
emellett érzékeli a szobákban levő fény 
mennyiségét, és a szabályozó rendsze-

re megakadályozza a felesleges áramfo-
gyasztást. Kiváló minőségű, fából készült 
kis asztalok, székek, játék bútorok, játékok 
várják a kicsiket. A minőség, az esztéti-
kum, a tartósság voltak a fő szempontok 
a beszerzésnél.

Átadták a dorogi Dr. Magyar Károly 
Városi Bölcsőde új szárnyát



Az Enterprise Europe Network hálózat 
mindazoknak a vállalkozóknak biztosít 
segítséget, akik üzlettársakat keresnek 
más uniós tagországokban, szeretnék fel-
térképezni egy adott ország gazdasági, 
iparági környezetét, vagy innovatív ötle-
teik megvalósításához szaktanácsra tar-
tanak igényt. Amennyiben azt szeretnék 
megtudni, hogyan juthatnak európai ku-
tatási támogatáshoz, illetve van egy pro-
jektötletük, de együttműködő partnereket 
keresnek, ezekben a kérdésekben is kész-
séggel segítenek az iroda munkatársai.

Kiemelten fontos, hogy a kutatás-fejlesz-
tés eredményei eljussanak a vállalkozói 
szektorhoz, ezáltal mindkét szféra pozitív, 
piacot befolyásoló eredményt könyveljen 

el. E célból a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara megalakította Innovációs 
Klubját, melybe várja az érdeklődő vállal-
kozásokat. 

Enterprise Europe Network 
– Üzletfejlesztés karnyújtásnyira
Gazdaság Háza, Székesfehérvár, 

Hosszúsétatér 4-6.
www.fmkik.hu

A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara keretein belül működik a brüszszeli 
hátterű  Enterprise Europe Network iro-
da. Szolgáltatásait a Közép-dunántúli 
régióban elsősorban a kis- és középvál-
lalkozásoknak nyújtja. Ismerje meg Ön 
is az iroda által nyújtott  lehetőségeket, 
és keresse fel területi irodánkat!

Egy új ötlet, egy hasznos információ, 
magasabb profit



Hol található az Enterprise Europe Network Közép-dunántúli régiós irodája?
Gazdaság Háza, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara; 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. Tel.: +36-22-510-316, +36-22-510-310; 
Fax: +36-22-510-312; E-mail: een@fmkik.hu; Honlap: www.fmkik.hu/enterprise

Milyen szolgáltatást biztosít az 
Enterprise Europe Network?
Vállalkozóknak nyújt segítséget, akik üzlettársakat keresnek más uniós tagországokban, 

innovatív ötleteiket szeretnék fejleszteni , szaktanácsra tartanak igényt, információt kérnek európai kutatási támogatásokról.

A hálózaton belül a vállalkozások üzleti ajánla-
tokat tehetnek, melyek a hálózat adatbázisába 
kerülnek. Ez az adatbázis több százezer vállal-
kozás üzleti ajánlatát, kívánt együttműködését 
tömöríti. Az adatbázisból a potenciális új part-
nerekről, együttműködési lehetőségekről folya-
matos értesítés érkezik. 

 Üzleti-gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok 
kiépítése a bel- és külpiacon, üzletember-talál-
kozók, kiállításokon és vásárokon való megje-
lenések, céglátogatások, szakmai utak szerve-
zése, nemzetközi partnerkeresés, pályázatírási 
rendezvények, tréningek, jogszabályváltozások 
figyelemmel kísérése, tanácsadás szellemi tu-
lajdonjoggal, szabványokkal, innovatív ötletek-
kel kapcsolatban.

A közvetlen üzleti kapcsolatépítést, tapasztalat-
szerzést, a mások jó gyakorlatának átvételét szol-
gálják a különböző vállalkozói klubok, szektorcso-
portos összejövetelek. E téren megkülönböztetett 
figyelmet kap a megújuló energiák alkalmazásá-
val foglalkozó szervezetek összefogását példázó 
Energia Klub. 

 Szektorális csoportok, klubok - kiemelt a 
megújuló energia

Kiterjedt nemzetközi kapcsolatok – nemzet-
közi üzleti, technológiai, partnerközvetítő 
adatbázisok 

Vállalkozásfejlesztés– piacra lépés támogatá-
sa, az innováció és fejlesztések támogatása

Az Európai Unió kutatás-fejlesztési keretprog-
ramjában, az FP7-es pályázatokban való rész-
vételt számos szolgáltatás segíti, úgymint in-
formáció-terjesztés és tanácsadás, nemzetközi 
üzleti partnerkeresés.

Kutatás-fejlesztés – az EU kutatás-fejlesztési 
programjaiban való részvétel támogatása



Hogyan építhetünk patinás hangulatú utcákat?

– Mások is így megkedvelték a CONSTRU-
MA Újdonságdíjas Téglakő térburkoló és 
falazó elemet?
– Igen, nagyon sokan megszerették, a szé-
pet szívesen fogadják az emberek. Közel  
600.000 m² Téglakő elemet értékesítettünk, 
amely több mint 40 km hosszú autópálya felü-
letnek felel meg. A legfőbb esztétikai vonzereje 
a hagyományos anyagokat és építésmódot fel-
idéző, régies, patinás megjelenés, a barátságos 
téglát utánzó színezés, és a szemet gyönyör-
ködtető változatosság. Az antikoló eljárásnak 
köszönhetően az elemek egymás sarkait, éleit 
dörzsölik, koptatják, és ettől lesznek olyanok, 
mintha a lovak patája koptatta volna őket egy-
kor, a múlt század hajnalán. Ugyanakkor mi-
vel betonból készül, a korszerű építőanyagok 
kiváló műszaki paraméterei jellemzik, teljes 
anyagában színezett, magas kopásállósággal 
rendelkezik, szilárdsága többszöröse az elő-
írtnak, és természetesen fagyálló.

– Minden építészeti stílushoz illeszkedik 
természetességével. Mit építenek belőle?               
– Elsősorban térburkolatok, közterek, séta-
utak, gépkocsi-beállók, kerítések, de vásár-
lóink kimeríthetetlen ötletei alapján számta-
lan kerti és köztéri objektum készült belőle, 
így támfalak, padok, virágágyás-szegélyek, 
lugasok, díszkutak, grillsütők. Egyre több 
helyen használják az energiatakarékos há-
zak hőszigetelésének védelmére is.  Ma már 
felsorolhatatlan a Téglakő elemből épített re-
ferenciáink sora, legalább annyira ismert és 
használt az önkormányzati beruházásoknál, 
mint a lakosság körében.  A szakma is meg-
szerette, a tervezőknek szabad kezet ad, a 
kivitelezők örömmel dolgoznak vele, hiszen 
nem igényel új technológiai ismereteket. Az 

antikolt kövek árához képest azok harmadá-
ért megvásárolható, amit örömmel fogadnak 
az építkezők.

– Mindenkinek van egy álma, de az Öné 
nem mindennapi. Hogyan sikerül a megva-
lósítása?
– Hollandiában érintett meg a térkővel bur-
kolt lakóövezetek otthonos, barátságos han-
gulata. Fájó szívvel gyönyörködtem bennük, 
miközben arra gondoltam milyen állapotok 
vannak nálunk. A magyar városok, telepü-
lések szebb útburkolatot érdemelnek, és el-
határoztam minden tudásommal, ezt fogom 
szolgálni. A nagy álom az ország arculatának 
megváltoztatása, és ennek első lépéseként ki-
fejlesztettük a térkő útburkolatok elkészítésé-
hez szükséges, esztétikus és tartós Téglakő 
elemet. Aztán tovább léptünk, és megkeres-
tük azt a technológiát, amivel hatékonyan és 
gyorsan meg lehet építeni a Téglakő útburko-
latokat. Ma már nemcsak anyagot, de az esz-
közt is biztosítani tudjuk a térkő utak kivite-
lezéshez. Úgyhogy azt hiszem jól haladunk a 
megvalósításban.

– A település lakói elsősorban azt várják 
vezetőiktől, hogy minőségi úthálózaton 
közlekedhessenek, mégis tapasztaljuk, 
hogy kátyús, ezerszer javított utakon já-
runk. Mi erről a véleménye?
– Jelenleg a lakóövezeteink útjait 10-15 évre 
tervezik, és aszfaltburkolattal látják el. Ezt 

Első látásra megszerettem.  Nemes szépség és valami a múltból hozott 
titokzatosság lengte körül. Meghitt hangulatot árasztott, és meggyőzött, 
együtt öregszünk meg. Színes egyénisége elkápráztatott.  Randevúink 
szaporodtak, mindig újabb arcát mutatva, egyre több emberrel került ba-
rátságba.  Otthonomba is szépen beilleszkedett. Gyönyörű a reggeli kelő 
és az esti lemenő nap surló fényében, de talán a legszebb egy nyári eső 
után. A vendégeim irigykedve nézik, a családom élvezi, a kutyám imádja, 
és én büszkén mutatom.  Nem, ez nem tégla, ez valami más, ez a Téglakő 
– válaszolom a kérdésekre. Barabás Árpáddal, a Téglakő elem megálmodó-
jával beszélgettünk ötletekről, és azok megvalósításairól.           

Új, világszínvonalú gördülő kövek technológia az útépítésben

Barabás Téglakő Kft. 
Veszprém, Tüzér u. 69.

Tel.: 06-88/578-280
www.barabasteglako.hu
info@barabasteglako.hu 



rövidesen felbontják, és a hely-
reállítás sosem lesz tökéletes. 
Az aszfalt burkolat állapota az 
idővel folyamatosan romlik, 
az önkormányzatok milliókat 
költenek a javításokra, kátyú-
zásokra, amelyek ráadásul nem 
nyújtanak minőségi megoldást. 
El kellene térnünk attól, hogy 
megszokásból az aszfaltot vá-
lasszuk, nézzük meg a lehető-
ségét a szép és tartós, bontható 
felületet nyújtó Téglakő utcák 
megvalósításának, vizsgáljuk 
meg, mit nyerhetünk a megépí-
tésükkel.  

– Tudomásom szerint legalább 
40 évet! Akkor miért nem így 
építünk?             
– Szükség van egy szemlélet-
váltásra, és a mi felelősségünk 
is, hogy az ehhez szükséges információkat 
eljutassuk a döntéshozóknak. Az egyik, hogy 
a Téglakő burkolat örökös esztétikai értékű. 
Ezerarcúsága segíti a tervezőt, játszhat a szí-
nekkel, a mintákkal, kiemelhetők a forgalom-
technikailag védett útfelületek. Barátságos, 
otthonos hangulatot hoz az ott élők életébe, 
egy jobb életminőséget nyújtva. Igényesebbé 
teszi az embereket, így a saját otthoni környe-
zetük szépítésére is fogékonyabbá vállnak. 
Értékteremtő hatásukkal az ilyen utcák in-
gatlanjainak forgalmi értéke is megnő.  

– Meddig közlekedhetünk gond nélkül a 
Téglakő utcákon?  
– Az élettartama nagyon hosszú, többszörö-
se az aszfalténak. Fagyálló, kopásálló, nagy 
teherbírású. Fenntartási költség nem terheli 
az önkormányzatokat. Az antikolt Tégla-
kő elem újrahasznosítható, burkolat bontás 
esetén csekély anyag, eszköz és munkaerő 
igénye van. A helyreállítása nyomok nélkül 
megoldható. Az egyszerű javíthatóság lehe-
tővé teszi, hogy a munkát az önkormányzat 
a saját embereivel végezze el, nem kell külsős 
céget megbízni, így munkahelyet teremthet 
településén.

– Nagy kérdés, mennyibe kerül egy ilyen 
út?  
– A várható terhelésnek megfelelően mérete-
zett útalap elkészítése bármely burkolatfajta 
esetén kötelező. A Téglakő burkolat nagy elő-

nye, hogy a beépítési költsége tíz-húsz száza-
lékkal kevesebb, mint egy új aszfaltburkolaté.  
Ráadásul nincs kátyúzás, és nem kell költeni 
a fenntartásra. Összegezve, az alacsonyabb 
bekerülési költségű Téglakő utcák gazdasá-
gosan működtethetők hosszú időn át minő-
ségi közlekedést biztosítva. Ez óriási megta-
karítást jelenthet egy település életében.    

– Varázslat vagy valóság az új térkő terítő 
gépük?  
– Bizony, nagyon is valóság! Nem hagyott 
nyugodni, hogyan lehetne a térkő burkolatok 
építését felgyorsítani úgy, hogy az ne men-
jen a minőség rovására. Ezért összedugtuk a 
fejünket, és magyar szakemberek segítségé-
vel legyártottuk a gépet, amelyhez hasonlót 
Nyugat Európában már használnak. A gör-
dülő kövek technológia magyarországi beve-
zetésével 300-600 m² útfelületet lehet megépí-
teni egy nap alatt. 

– Hol kaphatunk információt a Téglakő 
utak építéséről?
– Május végén meghívtuk az ország tervező-
it, kivitelezőit, önkormányzatait egy közös 
útépítésre. A háromnapos konferencián több 
mint 500 érdeklődő tekintette meg működés 
közben a térkő terítő gépet. Közülük már 
sokan kerestek meg bennünket, elsősorban 
önkormányzatok, és jelezték, hogy települé-
sükön szeretnének Téglakő utakat építeni az 
új technológia segítségével. Örömmel veszik, 

hogy a gép bérelhető, és vállaljuk 
a munkavégzéshez szükséges be-
tanítást is. Igyekszünk az ország 
minden területén megismertet-
ni ezt az új útépítési megoldást, 
amellyel Magyarországon is szebb 
és jobb lakóutakat építhetünk. 
Akinek felkeltettük érdeklődését, 
annak ajánljuk megtekintésre a 
www.teglako.hu weboldalunkon 
található bemutató filmet, és kér-
jük, kérdéseikkel keressenek ben-
nünket.

- Ön szereti a kihívásokat. Hon-
nan van ennyi energiája? 
- Nem tudom, azt hiszem én így 
születtem.  Az biztos, hogy na-
gyon fontos számomra a családi 
háttér, amelyet a feleségem Szil-
via biztosít, aki a munkában is 
társam. Neveli négy gyönyörű 

gyermekünket, Árpád 17, Fanni 13, Barnus 5, 
Sziszuka 4 éves.  Nekem az igazi feltöltődés, 
ha velük lehetek, a közös utazások jelentik a 
tökéletes kikapcsolódást. Szeretek repülni, 
ott fent mindig letisztulnak a gondolatok, le-
lassul a világ, és máris jön egy új ötlet. 

B. Csejtei Anikó

TUDJON MEG TÖBBET:
Barabás Téglakő Kft. www.teglako.hu

Címlapon
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– Honnan indult ez a nagy ívű, tartalmas 
életpálya?
– Az akkor Magyarországhoz tartozó 
Máramarosszigeten születtem 1942-ben. Apai 
őseim sóbányászok voltak Aknasugatagon, 
Aknaszlatinán, anyai részről pedig pa-
rasztcsalád leszármazottja vagyok. Miu-
tán Észak-Erdélyt újra Romániához csatol-
ták áttelepültünk a kis hazába, édesapám 
ugyanis katonaszökevénynek számított, így 
nem voltunk biztonságban. Vas megyében, 
Devecseren és Szentgotthárdon töltöttem a 
kisgyerekkoromat, majd Tatára költöztünk, 
ahol az Eötvösben érettségiztem. Kamasz-
ként minden érdekelt, rengeteget olvastam 
– mondhatni mindenevő voltam –, így az 
ELTE bölcsészkarán tanultam magyar-nép-
művelés szakon. Költő akartam lenni, de 
beláttam, hogy ehhez nincs elég tehetségem. 
Már a diplomaszerzés idején tudatosult ben-
nem, hogy eltévesztettem a pályaválasztást. 
Azért dolgoztam egy évet népművelőként, 
majd ötöt tanítottam is Budapesten az Arany 
János Gimnáziumban. Eközben megtaláltam 
azt a szakmát, ami nekem való, így a tanítás 
mellett esti tagozaton tanultam a Marx Ká-
roly (ma Corvinus) Közgazdaságtudományi 
Egyetemen.

– Magyar tanárból közgazdász lettél, újra-
tervezés – mondaná a GPS!
– Hát valahogy így, de muszáj volt keresni 
valami reálisabb, logikusabb szakmát. Buda-
pesten, a Külkereskedelmi Főiskolán kezdtem 
politikai gazdaságtant tanítani 1972-ben. Na-
gyon szerettem előadni az akkor éppen csak 
tűrt tőkés gazdaságról, a szoc. pol.-t pedig kö-

telező volt oktatni ha akarta az ember, ha nem. 
Nagyszerű hallgatóállomány gyűlt össze ak-
koriban a főiskolán, az előadások mellett ha-
talmasakat vitatkoztunk. A mi tanszékünk 
afféle reakciós társaságnak számított, Zágon 
Ernő tanártársam például jugoszláv partizán 
volt, és korábban életfogytiglani börtönre ítél-
ték. A tanszék vezetője Dr. Rácz Dezső volt, 
akit szellemi vezérünknek is tartottunk. 1994-
ig tanítottam itt, az utolsó időszakban már 
én voltam a tanszékvezető. Közben 1976-ban 
doktoráltam, disszertációmat „Élelmiszeripa-
ri tőkés kooperációk” címmel írtam. Iszonyú 
nehéz volt a témához anyagot találni, alig volt 
dokumentáció, így a nem igazán nyilvános 
minisztériumi levéltárban kellett kutatnom. 
Aztán ahogy egyre több szabad levegő áram-
lott be a Kárpát-medencébe, a 80-as években 
végre hivatalosan is elkezdhettük tanítani a 
Külker Főiskolán a polgári közgazdaságtant. 
A mikro- és a makroökonómia tantárgyfe-
lelőse és előadója lehettem. A rendelkezésre 
álló magyar nyelvű szakirodalom szinte csak 
elmélettörténetből állt, így magam raktam 
össze a tananyagot angol nyelvű könyvekből. 
1985-ben jelentette meg a főiskola a „Polgári 
közgazdaságtan alapjai” címmel az első ko-
molyabb munkámat. Ezen kívül még vagy 
15 könyvet írtam illetve szerkesztettem, főleg 
a közgazdaságtan témájában, de van köztük 
számviteli és informatikai tanulmány is. Igye-
keztem a felsőoktatásban használható köny-
veket írni.

– Budapest után nem volt visszalépés Tata-
bányára kerülni?
– Először a MÜTF (ma már Edutus Főiskola) 

a Külker Főiskola kihelyezett tagozata volt, 
ahol közgazdaságtant oktattam. A volt KISZ-
iskolában 30-40 fő hallgatta az előadásokat. 
Amikor a tatabányaiak elhatározták, hogy 
az önállósodás útjára lépnek, Kovács György 
Zoltán, az akkori megyei elnök, és a feled-
hetetlen emlékű Kósa László, mint a kura-
tórium elnöke kapacitált, hogy fogadjam el 
a tanszékvezetést. Meggyőztek, igazi, nagy 
kihívást éreztem egy új felsőoktatási intéz-
mény létrehozásában, így nejemmel együtt 
(aki angol tanár) ideköltöztünk, és megkezd-
tük a munkát a MÜTF-ön. Először Sárbe-
rekben laktunk, majd Alsógallán, a Tompa 
utcában találtunk egy szép házat. Az 1995 
és 1999 közötti időszak nagyon emlékeze-
tes periódusa az életemnek. Óriási pezsgés, 
jobbító szándék és tenni akarás jellemezte az 
alakuló főiskolát. Nagyon nehéz volt ebből 
kiszakadni, ám 1999-ben nem hosszabbí-
tották meg az éppen lejárt szerződésünket. 
Hirtelen úgy éreztem magamat, mint a fut-
ballista, aki hiába játszik jól, az edzője mégis 
hirtelen lecseréli. Nagyon rosszul esett, de 

Két generáció jövendő közgazdászait oktatta Budapesten, Tatabányán, Csíkszeredán 
és Székelyudvarhelyen. Több ezren tanultak, tanulnak az általa írt, és a cége által ki-
adott tankönyvekből. Nyugdíjazása óta a világot járja, és zamatos, szép bort termel 
szigligeti szőlőskertjében. Dr. Simanovszky Zoltánnal - aki jövőre lesz hetven éves – 
tatabányai lakásán beszélgettünk.

Dr. Simanovszky Zoltán sohasem másoknak akart megfelelni

A világutazó közgazdász
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Portré

ma már visszagondolva azt mondom, ez volt 
az addigi pályafutásom legjobb váltása.

– Ezt hogy érted?
– Nem maradtam munka nélkül, már meg-
volt a szakkönyvek kiadására és forgalmazá-
sára alakult Tri-Mester nevű vállalkozásom, 
emellett pedig a Sapientia Erdélyi Magyar 
Egyetem meghívására Csíkszeredán tanítot-
tam közgazdaságtant. Havi kétszer vonatoz-
tam a Székelyföldre vendégprofesszorként. 
Fárasztó volt, de szívesen csináltam, nagyon 
jó emberi kapcsolatokra tettem szert. A fel-
szabadult időmet a könyvkiadásra fordítot-
tam, hiszen hiányoztak a főiskolai szintű 
szakkönyvek. Mintegy harmincat adtunk 
ki és forgalmaztunk, volt olyan, amelyből 15 
ezer példány is elfogyott. Például ma is kur-
rensnek számít a mikro- és makroökonómiai 
feladatgyűjteményünk. Ez a tevékenység 
anyagilag is helyre tett, így a nyugalmamat 
és a békémet tulajdonképpen a MÜTF-ről 
való eltávolításomnak köszönhetem. Ment is 
a szekér 2008-ig, azóta viszont nagyon visz-
szaesett a tankönyvek iránti kereslet. A mai 
diákok – de elmondhatjuk ezt a felnőttekre is 
– nem hajlandóak olvasni! Mára mindössze 
öt főiskolai könyvesbolt működik az ország-
ban, ebből egy a miénk, Tatabányán. Sze-
rencse, hogy jól működik a webáruházunk 
(www.trimester.hu), ennek a bevétele tartja 
fenn manapság a vállalkozást.

– Mikor kezdted a világjárást?
– 2003-ban rendetlenkedni kezdett a szí-
vem. Én ezt isteni figyelmeztetésként éltem 
meg, eljött az ideje, hogy bepótoljam mind-
azt, amit az azelőtti negyven évben a napi 
16 óra munka miatt elmulasztottam. Úgy 
döntöttem, hogy törődök magammal, betel-
jesítem régi vágyamat, elutazok mindazon 

helyekre, amikről eddig csak olvastam. Egy 
életem van, ha ezt elpazarlom, senki nem 
adja vissza! Azelőtt sem az volt a célom, 
hogy különféle embereknek és szituációk-
nak megfeleljek, így most is – szerencsére 
anyagilag megengedhetem magamnak – a 
saját utamat járom. Öt földrész 67 országában 
fordultam meg, van egy sportcipőm, amely 
minden utamon velem volt. Hol a feleségem-
mel, hol egyedül fedezem fel a világ csodáit. 
Voltam a Távol-Keleten, Kínában, Tibetben, 
eljutottam Peruba, Tanganyikába, Kenyába 
és Zanzibárba, New Yorkban és Izlandon is 
jártam, mindenhonnét hoztam egy plüssál-
latot, tele van velük a kandallóm környéke. 
Érdekes viszont, hogy például nem jártam 
még a magyarok kedvenc kirándulóhelyén, 
Görögországban. Még szeretnék eljutni Irán-
ba, megcsodálni a perzsa és sumér kultúra 
kincseit, emlékeit.

– Melyek a legemlékezetesebb élményeid?
– Hála Istennek, volt egypár. Amikor meg-
pillantottam az egykori Inka Birodalom rom-
városát, Machu Picchut, egyszerűen leesett 
az állam. Igazi katarzis volt a Taj Mahal – 
amelyet a XVII. században élt Sáh Dzsahán 
császár építtetett szeretett felesége, Mumtáz 
Mahal halálakor –, annyira meghatott, hogy 
kis híján elsírtam magam. Vagy Kambodzsá-
ban egy parkban játszó zenekar, amelyben 
minden zenésznek hiányzik valami testré-
sze, amelyet úgy veszített el, hogy aknára 
lépett… Vagy vidámabb dolog Pekingből: a 
központi vasúti pályaudvaron többször is 
bemondták: Kövidinka! Nem tudtam mire 
vélni, pedig ez a kifejezés a kínai nyelvben 
azt jelenti: minden utas figyeljen! Persze mi 
magyarok inkább a jóféle fehérborra asszo-
ciálunk.

– Bort is termelsz. Hogy jött a szigligeti te-
lekvásárlás?
– A 70-es években vettünk egy gyeptengert, 
amelyen 450 négyszögöl elhanyagolt szőlő, 
némi gyümölcsös, meg egy kis ház állt. Úgy 
gondoltuk, jó lesz kikapcsolódásnak. A mun-
ka azonban annyira lefoglalt bennünket, hogy 
szinte alig jártunk a telekre. Elröppentek az 
évtizedek, és én közben rájöttem, hogy ez is 
fontos része az életnek! Így hétvégén kocsiba 
vágjuk magunkat, és irány Szigliget! Ma már 
kétlakiak vagyunk, alig várjuk, hogy ott le-
hessünk. Felújítottuk a házat, be is rendeztük, 
kényelmesen elférünk ott is. Mindent magunk 
csináltunk, eltűnt a gaz, szép, gondozott kis 
birtokunk van a vár tövében, ahol csak az őzek 
és vaddisznók jönnek hívatlanul hozzánk.

– Úgy érzed, mindent elértél az életben, 
amit célul tűztél ki magad elé?
– Még nagyon sok helyre el szeretnék jutni, 
és legalább nyolcvan éves koromig dolgozni 
akarok. A nyugalom, az anyagi független-
ség, a béke, a családi tűzhely melege, Judit a 
megértő feleség megadatott nekem, hála az 
égnek. Ez maga a teljesség, bár az unoka még 
hiányzik, akit felelősség nélkül, maximálisan 
elronthatok! Szakmai téren vannak hiányos-
ságok – például egyszerűen meguntam, és 
félredobtam a kandidátusi disszertációmat 
–, az a baj velem, hogy nagyon sok minden-
ről nagyon sok mindent szeretnék tudni, így 
igazán semmiben sem tudtam elmélyülni. 
Ugyanakkor ismeretszerzés szinten azt hi-
szem majdnem mindent sikerült magamba 
szívnom, ami érdekelt. Hátralévő éveimet, 
napjaimat úgy szeretném szeretni, mint a 
szőlőt: minden darabjában gyönyörködni, 
minden egyes fürtjét külön-külön babusgat-
ni. Azt hiszem, csak így érdemes!

Veér Károly
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Gazdaság

Termelői összefogással mégiscsak 
lehet eredményt elérni
A 2003-as ágazati válságból és a 2004-es 
uniós csatlakozásból adódó nyitott piac 
miatt keletkezett gondok a cég életét is 
nehezítették. Mára már ki merem jelen-
teni: nincs veszélyben a termelők pénze, 
teljesítjük a kötelezettségeket a munka-
vállalók felé. Mi itt élünk, itt vagyunk, 
ezek a tulajdonosok ma, holnap…tejet 
akarnak termelni tisztességes árért, 
tisztességes állami támogatással. Ha ez 
megmarad, nem jutunk a szlovák sorsra 
– kezdi Mélykuti Tibor ügyvezető igaz-
gató. 
Adott a jó minőségű magyar termék, 
magyar a tulajdonosi kör, a gyár. Fon-
tos volt a vagyon megőrzése, a munka-
helyek megvédése. Ennek érdekében az 
idegen munkaerőt csökkentettük, illetve 
a munkaerő hatékonyság-növelésére tö-
rekedtünk. 

Jó és eredményes feldolgozás  
nélkül nincs jó tej
Az Alföldi Tej számára az indulás egyet 
jelentett az azonnali fejlesztéssel. Az el-
telt időszakban 4 milliárd forint beru-
házás történt a székesfehérvári üzem-
ben. Például 5000 raklaphelyes hűtött 
készáruraktárt építettünk meg négy 
hónap alatt 2008-ban. Új, nagyteljesít-
ményű UHT-tej csomagoló-berendezést 
állítottunk üzembe 2011 márciusában. 
A negyedmilliárdos beruházás előnye, 
hogy a gép nagyobb műveleti sebesség-
gel, kisebb veszteséggel, alacsonyabb 
energiafelhasználással dolgozik, keve-
sebb munkaerőt igényel a működtetése, 
és egyetlen részegység cseréjével más 
csomagolási formára is átállítható. Az 
üzemnek 650-700 000 liter a mai feldol-
gozási nagyságrendje – ez jó a maximum 
800 000 átvételi kapacitáshoz viszonyít-
va, de azt is mutatja, hogy vannak még 
tartalékaink. 

Alföldi Tej…az igazi hazai
Kár, hogy sok áltudományos hír rontja 
a tejfogyasztási szokásokat Magyaror-

szágon – mondja a Csongrád megye leg-
fiatalabb városában, Csanádpalotán élő 
ügyvezető igazgató. Ő maga még a friss 
nyers tejet is szereti (A tej akkor tej, ha a 
kellő zsírtartalom benne van), de nagy-
üzemi szinten nyilván elvárt a maximá-
lis higiénia, a kényelmi szempontoknak 
megfelelő eltarthatóság. Ehhez az a ma-
gasabb hőfokú pasztörizálás kell, ami 
ember milliókat mentett meg hajdan a 
TBC-től. A tej, a tejfogyasztás valószínű-
leg egyidős az emberiséggel, az ősi étke-
zési kultúra része. 

2020-ban lejár az összes hitelük 
Hogyan tovább? A múlt év óta a költség-
hatékonyság javítása a cél. 2020-ban jár le 
az összes hitelünk. A tejtermék piacának 
van egy sajátos üteme. Az első félévre az 
olcsó európai áruk túlkínálata jellemző: 
a 135 Ft-os UHT polc ár (160-170 Ft len-
ne reális), külföldi trappista sajt, amit 
nyomott áron, árrés nélkül ontanak az 
áruházláncok. Mindez a hazai élelemter-
melésnek árt. A második félév azért jobb, 
realizálhatók az áremelések, kevesebb az 
import termék, javul a bel- és külföldi tej-
termék iránti kereslet. Idén az 1-6. hónap 
eredményessége kicsit elmaradt a várttól, 
de a mérleg szerinti eredményünk pozi-
tív. A műszaki fejlesztés, a veszteségek 
csökkentését célzó beruházásunk ha-
tására már az év közepére a veszteség-
megtakarítási céloknak megfelelőek. A 
folyamatos eredményesség, a likviditás 
javítása, további versenyképesség, for-
rásteremtés a további fejlesztésekhez – 
kulcsszavakban ez a mi utunk.

Fehérvári lét – fehérvári jelenlét
A nagy munkáltatók egyike vagyunk 
– ez a legfontosabb. Munkatársaink a 
város és az agglomerációs területről 
kerülnek ki. Meghatározók vagyunk a 
város számára az iparűzési adó tekinte-
tében is. Társadalmi szerepvállalásunk 
mutatkozik meg abban, hogy csatlakoz-
tunk az „1000 lámpás éjszakája” akció-
hoz azzal, hogy 400 000 tejes dobozon 
tettük közzé eltűnt fiatalok képét. Ha-
talmas szponzorálásokra nincs lehető-

ségünk, de kisebb sportmozgalmakat, 
rendezvényeket, civil szervezeteket, 
iskolákat, óvodákat támogatunk a ter-
mékeinkkel. Hasznos az iskolatej akció 
megállapodás a várossal, de az ágazat-
nak az jelentene igazi áttörést, ha az 
állam az egészséges életmódra nevelés 
jegyében az óvodáktól a középiskoláig 
a szociális ellátáson át kiterjesztené ezt 
a kört. Ezzel egy egészséges nemzedék 
nőne föl, ugyanakkor helyzetbe hozná 
a hazai tej- és élelmiszeripart.

Dr.Göde Andrea

Nehéz életben maradni. Úgy lehetett kijutni a válságból, hogy 100 fő 
tulajdonos-tejtermelő összefogott, és társas vállalkozást alakított. Ez a 
felelősségteli döntésük a fehérvári üzem kb. 450 fős gárdáján kívül még 
8-10.000 főt érintett és mozgatott meg az ágazatban, no meg magát a ha-
zai tejipart – méghozzá pozitívan. 

„…az igazi hazai”

Piacvezető az Alföldi Tej

A csomagológép ünnepélyes átadásán
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Januártól indul a felkészülés
Bár a kiutazás csak jövő nyáron dől el, gon-
dolatainak középpontjában már most Lon-
don szerepel. Idén még vár rá néhány kisebb 
verseny, november végétől egy háromhetes 
edzőtábor, majd januártól kezdődik a tényle-
ges felkészülés a Paralimpiára.
Az biztos, hogy idei eredményei (is!) jócskán 
reményt keltőek, hiszen a mozgáskorlátozot-
tak úszó Európa Bajnokságán Berlinben, a 
londoni Paralimpiára való felkészülés egyik 
fontos állomásán, annyi érmet gyűjtött be, 
amennyit nagy versenyen még soha. 
Öt számban indult, három egyéniben és két 
váltóban. A 4x50 m vegyes váltó hátúszó tag-
jaként ezüstérmet szerzett, a 4x50 m gyors 
váltóval a dobogó harmadik fokára állhattak, 
egyéniben 50 méter háton szintén bronzérmet 
szerzett, 50 m pillangón az ötödik, míg 200 m 
vegyes úszásban a nyolcadik helyet szerezte 
meg.

Csúcsok és diplomák
A 33 esztendős hölgy mozgáskorlátozottsá-
ga miatt tanulmányait Budapesten, a Moz-
gásjavító Általános Iskolában kezdte meg, 

ott tanult meg úszni is, amibe azonnal bele-
szeretett. Mint mindenben, az úszásban is a 
legjobb akart lenni, így egyre többet edzett. 
13 évesen bekerült a felnőtt válogatottba, s 
részt vett az 1991-es Európa Bajnokságon, 
ahol egy 5. és egy 6. helyet szerzett. Ezután 
számára nem volt kérdés, mi az újabb cél: a 
Paralimpia. 14 évesen Barcelonában 50 m pil-
langón bronzérmes lett, 1996-ban pedig, az 
érettségi után Atlantában a 4x50 m-es vegyes 
váltóval aranyérmet szerzett. Tanulmányait 
a Veszprémi Egyetemen folytatta, s mivel az 
úszástól nem akart megválni, bekopogtatott 
a helyi úszó klubhoz, ahol, bár korábban soha 
nem foglalkoztak mozgáskorlátozott úszóval, 
örömmel fogadták. 
A következő esztendőkben sorra jöttek az 
egyéni csúcsok, megszerezte tanári diplomá-
ját, majd elvégezte az úszóedzői szakot, 2004-
ben pedig párjával Tatabányára költözött, s 
átigazolt a Tatabányai Vízmű Sport Egyesü-
lethez. Athénban 2004-ben 50 m pillangón 
4. lett, 50 m háton 5., s közben a megyeszék-
helyen is elkezdte mozgássérült gyerekek 
úszásoktatását. 2004 őszén még csak egyetlen 
tanítványa volt, ám számuk szépen gyarapo-
dott, s ma már többen versenyeznek is. 

Közben természetesen maga is hasonló elán-
nak folytatta a versenyzést. Csupán néhány, 
a jelentősebb eredményei közül: a 2006-os 
világbajnokságon 50 m pillangón bronzérem, 
a 2008-as pekingi paralimpián 50 m háton 6. 
hely, 2009-ben az Európa-bajnokságon 50 m 
pillangón aranyérem, 4x50m vegyes váltó 
ezüstérem, a 2010-es világbajnokságon 50 m 
pillangón 5. hely, idén pedig a berlini érmek.

Két évtized után visszavonul
„Én nagyon sok jót kaptam az úszástól, ami 
azt hiszem segített, hogy könnyen beillesz-
kedjek a társadalomba. A sport sok mindenre 
megtanított. S hiszem, ha az emberek látják 
az eredményeket, akkor az első gondolatuk 
nem a sajnálat lesz, amikor ránk, mozgáskor-
látozottakra pillantanak” – ez Diána hitval-
lása. 
Arra a kérdésre pedig, hogy London után mi-
ért tervezi az „elköszönést”, így válaszolt:
- Azt hiszem, már abbahagyhatom. Jövőre 
már pont két évtizedes válogatottságot tud-
hatok magam mögött. Már nagyon nehéz 
összeegyeztetnem az életem az edzésekkel, 
viszont ott vannak a gyerekek, akiket nagyon 
szeretek oktatni. Egy biztos: London után, 
ahová nagyon szeretnék eljutni, s pontszerző 
helyen végezni, ha abba is hagyom a verseny-
zést, én akkor is mindig ott leszek az uszo-
dában.

S.Gy.

Zámbó Diána ötven méter pillangón jelenleg az ötödik a világranglistán, 200 mé-
ter vegyesen pedig a 11. A tatabányai úszó úgy gondolja, ebben a két számban 
lesz lehetősége kijutni jövőre Londonba, pályafutása hatodik, s egyben utolsó 
Paralimpiájára. Pontosabban, sportolóként tervezi csak London után a visszavo-
nulást, edzőként továbbra is segítené a fiatalokat.

A tatabányai paralimpikon London után visszavonulna  

Zámbó Diána hatodik olimpiájára készül



25. oldal

Székesfehérvár

Vallónia földrajzilag az európai piac köze-
pén helyezkedik el, ez 500 millió potenciá-
lis fogyasztó elérhetőségét jelenti. Az uni-
ós főváros szomszédságában lévő Vallon 
Régió kiemelkedően fontos kereskedelmi, 
logisztikai központ. 
Ránky Edit asszony országjáró programja 
során szeptemberben Székesfehérvárra, a 

Gazdaság Házába is ellátogatott a kapcso-
latfelvétel, információcsere és az együtt-
működés kialakítása szándékával. A kö-
vetkező területekben látta a közös kitörési 
pontokat: gépipar, gépgyártás technológia, 
elektronika, egészség- és gyógyszeripar, 
űrkutatás, repülőgépgyártás, logisztika, 
mezőgazdaság, élelmiszer feldolgozás, 

környezetvédelem – környezetkímélő 
anyagok kutatása, integrálása az ipar te-
rületére.  Radetzky Jenő, az FMKIK elnöke 
kiemelte: Székesfehérváron és Fejér me-
gyében lezárult az olcsó, főleg bérmunká-
ra építő fejlesztés időszaka, ezért  a kama-
ra is átalakította stratégiáját. Cél: a magas 
hozzáadott értékű folyamatok,  a megújuló 
energiához kapcsolódó  ipari tevékenység 
megvalósítása. A Kárpát-medence lehetne 
Európa és  a Távol-Kelet összekötő hídja, 
hiszen ha nem lett volna Trianon, talán ma 
Budapest lenne a mai Brüsszel…
A helyi klaszterekről Kigyóssy Gábor,  a 
regionális fejlesztési ügynökség vezető ter-
vezője, az ipari parkokról Tóth Ferenc, az 
Alba Ipari Zóna ügyvezetője tartott ismer-
tetőt, míg a Enterprise Europe Network 
Közép-dunántúli Iroda szolgáltatásairól 
Vágerné Petrás Éva pályázati- és projekt-
menedzser beszélt.  A küldöttség délután    
ellátogatott a 20 éves Macher Kft-hez is. A 
magyar-német kkv a közelmúltban vezette 
be a legszigorúbb, ASEN 9100 jelű repülő-
ipari szabványt – ennek eredményeként 
számíthat a flamand befektetői érdeklő-
désre. 

Dr. Göde Andrea

Mely területeken találkozhatnak a magyar és a belga befektetői érdekek? – erről 
tárgyalt Ránky Edit attasé, a Belga Nagykövetség Vallónia és a Brüsszel-Fővárosi ré-
gió   gazdasági és kereskedelmi ügyeinek képviselője a Fejér Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara vezetőségével. 

Vallónia érdeklődik Székesfehérvár iránt 

Az Európai KKV Hét célja, hogy közös 
európai látásmóddal, széles körű euró-
pai kommunikációval, számos tagországi 
kampánytípusú rendezvénnyel erősítse a 
vállalkozói gondolkodásmódot, s hozzájá-
ruljon az Európai Uniónak és a tagorszá-
goknak a KKV-k sikeres működése érde-
kében folytatott tevékenységéhez. Kiemelt 
témaként a következőkkel foglalkoztak: a 
hazai és Európai Unió-s KKV-támogatás, 
az Új Széchenyi Terv a vállalkozásokért, 
és a vállalkozások indításával kapcsolatos 
tudnivalók. 
A fiataloknak szóló programmal a Nemze-
ti Külgazdasági Hivatal (HITA)-Enterprise 

Europe Network, a Youth@Work, s a Fe-
jér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében az volt a cél, hogy a diákok 
számára igényes előadásokkal, gyakorlati 
példákkal tegyék vonzóvá a vállalkozói 
létformát.  
A plenáris előadások után két szekcióban 
folyt a tanácskozás. Egyikben konkrét 
pályázati lehetőségek bemutatása zajlott 
gyakorlati tanácsadással, s a pályázati 
folyamat elemeinek ismertetésével. Ho-
gyan indítsuk be vállalkozásunkat? Öt-
letünkhöz milyen tőkét vonhatunk be? 
– kérdésekre válaszolt a másik szekcióban 
Bedzsuha Bálint PhD hallgató, illetve Hor-

gos Lénárd. Lukács Béla pedig a „Céges 
imázs és brandépítés kezdő vállalkozások 
és fiatalok számára” témát fejtette ki. 
A Fejér megyei kamara elnökségi tagjai kö-
zül dr. Forgó Bélát (ALCOA) a rendezvény 
gyakorlati hasznáról kérdeztem: „Bizta-
tást jelentett ez az egy hét. Azt várom, a 
működő vállalkozások számára, hogy a 
magyar beszállítási potenciál javuljon. A 
fiataloknak miért hallatlanul fontos ez az 
esemény? Hogy lássanak példákat, tudják, 
kihez fordulhatnak a témában a lehetősé-
geik erősítése érdekében.” 
A szünetek és a konferenciát záró koktél 
parti remek alkalmat teremtett a kapcso-
latfelvételre, kötetlen konzultációra.

Dr. Göde Andrea

Október 7-én az Európai KKV-hét hivatalos magyarországi záró rendezvényeként a 
székesfehérvári Gazdaság Házában megrendezték a „Sikeres Magyar Vállalkozások 
és Fiatalok Európában” című konferenciát. 

Sikeres Vállalkozások és Fiatalok Európában 
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Szigetországi tapasztalataikat állandó, változatos programok 
színesítették, melyekre a kétszer másfél órás napi tanórák utáni 
szabadidőben kerülhetett sor. A tanulók többek között olyan tör-
ténelmi látványosságokban gyönyörködhettek, mint a monumen-
tális Stonehenge őskori építménye, vagy Anglia leghíresebb – és 
egyben legrégebbi lakott – kastélya, a királyi család hivatalos re-
zidenciájának számító Windsor Castle. Az aktív pihenést rendre 
zenés-táncos estekkel, látogatással egy aquaparkba és a Monkey 
Worldbe, bowlingozással, vagy éppen jégkorcsolyázással tették 
emlékezetessé a szervezők. 
Nagyigmándról Nyitrai Krisztina és Pék Viktória előtt adódott 
lehetőség, hogy behatóbban tanulmányozhassák a ködös Albion 
kulturális alapjait. A két bábolnai általános iskolás, Kocsis Vivien 

és Kráz Barnabás úgy vélekedett a tanórákról, hogy a könnyed, 
családias hangulat elősegítette beilleszkedésüket és angol nyel-
vi fejlődésüket. A diákok elmondása szerint leginkább a szöveg-
értés, a kiejtés, és a nyelvtan területén érezhető a kéthetes tábor 
áldásos hatása.

Taizs Gergő

Szaxon Attila, az IKR Zrt. elnök-vezérigazgatója min-
den évben négy kisdiákot támogat abban, hogy idegen 
nyelvű tanulmányaikat valóban életszerűbbé tegye. 
Most irodájában fogadta azt a négy tanulót, akik két 
hetet tölthettek idén egy angliai nyelvtáborban. Az 
oldott hangulatban eltöltött beszélgetés során kide-
rült, hogy a gyerekek nagyon jól érezték magukat – a 
hasznos tanulás mellett természetesen barátságok is 
szövődtek a több nemzetiség által képviselt táborlakók 
között. Kínai, olasz, japán és holland kapcsolataikat az-
óta is ápolják – a közösségi oldalak segítségével.

A tanulás lehet élmény

Az IKR Zrt. értékteremtő oldala

Elhunyt Tornai Endre, a 
Tornai Pincészet alapítója
Életének 90. évében elhunyt Tornai 
Endre. A nyugalmazott mezőgazdász 
1921-ben született és 1946-tól gazdálko-
dott a Somló hegyen. 1962-ben elsőként 
a Somló hegyen szalagszerű (kordon) 
támrendszerrel telepítette újra szőlőte-
rületét. 1967 szeptemberében a megala-
kuló Pápa-környéki Termelőszövetke-
zeti Szövetség elnökének választották, 
amelyen belül létrehozta a szőlészeti-
borászati szakosztályt. Az általa irányított szövetkezet rész-
ben csemegeszőlő, részben borszőlő termesztésére 100 hold 
szőlőt telepített. 1984-ben elsőként palackozta saját neve alatt 
a megtermelt borait. 1985-ben országgyűlési képviselőnek 
választották. Kezdeményezésére, az 1986-os bortörvény meg-
szünteti a folyó, majd palackozott borok dupla adóztatását, a 
jövedéki és borforgalmi adók kettősségét. 1989-ben aktív szer-
vezője volt a Magyar Szőlő és Bortermelők Szövetségének, 
amelynek az megalakuláskor, mint a kistermelők képviselője, 
alelnöke lett. A belőle áradó bölcsességgel, a dolgok mögé látó 
képességével, melyekkel segített megérteni, küzdeni és jobbá 
tenni a világot, most csendes mosolyával távozott.

Mennybéli fesztiválok várnak rá

Domokos József (1949-2011)
Kedves Domi! Átgondoltad te ezt? Mi lesz most a 
„szépországbéli” rendezvényeiddel? – az Országos Anyós-
fesztivállal, a Nyugat-Magyarország Szépe és Mr. Sárm 
szépségversenyekkel, a Veszprémi Játékok Nemzetközi 
Gyermekművészeti Fesztivállal, hogy csak a legrangosab-
bakat említsem. Ráadásul épp menet közben, a nagysike-
rű Gyermekművészeti Fesztivál indulásakor kiszállni? Mi 
lehetett annyira fontos odafönn, milyen fesztiválra készül-
nek az angyalok, hogy nélküled nem boldogulhattak? Mert 
hogy ott folyta-
tod, az égi fesz-
tiválok szerve-
zésével, afelől 
nincs kétségem. 
Szaladsz, futsz, 
intézkedsz, min-
dent megteszel 
majd, hogy az 
angyalok ránk 
mosolyogjanak.

Cseh Teréz
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– Hogy jött képbe épp ez a megoldás?
– 2008-ban, a válság indulásakor éppen 
azért kértünk állami garanciavállalást a 
hiteleinkhez, hogy talpon tudjunk ma-
radni, és továbbra is finanszírozni tudjuk 
partnereinket, a mezőgazdasági kisterme-
lőket. Az egész ország területén, több száz-
ezer hektáron szerveztük, és integráltuk 
a növénytermelést, a kistermelőknek ha-
lasztott fizetést biztosítottunk vetőmagra, 
növényvédőszerre, műtrágyára. A bankok-
kal azonban a mai napig sem jutottunk dű-
lőre. A banki finanszírozottságunk mára 
a válság előtti egyharmadára csökkent. A 
vetőmagüzemünket is el kellett adnunk. 
A cseh Agrofert már régóta érdeklődött a 
cégünk iránt. Jó a kapcsolat, sok éve forgal-
mazzuk a termékeiket. Az Agrofert cég-
csoport fejlesztései - főleg vegyiparral fog-
lalkoznak, Szlovákiában például hatalmas 
műtrágyagyáruk van – az elmúlt időszak-
ban a mezőgazdaságot is megcélozták, és 
Magyarország felé is terjeszkedni kezdtek.

– Mikor történik meg a szétválás, és ki, 
milyen néven folytatja majd a tevékeny-
séget?
– Terveink szerint 2012. január 1-jével ketté-
válik a vállalat. A cseh partner a névhasz-
nálatra is igényt tart. Az újonnan létrejött 
cég, az IKR Agrárcentrum Kft. – mivel 
az épületek a tulajdonunkban maradnak 
– tőlünk fogja bérelni irodáit. A jelenlegi 
600 fős létszámunk megfeleződik, 300-an 
maradunk az anyacégben, többi kollégánk 
pedig az új vállalathoz kerül. Az Agrofert 
hitelállományunk egy részét már rendezte, 
jelenleg is finanszírozza cégünket, de még 
néhány dolgot tisztázni kell, többek között 
azt is, hogyan rendezhető az állami kész-
fizető kezességvállalás ügye. Ami nálunk 
marad, az a mezőgazdasági gépkereskede-
lem. Ehhez értünk a leginkább – jómagam 
és fiam –, gépészmérnökök vagyunk.
– Természetesen a szoros együttműködés 
megmarad, jól mutatja mindezt, hogy az 
Agroferten keresztül ma már újra tudjuk 

biztosítani a mezőgazdasági termelőknek 
a halasztott fizetést.
– Szerencsére a fiam által vezetett Invest 
Kft. is jól működik, bővül az országos há-
lózat, most éppen Nagykanizsán nyílik egy 
új egység, és hamarosan építkezésbe is kez-
denek, az autópálya mellett létrejön egy ke-
reskedelmi központ raktárral, műhellyel.

– Az OMÉK-en idén is kiállítók voltak. 
Milyennek látta az idei vásárt?
– A kiállításon már az új viszonyoknak 
megfelelően képviseltük a vállalkozáso-
kat. A vásárt sokan felkeresték, de a vál-
ság elbizonytalanította a vevőket, ennek 
köszönhetően a gépeladás nagyon gyenge 
volt. A termékpalettát igyekeztünk tovább 
bővíteni, és újdonságokkal – például egy 
új amerikai önjáró permetezőgéppel – is 
szolgálni. Sok partnerünk jelezte, hogy 
szívesen jött volna idén is az általunk szer-
vezett Gazdanapokra, de természetesen 
mindenki tudja, hogy abban az évben, 
amikor OMÉK van, nem rendezzük meg 
a kiállítást.
Összességében most már egyre bizako-
dóbbak vagyunk. Ha lassan is, de rende-
ződni látszanak cégügyeink, és az is sze-
rencsénk, hogy épp a mezőgazdaságban 
tevékenykedünk. A válság ugyanis talán 
ezt az ágazatot sújtotta a legkevésbé, az 
árak stabilizálódni látszanak. Az élelmi-
szerre mindig szükség van, és a mezőgaz-
daságot ilyenkor is ki kell szolgálni.

Cseh Teréz

Az IKR Zrt. a magyar agrárium meghatározó résztvevője, hazánk egyik leg-
nagyobb mezőgazdasági termények termelésével és értékesítésével, tech-
nológiai fejlesztéssel, termelőeszköz-kereskedelemmel, valamint műszaki 
szolgáltatással foglalkozó nagyvállalata, amely a teljes országot lefedő 
üzlethálózattal rendelkezik. A több mint 35 éves múlttal büszkélkedő ma-
gyar céget a gazdasági válság, a banki alulfinanszírozottság hozta nehéz 
helyzetbe. A megoldás, a kilábalás lassan körvonalazódik. A cég kettéválik, 
a gépkereskedelem marad, míg az úgynevezett „input” ágazatok, várha-
tóan a cseh Agrofert cégcsoport kezébe kerülnek. A változásokról Szaxon 
Attilát, az IKR Zrt. vezérigazgatóját kérdeztük.

A külföldi befektetőknek még ma is jó üzlet Bábolna

Cseh kézbe kerül a 
nagy múltú bábolnai IKR fele
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– Milyen különleges feladatok hárulnak 
önökre egy ekkora létesítmény, mint a Vértes 
Center rendben tartása kapcsán?
– Legfontosabb természetesen a rend, a tisz-
taság folyamatos fenntartása. Érvényes ez az 
épület minden zegére-zugára, de a külső, több-
emeletnyi falra is. Ezért a komoly gépparkot 
használó takarítás mellett alpintechnikával is 
foglalkozunk, képzett munkatársaink nemcsak 
a Vértes Center, hanem Tatabánya, Győr és Bu-
dapest több magas épülete, irodaháza külső 
takarításáról is gondoskodnak. Ugyanakkor a 
mi feladatunk a télen leeső hótömeg szakszerű 
eltakarítása is az épületek körül.

– A hírek minden tél elején, ha leesik a hó ká-
oszról, fejetlenségről szólnak. Önök hogyan 
készültek fel az égi áldásra?
– A Vértes Center külső területeinek hó-eltaka-
rítása az elengedhetetlen kézi munka mellett 
egy korszerű, multifunkciós hókotrógép segít-
ségével történik, amelyet tavaly szeptemberben 
vásároltunk. Tudomásunk szerint az ország 
egyetlen plázája sem rendelkezik még csak 
hozzá hasonlóval sem. Elkötelezettek vagyunk 
a környezetbarát megoldások mellett, így ter-

mészetesen nem sót, hanem olyan vegyszere-
ket használunk a takarításkor, amelyek nem 
károsítják a zöldterületeket és a járófelületeket.

– Milyen létszám szükséges egy ilyen hatal-
mas létesítmény rendben tartásához?
– Jelenleg huszonhárman dolgozunk a Vértes 
Centerben. Célunk, hogy mindenki, aki elfo-
gadja a közös értékrendet, és teszi rendesen a 
dolgát, az hosszú távon találja meg nálunk a 
számítását. Ezért kollégáinkat folyamatosan 
képezzük, időben, pontosan kapják a fizetésü-
ket és a törvény által előírt egyéb járandósága-
ikat. Nálunk nincs feketemunka, minden sza-
bályt betartunk, és betarttatunk. Törekvéseink 
pozitív visszhangot keltenek munkatársaink-
ban is, hiszen nagyon alacsony a munkaerő-
vándorlás, a fluktuáció. Egyébként sportos cég 
is vagyunk, hiszen elsőként csatlakoztunk a 
„Kerékpárral a munkahelyre!” mozgalomhoz. 
Kollégáinkat is tudatosan neveljük a mozgás, a 
sport szeretetére, és ehhez személyes példával 
is hozzájárulunk. Jómagam is kerékpárral járok 
a munkahelyemre, a férjem focizik, és kisfiam 
is érdeklődik több sportág iránt. Emellett támo-
gatjuk a hazai sportot, szponzorai vagyunk a 

nagy hagyományokkal rendelkező, rengeteg 
kiváló sportembert és bajnokot felnevelő tata-
bányai ökölvívó szakosztálynak.

– Másik munkaterületük a személy- és va-
gyonvédelem. Mit kell tudnunk erről az üz-
letágról?
– A SecCorp Kft. az ország egész területén fog-
lalkozik objektumok, intézmények őrzésével. 
Emellett egyre többen kérnek fel bennünket 
kintlévőségük kezelésére. Az adósságkezelés 
komoly szakértelmet, pedagógiai, pszichológi-
ai ismereteket, és nem utolsó sorban határozott 
kiállást követel. Kollégáink ennek értelmében 
mindig diplomatikusan, ugyanakkor kellő ha-
tározottsággal képviselik megbízóink érdekeit. 
Kulturáltan, fehér asztal mellett beszélik meg a 
rendezés lehetőségeit, feltételeit. Munkánk ha-
tékonysága 80%-os, elmondhatjuk tehát, hogy 
hatékonyan dolgozunk ezen a területen is. 
Testőreink, a  SecCorp Bodyguard Team tagjai 
egyébként fizikailag is felkészült, a küzdőspor-
tokban jártas férfiak, akik szabadidejükben 
gyakran járnak különféle bemutatókra. Szemé-
lyi védelmi bemutatóik a fesztiválok kedvelt, 
népszerű színfoltjai.

vk

Az egyenletesen fejlődő, szolgáltatásai minőségére kényesen ügyelő SecCorp Kft. 
munkatársaival gyakran találkozhatnak nemcsak Tatabányán, de a térség több vá-
rosában is. Ők gondoskodnak a Vértes Center tisztaságáról, több intézmény bizton-
ságáról, de feltűntek már sportrendezvények szponzoraiként is. Hermándi Veroni-
kával, a cég tatabányai üzletág igazgatójával beszélgettünk.

A SecCorp Kft. határozottan képviseli ügyfelei érdekeit

Jöhet a tél, jöhet a hó, ők felkészültek
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– Sikeresnek tűnt a korábbi időszak, mi 
indokolta mégis a vezetőváltást?
– A régi igazgató nyugdíjba ment, a pozí-
ciót megpályáztatták. Pályázat útján végül 
személyem mellett döntöttek. Természete-
sen változtatásokat szeretnének a tulajdo-
nosok a cégen belül, s úgy látták, hogy ezt 
a leghatékonyabban egy kívülről érkező, 
menedzser típusú vezető tudná keresztül-
vinni. 

– Milyen téren várhatóak ezek a változá-
sok?
– Alapvetően strukturális változásokat 
tervezünk. A belső termelésirányítási 
rendszeren sokat kell változtatnunk. A 
pénzügyi rendszerünk már informatikai 
alapú, ebbe szeretnénk most beintegrálni 
a termelésirányítási rendszerünket is.
– Az értékesítés és a marketing területén 
is szeretnénk új irányokba is haladni, új 
piacokat meghódítani. Korábban főleg 
nagykonyhai berendezések gyártásával 
foglalkoztunk, az elmúlt években új fej-
lesztéseinkkel nyitottunk a kisebb kony-
hai berendezések irányába, most pedig 
a komplex szolgáltatás felé szeretnénk 
elmozdulni. Teljes konyhákat kínálunk 
a partnereinknek a tervezéstől a kivitele-
zésig, amiben már nem csak az általunk 
gyártott gépek szerepelnek, hanem egyéb 

más bútorok, berendezések is.
– Szeretnénk továbbá jobban kiaknázni 
jelenlegi tudásunkat és kapacitásunkat. 
Rozsdamentes acéltermékeket gyártunk, 
ebben van tapasztalatunk. Úgy is mond-
hatjuk, hogy ezen a téren bármit meg 
tudunk valósítani, akár egyedi gépeket, 
berendezéseket, alkatrészeket is. Ilyen igé-
nyekre a piac nem sok megoldást kínál, mi 
azonban ebben is segíteni tudunk partne-
reinknek. Ráadásul az sem utolsó szem-
pont, hogy gyártóként hatékonyak tudunk 
lenni, így az árainkat is kedvezőbbé tud-
juk tenni.
– A hazai piac érzékelhetően folyamatosan 
szűkül. Szerencsére évek óta jó kapcsola-
tokat ápolunk egy német céggel, gyakor-
latilag az árbevételünk felét a velük való 
együttműködésnek köszönhetjük. De 
nem ülünk ölbe tett kézzel, a hazai pia-
cot is szeretnénk megnyerni. Éppen ezért 
a gépgyártás mellett a jövőben az alkat-
részgyártásra is koncentrálunk. Új gépek 
vásárlása helyett sokan a felújítás mellett 
fognak dönteni, és mi ebben is szeretnénk 
partnerek lenni.
– Ehhez az elképzeléshez illeszkedik meg-
újult szervizszolgáltatásunk is. Eddig csak 
az általunk gyártott gépek, berendezések 
szervizelését vállaltuk. Most már azonban 
nyitottak vagyunk komplex szervizszol-

gáltatásra is. Szakembereink felkészültek, 
gyakorlatilag bármilyen típusú konyha 
karbantartására, szervizelésére képesek 
vállalkozni, méghozzá versenyképes fel-
tételek mellett.
– További célként tűztük ki a vállalati 
kultúra tudatos formálását. Szeretnénk a 
csapatmunkát erősíteni, kicsit összeková-
csolni a társaságot. Az egyes szervezeti 
egységek némileg elkülönülten működ-
nek, és a köztük lévő kommunikáció sem 
problémamentes. Mindezek javítása elő 
fogja segíteni a vállalat egészének a haté-
konyságát is.
– Nagyon sok tartalék van még ebben a 
cégben, igazán nagy értéket képviselnek 
az itt dolgozó emberek. Rengeteg jó, meg-
valósításra érdemes ötlet, javaslat került 
már felszínre az elmúlt hónapok alatt is.

– A fejlesztésekkel sem állnak le. Milyen 
célokat tűztek ki a közeljövőre nézve?
– Építeni szeretnénk egy új csarnokot, 
illetve egy projekt keretében felújítjuk a 
forgácsoló üzemünket, és a hozzá tartozó 
szociális épületet. Erre a Széchenyi Terv 
keretében 100 millió forintot nyertünk. 
Egy másik pályázatunk is sikeres lett a ta-
vasszal, öt új gépet tudunk ennek segítsé-
gével beszerezni.

– Az HOVENTA-n idén is megmutatták 
magukat. Mivel készültek a vásárra?
– Három új termékkel jelentünk meg, egy 
kisebb kapacitású zöldségszeletelővel, egy 
húsőrlővel, és egy légkeveréses sütővel. De 
természetesen felvonultattuk az eddig már 
jól ismert, és sokak által kedvelt hagyomá-
nyos termékeinket is.

Cseh Teréz

A kis- és nagykonyhai gépeket, berendezéseket gyártó, több évtizedes 
múlttal rendelkező tatabányai vállalat élére tavasszal új vezetőt választot-
tak Markó Andrea személyében. A cég évek óta nyereségesen működik, 
pénzügyi adatai alapján azt mondhatnánk, alig-alig érezték meg az elmúlt 
évek negatív gazdasági eseményeit. Folyamatos a megújulás a vállalatnál, 
a tavasszal történt vezetőváltás is ezt kívánja tovább erősíteni - tudtuk 
meg a mérnök-közgazdász igazgatónőtől.

Tavasz óta Markó Andrea áll a Gasztrometál Zrt. élén

Új cégvezető, új elképzelések
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Interjú György Anikóval

Jó pályázati lehetőségek 
a nonprofit szektornak

– A  nonprofit szektorból pályázók alap-
vetően más igényekkel érkeznek Önökhöz? 
Hogyan kezelik őket, és elsősorban kiknek 
ajánlanak most pályázatokat ezen a szekto-
ron belül? 
– A GKF Csoport már lassan egy éve elkülö-
nítve, az adott terület szakértőinek segítségé-
vel szolgálja ki és látja el fejlesztési tanácsokkal 
a for-profit és non-profit szektort. Úgy véljük, 
ezáltal sokkal célirányosabban tud bármely 
szektorban tevékenykedő ügyfelünk fejlődni/
fejleszteni.
– Jelenleg olyan szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy a non-profit szektor minden 
szereplőjének tudunk pályázati lehetőségeket 
ajánlani. Az Új Széchenyi Terv keretében meg-
jelenő pályázatok között megtalálhatjuk a már 
ismert, évről-évre megjelenő konstrukciókat és 
az új, innovatív lehetőségeket is. Elsősorban az 
önkormányzatoknak illetve az önkormányzat 
által fenntartott intézményeknek, másrészt az 
egyházaknak, alapítványoknak, egyesületek-
nek szólnak ezek a pályázatok. Alapvetően a 
kiírásokban meghatározott KSH kódszámok 
döntenek arról, hogy az adott szervezet milyen 
fejlesztésekhez vehet igénybe pályázati forrást.

– Az eddig tapasztalatok alapján milyen ki-
írások a legnépszerűbbek a hazai non-profit 
szervezetek és önkormányzatok körében?
– Ügyfeleink elsősorban az infrastrukturális 
hátterüket szeretnék fejleszteni. Tapasztalata-
ink is azt mutatják, hogy az épületek felújítása, 
az alapvető működéshez szükséges eszközök 

beszerzése és a munkatársak képzése a legfon-
tosabb és talán legsürgetőbb feladatok, legyen 
szó akár egy iskoláról, akár egy alapítványról.
Ebből következik, hogy a legnépszerűbb pá-
lyázatok azok, amelyek a felsorolt területek 
fejlesztésére adnak lehetőséget. 
Civil szervezetek számára augusztus elejétől 4 
régióban (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, 
Észak-Alföld, Dél-Alföld) érhető el infrastruk-
turális fejlesztést támogató konstrukció. Ennek 
keretében nem lakáscélú épületek felújítása és 
képzések tartása lehetséges a számukra.
Önkormányzatok esetében az önkormányza-
ti utak felújítása című pályázat igen népsze-
rű, a pályázat az önkormányzati tulajdonú 
belterületi utak felújítására, korszerűsítésére, 
megerősítésére rendkívül magas, 95%-os tá-
mogatottság mellett biztosít lehetőséget. Ez 
év szeptemberétől 3 régióban érhető majd el 
(Észak-Alföld, Dél-Alföld és Közép-Dunántúl). 
2011. szeptemberében várhatóan megjelenik 
egy olyan pályázati kiírás is, amely teljes körű 
energetikai fejlesztésre (hőszigetelés, nyílás-
záró-csere, fűtéskorszerűsítés) ad lehetőséget. 
A pályázat elsősorban önkormányzatoknak 
és az általuk fenntartott intézményeknek lesz 
elérhető, kiemelkedően magas támogatási in-
tenzitás mellett.

– Iskolák számára milyen lehetőségeket biz-
tosít az Új Széchenyi Terv?
– Ősztől sok pályázat közül választhatnak az 
iskolák, legyenek akár önkormányzati, egyhá-
zi vagy alapítványi fenntartásúak.

Lehetőség nyílik informatikai fejlesztésre 
(TIOP 1.1.1.), könyvtárfelújításra (TIOP 1.2.3.), 
tehetséggondozási programok megvalósításá-
ra (TÁMOP 3.4.3.) és a pedagógusok tovább-
képzésére (TÁMOP 3.1.5.) is. Ezen pályázatok 
mind 100%-os támogatásúak, így a projektek 
megvalósításához önrész biztosítására nincs 
szükség. A non-profit szektor számára nagyon 
kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy az eddig 
csak tervezett fejlesztéseiket most meg is va-
lósítsák.

– Végezetül mit üzenne a pályázni készülő 
non-profit szervezeteknek?
– Véleményem szerint ezen szektor szereplői 
számára kiemelkedően fontos, hogy támoga-
tást kapjanak munkájuk/feladatuk teljesíté-
séhez. 2011-ben rengeteg lehetőség van arra, 
hogy magas támogatottság mellett valósítsák 
meg az eddigi terveket. 
– Ne felejtsük el, hogy mennyire fontos tár-
sadalmi és gazdasági szempontból egyaránt 
ezen szektor szereplőinek támogatása, hiszen 
olyan területeken tevékenykednek, ahová az 
országos kormányzati forrásokból nem jut, a 
for-profit szektor pedig nem tudja kifejezetten 
az érdekei mentén kezelni a problémákat. Ar-
ról nem is beszélve, hogy gyermekeink és hát-
rányos helyzetű embertársaink sorsa és jövője 
is jobb lehet egy-egy ilyen projekt megvalósu-
lásával párhuzamosan.
– Mindezek miatt csak annyit szeretnék üzen-
ni, hogy használják ki a lehetőségeket, valósít-
sák meg elképzeléseiket és merjenek pályázni! 
Mi segítünk, hogy az elképzelésekből valódi 
fejlesztések valósuljanak meg.

Cseh Teréz

Az aktuális pályázati lehetőségekről szóló sorozatunkat, melyben a téma szakértőit 
szólaltatjuk meg, ezúttal György Anikóval folytatjuk, aki a GKF Csoport non-profit 
szervezeteket és önkormányzatokat fejlesztő csoportjának a vezetője.
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Határközi Fórum

A Határközi Állampolgári Fórumot Ko-
márom polgármestere, dr. Molnár Attila 
nyitotta meg, és felszólalt Észak-Komárom 
(Komarno) vezetője, dr. Anton Marek is. 
„A problémák kezelésében érdemes ösz-
szefogni, ezt a városvezetők és a lakosok 
is nagyon jól tudják a határ mindkét olda-
lán. Komáromot a történelem viharai ket-
tészakították, két országban, a Duna két 
oldalán helyezkedik el, de egy városként 
tekintünk rá. Együttműködésünk kiváló, 
ezért is bízom abban, hogy öt év múlva 
Anton Marekkel együtt sétálhatunk majd 
át a város új Duna-hídján” - mondta a ren-
dezvényen dr. Molnár Attila. 

Esélyt ad a kríziskezelésre, segíti az újabb 
államadósság-válságok megelőzését, tá-
mogatja az európai gazdasági kormányzás 
kialakítását, minden korábbinál fontosabb 
lépés a monetáris uniót kiegészítő valódi 
gazdasági unió megteremtése felé - így ér-
tékelhető az, hogy az Európai Parlament 
szeptember végén elfogadta a tagországok 
gazdaságpolitikájának összehangolását 
szolgáló hat jogszabályt. Herczog Edit ma-
gyar, Bauer Edit és Anna Záborská szlovák 
európai parlamenti képviselők, Palotai 
Dániel, a Nemzetgazdasági Minisztérium 
makrogazdasági főosztályának vezetője, 
Várhelyi Bulcsú, a Fenntartható Fejlődés és 
Erőforrások Kutatócsoport tagja, valamint 
Zuzana Tučeková, az EurActiv uniós infor-

mációs portál szerkesztője Komáromban 
beszéltek az adósságválságról és az Euró-
pai Parlament sokrétű tevékenységéről.

Anna Záborská, az Európai Parlament Fej-
lesztési Bizottságának szlovákiai tagja ar-
ról beszélt, hogy az unió számára prioritás 
a fenntartható fejlődés, a versenyképesség 
és a munkahelyek biztosítása. Minderre 
azonban csak a meghatározott költségve-
tési keretek között van lehetőség. „Felme-
rül a kérdés, hogy talán az uniónak is spó-
rolnia kellene? A tagállamoknak valóban 
kell, hiszen súlyos adósságaik vannak. De 
az Európai Unió nincs eladósodva - egy-
előre. Most forrásokra van szükség, ezért 
került szóba a közös államkötvény kibo-
csátása.”

„A hatos jogszabálycsomag szükséges, de 
nem elégséges válasz a krízisre. A gazda-
sági kormányzást meg kell valósítanunk, 
és erősítenünk kell a tagállamok egymás 
közötti felelősségvállalását. Attól, hogy 
rendbe tesszük a tagállami költségvetése-
ket, még nem lesz gazdasági növekedés, 
gazdasági növekedés nélkül pedig az ál-
lamháztartások újra ellehetetlenülhetnek. 
Emellett azonban kívánatos volna, hogy az 
Európai Parlamentet szélesebb vélemény-
alkotási és döntési jogkörrel ruházzuk fel, 
hiszen ez a testület az unió polgárait köz-
vetlenül képviseli” - tette hozzá Herczog 

Edit, az Európai Parlament Ipari, Kutatási 
és Energiaügyi Bizottságának tagja.

Bauer Edit, aki európai parlamenti képvi-
selőként főként foglalkoztatási, szociális 
és esélyegyenlőségi ügyekkel foglalkozik, 
felhívta a figyelmet arra, hogy „Európa 
nem most van először nehéz helyzetben, de 
most fordulóponthoz érkezett: vagy politi-
kailag is együtt megyünk előre, vagy visz-
szatérünk a vámunióhoz. Azt gondolom, 
hogy az Európai Unió egyik legfontosabb 
alapértéke a szolidaritás, amelyre nem 
csak a fejlesztési források elosztásakor kell 
emlékeznünk. Nincs egyoldalú szolidari-
tás.”

„A komáromi fórumon izgalmas vita bon-
takozott ki és nagyon sok gyakorlati és 
elméleti kérdést tettek fel az érdeklődők. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy több mint 
száz embert megmozgattunk, és mélysé-
gében tudtunk rávilágítani az Európai 
Parlament szerepére a gazdasági válság 
kezelésében” - értékelte a rendezvényt 
Lővei Andrea, az Európai Parlament ma-
gyarországi Tájékoztatási Irodájának meg-
bízott vezetője. Hozzátette: más magyar 
városokban is szerveznek konzultációkat 
a következő hónapokban, ahol a küszöbön 
álló európai szakpolitikai reformok, a ki-
sebbségek helyzete, az emberi jogok érvé-
nyesítése is szóba kerül. A cél az, hogy az 
állampolgárok közvetlenül az általuk vá-
lasztott EP-képviselőkkel és az adott téma-
kör szakértőivel vitathassák meg az őket is 
érintő, európai szintű kérdéseket.

veér

Komáromban, szeptember utolsó napján indult, az az országos európai 
parlamenti fórumsorozat, amelynek állomásain az unió legégetőbb kér-
déseivel foglalkoznak a megválasztott képviselők, szakértők és az inter-
aktivitásnak köszönhetően a közönség.

Határközi állampolgári fórumot tartottak Komáromban

Képviselők az uniós válságról
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Közös célok és az együttműködés új elve-
inek kialakítása vezeti a város közgyűlé-
sének és az egyetem szenátusának mun-
káját, ezzel segítik a fenntartható fejlődést. 
Közös célként megfogalmazták, hogy 
Veszprém váljon Magyarország legélhe-
tőbb városává, egyetemi városként az in-
nováció dunántúli központjává.
A csapatmunka és a jól strukturált szerve-
zet együttműködésének hatékonyságáról 
beszélt dr. Friedler Ferenc rektor. A város 
működéséhez mintegy nyolc milliárd fo-

rintnyi értékkel járul hozzá az egyetem 
– mondta. Veszprém történelmi múltja, 
emlékei, kiváló intézményei egyedülálló 
hátteret biztosítanak az egyetem számára.
Egy történelmi pillanat aktív részesei va-
gyunk – mutatott rá Porga Gyula polgár-
mester. Minőségi pilléreken alapszik az 
együttműködés: oktatás, innováció, kreati-
vitás, turizmus és kultúra – hangsúlyozta 
a város vezetője.
A megállapodás a város hosszú távú gya-
rapodását szolgálja, egyetem és város nem 

élhet csak egymás mellett, hanem ösz-
szefogva, egymás előnyeit kihasználva 
kell működniük – hívta fel a figyelmet 
köszöntőbeszédében dr. Navracsics Tibor 
miniszterelnök-helyettes. Bizalmát fejezte 
ki, hogy mindez modellként szolgálhat 
más városok számára, majd a verseny-
helyzetről beszélt, melynek győztese csak 
az a város és egyetem lehet, mely megállja 
a helyét a nemzetközi versenyben. 
A fent elmondottakkal összhangban, a 
szándéknyilatkozatban a város és az egye-
tem meghirdette a zöldváros, a zöldgaz-
daság koncepcióját, melynek keretében 
Veszprém Magyarország klíma főváro-
sává válhat. Ennek jegyében közös 12 éves 
gazdasági stratégiát készítenek elő ebben 
az évben, amely 2012-től indulhat.

Ünnepi üléssel és szándéknyilatkozat aláírásával erősítette együttműködését 
Veszprém Megyei Jogú Város és a Pannon Egyetem. Minőségi pillérekre építik fel 
a közös munkát. A rendezvény díszvendége dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes volt.

Együttműködés a minőség jegyében

Dr. Szalai István, a Mérnöki Kar dékánja 
köszöntőjében kiemelte, hogy a MOL-lal 
való együttműködésre alapozva szeret-
nének a vegyészmérnökképzés felleg-
várává válni. Mosonyi György, a MOL 
Felügyelő Bizottságának elnöke, az egye-
tem öregdiákja mindezt megerősítette, 
és elmondta, hogy a MOL célja az, hogy 
a lehető legjobb utánpótlás végezzen az 
egyetemen, s ebben partneri együttmű-
ködést biztosítanak az intézménynek. Az 
elnök hangsúlyozta az angol nyelvű okta-

tás fontosságát, mivel ebben az iparágban 
munkanyelv az angol, és a nemzetközi 
piacon csak így érvényesülhetnek a vég-
zett hallgatók.
Thernesz Artur, a MOL fejlesztési igaz-
gatója hangsúlyozta: a Pannon Egyetem 
MOL mesterkurzusán végzett hallgatók 
olyan kompetenciával rendelkeznek, ami-

re a vállalatnak szüksége van. Éppen ezért 
az olajtársaság a képzéshez mind anyagi, 
mind szakmai támogatást biztosít.
A MOL Tanszéket Dr. Hancsók Jenő inté-
zeti tanszékvezető mutatta be. Előadásá-
ban kiemelte, hogy egy nemzetközi szin-
tű oktatási egység és egy költséghatékony 
szervezet kialakítása a céljuk.

Első alkalommal rendezte meg a Pan-
non Egyetem MOL Ásványolaj- és 
Széntechnológiai Intézeti Tanszéke és 
a MOL Nyrt. közös információs napját 
Veszprémben október 26-án. A hallga-
tók első kézből kaphattak információt 
a kurzusról, megismerhették a MOL 
elvárásait, és a cég vezetői bepillan-
tást nyerhettek az oktatási és kutató-
fejlesztő munkába, a megújult tanszék 
működésébe, valamint laborlátogatá-
son vehettek részt. 

MOL Információs Nap a Pannon Egyetemen



Regio Regia
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Az ügyvezető igazgató elmondta, hogy a „Vállalati kuta-
tás-fejlesztési kapacitás erősítése” című pályázati kiírá-
son 377 millió forint uniós támogatást nyertek, melynek 
keretében sor kerül az elektronikus fék- és menetstabi-
lizáló rendszerek és komponenseinek fejlesztési kapaci-
tásbővítésére. A több mint 942 millió forintos összkölt-
ségvetést meghaladó beruházás során bővítésre kerül a 
fejlesztési eszközpark, amely elsősorban mérőeszközök, 
műszerek, számítógépek és laboratóriumi berendezé-
sek beszerzését takarja. A projekt a következő három év 
során további 58 fejlesztőmérnök foglalkoztatását teszi 
lehetővé, így a termékeik európai piacának kiszolgálá-
sához szükséges applikációs fejlesztési tevékenységet a 
veszprémi központban tudja végrehajtani.

Kai-Uwe Walther arról is beszámolhatott, hogy a „Ma-
gas foglalkoztatási hatású projektek komplex támo-
gatása” című pályázati kiíráson is sikerült 512 millió 
forint uniós támogatást nyerniük. A több mint 2.8 mil-
liárd forintos összköltségvetést meghaladó beruházás 
több új gyártósor indítását és ezzel együtt további 150 
új munkahely teremtését teszi lehetővé. A fejlesztésnek 
köszönhetően bővül a gyártóterület és az irodarész, va-
lamint tizenkét új gyártósor kerül telepítésre. Bővítik 
a vállalat előtti parkolót, és a megnövekedett termelés 
következtében új magas raktárat is építenek.
A Continental vállalatcsoport a világ vezető autóipari 
beszállítói közé tartozik. A több mint 1400 főt foglal-
koztató veszprémi vállalat a menetbiztonsági rend-
szerek részegységeit gyártja, kutató-fejlesztő központ-
jában több mint 260 fejlesztő mérnök vesz részt az 
elektronikus vezérlésű fékrendszerek fejlesztésében, 
tesztelésében. 
Ezt követően Kai-Uwe Walther ügyvezető igazgató, Pá-
pai Tamás korábbi ügyvezető igazgató (aki november 
elsejétől a Continental Teves frankfurti központjában 
dolgozik) és Némedi Lajos, Veszprém MJV alpolgár-
mestere helyezték el az új beruházások alapkövét.

Két uniós pályázaton is támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a Continental Teves Magyarország Kft.

Közel négymilliárdos beruházás
Október végén kettős beruházás alapkövét helyez-
ték el a veszprémi Continental Teves Magyaror-
szág Kft.-nél. Kai-Uwe Walther ügyvezető igazgató 
elmondta, hogy az Új Széchenyi Terv keretében két 
uniós pályázatukhoz is kaptak támogatást, ezzel 
összességében a következő években 208 új munka-
helyet hoznak létre a megyeszékhelyen.

Némedi Lajos 
alpolgármester, 
Kai-Uwe Walther 
és Pápai Tamás 
ügyvezetők he-
lyezték el a beru-
házások alakövét
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Bábolna

A szokásoknak megfelelően most is pénteken délután a bábolnai 
alkotók munkáit felvonultató kiállítással vette kezdetét a Kukorica 
Fesztivál. A rendezvényt Bierbauer Imre alpolgármester nyitotta 
meg és ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A látogatók itt tekint-
hették meg azoknak a művészeknek a munkáit is, akik nemrég 
egy egyhetes alkotótáborban vettek részt városunkban.

Szintén hagyomány, hogy a fesztivál nyitónapján elsőként helyi 
fellépők szórakoztatják a sörsátor közönségét. A rendezvényen 
a Ritmus Koncert Fúvószenekar adott koncertet, majd a Rojtos 
Együttes kíséretében a Cseperedők, végül az Idősek Klubja Vadvi-
rág együttese lépett színpadra. Péntek esti sztárvendégként a ma-
gyar rock and roll legismertebb képviselője, Fenyő Miklós fűtötte 
fel a hangulatot. Őt a mulatós műfajban tevékenykedő Capuccino 
együttes követte, végül a fesztivál állandó fellépőjének számító 
Synkron együttes táncoltatta meg a kicsiket és a nagyokat.
Immár több éve a sörsátor mellett a Bábolnai Borbarátok Egyesüle-
te egy borsátrat is felállít a rendezvény idejére, ahol a helyi borok 
mellett magyar nótával és cigányzenével várják az effajta szóra-
kozást kedvelőket. Idén sem maradhatott el a tűzijáték. Sötétedés 
után a nagysátor mellett sokan gyönyörködtek a látványosságban. 
Másnap délelőtt a korán kelők a Bábolnai Íjászok Baráti Egyesületé-
nek szervezésében az íjászkodást próbálhatták ki. A családosokat, 
illetve a kisgyerekeseket ingyenes játszópark csábította, ahol az el-
varázsolt kastélytól, a vízben úszó gömbökön át a gumihevederes 
trambulinig és az élő csocsóig mindent kipróbálhattak.

A férfiasabb küzdelemre vágyók igényét ezúttal a Bábolnai 
Kyokushin Karate Klub elégítette ki bemutatójával, akik a szoká-
sos formagyakorlatok mellett a cseréptörés technikáját is bemu-
tatták. Legalább ennyire szórakoztató volt a Zsebsün együttes 
műsora is, akik megzenésített versekkel bűvölték el a szülőket és 
a gyerekeket. 
A fesztiválon – ahogy ez már szokás – mindig kiemelt figyelem 
jut a táncnak. Most a nagyigmándi Harmónia Táncstúdió, a Jászai 
Mari Színház Show Formációs Táncegyüttese, valamint elmarad-
hatatlan szereplőként a Tiamo Tánccsoport mutatta be tudását. 
Ugyanígy tettek a testvértelepülésekről meghívott vendégelő-
adók is. Hidaskürtöt ez alkalommal egy női énekkar, az ausztriai 
Sieghartskirchent pedig egy fúvós kvartett képviselte.

Este fél hétre, Keresztes Ildikó és Király L. Nobert koncertjére 
zsúfolásig megtelt a rendezvénysátor. A két ismert fellépő min-
dent megtett azért, hogy a hangulat a csúcsfokára hágjon. Míg itt 
népszerű rockslágerek szóltak, a borsátorban a Fláre Beás cigány 
együttes húzta a talpalávalót.
A technikai sportok iránt érdeklődőknek jelenthetett élményt az 
iskola kézilabda pályáján tartott autó-, repülő- és helikopter mo-
dell bemutató. Ahogy a miniatűr modellek, úgy az izgalom is az 
egekbe szökött, amikor este a tombolasorsoláson gazdára talált 
a két fődíj, az egyhetes görögországi nyaralás és a többi, értékes 
nyeremény. Ezek után már nem is volt más hátra, mint hajnalig 
együtt ünnepelni az idén 30 éves Elektron Band-del.

Bábolna TV

Kétségkívül Bábolna egyik legnagyobb érdeklődésre számot 
tartó rendezvénye a Kukorica Fesztivál. Idén tizenharmadszor 
várták a szervezők a bábolnaiakat a sörsátorba és annak kör-
nyékére. A szeptember 9-10-én tartott program díszvendégei 
Bábolna három testvértelepülése Sieghartskirchen, Hidaskürt 
és a dániai Aarden delegációi voltak. Rajtuk kívül ide látogatott 
a finnországi Üpaja város küldöttsége is, akik a közeljövőben 
szeretnének testvérvárosi kapcsolatra lépni Bábolnával. A két-
napos rendezvény programjai, ahogy eddig is, igyekeztek min-
den korosztály igényeit kielégíteni.

XIII. Kukorica Fesztivál
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1990-ben kezdődött a közös munka, 
amikor a magánvállalkozások kora el-
indult. Mindenki kft.-t alapított. Dóra 
Levente, Petró Judit és Hornung Sán-
dor úgy döntöttek, szintén erre az útra 
lépnek, s létrehozták az Integrál Kft.-t. 
A vállalkozó szellem, kockázatvállalás, 
óvatos döntéshozatal, előrelátás, gon-
dos pénzügyi elemzés tulajdonságok 
egyesültek hármójuk együttgondolko-
dása révén. 

Kereskedtek színes televízióval, hajszá-
rítóval, műholdvevővel hazai és külföl-
di piacon. Számtalan esetben volt szük-
ség a magyar kisvállalkozás tagjainak 
leleményességére. A rubel elszámolás 
alkonyán, a Csallóközbe egy Wart-
burggal indultak útnak, hogy a „nagy 
helyi vállalkozót” megkeressék, és a 
leszállított áru kifizetésére megoldást 
találjanak. Pénz nem volt – de kaptak 
10.000 tonna cementet. A 10 vagon áru 
értékesítésével kezdődött az építőipari 
megjelenésük. Telephely nélkül, szál-
lítmányozási, kereskedelmi tapasztala-
tok nélkül kezdek, s úgy beletanultak a 
mesterségbe, hogy Magyarország leg-
nagyobb cementimportőrei lettek évi 
80.000 tonnával. 

A vasúti darabáru raktárakat szerezték 
meg szállítási bázisnak, a kiöregedett 
vasutasokat foglalkoztatták telephely-
vezetőként. Ma már a TÜZÉP láncolat-
ban gondolkoznának, építőanyag keres-
kedésben jártas személyekre bíznák az 
irányítást, de a hőskor hevületében ez 
a rálátás még hiányzott. S mégis egyre 

több ismeretet szerezve egyre előrébb 
jutottak. A magyar piac 1/5-ét adták – 
nem lehetett nem számolni velük. 

Később mégis váltottak hazai termék-
re. A magyar cementnek nem kellett 
vasút, így kevesebb telephelyen szé-
lesebb választékot akartak nyújtani: 
kötőanyagok, falazó elemek, víz-, hő- 
és hangszigetelő anyagok, tetőtéri ab-
lakok és egyéb építési segédanyagok, 
fő profilként pedig maradt a cement, 
mész és szén nagykereskedelmi érté-
kesítése viszonteladóik részére. Szám-
talan magyar és nemzetközi cég ter-
mékét választhatjuk áruházukból. A 
kis- és nagykereskedelmi tevékenysé-
get segíti honlapjuk, mely a választék 
közzétételén túl az akciós termékekre 
is felhívja a látogatók figyelmét (www.
integralkft.hu). 

Mérföldkövet jelentett, hogy építőipari 
anyagok értékesítésére keresett partnert 
a német Rőben gyár, mely magas mi-
nőségi követelményű kerámia-klinker 
burkolótéglákat, klinker térköveket, 
burkolólapokat állít elő. Magyarorszá-
gi forgalmazónak az Intergral Kft.-t 
választották. 1997-től sok országos hírű 
középület, bevásárlóközpont, magán- 
és társasház homlokzatát díszíti ez a 
természetes és esztétikus klinkertégla 
burkolat, melyekhez kivitelezői szol-
gáltatást is biztosított a székesfehérvári 
vállalkozás – szlogenjük szellemében.

Dr. Göde Andrea

„Minden téglának a helyére kell kerülnie. Egységük alkotja az akár évszádokon 
át álló épületeink homlokzatát. Mit tudunk megmutatni gyermekeinknek, uno-
káinknak? Alkottunk valamit? …ezért számunkra nemcsak a jó építőanyag, ha-
nem a figyelmesen végzett, gondos kivitelezés is éppoly fontos”. (Integrál Kft.) 

20 éve garancia az 
Integrál név

8000 Székesfehérvár, Vásártéri u. 3. 
Tel./Fax: +36 22 502-390 +36 22 502-391 
E-mail: integralkft@invitel.hu

Jubiláló vállalkozások



A 1997-ben felvett első munkavállaló óta a veszprémi üzem, 
amely kábel és érzékelők fém, illetve műanyag fröccsöntött al-
katrészeinek gyártásával foglalkozik, az ágazat 2010-es erőtel-
jes élénkülésének köszönhetően közel 20%-kal jobb eredmény-
nyel zárhatja a 2011-es évet, mint a válságot megelőző 2008-at. 
A rendkívül megnövekedett keresleti igények mind teljesebb 
kielégítése és a fokozott termelés arra sarkallta a veszprémi 
egység vezetőit, hogy tovább lépjenek és bővítsenek. A fejlesz-
tés részeként az elmúlt év folyamán néhány nagyon korszerű 

fröccsöntő gépet és forgácsoló automatát szereztek be, valamint 
a kézimunkaigényes termelő területen a dolgozói létszám közel 
duplájára emelkedett. Ez indokolta az új, korszerű, akár 650 fő-
nek helyet biztosító csarnok építését, amellyel 3200 négyzetmé-
ternyi hasznos területtel bővül a telephely, és amelynek építése 
2011. november 15-én az alapkő letételével vette kezdetét.
Az elkészült látványterveket valamint a 8000 m2-re bővülő ter-
melő vállalat jövőbeli külső és funkcionális kialakítását Zalavári 
István, a kivitelezés megbízott vezetőjének képes prezentációja 
illusztrálta. Az 1300 m2-es csarnokba költözik a raktár, 3,8 szo-
rosára növelve a raktárkapacitást. A megnövekedett dolgozói 
létszámnak köszönhetően az emeletre tervezik elhelyezni a szo-
ciális helyiségeket, melynek eredményeként háromszorosára 
növekszik az öltözők területe, négyszeresére a kantin, ahol 168 
fő egyidejű étkeztetése válik megoldhatóvá. Hasonlóan nagy 
jelentőséggel bír a vállalat életében a modern felszereltségű, 
és nagyobb alapterületű minőségbiztosítási részleg és labor, 
mellyel a megnövekedett partneri igényeket igyekeznek minél 
magasabb minőségben kiszolgálni. Mivel a Pepperl+Fuchs 
nemcsak a technológia és gyártási folyamat következetes fej-
lesztése mellett kötelezte el magát, hanem hasonlóan fontosnak 
tartja munkavállalói folyamatos továbbképzését is, mely döntő-
en hozzájárul termékei sikeréhez, ezért a veszprémi vezetőség 
és a tervezők oktatótermet és tárgyalókat is kialakítanak az új 
épületben. A fejlesztés több százmilliós gépészeti korszerűsíté-
se az energiahatékonyság növelését hozza magával, valamint 
intelligens tűz-, vagyonvédelmi és épületfelügyeleti rendszer 
kerül kialakításra. 

A mélyülő válság ellenére is fejlesztenek Veszprémben

Új csarnokkal bővül a 
Pepperl+Fuchs Kft. 
Ünnepélyes alapkőletétellel és időkapszula elhelyezésével tette 
emlékezetessé november 15-én a két ügyvezető, Jürgen Chrobak 
és Mehmet Hatiboglu, valamint Dr. Gunther Kegel, a vizsgálóbizott-
ság elnöke az ipari automatizálással foglalkozó Pepperl+Fuchs 
világcég veszprémi épületbővítési terveinek megvalósítását. 

Mehmet Hatiboglu és Jürgen Chrobak ügyvezető igazgatók, és Dr. Gunther 
Kegel, az igazgatótanács elnöke



Jürgen Chrobak ügyvezető igazgató képekkel tarkított előadásá-
ból megtudhattuk, milyen utat járt be a fém- és műanyag alkatrész- 
gyártás az 1997-es alapítástól a 2011-es csarnoképítés pillana-
táig. Beszédében kitért a minden kétséget kizáróan sikeres, de 
munkatársaitól megfeszített munkát követelő 2011-es év ered-
ményeire és az egyre növekedő keresleti és termelési igények-
re. Kiemelte, hogy a cég az alapítása óta eltelt időben évről évre 
két számjegyű növekedést produkált. Ezek után ismertette az 
új beruházás jelentősebb adatait, fontosabb dátumait, amelyből 
megtudhattuk: a megközelítően 3 milló eurós beruházás tervezett 
befejezése 2012. június 29-e. 
Dr. Gunther Kegel, a  Pepperl+Fuchs cégcsoport felügyelőtaná-
csának elnöke beszédét azzal indította: 1997-ben azért döntöttek 
a magyarországi cégalapítás mellett, mert jó minőség, alacsony 
költségek és politikai stabilitás biztosította a hosszú távú fejlődést. 
Hangsúlyozta: a cég hosszú távra tervez, nem a rövid távú, gyors 
nyereséget eredményező üzletpolitikát folytatja. Ehhez stabil part-
nerre van szükség a községi és a regionális politikában egyaránt. 
Hozzátette, hogy a cégcsoport forgalma a jelenlegi üzleti évben 
25%-kal, 450 millió euróra növekszik.  A magyarországi telephely 
fogja a jövőben a cégcsoport számára szükséges valamennyi 
fém- és műanyag alkatrészt, kábelt és csatlakozót előállítani, 

ezért is van szükség a bővítésre. A cégcsoport jelenleg 1,3 milli-
árd forintot fektet a veszprémi leányvállalat épületeinek és gépei-
nek fejlesztésébe. A területet kb. 60%-kal megnövelik. Elmondta, 
hogy egy esetleges harmadik építési ütemben – amennyiben a 
magyarországi kedvező feltételek továbbra is megengedik – to-
vábbi bővülés is elképzelhető annak érdekében, hogy a két ter-
melési egység, fém- és műanyaggyártás egymástól elkülönülve, 
külön csarnokban működjön. 
Némedi Lajos, Veszprém MJV alpolgármestere üdvözölte a né-
met-magyar cég sikerét. Hangsúlyozta: fontosnak tartja a város-
ban olyan üzem jelenlétét, amely a hosszú távú, munkahelyterem-
tést is magában hordozó fejlesztésben gondolkodik. Reményét 
fejezte ki, hogy a Pepperl+Fuchs Kft. veszprémi telephelye a 
szakképzésben is részt vállal majd. 

Az eseményen egybegyűltek az utókor számára aláírtak egy 
alapkőletételi dokumentumot, melyet az építési engedély másola-
tával, a helyi lap november 15-ei kiadásával, az aktuális dolgozói 
névsorral, a jelenlegi és a készülő csarnok tervrajzával és a cég 
által fröccsöntött P+F érmékkel, forintérmékkel valamint néhány 
jellemző termékkel együtt időkapszulába zárva helyeztek el az 
alapkőben, amely a leendő raktárterület közepén található. A ren-
dezvény egy a termelőegységeket röviden bemutató üzemlátoga-
tással zárult.

A Pepperl+Fuchs cégcsoport rövid története

A Pepperl+Fuchs cégcsoport alapjait 1945-ben Németországban, 
Mannheimben rakta le a két alapító, Walter Pepperl és Ludwig 
Fuchs. Az elmúlt több mint fél évszázad alatt a rádiószerviz és 
transzformátorgyár kisvállalatból a gyártás- és folyamatautomatizá-
lásban és gyújtószikra mentes ipari automatizálási termékek szál-
lításában világszerte ismert és megbecsült, 5410 főt foglalkoztató, 
számos termékcsoportban piacvezető nemzetközi cégcsoporttá 
fejlődött. Az ipari automatizálás piacának meghatározó szereplője-
ként termékeit széles körben ismerik és használják, többek között 
az olaj-, gáz-, gyógyszer-, vegyiparban, a nyomda- és papíriparban, 
illetve az autógyártásban, a textil- és csomagolóiparban, stb. A 
folyamatosan növekvő piaci keresletre válaszul a P+F cégcsoport 
gyártása túlnőtte a németországi termelőüzemek (Mannheim, Ber-
lin, Tuttlingen, Esslingen, Viernheim, Bühl) kapacitását, ezért újabb 
gyártó egységeket létesített az USA-ban, Olaszországban, Szinga-
púrban, Indonéziában, Kínában, Indiában és Brazíliában. 

A cég fejlődési dinamikája és terjeszkedési üteme figyelemremél-
tó, hiszen a válság ellenére törtetlen, bizonyítja ezt az az évente 
átlagban megvásárolt egy-két termelőüzem is, melyeket az új ala-
pítású leányvállalatokkal egyetemben saját tevékenységébe integ-
rálva tovább működtet. Legutóbb 2010 februárjában vásárolta meg 
a Siemens érzékelő gyártásával foglalkozó üzletágát, az angliai 
Walsall céget, valamint kezébe került a svájci Optigraf cég optikai 
ívfelismerő rendszerének hardver és szoftver fejlesztése is.  Közel 
tizenöt éve a mannheimi vezetésnek Veszprémre esett a választá-
sa, hogy az infrastrukturálisan jó adottságokkal rendelkező város-
ba telepítse új alapanyag gyártó leányvállalatát. A veszprémi gyár 
látja el fém- és műanyagházakkal, valamint ezek alkotórészeivel a 
Pepperl+Fuchs cégcsoport egész világot behálózó gyártóüzemeit, 
továbbá készre szerelt üvegszálas fénykábeleket és úszókapcso-
lókat, valamint fröccsöntött kábelegységeket állít elő belső és külső 
megrendelői számára.



Állásbörze
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Az állásbörzék hatalmas problémája, 
hogy a legnagyobbakat – ahol sok jó 
pozíciót kínálnak a cégek – általában a 
fővárosban rendezik. Így azok, akik más 
városokban laknak, nagyon körülmé-
nyesen tudnak részt venni ezeken. Ha 
valaki dolgozik, nem kérhet szabadságot 
azzal az indokkal, hogy „Pestre megyek, 
mert állást keresek”. 
A megoldás kézenfekvő: az interneten 
keresztül kell állást keresni. Ám ez nem 
olyan egyszerű, hiszen az apróhirdetési 
honlapokon igen sok kamu álláshirdetés 
között kell megtalálni a valós, korrekt 
ajánlatot, vagy a cégek honlapján kell 
kutakodni, ami néha nagyon sok időt és 
energiát felemészt. Az állásportálok kí-
nálata, keresője alapján gyorsabb a bön-
gészés, itt azonban nem kérdezhetünk a 
munkaadótól. 
A Profession.hu már három sikeres Vir-
tuális Állásbörzén van túl, ezeken egyre 
bővült a kínálat: nemcsak állásokat, ha-
nem más álláskeresési szolgáltatásokat 
is kínáltak az érdeklődőknek. Legutóbb 
például a portál saját szakértőitől is le-
hetett kérdezni, álláskeresési tanácsot 
kérni, de emellett a munkaadók képvi-
selőivel chatelhettek a látogatók. Negy-
vennél is több kiállító vett részt a börzén 
legutóbb, közel 1500 állásajánlattal ér-
keztek. 2011. tavaszán százezer látogatót 

vonzott a rendezvény, az őszi börzén pe-
dig meghaladta a számuk a 103 ezret, és 
egy érdeklődő átlagosan 60 percet töltött 
az oldalon. 

Mindegy, hol élünk
Sokak szerint egy virtuális börze azért 
is nagyon jó, mert a hagyományos és 
az online börzék legjobb tulajdonsága-
it ötvözi: az internet adta lehetőségeket 
maximálisan kihasználja a toborzáshoz 
és az álláskereséshez – így a munkatár-
sakat kereső cégek és az álláskeresők egy 
teljesen új megközelítésben találkozhat-
nak egymással. A „valóságban” zajló ál-
lásbörzével azonos az élmény, a grafikát 
úgy alkották meg, hogy a felhasználók 
ugyanúgy sétálhatnak a standok között, 
mint egy „hagyományos” rendezvé-
nyen.
Ezen a börzén a munkanélkülieken túl 
azokat is meg tudták szólítani, akiknek 
épp állásuk van. A 2010-es börze bizo-
nyította, hogy az aktívan dolgozók is 
szép számban ellátogattak a virtuális ál-
lásmustrára. Az internet erre tökéletesen 
alkalmas – eltűntek az időbeli és térbeli 
korlátok: akár a hajnali órákban is keres-
gélhettek a pozíciók között, vagy épp a 
munkahelyen ebédszünetben átfuthat-
ták egyes cégek bemutatkozó anyagait, 
sőt akár Nyíregyházáról vagy épp egy 

másik országból is megnézhették az 
észak-dunántúli állásokat.

71 országból érdeklődtek
Több olyan vállalkozás is keresett szak-
embereket, amelyek nem budapesti állá-
sokat kínáltak, és a látogatók nagy része 
sem fővárosi volt. 71 ország 1070 városá-
ból érkeztek látogatók, a legtöbben ter-
mészetesen hazánkból, de nagyon sokan 
kattintottak a Virtuális Állásbörzére Ro-
mániából, Németországból, az Egyesült 
Királyságból és Szlovákiából. A magyar 
nagyvárosok közül Debrecen, Miskolc, 
Pécs és Székesfehérvár lakói voltak a leg-
aktívabbak. 
A műszaki végzettségű szakemberek, 
a hiányszakmák képviselői keresték fel 
leginkább a portált: IT, mérnöki, gyártó, 
kereskedelmi, illetve pénzügyi és admi-
nisztratív munkákat kerestek a legtöb-
ben.
A következő virtuális börze tavasszal 
lesz. A rendezvény nívós megrendezé-
sének garanciája Magyarország vezető 
állásportáljának sokéves tapasztalata, 
hazánk első virtuális állásmustrájának 
sikeres levezénylése, illetve az a biza-
lom, amelyet az álláskeresők és a mun-
kát kínáló cégek is éreznek a Profession.
hu iránt.

(x)

Eltűnik a tér és az idő korlátja
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Martonvásár

A térségben kritikus helyzetbe került a 
Segítő Szolgálat tevékenysége, mivel a 
Martonvásár, Budai út 4. szám alatt műkö-
dő intézmény épülete, életveszélyessé vált. 
Az épületből 2007 áprilisában költöztek ki, 
a katolikus egyház tulajdonában lévő, az 
üresen álló műemléki Brunszvik Óvoda 
épületébe. A Társulás az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Regio-
nális Operatív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott a KDOP-5.2.2/C-2f-
2009-0001 számú, pályázata 142.674.519.-Ft 
összegű támogatást nyert el, melyhez sa-
ját forrásként Martonvásár Város Önkor-
mányzata első körben 21.036.920.-Ft-ot, a 
továbbiakban pedig 17.000.000.-Ft önerőt 
biztosított. 

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat 
szociális és gyermekvédelmi feladatokat 
ellátó integrált intézmény. Tevékeny-
ségi köre jelenleg családsegítés, házi 
segítségnyújtás, támogató szolgáltatás, 
közösségi pszichiátriai ellátás, tanya-
gondnoki ellátás, idősek nappali ellátá-
sa, gyermekjóléti szolgáltatás. Ellátási 
területe a Szent László Völgye Többcélú 
Kistérségi Társulás településeire terjed 
ki, Ercsi város kivételével. Martonvásár, 
Baracska, Gyúró, Kajászó, Ráckeresztúr, 
Tordas együttes lakosságszáma cca. 

16.000 fő. Az intézmény dolgozóinak je-
lenlegi létszáma: 34 fő.

Az intézmény új épületét október közepén 
adták át Navracsics Tibor miniszterelnök-
helyettes jelenlétében. A használatba véte-
li engedély kiadását követően a működési 
engedélyezési eljárás lebonyolítása után 
kerül sor a Szent László Völgye Segítő Szol-
gálat átköltözésére. Az új intézményben a 
szociális és gyermekvédelmi alapellátások 
köre két feladattal fog bővülni, éspedig a 
gyermekek napközbeni ellátását biztosító 
családi napközivel, valamint jelzőrendsze-
res házi gondozással. A jelzőrendszeres 
házi gondozás szolgáltatásra vonatkozó 
pályázati kiírások 2012-ben kerülnek ki-
hirdetésre, ennek alapján a feladat – várha-
tóan – 2013-tól integrálható az intézmény 
tevékenységei közé.

A térségi szociális létesítmény – megkö-
zelítőleg 164 millió forintos beruházás – 
Martonvásáron a Szent László u. 24. szám 
alatt épült meg két szinten. A földszinten 
nagy forgalmú közösségi terek kapnak 
elhelyezést. A napközbeni étkezés bizto-
sítására mintegy 30 fő részére alkalmas 
helyiség és egy melegítő konyha került 
kialakításra. Az étkezőhöz és az idősek 
klubjához egy 60 m2-es terasz csatla-

kozik. Az első emeletet lépcsőn, illetve 
mozgássérültek használatára alkalmas 
lifttel is meg lehet közelíteni. Itt kerül-
nek elhelyezésre a szakszolgálat irodái 
(támogató, gyermekjóléti, családsegítő, 
mentálhigiéniai, pszichológiai szolgálat), 
valamint két interjú szoba. A tetőtérben 
a kazánház került kialakításra. Az épület 
teljes körűen akadálymentesített.  Mind a 
mozgásukban korlátozottak, mind pedig 
a gyengén látók, vagy halláskárosultak 
önállóan is használni tudják a helyisége-
it. Mozgássérült rámpák, vezetősávok és 
korlátok, illetve Braille írásos táblák se-
gítik az eligazodást. Az épület 684,67 m2 
beépített nettó területű, amiből a földszint 
353,66 m2, az I. emelet 303,63 m2, a tetőtér 
27,38 m2 alapterületű. Az épület mögötti 
hátsókertben 30 gépjármű befogadására 
alkalmas parkoló létesült, melyből egy 
akadálymentesített.

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat az 
új épületben széles körű szolgáltatásokat 
fog biztosítani, igazodva a szociálpolitika 
változó irányaihoz és az államigazgatás-
hoz. A társadalmi változások egyre több 
és költségesebb beavatkozást, differenciált 
ellátást igényelnek a rászorultak számá-
nak sajnálatos emelkedése miatt. Az intéz-
mény széles körű szolgáltatásai a szociális 
ellátórendszer tervezett változásaihoz jól 
illeszkednek, amely során megvalósulhat 
az otthon közeli, családhoz közeli ellátá-
sok biztosítása, egy szolgáltatás központú 
rendszer kialakítása.

T.M.

A martonvásári székhelyen működő Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Tár-
sulás pályázatot nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Közép-Dunántúli 
Regionális Operatív Program „Szociális alapellátások és gyermekjóléti alapellátá-
sok komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” című pályázati kiírására. 

Kistérségi feladatokat lát el a megújult szociális intézmény

Átadták a Segítő Szolgálat új székhelyét



– Hogyan született meg a Szabadidőpark?
– Az Édesapámtól tanultuk meg mennyire fontos 
a családi együttlétek öröme. Az Ő nagy álma volt, 
hogy hozzunk létre valamit, ami a családokról 
szól. A valós ötlet, a visegrádi bob pályán szer-
zett élményeinkből fakadt, elképzeltük milyen 
lenne egy hasonló itt a Balaton partján. A család 
összefogott, véd- és dacszövetséget kötöttünk, és 
hogy erre milyen nagy szükségünk volt az csak a 
későbbiekben derült ki. Rájöttünk csak a saját tu-
dásunkra, saját erőnkre számíthatunk. Valójában 
kevés tőkével, hitelből valósítottuk meg a szabad-
időparkot.

– Miért éppen Balatonfűzfőn?
– A Balaton északi csücskén járva kerestük, kutat-
tuk a legjobb helyszínt. Tudatos volt, hogy jól meg-
közelíthető terület kell, de fontos volt a hangula-
tos erdei környezet is. Egyik utunkon megláttuk 
a fűzfői dombhátat, és egyszerre mondtuk: Ez az!  
Már képzeletben láttuk is az ott megbújó parkot, 
amelyből csodálatos kilátás nyílik a Balatonra, 
lejtési viszonyai is kiválóak voltak, így 2001 ápri-
lisában elkezdődhetett az építkezés. Szeptember-
ben már siklott az első bobozó a 800 méter hosszú 
pályaszakaszon.

– És aztán jöttek az újabb és újabb ötletek? 
– Igen, folyamatosan azon gondolkodtunk, ho-
gyan lehetne teljesebbé tenni azt a napot, amit itt 
töltenek látogatóink. Mitől érzi itt jól magát majd 
kicsi és nagy is. Lépésről lépésre terveztük meg 
a parkot. Megépítettük a kiszolgáló épületeket, 
éttermet. Aztán megszületett a SERPA kaland-
park ötlete, amelyet egy külsős, szintén családi 
vállalkozás működtet. Azt akartuk itt a gyermek 
fára mászhasson, íjászkodjon, a család tekeregjen 
sokat erdőn-mezőn, miközben a sportot, az egész-
séges mozgást is megszerettetjük velük. Évente 
újabb attrakcióval bővítettük a kalandparkot, de 
éreztük, hiányzik még valami játékos család- és 
csapatépítő program, így alakítottuk ki a Paintball 
pályát, amely gyermekkorunk számháborújára 
emlékeztetve fejleszti a harci érzéket. Sport és já-
ték egyben, amelyet a legkisebbek és a felnőttek is 
élveznek.  

– Miért érzem úgy itt még nincs vége? 
– 2008-ban átadtuk a saját fejlesztésű és építésű 
hintókát, amely a gravitáció elvén alapulva, a pi-
lótakiképzéshez hasonlító „ szédületes” élményt 
nyújt a bátrabbaknak. És hogy a bulizni vágyók is 
jó helyen töltsék el az estét, a terasz bővítésével ki-
alakítottuk a Balaton part legnagyobb szabadtéri 
diszkóját. Egy nyári este 500-600 fiatal szórakozik 
itt kultúráltan és biztonságban. A város régi álma 
volt egy kilátó, eldöntöttük akkor mi megvalósít-
juk! A mindenki számára díjmentes, anyagában és 
szerkezetében is egyedülálló kilátót magunk ter-
veztük, önerőből építettük meg. 

– A hangulat fergeteges, csupa vidámság, hála 
sugárzik mindenfelől. Jó érzés lehet ennyi em-
bernek örömöt okozni!
– Ezért érdemes ennyit dolgozni!  Tíz éve nem 
emeltük árainkat, hogy minél több család élvez-
hesse a parkot, jöjjenek, és visszajöjjenek! Meg is 
lett az eredménye, ma azon kell gondolkoznunk, 
hogyan oldjuk meg, ne kelljen sokat várakozni az 
egyes állomásokon, de már erre is kigondoltuk a jó 
megoldást. Sok-sok pozitív visszajelzést kapunk, 
és a látogatók számának növekedése is azt jelen-
ti, szeretnek bennünket. Hosszú évek óta nem 
pihentem, most elutazom, feltöltődöm egy kicsit, 
és aztán jöhetnek az újabb megoldandó feladatok. 
Még sok-sok meglepetést ígérünk!

B. Csejtei Anikó

Igazi ünnep volt mindenkinek. Kovács László és gyermekei, Szilárd és Bernadett már tíz éve kiváló 
érzékkel varázsolnak örömtől mosolygó arcokat maguk köré Balatonfűzfőn. Ezen a napon is sikerült.  
Fanfárok jelezték megint csoda született itt a Szabadidőparkban, a család piros masnis kiskutyája el-
sőként vette birtokba az új kilátót, amelyre már oly rég vágytak a város lakói. Az Édesapát keresem, 
de feladatai vannak, így bíztat, beszélgessek Szilárddal.  Kicsit elbizonytalanodom fiatalságától, de 
pillanatok alatt meggyőz, ez mennyire nem számít.   Csak hallgatom a kedves, intelligens fiatalembert, 
aki megtanít arra, hogyan lehet szolgálni és építeni egy közösséget kellő kitartással és alázattal.

Családi fellegvár a tízéves Balatoni Bob Szabadidőparkban 

Az új családtag a kilátó
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– Mit takar a mozaikszó, KEMÉK, és milyen céllal hozták 
létre?
– A nevünk Komárom-Esztergom Megyei Építő-, Környe-
zetipari és Innovációs Klaszter. Ezt a szervezetet azért 
hívtuk életre, hogy közösen megoldást találjunk azokra 
a problémákra, melyekkel manapság az építőiparban te-
vékenykedőknek nap mint nap szembe kell nézniük. Ezek 
közül csak egy – bár talán a legsúlyosabb – a folyamato-
san romló gazdasági környezet. Az építőipar azonban 
számos szakmai problémával is küzd. Beruházás, felújí-
tás, szigetelés, fűtéskorszerűsítés, energiagazdálkodás, 
megújuló technológiák, környezetvédelem, csatornázás, 
közlekedés – minden mindennel összefügg, és gyakorta 
problémát jelent a tervező, a kivitelező, illetve az adott 
beruházás különböző területein tevékenykedő vállal-
kozások munkájának összehangolása. A tervezéstől az 
átadásig pedig hosszú és rendszerint akadályokkal teli 
az út. Ilyen, és ehhez hasonló problémákra keresték a vá-
laszt az alapítók, s így jutottak el az összefogásig.

– Az összefogás a versenyképességet is képes javítani?
– A közbeszerzéseken a jelentősebb beruházásokat illető-
en a kis- és középvállalkozásoknak nem sok esélyük van, 
jól látszik, hogy rendszerint a nagyvállalatok versenge-
nek egymással. Szervezetten, a munkákat összehangolva 
versenyképessé váltunk a multinacionális nagyvállala-
tokkal szemben. Együtt rendelkezünk minden olyan esz-
közzel, szakértelemmel, szakembergárdával és tapaszta-
lattal, amit egy nagyvállalat nyújthat megrendelőjének. 
A klaszterben részt vevő vállalkozások árbevétele 2010-
ben megközelítette a 4 milliárd forintot, az alkalmazotti 
létszám pedig a 183 főt. A klaszter a munkahelyek megőr-
zését is segíti, sőt a későbbi bővítés alapja is lehet.

– A gyakorlatban hogyan néz ki ez az együttműködés? Mit 
tudtak eddig elérni?
– A Klasztertagok tevékenysége szorosan kötődik egy-
máshoz, úgy is mondhatjuk, hogy egymásra épülnek. Kö-
zösen lépünk fel a megyei beruházók felé, igyekszünk el-
nyerni a bizalmukat, és természetesen segíteni őket már 
az ötletektől, a tervezés első lépéseitől kezdve. Büszkék 
vagyunk arra, hogy a megalakulás óta – annak ellenére, 
hogy a működési feltételeink a finanszírozás szempont-
jából meglehetősen szerények voltak – munkánk ered-
ményeként több önkormányzat és vállalkozás jutott - pá-
lyázat útján - jelentős támogatáshoz, és számos helyen 
már a kivitelezési munkák is elkezdődhettek.

– A sikeres pályázat komoly segítséget jelent a Klaszter 
munkájában. Mire fogják fordítani az elnyert összeget?
– A támogatási összeg egy részét a menedzsment szer-
vezet működésének finanszírozására kívánjuk fordítani, 
hiszen ez a Klaszter motorja, a közös képviselettel, a mun-
ka szervezésével jelentős feladatokat vállal át a tagoktól. 
Az elnyert összeg lehetővé teszi továbbá a klaszter tagjai 
számára a szakmai továbbképzést, és nem utolsó sorban 
a tagok számának bővítését, a szolgáltatási kör kiszéle-
sítését. Így a jövőbeni együttműködésnek olyan keretet 
biztosíthatunk, amely garantálja a további fejlődést.

Cseh Teréz

Bővebb információ: www.kemekklaszter.hu

Klasztertagok 2011
AAKOS Design Kft.

CITYTERV Mérnökiroda Kft.
CSEH-KERT Kertészeti, Ker. és Szolg. Kft.

FTK-ÉPÍTŐ Építőipari Kft.
GEOTECH Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt.
Edutus Főiskola

PLANBAU Mérnöki Iroda Kft.
T-MÁTRIX Vállalkozási, Ker. és Szolg. Kft.

TURUL GEODÉZIA Földmérő és Szolgáltató Kft.
TURBOVILL Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

ÚTHÁLÓZAT Mérnök Iroda Kft.
VÉRTES ASZFALT Építőipari, Ker. és Szolg. Kft.

ZÖLD ÚT Fuvarozó és Szolgáltató Kft.

Már a közös tervek finanszírozása is biztosított

Sikeresen pályázott a KEMÉK Klaszter
Példa értékű az az összefogás, amelyet tíz komárom-
esztergom megyei építőipari kis- és középvállal-
kozás hozott létre 2010-ben KEMÉK Klaszter né-
ven. A szervezet menedzsment feladatait a KEM 
Klasztermenedzsment Kft. látja el, és úgy tűnik nem 
kis sikerrel, hiszen az Új Széchenyi Terv lehetősége-
it kiaknázva több mint 23 millió forint támogatást 
nyertek a hatékony induláshoz, illetve a későbbi kö-
zös beruházások véghezviteléhez. Az előzmények-
ről, és a tervekről a menedzsment szervezet ügyve-
zető igazgatóját, Bérces Lászlót kérdeztük.
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Augusztus 20-án ünnepélyes keretek között avatták fel a Szi-
getfő utcában az új rácalmási Városháza épületét. Az egykori 
Meszlényi-Exler kúriák gyönyörűen felújított épület-együttesé-
ben egy korszerű, ügyfélbarát intézmény működik majd, amelyet 
november 21-én vehetnek birtokba az önkormányzat dolgozói 

és a rácalmási polgárok. Az avatóünnepségen a nemzeti színű 
szalagot közösen vágta át Schrick István polgármester, L. Simon 
László országgyűlési képviselő és Mr. Sang Il Lee, a Hankook Tire 
Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Szilágyi Irén

Felavatták az új rácalmási Városházát

Idén már negyedik alkalommal rendeztek meg 
Rácalmáson a Városvédő és Szépítő Egyesület a 
Raáb Ervin Művészeti Tábort, 2011. augusztus 
1-15-e között. Az élete jelentős részét Rácalmáson 
töltő, s a településen elhunyt festőművész emlé-
ke előtt tisztelgő alkotótáborban idén tizenhárom 
művész dolgozott: szobrászok, festők, fafaragók, 
keramikusok. Napjainkban a művésztelep már 
nemzetközivé bővült Jacek Osadczuk lengyel 
szobrász részvételével, aki hazájában és az eu-
rópai művészeti életben is elismert alkotó, mű-
vei szerte a világban megtalálhatók. A rácalmási 
táborban A Duna címmel készített nagyméretű 
kőszobrot. Természetesen a résztvevők között 
meghatározó volt a „helyi erők” szerepe is, három 
rácalmási művészt is találtunk a résztvevők kö-
zött: R. Welser Gabriella keramikus, Ihász János 
ötvös-acélszobrász és Fischer József díszkovács-
acélszobrász is erősítette idén a tábori kollektívát.
Az egykori dunaújvárosi művésztelepek hangu-
latát is megidéző táborok elsődleges célja, hogy a 
fiatal város nívós köztéri műalkotásainak számát 
gyarapítsák. Ez a cél idén is sikeresen teljesült, 
hiszen több elkészült alkotást már a napokban 
kihelyeztek Rácalmás utcáira, tereire, hogy azok-

ban kedvükre gyönyörködhessenek a települé-
sen élők és az egyre szaporodó számú látogató 
is, mondta el a tábor főszervezője, Szalai Árpád, 
a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület el-
nöke. Kiemelte azt is, hogy az önkormányzati tá-
mogatás mellett a helyi vállalkozók és civil szer-
vezetek példás összefogása és anyagi segítsége 
tette lehetővé az alkotótábor megrendezését. Az 
egyesület joggal lehet büszke a kezdeményezés-
re: a tábori alkotások a Magyar Képző- és Ipar-
művészeti lektorátus szakmai zsűrije  szerint 
is komoly, több tízmilliós értéket képviselnek. 
Különös gazdagságot tükröz a művek témavá-
lasztása is. Idén is született vallási témájú alko-
tás, volt olyan művész, aki a település egykori, 
virágzó borkultúrája előtt tisztelgett, életre kelt 
a Duna vízitündére is. Elkészült Jankovich Mik-
lós mellszobra, és olyan festmény is született, 
amely egy, a Kossuth-családba került rácalmási 
nemesleánynak állít emléket.
Az alkotótábor egyik záróakkordja, szép momen-
tuma volt az a lélekharang-avató, amelyet augusz-
tus 13-án rendeztek meg a Nagyszigetre vezető híd 
lábánál. A tábor két művésze, Molnár János fafara-
gó és Fischer József  acélszobrász a Dunába veszett 
emberek emlékére készítette el a míves faszerke-
zetben megbújó, kovácsoltvas lélekharangot. A 
bensőséges hangulatú avatóünnepségen köszöntőt 
mondott Schrick István, Rácalmás polgármestere 
is, a művészeti tábor munkáját pedig ifj. Koffán 
Károly képzőművész, főiskolai docens méltatta. 
A harangot Marx Ferenc rácalmási katolikus plé-
bános szentelte fel, s megáldották a református és 
evangélikus egyházak jelenlévő lelkipásztorai is.

Szilágyi Irén

Raáb Ervin emlékére

Alkotótábor Rácalmáson
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Rácalmás

– A nyitónapon több mint ezer gyermek 
fordult meg a Tökfesztivál kézműves fog-
lalkozásain, öt-hatszáz tökből készültek 
különféle figurák, de számos kézműves 
szakmába belekóstolhattak itt az aprósá-
gok, volt fafaragás, agyagozás, korongozás, 
gyöngyfűzés, nemezelés, csuhéból és gyé-
kényből baba és lovacska készítés, nádsíp-
pánsíp fabrikálás, papírmerítés, rajzolás, 
sókerámia és még sok-sok érdekesség. Az 
biztos, hogy a festés például a legnépsze-
rűbbek egyike volt. A foglalkozások végén 
minden résztvevő zsákbamacskát is húz-
hatott, így több mint 800 gyerek juthatott 
különféle apró ajándékhoz. Nagyon élvez-
ték a fesztiváli hangulatot a fiatalok.
– Óriási sikert aratott az ízek utcája is. A 
különleges rétesek – tökös-mákos, szilvás, 
barackos-túrós, rizses – mellett az idei slá-
ger a dödölle volt. A gasztronómiai élveze-
teket tovább fokozta négy kitűnő ételszob-
rász, akik mesébe illő csodákat faragtak a 
különböző élelmiszer alapanyagokból.
– Az egész napos színpadi programot min-
den este élőzenei nagykoncerttel zártuk. Fel-
lépett az ex-Kormorán, az Örökség zenekar, 
vendégünk volt a CSÍK Zenekar, és a záró-

napon a Roy&Ádám Trio, valamint a Black 
II Black szórakoztatta a nagyérdeműt.
– A fesztiváli hangulat az egész városban 
„tombolt”. Annak ellenére, hogy idén elég 
kevés tök termett, a tökfigurák készítésé-
ben óriási előrelépést sikerült elérnünk. A 
város lakói mellett sikerült megnyernünk 
az egyesületeket, klubokat, sőt a helyi 
vállalkozásokat is, hogy készítsenek utcai 
tökfigurákat, és induljanak a megmérette-
tésen. Parádés alkotások születtek!
– Különleges élmények vártak itt minden-
kire. Esztergomból például 120 szinte meg-
szólalásig élethű baba érkezett hozzánk, de 
volt cukorvirág kiállításunk, tökökből ki-
faragva pedig megcsodálhattuk India ne-
vezetességeit. Tényleg úgy éreztük, hogy 
elértük a határainkat mind a programok, 
mind a látogatói létszám, az árusok, mind 
pedig a parkolási lehetőségek tekintetében. 
A kérdés jogos, hogyan tovább? – Ismerve 
a rácalmásiak lelkesedését, jó hozzáállá-
sát, nincsenek kétségeim afelől, hogy a IX. 
Rácalmási Tökfesztivál – megújulva – még 
több élménnyel várja majd a látogatókat - 
zárta az élménybeszámolót Szalai Úr.

Cseh Teréz

A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület összefogva a várossal, a támogató vál-
lalkozásokkal, no és rengeteg önkéntessel idén is fantasztikus fesztivált rendezett 
a rácalmási Jankovich-kúriában, és környékén. Szeptember utolsó, illetve október 
első hétvégéjén húszezer látogató élvezte az egész napos színes program-kaval-
kádot, az esti nagykoncerteket, a csodás hangulatot. Szalai Árpád, a Városvédők 
elnöke úgy fogalmazott: „elértük a határainkat”.

Óriási siker volt a VIII. Rácalmási Tökfesztivál

TÖK jó volt együtt!



A mester, mint fogalom évszázadok óta a minőséget, a szakma 
legmagasabb szintű rangját jelenti. A kitüntető cím napjaink-
ban a hagyományokon alapuló munkaszereteten és tiszteleten 
kívül, a modern korhoz való alkalmazkodást, az új berende-
zések, alapanyagok, technológiák megismerését is jelenti. Ah-
hoz, hogy egy adott szakterületen a munkát csak az arra ér-
demes vállalkozók, szakemberek végezzék, szükség van egy 
egységes, magas követelményszint kialakítására. Erre irányul 
az a törekvés is, miszerint egyes szakmákban a vállalkozói iga-
zolvány kiváltásának feltétele a mestervizsga megléte.

Mesterképzés több mint 100 szakmában szervezhető. A leg-
gyakrabban előforduló szakmák a következők: asztalos; au-
tószerelő; autóvillamossági szerelő; ács-állványozó; cukrász; 
járműfényező; fodrász; fogtechnikus; gázvezeték- és készülék-
szerelő; gáz- és olajtüzelő berendezés szerelő, -üzembehelyező; 
karosszérialakatos; kéményseprő; kozmetikus; kőfaragó; kő-
műves;, motorkerékpár-szerelő és –javító; pék; szakács; szoba-
festő-mázoló és tapétázó; villanyszerelő.

Csak mesterként dolgozhat önállóan: 
Az alábbi szakmák esetében az önálló munkavégzéshez, vál-
lalkozás indításához feltétlenül szükséges, hogy a szakember 
mesterlevéllel rendelkezzen:
• autószerelő, 
• autóvillamossági szerelő, 
• ács -állványozó, 
• csõhálózat-szerelő (felelős műszaki vezetés esetén), 
• hentes, mészáros, 
• karosszérialakatos, 
• kéményseprő (csak a körzetvezető), 
• kőműves (felelős műszaki vezetés esetén), 
• molnár, 
• pék, 
• vízvezeték és központifűtés-szerelő (felelős műszaki vezetés 
esetén).

MESTERVIZSGA FELKÉSZÍTŐ 
TANFOLYAM TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Érdeklődő!

Ezúton tájékoztatom arról, hogy 2011 végén illetve 2012-ben a 
következő mestervizsgára felkészítő tanfolyamokat tervezzük 
elindítani megfelelő létszám esetén:

- FOGTECHNIKUS ( 2012. januári kezdéssel ! )
- KŐMŰVES
- ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
- VILLANYSZERELŐ
- GÁZVEZETÉK- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ
- GÁZ- ÉS OLAJTÜZELŐ BERENDEZÉS SZERELŐ,
  ÜZEMBEHELYEZŐ
- SZOBAFESTŐ, MÁZOLÓ ÉS TAPÉTÁZÓ
- BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS
- ASZTALOS
- BURKOLÓ

A felkészítés 8 fő jelentkezése esetén indul. 

• Vállalkozó jelentkező esetén a vállalkozásban, mint tovább-
képzés költsége, a befizetett összeg költségként leírható.
• Részletfizetési lehetőség biztosított.
• Alkalmazottak esetén a tanfolyami és vizsgadíj a szakképzé-
si hozzájárulásból fedezhető.

Hogyan lehet jelentkezni?

Személyes jelentkezés esetén a szakmai végzettséget igazoló 
dokumentumról, illetve a szakmai gyakorlatra vonatkozó iga-
zolásról hiteles másolatot készítünk.

A jelentkezés feltételeiről 
kollégánktól érdeklődhet.

Elérhetőség: Vértesi Gabriella
Tel/fax: 34/513-023

E-mail: gabi@kemkik.hu

Szeretné szakmája legmagasabb szintű végzettségét 
megszerezni, munkáját az eddigieknél is hatékonyab-
ban ellátni? 
Úgy érzi, hogy újabb ismeretekre van szüksége?
A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara segít céljai elérésében.

Mesterképzés – A versenyképes tudásért
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Az Alba Ipari Zónában elhelyezkedő 43 ezer m2-nyi 
területen pályázati támogatással szeptemberben el-
kezdődhetett egy nagycsarnok, és egy inkubátorház 
építkezése. A 6000 m2-es csarnok építéséhez – mely-
nek összköltsége 513 millió forint - az „Üzleti infrast-
ruktúra és a befektetési környezet fejlesztése – ipari 
parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása” 
című pályázaton nyertek 39%-os, azaz 200 millió fo-
rintnyi támogatást. Ebben hét darab 650, illetve egy 
1350 m2-es egységet lehet majd bérelni, a szükséges 
irodákkal együtt.
A 2000 m2-es inkubátorház a kisebb helyigényű cé-
geknek nyújt megfelelő telephelyet. Ennek építési 
költsége 200 millió forint, amelyből 65%, azaz 130 
millió forint a támogatástartalom, melyet ugyancsak 
a fent említett pályázati lehetőség kihasználásával 

sikerült elnyerniük. Ebben az épületben 4 darab 220 
m2-es, illetve egy-egy 360 és 660 m2-es telephely bé-
relhető, ugyancsak irodákkal együtt.
Adott a kitűnő földrajzi elhelyezkedés, és az egye-
di igényekhez alkalmazkodik az irodák kialakítása. 
Minden egységhez szintbéli és dokkoló kapu, sze-
mélybejáró és személygépkocsi parkoló kapcsolódik. 
Az egységek rugalmasan bővíthetők, a raktárak tem-
perálása és az irodák hűtése/fűtése megoldott. Blok-
konként külön mérhető közműórákat szerelnek fel, a 
modern, világos irodákból közvetlen rálátás nyílik a 
csarnoktérre.
– Mindkét projekt esetében a kis,- és középvállalko-
zásokat célozzuk meg – tette hozzá Kovács Vera. – Hi-
ánypótló beruházásról van szó, mivel azt tapasztal-
tuk, hogy egy kis vállalkozás nem, vagy csak nagyon 
nehezen talál kis alapterületű, de korrekt kialakítású 
raktárt, cégközpontot elérhető áron. Reméljük sikerül 
ezzel a projekttel egy hiánypótló szolgáltatást biztosí-
tanunk a fehérvári vállalkozások számára és egy picit 
hozzájárulnunk a munkalehetőségek bővüléséhez. 
A pályázatok segítségével összesen 65 új munkahe-
lyet teremtenek, a két csarnok átadása 2012 szep-
temberében lesz. Várják a helyi vállalkozások, induló 
cégek, kisebb műhelyek jelentkezését, akik megfelelő 
minőségű telephelyet, raktárat keresnek munkájuk 
végzéséhez!

Inkubátorház és csarnok épül a metaloBox vállalkozói parkban

Megkezdődött az m59 Üzleti Park építése
A jelen piaci helyzetben nem kis elszántság szük-
séges ahhoz, hogy egy cég vállalkozói park épí-
tésébe kezdjen. Az ötlet elindulásakor még egy-
szerűbbnek tűnt a megvalósítás, mára azonban 
a nehéz gazdasági helyzet aggodalomra ad okot. 
A metaloBox azonban optimistán tekint a jövő-
be, bíznak a helyzet mielőbbi javulásában és a 
projekt sikerében – tudtuk meg Kovács Verától, 
a székesfehérvári m59 Üzleti Park értékesítési 
vezetőjétől.

Munkagépek vették 
birtokba a jövendő vál-
lalkozói park területét
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A Komárom-Esztergom megyére vonatko-
zó rendőrségi felmérések szerint a „trük-
kös lopások” elsősorban a nagyvárosok 
környékét, valamint a 10-es főutat övező 
települések lakóit sújtják. A bűncselekmé-
nyek áldozatai az idősebb emberek közül 
kerülnek ki, akiknek tájékozatlansága, 
segítőkészsége és naivitása potenciális cél-
pontokká emeli őket a bűnözők szemében. 
Az elkövetőkre jellemző, hogy nem egye-
dül dolgoznak, a cselekvés előtt felmérik 
a terepet, és gyakorta másik megyéből ér-
keznek, ún. „utazó bűnözők”. Módszerei-
ket tekintve szeretik kiadni magukat olyan 
embereknek, akik felé az idősek könnyeb-
ben megnyílnak: szolgáltatók, hivatalok, 
egyházak képviselőinek. Az „unoka-
trükk” is igen elterjedt: ez azt jelenti, hogy 

a család egyik tagját érintő, hirtelen felme-
rülő problémára hivatkozva csalnak ki ösz-
szegeket a nagyszülőktől, amelyek olykor 
a százezres nagyságot is meghaladják. 

A Vízművet érintő visszaélésekkel kapcso-
latban felhívták a lakosság figyelmét arra, 
hogy dolgozóik hatásköre kizárólag a víz-
óráig terjed, munkaruhát és kitűzőt visel-
nek, mindig rendelkeznek hivatalos okmá-
nyokkal, és nem fogadnak el készpénzt. 

Dr. Jelen Tamás szerint ezek a „trükkös 
lopások” a legaljasabb bűncselekmények 
közé tartoznak, hiszen az emberi értékeket 
használják ki a könnyű pénzszerzés remé-
nyében. Az ÉDV Zrt. ezért fogalmazta meg 
a vállalat társadalmi felelősségeként az 

ilyen esetek visszaszorítását, és a rendőrség 
prevenciós tevékenységének támogatását. 
A kooperáció elsődleges célja a megelőzés, 
amelyet a kommunikáció hatékony nö-
velésével szeretnének megvalósítani. Így 
a felek lakossági hírlevelek, felvilágosító 
előadások, tájékoztató kiadványok mellett 
kortárssegítő képzések által készítik fel a 
veszélyeztetett korosztályt a szélhámosok 
fellépései ellen. A tervek szerint a megelő-
zésben az önkormányzatok, a polgárőrség 
és az egyházak segítségére is számítanak.

Taizs

Noha a csalások és rablások száma az előző évhez képest csökkenő tendenciát mu-
tat, az idősek sérelmére elkövetett lopások növekedése miatt közös cselekvési prog-
ramot állított fel a Komárom-Esztergom megyei rendőrség az Északdunántúli Vízmű 
Zrt. támogatásával. Dr. Reinhoffer Csaba (a KEMRFK bűnügyi igazgatója) és dr. Jelen 
Tamás (az ÉDV Zrt. vezérigazgatója) tájékoztatása szerint a kampány elsődleges cél-
ja a megelőzés, melyet a lakosság módszeres informálásával szeretnének elérni. 

Együttműködés az ÉDVR Zrt. és a rendőrség között

Közösen a trükkös tolvajok ellen

2006-ban egy 1 500 m2 alapterületű csarnokban 
kezdte meg működését a Tatabánya-Környe 
Ipari Parkban a BECOM Electronics Hunga-
ry Kft., s a társaság tevékenységének sikereit 
igazolja, hogy ez év májusában már bővítésbe 
kezdett. Az új, 2 ezer négyzetméter alapterü-
letű csarnok megépítéséhez, a nettó 480 millió 
forint értékű beruházáshoz a társaság 144 mil-
lió forintos uniós támogatást nyert el. A már 

meglévő csarnokához kapcsolódó új épület-
ben 1 000 m2 gyártórészt, 774 m2 alapanyag- és 
késztermék tárolására alkalmas raktárszekciót, 
valamint 251 m2 egyéb kiszolgáló helyiséget 
alakítottak ki, s gondoskodtak a korábban épí-
tett üzem hő- és füstmentesítéséről. A pályázat 
benyújtásának időpontjában 75 alkalmazottat 
foglalkoztatott a cég, s teljesítve pályázati vál-
lalását, mára 97 főre növelte létszámukat.

Az avatóünnepségen Popovics György, a Kö-
zép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
társelnöke kiemelte: a fejlesztés megtestesíti a 
jövőbe és Magyarországba, a magyar gazda-
ságba, a magyar munkaerőbe vetett bizalmat. 
„Országunk, városunk jól halad azon az úton, 
amely a munka alapú gazdaság megteremtése 
felé vezet. Én úgy látom, hogy a helyi gazda-
ságfejlesztés szövetséget igényel a kormány-
zat és az önkormányzatok között. Ehhez a 
szövetséghez meg kell teremteni a forrásokat, 
amelyek, mint a mostani csarnokavató is bizo-
nyítja, az Új Széchenyi Tervben rendelkezésre 
állnak” – hangzott el Schmidt Csaba, Tatabá-
nya Megyei Jogú Város polgármestere ünnepi 
beszédében.
Johann Bock, a BECOM tulajdonos-ügyveze-
tője a gyakran újragondolt projekt kapcsán 
elmondta: a vezetés jelenlegi célja az, hogy a 
tatabányai gyártóhelyen 250 munkahelyet léte-
sítsenek, ezért a bővítésbe 2 millió eurót fektet-
tek. Jövőre tervezik az autógyártási termékekre 
vonatkozó műszaki szabványok tanúsítványa-
inak megszerzését, hogy a már meglévő csúcs-
technológiát még jobban kiépíthessék, s ezzel 
megalapozzák a BECOM Electronics Hungary 
Kft., mint önálló vállalat piaci helyét.

Nettó 480 millió forintos beruházással készült el a BECOM Electronics Hungary Kft. új, 
2 ezer négyzetméter alapterületű gyártócsarnoka, melynek megépítéséhez 144 millió 
forintos uniós támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretében a Tatabánya-Környe 
Ipari Parkban működő társaság. A cég új csarnokát, mellyel további 22 fő számára te-
remtett munkahelyet, a közelmúltban adták át ünnepélyes keretek között.

Elkészült a BECOM új gyártócsarnoka



A dániai Hartmann gépgyárat a Hartmann 
fivérek alapították 1917-ben. 1936-tól a vál-
lalat - a gépgyártás mellett - megkezdte a 
formázott papírpép csomagolóanyagok elő-
állítását. A magyarországi kapcsolat 1980-ra 
vezethető vissza, amikor is az akkori Bábol-
nai Állami Gazdaság a dán Hartmann cégtől 
tojástálcagyártó gépsort vásárolt.
A Hartmann Hungary Kft. 1991-ben alakult, 
és egy kicsiny, 30 fő körüli csapattal indította 
el a gyártást. Az egyre bővülő beruházásnak 
köszönhetően hamarosan fellendült a terme-
lés, és újabb piaci lehetőségek nyíltak meg a 
cég előtt. A folyamatos kapacitásbővítéssel 
párhuzamosan a termékpaletta is egyre job-
ban szélesedett, és elkezdődött a színes termé-
kek gyártása is.
A skandináv kultúrából adódóan a Hartmann 
mindig is egy emberközpontú vállalat volt, 
amely nemcsak vevőire, partnereire és rész-
vényeseire fordít kiemelt figyelmet, de mun-
katársaira is. Ácson is egy élettel teli kultúrát 
teremtett az elmúlt húsz év alatt, kiemelten fó-
kuszálva a környezettudatosságra, a közösség 
építésére, a társadalmi felelősség vállalásra.
Nagy hangsúlyt fektet a Hartmann a dolgo-
zói elégedettségre, az emberekkel való bá-
násmódra és az irántuk érzett felelősségre. A 

vállalat meggyőződése, hogy a munkatársak 
alkotják a vállalat alapját, elkötelezettségük 
és energiájuk nélkül a cég nem tudná elérni 
céljait, ezért is tartja számon a kollektívát a 
vállalat legfontosabb értékeként.

Családi napok, közös sportesemények, csa-
patépítő táborok, horgászverseny vagy közös 
karácsonyi ünneplések, csupán csak néhány 
a közösségépítő programokból, amelyeknek 
már komoly hagyománya van a társaságnál. 
Figyelemre méltó az az elkötelezettség is, 
amellyel a hartmannos dolgozók segítik a 
helyi intézmények munkáját. A közös progra-
mok értéket teremtenek, és pozitív változáso-
kat idéznek elő a tágabb értelemben vett csa-
ládjukban és lakóközösségükben egyaránt. 
Mindezek hatására komoly bizalom épült ki a 
munkavállalók és a Hartmann között. Mind-
ezt jól példázza, hogy több olyan kollégájuk 
is van, aki az indulástól a mai napig - azaz 20 
éve - hűséges, aktív dolgozója a vállalatnak. 
De a jó kollektíva mellett nagy szerepet ját-
szott a vállalat sikereiben a munkafolyama-
tok optimalizálása és az előállított termékek 
minőségének folyamatos javítása. A húsz éve 
30 fővel induló kisvállalat mára több mint 500 
fős dolgozói létszámmal dicsekedhet, a régió 

egyik legnagyobb munkaadójává nőtte ki ma-
gát.

A Hartmann által kifejlesztett technológia 
kizárólag újrahasznosított papír felhaszná-
lására épül. A cég által előállított csomagoló 
anyag 100%-ban környezetbarát és teljes mér-
tékben képes lebomlani, ami példaértékű az 
újrahasznosítás területén. A formázott papír-
pép-technológia amellett, hogy környezet-
barát, teljes mértékben a szállítandó tárgyak 
alakjához igazítható, így az élet számos terü-
letén hasznosítható. Éppen ezért a folyamatos 
termékfejlesztéssel a vállalat, a tojástálcáktól 
tovább lépve, mára eljutott az ipari csomago-
lóanyagok gyártásáig. Ma már az Ácson ké-
szült, alakra préselt dobozokba kerül számos 
elektronikai gyártó terméke.

A vállalat felelősséggel kezeli környezetét. 
Iskolások számára például előadásokat tart 
a környezetvédelem fontosságáról és a pa-
pírhulladék újrahasznosításáról. Ugyanilyen 
fontosnak tartják regionális közösségi prog-
ramjaikat, amelyek fontos részét képezik a 
Hartmann társadalmi felelősségvállalásá-
nak.
A jövőbeni terveket illetően a Hartmann a te-
hetséges magyar munkaerőre alapozva, újabb 
feladatokat vállalva tovább kívánja szélesíteni 
hazai tevékenységét, és természetesen mind-
emellett a helyi közösségek aktív támogatója 
kíván maradni.

A jubileum mindig nagy eseménynek számít, különösen egy vállalati közösség számára. Jó 
apropó a visszatekintésre, és arra, hogy föltegyük a kérdést: honnan is indultunk, hogyan 
fejlődtünk, és nem utolsó sorban, hogy hová jutottunk, sikerült-e elérnünk a kitűzött célokat 
az elmúlt évek alatt?

20 éves a Hartmann Hungary Kft. 

Egy vállalati sikertörténet Ácson
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Jubiláló vállalkozások



Fenyves Péter polgármester úgy fogalma-
zott: „A nagy dolgok a lelkekben dőlnek 
el, és a móriak lelkében bent él Wekerle 
Sándor” . Hogy 90 év feledés után 2011-
ben elkészülhessen egy méltó emlék, ösz-
szefogott a kormány, az önkormányzat, a 
városvédő egyesület, a család, a Wekerle 
Emlékbizottság, civil szerveződések, he-
lyi és megyebeli cégek, vállalkozások és 
számtalan adományozó. 
A Magyar Köztársaság Kormánya képvi-
seletében  Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes mondott beszédet – történelmi 
igazságszolgáltatásnak nevezve a köz-
igazgatási zseni előtti tisztelgést. A család 
képviseletében a dédunoka, Osztroluczky 
Miklós szólt az ünneplőkhöz. Dédapja 
nem volt kordivatok és izmusok kiszolgá-
lója, de háromszoros miniszterelnöksége 
és pénzügyminisztersége mindig mély-
pontból rángatta ki hazánkat. Tudás irán-
ti vágya, szakmaisága, akaratereje adott 
neki erőt – nekünk példát.

Dr. Göde Andrea

A Wekerle-emlékév magasztos prog-
ramja volt a miniszterelnök szülőföld-
jén, Móron fölállított életnagyságú 
szobrának avatása. Nagy Benedek 
szobrászművész alkotását a város főte-
rén állították föl augusztus 26-án. 

Az Alba Regia Táncegyüttes immár 16. alkalommal rendezte meg az augusztus végi fesztivált. A főtéren mindenki gyönyörködhe-
tett a szebbnél szebb produkciókban, a Táncházban pedig szűkebb körben folytatódott a baráti találkozó. Látvány, ételkóstolók, 
zenehallgatás, virtuóz tánc, különleges hagyományok, játszóház – önfeledt hangulat a cseh, görög, kanadai, horvát, indiai, kazah, 
lengyel, román, kanadai és magyar táncosok jóvoltából.                                                                                                      Fotók: Dr. Göde Andrea

Wekerle Sándor ebből a földből vétetett
Fejér megye
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A móri szoboravató ünnepség 

Az alkotó - Nagy Benedek A dédunoka - Osztroluczky Miklós

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
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Tapolca

Császár László polgármestertől megtud-
hattuk, hogy a rendezvény ötletgazdái 
helyi vendéglátósok voltak, s céljuk a sze-
zonhosszabbítás volt. A város első embere 
elmondta, hogy a sikeres nyári progra-
moknak nagyszerű folytatása lett az I. Ta-
polcai Pisztráng és Bor Fesztivál.
A háromnapos rendezvény rengeteg színes 

programmal, eseménnyel szórakoztatta a 
nagyérdeműt, és természetesen mindvégig 
népművészeti és kézműves kirakodó vásár 
kísérte azt. Úgy tűnik az elismerés egyön-
tetű volt, a városvezetés, a megye képvise-
lői, a település polgárai, a finn testvérvárosi 
küldöttek és az itt megforduló vendégek va-
lamennyien elégedettek voltak. A szervezők 

már a jövőt tervezgetik, a II. Tapolcai Piszt-
ráng és Bor Fesztiválon szeretnének még na-
gyobb hangsúlyt fektetni a gasztronómiára, 
a pisztrángra, és ha lehet, még családiasabb 
hangulatot kívánnak teremteni.

Cseh Teréz

Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg az I. Tapolcai Pisztráng és Bor Fesztivált, 
melynek a festői szépségű Malom-tó és az Alsó-Tó két partja adott otthont. A rendezvény fő 
védnöke, az Országgyűlés Sport- és Turizmus Bizottságának elnöke, Bánki Erik  „ékszerdoboz-
nak” nevezte Tapolca városát, és elismerően szólt az itt tapasztalt összefogásról is. A helyiek 
bizakodva nézhetnek a jövő elé, hiszen a bizottsági elnöknek is az volt a véleménye, hogy az 
ilyen színvonalas programokat támogatni kell.

I. Tapolcai Pisztráng és Bor Fesztivál

Halra bor!

A városvezetőtől megtudhattuk, hogy 
az 1500 négyzetméter hasznos területű 
építmény a tervezett 500 millió forintos 
összköltség helyett – a válság hatásai 
miatt – 654,9 millió forintba került. Az 
Európai Unió ehhez 400 millió forint 
támogatást nyújtott pályázati úton. A 
2010. tavaszán indult építkezés végét 
már sokan várták. A térség lakói no-
vember 2-ától vehetik igénybe az új 
komplexum szolgáltatásait.
Dr. Rácz Jenő ünnepi beszédében ki-
emelte, hogy hazánknak egy új egész-
ségügyi rendszerre van szüksége. A 
tervek már megszülettek, s heteken be-

lül a konkrét lépések is 
várhatóak.
A nemzeti színű sza-
lagot a két vezető stíl-
szerűen orvosi olló-
val vágta át, majd ezt 
követően az új intéz-
ményt egy ökumeni-
kus szertartás kereté-
ben felszentelték.

Cseh Teréz

Balatonalmádi kistérségi járóbeteg szakellátás integrált fejlesztése – KDOP-5.2/b-2008-0012

Új egészségügyi komplexum 
Balatonalmádiban
Dr. Rácz Jenő, a Magyar Kórház-
szövetség elnöke és Keszey János, 
Balatonalmádi város polgármes-
tere közösen avatták fel 2011. ok-
tóber 27-én a térség új egészség-
szolgáltató centrumát, melynek 
finanszírozásához a település pá-
lyázati támogatást nyert.
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Oktatás

Vegyész diplomájának megszerzése 
után 9 évig a Központi Fizikai Kutató 
intézetben dolgozott, majd meghívást 
kapott a Edinburgh-i Egyetemre, ahol 25 
évet töltött el, doktori címet szerzett, az 
egyetem „örökös tagjává vált” és meg-
kapta a brit állampolgárságot. Magyar-
országra 2006-ban tért haza egyéni meg-
hívás alapján, hogy oktatási, kutatási és 
innovációs valamint vállalat alapítási 
tapasztalatait a Bay Zoltán Alkalmazott 

Kutatási Közalapítvány főigazgatójaként 
hasznosítsa.
Az alapítvány keretein belül három új 
kutatás-fejlesztési programot indított 
el a nano technológia, a genetika, és az 
informatika területén. Az eddigi hazai 
gyakorlattal szemben, a kutatók elván-
dorlása helyett professzorokat csábított 
haza. Az általuk létrehozott csopor-
tok közreműködtek a következőkben: 
nagy szilárdságú acélok kifejlesztése a 

Dunaferrnél, Doxil rákgyógyszer kifej-
lesztése a Richterben, kockázat alapú 
karbantartás a MOL-nál, lézeres hegesz-
tési technológia a ZF Hungary-nél és a 
Paksi Atomerőmű üzemidő meghosz-
szabbítási tervei.

A díjjal azt a tevékenységet is elismer-
ték, hogy Hajtó János a műszaki inno-
váció elterjesztése és támogatása érde-
kében létrehozta a főiskolán a műszaki 
menedzser és mechatronika képzést és 
a Technológia Transzfer Irodát, továbbá 
közreműködött a kutatási eredmények 
gyakorlati hasznosítását végző Green 
Novation Kft. megalakításában.

Dr. Hajtó Jánost, a tatabányai főiskola innovációs igazgatóját közéleti tevékenysé-
géért és a vállalkozása területén elért kiemelkedő eredményeiért „Komárom-Esz-
tergom megye 2011. év Innovációs Vállalkozója” díjban részesítette a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ).

Dr. Hajtó János a 2011. év Innovációs Vállalkozója
Dr. Hajtó János a napelemek hatékonyságát fokozó 

fénygyűjtő berendezés modelljével

Átadták az OTP Bank 
ösztöndíjait a tatabányai főiskolán
Tíz elsős hallgatónak adták át az OTP Bank ösztöndíját a Mo-
dern Üzleti Tudományok Főiskolája – ma már Edutus Főisko-
la –  tatabányai tagozatán, a „Fiatalok Napja és Állásbörze” 
elnevezésű rendezvényen. A Főiskolán rendezett „Tehetségek 
versenye” kiválasztási folyamat első tíz legjobbja vehette át a 
legnagyobb magyar pénzintézet ösztöndíját, melynek célja a 
legtehetségesebb hallgatók támogatása, majd a régióban való 
elhelyezkedésük ösztönzése.

Edutus Főiskolára keresztelték a Mo-
dern Üzleti Tudományok Főiskoláját
Edutus Főiskola néven működik tovább a Modern Üzleti 
Tudományok Főiskolája és az intézménybe olvadt Harsányi 
János Főiskola október 18-ától. 
A tatabányai központú Edutus Főiskola – melynek fenntartó-
ja az Edutus Nonprofit Közhasznú Zrt. – közel 3.000 hallga-
tóval folytatja képzési és innovációs tevékenységét. Az intéz-
mény rektora Dr. Bartók István, aki 2011 augusztusától tölti 
be ezt a posztot.






