Helyben vagy távol az otthontól?

Az álommunka néha karnyújtásnyira van, néha utazni kell érte – egy jobb lehetőségért
sokan a költözést is vállalják. A Profession.hu utánanézett, hogyan állunk mobilitás dolgában, és milyenek a kilátásaik a helyben maradóknak Komárom-Esztergom megyében.
A Profession.hu virtuális állásbörzéjén
online kérdőívben kérdezte az álláskeresőket, vállalnának-e munkát lakóhelyüktől
távol egy jobb lehetőség reményében. Tavaly
a látogatók nyolc százaléka nyilatkozott úgy,
hogy kizárólag saját lakóhelyén hajlandó
dolgozni, idén már csak öt százalékuk adott
hasonló választ. Ezzel párhuzamosan 36-ról
38 százalékra nőtt azok száma, akik egy jobb
pozíció megszerzéséért akár másik településre is elköltöznének. Eközben alig érzékelhetően, de nőtt a külföldi munkára nyitottak
száma is.

Mennénk, de maradunk

Mindez persze csak a munkát keresők szándékairól ad képet, a ténylegesen lakóhelyet
váltók aránya jóval kisebb. Herczku Mónika,
a Profession.hu karriertanácsadójaszerint a
hazai munkaerőpiac láthatóan igyekszik lépést tartani a világban uralkodó trendekkel,
de mobilitás és távmunka dolgában van még

némi lemaradásunk. Főként a családi kötöttségektől mentes harminc év alatti fiatalok
mozdulnak könnyen, a „mobilak” azonban
jellemzően nem itthon, hanem külföldön keresik a boldogulást.

Online keresők előnyben

A mobilitás általában a munkavállalói rugalmasság, sokoldalúság fokmérője, és fontos feltétele a gazdaság mozgásban tartásának. A szakemberek ugyanakkor elismerik,
hogy nincs meg mindenkiben ez a képesség,
sokakat pedig családi vagy anyagi körülmények akadályoznak abban, hogy elköltözzenek – nekik helyben kell megtalálniuk
számításaikat. Az online állásközvetítés
mindkét esetben segíthet a megfelelő munkalehetőség felkutatásában.
A Profession.hu adatbázisa naponta 700 új
önéletrajzzal gyarapodik, 323 ezer regisztrált felhasználóval Magyarország legna-

gyobb állásportálja, kínálatában minden
megye képviselteti magát.

Komárom-Esztergomban a helyzet

Komárom-Esztergom a felhasználók számát
tekintve a középmezőnybe tartozik, a megyéből eddig csaknem 13 ezer önéletrajzot
töltöttek fel a pályázók. Az itt meghirdetett
munkalehetőségekre havonta több mint 17
ezren* kíváncsiak, és Komárom-Esztergom a
nyolcadik leggyakrabban keresett szó a megyék listájában. A június elejei pillanatkép
szerint a legtöbb álláshirdetés az értékesítéskereskedelem területéről érkezik, a második
a gyártás-termelés. A legtöbb álláskereső a
tatabányai pozíciókra kíváncsi, utána Tata,
Esztergom és Komárom következik a sorban.
Az év első öt hónapjában már több mint 1
millió keresést regisztráltak a Profession.
hu oldalán, a megyei szűrést 4-5 százezer*
alkalommal használták a látogatók. A több
mint négyezer hirdetésre szakmunkás, közép- és felsőfokú végzettségűek vegyesen
jelentkeznek, a diplomával rendelkező pályázók aránya 50 százalék felett van.
* Forrás: Webaudit

Jubiláló vállalkozások

Húsz éves Herédi János vállalkozása

A túlélés receptje: több lábon kell állni!

Herédi Jánost, a negyvenkét éves építési vállalkozót mindenki ismeri a szakmában
Tatabányán, és környékén. A Hotel Árpád irodaszintjén lévő székhelyén fogad, hogy
közösen felidézzük az elmúlt húsz év történéseit. A kellemesen berendezett iroda
falán üvegszekrénykékben modellautók sorakoznak jelezve, hogy nem kérges szívű
üzletemberrel van dolgunk, hanem ma is ott lakozik benne a homo ludens, a játszó,
játékos ember.
Herédi János költőien fiatal korban, huszonkét
évesen lett vállalkozó. Szobafestő, mázoló a
szakmája, és első munkahelye a megyei építőipari vállalat, a KOMÉP volt. Innét hívták be
nagyon hamar katonának, és a sereg után – mivel a cég köteles volt alkalmazni -, ide is tért
vissza dolgozni.
– Három hónapra vettek vissza – emlékezik a 91-es történésekre –, ennyire muszáj
volt az akkori törvények értelmében. Ezt
követően azonban nem tartottak igényt a
munkámra, egyébként is látszott, hogy a
nagy állami építőipari és szolgáltató cégek
kora lezárult, nem is igen volt már mit csinálni, nem voltak megbízásaik. Ott álltam
hát egymagamban a szakmámmal, és kezdeni kellett valamihez, hogy megélhessek.
Herédi Jánost tudása, szakértelme, hozzáértése mellett jó kommunikációs készsége húzta ki
többször is a bajból. Egy véletlen találkozás segítette hozzá, hogy munkát vállalhasson Budapesten, a II. kerületben. A rózsadombi megbízások további ismeretségeket eredményeztek, így
újdonsült egyéni vállalkozóként, 4-5 embert
alkalmazva dolgozhatott vagy öt évig ebben a
környezetben. Akkoriban – egészen 2004-ig még csak festéssel foglalkozott, ám így is sikerült maga és csapata számára megfelelő egzisztenciát teremteni.
– A budapesti munkák mellett építgettem,
ápolgattam tatabányai kapcsolatrendszeremet is. Sikerült bekerülnöm meghívásos pályázatok révén a megyeszékhelyi
köztudatba is, így dolgozhattam a Zeneiskola, több egyéb iskola és óvoda, vagy
a Polgármesteri Hivatal balatonvilágosi
üdülője felújításán. Magáról a vállalkozásról mindig tágabb értelemben gondolkodtam – 1998-ban alakultunk kft-vé –, ezért
fokozatosan bővítettük tevékenységünket.
A kis cégből az elmúlt évek alatt teljes körű
szolgáltatást nyújtó építőipari vállalkozás-

sá fejlődtünk, így – a megnövekedett igényeknek és elvárásoknak megfelelően – a
tervezéstől a kivitelezés befejezéséig, a kiegészítő szolgáltatásokkal együtt tudjuk
ügyfeleink igényeit kielégíteni.
Herédi János tehát immár cégvezetőként, és tulajdonosként ingázott a budapesti és KomáromEsztergom megyei munkahelyszínek között, ám
folyamatosan újabb és újabb dolgokon törte a
fejét. Kihasználva az akkori idők igényeit, Tatabánya - Dózsekertben szoláriumot nyitott,
amely két éves működése alatt jó kiegészítést
nyújtott az építőipari bevételekhez. 1999-től
bérli volt iskolája, a Fellner iskolai büféjét, ezt a
vállalkozását a mai napig fenntartja.
– Itt tanultam a szakmát, ide húz a szívem.
Nagyon szeretem a gyerekeket, jó dolog
az igényeiket kielégíteni. Kiváló barátságba kerültem egykori igazgatómmal is,
így természetes, hogy a mostani nehezebb
időkben is – amikor bizony kevesebb jut a
büfére a zsebpénzből – működtetem ezt az
egységet. Az építőiparban mi már 2004 tá-

jékán éreztük, hogy válság közeledik, ezért
2008-tól egy újabb terület felé nyitottunk,
elkezdtük az ingatlanközvetítést. Szépen,
és igényesen felújítjuk a gondjainkra bízott
házakat, lakásokat, és így keresünk azokra
vevőt. Bizton állíthatom, hogy ma mi vagyunk a legolcsóbb ingatlanforgalmazó
Tatabányán és környékén. Mivel manapság külföldön is keresik a jó szakembereket, jelenleg ausztriai munkák elnyerésén
fáradozunk. Van már engedélyünk ottani
munkavállalásra is, így hamarosan épületszigetelési feladatokat vállalhatunk a
szomszéd országban.
Ez a rugalmasság, a jó üzleti szimat, a több lábon állás, a kapcsolatok ápolása, no és persze
a kiváló minőségű munkavégzés és egy adag
szerencse az oka annak, hogy a Herédi Kft. az
elmúlt húsz évben nem ment csődbe, sőt a válság ellenére is fokozatosan bővült, gyarapodott.
Olyan építőipari referenciákkal büszkélkedhetnek, mint a Güntner, a Hotel Árpád, a Kalóz
Fregatt, a Berta Malom, a komáromi ipari park
nem egy épülete, a Nipro Hungary, a Vadorzó
Klub, az Eurál Kft. vagy Budapesten a Törley
kastély, az ICM és a Creativepartners Kft. A
cég állandó szereplője a tatabányai középületek
megújulásának, a Fő tér mostani újjáépítésének, de festhettek Móron és Tatán új lakásokat,
lakóparkokat is. Herédi János azonban nem ül
a babérjain, sőt nem szégyell a mai napig sem
beülni az iskolapadba.
–Sikert csak úgy tudunk elérni – összegzi
beszélgetésünket -, ha kimagasló, európai
szintű szolgáltatást nyújtunk partnereinknek, megbízóinknak. Így kiemelten fontos,
hogy megismerkedjünk a szakma, vagy
akár az értékesítés, a marketing legújabb
eredményeivel, és azokat hasznosítsuk is
munkánkban. Az elmúlt húsz év rengeteg
munkát, sok-sok szenvedést, de lényegesen több sikerélményt, örömöt hozott a
cégünknek. Remélem, hogy a következő
időszakban a magyar gazdaság újabb fellendülésének lehetünk tanúi, részesei, így
meg tudjuk tartani az elért eredményeket,
és tovább tudunk fejlődni – remélhetően
megrendelőink – akiknek külön köszönöm
a bizalmat - legnagyobb megelégedésére!
Veér Károly

Herédi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2837 Vértesszőlős, József Attila út 25.
Iroda: 2800 Tatabánya, Fő tér 20. Tel./Fax: 34/303-234 Mobil: +3620/935-3633
www.heredikft.hu; heredi6@freemail.hu
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-dunántúli Régió üzleti magazinja
XII. évfolyam 107. szám
http://www.regioregia.hu

Húsz éves Herédi János vállalkozása – 3. oldal

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

Herédi Jánost, a negyvenkét éves építési vállalkozót
mindenki ismeri a szakmában Tatabányán, és környékén.
A Hotel Árpád irodaszintjén lévő székhelyén fogad, hogy
közösen felidézzük az elmúlt húsz év történéseit.

Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető
Főszerkesztő: Veér Károly

A saját hajuknál fogva… – 18. oldal

Munkatársak:
B. Csejtei Anikó, Budai Csilla, Cseh Teréz,
dr. Göde Andrea, Molnár József, Mórocz Károly,
Szilágyi Irén, Taizs Gergő, Tárnay Olivér

A kilencvenes évek elején, még Radir rádiósként ismerkedtem össze Géringer László autókereskedővel.
„Géringer, itt jó autót vehetsz!”- szólt reklámja egész nap
az éterben. Közel harminc éve kezdte a vállalkozást, és
cégében, a Géringer Szerviz Kft-ben rajta kívül még nyolc
vezető munkatársa is tulajdonos.

Fotó:
Hagymássy Bence, Kiss T. József, Raáb Zoltán,
Regio Regia archív

A huszonötös mérföldkő - Vorpa – 22. oldal

Címlapfotó: FMKIK archív

Magyarország egyik első vegyesvállalata, a lábatlani
Vorpa Gépgyártó Kft. 1987. október 23-án alakult. A cég
25 éves jubileuma kapcsán Lévai István ügyvezető-igazgató úrral beszélgettünk múltról és jövőről.

Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán
Nyomda:
Veszprémi Nyomda Zrt.
8200 Veszprém, Őrház u. 38.
A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

Agárdi Pálinkafőzde: Tíz éve a csúcson! – 28. oldal

HU-ISSN: 1785-7074

Éppen két éve annak, hogy magazinunk hasábjain bemutattuk az Agárdi Pálinkafőzdét, és címlapunkról mosolygott vissza annak vezetője. Az azóta eltelt időben számos
újabb, kimagasló eredményt értek el, nem utolsó sorban
nemzeti ünnepünkön Vértes Tibor átvehette a Magyar
Ezüst Érdemkeresztet a vidékfejlesztési minisztertől.
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Kora nyári kuriózumok
Idei harmadik lapszámunk ismét bővelkedik különlegességekben, kuriózumokban. Kapcsolatot kerestünk,
és találtunk a miénkhez hasonló stílusban és formában
íródott Székelyföldi Régió magazinnal, reméljük, hogy
a kölcsönös bemutatkozás nem marad folytatás nélkül,
mindkét újság hasznára, és az olvasók örömére válik.
Exkluzív interjút készíthettünk egy igazi legendával, a
86 éves Fekete Párduccal, azaz az Aranycsapat egykori
kapusával, Grosics Gyulával, aki sokat mesélt politikai üldöztetéséről, az elvesztett berni vb-döntőről és
gyermekkoráról.
Új megbízásának átvétele után talán mi készítettük
az első interjút Radetzky Jenővel, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, aki a határokon
átnyúló, Kárpát-medencei gazdaságfejlesztő program,
a Wekerle-terv miniszteri biztosa lett.
A cégeknél is zajlik az élet, bepillantást nyerhettünk a
pálinka lelkébe, a tízéves évfordulóját ünneplő Agárdi
Pálinkafőzde vezetőjének, Vértes Tibornak segítségével, aki nemrégiben magas állami kitüntetést vehetett
át.
Hogyan kell átvészelni a gazdasági válságot? Két cég,
két recept: a Herédi Kft., és a Géringer Szerviz Kft. is
más-más módon oldotta meg ezt a fogós problémát.
Sok-sok rendezvényén vettünk részt, ismét bebarangoltuk régiónk tájait, hogy kellő mennyiségű információval, érdekességgel szolgálhassunk olvasóinknak.
Mindehhez kellemes böngészést, és szép nyarat kíván:
Veér Károly
főszerkesztő
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Ez történt 2012 tavaszán

Balatonfűzfő – Régi álom vált valóra Balatonfűzfőn, ahol az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) LEADER programjának keretében kiírt pályázaton a Balatonfűzfői Vállalkozások és Civil
Szerveződések Egyesülete VÁCISZ 53,3 millió Ft vissza nem térítendő
támogatást nyert az egykori csillagvizsgáló épületének felújítására, és
LEADER Kultúrközponttá való átalakítására.

Dunaújváros – Dunaújvárosban „Az Intercisa Múzeum Adonyi
Ásatásai 2008-2010” című kiállítást Ronyecz Péter, Adony város
polgármestere nyitotta meg.
A tárlat november 4-ig tekinthető meg.

Várpalota – Vadászati Kultúra Napja és Veszprém Megyei
Vadásznap Várpalotán
2012. június 2-án a Vadászati Kulturális Egyesület, Várpalota Önkormányzata és a Veszprém Megyei Vadászkamara közös szervezésében
fergeteges programkavalkád keretében pillanthattak bele a vadászok
életébe, a vadászélményekbe a Thury várba látogatók.

Balatonfűzfő – „Emlékezz a halottakra és harcolj az élőkért”
2012. április 27-én Balatonfűzfőn a Munkabalesetben elhunytak és
Megsérültek Nemzetközi Emléknapján Marton Béla polgármester és
Udvardi Péter, a Nitrokémia Zrt. vezérigazgatója együtt helyezték el a
megemlékezés virágait a Mementó emlékműnél.

6. oldal

Visszatekintő

Tatabánya - Ötvenedik születésnapját ünnepelte Tatabányán a Benedek
Tatabánya, Székelyudvarhely – Nagykorú lett a MÜTF
A székelyudvarhelyi tagozat születésnapi ajándékát Dr. Bartók István Elek Óvoda. Az intézmény, melyet korábban Ságvári Óvodaként ismertünk, 1962-ben nyitotta meg kapuit mintegy száz kis apróság előtt.
rektor veszi át.

Veszprém - Az MKB Veszprém férfi kézilabdacsapata hároméves
szerződést kötött Cristian Ugaldéval. A kézilabdázó a magyar bajnok
történetének első spanyol játékosa lett. A klub bejelentette, hogy 2015.
június 30-ig megállapodott a barcelonai nevelésű balszélsővel.

Pápa - Huszonkettedszer rendezték meg a négynapos pápai játékfesztivált. A rendezvény az óvodások rajzkiállításával indult, amit 3D-s
mozi követett, majd játékkiállítás nyílt a Somogyi József galériában és
a Kékfestő Múzeumban. Este a pécsi, tíztagú Punnany Massif zenekar igazi, fiatalos hangulatot teremtett a Szabadtéri Színpadon.

Pákozd - Fodor Lajos, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára a Pákozdi Katonai Emlékparkban mondott beszédet, ahol
katonai tiszteletadással emlékeztek meg az egykori és jelenlegi békefenntartókra.

Komárom - A trianoni békeszerződés aláírása és Komárom kettészakítása évfordulójának előestéjén avatták fel Komárom Turul-szobrát.
Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter és dr. Molnár Attila, Dél-Komárom polgármestere több száz érdeklődő tekintete előtt leplezte le a
szobrot, amit a Duna mindkét partján élők magukénak éreznek.
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Oroszlány

Megújulnak a Rákóczi út sgraffitói

Szép és egyedi utcakép Oroszlányban

Májusban készült el a Rákóczi út második újraalkotott sgraffitója, Vecsési Sándor:
Halászok c. faliképe. A Zámbó Kornél festőművész és Molnár Lajos vezette csapat, a Tri-Bau Kft. munkatársai egy nap alatt hozták létre a murális műalkotást. Az
első újraalkotott oroszlányi sgraffitóval, Ridovics László: Táncoló lányok c. művével áprilisban debütált a csapat és a technológia.

Méltató szavak

Két hagyományos művészeti jelképe van
Oroszlánynak: a Bányász zenekar és a Rákóczi út sgraffitói. Különleges öröm, hogy
mindkettő megújul – hangzott el Czunyiné
dr. Bertalan Judit köszöntő beszédében,
Ridovics László: Táncoló Lányok, és Vecsési
Sándor: Halászok című sgraffitójának renoválását követő ünnepségen.
A képviselőasszonyt követően Takács Károly polgármester is felidézte az újraalkotás
pillanatait, méltatta Zámbó Kornél festőművész, valamint Molnár Lajos kivitelezés-vezető szakmai tevékenységét. Megerősítette:
nem luxus a sgraffitók felújítása, mert a szép
és egyedi utcakép a városlakók komfortérzetét erősíti. Amikor pár éve a New York Times honlapján cikk jelent meg Oroszlányról
(a VÉRt fenyegető csődje miatt), a mellékelt

fotó a város egyfajta jelképeként éppen az
egyik sgraffitót mutatta.
Az ünnepségen a két alkotó nem tudott részt
venni, de jelen volt Orosz János, a következő
sgraffito, a Rákóczi út – Fürst S. utca sarkán
álló házon szintén megsemmisült Faültetők
alkotója. Várhatóan ez lesz a következő újraalkotott sgraffito a nyár vagy ősz folyamán.

Új életre kelt alkotások

Mindkét murális munka korszerűen, újonnan
szigetelt házfalra került. Vékony rétegben öt
réteg színes vakolatot vittek fel a ház oldalára, majd megfelelő mértékű száradás után, az
előzetesen papíron elkészült 1:1-hez arányú
szén-grafit vázlat vonalait bemetszve, a színrétegeket a megfelelő színig visszakaparták.
A munka során az LB-Knauf cég szigetelő- és
vakoló anyagait használták fel. Szerencsére

mindkét mű esetében volt lehetőség az idős
alkotókkal folytatott konzultációra is.
Az eredeti sgraffitók 1959–ben készültek
a Képzőművészeti Alap irányításával, az
Oroszlányi Szénbányák Vállalat megrendelésére, mivel a cég összberuházásainak
egy ezrelékét kulturális célokra fordította.
A korszak legtehetségesebb fiatal művészei
kaptak lehetőséget a művek megalkotására.
A most újraalkotott két mű korábban teljes
egészében megsemmisült (a helyük is le volt
vakolva). Zámbó Kornél fotók és eredeti vázlatok alapján keltette életre az alkotásokat.
A városvezetés tervei szerint a Rákóczi út ös�szes sgraffitója megújul, és a Sportcsarnokon
lévő mű is. Egy alkotás költsége nagyjából
bruttó ötmillió forint, az összköltség kb. ötvenmillió forint, ami a megrendelő, tehát a város éves költségvetésének 1,1 százalékát teszi
ki. A döntést a képviselő-testület hozza meg.
A sgraffitók felújítása mellett egy százmilliós projekt keretében új kerékpárutat és járdát is kap Oroszlány fő útvonala, a Rákóczi
út, s így teljessé válik korszerűsítése és arculatfrissítése.
TO

Oroszlány

24 család találhat új otthonra a bányászvárosban

XXI. századi bérlakások Oroszlányban
Befejeződtek az Oroszlányi Szolgáltató
Zrt. tulajdonában lévő Petőfi udvar 1-2.
szám alatti épülettömb felújítási munkálatai. A beruházás során 24 modern,
jó minőségű bérlakást alakítottak ki. A
beruházás bonyolítását, koordinálását a
társaság munkatársai végezték.
Az építőipari kivitelezést a Tomayer Kft., a
gépészeti szerelést a Lehőcz és Társai Kft., a
épület villamosságimunkákat az Aszódi és
Társa Bt. végezte. A távhőszerelési munkák
egy részét saját beruházás keretében oldották meg. Az épület ünnepélyes átadására
2012. május 22-én került sor.
A Polgármesteri Hivatal nagytermében Lázár Mózes vezérigazgató tartott előadást a
felújítás előzményeiről, a felújítási munkálatokról, illetve magáról a felújított épületről.
A vezérigazgató előadásában bemutatta, hogyan lett a rendkívül magas színvonalú kivitelezésnek köszönhetően a több mint 50 éves,
rendkívül lerobbant épületből egy modern,
minden igényt kielégítő lakóház.
Az eredeti épületből gyakorlatilag csak a
falak maradtak, a lakótömb 2010-ben új tetőt kapott, majd az elmúlt bő fél év alatt kívül-belül teljes felújításon esett át. 15 cm-es
födémszigetelés, 10 cm-es külső homlokzati
szigetelés, hat légkamrás K = 1.0-ás dupla
üvegezésű külső nyílászárók, egyedi közüzemi fogyasztásmérős lakások, igényes belső kialakítások jellemzik az épületet.
Sokatmondó tény, hogy a felújítás előtt H
energetikai besorolású épület a felújítást követően A épületenergetikai besorolást kapott.
Kuriózum, hogy a lépcsőházi világításhoz
és a központi szellőztetés működtetéséhez
szükséges villamosenergiát a tető déli oldalára felhelyezett napelemek termelik meg.
Lázár Mózes kitért arra is, hogy a 24 bérlakás iránt nagy volt az érdeklődés, közel 50
pályázat érkezett. Az előadást rövid állófogadás követte, majd az özönvízszerű esőzés
elálltával a meghívottak – köztük a leendő
bérlők – az épülethez vonultak. A Bányász
zenekar térzenéje és Nagy Roland szavalata
után Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselőasszony, majd Takács Károly polgármester
mondott rövid beszédet. Ezt követően Lázár
Mózes vezérigazgató ünnepélyesen átadott
egy díszkulcsot az első bérlőknek, egy háromgyermekes családnak. Ezután került sor
az 1. számú lépcsőház előtt a nemzeti színű
szalag átvágására, végezetül a jelenlévők belülről is megtekintették az épületet, illetve a
jellemző lakástípusokat.
Forrás: oszzrt.hu
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Szent György napján a rend őreit ünnepeljük

A dorogi rendőrkapitányság a megye legjobbja
Sok célkitűzést hallhattunk az elmúlt években a rendőri munka hatékonyságának,
a közbiztonságnak a növeléséről, a bűncselekmények és közlekedési balesetek számának csökkentéséről. Dorogon a rend őrei ékes bizonyítékát adták, hogy mindez lehetséges. Széles társadalmi összefogással, kemény, kitartó és következetes
munkával, no és megfelelő körülményekkel. Krasula János rendőr alezredest, főtanácsost, a Dorogi Rendőrkapitányság vezetőjét kértük meg, mutassa be új helyre
költözött kapitányságukat, körülményeiket, elért eredményeiket.
– Mi indokolta, hogy új helyre költözzenek?
– Közel 20 éven át működött a Dorogi Rendőrkapitányság a Bécsi út 40. szám alatt. Ez idő
alatt bizony elhasználódott az épület, komoly
külső-belső felújításra szorult, a lakosságot
sem tudtuk már olyan színvonalon fogadni,
kiszolgálni, ami elvárható lett volna. A minőségi problémákon túlmenően megnövekedett
létszámunk is gondot jelentett, állandó helyhiánnyal küszködtünk. Az önkormányzattal
történt egyeztetést követően nyílt arra lehetőség, hogy a jelenlegi helyünket egy hasonló
állapotban lévő, ám jóval nagyobb épületre
cserélhessük. Így költöztünk át a Mátyás király utca 1-be. A felújításra az Országos Rendőr-főkapitányság 270 millió forintot fordított,
ennek köszönhetően gyakorlatilag minden
megújulhatott.
– Melyek a legjelentősebb előrelépések?
– A leglátványosabb változást az emeletráépítés hozta, teljesen megújult a homlokzatszigetelés, a burkolat, az egész épület hőszigetelve
lett, kicserélték a nyílászárókat, a teljes közművet, illetve az udvar tereprendezése, a kültéri burkolat cseréje is megtörtént. Egy jóval
tágasabb, és már a XXI. század kihívásainak
is megfelelő építményt vehettünk birtokba,
olyat, amely méltó a rendőri munkához. Itt
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már az állampolgárokat is megfelelő körülmények között tudjuk fogadni, ügyeiket intézni. Az is megkönnyíti az elvárásoknak
való megfelelést, hogy az épületben egy edzőterem is kialakításra került, és ez új gépekkel
lett felszerelve. Így a fizikai erőnlétünkre is
nagyobb gondot fordíthatunk. Fontos előrelépést jelentett a modern felismertető helyiség
létrehozása, mely lehetővé teszi, hogy a sértettek, illetve a tanúk személyazonosságuk feltárása nélkül azonosíthassák az elkövetőket.
Ugyancsak a napi munkát segíti a tágas előállító helyiség, a modern fürdők, a kulturált és
informatikai eszközökkel jól felszerelt ügyeleti helyiség. Az önkormányzatnak ezúton is
szeretném kifejezni köszönetünket, hiszen az
épület ünnepélyes átadásakor öt új számítógéppel járultak hozzá mindennapi munkánk
sikeréhez.
– Rendőr szemmel nézve milyen Dorogon
élni?
– Közel 40 éve élek itt, volt időm megfigyelni,
milyen változásokon ment keresztül a város,
illetve a környező települések, hiszen az illetékességi területünk Dorog városa mellett
kiterjed a vonzáskörzetében lévő 14 településre, azaz a Dorogi Kistérségre. Dorog városa rengeteget fejlődött az évtizedek alatt, de

ennek ellenére rendőri szemmel nézve mégis
csak egy kisváros. A jelentősebb események
híre rövid idő alatt eljut mindenkihez, gyors
az információáramlás. Persze mindez nem
jelent mindenre megoldást. Emellett komoly
kihívásoknak kell megfelelnünk mind a bűnügyi, mind pedig a közterületi szolgálatban,
aminek legjobb tudásunkkal igyekszünk is
eleget tenni. Ezen szándékunkat az eredményeink is visszatükrözik. Nyomozási eredményességi mutatóink önmagunkhoz képest
is jelentősen javultak, 54% felett járunk, s ez a
megye hét kapitányságát tekintve a legjobbnak számít. Ugyanígy a közterületi szolgálat
munkájáról is csak elismeréssel beszélhetek.
Az itt elért eredményekhez a megyei vezetőség is hozzájárult azzal, hogy az elmúlt évben
8, idén pedig további 4 fővel erősítette közterületi állományunkat. Két - megkülönböztető
jelzéssel ellátott - gépjárművel is bővültünk,
ezekkel jobban láthatóvá váltunk, a lakosság
jobban érzékeli a jelenlétünket, és ez hozzájárul az itt élők szubjektív biztonságérzetéhez.
A fejlesztéseknek köszönhetően a megelőzés
terén is sikerült előbbre lépnünk. Tényleg időben el tudunk jutni a 14 település bármelyikére, illetve a városban megfelelő erőket tudunk
biztosítani a különféle feladatok ellátására.
2010-hez képest 2011-ben az illetékességi területünkön 18%-kal csökkent a bűncselekmények száma. Persze így sem dőlhetünk hátra, mindig előfordulnak intézkedést igénylő
esetek, de ezek nagy részét rendszerint rövid
időn belül sikerült felderítenünk.

– Kiemelne néhány példát a közelmúltból?
– Februárban Tokodon három fő, fegyvernek
látszó tárggyal kirabolta az egyik pénzinté-

zetet. A gyors reagálásnak, a helyszínre irányított erőknek köszönhetően forró nyomon
indulhattunk el, és néhány óra leforgása alatt
kézre kerítettük az elkövetőket. Őrizetbe
vettük őket, majd a benyújtott bizonyítékok,
illetve az elkövetők beismerő vallomásai
alapján a bíróság elrendelte előzetes letartóztatásukat.
Még ugyanebben a hónapban Dorog területén követett el három fő egy betöréses lopást,
melynek során egy több százkilós páncélszekrényt tulajdonítottak el. Az ügy érdekessége
az volt, hogy a bűncselekménnyel egy időben
a tűzoltóság éppen abban az utcában próbált
megfékezni egy tüzet, az egyik családi ház
melléképülete égett. Ezt a szokatlan eseményt
kihasználva hajtották végre az akciót. Itt is a
gyors rendőri intézkedésnek, illetve az állampolgári együttműködésnek köszönhettük a
sikert, elfogtuk az illetőket, és a bíróság esetükben is indokoltnak látta az előzetes letartóztatást.
– Márciusban sem maradtunk munka nélkül.
Egy tokodi lakos előzetes szóváltást követően
mellkason szúrt egy fiatalkorút. Szerencsére
a szúrás nem okozott sem halált, sem súlyos
sérülést, de a lakosságot természetesen az ügy
így is megbotránkoztatta. Rövid időn belül sikerült ezúttal is előállítanunk a tettest.
– Egy rendkívül szokatlan ügynek is a végére kellett járnunk márciusban, egy állampolgári bejelentés alapján. Jelezték felénk, hogy
Úny külterületén az egyik gazdálkodó nem
megfelelő körülmények között tartja állatait.
A helyszínen valóban elhullott állatok tetemeire bukkantunk, sőt elégetett állati maradványokat is felfedeztük. A még életben lévő
példányok pedig valóban rendkívül lesoványodott állapotban voltak. Azonnal intézkedtünk az állatok ellátásáról, és rövid időn
belül előállítottuk a gazdát is. A benyújtott
bizonyítékokat a bíróság ebben az esetben is
elegendőnek tartotta az előzetes letartóztatás
elrendeléséhez.
Az idei esztendő kitüntetettjei:
2012. május 1-jei hatállyal
Málnás Zsolt rendőr őrnagy soron kívül rendőr alezredes,
Pál József rendőr törzszászlós soron kívül rendőr főtörzszászlós, és
Puchler Erik rendőr főtörzsőrmester
soron kívül rendőr zászlós lett.
Dorog Város Önkormányzatától és a
Kistérségi Társulástól pénzjutalomban
részesültek:
Dr. Szabó Mária rendőr zászlós
Gurin Terézia rendőr törzsőrmester
Baranyi Szabolcs rendőr törzszászlós
Kovácsné Schmidt Katalin közalkalmazott

– A bűncselekmények
megelőzése épp olyan
fontos, mint a már megtörtént esetek felderítése, a tettesek kézre kerítése. Mit tudnak tenni
ennek érdekében?
– Nyilvánvaló, hogy minden állampolgárnak az
az elvárása, hogy biztonságban élhessen. Mi ezt a
közbiztonságot próbáljuk
megteremteni, szavatolni. A mi kapitányságunk
is elmozdult abba az
irányba, hogy a kollégák, akik kint vannak a
közterületeken, ne csak
információkat próbáljanak begyűjteni, hanem
viszont is szolgáltassák
azt az itt élők számára.
Elsősorban arra gondolunk itt, hogy komoly felvilágosító munka folyik
annak érdekében, hogy
elkerülhető legyen, hogy
valaki egy bűncselekmény sértettjévé, áldozatává váljon. Ennek a
kétirányú információáramoltatásnak talán a
legjobb eszköze a körzeti megbízotti szolgálat, amely az elmúlt évben került kiépítésre.
Minden településnek van ennek köszönhetően saját rendőri felügyelete, olyan személy,
akihez probléma esetén fordulhatnak, vagy
akitől kérdezhetnek. Ők ugyanis tényleg kint
vannak a területen, szóba elegyednek az állampolgárokkal, és át tudják adni a szükséges
információkat. Például rendszeresen – hetente
minimum öt alkalommal - felkeresnek olyan
idős embereket, akik potenciális áldozatokká válhatnak. Trükkös lopásokkal, csalással
próbálkoznak a bűnözök, ezért igyekszünk
megismertetni ezeket az eseteket az idős emberekkel, hogy felismerjék, ha valaki ilyen
szándékkal közeledik feléjük, illetve tenni
tudjanak ezek ellen. Meggyőződésünk, hogy
a körzeti megbízott az, aki kiépítheti az emberekben a rendőrség iránti bizalmat, illetve aki
felmérheti a lakossági elvárásokat.
– A bűnmegelőzés területén is a széles együttműködés kialakítására törekszünk, nem csak
a lakossággal igyekszünk jó kapcsolatot tartani, hanem a képviselőkkel, az önkormányzati vezetőkkel, az oktatási és egyházi intézményekkel, a polgárőrséggel, illetve állami és
társadalmi szervezetekkel.
– Természetesen a balesetek megelőzésére is
nagy gondot fordítunk, itt már kis korban elkezdjük az oktatást. A körzeti megbízott és a
bűnmegelőzési oktatók kijárnak az általános
iskolákba, óvodákba és folyamatosan tanítják
a kicsiket. Munkánk eredményeként a személyi sérülésekkel járó balesetek számának

csökkentésében is élen járunk, illetékességi
területünkön 38%-kal kevesebb ilyen eset történt 2011-ben az előző évhez képest.
– Az új szabálysértési tarifák, törvényi előírások még sok esetben vita tárgyát képezik, de
a cél egyértelmű, minél kevesebb a baleset,
annál jobb, egyetlen élet elvesztése is sok.
Megdöbbentő - és éppen ezért európai uniós
célkitűzés is a személyi sérüléssel járó közlekedési balesetek csökkentése -, de évente 40
ezer ember veszti életét közlekedési balesetben az Unió területén. Ez azt jelenti, hogy
évente egy kisebb város lakossága tűnik el
Európából!
– Szent György Napja a rendőrség és a biztonsági szolgálatok napja. Hogyan ünnepelnek?
– Nekünk az az igazi ünnep, amikor egy-egy
állampolgári, vagy önkormányzati köszönőlevelet kapunk. Amúgy csendesen, szerényen
ünneplünk. Természetesen kellenek olyan
alkalmak, amikor értékeljük és megdicsérjük,
jutalmazzuk azokat, akik kiemelkedő munkát
végeztek. Javaslataink alapján a megyei szervezet dönt minden évben az elismerésben részesülőkről. A közös ünnephez Dorog Város
Önkormányzata és a Dorogi Kistérségi Társulás is évek óta csatlakozik, 2-2 főre tehetünk
javaslatot, akiket a Rendőrség Napja alkalmából jutalmaznak. Szép és kedves gesztus ez a
számunkra, hiszen az ilyen elismerések erősítenek meg bennünket abban, hogy képesek
vagyunk folyamatosan fejlődni, és munkánkat a körülöttünk élők elvárásainak megfelelő
magas színvonalon végezni.
Cseh Teréz
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Dorog

Európa Nap a civilekkel való párbeszéd jegyében

Párbeszéd Napja Dorogon

Az Európa Nap - Párbeszéd napja Dorog városa számára mindig egy kiemelt
jelentőségű ünnep, hiszen alkalmat kínál arra, hogy a város vezetése és az
itt működő civilszervezetek áttekinthessék közös ügyeiket, megfogalmazhassák céljaikat, és a közösség erejét
kiaknázva új ötleteket, javaslatokat
hozzanak felszínre. A párbeszédet, az
együttgondolkodást minden évben
egy konferencia segíti, meghívott előadóval. Idén egy valódi civil szerveződés, a Magyar Szolidaritás Mozgalom
elnöke, Kónya Péter volt az esemény
vendége.
A civil fórum házigazdája, Dr. Tittmann
János polgármester bevezetőjében az önszerveződés jelentőségéről szólt, és rámutatott, hogy ez a gondolat nem mai keletű,
hiszen már az 1891-es években XIII. Leó
pápa az Új dolgokról szóló írásában is
megjelenik a gondolat.
Kónya Péter a felvezető gondolatok után
előadásában úgy fogalmazott, „...a legnagyobb probléma, hogy nem beszélünk
egymással, hanem diktátumokat közlünk.” A választópolgárok csalódottak,
soha nem valamiért, hanem mindig valami ellen szavaztak az elmúlt húsz évben.
A hatalmon levők sohasem azt tették,
amit választóik elvártak tőlük. Rendkívül megosztott a magyar társadalom
szinte minden tekintetben. „Ezért próbáljunk meg együtt gondolkodni, együtt
legyen jó mindenkinek. Példamutatással
lehet változtatni a gondolkodásmódon.” summázta gondolatait a meghívott.
A konferenciát követően a két testvérváros polgármestere dr. Tittmann János és
Steffen Weigel (Wendlingen) megemlékeztek a két település között létrejött civil összefogásról, hiszen ebből alakult ki
később a hivatalos kapcsolat, melynek 15.
évfordulóját ünnepelhetik. E kapcsolat
létrejöttében a dorogi születésű Alexander Lencsésnek, Dorog város díszpolgárának jelentős szerepe volt, ezt ismerték
el a városvezetők az ünnepélyesen átadott Pro Urbe díjjal. Ezt követően kiállítás megnyitóra invitálták a megjelenteket, a Kernstok Alapítvány Kurátorainak
munkáit tekinthették meg az érdeklődők.
A Párbeszéd Napját a Bányász Zenekar
Tavaszi Koncertje zárta.
-réz
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Dr. Tittmann átadja a Pro Urbe díjat Alexander Lencsésnek

Dr. Tittmann a dorogi városháza kicsinyített mását adja át Steffen Weigel-nek, Wendlingen polgármesterének

A wendlingeniek ajándékát veszi át dr. Tittmann, egy ottani új vállalkozás termékét, hogy még szorosabbra
húzhassák a két város kapcsolatának csavarjait, és tervezik a két város ipari együttműködését is

Tata

Jeles évfordulókat ünnepelt Tata városa

A testvérbarátság hosszú időre szól
Testvérbarátságok évfordulóját ünnepelte Tata város három napon keresztül június
közepén. Tata és Gerlingen huszonöt, Szőgyén tizenöt és Szováta tíz éve tartja a
testvérkapcsolatot, mely mindegyik részről töretlenül fejlődik. Ehhez a szép jubileumhoz méltóan a négy település együtt emlékezett meg a maguk mögött hagyott
évekről. A hármas évfordulónak a Tatai Sokadalom szolgált hátteréül.
A testvérvárosi delegációk fogadására több irányból is indultak a tataiak. A
Gerlingenből, Ausztrián keresztül kerékpárral érkezőket Michl József polgármester, Horváthy Lóránt alpolgármester, a hivatal munkatársai és lelkes tatai biciklisták
várták Hegyeshalomban a határon szintén
kerékpárral, s Tatáig együtt tekertek. A
Szőgyénből jövőket pedig Komáromban
várták, s az összes biciklis Nagyigmándon
találkozott, innen mindenki együtt érkezett a tatai Kastély térre. Itt pedig már várta őket a sokadalmi menet, mely a református templomból indult. A kenderkések
rögtönzött táncbemutatója, finom italok és
frissítők várták a megfáradt kerékpárosokat.
A Vaszary János Általános Iskola tornacsarnokában zajlott az a nagyszabású
ünnepség, melynek keretében Gerlingen,
Szőgyén és Szováta jeles képviselői kaptak
kitüntetéseket a tatai önkormányzattól.
Tata Város Önkormányzati Képviselőtestülete ebben az évben Erich Gscheidle
urat, a gerlingeni városi hivatal vezetőjét
Tata Város Zsigmond király díja elismerésben, Gerlingen városát „Tata Városáért”
kitüntetés arany fokozatában részesítette.
Berényi Kornélia, Szőgyén község könyvtárosa Tata Város Díszpolgára kitüntetést kapta, Konterman Lászlót, Szőgyén
község volt alpolgármesterét „Tata Város
Díszpolgára” címmel tüntette ki a Tata és
Szőgyén közötti testvértelepülési kapcsolatok kiszélesítése és elmélyítése érdekében végzett szervezőmunkája elismeréseképpen. Smidt Róbert szőgyéni fafaragót
„Tata Város Díszpolgára” címmel tüntette
ki Tata város művészeti értékeinek a fel-

vidéki népi alkotóművészet sajátos eszközeivel való gazdagításáért. Molnos Ferenc
szovátai tanácsos urat önkormányzatunk
„Tata Város Díszpolgára” címmel tüntette
ki a Tata és Szováta közötti testvérvárosi
kapcsolat fejlődésének új lendületet adó
munkája és személyes elkötelezettsége elismeréseképpen.
Berényi Kornéliára azonban még egy meglepetés várt: Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkártól vehette át a külhoni magyarságért díjat. Ezt a
kitüntetést Magyarország miniszterelnöke
a kisebbségekért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális
és oktatási tevékenység elismeréseképpen
adományozza. A Vaszary sportcsarnokban elsőként Michl József polgármester
köszöntötte a megjelenteket. Elmondta,
hogy Tata városa az elmúlt évszázadok során számtalan nehézséggel küzdött, ám az
itt élők – úgy tűnik – jobban hittek a barátságban, a másokhoz való igaz és jó szándékban, mint a veszekedésben.
– Az elmúlt negyed században a testvérvárosi
barátságok kialakítása jelentette a város nemzetközi kapcsolatait. Gerlingen városa már
hatvan esztendeje gondoskodik a Magyarországról kitelepített magyar svábok boldogabb
életéről. Szőgyén nem felejtette el a Tatára
hatvankét éve kitelepített családjait. Az erdélyi Szováta pedig az a hely, ahol Tata szeretete
egyre többekben természetessé válik. Köszönet
jár mindannyiuknak ezért! – hangsúlyozta
Michl József. A testvértelepülések polgármesterei szintén ünnepi beszédben
emlékeztek meg az elmúlt időszakról, s a
személyes, civil és sportéletben kialakult
kötelékekről.

– Nekünk, gerlingenieknek sokat jelent Tata, s
minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a kontaktus gyermekeink és unokáink számára is
megmaradjon – emelte ki Georg Brenner
gerlingeni polgármester.
Szőgyénből dr. Szász Attila polgármester
osztotta meg gondolatait a jeles évfordulón:
– Mindannyian tudjuk, hogy Tata és Szőgyén
kapcsolata nem tizenöt évvel ezelőtt kezdődött.
A nagyobbik testvér szeretetét érezzük minden
egyes találkozás alkalmával, s az összetartozás
érzése erősödik bennünk ilyenkor – fejtette ki
dr. Szász Attila.
Szováta részéről Molnos Ferenc tanácsos
szólt az egybegyűltekhez, aki Péter Ferenc
polgármester üdvözletét is átadta.
– Mi annak idején azért választottuk az együttműködés útját, mert kíváncsiak voltunk egymásra, s örömmel fedeztük fel az otthonosságot.
Már a város nevének hallatán erősebben dobban a szívem, s ha ide jövök, úgy leltározok,
mint gazda a birtokán, hiszen közöm van ehhez a városhoz – nyomatékosította Molnos
Ferenc.
A testvérvárosi találkozó kedves programja
volt, amikor a vendégek ellátogattak a Kistérségi Időskorúak Otthonába. Nem jöttek
üres kézzel, finomságokat, süteményt és
borokat is hoztak ajándékba a Fényes fasori intézmény lakóinak. A szovátai küldöttség népviseletbe öltözött gyerekei furulya
előadással és népdalokkal kedveskedtek
az időseknek. Gerlingeni részről Thomas
Bleicher és felesége, valamint Szőgyénből
Simonka István alpolgármester üdvözölte
a vendéglátókat és köszönték meg, hogy
itt lehetnek. Michl József polgármester
is köszöntötte az intézmény közösségét,
elmondta, mi csak tanulhatunk a szép
magyar nyelvet beszélő, Magyarországtól
elszakadt honfitársainktól. Kötetlen beszélgetéssel, népdalok éneklésével zárult
a program.
www.tata.hu
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Címlapon

Wekerle Terv – a Kárpád-medence gazdasági programja

Miniszteri biztos a határon túli
gazdasági kapcsolatokért
Régiónk ismert vezetője Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Külgazdaságért felelős alelnöke
ezentúl miniszteri biztosként is segíti majd a Kárpád-medence gazdasági kapcsolatainak élénkítését. Új pozíciójában - ha lehet - még többet kíván tenni a határokon
átnyúló magyar-magyar kapcsolatokért. Erről kérdeztük.

A magyar gazdaság újjáépítésének programja, az Új Széchenyi Terv, kiemelten kezeli a
Kárpát-medencét, mint gazdaságfejlesztési
övezetet, és célul tűzi ki az összmagyar kapcsolatrendszerben rejlő lehetőségek eddigieknél
sokkal hatékonyabb kihasználását az egész térség felemelkedésének és versenyképességének
javítása érdekében. A kormányzat ez irányú
elképzelései a Magyar Növekedési Tervben is
megfogalmazódtak: a Kárpát-medence gazdasági kapcsolatainak élénkítésével - Wekerle Terv
néven - külön alfejezet foglalkozik. A program
részleteit - melyet várhatóan hamarosan a kormány is jóváhagy - a közelmúltban elsőként a
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában
mutatta be dr. Csizmadia Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium tervezés-koordinációs
államtitkára.
A Wekerle Terv átfogó jellegét jól mutatja, hogy
annak részeként minden környező országban
elkészül az ottani magyarság gazdaságfejlesztési terve, ezek közül elsőként az erdélyi Mikó
Imre Terv látott napvilágot.
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– Több mint egy évtizede, hogy töretlenül
dolgozik a határon túli gazdasági kapcsolatok élénkítéséért. Mikor fogalmazódott meg Önben először ennek a szükségessége?
– Érzelmileg mindig is erősen kötődtem határon túl élő honfitársaimhoz, a gazdasági
célszerűség, a gazdasági cél azonban valamikor a rendszerváltás után fogalmazódott
meg. A magyar gazdaságnak alapvető célja
a külgazdasági területeken való erősödés. A
rendszerváltás sok tőkét vonzott az országba, erősítette az importot, ám az exportunk
meglehetősen kötött pályán mozgott. A
magyar kkv-k nem igazán tudtak bekapcsolódni a nemzetközi folyamatokba. Mint
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara külgazdaságért felelős alelnöke régóta küzdök
azért, hogy a hazai kis- és középvállalatokat
helyzetbe tudjuk hozni, minél több eszköz
segítse, erősítse a határon túli gazdasági
kapcsolatokat. A Kárpád-medencét sokan,
sokféleképpen látják, értelmezik és fogalmazzák meg, különösen Trianon kapcsán.

Vannak, akiknek ez csupán egy földrajzi
területet jelöl, a magyarság legtöbbjének
azonban ez egy történelmi, nemzeti fogalom, amelynek azonban nem csak társadalmi, hanem gazdasági vetülete is jelentős,
hiszen az elmúlt párszáz esztendőben ez a
térség egy önállóan fejlődő gazdasági egységet alkotott. A dualizmus korában ez a
terület egy különleges fejlődési folyamaton
ment át – infrastruktúrájában, pénzében,
építészeti megoldásaiban, vízgazdálkodásában egységes tervek mentén épült, és
ehhez szorosan kapcsolódott egy korszerű
mezőgazdaság és az azt kiszolgáló innovatív ipar. Meggyőződésem – és ezzel a véleménnyel nem vagyok egyedül –, hogy ennek a gazdasági egységnek a visszaállítása
nem csak a magyar nemzet érdekeit szolgálja, hanem a Kárpád-medencében lévő valamennyi ország számára előremutató. Azzal,
hogy az itt működő magyar vállalkozásokat
segítjük olyan intenzív területfejlesztést,
régiófejlesztést érhetünk el, amely minden
itt élő nemzet számára hasznos. Az Európai
Unió maga is támogatja a határon átnyúló
gazdasági kapcsolatok erősítését - nem véletlenül fogalmazódott meg például a Balti
Stratégia, a Duna Stratégia, vagy más határoktól független fejlesztési koncepció – mi is
szeretnénk elérni, hogy a Kárpád-medence,

Az interjú párhuzamosan a Székelyföldi Régió Magazinban is megjelenik

mint fejlesztési régió kerüljön hivatalosan
is az Unió stratégiái közé, és ehhez részben
forrásokat lehet így biztosítani, részben pedig - és ez a mi feladatunk - megtörténhet az
itt működő vállalkozások egyfajta tudatformálása is, hiszen a sikerhez ez is elengedhetetlen. A Wekerle Terv nem egy pénzosztó
terv, hanem az üzleti lehetőségek feltárását
célzó hálózatépítő program, amely azt mutatja meg, hogyan lehet a magyar vállalkozói rétegnek ebben a térben mozognia, érvényesülnie. Egyúttal pedig egy kormányzati
cél is, hogy azok a magyar tulajdonú kkv-k,
amelyek egy szélesedő tevékenységgel meg
tudnak erősödni, váljanak regionális, illetve nemzetközi nagyvállalattá, és legyenek
méltó partnerei európai társaiknak. Különösen felértékelődik mindez annak ismeretében, hogy az Európai Unió fejlődésében
várhatóan a keleti térség szerepe növekedni fog. Az Unió keleti határán - Európa és
Ázsia között - egyfajta forgatótányérként
működhetünk a kereskedelmi-gazdasági
kapcsolatok terén. Ezt a különleges logisztikai lehetőséget mindenképpen ki kell aknáznunk, és hiszem, hogy mindez a Kárpátmedencében lévő valamennyi ország javát
szolgálja majd.
– A Wekerle Terv - a Magyar Növekedési
Terv részeként - megfogalmaz bizonyos
prioritásokat. Mi alapján kerültek ezek
kiválasztásra?
– A prioritásokat a gazdaság és a térség
adottságai határozták meg, a terv ezekhez a
területekhez javasol gazdasági támogatást.
Különösen nagy figyelmet kell fordítanunk
a vízgazdálkodásra, az elhelyezkedésünkből adódó logisztikai lehetőségekre, és az
autóipari beszállítói tevékenység segítésére, mert ma ez a világgazdaságban húzó
ágazatnak számít, és jól látszik, hogy Kelet-Közép-Európába nagyon sok tőkét lehet
ezen keresztül vinni.
– Van egy különleges terület, amiben nekünk szintén kitűnő adottságaink vannak,
ez pedig az alternatív energia. A Kárpátmedence remek lehetőséget nyújt a solar
technológia kiépítéséhez, hiszen évente
2200-2300 óra napsütéssel számolhatunk.
Ezek biztató számok azt látva, hogy Bajorországban mindössze 1600 óra jut egy esztendőre, mégis gomba mód szaporodnak
a solar technológiára épülő erőművek, és
egyéb berendezések. Nálunk tehát jobb hatékonysággal üzemeltethetőek ezek a technikai eszközök, hatalmas gazdasági potenciál húzódik meg emögött.
– Az is jól nyomon követhető, hogy a világban egyre inkább felértékelődik az
élelmiszer szerepe. A Kárpád-medence
mezőgazdasági szempontból rendkívüli
adottságokkal rendelkezik, egyrészt védett,
másrészt jó minőségű földek találhatók itt,

és emellett kitűnő a vízellátása is. Az élelmiszertermelésben rejlő lehetőségek tehát
bizakodásra adnak okot.
Az élelmiszerhez hasonlóan várható az
ivóvíz felértékelődése is. Az ivóvízzel való
gazdálkodás hamarosan a világ egyik legnagyobb kihívása lesz. A Kárpád-medence
adottságai itt is kiemelkedőek, talán ezen a
területen lehet a leggyorsabban és a leghatékonyabban gazdasági eredményeket elérni.
– Összességében azt látjuk, hogy egy kibővített exporttevékenységgel, kapcsolati
rendszerrel, nemzetköziesedő gazdasággal
lehetne támogatni a magyar növekedési
terveket, és ez nem csak kormányzati, hanem ország, illetve nemzetpolitikai érdek.
– Frissen kinevezett miniszteri biztosként milyen konkrét lépéseket tud tenni a
Wekerle Terv sikeréért?
– A terv hamarosan a kormány elé kerül.
Elfogadása után a kamarai hálózaton keresztül el kell juttatnunk az abban megfogalmazott gondolatokat, célokat és lehetőségeket a vállalkozókhoz. Ezzel egy
időben épül a Kárpát régió üzleti hálózata.
11 irodát hozunk létre - ebből már négy átadásra került - behálózva az egész Kárpátmedencét. Ennek eredményeként egy hazai
vállalkozás akár egyetlen irodán keresztül
eljuthat bármely, a Kárpát-medencében
működő vállalkozáshoz, és természetesen
ez fordítva is igaz. A közel- jövő feladata,
hogy feltérképezzük azt a vállalkozói kört,
amely alkalmas - vagy kis segítséggel alkalmassá tehető - és részt is szeretne venni
ebben a programban. A Wekerle Terv folyamatosan építendő feladata továbbá, hogy a
2014-2020-as tervezési időszakra meg kell
határozni, fel kell tárni azokat a pénzügyi

forrásokat, amelyek ennek a programnak
a folytatásához nyújthatnak segítséget.
Azonnali lehetőségként pedig keressük a
megoldást egy, a Széchenyi hitelkártyához
hasonló hitelkonstrukció kialakítására,
mely kifejezetten a határon túli vállalkozások élénkítését szolgálja majd.
– Ha már a Wekerle Tervről beszélünk,
szóljunk röviden a névadóról is! Miért
pont róla nevezték el a tervet?
– Éppen egy éve annak, hogy Móron „keresztelőt” tartottunk az első Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon. Akkor tettünk
javaslatot arra, hogy a Magyar Növekedési
Terv a Kárpád-medence gazdaságfejlesztéséről szóló alfejezetét Wekerle Sándorról
nevezzük el. A magyar gazdaság egyik - ha
nem a legsikeresebb - időszakát élhette meg
Wekerle Sándor többszörös magyar miniszterelnök és pénzügyminiszter idejében. Az
ő élete, tevékenysége példamutató lehet a
maiak számára. Büszkék vagyunk rá, hogy
megyénkben született - Móron -, és itt élt, itt
végezte iskoláit. Ma égető szükség van a jó
példákra, a sikeres emberek bemutatására.
Wekerle Sándor munkássága kitűnően fémjelzi, hogy sikerre lehet vinni közös ügyünket. Éppen ezért meggyőződésem, hogy a
Wekerle Terv sikerre van ítélve. Mindent
meg fogunk tenni annak érdekében, hogy
inspiráljuk a hazai vállalkozásokat a Kárpát-medence irányába történő bővítésre,
exportra, onnan történő importra, közös
vállalatok alapítására tőke exportra és importra, és hisszük, hogy visszaállítható újra
az a nagy gazdasági egység, amely a XX.
század első éveiben a Kárpát-medencét, az
akkori Magyarországot erős állammá tette.
Cseh Teréz

Bemutatjuk a Székelyföldi Régió Magazint
A havonta megjelenő Székelyföldi Régió Magazin
egy olyan sajtótermék, amely területi lefedettségében, formai megjelenésében és hangvételében egyaránt egyedi az erdélyi sajtópiacon. Gazdasági, kulturális, közéleti, életmód és turisztikai rovataival a
komoly tartalom iránt nyitott olvasóközönséghez
szól. A folyóiratban ismert személyiségekkel készített exkluzív interjúk mellett a sport és autósvi¬lág,
illetve a környezetvédelem területéről is közlünk
írásokat.A Régió Magazin az egyetlen erdélyi terjesztésű színes havilap, mely 8000 példányban jut
el az olvasókhoz. Hargita megyében 3000, Maros
és Kovászna megyében 2000-2000, illetve Kolozs,
Bihar, Szatmár, Temes és Arad megyében 1000 példányt adunk el.
Ami a nyomdai minőséget illeti, a Régió Magazin
a legmagasabb standardokat követi, és az egyetlen erdélyi magyar nyelvű folyóirat,
amely ezekkel a jellemzőkkel rendelkezik. A lapot interneten a www.regiomagazin.
ro oldalon olvashatják.
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Édesanyját eltiltották a szurkolástól

Isten éltesse a 86 éves Grosics Gyulát!

Grosics Gyula, a Fekete Párduc, a legendás Aranycsapat kapusa 1926. február 4-én született Dorogon. Pályafutása során szerepelt a Dorogi Bányászban, a
MATEOSZ MSE-ben, a Honvédban és a Tatabányában. A magyar válogatottban
86-szor játszott, részt vett három világbajnokságon (1954, 1958, 1962), az 1952es helsinki olimpián pedig tagja volt az aranyérmes csapatnak. Túl néhány súlyos
betegségen, műtéten, kissé görnyedten ugyan, de szellemi képességeinek teljes
birtokában még ma is szívesen tesz eleget erejéhez mérten a gyakori meghívásoknak. Tatabányán, Szepesi Gusztáv sírjának meglátogatása kapcsán beszélgettünk a kiváló sportemberrel.
– Gyula bácsi hogy emlékszik az egykori
csapattársra, Szepesi Gusztávra?
– Szepesi Guszti magával hozta a pályára
azokat a tulajdonságokat, amelyek a labdarúgásban nélkülözhetetlenek. Fáradhatatlan, megalkuvást nem ismerő, roppant
gyors, kemény és ráadásul technikás játékos
volt. Nagyon fiatal, mindössze húsz éves
volt, amikor bekerült a Tatabánya első csapatába. Hamar standard játékos lett, és behívták a válogatottba is, Baróti Lajos szövetségi
kapitány keze alatt olimpiai bajnokságot is
nyertünk mindketten 1952-ben, Helsinkiben. Sajnos egy sérülés hamar véget vetett a
pályafutásának, de sohasem szabad elfelejtenünk, hogy olyan egyéniséget radírozott le
védőként a pályáról, mint a kiszámíthatatlanul cselező legendás brazil Garrincha.
– A magyar futball legszebb, ugyanakkor
legkeserűbb mérkőzése az 1954-es vb döntő, a 3:2-es vereség a csoportmérkőzésen
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8:3-ra elintézett NSZK ellen. Tényleg nem
győzhettünk azon a berni estén?
– Furcsa egy mérkőzés volt. Puskás Öcsi félig sérülten is zseniálisan játszott, rúgott két
szabályos gólt, és az egyiket előbb megadta
a bíró, majd visszavonta a döntését. Olyan
még nem volt soha egy világbajnokságon,
hogy egy játékvezető, a szovjet Latisev egy
csapatnak kétszer vezessen mérkőzést. Emlékszem, hogy a vb előtt Moszkvában is fújt
nekünk egy meccsen, és olyan pofátlanul
csalt, hogy leesett az állunk. Az az igazság,
hogy be kellett volna rúgni azt a 6-7 ziccert,
ami adódott a csatáraink előtt. Különösen
szegény Kocsis Sanyi hagyott ki rengeteg
helyzetet. Egyébként azt vallom, hogyha a
62-es csapat védelme játszik ezen a mec�csen, biztos nem kapunk ki. Olyan erőnléti és gyorsasági fölényben volt a Solymosi,
Mátrai, Sárosi, Sipos és Mészöly által alkotott védelem a korábbiakhoz képest, hogy az
leírhatatlan.

– Az Aranycsapat tagjait szabályosan üldözni kezdték a vereség után. Önt is meghurcolták mondvacsinált okok miatt.
– 1954 végén őrizetbe vettek. A vád hazaárulás és kémkedés volt. Igazából máig sem
értem, hogy mivel vádoltak. Mondhatni már
a nyakamon volt a kötél, amikor Nógrádi
Sándor, a honvédelmi miniszter első helyettese közbelépett. Ha ő nincs, valószínűleg
felakasztanak. Mindenesetre 1955-ben hos�szú ÁVÓ-s felügyelet, eltiltás és a Tatabánya
csapatába való száműzetés következett. Annak ellenére, hogy kényszerűségből kellett
átigazolnom, a tatabányai hét év klubpályafutásom legszebb időszaka volt, mivel
úgy éreztem, hogy komolyan hozzá tudok
járulni a bányászcsapat sikereihez. Nemrég
meghívtak a Terror Háza megnyitására, el
is mentem. Beléptem az épületbe, és elkezdett villogni a szemem. Mire leértem az első
szintre, a pincébe, szabályosan rosszul lettem, hiszen visszakerültem abba az időbe,
amikor itt tartottak fogva. Kirohantam, és
azóta elkerülöm az épületet. Nem akarok
emlékezni, mert fizikailag rosszul leszek az
emlékektől.
– Gyula bácsi megváltoztatta a kapusjátékot, az alapvonalon való helyezkedés
helyett rengetegszer kifutott, lábbal is játékba avatkozott, és emlékezetesek fantasztikus robinzonádjai. Honnét jöttek
ezek az újítások?

Portré

– Jó ütemérzékem volt, ez a gyorsaságommal kiegészítve rákényszerített arra, hogy
bejátsszam az egész tizenhatost. Miért kéne
nekem minden esetben kivetődni, amikor
sokszor lábbal, jóval előbb elérhetem a labdát! Ha egytized másodperccel előbb startolok, akkor a labda az enyém, hiszen felém
gurul. A robinzonád, a levegőben úszva
történő védés egy ösztön. Ahhoz, hogy elindulj a labda irányába, minden mozdulatodat
kontrolláld, hogy megoldd a feladatodat,
tényleg tehetség kell, ezt nem lehet megtanulni.
– Sokszor és szívesen mesél a gyermekkoráról. Ennyire meghatározó időszak ez az
életében?
– Ha az ember elér egy bizonyos kort, elkezdenek felidéződni a régi emlékek. Azt nem
tudom, hogy tegnap mit csináltam, de arra
például emlékszem, hogy Dorogon a vasúti
sínek mellett laktunk az 1-es utcában. Egyszer meglógtam, és felszálltam egy tehervonatra, ami elindult, és ment kifelé a városból. Édesanyám kijött az udvarba, meglátott,
és rám kiáltott. Én megijedtem a hangos
szótól, leugrottam, és a kerekek néhány centire a fejemtől csattogtak el. Mit ad Isten, a
következő héten elkezdték drótkerítéssel
bekeríteni a vasúti pályát. A másik, hogy
egészen kis gyermekként, 3-4 éves koromtól
idejártam Tatabányára, a nagyszüleimhez,
akik a VII-es telepen laktak. Minden évben
2-3 hónapot náluk töltöttem. Nagyon csintalan gyerek voltam. Volt olyan például, hogy

felmásztam egy fa tetejére, nem tudtam lejönni, és a tűzoltóságot kellett kihívni, hogy
leszedjenek. Akkor még álmomban sem
gondoltam, hogy valaha én itt fogok játszani
a tatabányai csapatban. Egyébként nagyon
szófogadó gyerek voltam, ha valamit mondtak a szüleim, én tűzön-vízen keresztül végrehajtottam, mert úgy gondoltam, hogy a
szülők jobban tudják, hogy mi a jó nekem,
mint én. Édesanyám a betegségének egy éve
alatt annyira vallásos lett, hogy nem tudta
elképzelni az életét – de a miénket sem –
templom, szentmise és pap nélkül. Úgyhogy
szigorú, katolikus neveltetésben részesültem, és soha nem tagadtam meg a hitemet,
vallásomat. Természetes, hogy gyermekkoromat életem nagyon fontos időszakaként
tartom számon.
– Legendás történet, hogy édesanyját eltiltották a foci nézésétől. Hogy is történt ez?
– Édesanyám mindössze egyszer látott labdarúgó mérkőzést, és engem a pályán. Az

Nem maradt virág nélkül Szepesi sírja
Idén június 5-én éppen 25 éve, hogy tragikusan fiatalon, 48 évesen elhunyt a Tatabányai Bányász SC olimpiai bajnok labdarúgója, Szepesi Gusztáv. A kiváló sportember
emlékét a bányászváros Újtelepi temetőjében található 14. számú díszsírhely őrzi.
A nagyszerű hátvéd barátai és tisztelői Nagycsütörtökön, az utolsó vacsora és a gyász
napján a díszsírhelynél csendes főhajtással és virág elhelyezésével emlékeztek az egykori
példaképre és jó barátra. Az első virágcsokrot az egykori csapattárs, az Aranycsapat kapusa, Grosics Gyula helyezte el Szepesi Gusztáv sírján. A megemlékezésen részt vett Schmidt
Csaba, Tatabánya MJV polgármestere is. Szepesi Gusztáv emlékét Kancz Csaba, Tatabánya
MJV alpolgármestere, a megyei labdarúgó szövetség társadalmi elnöke idézte fel, majd
a Fekete Párduc, azaz a 86 éves Grosics Gyula bácsi mesélt a fiatalon elhunyt nagyszerű
labdarúgóról.
Ezt követően a kezdeményező Lakatos Pál, a Magyar Rádió Vasárnapi Újságának főszerkesztője, és Veér Károly, a Regio Regia
magazin főszerkesztője megbeszélést
folytatott Kancz Csabával arról, hogy
miként lehetne a díszsírhely a városlakók, és az ideérkezők által sokkal
látogatottabb. A barátok és tisztelők
civil kezdeményezésként szeretnék
elérni, hogy az olimpiai bajnok sírja
ne csak gondozott, tiszta legyen, hanem azon – ébren tartva az emlékezés
és a tisztelet lángját – mindig legyen
friss virág, akárcsak ezen a szép, áprilisi napon.

ominózus találkozón – a Zuglói MADISZ
ellen játszottunk a negyvenes években Dorogon - egy kisebb karcolásos sebet kaptam
Tolditól, a későbbi kiváló csatártól, aki elé
kivetődtem egy előrevágott labdára. Sportszerűen átugrott, de az egyik lábát nem tudta eléggé felemelni, így felszakította a bőrt
a fejemen. A seb rögtön elkezdett vérezni.
Egy perc volt talán hátra, és én elhatároztam, hogy eljátszom a nagyhalált, pedig
nem volt súlyos a sérülés. Édesanyám látta a
jelenetet, hogy vérző fejjel fekszem a füvön,
és megvárta, míg a kiállított Toldi a játékos
kijáróhoz ér, valahogy közel férkőzött hozzá, és a vastag nyelű esernyőjével elkezdte
püfölni a csatár fejét. Megölted a fiamat te
átkozott! – kiabálta. Persze egyszerre lefogták, behívták az elnök irodájába, és mondták neki: Grosics néni, soha többet ne jöjjön
futballmérkőzésre! Így aztán nem is látott
többet a pályán játszani.
– Kapushoz képest fiatalon, ereje teljében,
36 évesen visszavonult. Mi volt ennek az
oka?
– Elhamarkodtam a döntést, még 3-4 évet
játszhattam volna, de az 1962-es chilei vb
után közölték velem az akkori OTSH vezetői,
hogy nem járulnak hozzá ahhoz, hogy vis�szamenjek a fővárosba, konkrétan a Fradiba
játszani. Hét éve éltem már akkor távol a családomtól, és első dühömben bejelentettem,
hogy visszavonulok. Nagy butaság volt ez a
részemről. Ha vissza lehetne pörgetni az idő
fonalát, bizony most másképp csinálnám.
Miután felhagyott az aktív játékkal, edzőként
próbálta ki magát: itthon a Tatabánya, a Salgótarján és a KSI edzője volt, továbbá dolgozott Kuvaitban és Lengyelors,zágban is. Számos rangos
egyéni elismerés büszke tulajdonosa (A Nemzet
Sportolója, Szent István-díj, Prima Primissimadíj, Magyar Szabadságért-díj), a felcsúti Puskás
Akadémia szakmai irányító testületének tagja.
Újbudán egy általános iskola, Tatabányán egy
stadion, Gyulán pedig egy futballakadémia viseli
a nevét. 2008. március 25-én megvalósult régi
álma, jelképesen bemutatkozhatott a Ferencváros
színeiben, amikor a zöld-fehérek az angol Sheffield
United ellen léptek pályára az Üllői úton. Grosics
a kezdőcsapatban kapott helyet.
Veér Károly
17. oldal

Jubiláló vállalkozások

A Géringer Szerviz Kft.
sikeres csapata

Géringer Szerviz Kft., Komárom

A saját hajuknál fogva…

A kilencvenes évek elején, még Radir rádiósként ismerkedtem össze Géringer László autókereskedővel. „Géringer, itt jó autót vehetsz!”- szólt reklámja egész nap az
éterben. A szimpatikus komáromi üzletember ötgyerekes családból származik, és
örökíti a hagyományt, neki is öt utódja van. Közel harminc éve kezdte a vállalkozást,
és cégében, a Géringer Szerviz Kft-ben rajta kívül még nyolc vezető munkatársa is
tulajdonos. Így, együtt, vállat vállnak feszítve sikerült közös erővel, mondhatni a
saját hajuknál fogva kirángatni magukat abból az óriási gödörből, amelyet a gazdasági válság ásott.

Akit a válság szele megcsapott

Az elmúlt évtized végén Géringer László vállalkozása aranykorát élte. Komárom-Esztergom megye több településén találkozhattunk autószalonjaival, Komáromban pedig hatalmas területen, a
volt AFIT-szerviz helyén, több autómárkát is forgalmazva, szervizelve helyezkedett el a Géringer
Autóváros. A válság alapjaiban rendítette meg
őket is, megváltak több telephelyüktől, és mára
maradt a komáromi bázis. Géringer László biztos
benne, hogy talpon maradásuk a nehéz időkben
elsősorban a kollégák, a szakemberek hozzáállásának köszönhető.
– Amikor kezdtük érezni a válság hatását
– emlékezik vissza –, 2008-ban összehívtam a
csapatot. Azon a karácsony estén világossá
tettem mindenki számára, hogy a helyzetünk kilátástalannak tűnik, én magam sem
tudom, hogy mi lesz a sorsunk. Nem lesz
fűtés, késni fognak a fizetések, nem tudom,
hogy kapunk-e bankgaranciát, folyószámlahitelt, és milyen lesz a megállapodás az
importőrökkel. Ezért aki úgy gondolja, az
nyugodtan álljon fel, menjen el, én nem fogok megsértődni. Senki nem állt fel az asztaltól, ma is harmincegyen vagyunk. Innét
kezdve úgy éreztem, mindent meg kell tenni és alárendelni annak, hogy megmentsük
a vállalkozást.
Önkormányzati képviselőként bejelentette, hogy
a következő választáson nem indul, mert most
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sokkal fontosabb, hogy megtartsa a munkahelyeket. Úgy gondolta, hogy akár eladja a házát is,
hogy megmentse a céget.
– Bíztam benne – folytatja a visszaemlékezést
-, hogy egyszer jönnek még jobb idők, és
úgy döntöttünk, ebben az üzletágban folytatjuk tovább a munkát a hatalmas visszaesés – valóságos szabadesés – ellenére. 2009
és 2010 maga volt a halál. 2011-ben azt éreztem, hogy vége a válság első félidejének, jön
még egy kemény második, de látszik már
fény az alagút végén. 2013 végére tippelem,
hogy teljesen kimászunk a gödörből. Nem
lesz olyan, mint 2008 előtt, amikor még az
akkori magyar viszonyokhoz képest is hihetetlen mennyiségű autót adtunk el, de talán
tisztességesen meg tudunk élni a munkánkból. 2008-ban közel 4 milliárd, 2009-ben 1,7
milliárd, 2010-ben 700 millió, tavaly pedig
mindössze 600 millió volt a forgalmunk.
Valamiből finanszírozni kellett a béreket, a szoftver licenceket, egyáltalán a költségeiket, ezért
őrült kiútkeresésbe fogtak. Az üzletember rohangált a bankokhoz, de mivel nem preferált üzletág az övék, sehol nem kapott hitelt. Úgy érezte
magát, mint az a baka, aki a bombatölcsérből
nyújtogatja a kezét, hogy húzza már ki valaki, de
segítség helyett inkább rátaposnak a kezére.
– Én mondtam – teszi hozzá -, hogy a háborúnak egyszer vége lesz, és most már jönnek
is vissza a bankok, hogy mit szólnál, ha csi-

nálnánk egy konstrukciót ilyen meg olyan
jó feltételekkel? Meghallgatok mindenkit,
nem haragszom senkire, de ez egy nagyon
jó lecke volt arra, hogy a bajban kire számíthat az ember.

Megoldások önerőből

Segítség híján elkezdték tehát maguk keresni a
megoldásokat gondjaikra. Az értékesítés a minimálisra csökkent, a korábbi 1600 darabhoz képest
az elmúlt évben mindössze kétszáz, azon belül is
87 új autót tudtak eladni, ezért más irányba nyitottak. Mivel csak az autókhoz értettek, megnézték, hogy melyek azok a szolgáltatások, amik még
nincsenek a környéken.
– Nyújtott nyitva tartásban kezdtünk dolgozni – sorolja az újításokat -, szombaton is
lehet nálunk vizsgáztatni. Rengetegen dolgoznak külföldön, akik hétvégén jönnek
haza, és ekkor tudják nálunk, a kintinél
jóval olcsóbban javíttatni az autójukat. Az
autómosó – kozmetikánk szombaton és vasárnap is nyitva tart. Nagyon professzionális a fényező rendszerünk, a válság hozta
azt is, hogy egy új szerződés alapján pickup felépítményeket fújunk osztrákoknak,
akik egész Európából hozzák a munkát.
Elszabadultak az üzemanyag árak, ezért az
alternatív megoldás felé (gáz) fordultunk.
Nemcsak átszereljük az autókat gázüzeműre, de javítjuk és vizsgáztatjuk is azokat,
azaz egy komplett csomagot kínálunk. Folyamatban van a gáz töltőállomás kialakítása is, várjuk az engedélyeket. Nagyon jó
kapcsolatot ápolunk a környékbeli kisebb
műhelyekkel, van közöttük jó pár, akik ide
hozzák vizsgáztatni a rájuk bízott kocsikat,
mi pedig kedvezményesen ellátjuk őket alkatrésszel.

Jubiláló vállalkozások

Ahogy elkezdődött

Géringer László Győrben szerezte a szakmáját,
és 1976 májusában került Komáromba, az AFITszervizbe, mint autószerelő. Az épület - amelyben
1994 óta a Géringer Szerviz Kft. működik - akkoriban épült, gyönyörű, modern berendezésekkel,
gépekkel. A gyakorló évek után Géringer László
1984-ben nyitott egy önálló autószerelő műhelyt. Először egyedül kezdte a munkát, de ahogy
mondja: egy ember nem ember. Úgy gondolta,
szükség van tanulóképzésre, és jöttek a tanulók.
Később szüksége lett karosszériásra, így szépen,
fokozatosan bővült a létszám. 1996-ban egyéni
céggé, majd 1997-ben kft-vé alakult a vállalkozás. A szervizelés mellett előbb használt autókkal
kereskedtek, a kilencvenes évek elejétől pedig több
márka új gépkocsijait kezdték értékesíteni.
– 1989-ben építettem egy új műhelyt a városban – idézi fel a történetet. – Akkor indult
Szentgotthárdon az Opel gyár, ezért szerettünk volna Opel márkaszerviz lenni. Még
folyamatban volt az engedélyeztetés, amikor a gyár bejelentette, hogy Komáromban
nincs szüksége szervizre. Nagyon elkeseredtünk, hiszen mindenünk volt az Opel,
elsősorban addig is ezeket szereltük legszívesebben. Akkoriban non-stop szerviz
voltunk, és bent ültem éjszaka is, hátha betoppan valaki. Emlékszem, 1992 augusztusában, egy péntek este volt, amikor megállt
előttünk egy fehér Suzuki Sedan. Bejött két
japán úriember, és engem kerestek. Előadták, hogy az épülő esztergomi gyár képviseletében jöttek, és olyan vállalkozókat keresnek, akiket méltónak tartanak arra, hogy
a Suzuki hálózat tagjai legyenek. Kértem
egy nap gondolkodási időt. Hétfőn elmentem Esztergomba, minden pályáztatás meg
bürokrácia nélkül elém tették a papírt, kezet
ráztunk, és azóta is tart velük az együttműködés.

Sokféle autót egy helyről

Sokan próbálkoztak megyeszerte az autókereskedelemmel, aztán sorban bezártak. Géringer úr
szerint ennek az az oka, hogy hiányoztak náluk
a szakmai gyökerek. Azt tartja a legfontosabbnak, hogy először is legyen egy jó műhely! Ha ez
megvan, el lehet adni bármilyen autót, oda fogják
visszahordani, javíttatni, szereltetni, vizsgáztatni. Ezek egymásra épülő dolgok, amit nem csak
kereskedő szemmel kell vizsgálni. Először tehát
azok mentek tönkre, akik csak kereskedtek, majd
azok, akik csak egy márkával foglalkoztak.
– Én az egész életemet annak szenteltem –
vallja Géringer László -, hogy bebizonyítsam:
egy márka nem márka! Amikor az emberek elkezdték lecserélni a Trabantokat és a
Wartburgokat, ezek helyett 1992-től Suzukit

ajánlottunk. Hamarosan csereérettek lettek
a Zsuk-ok és a Barkas-ok, helyettük 1994-től
Hyundai kisteherautót kínáltunk. A púposnak is nevezett Moszkvicsok, IZS-ek kiváltására 1997-től elkezdtük árusítani a Citroen
megfelelő típusát. A vadászok, mezőgazdászok részéről jött az igény pick-up jellegű
kocsikra, terepjárókra, így került a palettára
a Mitsubishi. Tehát fokozatosan, a tényleges
igényekre alapozva építettük fel az üzletet, mindig megkeresve azokat a márkákat,
amelyek az adott területen megbízható, olcsó autótípust kínáltak, ráadásul nem jelentettek konkurenciát egymásnak. 2007-ben, a
törvények liberalizálása után megvalósult
régi álmom is, hivatalos Opel márkaszerviz
és alkatrész kereskedők lehettünk végre.

Jó közösséggel a jövőért

Sok tervük van, rengeteg lehetőséget látnak Komáromban, és a környéken. Elindították a tanulóképzést, szerződtek egy szlovákiai szakképző
intézettel. A vizsgasorukat is szeretnék fejleszteni a 3,5 tonnánál nagyobb teherautókra gondolva, és akár más márkákkal is kibővíthetik a
szervizüket.
– Olyan rugalmassá szeretném tenni a vállalkozást – tárja elénk terveit a vállalkozó -, hogy
mindenkinek tudjak megfelelő szolgáltatást
nyújtani, megfelelő áron. Vissza kell nyerni
a válság előtti régi imázsunkat, szóval van
feladat elég. Ezért is megyünk idén minden
vásárra, kiállításra, hogy lássák az emberek:
élünk, létezünk, és márkáinkkal jelenleg
egyedüliek vagyunk a megyében. A cégben
kilenc kulcsember is tulajdonos, és nem tudok olyan korán bejönni, hogy valamelyikük
már ne lenne itt. Ez roppant jó dolog, hiszen
együtt, közösen tudjuk csak megvalósítani
közös elképzeléseinket!
A vezetők és társtulajdonosok között van Szabóné
Nagy Ágnes ügyvezető is, aki 1998 óta dolgozik
a cégben, és ma Géringer László jobb keze, távollétében minden ügyben ő helyettesíti a főnököt.
– Nagyon jó csapatunk van – mondja az ügyvezető asszony -, valamennyien kitartottunk
a cég és a munkaadónk mellett a válságban
is. Géringer úr igyekszik ezt az összetartást
erősíteni, különböző rendezvényeket szervez, ahol a szabadidőnket is együtt tölthetjük. Kirándulunk, felfedezzük hazánk tájait,
télen pedig közös disznóölés a program, és
a jeles napokat is együtt ünnepeljük. Én, hasonlóan a többi kollégámhoz, itt képzelem
el a jövőmet, hiszen ez a családias, már-már
baráti légkör, az összetartás bebizonyította:
együtt akár a legnagyobb nehézségeket is le
tudjuk győzni!
Veér Károly

Géringer Szerviz Kft.
2900 Komárom, Báthory u. 1. www.geringer.hu
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Konferencia és kiállítás bolgár vendégekkel

XX. DUNAGÁZ Szakmai Napok

Az elmúlt évekhez hasonlóan ismét a visegrádi Thermal Hotelben gyűltek ös�sze az ország minden pontjáról a gáz- és energiaipar vezető szakemberei, hogy a
DUNAGÁZ Szakmai Napok keretében megvitassák a szektor gondjait, problémáit.
Az április 18-19-i, huszadik, jubileumi konferencián tizenhárom kiállító, és mintegy
kétszáz vendég vett részt. A programot ezúttal a legkiválóbb hazai előadók mellett
bolgár vendégek prezentációja is színesítette.

A válság tovább tart

A zsúfolásig megtelt konferenciaterem
hallgatóságát Gáspár Zsanett, a szervező DUNAGÁZ Zrt. oktatási igazgatója,
és Tajti Péter levezető elnök, az ÉGÁZDÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezérigazgatója köszöntötték.
Tajti Péter bevezetőjében kiemelte, hogy
ezen a rendezvényen kívül 2012-ben a
szakma nem tervez olyan konferenciát,
amely ilyen részletességgel és átfogóan
vizsgálja a gázipar helyzetét a válságban. Ezért nagyon fontos átgondolni a
tennivalókat, hiszen tavaly úgy tűnt,
hogy megindul egyfajta kilábalás, ám
ezt újabb visszaesés követte. A válság
magas gázárakat, sokszor veszteséget
és extraadókat hozott a piaci szereplőknek, hasznuk jó, ha elérte az 5%-os
szintet.
Ezt követően Gáspár Zsanett beszámolt
a rendező, házigazda DUNAGÁZ Zrt.
tavalyi eredményeiről. 164 tanfolyamot
indítottak, amelyből 39 OKJ-s képzés
volt. A mérnöki kamarák számára 32, a
22. oldal
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12/2004 GKM szerint pedig 48, egyéb témákban pedig 45 képzést bonyolítottak.
2012-ben új vizsgálólaboratóriummal
gazdagodtak és nagyon örülnek, hogy
immár huszadik alkalommal rendezhetik meg a szakma egyik legfontosabb
hazai fórumát.

A plenáris ülés előadásai

Elsőként dr. Tamaga Ferenc, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal elnökhelyettese emelkedett szólásra. Bemutatta
az MBFH szervezeti felépítését, kitért
a közelmúltbeli változásokra, a Bányakapitányságok illetékességére, hatásköreire a gáziparban. Külön vizsgálta a
Hivatal szerepét a jogszabály-előkészítésben, hangsúlyozva az együttműködés fontosságát az MBFH és a szakági
műszaki bizottságok között. Előadása
végén felvázolta a Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal jövőbeni szerepét a
gáziparban.
Másodikként dr. Vass Gyula, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Országos Iparbiztonsági Főfelügyelet
tűzoltó ezredese tartotta meg prezentációját, amelynek témája a katasztrófavédelem és a gázipar kapcsolata volt.
Dr. Zsuga János, a Földgázszállító Zrt.
vezérigazgatója a szállítóvezetékek
nemzetközi kapcsolatrendszeréről, a
tíz éves fejlesztési tervről beszélt. A
plenáris ülés végén dr. Kaderják Péter,
a Corvinus Egyetem Energiagazdasági
Kutatóközpontjának igazgatója tartott
előadást a nemzeti energiastratégiáról.

Szekció a gázellátásról

A délutáni szekcióülést, amelynek levezető elnöke Kerekes Ferenc, az E.ON
Gázhálózati vezetője volt, a szervezők
a gázellátás témájának szentelték. Elsőként a bolgár vendégektől, Professor
Martin Boyadjievtől, az ottani Bányászati és Geológiai Egyetem kőolajmérnöki tanszékének vezetőjétől, és
Dimiter Küsztelevtől, a TERMOMAX
Bulgária OOD ügyvezetőjétől hallhattunk beszámolót a gázpiac bulgáriai
helyzetéről és azokról a kihívásokról és
piaci lehetőségekről, amelyek az ország
uniós csatlakozása után vetődtek fel.
Ezt követően Kiss Tibor, a HEATGÁZGÉP Kft. fejlesztési és gyártási
vezetője tartott előadást, amelyből a
résztvevők megismerhették a korszerű
nyomásszabályozás eszközeit a hálózati
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veszteség csökkentése érdekében. Ezek
az eszközök segíthetik a lakossági gázellátás esetében a kompenzálható, illetve a minimális nyomás optimalizálását.
Kovács Richárd, a Fiorentini Hungária
Kft. informatikai vezetője a gáz men�nyiségmérő és nyomásszabályozó állomások infokommunikációs rendszerének korszerű üzemeltetésébe avatta be
a hallgatóságot.
Gázszerelői munkavégzés feltételrendszere, a kompetencia és a felelősség volt
a témája Aszódi János gázipari szakértő
és Kertész Péter, a FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. fejlesztési mérnöke érdekfeszítő előadásának. A Miskolci Egyetem
Kőolaj és Földgáz Intézete képviseletében dr. Tihanyi László- dr. Szunyog
István- dr. Turzó Zoltán és Horánszky
Beáta által készített, Szunyog István részéről prezentált előadásában ismertette
az alternatív gázforrások tüzelési-biztonsági kockázatát, mely előadás után a
konferencia résztvevői közül igen sok,
érdekes hozzászólás volt. Végezetül a
TIGÁZ-DSO Kft. hálózatüzemeltetési
vezetője, Bán Zoltán beszélt a lakossági
fogyasztók fajlagos gázfelhasználásának változásairól.
Este, a szekcióülést követően a résztvevők kicsit lazíthattak, ugyanis hangulatos vacsora és fogadás színesítette a
gazdag szakmai programot.
Az állófogadáson a pohárköszöntőt
Tajti Péter az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezérigazgatója mondta,
aki egyben ünnepélyesen bejelentette,
döntés született arról, hogy az elosztói
engedélyesek rövidesen megalakítják a
decemberben megszűnt Magyar Gázipari Egyesület utódját a Földgázelosztási Együttműködés Fórumát.

Szekció a gázfelhasználásról

A konferencia résztvevőinek nem igazán volt ideje kipihenni az előző napi
fáradalmakat, hiszen másnap reggel 9
órától újabb szekcióülés vette kezdetét.
Soós Gábor, a TIGÁZ-DSO ügyvezető igazgatója, mint a délelőtt levezető
elnöke elsőként dr. Szilágyi Jánost, a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
képzési igazgatóját szólította a mikrofonhoz. Az előadás részletesen taglalta a szakmunkásképzés feltételeinek,
módjának változásait, új alapjait.
Molnár Károly, az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. hálózati igazgatója a
GMBSz (Gáz műszaki biztonsági sza-

bályzat) 2011. évi módosításából adódó
legfontosabb változásokról számolt be.
Ezekhez a Gázipari Műszaki Bizottság
több hasznos, elsősorban a korábbinál
kevesebb bürokráciával járó, gyorsabb,
rugalmasabb kivitelezést segítő megoldásra dolgozott ki javaslatokat.
A TIGÁZ-DSO ellenőrzési vezetője,
Kállai László a szabálytalan vételezések
felderítéséről és bizonyításáról beszélt.
A kéményseprő ipar sem maradhatott
ki a konferencia tematikájából. Ennek
jogi, műszaki és szervezeti változásairól Huszár Tibor, a Magyarországi
Kéményseprők Országos Ipartestülete
Műszaki Bizottságának vezetője tartott
prezentációt.
Stieber József, az Akkreditált Kalibráló Laboratórium ügyvezető igazgatója a metán és szénmonoxid érzékelők

üzemeltetésével és hitelesítésével kapcsolatos kérdéseket taglalta. Az utolsó
előadást Bálint Norbert, a FŐGÁZ CNG
Kft. ügyvezetője - aki egyben a FŐGÁZ
szóvivője is - tartotta. A földgáz gépjármű üzemanyagként való felhasználásáról és a FŐGÁZ Zrt. ez irányú
tapasztalatairól hallhattunk tartalmas
beszámolót.
A XX. DUNAGÁZ Szakmai Napok konferencia Fülöp Lajos gázipari szakértő
összefoglalójával zárult, aki elmondta,
hogy ismét nagyon hasznos tapasztalatokkal és új ismeretekkel felvértezve
térhetnek haza a résztvevők. Reményét
fejezte ki, hogy a DUNAGÁZ Zrt-nek
újra lesz lehetősége megrendezni ezt a
nagyon tartalmas és hangulatos konferenciát és kiállítást jövőre is.
Vk.

DUNAGÁZ Szakmai Konferencia
huszadszor
Fülöp Lajos, a Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozatának
elnökségi tagja, a konferencia aktív szervezője ekképp foglalta össze a
konferencia húsz évét:
Két évtizede annak, hogy az első szervezőbizottság úgy döntött, hogy az országos gázkonferencia mellett megszervezi azt a fórumot, amely a gázipari szakmának egy meghatározott szeletét mutatja be évente a résztvevőknek. Ez a kör
kezdetben a gázszolgáltatókat és a gázfelhasználókat célozta meg, és gyakorlatilag ma is ők alkotják a hallgatóságot, csak a ma használatos fogalmakkal
gázelosztókról és a gázfelhasználókról beszélünk.
Húsz év alatt a DUNAGÁZ Szakmai Napok - a rendezvény tartalma alapján joggal került a meghatározó magyarországi konferenciák közé, a gázipari szakma kiemelt rendezvényévé vált. Az aktuális, a szakmát leginkább foglalkoztató
témák mellett a Szervező Bizottság minden évben olyan előremutató előadásokkal örvendeztette meg a hallgatóságot, amely már a jövő kérdéseire kereste a
válaszokat, sőt az utóbbi öt esztendőben a hazai mellett nemzetközi kitekintést
is adott. Osztrák, angol, svájci és bolgár előadók számoltak be a földgázelosztással kapcsolatos érdekességekről. A gázipar szakmai témái mellett kötelezőnek
érezte a Szervező Bizottság az oktatással kapcsolatos ismeretanyagok bemutatását is. A konferencia - másokat jó pár évvel megelőzve - elsőként mutatott rá a
szakmunkásképzés tarthatatlan helyzetére, ennek köszönhetően a javulás ma
már érezhető. Ugyanígy elsőként foglalkozott a felelősség, mint a szabályozás
eszköze témakörrel is, ennek eredményeként már a GMBSZ (Gázipari Műszaki
Biztonsági Szabályzat) is tartalmaz erre vonatkozó újdonságokat, mint például
az egyszerűsített eljárás a gázkészülékek cseréjénél. A szakmai fórum színvonalát tovább emelte minden évben az is, hogy a plenáris üléseket a szabályozóirányító testületek vezetői is megtisztelték jelenlétükkel és előadásaikkal.
A 2012. évi konferencia résztvevőinek visszajelzéseiből egyértelműnek látszik,
hogy ennek a fórumnak van jövője, helye van a magyar gáziparban, éppen ezért
a DUNAGÁZ Zrt. ezt a hagyományt folytatni kívánja.
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Jubiláló vállalkozások

A beruházásokra és a piac változásaira koncentrálnak

A huszonötös mérföldkő – Vorpa

Magyarország egyik első vegyesvállalata, a lábatlani Vorpa Gépgyártó Kft. 1987.
október 23-án alakult. Az elmúlt negyed évszázad tapasztalatai és történései megmutatták, hogy a sikeres működés kulcsa a beruházásokra koncentráló és a piac
változásaira reflektáló gondolkodásmód. A cég 25 éves jubileuma kapcsán Lévai
István ügyvezető-igazgató úrral beszélgettünk múltról és jövőről.
– Mik voltak az elmúlt 25 esztendő fontosabb
mérföldkövei a Vorpa életében?
– A németországi Vorwald GmbH. a magyar
papíripar tekercselő hengereket és gépalkatrészeket gyártó beszállítója volt. A Technoimpex
Külkereskedelmi Vállalat és a Papíripari Vállalat részvételével a három cég 1987-ben megalakította a Vorpát, hiszen egy belföldi beszállító
jelentősen megkönnyítette és leegyszerűsítette
a korábbi folyamatokat.
– A hazai papírgyártás nehéz helyzete és a
papíripari gyárak megszűnése miatt idővel új
piacok felé kellett nyitnunk, így a csomagolástechnikai és a nyomdaipari kapcsolatainkat
kezdtük kiépíteni. Ma már elmondhatjuk, hogy
minden, ami tekercses anyag az iparban, azzal
foglalkozunk, és termelésünk java része (80%)
exportra kerül, Neuenhauser-Vorwald néven.
1997-ig teljes gépek gyártásával és karbantartásával foglalkoztunk, azóta viszont a komplett
gépgyártás helyébe a gépalkatrészek, tekercselő tengelyek előállítása lépett. Ez a korábbi
projekt-jellegű, nagyobb lélegzetvételű megbízásokkal szemben folyamatos termelést biztosít
cégünk számára.
– 1991-ben mind a csarnok területe, mind a dolgozói létszám kétszeresére nőtt, 1997-ben pedig
az egész telephelyet sikerült megvásárolnunk.
Ugyanebben az évben a Vorwald, mint tulajdo-

nos kikerült a cégből, és a Neuenhauser GmbH.
lépett a helyére. A tulajdonosi kört azóta három
magánszemély alkotja, német oldalról Bernd
Voshaar és Frank Töller urak, valamint én állunk a Vorpa mögött.
– Eleinte kis cég voltunk, de az évek során lépcsőről-lépcsőre haladtunk felfelé. Kezdetek óta
törekedtünk arra, hogy saját tulajdonban legyenek az eszközeink, a telephelyünk, és saját
beruházások mentén képzeltük el a jövőnket.
Habár a Neuenhauser nagy cégcsoport, de
ők csak munkát adnak. Alapvető filozófiánk,
hogy pénzt nem veszünk ki a cégből, hanem
visszaforgatjuk, s ennek, valamint a folyamatos beruházásoknak eredménye a Vorpa stabil
helyzete.
– A mai gazdasági valóság gyakorta válság
néven ismert. Milyen a Vorpa jelene, s milyen
jövőképük van?
– Túlzás nélkül kijelenthetem, hogy nálunk
nincs válság, köszönhető ez aktív exporttevékenységünknek. Mindössze 2009 elején csapódott le a nehéz helyzet olyan formában, hogy
a szélerőművek számára gyártott tengelyek
száma lecsökkent, de ez csak töredékét képezi
tevékenységünknek. Fontos, hogy a jelentős hazai megrendelőink továbbra is stabilak, sokat és
folyamatosan rendelnek. Legnagyobb megbízó-

ink között szerepel a Tetra Pak, a Sealed Air és
a Nordenia. Szünet nélkül tudunk dolgozni, s
3-4 hónapra előre mindig tele vagyunk megrendelésekkel. Ha lenne elég szakmunkás, akkor
többet is képesek volnánk termelni, hiszen a
feltételek és a piac adott. Ehhez azonban szükség lenne szakképzett, tapasztalt munkaerőre,
amiben Magyarország jelenleg hiányt szenved.
Emiatt a vállalaton belüli szakmunkásképzést
kísérleti jelleggel, pár fővel hamarosan mi is
elindítjuk. A jövőt illetően pedig folytatjuk azt,
amit 1997-ben elkezdtünk, azaz folyamatos beruházások, fejlesztések mentén haladunk előre.
– Készülnek-e a jubileum megünneplésére valamilyen eseménnyel?
– Igen, nemrég járt nálunk gyárlátogatáson egy
26 fős német vendégcsoport a NeuenhauserVorwaldtól. Ez volt az első ünnepség, amit októberben, a hivatalos évforduló alkalmából egy
újabb találkozó követ majd.
– Milyen érzéssel tölti el az embert egy ilyen
sikeres cég vezetése?
– Jómagam 1989 márciusa óta veszek részt a
vállalat lassan huszonöt éves történetében.
Amikor 1988 nyarán megkeresett az akkori
cégvezetés, perspektívát láttam a dologban, és
igent mondtam az ajánlatra. Tíz évig jártam le
Budapestről minden nap, ez napi 3 óra utazást
jelentett, míg végül úgy döntöttem a családommal egyetértésben, hogy ideköltözünk. Úgy
gondolom, hogy jó döntést hoztam ’89-ben, és
a kérdésére röviden válaszolva: nem rossz érzés
egy ilyen céget vezetni!
Taizs Gergő

Vorpa Gépgyártó Kft.
2541 Lábatlan, Rákóczi út 137.; Telefon: 33/461-252 Fax: 33/ 461-342
E-mail: vorpa@invitel.hu
22. oldal

Balatonfűzfő

Újdonságait mutatta be a Fűzfői Papírmanufaktúra

„Kishajós” partnertalálkozó a yachtkikötőben

A Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. az idei évben is partnertalálkozó keretében mutatta be új termékeit. Különleges helyszínre, a balatonfűzfői yachtkikötőbe invitálták
vendégeiket, akik szervezett gyárlátogatáson akár testközelből, akár távolabbról,
egy rövid hajókirándulás során a Balaton vizéről is megtekinthették a papírgyárat. Magazinunk is eleget tett a meghívásnak, László Albert ügyvezető igazgató,
a fűzfői „kishajós” füzetek elkötelezett képviselője lelkesen mesélt újdonságaikról,
együttműködéseikről.
– Míg mások jellemzően Budapestre szervezik
országos partnertalálkozójukat, önök immáron harmadik alkalommal is Balatonfűzfőn
látják vendégül viszonteladóikat. Mi a tapasztalat, szívesen jönnek ide?
– Három évvel ezelőtt, amikor a Fűzfői Papírmanufaktúra Kft. többéves küzdelem után újraindult, azt tapasztaltuk, hogy a cég iránti bizalom hogy finoman fogalmazzak - erősen megkopott.
Ezért célszerűnek láttuk szó szerint megmutatni
magunkat, ezért itt Balatonfűzfőn szerveztük
meg az új termékeink bemutatását célzó partnertalálkozónkat. Az első évben a háromszáz
megjelent vendégből 250 elment, és megnézte a
gyárat, megkopogtatta a gépeket, a saját szemével is meggyőződött arról, hogy valóban folyik
a termelés, a „kishajós” újraéledt. Vissza kellett
tehát állítanunk a fűzfői papír iránti bizalmat,
bizonyítani kellett, hogy működünk.
– Az első rendezvényünk sikerét látva aztán
úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban is itt mutatjuk be évről évre újdonságainkat. Csodálatos
helyen, a balatonfűzfői yachtkikötőben, a Sirály
Étteremben fogadjuk tehát vendégeinket, akik
láthatóan szívesen jönnek el hozzánk.
– Ez alkalommal milyen újdonságokkal rukkoltak elő?
– Három területen hoztunk új megoldásokat.
Az első csoportba - amit mi nem is igazán tekintünk üzletnek, inkább segíteni próbálunk vele
- a diszlexiás, diszgráfiás gyermekek számára
készített füzeteink tartoznak. A visszajelzések
alapján az érintettek 60-70%-ának segítenek

ezek a különleges kivitelű füzetek, ezért úgy
döntöttünk, hogy elérhetővé tesszük számukra.
A középiskolások kérésére az eddigi kisalakú
kivitel mellett nagyméretű spirál füzeteket is
készítünk, hiszen a tananyag mennyisége ezt
gyakran megkívánja.
– Az újdonságok második csoportjába az úgynevezett dizájn-füzeteink tartoznak. Az újraindulást követő első években a hagyományos
„kishajós” logóval ellátott tömegfüzetekre koncentráltunk. Most, hogy a piaci bizalmat sikerült helyreállítanunk, elindultunk a magasabb
minőség irányába is, a klasszikus témájú - állatfotós, tájképes - spirálfüzetek mellett különleges fotókkal díszített sorozatot készítettünk.
Nagyon pozitívak voltak a visszajelzések, sokat
várunk ezektől az új termékektől.
– A harmadik területe újításainknak az iskolatáskákat, tolltartókat érinti. Felmértük a gyermekek igényeit – egyszerűen megkérdeztük
őket –, hogy mégis milyen dizájnt szeretnének
legjobban, és eszerint alakítottuk ki termékskálánkat. A témák közül a legnagyobb érdeklődés
a sport irányában volt, és tekintettel az idei Futball Európa-bajnokságra, a foci a mi esetünkben
is nagy hangsúlyt kapott, sokféle termékünkön
visszaköszön.

tunk, a piackutatás során többször előkerült a
repülőgép, mint kedvenc téma. A MALÉV valószínűleg már ekkor a saját problémáival volt
elfoglalva, nem sikerült a kapcsolatfelvétel. Ekkor fordultunk a Lufthansához, akik kedvesen,
érdeklődéssel fogadtak. Először egy klasszikus
reklám együttműködésnek indult a kapcsolat,
a világ legnagyobb repülőgépét, a Lufthansa
A380-ast fogadta a Ferihegyi Repülőtér valamikor októberben és mi erre az eseményre készítettünk A5-ös Lufthansa borítós spirálfüzeteket. A sikeren felbuzdulva úgy döntöttünk,
megpróbáljuk kereskedelmi termékként is. A
Lufthansa olyannyira elégedett volt az elkészült termékekkel, hogy felajánlotta együttműködését egy nagyszabású akcióhoz is. Eszerint
aki május 1. és szeptember 15. között vásárol
dizájnfüzeteinkből, sorsjegyet kap. Az akció
végén pedig három nyertest sorsolunk ki, nyereményüket a Lufthansa ajánlotta fel: az első
helyezett egy Európa – átszállással – bármely
pontjára érvényes 2 személyes repülőutat nyer,
a második helyezett egy Budapestről induló direkt járatra kap lehetőséget 2 fő erejéig szinten
európai célponttal, a harmadik szerencsés pedig
egy Lufthansa bőrönd szettet kap ajándékba.
Úgy vélem gáláns, mindenki számára előremutató, ha úgy tetszik példaértékű együttműködésről beszélhetünk, a repülőgépekért rajongó
gyerekek és felnőttek legnagyobb örömére.
Cseh Teréz

– A dizájn–füzetek közül néhányon a Lufthansa gyönyörű repülői láthatóak, sőt az üzletekben is látni a rájuk utaló lufikat. Hogy kerültek ők a „címlapra” illetve az üzletekbe?
– Van egy speciális együttműködésünk velük.
Amikor a dizájn–füzetek kialakításán dolgoz-
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Tatabánya

A Tatabányai Rugógyár festői környezetben,
a Vértes ölelésében

Előremenekült a Tatabányai Rugógyár

Három dimenzióban ellenőrzik a kamerák
az alkatrészeket
Az 1968-ban alapított Tatabányai Rugógyár
azon kevés egykori állami vállalatok közé
tartozik, melyek élnek és virágoznak a mai
nehéz gazdasági körülmények között is.
Sikeresen önállósodik 1986-ban, túléli a
rendszerváltást, a keleti piacok elvesztését,
majd 1993-ban – a privatizációt követően –
elindul az autóipari beszállítók rögös útján. Az ezredfordulóra számos iparág stratégiai beszállítójává válik: az autóiparon
túl jelentős mennyiségben gyárt műszaki
rugókat a vasútipar, a gépipar, valamint az
elektromos ipar számára egyaránt.

A dolgozók száma jelenleg 70, azonban
a modern technológiának köszönhetően
többszöröse a forgalom annak, mint amikor 200-an voltak. A közelmúlt válsága
csaknem 30 százalékos visszaeséssel terhelte a céget. Ebből a vezetés erőt merített
és előremenekült: racionalizálta, optimalizálta folyamatait, átalakította szervezetét,
majd tavaly egy 1600 nm-es csarnokbővítést hajtott végre, miközben teljesen felújította régi üzemcsarnokát is.
Dr. Péntek Marcell ügyvezető fiatalos lendülettel igyekszik a szervezetet a modern,

nyugat-európai elvárásoknak megfelelően
vezetni. A folyamatszervezés és a minőségügy területén is számos komoly lépést
tett a cég. A termelésben minden munkahelyen számítógépes terminálok láthatók,
melyek az integrált vállalatirányítási rendszerbe továbbítják a termelési és mérési
adatokat. A nulla hibaszázalékra törekvés
jegyében – az Európai Unió támogatásával
– kutatás-fejlesztési tevékenységet indítottak el, nagy felbontású kamerák segítségével tudnak alkatrészeket három dimenzióban hatékonyan mérni és ellenőrizni.

SCS Stahlschmidt Cable Systems
Magyarország Kft.: rekordok éve után
A német Stahlschmidt cég családi vállalkozásként, 1924-ben alakult Bad
Berleburgban. Fő profilja a hetvenes évekig rugók gyártása volt. Hosszú távon az
igen megerősödött német rugóipar miatt szélesítették ki termékpalettájukat a
bowdenek felé. Mára a komplett ülésmozgatás, motorháztetőnyitás, ajtónyitás, csomagtartónyitás, tanksapka nyitás és sok
más kényelmi funkció nélkülözhetetlen
része a bowden.
Az SCS Stahlschmidt Cable Systems Magyarország Kft. 1993 decemberében jött
létre, 51%-os német és 49%-os magyar
tulajdonnal. Péntek Szilveszter ügyvezető igazgatótól megtudtuk, hogy a kezdeti
termékek elsősorban a VW és a SKODA
gépjárművek külső visszapillantó tükreibe készültek. A tatabányai cég sikerein
felbuzdulva a német cég további gyártóhelyeket hozott létre. Ma 3 kontinensen
a cégcsoport mintegy 1000 alkalmazottat
foglalkoztat.
A tatabányai társaság ma 3750 négyzetméteren 350 dolgozóval komoly beszállítója közvetlenül a BMW-nek, WITTE-
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nek, LEAR-nek. Közvetve beszállítóként
termékei megtalálhatóak az AUDI, VW,
Daimler gépjárműveiben is.
A jövő célja egyértelműen az automatizálásé, illetve a cégcsoport számára a szerszámgyártás, a technológia fejlesztése
lesz a gyártáson kívül.
– A 2011-es a rekordok éve volt – mondja Péntek Szilveszter. – A nettó árbevételünk 30 százalékkal nőtt. 2010-ben 220an dolgoztak a német-magyar vegyes

vállalatnál, tavaly év végén a dolgozók
száma meghaladta a 350-et. Csökkentett
munkaképességű embereket is foglalkoztatunk. A siker egyértelműen a régi,
tapasztalt, és az újonnan felvett dolgozók
pozitív hozzáállásának, kitartó munkájának köszönhető. Elismerés illeti a német
partnervállalatot, akik a megrendelések
növekedésén, új vevők, projektek megszerzésén dolgoztak – hangsúlyozta az
ügyvezető igazgató.

Gyermely

Orbán Viktor tette le az alapkövet

Új malom épül Gyermelyen

Magyarország piacvezető tésztagyára, a Gyermelyi Zrt. közel 2 milliárd forintból épít új malmot, a beruházásnak köszönhetően a lágybúza és tojás mellett a
durumbúza is kizárólag hazai, vállalaton belüli forrásból származik majd. Az április
12-i alapkőletételen részt vett és beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök.
- Az üzemben 24 óra alatt 200 tonna lágybúza,
vagy 150 tonna durumbúza őrölhető majd. Az
új malom megépítésével a cég durumlisztből
is önellátó lesz, ezt eddig külföldről szerezték
be. A tojáshoz és a lágybúzához hasonlóan a
durumbúza-vertikum is teljessé válik, így a
Gyermelyi Zrt. termékei teljes egészében magyar alapanyagokból készülhetnek - ismertette
Tóth Béla, az igazgatóság elnöke az alapkőletétel
előtt.
- Gyermelyen 1989-ben indult el az első malom,
amely teljes egészében ellátja a tésztagyárat. Az
utolsó bővítés 2001-ben történt. A malom a tésztagyártás mellett sütőipari partnereket is kiszolgál, kibocsátása a tavalyi évben elérte a 100.000
tonnát, kapacitása tovább nem növelhető - indokolta a bővítést az igazgatóság elnöke.
Tóth Béla elmondta, az új malom építészeti és
statikai terveit ugyanazok a szakemberek készítették, akik 25 évvel ezelőtt az első malomét. Az
alkalmazott technológia üzembiztos, higiénikus, az őrlést számítógép felügyeli, a hatékony
légtisztító berendezéseknek köszönhetően a
malom környezetterhelése minimális.
- A társaság az idén az új malom építése mellett
még közel 1,5 milliárd forintot fordít beruházásokra. Pályázati forrást is felhasználva, az uniós
állatvédelmi előírásoknak is megfelelő 120.000
tyúkférőhelyes tojófarmot hoznak létre. Megépül egy új csomagolóanyag raktár, valamint
egy tojásválogató is - tette hozzá az igazgatóság
elnöke.
- Mindig nagy öröm egy új gyár alapkőletétele,
megnyitása, de magyar ember számára különösen nagy megtiszteltetés, ha egy malomüzem
indulásánál lehet jelen – mondta Orbán Viktor,
az alapkőletételt megelőző sajtótájékoztatón.
A miniszterelnök hangsúlyozta, minden alapkőletétel ünnep a magyar gazdaság számára, mely
azt üzeni, hogy van értelme az erőfeszítéseknek,
a nehéz körülmények ellenére jöhetnek létre új
munkahelyek, újabb és újabb családok számára
válhat valósággá a tisztességes megélhetés.
- Az új malom építése azt üzeni, hogy jó irány-

ba fordul a világ, megindulhat a nagy hagyományokkal rendelkező magyar élelmiszeripar
megújulása, újjászületése - fogalmazott Orbán
Viktor. Hozzátette, ezért a beruházás nem csupán a gyermelyiek jövőjének, a cég nyereségességének bővülése szempontjából fontos, hanem
az egész ország számára az.
- A múlt sikereiből meríthetünk manapság is, a
magyar nemzeti ipar legfényesebb napjaiban a
malomipar volt az egyik sikerágazat, a XIX. század második felében Magyarország malomipari
nagyhatalom volt Európában. Az ágazatban ma
is használják a magyarok által kitalált műszaki
megoldásokat. Nem véletlen, hogy a magyar
liszt által képviselt világszínvonal része lett a
nemzeti büszkeségnek is - fejtette ki a kormányfő.

Emlékeztetett, hogy a magyar élelmiszeripart
súlyos csapások érték a szocializmus és a privatizáció időszakában. Korábban biztosak lehettünk abban, ha jól feldolgozott terméket vásárlunk, az külföldön készült. Most - húzta alá - ez
megváltozni látszik, ennek bizonyítéka, ha egy
magyar tulajdonban lévő, bátran fejlesztő vállalkozás új malom építésébe kezd.
Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Gyermelyi
cégcsoport eddig is Magyarország büszkesége
volt, azáltal is, hogy az alapanyag-termeléstől kezdve a végtermékek értékesítéséig szinte
minden munkafolyamatot ellát, ami európai
viszonylatban is figyelemre méltó.
A sajtótájékoztatót követően Tóth Béla és Orbán
Viktor a csöpögő esőtől nem megijedve, közösen
elhelyezték az új malom alapkövét. A ceremónia
végeztével az igazgatótanács elnöke végigvezette a miniszterelnököt a tésztagyáron. Orbán
Viktor érdeklődve szemlélte a nagyrészt gépesített folyamatot, és elbeszélgetett a gyártósoron
dolgozó férfiakkal és nőkkel.
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Ercsi

Új acélszerkezeti üzem és telephelyfejlesztés a Grabarics Építőipari Kft-nél

A Grabarics Kft. mindig dunaújvárosi marad

2012. május 4-én örömteli eseményre invitálta a Grabarics Építőipari Kft. partnereit
és a sajtó képviselőit. Projektzáró ünnepség keretében avatták fel kibővített dunaújvárosi telephelyüket, illetve új acélszerkezeti üzemüket. A hároméves fejlesztési
program céljait, eredményeit Karacs László ügyvezető igazgató ismertette, majd
ünnepi beszédet mondott Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere, és Grabarics
Gábor, az építőipari vállalat tulajdonos-ügyvezető igazgatója. A nemzeti színű szalag átvágását követően a meghívottak megtekintették a felújított, kibővített telephelyet, bejárták az egyes részlegeket. Ezt követően az állófogadáson Dr. Dorkota
Lajos, a Fejér Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja pohárköszöntőjében
méltatta a beruházást.

Az első lépés: környezeti kármentesítés

A Grabarics Építőipari Kft. 2009. novemberében kötött adásvételi szerződést a szomszédságában álló közel két hektáros ingatlanra. A
környezetvédelmi állapotfelmérést követően
kerülhetett sor a terület kármentesítésére, a
veszélyes hulladékok szakszerű elszállítására, melyet a cég kötelezettségként vállalt. A
400 tonna szennyezett föld kitermelését 2010
januárjában fejezték be, a Közép-dunántúli
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
májusban nyilvánította a területet környezeti
károktól mentessé. Az akadályok elhárultak,
indulhatott a két ütemben tervezett fejlesztés.

Az I. ütem önerőből

A fejlesztés az alapvető infrastruktúra kialakításával kezdődött. Körbekerítették az ingatlant, majd kiépítették a közműellátást, a térvilágítást. Az északi területet térbetonnal fedték,
és egy minimális parkosítás is megvalósulhatott. Mindemellett teljes körűen megújult a
teherporta épülete, átépítésre, korszerűsítésre
kerültek a szociális épületek, irodát, öltözőket
és étkezőt alakítottak ki. Az első ütem végére
elkészült az új betonacél előregyártó üzem is,
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mely korábban egy közeli bérelt ingatlanon
működött. A meglévő két gépsor a toronydaruval átkerült új helyére, és 2010 óta itt folyik,
saját telephelyen a betonacél gyártása.

Folytatás pályázati finanszírozással

2011. márciusában az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Operatív
Program keretében benyújtott, „Telephelyfejlesztés és acélszerkezeti üzem kiépítése a
Grabarics Kft-nél” című pályázatot az irányító
hatóság sikeresnek nyilvánította. Az összességében 252 millió forintot meghaladó beruházást több mint 99 millió forinttal támogatta a
program. A tényleges munka 2010 augusztusában kezdődhetett el, melynek kivitelezését
a Weinberg 93 Kft. végezte.

Funkcionális és
környezettudatos megoldások

A fejlesztés során elkészült az új telephelyet
kiszolgáló közmű és úthálózat, 1300 m2 térkő
burkolatú út, valamint ehhez kapcsolódó 2500
m2-es térbeton felület és raktári épületek segítik a közlekedést, illetve a szakszerű anyagfogadást, tárolást. Sor került a meglévő, elavult

csarnoképület új funkcióinak megfelelő teljes
külső-belső korszerűsítésére. A két azonos
alapterületű, de eltérő belmagasságú épületrész új funkciót kapott: a magasabba került az
acélszerkezeti üzem, az alacsonyabba pedig a
szárazáru raktár, az elektromos műhely és a
kazánház.
A Grabarics Kft. mindennapi munkája során
nagy hangsúlyt fektet a környezettudatos
megoldások alkalmazására, így nem véletlen,
hogy a saját telephely fejlesztésénél is előtérbe kerültek ezek. Egy közel 300 m3-es esővíz
tározóval oldották meg például a szociális
épület másodlagos vízhálózatának és a zöldterület fenntartásához szükséges locsolóhálózatnak az üzemeltetését.
Az energiatudatos, alacsony költségekkel
történő üzemeltetést semmilyen téren sem
bízták a véletlenre. Külső hőszigeteléssel látták el a csarnok teljes épületét, az 1900 m2-es
tetőszerkezet ugyancsak 20 cm vastag hőszigetelést és PVC vízszigetelést kapott. Az 1200
m2-es homlokzatot 10 cm vastag szendvicspanellel burkolták, az ablakokat pedig hőszigetelt üvegezésű, nagyméretű alumínium
ablakokra cserélték. Az ajtók is megújultak,
modern, hőszigetelt szekcionált kapuk kerültek a helyükre. A járófelületet is új, a funkcióknak megfelelő 15 cm vastag ipari padlóval
fedték.
Az épület energiaellátásáról új elektromos
hálózat és egy új kazánház gondoskodik.
Az újrahasznosítást, az alacsony üzemeltethetőséget tűzték ki célul, ennek érdekében
elsődleges üzemmódban egy automatizált
faaprítékos kazánt állítottak üzembe. A cég
munkái során jelentkező fahulladékot összegyűjtik egy fedett 100 m2-es ugyancsak új tárolóban, és egy aprítógépen keresztül teljesen

Dunaújváros

automatizálva látják el így tüzelőanyaggal a
kazánt. Az üzembiztonság érdekében egy hagyományos gázüzemű kazánt is telepítettek.
A csarnok fűtési rendszere alkalmazkodik
az új funkciókhoz: az acélszerkezeti üzemben padlófűtés biztosítja az állandó munkavégzéshez szükséges komfortos hőérzetet, a
raktári részen viszont állandó fűtés nincs, egy
kiegészítő hőlégfúvós rendszer gondoskodik
szükség esetén a fagyveszélyes termékek biztonságos tárolásáról.
A fejlesztési munkák zárásaként, a terület
ipari jellegének ellensúlyozása érdekében
parkosítással, faültetéssel némi zöldterületet
is igyekeztek kialakítani.

Nagykapacitású acélszerkezeti üzem

Két részből, az előgyártó csarnokból, illetve
az élhajlító üzemrészből áll a megújult acélszerkezeti üzem, mely nehéz acélszerkezetek,
ipari csarnokok vázszerkezetének gyártását
végzi. Az előgyártó csarnok a maga 25x23x9
méteres belterével, 5000 m3 térfogatával számos, eddig nem végrehajtható gyártási mun-

kára ad lehetőséget. A 10 tonna teherbírású
daru a csarnokon belüli anyagmozgatási feladatokat látja el. Az üzem öt korszerű COfogyóelektródás ívhegesztő berendezéssel
rendelkezik. A geometriai és méretpontosság
javulását, a végtermékek minőségét garantálja, hogy a szalagfűrészes daraboló igen pontos
leszabásokat tesz lehetővé. A csomólemezek
darabolását, a furatok elkészítését egy ollós
daraboló és lyukasztó berendezés biztosítja
15 mm-es lemezvastagságig.
A hegesztések helyszínét paravánokkal árnyékolják, a folyamat közben keletkezett gázokat pedig szűrővel ellátott mobil elszívókkal távolítják el.
A 11x25x9 méteres, 2500 m3 térfogatú élhajlító
üzemrészbe hamarosan érkezik egy új motoros lefejtő, egy táblásító és egy élhajlító gép, és
a csarnokban folyó munkát ezek mellett egy 2
tonnás daru is segíti. Az üzemben akár már
6 méteres lemezek élhajlítása is megoldható
lesz. A saját kivitelezésű munkák biztonságos
ellátása mellett lehetőség nyílik majd új piaci
szegmensek - élképzésekre, takarólemezek-

Grabarics Gábor, tulajdonos-ügyvezető igazgató
- Ezt a telephelyet azért kívántuk létrehozni, hogy szolgálja
a munkánkat, az ország különböző területein az általunk
végzett projekteket. Régi vágyam valósult meg ezzel. Diákkoromban, egykori munkahelyeimen is ezt láttam, ennek
előnyeit tapasztaltam. A sokszereplős magyar építőiparban
szép számmal akadnak, akik nem is törekednek ilyen telephelyre, stabil háttérre, csupán egy-egy projektben gondolkodnak. Persze sikerül is néha egy-egy munkát elnyerniük,
ám mégis az a véleményem, hogy csakis a hosszú távon
gondolkodók, a stabil, kiegyensúlyozott termelést, tisztességes fizetést vállaló építőipari cégek fognak fennmaradni,
és a válság után felvirágozni. Ez a telephely ennek a záloga
számunkra.

Cserna Gábor, Dunaújváros polgármestere
- Örömteli városi esemény a projektzáró, különösen,
ha az egy gazdasági társaságnál történik. Számomra egy-egy ilyen alkalommal az a legkedvesebb,
ha egyértelműen látszik, hogy az adott fejlesztés
egyúttal új munkahelyek létrejöttét is garantálja.
Bár ennél a projektnél ilyen vállalás konkrétan nem
történt, mégis már most létszámnövekedésről beszélhetünk, és a fejlesztésben lévő megvalósult kapacitásnövekedés kódolja - a piaci mutatók javulása
esetén - újabb és újabb munkahelyek létrejöttét.
- Miért fontos Dunaújvárosnak a Grabarics Építőipari Kft.? Mert messze túlmutat Dunaújvároson.
A főváros több kerületében, Győrben, Nyugat-Magyarország több pontján, sőt még az osztrák fővárosban is új munkahelyeket teremtenek.
- A Grabarics Kft. csatlakozott a Regio Regia Magazin által életre hívott Értékteremtők
Köréhez, amelyben - többek között - olyan építőipari vállalkozások vannak, akik már
rájöttek arra, csakis összefogva, együttműködve lehet komoly eredményeket elérni. A
fejlesztéshez csak gratulálni tudok, és további sikereket kívánok.

re, hidegen hajlított szögacélokra igényt tartó megrendelők - megcélzására is. Az üzem
ugyanis jelenlegi létszámával évi 360 tonna
acélszerkezet gyártására képes, ami igény
esetén - többműszakos munkarend bevezetésével, ezzel arányos létszámbővítéssel
- megduplázható. A piaci helyzet javulásának függvényében tehát a telephelyfejlesztés
eredményeként új munkahelyek teremtésére
is sor kerülhet.
Az
acélszerkezeti
üzemben
jelenleg
tizenhárman dolgoznak, ezen felül üzemvezető, építésvezető és munkahelyi mérnök segíti a munkát. Ez az összetétel, és az a tény,
hogy saját statikussal is rendelkeznek, alkalmassá teszi az üzemet komplexebb vállalásokra is, a korábbinál rövidebb határidővel.

Modern raktározás,
anyagmozgatás, rendszerezés

A fejlesztés eredményeképpen jelentős változások történtek a raktározás területén is. A
szárazáru raktárba telepített nehéz állványrendszerrel megoldhatóvá vált a raklapos
áruk polcszerű tárolása. Nőtt a hasznosítható
terület nagysága, megszépült a környezet, a
telephely egésze kiválóan járható és átlátható lett. A raktározásra alkalmas terület majd
a négyszerese lett a korábbiaknak. Minden
segédanyagnak megvan a kijelölt helye. A telephelyen kialakított rend következetes fenntartásával a vállalat képessé vált az állandó
tisztaság, a kulturált munkakörnyezet megteremtésére.

További fejlesztési elképzelések

A Grabarics Kft. folyamatosan készen áll arra,
hogy megfeleljen a változó és jelenleg igen nehéznek mondható építőipari piac kihívásaira.
Az újabb és újabb fejlesztések is ezt szolgálják.
Dunaújvárosi telephelyükön, a volt acélszerkezeti üzem területén máris új terveket szőnek:
iroda, tárgyaló, irattározó, szociális blokk, előadóterem - ezek kialakításához ismét szeretnének pályázati forrást is igénybe venni.

A cég mindig is dunaújvárosi lesz

A Grabarics Kft. székhelye 2010 óta Budapesten van, de legjelentősebb fióktelepe a mai
napig Dunaújváros. Dunaújvárosi vállalatként szoktak bemutatkozni, vezetőségük,
munkatársaik Dunaújvárost tekintik a cég
igazi központjának. Az iparűzési adó jelentős
részét is a helyi önkormányzat felé fizetik, sőt
a szervezetük és mindennapi tevékenységük
működéséhez szükséges eszköz- és munkaerő-állomány csaknem egésze is itt található.
Amit lehet, megtesznek a város támogatásáért. Nagyon fontos mindannyiuk - de különösképpen Grabarics úr - számára, hogy a
cég dunaújvárosi, itt született és mindig itt is
marad.
Cseh Teréz
27. oldal
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Nagyszerű sikerek, finom zamatok, prémium minőség

Agárdi Pálinkafőzde: Tíz éve a csúcson!

Éppen két éve annak, hogy magazinunk hasábjain bemutattuk az Agárdi Pálinkafőzdét, és címlapunkról mosolygott
vissza annak vezetője. Az azóta eltelt időben számos újabb,
kimagasló eredményt értek el, nem utolsó sorban nemzeti
ünnepünkön Vértes Tibor átvehette a Magyar Ezüst Érdemkeresztet a vidékfejlesztési minisztertől. A kitüntetett főzőmesterrel a pálinkafőzde kóstolóházában beszélgettünk az alakulás óta eltelt tíz év eseményeiről.
– Sikert sikerre halmoztak az elmúlt évben. Melyek voltak a legfontosabb elismerések?
– 2011-ben közel ezer minta közül választották az év pálinkájának
a mi szilvánkat, és Szent Nikolaus napján, aki a pálinka védőszentje, letétbe is helyezték a Mezőgazdasági Múzeumban, mint nemzeti
kincset. Tavaly mi lettünk Magyarország legeredményesebb kereskedelmi főzdéje is. A szakma egyik legfontosabb megmérettetése a hagyományos, ausztriai Destillata párlatverseny. Az idén tíz országból
187 főzde nevezett 1662 mintával. Ebben a nívós mezőnyben ismét
Nemzetgyőztesek lettünk, azaz a mi főzdénk termékeit pontozta legmagasabbra a zsűri a Magyarországról érkezett 26 versenyző közül.
Óriási nemzetközi sikernek számít, hogy bekerültünk a kiválasztottak körébe, vagyis - a magyarok közül egyedüliként – a 11 legjobb
főzde közé.
– Hogy fogadta a személyes kitüntetést március 15-én?
– Hatalmas megtiszteltetés, és igazi meglepetés volt számomra, hogy
a mezőgazdasági minisztertől átvehettem a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. A kitüntetés azt jelenti számomra, hogy a szakmán túl már
politikai, társadalmi szinten is elismerik azt a munkát, amit a tíz év
alatt végeztünk, végeztem a magyar pálinka érdekében. Persze mindezek az eredmények azt is mutatják, hogy egy ragyogó csapattal dolgozhatok együtt, amely mindent megtesz a siker érdekében.
– Tíz éve szokatlan volt, hogy prémium termékekkel jelentek meg
az olcsó és rossz minőségű szeszesitalok hazai piacán.
– Mi voltunk az elsők ebben, furcsán is néztek ránk, mondván, hogy
a pálinkát ilyen áron nem lehet eladni. Ráadásul nem volt akkoriban
divat – mára pedig talán túlságosan is az lett –, hogy valaki ekkora
pénzt fektessen ebbe az ágazatba. Mostanra sok pálinkafőzde működik, hatalmas az igény jó szakemberekre. Rengeteg OKJ-s képzés van,
de a szakmát igazából a Kertészeti Egyetem sör- és szeszipari karán
lehet megtanulni, ahol kevesebben végeznek (mindössze évente 1-2
fővel lehet számolni), mint ahány profi szakemberre szükség lenne.
– Mit lehet tenni a szakma fejlődése érdekében?
– A szakképzés javítása, és a meglévő szakemberek továbbképzése
volt a célunk, amikor megalakítottunk egy érdekvédelmi szervezetet,
több más, hasonló elkötelezettségű főzdével együtt. A Pálinka Céh
tagjai a szakma elismert mesterei, akik elkötelezettek és fáradhatatlanok nemzeti kincsünk, a pálinka értékeinek és jó hírének megóvásában, iparkodnak mesterségbeli ismereteiket idehaza és külhonban
vándorolva mindenkor bővíteni, s az így megszerzett tudást megosztani a mindig többre, jobbra, szebbre törekvő pálinkakészítők és
pálinkakedvelők között. Céhes napokat szervezünk kifejezetten a
szakma számára, ahol magyar és külföldi előadók segítségével megosztjuk egymással tapasztalatainkat. Ezen kívül minden évben megyünk valamilyen szakmai útra, egy-egy ország brandjét, felépítését
tanulmányozni. Voltunk már Franciaországban, Cognac-ban, Skó28. oldal

ciában, a whisky, és Olaszországban, a grappa hazájában. Ide még
visszatérünk, mert az olaszok a gyümölcs lepárlásával is foglalkoznak, legközelebb ezt a szegmenst vizsgáljuk meg az ottani szeszipari
vállalatoknál.
– Mitől lesz jobb, finomabb egy pálinka a másiknál?
– Ha valakinek pénze van, akkor a berendezéseket meg lehet venni, lehet megfelelő helyen egy üzemet is építeni hozzá, meg lehet
vásárolni a gyümölcsöt is, de akkor is az emberi tényező az, amely
meghatározó. A szakember tudása, a szakma szeretete járul hozzá
legfőképpen ahhoz, hogy kiváló minőségű pálinka szülessen. Nagyon sokat kell tanulni, kóstolni, nyitottnak kell lenni az újdonságok
felé, világot látni, megnézni, hogy mások hogy csinálják. Jómagam is
Ausztriában tanultam a szakmát, és a mai napig folyamatosan tanulok, képzem magamat.
– Rendszeresen jelentkeznek újabb és újabb ízekkel, pálinkafajtákkal. Hogy történik a termékfejlesztés?
– Nagy szerencsém van, hogy itthon és külföldön rengeteg versenyen
vehetek részt, mint bíráló. Minden évben megvan a rálátásom arra,
hogy mások milyen minőséget csinálnak, milyen gyümölcsökből dolgoznak, vagy éppen milyenek az új trendek, és ennek köszönhetően
Magyarországon elsőként tudok erre reagálni. Természetesen az újdonságokat nem szabad lemásolni, de el lehet kezdeni hasonló fejlesztéseket. Persze mi is kísérletezünk önállóan, ezek egy része nem is
mindig sikerül igazán. Ilyen volt például a lisztes berkenyéből készült
italunk, amelyet a hazai piaccal nem sikerült elfogadtatni, ugyanakkor
Ausztriában nagy keletje van az efféle ízeknek. A magyar fogyasztó
inkább konzervatív, szereti a megszokott ízeket, illatokat, nehezebben
fogadja el az ettől jelentősen eltérő újdonságokat. Jelenleg is egy új termékcsalád piacra dobására készülünk. Izgalommal várom a szakma
és a közönség véleményét, hiszen arculatában is eltérő, új, merész,
érdekes ízvilággal bővítjük az agárdi kínálatot. Tízévesek lévén 2012ben szeretnénk tíz új termékkel megjelenni a piacon.
– Külföldön mennyire kelendő az agárdi pálinka?
– Az utóbbi több mint fél évszázad rettenetesen tönkretette a magyar
élelmiszeripar hírét elsősorban a nyugati világban. A mi exportunk
is csak 1-2%, ezen szeretnénk javítani az elkövetkező időkben, de borzasztóan nehéz visszaszerezni a presztízst. Pár éve szerencsére vala-
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mi elkezdődött, kiállítások, versenyek bizonyítják, hogy nálunk is
megindult a fejlődés a minőség irányába. Hisszük, hogy munkánkkal mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a magyar pálinka hírneve újra
régi fényében tündököljön világszerte.
– A főzde mellett működik a Pálinka Vendéglő. Honnan az ötlet?
– Az induláskor, 2002-ben úgy gondoltuk, hogy majd készítünk finom
italokat, amiket kiajánlunk a kereskedőknek és a gasztronómiának,
ők pedig értékesítik azokat. Rá kellett jönnünk nagyon hamar, hogy
ez nem egészen így működik, mert a pálinka egy olyan típusú ital,
mint a bor. A fogyasztó szeretné tudni, hogy hol és miként készül,
szeretne magával a termelővel is találkozni, beszélgetni, azaz igényli
a személyes kontaktust. Először megépítettük a kóstolóházat, és úgy
gondoltuk, hogy csak melegítőkonyhát csinálunk, azaz valahonnét
idehozzuk az ételt, és kitálaljuk. Még az építkezés közben rájöttünk,
hogy sokkal eredetibb lenne mindez saját konyhával, így alakult ki
az étterem. Ha már saját konyhát működtetünk, annak legalább olyan
minőséget kell kínálnia, mint amilyenek a pálinkáink. Az étterem abszolút szezonális anyagokból dolgozik, nálunk nem lehet mondjuk
rántott sajtot enni. Fontos az együttműködés, az összhang a főzde és a
vendéglő között, hiszen együtt viszik tovább jó, vagy rossz hírünket.
Ezért próbáljuk a minőséget tartani, és a szakácsunk feladata az is,
hogy az ételek pálinkával készüljenek. Természetesen az egyes ételek
mellé kínálunk megfelelő, hozzá illő pálinkasort is.
– Nagyon finom az agárdi gyümölcslé is. Ennek gyártása hogy került képbe?
– Annyi szép dolog van, amellyel a magyar fogyasztó nem nagyon
találkozik, vagy nem megfelelő minőséget kap a pénzéért. Ezért
mivel gyümölccsel dolgozunk, természetesnek tartottuk, hogy gyümölcsleveket is készítsünk. Sajnos erre a minőségre nincs megfelelő
technológia Magyarországon, így a magyar gyümölcsöt kivisszük
Ausztriába, ott készül ugyanis a prémium minőségű gyümölcslé.
Ugyanígy főzünk lekvárt saját használatra, és készítünk pálinkával
ízesített csokoládét kooperációban egy soproni csokigyárral. Ezeket
itt a főzdében meg is lehet vásárolni. A minőségre törekszünk itt is,
bízunk benne, hogy az Agárdi márkanév hozzájárul ezen termékek
népszerűségéhez is.
– Megszokhattuk, hogy többféle rendezvénnyel is várják a vendégeket. Mi lesz a következő program?
– Július 7-én, immár hatodik alkalommal rendezzük meg az egyre
nagyobb érdeklődéssel kísért Cigánymeggy Fesztivált. A vendégek
betekintést nyerhetnek a pálinkafőzés rejtelmeibe, próbára tehetik
érzékszerveiket a pálinkák kóstolgatása során, és a kemencében,
szabadtűzön készített finomságok mellett. Lesz szakácsverseny is,
amelyen 14 meghívott étterem méri össze tudását, készít ételeket
kappanból. Ezt egy tanyasi csirkeételekből álló kóstoló követi, amely
fogásait három hazai étterem készíti el és tálalja fel. A gyermekes
családokra is gondolva egész napos játszókert várja a gyermekeket.
A műsorvezető Badár Sándor lesz, majd a Budapest Bár koncert után
a Madarak házibuli zenekarral utcabál következik! Mindenkit szeretettel várunk a fesztiválra, amely természetesen idén is ingyenes!
– Milyennek szeretné látni az Agárdi Pálinkafőzdét mondjuk a 25
éves jubileumon?
– Azt szeretném, hogy az Agárdi továbbra is megtartsa vezető pozícióját a szakmán belül, megtartsa a fogyasztók elismerését, szeretném, ha a munkatársak – jelenleg 13-an vagyunk – kitartanának
mellettünk, jól érezzék magukat, és büszkék legyenek arra, hogy itt
dolgozhatnak. Azt is szeretném, ha családom valamelyik sarja – két
kisgyermekünk van – itt képzelné el a jövőjét, és találná meg úgy a
helyét az életben, ahogy én magam is megtaláltam.
Veér Károly
29. oldal

Közel negyvenmillió forintos beruházás

Vízisport-bázist avattak Rácalmáson
Ismét megvalósult egy sikeres pályázati projekt Rácalmáson: június 2-án, a településen megszervezett gyermeknap nyitórendezvényeként avatták fel a város új,
Duna-parti vízisport-bázisát. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Dr. Dorkota Lajos
országgyűlési képviselő, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője, Schrick István
polgármester, Füredi Gábor, a Rácalmás Sportegyesület elnöke, valamint a magyar
kajak-kenu sport több ismert képviselője.
Az új létesítményre, s a Dunán sportoló fiatalokra Kovács Enikő református lelkész kérte
Isten áldását. A nagy számban megjelent érdeklődők előtt Dr. Dorkota Lajos hangsúlyozta:
mindig nagy öröm, ha újabb megvalósult fejlesztésnek lehetünk tanulni, ebben az esetben
pedig különösen fontos létesítményről van szó,
hiszen egyaránt szolgálhatja majd a szakszerű
utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosítását, a
szabadidős sportot és a dunai víziturizmus fejlődését is a rácalmási térségben.
A beruházás megvalósítására 2009 decemberében nyújtott be pályázatot a sportegyesület.
Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehető támogatás keretében a
Rácalmás Sportegyesület sikeresen pályázott.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal,
mint a projekt közreműködő szervezetének
2011. június 6-án kelt támogató határozata értelmében a kötelezettségvállalás teljes összege, azaz a projekt elszámolható összköltsége
26.892.510 Ft, melyből a támogatás összege (az
elszámolható nettó összköltségnek megfelelően) 21.514.008 Ft. Rácalmás város önkormányzata a képviselő-testület határozata alapján
az 5.378.502 Ft önerőt biztosította a pályázat
megvalósulásához. Ezen felül egyrészt az általános forgalmi adó mértékének növekedése
miatt, másrészt a projektben az építési és eszközbeszerzési költségeken felül korlátozott
összegben elszámolható egyéb költségek, úgy
mint pályázatírás, tervezés, tervezői műveze30. oldal

tés, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés miatt
a képviselő-testület további 10.882.804 forint
többlet saját erőt biztosított a projekt megvalósításához.
Rácalmás város önkormányzata 2007-ben
kialakított egy ökoturisztikai bázist, melynek keretében egy csónakkikötő is létesült a
rácalmási Kis-Duna ágon. Sajnos a Rácalmás
Sportegyesület nem rendelkezett a megfelelő
eszközparkkal ahhoz, hogy az ökoturisztikai
szolgáltatás keretében a vízi turizmust megfelelően tudja ajánlani a térségbe látogató vendégek számára. Az igények azt mutatták, hogy az
ide látogatók szeretnék az egész napot hasznosan, tartalmasan eltölteni a városban, kihasználva a Duna által nyújtott sportolási, kikapcsolódási lehetőségeket is. Ezen „problémára”
jelentett megoldást az elnyert támogatás. A

projekt keretében a Duna parton felépült egy
77 m2-es csónaktároló fedett terasszal, valamint ehhez kapcsolódóan egy különálló öltöző
is. A létesítmény szépen simul bele a Dunaparti tájba, az igényesen kivitelezett, szolidan
díszített faépületek a szemnek is gyönyörködtető látványt nyújtanak. Mindez egy kulturált,
füvesített, parkosított, dísznövényekkel beültetett környezetben, strandfoci és strandröplabda pályák kialakításával valósult meg. Az
„utolsó simítások”, az épületek felszerelése is
sok feladatot adott, ezekben nagyon sokat segítettek a sportoló fiatalok szülei, aki számos
órát töltöttek el a bázison önkéntes munkával
annak érdekében, hogy gyermekeik a jövőben ilyen szép környezetben sportolhassanak.
A vízi turisztikai szolgáltatás maradéktalan
biztosításának érdekében a pályázat eszközbeszerzésekre is lehetőséget nyújtott. Vízi sporteszközökkel bővült az egyesület felszerelése, 4
db egyes minikajakot, 1 db kettes minikajakot,
1 db kettes túrakajakot kajaklapátokkal, 2 db
egyes minikenut, 1 db négyes indiánkenut, valamint egy 10 fős sárkányhajót vásároltak.
Szilágyi Irén

Tata

Magyary Zoltán emlék-konferencia Tatán

A Magyary Programról – Magyary városában

A tatai Hotel Kiss biztosított helyet június 8-án a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság és a Tata város önkormányzata által szervezett hagyományos konferenciának,
amelyet a jeles közigazgatási szakértő munkásságának szentelnek évről-évre. Különös aktualitást adott az idei rendezvénynek az a tény, hogy a kormányzat Magyary
Zoltánról nevezte el azt a cselekvési programot, amelynek mentén jelenleg is zajlik
a magyar közigazgatás átszervezése.
A mintegy száz résztvevőt Keresztesi József, az MZNT elnöke köszöntötte. Megnyitójában Michl József, Tata város polgármestere hangsúlyozta, hogy Magyary nem
a régmúlt tudósa, életműve ma is felhasználható, és hasznos. Bevezető gondolataiban Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott hozzátette, hogy a közigazgatás
az a terület, amely mindig többes nyomás
alatt áll, hiszen meg kell felelnie az ügyfél,
a gazdaság szereplői és az állam elvárásainak egyaránt.
A konferencia első előadója dr. Saád József
szociológus volt, aki Magyary Zoltán a tatai járásban végzett kutatásainak 1939-ben
megjelent írásos összegzéséhez (A közigazgatás és az emberek) fűzött gondolatokat. Elmondta, hogy az akkor felvetett
problémahalmaz nagyrészt ma is érvényes.
Ugyanúgy értékválságos időket élünk,
kesze-kusza a közigazgatás, így fordulatra
van szükség, amely a jó állam irányába mutat. Dr. Csite András PhD, a HÉTFA Kutatóintézet és Elemző Központ igazgatója az új
járási rendszer bevezetését előkészítő szociológiai vizsgálat eredményeit és javaslatait
ismertette. Jövőre várhatóan 170-173 vidéki
és 20 budapesti járás alakul. Ahhoz, hogy az
igényeket kielégíthessék – azaz a polgárnak
ne kelljen 15 km-nél messzebbre utazni az
ügyintézéshez – 250, területileg arányosan
elhelyezkedő közepes központra, városra
lenne szükség, ám ma ezekből csak 150 áll
rendelkezésre, így egyelőre ez a köztes járásszám valósulhat meg Magyarországon.
Az Alaptörvény és a közigazgatás kapcsolatát és fontosabb összefüggéseit boncolgatta
a következő előadó, dr. Gulyás Gergely országgyűlési képviselő. Hangsúlyozta, hogy
az állami és az önkormányzati feladatok
szétválasztására, profiltisztításra és világosabb viszonyok teremtésére van szükség a
közigazgatás megújítása révén. A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem szerepe a közigazgatás és a szakember képzés megújításában volt a témája dr. Cserny Ákos, az NKE
Közigazgatás-tudományi Kar dékánja hozzászólásának. Az új egyetem három karral
működik január elsejétől: a honvédtisztek,
a rendvédelmi dolgozók és a közigazgatási
szakemberek képzése a feladata. Ez utóbbi

különösen fontos, és az oktatói karnak is
csak olyanok lehetnek a tagjai, akik maguk
is rendelkeznek közigazgatási gyakorlattal.
Dr. Szabó Erika, a KIM Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős államtitkára
a közigazgatás korszerűsítésének lépéseiről
tartott előadást. Elmondta, hogy legelőször
„visszamegyésítették” a törvénytelenül
felállított regionális államigazgatási hivatalokat, így 2010. szeptember elsejétől újra
működik az önkormányzatok törvényességi felügyelete. Tavaly január elsejétől létrehozták a megyei kormányhivatalokat, és
ebbe a szervezeti keretbe integráltak 14 hatósági ügyet, amelyek száma a későbbiekben tovább bővül majd. A cél az egyablakos
ügyintézési rendszer megvalósítása 2013
végéig. A járásokkal jövő január elsejétől

új államigazgatási egységek jönnek létre,
és ezt nem kíséri járási önkormányzatok
felállítása. A járási hivatalok átveszik a települési jegyzők jelenleg több mint 1400 hatósági feladatának többségét. Országosan
mintegy 300 kormányablak fog működni
kétműszakos munkarendben, 8-tól 20 óráig. Nem kell azonban mindenért a járási
központba menni, a településeken működő
ügysegédek fogják a helyben átvett iratokat
továbbítani ügyintézésre.
A konferencia záró előadását a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem hallgatói (Fási Csaba, Vass Dóra, Kovács László és Sárdi Patrik) tartották, aki a tatai térségben, Magyary
Zoltán nyomdokain egy TÁMOP kutatás
tapasztalatairól számoltak be. Az előadások végeztével a résztvevők megkoszorúzták Magyary Zoltán szülőházát, szobrát és
emléktábláját, a rendezvényt támogató tatai
önkormányzat polgármestere, Michl József
és Keresztesi József, a MZNT elnöke pedig
ajándékkal kedveskedett a hasznos és tartalmas konferencia közreműködőinek.
VK

Magyary Zoltán
(Tata, 1888 – Héreg, 1945)
Katonatiszti családban született Tatán. A piaristáknál
folytatott középiskolai tanulmányait követően államtudományi oklevelet (1910), majd jogtudományi (1912)
doktorátust szerez. Kiváló adottságainak köszönhetően
végigjárja a köztisztviselői ranglétrát. Pályájának első
fele a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumhoz kapcsolódik. Az 1930-as évektől egyetemi tanári, és az általa
alapított, vezetett közigazgatás-tudományi intézetben
végzett kutató munkássága válik meghatározóvá. Ekkorra már nemzetközi hírű közigazgatási tudós.
Gyakorlati törekvései sokféle módon megnyilvánultak –
ezekre természetesen hatással voltak a korszak szellemi áramlatai is. Közülük a
tatai munkásságát említjük példaként, mert az 1939-ben megjelent “A közigazgatás
és az emberek” c. tanulmánykötet jól illusztrálja mind Magyary felfogását, mind
azt a módszert, amit alkalmazott. A közigazgatásból kiindulva Magyary a helyi
társadalom problémáinak tudományos igényű feltárásáig jut el. Így keresi egy
olyan közigazgatás működési modelljét, amely az embereket szolgálja, az emberek
érdekében jön létre.
Több nyelven beszélt, saját képességeit folyamatosan fejlesztette (pénzügytan, szervezéselmélet, gyorsírás), több külföldi tanulmányúton vett részt (Németország,
Olaszország, USA, Szovjet-Oroszország). Feleségével, dr. Techert Margit filozófussal a szovjet front elől menekülve 1944-ben Tatára, majd Héregre az erdészházba
költöznek. 1945. március 24-én – az átvonuló szovjet csapatoktól elszenvedett atrocitások hatására – az önkéntes halált választják. A tatai Környei úti temetőben
alusszák örök álmukat. Gyermekük nem volt, Magyary utolsó oldalági leszármazottja 2002-ben halt meg.
31. oldal

Hirdetések

Sopron, 84-es út mellett
Tel.: 20/4333-505,
99/334-266
Nyitva
Márc. - nov.:
naponta
Nov. -márc.:
csapadékmentes
hétvégeken

Regio Regia

Hírek a régióból

Hárommilliárdos fejlesztés az Inotalnál
Az INOTAL Zrt. versenyképességének javítása komplex technológiai fejlesztés és új munkaerő foglalkoztatása révén
A várpalotai INOTAL Zrt. a versenyképesség javítása, árbevételének jelentős növelése és 50 új munkahely létrehozása érdekében komplex technológiai fejlesztésbe
kezdett, melynek értéke három és félmilliárd forint. A befejezés várható időpontja
2014. január 31. A vállalat a beruházáshoz a GOP-2.1.3 pályázat keretében 914 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.
Az INOTAL Zrt. vezetősége komplex technológiai fejlesztési projekt megvalósításáról
határozott, melynek révén piaci pozícióit
erősítheti, és ötven új munkahelyet teremthet. A projekt épít a korábban Inotán működő alumíniumkohó volt dolgozóira és más,
fémipari feldolgozási tapasztalatot szerzett,
ma munkát kereső emberek tudására.
A pályázati támogatás 914 millió forint ös�szege mellett tulajdonosi befizetés s banki
hitel fedezi a beruházás 3,480 milliárd forint
összértékét.

A cég fő termékei közé tartoznak az ún. alumínium durvahuzalok, melyek legfőképp
villamos vezetékek, élelmiszeripari csomagolóanyagok és mechanikai huzalok alapanyagául szolgálnak. A projekt legnagyobb
eleme egy új durvahuzal gyártósor, ami a
hozzátartozó infrastruktúrával együtt kétmilliárd forintba kerül. A 40 éve üzemelő
régi berendezéshez képest az új gép más, keresettebb ötvözetek előállítására is alkalmas.
A vállalat a durvahuzal egy részéből húzott
huzalokat is gyárt helyben. A lapos termé-

kek, a hengerelt keskenyszalag, és az alumínium tárcsa (aerosolos palackok előterméke)
gyártásának korszerűsítéséhez, a választék
bővítéséhez négy új hőkezelő kemence kerül
az üzembe.
Az új füstgáztisztító magasabb hulladék újrahasznosítást tesz lehetővé, ami a vállalat
elemi érdeke, emellett a fenntartható fejlődés
egyik prioritása.
Természetesen az informatikai háttér is bővül,
a termékek, folyamatok nyomonkövetését és
irányítását végző, munkaállomásokkal kiegészített új szerverpark létesül.
Az INOTAL Zrt. vezetősége elkötelezett a projekt sikeres megvalósítását illetően, bízik a
kedvező piaci fogadtatásban, és elszánt a fenntarthatóság érdekében folytatott munkában.
Nagy István
vezérigazgató

INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zrt.
Cím: H-8104 Várpalota, Fehérvári út 26.
E-mail: inotal@inotal.hu
www.inotal.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Végre élményfürdőzhetünk!

Gárdony újabb vonzereje

Ahogy már a polgármesteri beszámolóban elhangzott, Gárdony turisztikai világa
új elemekkel bővült: a sétány, a Gárdonyi Emlékház tőszomszédságában elkészült
a tavaszi átadás óta több mint 3000 főt vonzó rönkvár, s már akkor az utolsó simítások zajlottak az Agárdi Gyógy-és Termálfürdőben. Május végétől az eddig nagyon hiányolt wellness-és élménymedence várja a látogatókat úgy, hogy közben
a jegyárak sem emelkedtek.

Egyszerre elegáns és ötletes az új
medenceegyüttes az Agárdi Gyógyfürdőben. Végre együtt szórakozhat a család apraja-nagyja, hisz a legkisebbek is
élvezhetik a vízi játékokat a kis vízben

tocsogva, a vödrös csodával játszva, míg
a nagyobbaknak már kihívást jelenthet
a gömbre fölmászás, a zuhanyfüggönyös
barlang és a lehető legbiztonságosabb
hullámcsúszda.
A felnőttek a gyógyvíz mellett élvezhetik
a masszázságyakat, különböző erősségű zuhanyokat, sodró folyosót. Mindig
több attrakció működik folyamatosan
– nincs kényszerű várakozás, rohanás a
jó helyekre – egyszerűen választani kell,
és mindent kipróbálni. Aki megéhezik
vagy szomjúság gyötri, egy ún. vízi bárba
térhet be anélkül, hogy el kéne hagynia
a medencét, s felügyelet nélkül kellene
hagynia gyermekét.

A vízi programok mellett továbbra is népszerű az árnyékos játszótér.
A fürdő vezetősége egész nyáron gyermekprogramokkal népszerűsíti a fürdőt
és az új szolgáltatásokat úgy, hogy a belépőjegyek árát nem változtatja, inkább az
új és visszatérő látogatók számának növekedésétől remél plusz bevételeket.
A városvezetés tervezi azt, hogy a most
jól működő kemping mellé egy hotelt is
építtet.
Dr. Göde Andrea
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Gazdaság

Cluster-S-Cope projekt

Innováció és klaszterfejlesztés
svájci-magyar partnerségben
A Közép-dunántúli Regionális Informatikai Klaszter (KDRIK) a klasztervállalkozások
nemzetközi szereplésének erősítését tűzte ki célul. Meghívásukra a veszprémi HITA
irodájába szervezett szakmai találkozón részt vett svájci partnerük, az IKT Klaszter
Bern (TCBE.ch) klasztermenedzsere, Christoph Beer is, aki több sikeres nemzetközi
innovációs projekt tapasztalatával érkezett. Vele, és Berkovich Gáborral, a KDRIK
Irányító Bizottságának elnökével beszélgettünk a Cluster-S-Cope, a Svájci-Magyar
Partnerségi Program által támogatott projekt eddigi eredményeiről és terveiről.
– Pintér Zsuzsannát a projekt vezetőjét kérem, mutassa be a projekt célkitűzéseit!
– A klasztermenedzsment szervezetek partnerségi programja 2012 januárjában indult,
az előkészítő szakaszban megterveztük a két
klaszter együttműködését támogató közös
web platform funkcionális szolgáltatásait. Az
első szakmai workshopon véglegesítettük a fejlesztési irányokat, mely alapján elindíthatjuk a
fejlesztést. A mai workshopunk témája a nemzetközi klaszter-együttműködések ösztönzésének tapasztalatai, a megismert módszereket
szeretnénk beépíteni a KDRIK Go International
stratégiájába.
– A program keretében még két workshopot
tervezünk, melynek témái szorosan kapcsolódnak az EU klaszterfejlesztési stratégiájában
meghatározott célokhoz.
Christoph Beer klasztermenedzsert a főbb
klaszterfejlesztési elvekről, illetve a berni klaszterről
kérdeztük.
– Az áprilisban, Bécsben megrendezett Európai klaszter konferencia hívószavai az „open
innovation” és „interclustering” voltak. Mit
jelentenek ezek az elvek, és hogyan valósulnak meg a Cluster-S-Cope projektben?
– „Interclustering” egyike a fő céljainknak és
lényegében azt jelenti, hogy több klaszterrel
is együttműködünk, tapasztalatot és tudást
cserélünk. Elérkezett az idő, hogy az egyes
klaszterek, melyek kezdetben külön dolgoztak,
egy kicsit együtt is növekedjenek. Az „open
innovation” elve alapján pedig azt a tudást és
azokat az innovatív gondolatokat szeretnénk
beépíteni saját fejlesztési folyamatainkba, amelyek a közösségi erőre és a nyílt eszmecserére
épülnek.
– Mi a svájci-magyar kooperáció fő célja?
– Nehéz kiemelni egyetlen prioritást, hiszen jó
néhány fontos dolgot szeretnénk elérni a projekt
során. Nagyon lényeges, hogy a közös munka
előnyeit kihasználjuk. Az IKT Klaszter Bern immáron több mint 16 éve működik, így a viszonylag fiatal Innoskart klasztermenedzsmenttel
megoszthatjuk az évtizedes tapasztalatokat.
Emellett kiemelném, hogy a két klaszter tag34. oldal

jainak együttműködését is szeretnénk előmozdítani, hiszen a fő cél valóban nem lehet más,
mint partnereink erősítése.
– Mit lehet tudni az Önök klaszteréről?
– Az IKT Klaszter a főváros régiójában, Bern
kantonban működik. 1996-ban alakultunk és
ma már több mint 200 tagot számlálunk, köztük vállalatok, kutatóintézetek és kormányzati
szervezetek is megtalálhatók. Több területen is
működünk, de a nemzetközi kapcsolataink kiépítése és ápolása első helyen szerepel.
– Milyennek találja Magyarországot?
– Az első benyomásaimat Magyarországról
nagyjából 25 éve szereztem és már többször is
jártam itt. Tavaly például már megismerhettem
Veszprémet, mint turista. Az emberek barátságosak, vendégszeretők, a két ország kultúrája
hasonló, szóval mindig szívesen utazom ide.
Berkovich Gábor azt a lehetőséget emelte ki, amely
a nemzetközi együttműködések erejében rejlik és a
hazai vállalkozások hosszú távú sikerességét garantálhatja.
– Mik a fontosabb tudnivalók az IKT Klaszter
Bern és a KDRIK klasztermenedzsment szervezeteinek. partnerségi projektjéről?
– A két klaszter együttműködése három éve
kezdődött. A svájci, nagy hagyományokkal
és körülbelül 200 klasztertaggal rendelkező
IKT Klaszter Bern menedzsmentjével való
szorosabb kooperáció az első lépés, amit majd
szeretnénk kiterjeszteni a klasztertagokra is.
Októberben már volt egy rendezvényünk Székesfehérváron, amelyen meghívásunkra a svájci klaszter 12 tagvállalata képviseltette magát.
Gyakorlatilag az a fő cél, hogy ezeket az eseti
találkozásokat „aprópénzre váltsuk”, nemzetközi üzleti kapcsolatokká konvertáljuk.
– Milyen pluszt adhat egy nemzetközi együttműködés kiépítése, jelen esetben a svájci
partnerség?
– Mindenki tudja azt, hogy a mai magyar gazdaság milyen állapotban van, a piac kis híján
összeomlott. Aki növekedni akar, kénytelen
külföldön teret találni magának. A külföldi pi-

acok feltérképezése és a lehetőségek megtalálása éppen ezért a fejlődés egyik alapja a hazai
vállalkozások és klaszterszervezetek számára.
Ugyanilyen fontos, hogy a fejlődéshez elengedhetetlen K+F munkánkhoz szükségünk van
külső partnerekre. Ugyan nagyon jó társak
tudnak lenni a hazai kutatóhelyek, egyetemek,
főiskolák, de be kell látni, hogy Ausztriától és
Svájctól rengeteget lehet még tanulni, illetve a
fejlesztések kapcsán felépített kapcsolatok a piaci munkában is kamatoztathatók.
– Ez persze nem az egyetlen nemzetközi kapcsolatunk. A klasztermenedzsment részt vesz
pl. egy több éves közép-európai EU-s projektben, ahol innovációs partnerségi területen
kooperál több határon túli intézménnyel. Markáns célunk a nemzetközi kapcsolatrendszerünk folyamatos fejlesztése, új szakmai partnerségek kialakítása.
Taizs Gergő

Regio Regia

Projektzáróra készül az Europlast Team Kft.

Vállalatirányítási rendszer, e-shop a vevőkért
Napokon belül zárja a GOP-2009-2.2.3 kódszámú uniós pályázati projektjét a tatabányai
Europlast Team Kft. A beruházás - melynek
összköltsége meghaladja a huszonhatmillió
forintot - egy új, korszerű vállalatirányítási
rendszer bevezetését célozta meg. A pályázat
segítette továbbá az ehhez szükséges eszközök beszerzését és egy webáruház elindítását is, ötven százalékos támogatást nyújtva a
programhoz. Erős Erika ügyvezető igazgató
örömmel számolt be a fejlesztésekről.
- Mit tud a most üzembe helyezett vállalatirányítási
rendszer? Milyen előnyökkel jár ennek használata?
- Vállalatirányítási rendszert általában azok a cégek vezetnek be, akik nagy ügyfélkörrel és/vagy
nagy árukészlettel, esetleg több telephellyel rendelkeznek. Sok tízezer adat tárolása, nyilvántartása
ugyanis előbb-utóbb enélkül lehetetlen. Az új vállalatirányítási rendszerünk egy integrált eszköz,
amelyben nyilván tudjuk tartani partnereink adatait - a székhelyen túl, telephelyeiket, számlázási és
postacímüket, kapcsolattartóikat és persze minden
fontos alapadatukat. Ez elengedhetetlen a későbbi jó
marketingkampányok lebonyolításához, és persze
az ajánlatok, megrendelések, számlák kezeléséhez,
mert a rendszer természetesen ezeket a folyamatokat is segíti.
A partnernyilvántartáson túl nagyon sokféle modulból áll ez a programrendszer, hogy csak a legfontosabbakat említsem: munkaügyi modul, ahol a
saját dolgozók adatait tudjuk kezelni. Pénzügyi modul: online bankok és a számlázó program együttműködésével, készletnyilvántartó modul: ahol az
árukészletünk változását tudjuk napra készen nyilvántartani, de számos más apróbb egység is segíti
a mindennapi munkát. A lényeg, hogy nincsenek
duplikált adatok, és az egyes részek egymással összhangban képesek működni.
Ennek eredményeként az egyes vevőkről pontos
és gyors információkkal rendelkezünk, marketing
kampányokat tudunk indítani, és természetesen
számos fontos vezetői döntés előkészítésében is
hasznunkra van a rendszer, például a controlling
modulnak köszönhetően.

- A cég fő profilja a nyílászárók értékesítése és beépítése, illetve az ezekhez kapcsolódó kiegészítők forgalmazása, építőipari anyagok biztosítása. El lehet
adni ezeket a termékeket online módon is? Merthogy
a pályázati projekt keretében egy webáruházat is kialakítottak.
- El bizony! Sőt! Talán meglepő, de egyre többen szeretik interneten keresztül intézni az ilyen jellegű
ügyeiket is, ezt már a weblapjainknak köszönhetően
eddig is megtapasztaltuk. Éppen ezért igyekeztünk
tovább lépni, fejlődni ezen a téren. A termékek a fotók
alapján jól azonosíthatóak, a méreteken meg nincs
mit magyarázni. Rengeteg információt tud adni egy
ilyen webáruház, és ezt a vevők nagyra értékelik. De
sokan akadnak olyanok is, akik az e-shopban kikeresik a nekik megfelelő terméket, majd utána besétálnak az üzletünkbe, és ott már off-line módon szerzik
be a kívánt holmit. A mi célunk a webáruházzal az,
hogy minél szélesebb réteget el tudjunk érni és ki
tudjunk szolgálni elektronikus vagy hagyományos
úton. Megfelelő mennyiség esetén a vevőnek be sem
kell fáradnia hozzánk, a helyszínre tudjuk szállítani a kért termékeket. A webáruház természetesen
a vállalatirányítási rendszerrel is összhangban áll,
egymásnak adatokat szolgáltatnak, ezzel rengeteg
kézi munkától szabadulunk meg, és megszűntek a
kettős vagy többes nyilvántartások, az ezekből adódó hibák.
- Mikortól lehet online rendeléseket indítani és milyen címen?
- A www.europlastablak.hu oldalunkról lesz elérhető webáruházunk - a későbbiekben gondolkodunk
saját önálló domainnév választásáról is -, és a projekt teljes zárását 2012. június 30-áig kell megtennünk. Július 1-jétől tehát mindenképpen nyitva
leszünk ilyen módon is. Nagyon várjuk már ezt a napot, és a továbbiakban is nagy reményeket fűzünk
az online nyitáshoz. Biztosak vagyunk benne, hogy főleg első - vevőink sem fognak rosszul járni, hiszen
igyekszünk egy nagyszabású nyitókampánnyal indulni, kedvezményekkel, különlegességekkel... de
ennek részleteiről most még nem beszélhetek.

2800 Tatabánya, Alkotmány u. 88. Tel.: 34/799-100; e-mail: info@europlastablak.hu
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In memoriam

Elhunyt Sulyok Kálmán író, újságíró
Életének 67. évében elhunyt Sulyok Kálmán, a Regio Regia magazin volt munkatársa. Az írás mellett filmezett, és színdarabokat is rendezett. A vidám, állatszerető, nagyszívű barát és kolléga emlékét örökké megőrizzük!
A mai Savaria Egyetemen, Szombathelyen szerzett könyvtáros-népművelő és
magyartanári, főiskolai diplomát. Az újságírás mellett filmeket rendezett, és regényeket is írt. A Dolgozók Lapja majd
a 24 Óra című újságnál dolgozott, majd
2003-4-ben a Regio Regia munkatársaként írta felejthetetlen hangulatú cikket
magazinunk oldalain szülőföldjéről, a
Bakony vidékéről.
Az írás mellett filmezett, és színdarabokat is rendezett. Dokumentumfilmjei
a Pányvák, a Bujdosó félvér, valamint
a Máriás nővérek. Legismertebb műve,
A kisbéri mecénás regényként is megjelent, illetve játékfilmként és a színpadon is látható volt. Önéletrajzi regénye a
Nézz az égre, nézz a földre! címet kapta.
Jelenleg nyomdában van hamarosan kiadásra kerülő utolsó regénye, a Szülőföldem szép határa, Vérteskethely.
Veér Károly
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Nagy sikerrel mutatta be 2008-ban a Kisbéri Színház volt kollégánk darabját, A kisbéri mecénás-t.
Sulyok Kálmán balról az ötödik a fotón.

Fejér megye

balról jobbra: Győri Imre, Cserta János, Kozma Ágnes,
Radetzky Jenő, Simon Kata

Kamarai díjazottak köszöntése a küldöttgyűlésen

A Gazdaság Házában 2012. május 24-én 10 órai kezdettel került sor a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara XXXV. küldöttgyűlésére. Átadásra kerültek a kamara
által alapított díjak, és ünnepélyes keretek között a gazdaság szereplői köszöntötték a jövő generációját, az országos és nemzetközi versenyeken kimagaslóan jól
teljesítő szakmunkás tanulókat.
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara négy díjat adományozott: életműdíjat, év
vállalkozója díjat, Fejér megye gazdaságáért sajtódíjat és Fejér megye gazdasága védelméért rendőrségi díjat. „Életműdíjban”
Cserta János Alba Zöchling Kft. tulajdonos-ügyvezetője részesült. „Év vállalkozója” díjjal Győri Imrét, a bicskei székhelyű

Magyarmet Bt. ügyvezetőjét tüntették ki.
Fejér megye gazdasága védelméért kamarai rendőrségi díjat dr. Simon Kata rendőrhadnagy Sárbogárdi Rendőrkapitányság
nyomozója kapta. Fejér megye gazdaságáért sajtódíjat Kozma Ágnesnek, a Vörösmarty Rádió munkatársának adományozta
az FMKIK elnöksége. Kamarai munkáért

elismerő oklevélben részesült: Domokos
Tamás, dr. Vári Kovács József, Macher
Endréné, Puska József és Zámbó Zoltánné.
A küldöttgyűlés ünnepélyes részében a
gazdaság szereplői köszöntötték a Szakma
Kiváló Tanulója ez évi versenyének díjazottait, nemzetközi versenyeken sikereket
elért szakmunkástanulókat, a felkészítő tanáraikat és a szakiskolák igazgatóit.
A küldött testület megtárgyalta az FMKIK
2011. évi munkaterv és költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót, a FMKIK 2011. évi
mérlegbeszámolóját, 2012. évi üzleti tervét.

Buda Csilla

Építőipari Vállalkozások Szakmai Napja

Az építőipari vállalkozások szakmai napja 2012. június 1-jén egy
építőipari konferenciával, kettős megnyitóval indult. Radetzky
Jenő a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke rendkívül borúlátónak tartja a hazai építőipar helyzetét, s amíg a
gazdaság nem képes pozitív irányba elmozdulni, addig komoly
eredményeket sem lehet várni. Építőipari bumm háborúk, katasztrófák után voltak, ezeket senki sem kívánhatja, még a javulás érdekében sem. Gyors fejlődésre tehát kicsi az esély, marad
a felújítás, korszerűsítés, energetikai fejlesztés, a zöld megoldások előtérbe helyezése. Éppen ezért a konferencia tematikáját
is ehhez illesztették. Elnök úr köszöntő szavaiban kiemelte mindannyian egy nagy építkezés részesei vagyunk, együtt kell
építenünk jövőnket, ehhez pedig erőt meríthetünk építőinktől,
akik akár több száz évre szóló alkotásaikkal példát mutatnak
számunkra. Az építők napján ezért is ünnepeljük őket.
Nagy István, az FMKIK Energia Klubjának elnöke csupán néhány mondat erejéig vette át a szót, és a jelenlévők köszöntése
után rátért a lényegre: „Nézzük meg ma itt együtt, hogy ebben
a környezetben mit tudunk ma tenni a magyar építőiparért, annak versenyképesebbé, hatékonyabbá tételéért!” Ezt követően
átadta a szót a szakmai nap első előadójának, Dr. Vári Kovács
Józsefnek, a Hat Faktor Kft. ügyvezetőjének, aki az Ausztriában, Németországban és Svájcban alvállalkozni szándékozó
építőipari szakemberek számára foglalta össze a legfontosabb
tudnivalókat. Vári Kovács urat Szabó Sándor András, az FMKIK
pályázati és innovációs tanácsadója követte, aki az Enterprise
Europe Network vállalkozókat segítő munkáját mutatta be. A
kávészünet után Nagy Istvántól, a Nagy és Társa Kft. ügyve-

zetőjétől, illetve Nemes
Andrástól, a Tető Építők
Egyesületének elnökétől
azt tudhattuk meg, hogyan érdemes a lakást,
a házat felújítani. Az
ebéd előtti plenáris ülést
a Zöldfal technológiáról szóló előadás zárta.
Karsai Holding Zrt. és a
Magnolia Art Kertépítő
Kft. közös fejlesztését
Vincze Tamás, a kert- Az egyik nívódíjas a Napsugár lakópark
építő cég ügyvezetője
ismertette. A délutáni szekcióüléseken a családi házak, illetve
a panelek felújítása és modernizálása volt a téma. Végül a konferencia egy szakmai látogatással zárult, az érdeklődők a Hotel
Magyar Királyt kerestél fel közösen.
Az építőipari szakmai nap másnap a Vörösmarty Mihály Ipari
Szakképző Iskolában folytatódott, ahol Építőipari Szakmai Kiállítás – több mint 40 vállalkozás mutatta meg magát – és egész
napos családi program várta az idelátogatókat. A programok
részeként átadásra került a Fejér Megyei Építőipari Nívódíj,
idén a székesfehérvári Napsugár Lakópark, és a Szent István tér
7. szám alatti lakóház, valamint a móri Wekerle Sándor Szabadidőközpont és a dunaújvárosi Evangélikus templom részesülhetett elismerésben.
- réz
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Hírek a régióból

Tapolca

A város legrosszabb útjai
megújulnak

Tapolca

Új kerékpárút szakasz épül

T

apolcának régóta dédelgetett „álma” volt, hogy a Keszthelyi
út Ipar utcai körforgalmi csomópontja és a Hősök tere közötti szakaszának, valamint a Május 1. utca teljes hosszának
felújítására és korszerűsítésére sor kerüljön. Ennek megvalósítására az Önkormányzat önerőből nem lett volna képes, ezért amikor
a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” címmel megjelent a pályázati felhívás, 2012. január 30-án projektjavaslatot nyújtott be.
Tapolca Város Önkormányzata a „Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése” című
pályázatát a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. február 1-jei nappal befogadta. A
pályázatokat az Irányító Hatóság elbírálta, és 2012. április 21-én
levélben adott értesítést arról, hogy 90%-os támogatási intenzitás
mellett, 107.023.698,- Ft-os elszámolható összköltséggel támogatja.
A projekt fő célja a Keszthelyi út és a Május 1. utca útszakaszainak felújítása, a burkolat megerősítése, a csapadékvíz elvezetés
javítása, a Sümegi út - Május 1. utca csomópont forgalombiztonságának növelése és a Keszthelyi út és a Május 1. utca gyalogosközlekedésének biztonságosabbá tétele.
A projekt eredményeként 1253 m (ebből 831 m a Keszthelyi út,
422 m a Május 1. utca) felújított, korszerű, egységes, fizikailag
összefüggő úthálózat kerül felújításra.
A projekt megvalósításával Tapolcának lehetősége nyílik arra,
hogy a város legrosszabb műszaki állapotban lévő útszakaszait
felújítsa, korszerűsítse.

Rácalmás

Újabb 300 millió az Ófalura

A

z önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően
Rácalmás újabb 301 millió forint támogatást nyert az
Ófalu csúszásveszélyes partfalának megerősítésére. E
támogatás eredményeként már a harmadik üteme valósulhat
meg a közeljövőben a védelmi beruházásnak. Az önkormányzat
10 százalék önrészt biztosít a munkálatokhoz.
Schrick István polgármester és Molnár Tamás, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kft. ügyvezető igazgatója
áprilisban írta alá a „Rácalmás-Ófalu III. ütem, Ráctemplom környékének partfal-stabilizációja” című projektre vonatkozó szer38. oldal

A

z elmúlt évben Tapolca Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be a tapolcai kerékpárforgalmi hálózat további fejlesztésére. Az Önkormányzat
a Közép-dunántúli Operatív Program keretén belül a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” tárgyú felhívásra 2011.
július 28-án projektjavaslatot nyújtott be a „Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” címmel.
A KDOP-4.2.2-11-2011-0004 azonosító számú projekt 90%-os
támogatási intenzitású, 87.066.127,- Ft összegű támogatásban
részesült, amely az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából és a Magyar Köztársaság központi költségvetéséből kerül finanszírozásra. Az önerő biztosítására
Tapolca Város Önkormányzata vállalt kötelezettséget. A beruházás elszámolható összköltsége 96.740.141,- Ft.
A projekt megvalósításának fő célja a Tapolca, Dobó városrész és a belváros közötti biztonságos kerékpározhatóság kialakítása. A kerékpárút megépítésének további céljai között
szerepel a Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános és Sport Iskola, a Tapolcai Óvoda Szivárvány
Intézményegysége, a Keszthelyi út északi oldalán található ipari szolgáltatási terület kerékpáros összeköttetésének
megoldása egymással és az Alkotmány utca – Május utcai
városrésszel. A kerékpárút mentén 8 db kerékpárral megközelíthető célállomás kerül kialakításra.
A kivitelezési munkálatok elvégzésére közbeszerzési eljárás
került lefolytatásra, melynek nyertese a jó tapolcai referenciával rendelkező HORVÁTH-ÉP Közmű-, Út- és Mélyépítő
Kft. lett. A Vállalkozási szerződés megkötésére 2012. május
17-én ünnepélyes keretek között került sor. A projekt tervezett befejezési határideje 2012. október 31.
ződést. Városunk 301 millió 720 ezer 330 forint vissza nem térítendő támogatásban részesül az Európai Regionális Fejlesztési
Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból. A projekt
teljes költsége 335 millió 244 ezer 811 forint.
Mint ismeretes, az Ófalu-projekt II/A. üteme a közelmúltban fejeződött be, a II/B. ütem pedig a közbeszerzési eljárások lezárása
után várhatóan nyár elején kezdődik el. A III. ütem, amelyre a
mostani több mint háromszázmillió forintos támogatás vonatkozik, az év végén kezdődhet meg, ekkor indulnak el a védelmi
munkálatok a Ráctemplom környékén, és érintik a Szávó közt, a
Bruck közt, a Kossuth Lajos utcát, a Parti sétányt, a Kiss Ernő utcát, a Rác közt és a Béke közt. A műszaki tartalom közel azonos
a II. ütemben végrehajtott feladatokkal: a kivitelező megoldja a
talajvizek kivezetését a Dunába, nagy mélységben cölöpöket és
dréncsöveket épít be a csúszásveszélyes partfalba. A kivitelezés
befejezésének várható időpontja 2014. január 31-e.

Hírek a régióból

Komárom

Komárom támogatással
segíti vállalkozóit

K

omárom városa idei költségvetésében is biztosít forrásokat a kis- és középvállalkozások támogatására, melyet pályázati formában a következő tevékenységekre
lehet igényelni: külső forrásokhoz (hitel, vagy vissza nem térítendő forrás pályázatokhoz) visszatérítendő önrész biztosítása
5.000.000 Ft-ig. A fenti források biztosítására a pályázatokkal
összefüggő kiadások részbeni megtérítése vissza nem térítendő
támogatás formájában 200.000 Ft-ig.
A vállalkozások szakmai fejlődését biztosító rendezvények kiadásainak részbeni megtérítése vissza nem térítendő támogatás
formájában 100.000 Ft-ig.
A támogatásokkal összefüggő pályázati felhívás és adatlapok letölthetők a www.komarom.hu honlapról, illetve a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány komáromi irodájában ezekről részletes tájékoztatást
is kaphat (2900 Komárom, Árpád utca 21. telefon: 34/345-305).
A pályázatok befogadása és elbírálása a rendelkezésre álló keretösszeg
felhasználásáig tart.

Badacsonylábdi

Minőségi turizmus
minden korosztálynak

A

z MZ/X Kereskedelmi Kft. – az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési előirányzatból 59.017.815,- Ft összegű, vissza
nem térítendő támogatásban részesült a 131.163.500,- Ft
összköltségű beruházásához a Badacsonytördemic község
Badacsonylábdi településrészén található Eldorádó Kempingben.
Egy már meglévő ingatlanegyüttes felújítása, bővítése révén 22 vendégszoba került kialakításra 88 férőhellyel. Új
apartmanok várják a vendégeket, és az épületek alkalmassá
váltak az elő- és az utószezonban történő használatra egyaránt. Két szobát teljes mértékben akadálymentessé tettek,
és minden szobánál megtörtént a burkolatok, vízvezetékek
és fűtéscsövek cseréje, új alternatív fűtési-hűtési rendszer
került kiépítésre, minden helyiség újra lett festve-mázolva,
valamint új, funkcionális egyedi bútorzat biztosítja a kényelmes pihenést.
A beruházás a vállalkozás és az ingatlan történetében is az
eddigi legnagyobb mértékű fejlesztés volt, amely igen jelentős előrelépés térségünk turisztikai vonzerejének növelése
szempontjából.

Dunaújváros

Bemutatták az
Új DunaPolis stratégiát

E

lkészült a Közép-Duna Térség gazdaságfejlesztését
célzó program, melynek célkitűzéseiről a Dunaújvárosban 2. alkalommal megrendezett Danuwin Közép Dunatérségi gazdaságfejlesztési konferencián számoltak be az Új Dunapolis Gazdaságfejlesztési Klaszter
résztvevői és a stratégia kidolgozói.
Dunaújváros és kistérsége még mindig az ország fejlettebb
térségei közé tartozik, és bár az ezredforduló környékén
megtapasztalt jelentős visszaesés óta sikerült stabilizálni
a helyi gazdaságot, mind a vállalati, mind az ezen alapuló térségi versenyképesség hosszú távon csak a folyamatos
innovációk révén tartható fenn. A térség, a felsőoktatási és
ipari szereplők közös érdeke, hogy folytatódjon a viszonylagosan nagyarányú gazdasági növekedés, és annak feltételei
állandósuljanak.
A Közép-Duna Térségi Gazdaságfejlesztési Platform 2010.
december 22-én alakult – mely azóta Új DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter néven intézményesült – elsődleges feladatául tűzte ki a térség gazdaságfejlesztési koncepciójának
kialakítását. A Dunaújváros központi szerepével kialakult
közép-dunai térség fejlesztésének főbb irányait a Budapesttel való kapcsolat, a magas urbanizációs szint, a népesség
magasabb iskolázottsága, a térségi vállalkozási hajlandóság,
s a helyi piacok viszonylag nagy fogadóképessége határozza
meg.
– Jövőképünk egy olyan tartósan versenyképes gazdasági
térség, ahol a munkát, a vállalkozást és a teljesítményt megbecsülik, a vállalkozások közötti intenzív együttműködések
alakítják a gazdasági fejlődést és ahol felelősen gazdálkodnak a térség emberi, környezeti és gazdasági erőforrásaival
- üdvözölte a konferenciát Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
Az Új DunaPolis Gazdaságfejlesztési Klaszter stratégiájában
7 fejlesztési programot dolgozott ki, amely fejlesztési programok egy-egy stratégiai cél elérését szolgálják: könnyen mobilizálható, jó munkaerő biztosítását; a fiatalok elvándorlásának visszafordítását; kiegyensúlyozott vállalkozói környezet
megteremtését; fejlett áruszállítási rendszer kialakítását;
az energiaellátás biztonságának és a hatékony energiafelhasználás megteremtését; egészséges, tiszta és kockázatmentes környezetet, valamint a térség versenyképességének
érdekében a képzések és a helyi kutatás-fejlesztés és innováció erősítését.
– Fő célunk, hogy Fejér megye 2020-ra Magyarország legversenyképesebb térségévé váljon, ahol mind az egy főre jutó
beruházásokban, mind a munkatermelékenységben, mind a
foglalkoztatási szintben, mind az egy főre jutó GDP tekintetében ne csak jelentősen az országos átlag felett teljesítsen
a térség, de közvetlen versenytársainak, a hozzá hasonló
adottságú megyei jogú városokat is tartalmazó térségeknek
a versenyében minden évben dobogós helyezést tudjon felmutatni - mondta Králik Gyula, a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
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ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁLOK
IV. HUNGARIKUM FESZTIVÁL
2012. július 27-31.
Helyszín:
Balatonalmádi Szent Erzsébet liget-Wesselényi strand főbejárata
Öt napon keresztül egy helyen élvezhetjük mindazt,
ami egyedi a magyar gasztronómiában:
kisüsti pálinkák, környezetünk boros gazdáinak kínálata,
kürtöskalács, házi húzott rétes.
Az ínyencségeken kívül népművészeti és kézműves bemutatók,
hagyományőrző előadások,
táncok, operettek, slágerek, cigányzene,
magyar filmek és népmesék is várnak ránk.
http://www.balaton-almadi.hu

ALMÁDI BORFESZTIVÁL
2012. augusztus 3-20.
Helyszín:
Balatonalmádi Szent Erzsébet liget-Wesselényi strand főbejárata
Fedezze fel hazánk zamatos borait, a Balaton-part és testvérvárosaink zenei sokszínűségét, táncait, kézműves és népi iparművészetét. Élmény,szórakozás, barátság, vendégszeretet.
http://www.pkkk.hu

V. PÁLINKA NAPOK
2012. augusztus 24-28.
Helyszín:
Balatonalmádi Szent Erzsébet liget-Wesselényi strand főbejárata
A rendezvény ideje alatt Pálinkás Jó reggel(i)t! köszöntéssel illik
kezdeni napot , amit délben a vendéglőkben a Jó ebédhez szól a
nóta zenés ebéd követ. Persze ha inkább a szabad ég alatt kóstolgatna a látogató, a strand előtt felállított neves pálinkaházak
portáinál ezt is megteheti. Az evés-ivás mellett mulatni is kell,
erről gondoskodnak esténként a koncertek, az operett-est és a
retro-diszkó.
http://www.balaton-almadi.hu

Kincskereső

Új kezdeményezés született az élő vizek városában

Utcazenészektől lesz hangos Tata

A nyár derekán, július 27. és 29-e között a hazai könnyűzenei élet kiválóságai, lelkes, bemutatkozásra készülő utcazenészek,
képzőművészek, kézművesek és borászok veszik birtokba a hangulatos városka utcáit, tereit. Az első Tatai Utcazene Fesztivál
egyik szervezője Képe Ildikó lelkesen mesél a tervezett programról.

Ifjú zenészek jelentkezését várják

– A tatai emberek nyitottsága – mondja a szervező – a művészetek
irányába érezhetően magasabb szintet képvisel, mint azt máshol
megszokhattuk. Szeretnénk, ha minél szélesebb rétegeket tudnánk megmozgatni, ezért igyekeztünk úgy összeállítani a műsort, hogy az mindenki ízlésének és korosztályának megfeleljen.
A programokat egy nagyszínpadon és négy kisebb helyszínen
bonyolítjuk le. A nagyszínpad a Kastély téren, a kis színpadok
pedig a belvárosban lesznek: Esterházy sétány, Bajcsy Zsilinszky u. (Sétáló utca), Esterházy Udvar, Váralja út (SZTK parkoló). A
nagyszínpadon a koncertek 17.00 órától kezdődnek és 24.00 órakor zárjuk a napot. A többi kisszínpadon azok az előadók, zenészek lépnek majd fel, akik a honlapunkra feltöltenek két számot.
Ezeket a zsűri meghallgatja, és ha arra érdemesnek találja, akkor
lehetőséget ad az élő bemutatkozásra az előadónak. Közülük egy
produkció nyeri meg a fesztivál közönségdíját, szavazni majd a
helyszínen lehet rájuk. Várjuk tehát fiatal, tehetséges muzsikusok
jelentkezését!

Borral szentelt vigadalom

– A gyermekek sem maradhatnak ki a zenés programokból – teszi
hozzá Képe Ildikó –, Halász Jutka és az Alma zenekar szórakoztatja
a legkisebbeket szombaton és vasárnap 10:30 órától a nagyszínpadon. Kinyílik az Esterházy Kastély ajtaja, ahol fiatal egyetemista
és végzős kortárs képzőművészek mutatkozhatnak be a nagyközönség előtt. A kortárs művészet Tatán nem talált otthonra. Művészeink vannak, de fórum nincs. Abban bízunk, hogy ez a nyári
kiállítás felkelti majd az érdeklődést és a figyelmet iránta, és a
beszélgetések, találkozások újabb lehetőségeket érlelnek meg. A
kiállításra jelentkezhetnek 35 évnél fiatalabb professzionális képzőművészek és a művészeti egyetemek hallgatói (MKE, PTE MK)
festménnyel, grafikával, installációval, assemblage-zsal, esetleg
performance-szal. A gasztronómia sem hiányozhat erről a mulatságról, minden földi jót biztosít a vendéglátó, a Hilltop Neszmély
borászat pedig minőségi fehérboraival mutatkozik be a Tatai Utcazene Fesztiválon. A kézműves múlt jelenlegi képviselői, Tata hagyományainak őrzői, átörökítői is ott lesznek az utcákon, tereken.
Alkalmat adnak a mesterségükbe való bepillantásra, hiszen bárki
szőhet, korongozhat, nemezezhet és festegethet segítségükkel.
TO

A rendezvény honlapja, ahol a zenészek jelentkezhetnek:
www.tataiutcazene.hu
A képzőművészek küldjenek a tataiutcazene@gmail.com e-mail címre maximum 5 db képet(JPG), videót és
egy rövid szakmai önéletrajzot. A kiállítandó képek mérete ne haladja meg az 1m x1m-es méretet.
Jelentkezési határidő: 2012. július 10.
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Eggyel több mosoly a gyermekekért
A tatabányai Szent Borbála Kórház Gyermekosztálya tíz darab légzésfigyelő készülékkel gazdagodott a Mosolyért Egyesület „Előzzük meg a bölcsőhalált!” kampányának köszönhetően, Veszprém városában pedig átadták a
kórház javára szánt újraélesztő készüléket.
Az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület immáron hetedik éve
teszi szebbé és élhetőbbé az arra rászoruló
gyermekek mindennapjait. Az „Előzzük
meg a bölcsőhalált!” kampányuk célja,
hogy országosan több kórház gyermekosztályának juttassanak el létfontosságú
egészségügyi készülékeket. Egy félmillió
forint értékű vérnyomásmérő adományozásával már korábban is segítő kezet nyújtottak a tatabányai kórháznak, legújabb
akciójuk keretében pedig 10 légzésfigyelő
készülék került elhelyezésre a megyeszékhelyen. Nagy István, az Egyesület képvi-

selője az ünnepélyes átadón elmondta,
hogy ezek az események tanúbizonyságul
szolgálnak támogatóik számára, hogy a
felajánlott összegek valóban jó helyre kerülnek, s egyúttal megköszönte segítségüket, remélve, hogy a jövőben is sikeresen
együttműködnek velük a gyermekek érdekében. Az átadón a támogatók közül a
tatabányai BECOM Electronics Hungary
Kft. képviseltette magát, de köszönet illeti a Richter Gedeont, a Vikom Trans Kft.-t,
valamint Farkas Béla urat is, hogy e nemes
ügy mellé álltak. A bölcsőhalál megelőzése érdekében az Egyesület a veszprémi

Csolnoky Ferenc Kórházat a csecsemők
és koraszülöttek újraélesztésénél használt
NeoPuff készülékhez segítette. Az Egyesület tevékenységéről bővebben a www.
mosolyert.hu oldalon olvashatnak az érdeklődők.
Taizs Gergő

OKISZ-KISZÖV Sportnap

Minden együtt volt ahhoz, hogy jól érezzék magukat a résztvevők. Szikrázó napsütés, lelkes sportemberek, szurkoló munkatársak, családtagok, kiváló feltételek, jó hangulat, finom babgulyás. Kilencedik alkalommal adtak randevút egymásnak a sakkozók, asztaliteniszezők, labdarúgók és sporthorgászok - összesen
százhúszan -, a Magyar Iparszövetség (OKISZ) Szociális, Kulturális és Sport Alapítványa és a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség KISZÖV közös szervezésében megrendezett országos sportnapon.
A legnépszerűbb a „pecások” versenye
volt, hiszen 17 csapat és 8 egyéni induló nevezett a tatai Mirelta-Holding Kft.
Szabadidő Park taván rendezett halfogó
versenyre. Ezen a napon a szerencse is
vendég volt a rendezvényen, hiszen szépen teltek a mérlegelésre a szákok.
A közös ebédet megelőző eredményhirdetésen a pénzdíjat, a serlegeket és az
érmeket Benkovics Alajos, a KISZÖV elnöke és dr. Petőcz Erzsébet, a szervezet
ügyvezető igazgatója adta át. Az országos
szervezet nevében Avar László, nyugalmazott titkár gratulált a nyerteseknek.
Dr. Petőcz Erzsébet értékelésében kiemelte, fontosak az ilyen események, hiszen
lehetőséget biztosítanak a tagszervezetek munkán kívüli találkozásához és a
nemes versengéshez a szabadidős sporttevékenységben.
Köszönetét fejezte ki, és emléklapot, ajándékkönyvet adott át a Mirelta-Holding,
a Galla-Autó, az Alfadat-Press Kft., a
Kemobil Zrt. vezetőinek és dolgozóinak,
valamint a Bláthy és Jávorka Szakközépiskola igazgatóinak, Pozsgay Zoltánnak
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és Szeifert Istvánnak, akik segítségükkel hozzájárultak a tartalmas és sikeres
sportesemény lebonyolításához.

Eredmények:
Országos sporthorgászat
csapatverseny:
I. helyezett GABLER-MIRELTA Kft., Tata
(Vörös Sándor, Rácz Béla, Nagy Ferenc,
Csontos Imre Milán) 12,6 kg - 16 db
II. helyezett KEMOBIL Zrt., Tata
(Ács István, Hamrák László, Gelencsér Zsolt,
Palotai János) 9,9 kg - 178 db
III. helyezett GALLA-AUTÓ Kft., Tatabánya
(Jaczkó István, Rusai József, Kulcsár Vilmos,
Kulcsár Gergő) 9 kg - 7 db
Egyéni sporthorgász verseny:
I. helyezett
Gazdik László (GABLERMIRELTA Kft) Tata 3,3 kg - 3 db
Megyei kispályás labdarúgó verseny:
I. helyezett MIKRO 88 Kft., Tatabánya (Fehér István, Németh Tibor, Kormos Kornél,
Juhász József, Juhász Bálint, Juhász Zsolt,

Tóth Richárd, Heillman Zoltán, Auerhammer
Gergő, Auerhammer János csapattagok)
Megyei asztalitenisz verseny:
I. Ipach Róbert KEMOBIL Zrt., Tata
II. Marosi Attila KEMOBIL Zrt., Tata
III. Szoták István MIKRO 88 Kft., Tatabánya
Megyei sakk verseny:
I. Jámbor Imre, Háziipari Szövetkezet, Tata
II. Gönczi Gábor GABLER-MIRELTA Kft.,
Tata
III. Vörös Enikő GABLER-MIRELTA Kft.,
Tata

Kincskereső

Schmidt Csaba polgármester látta vendégül a művésznőt

Nagy-Kálózy Eszter Tatabányán
A Jászai Mari Színház, Népház és a Tatabánya Pont közös rendezvényén Nagy-Kálózy Eszter színművész volt Schmidt Csaba polgármester vendége. Az egyórás, oldott hangú beszélgetés hallgatói egy rokonszenves, a hivatásához tehetséggel
és szakmai alázattal viszonyuló művészt ismerhettek meg,
aki többek között elmondta: „a színészet folyamatos kihívás”,
amelynek szavai szerint, nem könnyű megfelelni.
Nagy-Kálózy Eszter elmesélte, hogy hatéves korában került
a családja Tatabányára, ahol édesapja a városi bíróságon kapott munkát. Az első idelátogatás nagy élménye volt a Turul
madár a hegyen, ami – gyermekként úgy érezte – „őrködik a
város felett”, és őt is megvédi, életének új színterén. Schmidt
Csaba érdeklődésére azt is elmondta, hogy mint mindenkit, a
gyerekkor őt is ideköti, hiszen ebben az időszakban „erőteljes
élmények érik az embert”. Megtudtuk tőle, hogy a dózsakerti
általános iskolában magyart tanító Gerzanics Magdolna „sokat tett” azért, hogy a színészi pályát válassza. De meghatározó volt számára az is, hogy a TBSC-ben öt évet atletizált, s ezek

az évek a tanulás mellett az edzésekkel és versenyekkel teltek.
„Komoly megmérettetés volt ez a számomra, egy nagyon komoly közösségben” – hangsúlyozta a művésznő, akinek megmaradt a „futás szeretete”, s felnőttként néhány félmaratoni
távot is teljesített.
Jó szívvel emlékezett az Árpád Gimnáziumra, ahol Bükki Edit
magyar tanárnő segítette, de sok tanárától kapott biztatást,
hogy színészi ambíciója kiteljesedhessen. Gimnáziumi osztálytársaival ötéves találkozóikon számolnak be egymásnak
életük alakulásáról. „A színészet folyamatos kihívás, hiszen el
kell jutni olyan dimenziókba, amit hétköznap nem él meg az
ember” – foglalta össze Schmidt Csaba kérdésére a színészi pálya egyik lényeges elemét Nagy-Kálózy Eszter, aki hozzátette:
”A teremtés kezdete, ha egy új szerep elindul”. A folytatásban
arról is beszélt, hogy első komoly szerepe, amivel megszenvedett, Fejes Endre Rozsdatemetőjében Csele Juli gyári munkásnő
alakja volt. A soproni színházban színpadra állított Tennessee
Williams darab, A vágy villamosa főszerepéről, Blanche-ról úgy
vélekedett, hogy a viszonylag kevés előadásszám miatt még
benne maradt sok minden, mert ezzel a szereppel tizenöt évig
kellene együtt élni és tovább építeni. A művésznő hangsúlyozta, hogy „a színház folyamatosan moralizál”, így az ott alkotó
emberek e helyütt mondhatják el véleményüket a világ állapotáról.
Schmidt Csaba a film- és színházi szerepek megformálásának
különbözőségéről is faggatta vendégét, aki elmondta, hogy ifjú
színésznőként rengeteget filmezett, ahol egy másfajta szerepformálás szükséges. A sok beállítás és ismételt felvétel olyan
eszköze a filmkészítésnek, amely esetenként kevesebb koncentrációval is megvalósítható. Míg a színész a teátrumban
„az előadás eszköze”, és ezért minden körülmények között,
azonos hőfokon és színvonalon kell teljesítenie. Nagy-Kálózy
Eszter a mintegy hatvanfős hallgatósággal megosztotta: „Ma
már sokkal jobban izgat a színház, kimegyek a színpadra és
boldog vagyok. Ezen a pályán egy életen át lehet tanulni, ebből
nem lehet nyugdíjba menni.”
Schmidt Csaba egy csokor virággal és a tatabányai, Ferenczy
Béni-díjas Szunyogh László „Régi zene” című érmével köszönte meg a beszélgetést.
mj
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Ismét színművész lett Dunaújváros díszpolgára

Nagy Ervin, nem pesti zsúrfiú

Elugrott vizet hozni a kislányának, figyelmesen megitatta, s miközben városunk minden tekintetben legifjabb díszpolgárával
a kitüntető címről beszélgettünk, egyik szeme folyamatosan
a gyereken volt, mert csak édesanyja, nagyanyja és nagyapja
vigyázott rá. S ahogy a virgonc, gyönyörű csöppséget néztük,
bármikor képes kijátszani az éberségüket. Nagy Ervin lelkesen
beszél a városról, az elismerésről.
- Sportoló családba születtél, édesanyád sikeres kézilabdázó
volt, édesapád focista. Te is sportoltál, miért lettél mégis színész?
- Nem voltam annyira jó futballista, mint szerettem volna, amikor
ezt felmértem, akkor váltottam a színészetre. Édesapám sokáig
nem tudta elfogadni a döntésem. Szerintem egészen a közelmúltig kudarcként élte meg, hogy abbahagytam a futballt. Véleménye
csak akkor kezdett megváltozni, amikor meglátott Kossuth szerepében a Hídemberben. Szerintem ez volt az a pont, amikor kezdte
elhinni, hogy nem döntöttem rosszul. A sportszeretete nekem is
megmaradt. Így ne gondold, hogy ügyetlenül mozgok a pályán,
még ma is szívesen játszom a színészválogatottban, de úgy gondolom, hogy focistaként mondjuk a Csaba II-ig jutottam volna el.
- Dunaújváros, ahol születtél, ahol gyerek voltál… Mit jelent
neked?
- Az első BMX-emet, az iskolámat, az első szerelmem, Hingyi Beát,
ahogy megpróbáltam udvarolni neki, édesanyám aggodalmait,
mert későn mentem haza, pont az udvarlás miatt. Az edzéseket,
reggel 7-kor az indulást, a barátokat, s focit, a Ságvári környéki
játszótereket. Összességében minden, ami ma én vagyok.
- Ezt hogy érted?
- Más vidékinek lenni, egészen mást hoz magával az, aki nem
pesti zsúrfiú. Ez nem naivságot jelent, hanem sokkal inkább látás44. oldal

módot, a dolgokhoz való hozzáállást testesíti meg. Ambiciózusabbak, ugyanakkor mégis tisztábbak vagyunk mi, akik nem Pesten
születtünk. Egyfajta védjegyet jelent vidékinek lenni. Én mindig
is büszke vagyok arra, hogy Dunaújvárosból jöttem. A vidékiség,
ugyanúgy,ahogy a sport, egyaránt a részeimmé lettek. A küzdelmet, a csapatjátékot, a kitartást tanultam meg általuk. Szükségem
is volt rá, egyszer négy napom volt egy olyan szerepre, amelyet
addig soha nem játszottam. Megoldottam. Szerintem mindezek
nélkül esélyem sem lett volna rá.
- Ahogy veled beszélgetek, úgy látom, hogy felesleges megkérdeznem, melyik a kedvenc szereped…
- Pontosan – neveti el magát. - Jól gondolod, én nem az a színész
vagyok, aki kivágja és elteszi az alakításairól szóló írásokat. A jövőn, a holnapon, a további szerepeken gondolkozom, nem a múlton merengek. A kivágásokat meg elintézi édesanyám.
- Díszpolgár lettél.
- Nagyon büszke vagyok rá. Ilyen nagy elismerést az ember életpályája végén szokott megkapni, egyfajta lezárásként. Így különösen nagy dolognak tartom, hogy a szülővárosom már most erre
érdemesnek tartott. Mondtam, hogy ez egy különleges város?
Dunaújváros Info

Kincskereső

Családi, baráti, céges események ideális helyszíne a felcsúti Noll Tanya

Parasztgolf – csak a Noll Tanyán
A Noll család a rendszerváltás óta építgeti-szépítgeti az egykoron
virágzó kertészettel rendelkező, majd a szövetkezetesítés évei
alatt gyakorlatilag porig rombolt tizenöt hektáros családi birtokot
a Vértes-hegység lábánál, a Váli-völgyben, Felcsúton. Erdő, mező,
nádas, tó együtt várják itt a pihenni vágyókat. A kéthektáros horgásztó, a bográcsozó, szalonnasütő, fedett pihenőként szolgáló
pajta, és a zöldfüves kispályás foci mellett időről időre újabb és
újabb különlegességekkel csábítják a pihenni, kikapcsolódni vágyókat, olyanokkal, mint az őslevendulás, a pajta-esküvő és -buli,
a virágkertészet, az aquaponia, a kézműves foglalkozások és az országban egyedülálló swin golf, közismertebb nevén a parasztgolf.

– A sok újdonság közül a swin golf tűnik a legegyedibbnek. Paraszt
golf? Hogy jutott ez eszükbe?
– Eleinte azt hittük, hogy ez a mi ötletünk, aztán az interneten utána
nézve hamar rájöttünk, hogy a franciák ezt már jó ötven éve kitalálták
– kezdi mesélni mosolyogva a swin golf történetét Noll Zoltán. – Mi a németeknél találkoztunk vele először. A tanyánkhoz tartozik egy 3-4 hektáros rét, melyet tíz év alatt sikerült olyan állapotba hoznunk, hogy ma
már szépnek mondható. Ezt a területet akartuk hasznosítani, s erre a
parasztgolf, vagy ma már a hivatalos nevén swin golf ideálisnak tűnt.
Ehhez ugyanis nem kell olyan minőségű fű, mint a rendes golfhoz, és
úgy általában minden egyszerűbb ennél a játéknál. A speciális ütőn
kívül gyakorlatilag semmilyen felszerelést nem igényel, egy egyszerű szabadidőruhában remekül lehet játszani, és könnyebb is, hiszen
nagyobb a lyuk és a labda is. A szabályok szinte teljes egészében megegyeznek a hagyományos golf játékban alkalmazottakkal. A swin golf
olcsóbb, egyszerűbb - ütőt mi adtunk hozzá -, ezáltal az átlagember
számára jóval elérhetőbb. Barátok, családok, céges csapatok számára
is kitűnő szórakozást nyújt. Sokan azért nem mennek el golfozni, mert
azt valami drága, előkelő játéknak tartják, a felső tízezer sportjának.
A swin golf az eredeti játék minden örömét képes nyújtani egyszerű
körülmények között, és nem igényel semmiféle felkészülést, tudást,
vagy tehetséget. Ki kell próbálni! Magyarországon ez az egyetlen pálya, igazi kuriózum tehát, érdemes belekóstolni.

– A Noll Tanyára érkezőt egy csodás őslevendulás, üvegház, kertészet, sok-sok virág aquaponia fogadja. Mi volt ezzel a céljuk?
– Nagypapánk az 1900-as évek elején Amerikába ment szerencsét
próbálni, és ott is alapított családot. Az 1920-as évek gazdasági
világválsága elől menekülve tértek haza, akkor vették meg ezt a
tanyát, és évtizedes munkával virágzó kertészetet hoztak itt létre.
Mi ezt a hagyományt építettük újjá. A virágok egy részét értékesítjük, más részüket pedig feldolgozzuk. A levendulából például kis
buzogányokat, zsákocskákat készítünk és ilyen formában értékesítjük azokat.
– A kertészetünk legújabb kincse az aquaponia, mely egy új, különleges zöld technológia: föld nélküli növénytermesztés. Egy zárt
rendszer, amely a vízre épül. A vízben halakat – a legtöbben pisztrángot – tartanak, az ürüléküket pedig a kavicsban növekedő növények hasznosítják. Egymásra épülő tökéletes körforgás, aminek
az eredményeként saját haltenyészetünk és saját zöldségeskertünk
lesz, mellőzve a különféle – a talajban lévő – férgeket, gyomnövényeket, betegségeket. A rendszer már készen áll, nemsokára indulhat a munka.
– A tanya kitűnő lehetőséget kínál a rendezvényekhez. Milyen típusú eseményeket szoktak itt fogadni ?
– A Noll Tanya jól felkészülten, három 90-100 főt befogadó partysátorral, és egy 150 fős tanyasi pajtával várja az érdeklődőket – válaszol kérdésemre Zoltán felesége, Erzsébet. – Sokan, sokféle lehetőséget
látnak a tanyasi környezetben: pajta lagzi, lelki napok, csapatépítés, bográcsozás, szalonnasütés – mi nyitottak vagyunk mindenre,
szívesen látunk itt mindenkit, aki jó szándékkal, szeretettel jön, és
értékeli a tanyasi környezetet. Sokféle lehetőség nyílik itt a kikapcsolódásra, szórakozásra, együttlétre és természetesen a csendes
elmélyedésre, pihenésre is. Itt tényleg harapni lehet a levegőt, élvezni a csöndet, hallgatni a milliónyi béka brekegését, vagy akár
megbeszélhetik a nap ügyes-bajos dolgait a tanya kedvenc baglyával, ahogyan azt Zoltán teszi esténként – zárja beszélgetésünket Erzsébet asszony.
Cseh Teréz
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