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A rendelkezésre álló összeg 3 milliárd forint, a támogatás összege: minimum 3.000.000, maximum 20.000.000 forint. 
A támogatás mértéke: 50%. 
A pályázatok benyújtása 2012. augusztus 01-től 2013. március 15-ig lehetséges.
Elszámolás:
10 millió forint alatt a támogatás igénybevétele egy összegben történhet. A 10 millió forint feletti támogatás igénybevétele utólag, telje-
sítmény-, és forrásarányosan történhet: az egyes kifizetési kérelmek összegének el kell érnie az 5 millió forintot, kivéve az utolsó, záró 
kifizetési kérelmet. 
Projekt időszak:
A Támogatói szerződés aláírásától számított 12 hónap.
A pályázók köre:
Kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, 
illetve amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 
1 fő volt, valamint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek.

KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként az alábbi tevékenységek támogathatóak:
 Tanácsadás igénybevétele (önállóan támogatható)
  - Vállalati stratégiai tanácsadás
  - Marketing tanácsadás
  - Vállalati folyamatmenedzsment támogatás
 Önállóan nem támogatható tevékenységek (ezek legfeljebb 50%-ban kerülhetnek bele a projektbe):
  – Online megjelenés, E- kereskedelem
  – Menedzsmentfejlesztés
  – Szervezetfejlesztés
  – Logisztikai tanácsadás
 Csekély összegű támogatásként:
  – Marketing munkatárs bérköltsége
  – Piacra jutás támogatása 
  (vásárokon,kiállításokon való részvétel, marketinganyagok, marketingakciók, marketingeszközök, promóciós költségek)

Kizáró okok:
- Nem támogatható az a vállalkozás, amely nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes 
(365 napot jelentő) üzleti évvel, az elő-társaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele.
- Nem támogatható az a vállalkozás, mely jelen projektjének elszámolható összköltsége meghaladja a pályázat benyújtását megelőző jóvá-
hagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel 
összegét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevételt.
- Nem nyújtható harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez támogatás, nevezetesen az 
exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódó támogatás; értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékeny-
séggel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. A kereskedelmi vásárokon való részvétel, illetve egy új, 
vagy már meglévő terméknek egy új piacra történő bevezetéséhez szükséges tanulmányok vagy tanácsadói szolgáltatások költségeire adott 
támogatások általában nem jelentenek a fentiek szerinti exporttámogatást.
- Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amely nem minősül versenyképesnek a nemzetközi piacokon. Azon pályázó minősíthető 
jelen pályázati felhívás keretein belül versenyképesnek a nemzetközi piacokon, amely a pályázati

Kötelező vállalások: 
- A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 1 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának érté-
ke nem csökkenhet a bázislétszám alá.
- A pályázónak vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat marketing tevékenységéért fele-
lős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig (1 évig) a kedvezményezettnek fenn 
kell tartania.

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci 
megjelenésének támogatása GOP-2012-3.3.3

Pályázati tanácsadás:
GKF Csoport Közép-dunántúli Regionális Képviselete
2800 Tatabánya, Réti út 158. fszt. 1.
Telefon: 34/310-971 Mobil: 30/337-1145; 30/337-1147 E-mail: info@regioregia.hu
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Megújul a Tamási Áron Művelődési Központ – 10. oldal

„Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja” projekt 
keretében pályázati forrásból több közintézmény is korsze-
rűsödhet. A soron következő a Tamási Áron Művelődési 
Központ, ahol a közelmúltban kezdődött meg a teljes körű 
felújítás.  Bognár Ferenc igazgató nagy örömmel válaszolt 
kérdéseinkre.

Kreatív kertbarátok a közösségért – 17-18. oldal

Pazárné Somogyi Mária hetedik esztendeje áll a negyven-
éves berhidai Kertbarát Kör élén. Annak idején huszonkét 
fővel vette át a klub irányítását, fáradhatatlan vezetői 
munkájának és a lelkes tagoknak köszönhetően mára 
negyvenen vannak. 

Science Building – építészeti és 
tudományos különlegesség– 36-37. oldal

A Pécsi Tudományegyetem nemrégiben átadott hétmilliár-
dos beruházását, a Science Buildinget régiónk egyik meg-
határozó építőipari vállalata, a Grabarics Kft. építhette. 
A különleges kutatólaboratórium igazi szakmai kihívást 
jelentett.

A tatabányai sportélet kiválóságai– 47-49. oldal

Az embert mindig büszkeséggel tölti el, ha egy sportoló 
a nemzeti színeket képviselve nemzetközi színtéren ér el 
felejthetetlen eredményeket. Ez az érzés hatványozottan 
igaz, ha e sportoló szűkebb környezetünkhöz, szülőváros-
unkhoz köthető. A 2012-es londoni olimpiai játékokon a 
teljes magyar küldöttség kitett magáért. 

Ajánló
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Húsz éves a tatabányai főiskola ...........................................45. oldal

Nemzeti emlékhelyünk: Pákozd ..........................................46. oldal
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Majd egy tucat év
Tizenegy. Ennyi éve indult éppen december 15-én ma-
gazinunk elődje, a KEM-Bridge Off-line. Többször vál-
toztunk formailag, terjedelemre, nevet cseréltünk Regio 
Regiára, csak éppen egy valami nem változott: csapatunk 
rendületlenül a klasszikus értékek mentén keresi tartal-
mát, szerkeszti a lapot. Ezt – úgy tűnik – olvasóink, part-
nereink is honorálják, és ahogy mostani lapszámunkban 
tapasztalhatják, egyre hosszabb, vaskosabb írások kerül-
nek ki tollunk alól. Nem elég ugyanis egynémely dolog 
felszínét megkapargatni, hiszen ahhoz is át kell szűrni, 
mosni, rostálni sok ezer tonna homokot, hogy maroknyi 
csillogó aranyport tudjunk felmutatni. Reméljük, hogy 
hosszabb írásainkat is örömmel lapozgatják olvasóink!
Sokan kérdezték, miért ez a hosszú szünet két megje-
lenés között? Bizony elismerjük, ez a mostani a szoká-
sosnál is tovább tartott. Hivatkozhatnánk választott 
témáink súlyosságára, arra, hogy érni kell egy csomó 
dolognak, mire papírra kerül. De az igazság máshol 
keresendő. A kis- és középvállalkozások, akik hűséges 
partnereink, és akiknek köszönhetően rendszeresen 
megjelenünk, nem a legjobb időszakukat élik. Nyúlik a 
válság, mint a rétestészta. Sokan megszűnnek, még töb-
ben lecsippentik azt a kevés marketingkeretet is, amiből 
eddig futotta. Sajnos ez igaz eddigi kedves kollégáinkra, 
előállítónkra, a Veszprémi Nyomda Zrt.-re is. Immáron 
nem zakatolnak a nyomdagépek, a céget felvásárolták, a 
veszprémi munka megszűnt. 
Hozzáértők olvasóink így bizonyára felfedezik, hogy 
mostantól új papíron, új nyomdával dolgozunk együtt. 
Reméljük, hogy a szintén veszprémi Prospektus Nyom-
da legalább olyan jó partnerünk lesz, mint az eddigiek, 
és színvonalas magazint tudunk még sokáig olvasóink 
kezébe adni!

Veér Károly
főszerkesztő

Ajánló
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Ez történt 2012 őszén

Tata – Idén is több tízezren látogattak el régiónk egyik legnagyobb 
múltú, és legszínvonalasabb többnapos programjára, a tatai Víz-
Zene-Virág Fesztiválra. Immár hagyománynak számít a környékbeli 
borászok, azaz a Zsigmond király Borlovagrend tagságának vidám 
felvonulása.

Kisbér
Amíg jó idő volt, 2012-ben is sok ezren keresték fel Kisbéren a Mini-
Magyarországot, ahol hazánk legszebb épületeinek abszolút élethű, 
ám méretarányosan kicsinyített makettjeiben gyönyörködhettek.

Balatonfüred – Átépítették a Kerek templom alatti területet Bala-
tonfüreden, ezzel a megújított parti rész utolsó elhanyagolt része 
is eltűnt. Az önkormányzati beruházás révén a jobbára kihaszná-
latlanul álló tér új külsőt kapott, az egykori gödröt feltöltötték, fü-
ves, lejtős, rézsűket alakítottak ki. Egy új parkkal bővült az alsó 
városrész. Ezzel a reformkori település egyetlen még elhanyagolt 
része is megújult.

Veszprém
Egészen elképesztő az MKB Veszprém menetelése a férfi kézilab-
da Bajnokok Ligájában. Legnagyobb sikerüket a BL címvédő német 
THW ellen érték el, amelyet kiélezett hajrát követően 31-30-ra sikerült 
legyőzni.

Visszatekintő



7. oldal

Székesfehérvár - Dr. Forgó Béla, az Alcoa-Köfém Kft. vezérigazgató-
ja átadja a támogatásról szóló szimbolikus csekket dr. Cser-Palkovics 
Andrásnak, Székesfehérvár polgármesterének. Az Alcoa egyik pro-
jektje egy alumínium italosdoboz újrahasznosító program az általá-
nos iskolák számára, melyhez a keretet az Önkormányzat Közműve-
lődési Irodája adja.

Kisigmánd - Pécsvárady Attila polgármester az idei falunapon vehet-
te át Szaxon Róberttől a bábolnai IKR Zrt. ajándékát, egy kommunális 
célú kistraktort.

Székesfehérvár - Nevezhetjük csodának is, ami ősszel a Sóstói Sta-
dionban, Székesfehérváron történt. A Videoton focicsapat az utolsó 
fordulóig esélyes volt arra, hogy a legjobbak közé verekedje magát az 
Európa Ligában. A csapat legnagyobb fegyvertény, hogy 3:0-ra meg-
verte a nagy múltú portugál Sporting Lisszabon csapatát.

Veszprém - Budapest - A Neumann János Számítógép-tudományi 
Társaság december 6-án tartotta tisztújító közgyűlését, amelyen Dr. 
Friedler Ferenc egyetemi tanárt, a Pannon Egyetem rektorát választotta 
elnökévé. A társaság az infokommunikációs szakma aktuális kérdése-
inek professzionális hazai és nemzetközi képviselője, az informatika 
tudományának és alkalmazásainak meghatározó szakmai szervezete.

Pilisszentkereszt - A pilisszentkereszti egykori laktanyában forgat-
ták augusztusban a Csukás István regényéből készült “Berosált a re-
zesbanda” című játékfilmet. A film alkotói közé tartozott a lapunkat 
kiadó cég építész stábja is. A kép job sarkában négyen a tatabányai 
különítményből (jobbról balra): Rezes Sándor, Bölcs József, Veér Kár-
oly főszerkesztő és Kovács Gyula.

Tatabánya - Dr. Bednár András, a TZ-ELMA Zrt. igazgatója az elekt-
romos autók jelenéről és jövőjéről tájékoztatta a 2. Regionális Innová-
ciós Expon a közönséget. Képünkön a prototípust mutatja be Cseh 
Terzé kiadóvezetőnknek, és dr. Bartók Istvánnak az Edutus Főiskola 
rektorának.

Visszatekintő
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Dorog

Köszöntötték a bányászokat
Az ünnep első eseménye hagyományosan 
a bányaipar dolgozóinak és nyugdíjasai-
nak köszöntése volt. Az 50, 60, és 65 éves 
szakszervezeti tagsággal rendelkezőket 
emléklappal és korsóval jutalmazták. 
Kiss Jánosné, Farda István, Pap Sándor és 
Mráz László emlékgyűrűt vehettek át, míg 
Valovics László, a Kesztölci Hagyományőr-
ző Egyesület elnöke a Dorogi Szénmeden-
ce Kultúrájáért Alapítvány elismerésében 
részesült.
Wágner Ferenc, az alapítvány elnöke ez-
után az idén elért eredményekeiről szá-
molt be. Sárisápon a bányász temetőt 
újították fel, Kesztölcön pedig bányász 
emlékszoba megnyitásával tisztelegnek 
az ősök előtt. A művelődési ház előt-
ti parkban emlékművet állítanak, mely 
megjeleníti a valamikori szénbányák vál-
lalat valamennyi üzemét és azokat a bá-
nyászokat, akik értünk, Magyarországért 
dolgoztak, és vesztették életüket a bányák 
mélyén.

Helyi járat – a Ballák Dorogon
Két, egymástól eltérő, egymást követő 
művészgeneráció képviselőjének - apa és 
fia, Balla András és Balla Gergely - közös 
tárlata nyílt meg a Dorogi Galériában. Az 
alkotók szerint az itt megörökített objektu-
mok s a felidézett életérzések ma már csak 
fotópapíron, bekeretezve, kép-emlékként 
láthatóak. Lebontották, eltüntették, szét-
verték, átalakították. Wehner Tibor meg-
nyitójában kifejtette, hogy a Ballák műveit 
a hely, a térség inspirálta, a helyi színekre, 
jellegzetességekre alapulnak, de a helyi 
hatókörök határain határozottan túllépve, 
a lokális érvényességen messze túlmutat-
nak. „Még nagyon sok Balla képre van, 
és lesz is szükségünk, hogy az identitá-
sunk nyugvópontra juthasson” – mondta 
köszöntőjében dr. Tittmann János polgár-
mester.

90 éves a Szent Borbála Kórház
Az évforduló alkalmából konferenciát ren-
deztek a bányásznapon a művelődési ház-
ban. Az eseményt megtisztelte jelenlété-
vel Kökény Mihály egykori egészségügyi 
miniszter is, aki mindvégig támogatta a 

kórház átszervezését, felújítását és újra-
nyitását. Elmondta, hogy az eltelt viharos 
90 esztendő alatt két körülmény nem vál-
tozott: az elszánt ragaszkodás és a profil, 
a szerkezetújítás képessége. Az intézmény 
mégis betagozódott az állami rendszerbe. 
De azt látja, hogy az ittenieket minden vál-
sághelyzet megacélozza. Végül az kívánta, 
hogy az eddigi küzdelmekből merítsenek 
erőt, és ne hagyják elherdálni a bányászok 
örökségét.

Buzánszky-kupa és secco avatás
Öt gyermekcsapat részvételével rendezték 
meg a Buzánszky focitornát. Dr. Tittmann 
János polgármester köszöntötte a résztve-
vőket, valamit a Fritz Walter alapítvány 
delegációját, majd háláját fejezte ki, hogy 
annak idején támogatták a műfüves pálya 
kialakítását, mely azóta is sok örömet sze-
rez a városnak.
Három iskola rajzszakkörösei egy szépsé-
ges secco-val lepték meg a várost bányász-
nap alkalmából. A mérete miatt is igen 
tekintélyes alkotás ezentúl a városi sport-
csarnok falát díszíti. Ahogy dr. Tittmann 
János mondta köszöntőjében, szerencsére 
van még szabad falfelületet a városban, 
ahová lehet még alkotni. 

Bíborosi áldás a megújult templomnak
Dorog város képviselő-testülete 2010-ben 
döntött arról, hogy a Szent József Plébánia-
templom felújítását ötvenmillió forinttal 
támogatja, hároméves ütemezéssel, ami 
a teljes beruházás ötven százalékát tette 
ki. A fennmaradó összeget az Esztergom-
Budapesti Főegyházmegye biztosította. 
Egykori szolgálati helyét áldotta meg Erdő 
Péter bíboros, prímás, esztergomi érsek, 
hiszen egykor két évig szolgát itt káplán-
ként. Miután szentelt vízzel meghintette 
a sokat látott falakat, beszédében kiemel-
te. „Örömmel áldottuk meg a mai napon 
a Szent József Plébániatemplom felújított 
épületét. Ez az elegáns vonalú, egytornyú 
templom Dorog városának egyik legszebb 
és legrégibb műemléke. Az összetarto-
zás jelképe volt sok nemzedék számára. 
Köszönet és hála illet mindazokat, akik 
segítettek ennek a munkának az elvégzé-
sében!

„Szakmánk, a bányászat, a szénbányászat olyan hagyományokat adott a társada-
lomnak, mely a közösségi összefogásról, egymás tiszteletéről, megbecsüléséről, 
szól, és mindazokról, akik a legtöbbet tették és áldozták munkavégzésük során” – 
ezekkel a szavakkal nyitotta meg Rabi Ferenc, a BDSZ elnöke a 62. dorogi bányász-
nap ünnepségsorozatát.

A jövőnket építjük, de múltunkat nem feledjük!

Színes programok Dorog legnagyobb ünnepén
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A www.fezen.hu honlapon jelenleg is köz-
vélemény kutatás zajlik arról, kit szeretné-
nek Fehérvárra hívni, színpadra szólítani 
a rajongók. A nyári látogatottság a MÁV 
Előre pályán elégedettséggel töltötte el a 
rendezőket. A létszámot a napi tizenötezer 
fölé nemigen érdemes vinni, akkor már 
zsúfolttá válna a helyszín. 
S hogy a főszervező nem alszik? Ez is igaz. 
Kovács Antal már augusztus 19-én nyilat-
kozott a jövő évi terveiről a FEZEN Rádió-
nak. A műfaji sokszínűség mellett tervezi 
egy magyar előadók napját, és egy régi-ré-
gi vágy teljesítése is a tárgyalási szakasz-
ban tart: „És ugye ott van még ez a Deep 
Purple történet, ami már egy éve kering a 
levegőben. Van egy ígéretünk augusztus 
3-ra, szombatra... Székesfehérvár, Deep 
Purple koncert, ami mellé rakott magyar 
programmal egy nagyon erős nap tud tud 
lenni. De ne kiabáljuk el a dolgot, nyilván 
majd ha megköttetik a szerződés, onnantól 
vehetik az emberek biztosra.”
A 17. Fehérvári Zenei Fesztivál megint 
nulladik nappal indulva július 31-től au-
gusztus 3-ig tart. Érdekesség, hogy decem-
ber 1-24-ig (akár karácsonyi ajándékként) 
kedvezményes áru bérletek válthatók. 

Dr. G.A.

2012 nyarán közel 30.000-es nézőközön-
séget vonzott a székesfehérvári FEZEN 
fesztivál. Mint a legtöbb hagyományos 
rendezvényre, erre is az jellemző: lezárul 
augusztusban a négynapos koncert, de 
a szervező már a következő napon kezdi 
a 2013-asat előkészíteni… 

Két FEZEN között…

Székesfehérvár

Az idei sztárvendég Al Di Meola volt. A világ leggyorsabb kezű gitárosának nemcsak a színpadon, de az autogramkérők rohamában is szüksége volt erre a képességére. 
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– Nagyon várták már ezt a felújítást?
– Bizony már jó ideje készültünk rá, külö-
nösen amiatt, mert a városközpont-reha-
bilitációs projekt két évet csúszott, ezért a 
már korábban elkészült terveink műszaki 
tartalmát is meg kellett újítanunk, időköz-
ben ugyanis az árak jelentősen változtak. 
Ez természetesen megbolygatta a költ-
ségvetést is, a hiányzó összeget pedig az 
önkormányzatnak elő is kellett teremteni. 
Nagy örömünkre azonban megkezdődhe-
tett a munka.

– Mi minden fog megújulni és mikorra 
várható az átadás?
– A színháztermünkbe új székek kerülnek 
gyönyörű új kárpittal, megújul a hang- és 
fénytechnika – igaz, az eredeti tervekhez 
képest némi kompromisszummal, mert 
egy kicsit kedvezőbb árfekvésű modellt 
fogunk beszerezni, ami azonban a szín-
vonalat, a technikai eszközök tudását 
szerencsére nem befolyásolja. Maga az 
épület is korszerűbbé válik, sort kerítünk 
a nyílászárók cseréjére, a tetőszigetelésre, 
és a homlokzat is megújul.  Ez egy közel 
300 millió forint összértékű beruházás, 
melynek átadását 2013. március 31-ére ter-
vezzük, de jól látszik, hogy mire minden 
munkálattal végzünk, biztos, hogy már 
április közepét írunk majd.

– Mi lesz addig a programokkal? Hol üze-
mel a művelődési ház?
– A csoportok átmenetileg a moziban kap-
tak helyet, a kisebb létszámú rendezvénye-
ink pedig az önkormányzat udvari tanács-
termébe kerülnek. A nagytermi, színpadi 
produkcióinkat az építkezés idejére a Ho-
tel Pelion fogadja be, ők rendelkeznek egy 
erre a célra alkalmas nagyteremmel.

– Milyen szerepet tölt be a város életében 
a Tamási Áron Művelődési Központ?
– BBüszkék vagyunk kulturális intézmé-
nyünkre, hiszen ez a helyi közösségi kultúra 
központja, a Tapolcán létrehozott kulturális 
értékek bemutatóhelye, illetve az itt lüktető 
kulturális élet egyúttal az új értékek létreho-
zásának ösztönzője is. Gazdag gyermek és 
felnőtt programokkal – színház- és filhar-
mónia bérletekkel , szórakoztató műsorok-
kal, amatőr színjátszó körrel, különféle klu-
bokkal - várjuk az itt élőket. Természetesen 
mi bonyolítjuk a nagyobb városi ünnepi ese-
ményeket – a város napját, az újévi fogadást, 
a nemzeti ünnepeket, több mint egy évtize-
de a Tapolcai Nyár színpadi rendezvényeit. 
Emellett közreműködünk a civilek által szer-
vezett programok lebonyolításában is. Aktu-
ális programokkal készülünk természetesen 
a közelgő téli ünnepekre is, melynek egyik 
fő attrakciója Tapolca főutcáján lesz, az egy-
hetes adventi ünnep, a „Mindenki Karácso-

nya”. A felújítás annyiban nehezíti a felada-
tainkat, hogy most többet kell mozognunk, 
hiszen mi megyünk a különféle helyszínek-
re lebonyolítani a programokat.

– Ön régi motorosnak számít a szakmá-
ban. Mióta vezeti az intézményt?
– 23 éven át a városi-járási művelődési 
központban dolgoztam, majd ezt követően 
elmentem tanítani. Amikor a város meg-
vásárolta a Tamási Áron Művelődési Köz-
pontot és összevonta az iskolával, akkor 
kerültem az intézmény élére. Általános 
művelődési központként működtünk. Az-
tán az iskola megyei fenntartásba került, 
azóta két intézményben is tevékenykedem: 
az iskolában főállásban, a művelődési köz-
pontban pedig félállásban. Egész ponto-
san épp most, amikor az intézmény fel-
újítása elkezdődött nyugdíjba vonultam, s 
immáron nyugdíj mellett végzem tovább a 
feladataimat, töretlenül haladva, csakúgy, 
mint eddig, és természetesen alig várva, 
hogy végre a megújult intézményt birtok-
ba vehessük. Addig is tesszük a dolgunkat, 
igaz, kicsit több helyszínen szétszórva, ám 
a tőlünk megszokott színvonalon.

Cseh Teréz

„Tapolca belváros értékmegőrző rehabilitációja” projekt keretében pályázati forrásból 
több közintézmény is korszerűsödhet. A soron következő a Tamási Áron Művelődési 
Központ, ahol a közelmúltban kezdődött meg a teljes körű felújítás.  A művelődési 
ház emiatt egy ideig nem látogatható, de az élet megy tovább: a programok, a kö-
zösségi csoportok továbbra is elérhetőek, átmeneti időre azonban a város különféle 
pontjaira költöznek. Bognár Ferenc igazgató nagy örömmel válaszolt kérdéseinkre.

Tapolca belvárosa tovább szépül

Megújul a Tamási Áron Művelődési Központ

Tapolca  

Bognár Ferenc
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Engedjétek hozzám 
a gyermekeket
A Benedek Elek iskola kollégiuma min-
den évben a legmeghatóbb karácsonyi 
ünnepséget szervezi meg diákjai számára. 
A srácok, kicsik és nagyok leülnek a lép-
csőre, magukba feledkezve nézik szereplő 
társaikat, a karácsonyfa díszeit és a sok 
ajándékot alatta. Bár egész évben rengeteg 
gonddal-bajjal küszködnek, otthoniakkal 
és iskolaiakkal egyaránt, most mindenkit 
összeköt, lenyűgöz és jóvá tesz a krisz-
tusi hívó szó ereje: engedjétek hozzám 
a gyermekeket. És a kollégium diákjai 
egy félórára odaülnek az újszülött Jézus-
ka mellé. Hiszen abból a szeretetből – ha 
másból nem is – ők épp annyit kapnak, 
és adhatnak, mint bárki más. Nagyrészt 
kollégiumi nevelőik elhivatottságának kö-
szönhetően, akik bámulatos lelki és fizikai 
erőfeszítéssel biztosítják számukra a nyu-
godt mindennapok és az értelmes élet ke-
reteit – például sokszor saját konyhájukból 
előteremtve a repetát a vacsorához.

A karácsonyfa alá kerülő gazdag 
„ajándéktermést”azonban cégek és magán-
emberek közreműködésével küldi a Jézus-
ka. A küldöncök: Oroszlány város Önkor-
mányzata és Takács Károly polgármester; 
GE Water and Process Technologies; IMG 
International Media Group Kft.; Hidasi 
Judit írónő és barátai; Grundfos Magyar-
ország Gyártó Kft.; Wescast Hungary ZRt.; 
HPS Kft.; Remondis Oroszlány ZRt.; Be-
nedek Elek Iskola Gyermekeiért Közala-
pítvány; Sárosiné Geiszt Andrea, a K&H 
Bank oroszlányi fiókvezetője; Magyar Vö-
röskereszt oroszlányi szervezete; Fenyves 
Éva, Ivák Istvánné.

v.e.

Tizenhétmillió forintos támogatási szerződést írt alá a Magyar Államkincstárral Takács Károly polgármester 
december 5-én a Hunyadi Mátyás Általános Iskola huszonötmillió forintos összköltségű udvar felújítási 
munkáira. A projekt keretében teljesen megújulnak az iskolaudvar sportpályái és környezetük.

Oroszlányi az év vállalkozója
A Vállakozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Ügyvezető Elnöksége - a Vál-
lalkozók Országos Szövetségének Környezetvédelmi Szekciója felterjesztésére - Dr. 
Skrekné Human Zsuzsannát a Méhes Kft ügyvezetőjét és tulajdonosát vállalkozása 
területén elért kiemelkedő eredményeiért és közéleti tevékenységéért a 2012. év vál-
lalkozója díjban részesítette. Az elismerést 2012.december 7-én Budapesten a Művé-
szetek Palotájában rendezett ünnepségen adta át Szijjártó Péter államtitkár és Demján 
Sándor a VOSZ ügyvezető elnöke. A vállalkozás már évek eredményesen működik 
Oroszlányban, több pályázaton is sikert ért el, korszerű fejlesztésekkel biztosította 
piaci pozícióját a környezetvédelem területén és számos embernek ad munkát.

Arany és ezüst a judósoknak
 
November végén, Budapesten, az UTE csarnokában rendezték meg a Felnőtt II. o. Ma-
gyar Bajnokságot, ahol az Oroszlányi Judo Clubból öten próbáltak szerencsét. A népe-
sebb férfi mezőnyben a junior korú fiúk közül a 66 kg-os Parti Balázs menetelt a legszeb-
ben, ő a bronzéremért vívhatott csatát. Bár alul maradt idősebb ellenfelétől, az V. hely is 
értékes számára. Kunkli Roxána az 52 kg-os mezőnyben pedig a döntőben maradt csak 
alul, így ezüstéremmel térhetett haza. Az ifjúsági korú Kardos Sarolta is a pontszerző 
V. helyen végzett. Vasárnap pedig az Egyetemisták és Főiskolások Országos Bajnoksá-
gára került sor a BHSE küzdőcsarnokában. Rekord számú indulóval, 176 fővel rajtolt 
a verseny. Kunkli Roxána (a Pécsi Tu-
domány Egyetem hallgatója) nem volt 
elégedett előző napi ezüstérmével, itt 
is felvette a küzdelmet. Jól tette, hisz 
aranyérmet akasztottak a nyakába a 
verseny végén. Jánoki Zsolt (Széche-
nyi István Egyetem, Győr) a legnépe-
sebb 73 kg-os súlycsoportban, 27 in-
dulóból nyújtott remek teljesítményt, 
egészen a döntőig jutott. Ott sajnos 
legyőzőre talált, így az ezüstéremmel 
kellett beérnie. Az oroszlányi ver-
senyzők edzője: Végh Tibor.

Oroszlányi mozaik
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Nagykarácsony  

Hogy az álmok valóra váljanak
Az álmok mindig a múlt élményeiből, esemé-
nyeiből merítenek. Így történt ez esetünkben is, 
„álmodozóink” a múltban elért eredményekre 
építették a fantasztikusnak ígérkező jövőt. De 
kezdjük az elején:

– Nagykarácsonyban egykori kultúr-
igazgatóként már a rendszerváltás előtti 
években is próbálkoztam a Mikuláshoz 
kötődő programokkal – kezdi a történe-
tet a nagykarácsonyból származó Balogh 
Tamás, a dunaújvárosi EL-DO Rádió 

ügyvezető igazgatója. Az akkori politikai 
környezet azonban nem igazán kedvezett 
az efféle kezdeményezésnek. Az igazi át-
törést, a hírnevet 1994-ben a Magyar Pos-
tával való együttműködés hozta meg. Az 
ünnepi bélyegzésnek köszönhetően Nagy-
karácsony neve az ország egész területén 
egy csapásra ismertté vált.

A karácsonyi lapokat, küldeményeket sze-
retteiknek úgy adhatták postára, hogy arra a 
nagykarácsonyi ünnepi postabélyegző került 
feladási helyként. Természetesen arra is volt 

lehetőség, hogy valaki ténylegesen itt, helyben, 
a nagykarácsonyi postán adja fel küldeményét. 
Az ünnepi bélyegzéssel ma is sokan élnek, így a 
karácsonyi levelek, képeslapok évről évre egyre 
messzebbre viszik Nagykarácsony hírét. 

– 2003-ig a Mikulásfesztivált az önkor-
mányzat szervezte egyfajta helyi szintű 
eseményként – meséli Mészáros Géza, a Mi-
kulásfalva Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-
ja. – Az akkori képviselőtestület azonban 
úgy döntött, hogy ebben a formájában 
nem folytatják tovább a programot. Ekkor 
vettem át annak szervezését egy közhasz-
núsági szerződés keretében, és vállaltam a 
program továbbfejlesztését, üzemeltetését. 
Létrehoztuk a Mikulásfalu Nonprofit Kft. 
is, mely céljául tűzte ki a Szent Miklós le-
gendán alapuló, egész évben nyitva tartó 
Mesefalu létrehozását és üzemeltetését.

– A Mikulásfalva-Mesefalu projekttel elő-
ször körülbelül tíz éve találkoztam – egé-

Nagykarácsony - ott lakik a Magyar Mikulás, aki szerény otthonában évente közel 
húszezer látogatót fogad a közel két hónapon át tartó Mikulásfesztivál keretében. 
Az érdeklődés évről évre nagyobb, a meglévő keretek azonban egyre szűkebbnek 
tűnnek. Éppen ezért a nagykarácsonyiak kis csoportja pár éve összefogott, felka-
rolták az eddigi kezdeményezéseket, ötleteket és komoly, európai szintű fejlesztési 
projektet álmodtak meg szülőfalujukban. Példa értékű az a munka, amit az önkor-
mányzattal együtt elvégeztek. Tizenkét hektárnyi csodálatos erdőterületen kétmil-
liárd forint összköltségű teljesen kidolgozott fejlesztési terv vár megvalósításra.

A nagykarácsonyiak álma egy Európa-szintű fejlesztési program

Mikulásfalva – Mesefalu 

A Grabarics Építőipari Kft. értékteremtő oldala

A Mikulás otthona Nagykarácsonyban
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Nagykarácsony

szíti ki a történetet Rohoncziné Nagy Erzsébet. 
– A Dunaferr, ahol azóta is tevékenyke-
dem, mindig is támogatta a kistérségi fej-
lesztéseket. Akkor indult az úgynevezett 
Acél-híd program, illetve egy összefogás 
a Dunaújváros és Térsége Alapítvány 
keretében, és így az egyik támogatandó 
projekt a Mikulásfalva-Mesefalu lett. Mé-
száros Gézával együttműködve elkészí-
tettük a projekttervet és így az építészeti 
tervekre, a megvalósíthatósági illetve a 
pénzügyi tanulmányra pályázni tudtunk 
a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Tanácsnál. Ezek el is készültek, itt azonban 
megtorpantunk.

A munka tehát megkezdődött, a szervezők igye-
keztek megtenni mindent a siker érdekében. 
Fantasztikus ötletek kerültek papírra, és egy da-
rabig egyre biztatóbbá vált a helyzet, a fejlesztés 
ígéretesnek tűnt, még a kiemelt állami projekt 
lehetősége is felvillant. Az ígéretek azonban 
csak ígéretek maradtak.
2008 augusztusától egy időközi választás ered-
ményeként Nagykarácsony új polgármestere 
Scheier Zsolt lett, aki már a kezdetektől – né-
hány lelkes nagykarácsonyival együtt - szívén 
viselte a Mikulás-programot. 2008 novembe-
rében jött létre az a nyolcfős mag, akik életre 
hívták a Mikulásfalva–Mesefalu Fejlődéséért 
Alapítványt, és akik úgy döntöttek, hogy ennek 
keretében egyesítik erőiket, az eddig elért ered-
ményekre támaszkodva mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy a megálmodott európai 
szintű projekt valósággá válhasson.

– Páran, akik Nagykarácsonyból szárma-
zunk úgy éreztük, hogy tenni akarunk és 
tudunk azért, hogy szülőfalunk  - egyfajta 
kitörési pontként - élni tudjon az adódó 
lehetőséggel, és egy európai szintű turisz-
tikai attrakcióval a fejlődés útjára léphes-

sen – folytatja a gondolatot Rohoncziné. A 
projekt-team tagjai – főleg az első időkben 
– hetente találkoztak. A kezdő csapatot a 
polgármester, Mészáros Géza, Grabarics 
Gábor – a Grabarics Építőipari Kft. cég-
tulajdonosa -, valamint egyfajta pénzügyi 
segítőként Fásy Balázs alkotta, persze bele-
érte magamat, illetve a férjemet Rohonczi 
Sándort is, aki területfejlesztéssel foglal-
kozik. Általa a Híd Egyesületen keresztül 
is támogatni tudjuk a programot. A társa-
ság később tovább bővült: az alapítvány 
főállású munkatársaként csatlakozott 
hozzánk Szőke Tünde, aki a napi opera-
tív feladatokat látta el, és gyakorlatilag a 
település turisztikai menedzserévé-szak-
emberévé vált. Kőhalmi Tibor a Mikulás-
falva Nonprofit Kft. oldaláról erősít ben-
nünket, Illés Sándor pedig Nagykarácsony 
legnagyobb munkaadójaként, a Nagykar 
Kft. ügyvezetőjeként azzal segített, hogy 
felvállalta az Alapítvány létrehozását és 
üzemeltetését. Adományokat gyűjtöttünk, 
mi magunk is adományoztunk, és támoga-
tókat nyertünk meg az ügyünkhöz, ebből 
tudtuk finanszírozni az építési tervek át-
dolgozását, a kiegészítő tervek elkészíté-
sét.

– Egy időre „világgá mentem” , elkerül-
tem Nagykarácsonyról – fogalmazza meg 
„távolléte okát” Balogh Tamás –, így nem 
voltam részese a falu mindennapjainak. 
Látva azonban, hogy a polgármesterünk, 
és Grabarics Gábor – két számomra rend-
kívül hiteles ember – mit tesz a falu sike-
réért, úgy döntöttem, hogy felajánlom a 
segítségemet. Amilyen szerszámom van, 
azzal tudok tenni valamit. Rádiósként 
sokféle embert meg tudok szólítani, ezzel 
is előremozdítva a közös ügyet.

A problémák őket sem kerülték el
Az álom tehát elindulhatott a megvalósulás irá-
nyába. Feladatról feladatra, problémáról prob-
lémára haladtak. Merthogy akadály is akadt 
bőven! A szép terveket nem mindenki érezte 
magáénak, és a jogszabályi megfelelés rögös 
útjait is végig kellett járniuk. De a jó közösség 
ismérve, hogy türelmesen, lépésről lépésre ha-
ladva képesek fejlődni, és megoldást találni az 
előttük tornyosuló problémákra.

– Az irányítás 2003 után kikerült az önkor-
mányzat kezéből – kanyarodott vissza a kez-
deti nehézségekhez Scheier Zsolt, polgármester. 
– Ezt nem mindenki nézte jó szemmel, és 
az is tisztán látszott, hogy a projekt sike-
réhez elengedhetetlen az önkormányzattal 
való szoros együttműködés, és az, hogy a 
falu lakói magukénak érezzék az egészet. 
Sokan feltették a kérdést: mi haszna a te-
lepülésnek mindebből? Az biztos, az igazi 
nyereség nem az első években adatik, de 
azért az sem elhanyagolható eredmény, 
hogy évente november-december tájékán 
30-35 nagykarácsonyinak tudunk munkát 
biztosítani, éppen karácsony előtt. Úgy 
véljük, ez is egyfajta előrelépés, segítség. 
Az önkormányzat emellett komoly bevé-
telre is szert tesz, hiszen a rendezvény-
házat bérbe adjuk a szervezőknek.  Ha 
mindez nem győzte volna még meg a két-
kedőket, az már biztosan sokakat meg fog 
nyugtatni, hogy a tulajdonlás területén is 
változás történt 2012-ben. Az önkormány-
zat újra bekerült a Mikulásfalva Nonprofit 
Kft. tulajdonosi körébe, ahol a képviseletet 
a mindenkori polgármester látja el.

– Komoly problémát okozott az is, hogy a 
fejlesztésre kiszemelt 12 hektáros terület 
egy erdő, így azt ki kellett vonnunk a mű-
velés alól – villantja fel az újabb leküzdendő 
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akadályt Mészáros Géza. – Cserébe azonban 
6 hektárnyi új erdőt telepítettünk. Így egy 
csodálatos területen, egy igazi erdőben 
épülhet meg Mikulásfalva. Természete-
sen kizárólag azok a fák kerülnek csak 
kivágásra, ahová az épületeket tervezzük, 
a többit mindenképpen szeretnénk meg-
tartani, hiszen a mese falu varázsát éppen 
ezek a fantasztikus fák alapozhatják meg. 
A célok között az is szerepel, hogy az erdő 
egészét megújítjuk, megfiatalítjuk, az el-
öregedett részektől megtisztítjuk.

Ugyancsak sok fejtörést okozott a szervezők-
nek az is, hogyan vonják be a programokba a 
faluban élőket. Ennek fontosságát kivétel nél-
kül mindenki kiemelte, aki részt vett a projekt 
fejlesztésében. Ha a helyiek nem érzik maguké-
nak a Mikulásfalva-Mesefalu világát, akkor a 
siker elmarad. Nekik is érezniük, tudniuk kell, 
hogy mindez értük van, a nagykarácsonyiak 
közösségét erősíti, számukra nyújt elsősor-
ban lehetőségeket, új munkahelyeket, és ezért 
nekik is tenniük kell valamit. A szervezők is 
igyekeztek megnyerni az ügynek a lakosságot: 
a gyereknek rendszeresen kézműves foglalko-
zásokat tartanak, ahol például angyalkát for-
máló díszeket készítettek, és ezzel lepték meg 
a nagykarácsonyiakat. Sokan nem is értették, 
hogy mivel érdemelték ki ezt a figyelmességet. 

– Nagyon fontos felismerni, hogy az ide 
érkezők egy felemelő élményre vágynak, 
éppen ezért a vendégeket méltó módon 
várni kell. Ehhez elengedhetetlen, hogy az 
itt élők – például portájuk feldíszítésével – 
megteremtsék az alaphangulatot. Idén egy 
fél disznót ajánlottunk fel annak, aki a leg-
szebben díszíti fel otthonát. A hízó másik 
feléből pedig disznótoros lakomát csapunk, 
és vendégül látjuk azokat a családokat, akik 
részt vesznek a versenyben. Talán ez a leg-
nehezebb része az egész projektnek, a kö-
zösségre hatni, felemelni a lelkünket, hogy 
büszkék lehessünk Nagykarácsonyra.

A közösségépítést szolgálják a falu újraéledő, ha-
gyományosnak mondható helyi rendezvényei is, 
melyeket újabbak is kiegészítenek. Ezek egyike a 
Nagy „Karácsonyi” Találkozó, melyre minden 
év június első hétvégéjén kerül sor. A találkozó 
célja, hogy hazacsábítsa az innen elszármazókat, 
és együttműködésre hívja őket. Első alkalommal 
a Mikulásfalva-Mesefalu projekt építési terü-
letét tisztították meg együtt, és ha a fejlesztés 
első üteme megvalósul, Mikulásfalva a további 
programoknak is helyet ad majd.

Mikulásfesztivál
A nagykarácsonyi Mikulásház ma már csupán 
az alapját adja a november közepétől karácso-
nyig tartó Mikulásfesztiválnak, az évek során 

folyamatosan bővültek a programok, egyre töb-
ben csatlakoztak a helyiek közül is.

– A templom kertjében a falubeliek által 
készített Betlehem várja a vendégeket – 
ismerteti a Mikulásfesztivál látnivalóit Szőke 
Tünde, turisztikai menedzser. – Kuriózum-
nak számít a polgármesteri hivatalhoz ve-
zető fenyősor is: húsz csodálatos fa, amely 
hazánk 19 megyéjét és a fővárost, Buda-
pestet szimbolizálja. Természetesen a ha-
táron túli vendégeink számára is van egy 
kijelölt fenyőfa. A megyék karácsonyfájára 
bárki hozhat díszeket az ország egész te-
rületéről.

A Mikulásház is többféle látnivalót kínál – az 
udvaron lévő „jóság kútja” például azt szolgál-
ja, hogy elnyelje a gyerekek rossz tulajdonsága-
it, csínytevéseit, hogy az apróságok már meg-
tisztulva kerülhessenek a Mikulás színe elé. Az 
ide érkező vendégek megcsodálhatják a Mikulás 

csodás szánját és az azt húzó dámszarvaso-
kat. A helyi vállalkozók között is akadnak már 
kezdeményezők: a szomszédban póni lovaglás 
várja a kicsiket, pár házzal távolabb a Mikulás 
játszóháza – főleg kézműves foglalkozásokkal 
és előadásokkal -, szembe vele Ugrálda, de van 
már Mézeskalács házikó is a faluban.

- Öt millió forint pályázati pénzből nem-
rég megújult a piactér is, így kitűnő hely-
színe az adventi vásárnak, a közös kará-
csonyfának – sorolja tovább a programokat a 
turisztikai szakember. – Az adventi koszorú 
gyertyáit is itt gyújtják meg minden va-
sárnap délben a nagykarácsonyiak, kis 
ünnepi műsor keretében. A Szeretetposta 
idén 24. éve várja a küldeményeket, advent 
négy hetében négy különböző ünnepi bé-
lyeggel. Két további produkció is számít a 
lurkók érdeklődésére a szelektív hulladék-
gyűjtés jegyében: a Zöld karácsony óriás 
társasjáték és labirintus. Ez egy olyan épü-
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let, amelyben négy kisebb, 5 x 3 méteres 
házikó található: tavasz, nyár, ősz és tél. A 
tavasz kuckóban Süni lakik, aki a fémhul-
ladékok gyűjtéséről mesél a gyerekeknek, 
a nyári lak lakója a béka, tőle a műanya-
gokról, és a tó tisztításáról tudhatnak meg 
többet az apróságok, az őszi házikó faodvá-
ban a bagoly él, ő a papírgyűjtésre és a ter-
mészet megóvására tanít bennünket, míg 
a tél kunyhóban az üregi nyúl várja, hogy 
az üveg újrahasznosításáról mesélhessen. 
A kicsiny házacskákat egy hullámpapírból 
készült labirintus köti össze.

Az ide látogató gyerekek, óvodai, iskolai cso-
portok jól láthatóan élvezik a programokat, 
élménydús napot tölthetnek a Mikulásfeszti-
válon. A felnőtteknek már nem ilyen egyszerű 
örömet szerezni. A projekt már régen kinőtte 
a jelenlegi kereteit, a nagykarácsonyiak éppen 
ezért a Mikulás új otthonát már a vadonatúj 
Mikulásfalva-Mesefalu projektben képzelik el.

Mikulásfalva-Mesefalu – 
a Mikulás új otthona
– Az elmúlt húsz esztendőben a Mikulás-
fesztivál úgy kinőtte magát, hogy ma már 
nem tudjuk a vendégeket megfelelő módon 
fogadni – erősíti meg a fejlesztés szükségessé-
gét Mészáros Géza, projektmenedzser. – Éven-
te 17-18 ezer látogatót fogadunk mindössze 
néhány hét alatt. Folyamatosan fejleszteni, 
újítani kell. Az első gondolatunk az volt, 
hogy kell egy új Mikulásház, aztán hamar 
felismertük, hogy ennél sokkal többre lesz 
szükség, ha komoly eredményeket szeret-
nénk. Így született meg a 12 hektáros új, 
egész évben üzemelő Mesefalu gondolata, 
központjában a Mikulásházzal. A tervezett 
1440 m2-es új ház világszínvonalú, a mai 
kor minden követelményének megfelel, 
sőt a következő 100 esztendő gyermekeit is 
képes lesz kiszolgálni.

Mikulásfalván ifjúsági szálláshelyet is kialakí-
tanak, ahol az öko-világ jegyében egész évben 
táboroztatni tudják a gyermekeket, kényelmes, 
biztonságos szálláshelyeken. A „jóság kútja” 
helyett az új faluban „jóság kapuja” épül majd, 
s aki azon átmegy, megtisztul, megszabadul 
rossz szokásaitól. A szertartás közben a szfé-
rák zenéje szól majd, és a végén a ceremónia 
a Nap zenéjével fejeződik majd be. Ugyancsak 
ezt a cél szolgálja a mindent elnyelő szörny. A 
papírcetlire felírt rossz tulajdonságokat egysze-
rűen bedobhatjuk a szörny szájába, vagy cetli 
híján akár a fülébe is súghatjuk mindazt, amitől 
szeretnénk megszabadulni.
Sokféle építmény várja majd az ide érkezőket: 
a bejárati épület afféle látogató központ lesz, de 
épül itt madárház, polgármesteri hivatal, ma-
nók háza, persze mind-mind saját attrakcióval.

– A polgármesteri hivatalban – meséli pél-
daként Mészáros Géza – kétféle dokumentu-
mot őriznek majd: a projekt támogatóinak 
listáját - az ő nevüket és jó tettüket egy 
nagy könyvbe írjuk be -, és természete-
sen Mikulásfalva polgárainak névsorát. 
Bárki Mikulásfalva-Mesefalu polgárává 
válhat, aki a jogok megszerzése mellett a 
kötelezettségeket is vállalja: nevezetesen 
a belépő megváltásával megfizeti az adót. 
Természetesen a polgárok a jogaikkal is él-
hetnek: értesítést kaphatnak a programok-
ról, véleményt nyilváníthatnak, és minden 
évben díjtalanul részt vehetnek egy csodá-
latos ceremónia keretében a falugyűlésen. 
De ugyan így fontos szerepet szánunk 
például a szarvaskertnek, vagy a madár-
kertnek is. Európa legnagyobb veréb és 
papagáj gyűjteményét szeretnénk itt meg-
valósítani. Az akarjuk, hogy a gyerekek 
megéljék a rengeteg színes, élő madárral 
való találkozást. De ugyan így a Mikulás 
szálló is sok-sok csodát kínál majd. Min-
den szobájában más és más attrakció várja 

a kicsiket és a nagyokat, az ötödik itt töltött 
estén pedig érkezik a Mikulás, és megaján-
dékozza az ott lakókat. A Mikulás panzió-
ban természetesen a teríték, és az étlap is 
stílusos lesz.
– Egymásra épülő fejlesztésekben gondol-
kodunk.  A Pannon Lapok Társaságával 
együttműködve például idén kiadásra ke-
rült egy Mikulás könyv. Ennek biztosan 
lesz folytatása, szeretnénk kiválasztani 
olyan meséket, amelyeket animálni tu-
dunk, hogy ezeket a gyerekek itt Mikulás-
falván élőben is megtekinthessék. Alapve-
tően „Vuk-pártiak” vagyunk, a klasszikus 
mesék irányába szeretnénk haladni. Fon-
tosnak tartjuk, hogy ne egy „adrenalin”-
gyárként működjünk, mint a legtöbb mai 
élménypark. A mesefalu a szeretetről, a 
szépségről, az örömről szól, arról, amire a 
jövő gyermekének a legnagyobb szüksége 
lesz.

Az építési és az engedélyezési tervek készen 
állnak, kezdődhet a megvalósítás, már csak a 
forrásokra várnak: pályázatra, vagy befektető-
re, akár projektelemenként. A „jóság kapuja” 
például önálló elemként már 15 millió forintból 
megvalósítható lenne, és a projektgazdák bizto-
sak abban, hogy nem járna rosszul, aki vállalná 
annak a kivitelezését.
A kormányzat irányába is próbálnak lobbyzni, 
hiszen egy Európa-szintű projektet kívánnak 
itt megvalósítani, amely komoly hatást gyako-
rolhat a térségre, sőt megfelelő együttműködés 
esetén a Velencei-tó és a Balaton téli idegenfor-
galmára is. 

– Számomra Mikulásfalva-Mesefalu fon-
tos üzenetet hordoz – summázza a lényeget 
Balogh Tamás: – szükség van arra, hogy 
időnként átélhessük a meséket, hogy az 
emberek – kicsik és nagyok – barátság-
gal, szeretettel, mesékkel átszőtt percekkel 
gyarapodhassanak. Ehhez elengedhetet-
len a nagykarácsonyiak összefogása, de 
számítunk az egész ország támogatására, 
hiszen Mikulásfalva-Mesefalu, a világon 
egyedülálló turisztikai attrakcióval csá-
bíthatná hazánkba a vendégeket. Az sem 
elhanyagolható szempont, hogy a környé-
ken ilyen volumenű, és ilyen jól előkészí-
tett projekt biztos, hogy nincs még egy. Ha 
a Mikulásfalva-Mese falu projektet a kor-
mányzat a kiemelt beruházások közé eme-
li, a munkálatok azonnal elkezdődhetnek, 
és a fejlesztést gyorsan be lehet fejezni. 
Eredményeként pedig új munkahelyekre 
és jelentős turisztikai bevételre számítha-
tunk egy különösen hátrányos helyzetű 
térségben.

Cseh Teréz
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– Berhidai Napok – az elnevezés több-
napos rendezvénysorozatra utal. A hu-
szadikat három napon át ünnepelhették 
a helyiek, így volt ez az induláskor is?
– Az első Berhidai Napok egyszerű 
programokkal - plakát kiállítással, já-
rási labdarúgó-mérkőzéssel, pingpong 
versennyel, helyi zenész családok mű-
sorával - kedveskedett a berhidaiaknak, 
amire körülbelül 500-an voltak kíván-
csiak. Folyamatosan változott, fejlődött 
és idővel három-négynapos eseményso-
rozattá nőtte ki magát. Az eddigi legsi-
keresebbnek a ’91-es tekinthető, az Edda 
koncertre becslések szerint nyolc-tízezer 
fő érkezett, közülük sokan a környező 
településekről. A jubileumival sem val-
lottunk szégyent, a rendőrség becslése 
szerint hatezren most is megfordultak 
nálunk a három nap alatt. Már a föllépők 
száma is figyelemre méltó, meghaladja a 
hatszázat.

– Milyen programokkal ünnepelték a 
huszadik évfordulót?
– A péntek hagyományosan a kiállításo-
ké. Elsőként a berhidai amatőr alkotók 
mutatkozhattak be, majd megnyitottuk 
a 40 éves Kertbarát Kör jubileumi ki-
állítását. Esztergályos Cecília Arcok és 
maszkok című anyagával kápráztatta el 
a nagyérdeműt. Másnap a kistemplom-

ban helyi fafaragónk, Nesó Sándor népi 
iparművész munkáit tekinthették meg 
az érdeklődők, a Szent László katolikus 
templomban pedig Lendvai István or-
gonaművész és Proksza Gyöngyi festő-

művész-grafikus tette felejthetetlenné az 
estét.
– A Berhidai Napok a helyi művészeti 
csoportjaink seregszemléjéhez is teret 
ad. A péntek esti ünnepélyes felvonulás, 
a hivatalos megnyitó után idén is öröm 
volt látni, hogy mennyit fejlődtek nép-
dalköreink, óvodáink, iskoláink. Az esti 
főprogramok sorát Esztergályos Cecília 
zenés műsora nyitotta meg, a Wetwood 
élő koncertjét pedig hajnalig tartó utca-
bál követte.
– Különleges színfoltja volt a háromnapos 
eseménysorozatnak a szombati Séd parti 
Nordic Walking találkozó. Az érdeklő-

Az egykori falunap mára igazi városi nagyrendezvénnyé nőtt, melyre a környező 
településeken élők is szívesen ellátogatnak. A háromnapos jubileumi rendez-
vénysorozattal a szervezők most is minden réteget igyekeztek megszólítani: ki-
csik és nagyok, idősek és fiatalok, a többségben vagy kisebbségben élők egyaránt 
találhattak ízlésüknek megfelelő programot. Évek óta jómagam is a „visszajárók” 
körébe tartozom, és az együtt ünneplés élménye itt mindig magával ragad. A vá-
roska lakói magukénak érzik a Berhidai Napokat, büszkék rá, és élvezik annak 
minden pillanatát. Ez tükröződik vissza Pergő Margit polgármester szavaiból is.

XX. Berhidai Napok – a jubileum sokakat vonzott

Együtt ünnepelt a város

Berhida  

A Berhidai Napok az elismerések átadására is kitűnő fórumot kínál. Minden 
évben a hivatalos megnyitó ünnepség keretében adja át a város vezetése a 
megtisztelő címeket, okleveleket. Pergő Margit polgármester és Cseh Tamás 
jegyző személyesen gratulált a színpadon az idei kitüntetetteknek: 
Turcsányi Istvánné - Berhidáért Kitüntetés, Hidvégi Lászlóné - Berhida Nívódíj, 
Pazárné Somogyi Mária - Berhidáért Elismerő Oklevél, Pordán Árpádné -  
Berhidáért Elismerő Oklevél, Horváth Emil - Berhidáért Elismerő Oklevél

 40 éves a berhidai Kertbarát Kör Amerre a szem ellátott, emberek tömege hullámzott
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dők mindent megtudhattak a bottal való 
séta előnyeiről, és ki is próbálhatták azt, 
ehhez a felszerelést –egy sikeres pályá-
zatnak köszönhetően - a Peramartonért 
Egyesület biztosította. A délelőtt folya-
mán a kistérségi önkormányzatok kép-
viselőtestületének tagjai mérték össze 
főzési tudományukat, a sikeres verseny 
lebonyolításában szerepelt vállalt mind a 
helyi lovas, mind pedig a vadász klub.
Az idén nagy volt az érdeklődés az egész-
ségügyi mérések és tanácsadások iránt is, 
a tavalyinak sokszorosa volt azok száma, 
akik igénybe vették ezeket a szolgáltatá-
sokat.
– Szombaton délután kicsiket és nagyokat 
egyaránt vonzott az Alma együttes nívós 

koncertje, majd a Berhida Mix program 
keretében a helyi, jó hangú énekeseink 
mutatkozhattak be a plénum előtt. Bódi 
Guszti és a Fekete Szemek, majd őket kö-
vetve Tóth Gabi fantasztikus hangulatot 
varázsolt a főtérre. A vidámság a sörsá-
torban Nagy Ágoston helyi stand-up-
comedy művészünk műsorával folytató-
dott, majd az est fénypontjaként a Neoton 
Família lépett fel, teljes csapatával élő 
koncertet adva. Amerre a szem ellátott, 
emberek tömege hullámzott. A koncert 
után sem kellett még hazaindulni, a haj-
nalig tartó utcabálon ismét mindenki jól 
érezhette magát.
– A zárónapon sem maradtunk program 
nélkül: játszóház, öreg fiúk nagypályás 

futballmérkőzés, délután Tánckavalkád 
címmel térségi táncbemutató, ahol tizenöt 
különféle stílusú együttes - a cigánytánc-
tól a német nemzetiségi csoportig - lépett 
fel. Végül a jubileumi ünnepségsorozatot 
a Snétberger Zenei Teherség Központ ta-
nítványainak műsora zárta.
– Úgy érzem ez a három nap is bizonyí-
totta, hogy húsz év után is érdemes volt 
összefognunk, és legnagyobb városi ese-
ményünket közösen megszerveznünk, 
megélnünk. Az év végén – a korábbiak-
hoz hasonlóan – várjuk az itt élők javas-
latait a jövő évi Berhidai Napok program-
jaira.

Cseh Teréz

– Négy évtized telt el a megalakulás óta. 
Jól dokumentált a klub élete?
– Az indulás mindenképpen. Az Ipari 
Robbanó című peremartoni újság 1972. 
áprilisi számában ugyanis egy cikk a 
Kertbarát Kör megalakulásáról, pezsgő 
klubéletről számol be. Innentől datálódik 
tehát a negyven esztendő. Az ezt követő 
éveket további dokumentumok felkutatá-
sával, illetve alapító tagjaink elbeszélései 
alapján rekonstruáltuk. A klubot Vucsák 
Antal tanár úr hívta életre körülbelül 16 
alapító taggal, akik közül hármat még 
ma is magunk között tudhatunk. Ádám 

Ferenc hosszú ideig – közel húsz évig – 
vitte a klub ügyeit, őt pedig Szőczi Ru-
dolf követte. Hét évvel ezelőtt tőle vettem 
át a stafétát huszonkét fővel, és büszke 
vagyok rá, hogy mára megdupláztuk a 
létszámot. Fiatalokat és idősebbeket egy-
aránt sikerült megszólítanunk, a legifjabb 
tagunk 15 éves, a legidősebb pedig 86.

– Hogyan ünnepelték a jubileumot a 
kertbarátok?
– Tavasszal egy borversennyel egybekö-
tött ünnepi közgyűlést tartottunk, melyen 
jelen voltak a kistérségi kertbarát körök 

képviselői, a városvezetés, az Országos 
Kertbarát Szövetség titkára, és a megyei 
szövetség elnöke. A nyilvános ünnepet 
pedig a Berhidai Napok immáron ha-
gyományos Kertbarát Kör kiállítása biz-
tosította számunkra. Erre az alkalomra 
minden évben nagyon készülünk, a ju-
bileumra pedig még inkább igyekeztünk 
kihozni magunkból a legjobbat.

– Hozott elismerést ez a hosszú időszak, 
sikerült elérni a célokat?
– A 80-as években a klub egyik fényko-
rát élte – sok-sok kiállításon – ezek közül 
az egyik legnagyobb például az OMÉK – 
megjelentünk, és sok-sok szép eredményt 
értünk el itthon és külföldön is. Elisme-
résnek számít az is, hogy az önkormány-
zattól a működésünkhöz közösségi támo-
gatást kapunk, és ennek köszönhetően az 
eszközeink is jelentősen bővültek, gya-
korlatilag mindennel rendelkezünk, ami 
a kiállításainkhoz szükséges. A kultúr-
ház keretein belül klubként működünk, 

Pazárné Somogyi Mária hetedik esztendeje áll a negyvenéves berhidai Kertbarát 
Kör élén. Annak idején huszonkét fővel vette át a klub irányítását, fáradhatatlan 
vezetői munkájának és a lelkes tagoknak köszönhetően mára negyvenen vannak. 
Marikáék munkáját a berhidaiak jól ismerik, a Kertbarát Kör kiállítása évről évre 
a Berhidai Napok üde színfoltja. Idén a település legnagyobb közösségi ünne-
pén a városvezetés sem feledkezett meg a jubileumról, a klub sikereiről. Pazárné 
Somogyi Mária közösségért végzett munkáját Berhidáért Oklevéllel ismerte el, 
visszaigazolva ezzel a klub eddig elért eredményeit is.

40 éves a berhidai Kertbarát Kör

Kreatív kertbarátok a közösségért

 Esztergályos Cecília művésznőt Pergő Margit polgármester köszöntötte  Nagy sikert aratott a Neoton Família élő koncertje
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és fogalmazhatjuk úgy, hogy az erkölcsi 
elismerésünk maximális, az anyagiak 
termén pedig annak tudunk örülni, ami 
adatik. A 30. évforduló alkalmából meg-
kaptuk a Berhida Nívódíjat, most pedig 
klubvezetőként átvehettem a Berhidáért 
elismerő oklevelet, ami egyúttal közössé-
günk elismerése is. Igen, elértük a célo-
kat, amiket kitűztünk magunk elé.

– Mit tud nyújtani a klub a tagjainak?
– Minden év októberében előadássoroza-
tot indítunk, amely áprilisig tart. Olyan 
előadókat igyekszünk meghívni, akiktől 
tanulhatunk. A környékbeli kertbarát 
körökkel is nagyon jó kapcsolatot ápo-
lunk, összejárunk, meghívjuk egymást 
az eseményeinkre, kiállításainkra. Au-
gusztusban például Öskünk jártunk egy 
kis lekvár- és csatnibemutatóval abból az 
alkalomból, hogy a település most ün-
nepelte fennállásának 930. évfordulóját. 
Szeptember első hétvégéjén a Várpalotai 
Napok alkalmából vendégeskedtünk - a 
Megyei Kertbarát Kör kiállításán kóstol-
tattunk. Mindig találunk valami jó apro-
pót – februárba például vetőmag csere-
bere az ürügy -, hogy együnk együtt egy 
kis zsíros kenyeret és igyunk hozzá egy 
pohár borocskát.

– A kiállításaik egyre nagyobb területet 
foglalnak el, és egyre több látogatót fo-
gadnak, pedig nem lehet könnyű évről 
évre megújulni.
– Természetesen a terményeink jellem-
zően ugyanazok, de kuriózum mindig 
akad: tüskés uborka, lila burgonya. Az 
aszály miatt az idei óriástermény-rekor-
dok elmaradtak, éppen ezért – no meg 
a jubileum miatt is – most elsősorban a 
látványra koncentráltunk. Két különle-
ges kiállítási szigetet alakítottunk ki szo-
katlan elemekkel – például terményekből 
életre keltettük a logónkat, a bőségsza-
rut-, de arra is nagy hangsúlyt fektetünk, 
hogy kizárólag természetes anyagokat 
használjunk. Külön meg kell említenem 
Kellerné Szász Anikót, a „kreatív mun-
katársunkat”, a „jobb kezemet”, mert 
ötleteivel, elképesztő mennyiségű mun-
kájával hihetetlen mértékben hozzájárul 
sikereinkhez. Nélküle ez a kiállítás sem 
lett volna ilyen impozáns. A kóstoltatás 
terén is igyekszünk minden évben vala-
mi különlegességgel előrukkolni. A ta-
valyi lekvár- és savanyúság-varázs után 
idén a csatnikóstoltatással kényeztettük a 
kiállítás látogatóit. Nagyon boldogok va-
gyunk, hogy a munkánkra sokan kíván-
csiak, megbecsülnek bennünket, és mára 
a Berhidai Napok egyik fő attrakciójává 
válhattunk.

Cseh Teréz

Berhida

 A mindig mosolygós pár: Pazárné Marika és férje István

 Csak egy kis kreativitás!

 Látványsziget bőségszaruval
Szemet gyönyörködtető termények - semmi mű-
anyag!



A CEBBIS Central Europe innovációs szolgál-
tatásokat fejlesztő és támogató programról 
is több ízben adtunk hírt. A program mára a 
záró szakaszába lépett, azonban két új nemzet-
közi klasztermenedzsment partnerségi prog-
ram is a szerződéskötés fázisában van, illetve a 
klasztervállalkozások többsége aktív és sikeres 
partner hazai és nemzetközi innovációs kon-
zorciumokban. Így talán jogosan faggatjuk a 
klasztermenedzsment szervezet vezetőjét Pintér 
Zsuzsannát, hogy mit tart igazi titoknak a sikeres 
klaszterfejlesztésben?

– Ön szerint mi a KDRIK titka? Mi az, ami hoz-
zájárult az idei év sikereihez és a fejlődéshez?
– Úgy gondolom, ahogy az önálló vállalkozások, 
úgy a hálózati együttműködések - klaszterek 
esetén is - roppant fontos a működési egyensúly 
megtalálása, illetve a türelem, amíg az „elvetett” 
ötletek beérnek. Karácsonyi hangulatban a töké-
letes mézeskalács esetével példálóznék: nem elég 
a hozzávalók pontos egyensúlyát meghatározni 
és a tésztát összeállítani, fontos, hogy megadjuk 
a pihenési, érési időt, az elkészült sütiket gusztu-
sosan dekoráljuk és legyen türelmünk megvárni 
azt a két-három napot, amíg az igazán finomra 
puhul. A KDRIK esetében hasonló utat jártunk be. 
Az elmúlt évek időszaka volt a kísérletezés az ösz-
szetevőkkel, tavalyi évben megkezdődött a sütési 
periódus, melynek végeredményeként egy sikeres 
akkreditáción vagyunk túl. Idén a legnagyobb 
hangsúlyt az építkezésnek szenteltük – mézeska-
lács nyelven, díszítettünk, ami a marketing tevé-
kenységünk, a láthatóságunk és kapcsolati tőkénk 
erősítését jelenti. Megérett a Klaszter arra, hogy 
mind a hazai, mind a nemzetközi piacon – az eddi-
gi eredmények magabiztosságával – erős, megbíz-
ható partnerként törjön a köztudatba, ennek előké-
szítő munkálataira szántuk a 2012-es évet. 

– Pontosan melyek ezek a sikerek?
– Projektjeinket – összhangban az EU gazda-
ságfejlesztési céljaival – úgy építjük fel, hogy 
egymást erősítve, de a KKV szektorhoz tartozó 

klasztervállalkozásaink érdekeit, céljait szem 
előtt tartva segítse azok kompetencia fejlesztését, 
javítsa innovációs képességét. Példaként emlí-
teném, hogy a CEBBIS (Central Europe Branch 
Based Innovation Support) nemzetközi projek-
tünkben kifejlesztettük a KKV-k innovációs ké-
pességének mérési módszerét. A megfogalmazott 
informatikai és infrastruktúra igény segítette a 
Cluster-S-Cope projekt hardware- és software-
fejlesztéseinek tervezését, hiszen az itt felmerü-
lő igények alapján könnyen tudtuk definiálni a 
svájci-magyar klaszter együttműködéshez szük-
séges technikai háttérszükségletet, a részeredmé-
nyek pedig az informatikai platformunkkal és a 
CEBBIS innovációs potenciálmérési szolgáltatá-
sunkkal együtt vált egy teljes egésszé.

– Mit jelent és milyen előnyökkel jár egy 
klasztervállalat számára az említett Innováci-
ós Potenciál Mérés?
– Ez egy iparág-specifikus innovációs képesség 
mérési program a kis- és középvállalkozói szek-
tor cégei számára. A módszer lényege, hogy az 
azonos iparágban működő vállalkozások előre 
specifikált gazdasági adatait és szektorjellemzőit 
összevetve vagyunk képesek a Megrendelő szá-
mára egy olyan helyzetképet adni, mely kimutat-
ja a szignifikáns eltéréseket, devianciákat pozitív 
és negatív irányban egyaránt, ezáltal rámutat a 
fejlesztési pontokra. Ezt követően egy, a szektorra 
és a vállalkozás gazdasági tevékenységére jellem-
ző szubjektív interjút készítünk a Megrendelővel. 
Az objektív és szubjektív eredmények elemzését 
követően egy olyan röntgen képet kap magáról a 
vállalkozás, ami nem csak a pillanatnyi állapotát 
és a szektoron belüli jellemzőit mutatja meg, de 
megoldási javaslatokat, fejlesztési ötleteket is kí-
nál. 
– A Klaszteren belül elkészítettük CEBBIS – eset-
tanulmány felmérésünket is. Igen érdekes ered-
ményeket kaptunk, és ez arra ösztönöz minket, 
hogy kiterjesszük más iparágakra is a módszert. 
Fontos megemlítenem, hogy a rendszert úgy épí-
tettük fel, alakítottuk ki, hogy bármely ország 

adott szektorára érvényesíthető legyen, így a 
klaszter nemzetközi megjelenésének támogatásá-
ra képesek leszünk iparági elemzéseket készíteni 
és értelmezni. A jövőben érdekes lehet egy olyan 
összevetés is – amennyiben sikerül elég adatot 
összegyűjtenünk – ami képes az azonos szekto-
rok országonkénti differenciáit megmutatni, ez-
által képet kaphatnánk a kompetencia-transzfer 
lehetséges pontjairól. Legújabb szolgáltatásun-
kat, az innovációs potenciálmérés és tanácsadás a 
vállalkozások számára megrendelhetővé válik.

– A karácsonyi metaforák szálán tovább ha-
ladva milyen „ajándékokat” tartogat még a 
klaszter a tagvállalatok számára?
– A Klaszter fejlődése az arculati és marketing 
megújulást is sürgette, így a piac által ismert ar-
culati elemeinket megtartva egy teljesen új hon-
lapot kapott a KDRIK fennállásának 6 évforduló-
jára.
– A munkánk minőségének és eredményessé-
gének biztosítása érdekében kidolgoztuk EFQM 
és Tudásmenedzsment működési modellünket, 
melyet a svájci partnerünk is átvett. Büszkék va-
gyunk arra, hogy Bernben, a több mint száz fő 
részvételével megrendezésre kerülő projektzáró 
eseményen személyes előadói részvételünkkel 
mutatkozhattunk be. 
– December elején zárult Cluster-S-Cope pro-
jektünk. A tche.ch-val kialakult kiváló szakmai 
kapcsolatnak köszönhetően beadásra került az 
új, VIP (Value-added Innovative Partnership in 
Clusterdevelopment) fantázia névre hallgató pá-
lyázatunk, igazán szép karácsonyi ajándék lenne 
a pozitív elbírálásról szóló hír.
– A TÁMOP munkahelyi képzések programunk 
keretében elindult Együttműködés tréningünk, 
mely tovább erősíti a személyes kapcsolatot és 
team munkát a menedzsment és a tagok között.
– További „ajándéknak” tartjuk, hogy 2013-ban 
két új nemzetközi South East Europe projektünk 
is indul, mely a szakmai célok mentén javítja 
majd a KDRIK nemzetközi ismertségét, hozzá 
járul új együttműködések kialakításához. A Civil 
Fejlesztési Ügynökség pályázati kiírására beadott 
friss diplomások humán értékelő és fejlesztő ta-
nácsadói programunk a második fordulóba jutott, 
ami egyszerre támogatná a hátrányos célcsoport 
munkaerő-piaci elhelyezkedését és kiszolgálná az 
IKT vállalkozásaink növekvő munkaerő igényét, 
ezzel a régió foglalkoztatási mutatóinak javulását 
eredményezné.

Az év vége közeledtével minden vállalkozás és azok dolgozói ünnepi díszbe öltöztetik 
irodájukat és lelküket, számot vetnek az elmúlt év eredményeivel, sikereivel és kudar-
caival, fogadalmakat tesznek és új célokat tűznek ki. Nincs ez másképp a Közép-dunán-
túli Regionális Informatikai Klaszter (KDRIK) és menedzsment szervezete, az Innoskart 
háza táján sem. Az elmúlt évben többször is „vendégünk” volt a Klaszter, beszámoltunk 
sikeres akkreditációjáról és nemzetközi együttműködési programjairól is.

Klaszterfejlesztés nemzetközi kapcsolatokon keresztül

Gazdaság



Schmidt Csaba, Tatabánya MJV polgármestere

– Nemzetközi összehasonlításban hogy áll 
Magyarország a zöld beruházások terén?
– Hazánkban is elindultak az ilyen típusú 
fejlesztések. Az elmúlt évek biztató jelei ön-
kormányzati és vállalati oldalon is megfi-
gyelhetőek. Fontos, hogy már vannak olyan 
mintaprojektek, amelyek példaként szol-
gálhatnak egy zöld beruházást fontolgató 
intézmény, vagy épp cég előtt. A megújuló 
energiák felhasználásának bizonyos terü-
letein gyorsabb a fejlődés, minderre persze 
az adott ország természeti adottságai is ha-

tással vannak. Magyarország a bioanyagok 
feldolgozása terén erősödött jelentősen, ha-
zánknak ugyanis ebben van nagyobb poten-
ciálja, míg a nap- és szélenergia „befogása” 
egyelőre lassabb ütemben történik.

– Tatabánya megyei jogú város zöldstra-
tégiájába hogyan illeszkedik ez a beruhá-
zás?
– Városunk igyekszik minden területet fi-
gyelembe véve, tudatosan kihasználni a 
megújuló energiákban rejlő lehetőségeket. 
Egy-egy nagyobb beruházást azonban csak 
EU-s források bevonásával lehet megvalósí-
tani. Alapvető célkitűzésünk, hogy a város 
fűtését, illetve energiaellátását függetlenít-
sük a fosszilis anyagoktól. Törekvésünk, 
azaz a külső tényezőktől való függetlene-
dés városi, és egyben országos napirendi 
pontnak tekinthető. Ennek egyrészt klí-
mavédelmi okai vannak, másrészről pedig 
hosszú távon anyagi megtérülést jelent. A 
most épülő üzem is ebbe a gondolatiságba 
illeszkedik. Tízéves megtérülési idővel kell 
számolni, onnantól kezdve viszont profitot 
termel majd ez a biogázerőmű.

– Szakmai partnerként az AVE Tatabá-
nya Zrt.-vel dolgozott együtt a város a 
biogázüzem megvalósításán. Mikor fogant 
meg az ötlet, mik voltak a főbb állomások, 
és mi minden kellett ahhoz, hogy eljussa-
nak idáig?
– Az ötlet először 2008 táján, Tatabánya vá-
ros szabályozási tervének készítésekor me-
rült föl. Végül 2011-re érett meg az az elhatá-
rozás, hogy az AVE-val karöltve egy közös 

üzemet létesítsünk, amihez közös pályáza-
tot is benyújtottunk. Építési területnek az 
energetikai és újrahasznosítási szempont-
ból kiváló Dubnik-völgyet jelöltük ki. Ezt a 
döntést természetesen komoly vizsgálatok, 
mérések előzték meg. Fel kellett azt is mér-
ni, hogy milyen típusú újrahasznosítható 
alapanyagok illetve melléktermékek kelet-
keznek a városban, s ezeket hogyan lehetne 
a leggazdaságosabban felhasználni. Például 
az a szennyvíziszap, amit korábban a szán-
tóföldekre vittek ki, s a közelben lakók gya-
korta panaszkodtak a kellemetlen szagokra, 
az most ebbe az üzembe kerül majd.

– A tatabányai erőmű dolgozóinak körében 
olyan hírekről lehetett hallani, hogy az új 
biogázüzem megépülése leépítésekkel fog 
járni rájuk nézve. Jogos ez a félelmük?
– A Tatabánya Erőmű Kft. 140 MW hőt állít 
elő évente, ennyi ugyanis a város éves fo-
gyasztása. Az új létesítmény ennek mind-
össze töredékét, 1-2 MW-ot fog termelni 
éves szinten, ebből is látszik, hogy nem fogja 
befolyásolni azt. Ráadásul a Gyémánt Für-
dő, melynek a fűtését biogázzal szeretnénk 
megoldani, jelenleg földgázzal működik, 
így semmiképp nem érinti – mint ahogy ed-
dig sem érintette a Tatabánya Erőmű műkö-
dését. Sőt, mindez a foglalkoztatási létszám 
növekedését eredményezi, hiszen a beruhá-
zás munkaerőigénye mellett hosszú távra 
tervezünk az új üzemmel.

– Lakossági oldalról egy biogázerőművel 
kapcsolatban mindig felvetődnek olyan 
kérdések, hogy hangos lesz-e, vagy kel-
lemetlen szaggal jár-e majd. Észrevehető 
lesz a mindennapok során, hogy új üzem 
létesült?
– Mivel az üzembe érkező anyagok egy 
zárt technológia keretein belül kerülnek 
majd feldolgozásra, ezért a válaszom: nem. 
Szaghatás csak akkor keletkezhetne, ha az 
elégetésre szánt gáz kikerülne a levegőbe. 
A teljes folyamat egy pontjánál lehetne csu-

Várhatóan egy éven belül kezdi meg működését Tatabányán az a biogázüzem, 
melynek megvalósítására közel egymilliárd forintos támogatást nyert el az Új 
Széchenyi Terv uniós pályázatán Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta, az AVE Tatabánya Zrt. és az AVE Magyarország Kft. közös projekttársasága, 
az AVE Tatabánya Hulladékhasznosító Kft. Az ünnepélyes alapkőletétel alkalmá-
ból Schmidt Csaba polgármestert és a nyertes projektcég ügyvezető igazgatóját 
Hartdégen Gergelyt kérdeztük a beruházásról.

Tíz év után hasznot termel az uniós forrásból épülő beruházás

Biogázüzem épül Tatabányán

A kép a Biogáz Unió Zrt. szellemi tulajdona
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pán ilyen hatás, az pedig a beszállítás. Mi-
vel azonban mind az üzem, mind pedig a 
beszállítói útvonalak a városon kívül esnek, 
ezért ezek a félelmek alaptalannak mond-
hatók. A termelés zajjal sem fog járni, mert 
a két nagyteljesítményű gázmotor hangszi-
getelt helyiségben üzemel majd.

– Kuriózumnak számít, hogy az ország-
ban ez lesz az első olyan biogázüzem, 
amelynek önkormányzat is tulajdonosá-
vá válik. A város vállalkozása – milyen 
eredményekre, gazdasági előnyökre szá-
mítanak?
– Több szempontból is értékteremtő beru-
házásról beszélhetünk, hiszen gazdasági 
és fenntarthatósági oldalról nézve is elő-
relépést jelent majd a város számára az új 
erőmű működése. A már említett stabil, új 
munkahelyek mellett hő- és villamosenergia 
keletkezik, amit értékesíteni tudunk, va-
lamint végtermékként talajjavító anyagok, 
hiszen fontos, hogy minden, ami kikerül az 
üzemből, hasznosítható lesz. Környezetünk 
tehermentesítése szempontjából nemcsak 
újrahasznosítható alapanyagok és mellék-
termékek feldolgozása történik majd az 
üzemben, hanem évente 3000 tonna fa kivá-
gásától is mentesítjük erdeinket.

Hartdégen Gergely, AVE Tatabánya Hulladék-
hasznosító Kft. ügyvezető igazgatója

– A munka megkezdődött, de mikorra vár-
ható a kész üzem átadása?
– Terveink szerint jövő év júliusában fejez-
zük be a beruházást, ezt követően egy fél-
éves próbaüzem következik. Az üzemszerű 
működést 2014. január 1-jétől kezdhetjük 
meg. Az első néhány hónapban főképp a bi-
ológiai folyamatok összehangolása történik 
majd.

– Mi szerepel az „étlapon”?
– A folyamat legfontosabb alapanyagai: 
almos trágya, hígtrágya, víztelenített 
szennyvíziszap, kis százalékban silókuko-
rica. Ez utóbbi a baktériumok létszükség-
leti tápláléka, tehát kihagyhatatlan össze-
tevő, ám egyúttal rendkívül értékes állati 
eledel is, éppen ezért igyekszünk ennek 
felhasználását minimalizálni. Az egyéb 
alapanyagok között megtalálhatóak lesz-
nek a különféle zöld melléktermékek, zöld-
ségpiacokon keletkező zöldhulladékok, 
rothasztható mezőgazdasági melléktermé-
kek, mint például a tört gabona, aminek a 
hasznosítása ma főképp problémát jelent 
a gazdálkodók számára. Kis százalékban 
alapanyagként szolgálnak az éttermi ma-
radékok, élelmiszeripari melléktermékek, 
selejt élelmiszerek, fogyasztásra alkalmat-
lan élelmiszerek, étolaj, zsír. Látszik tehát, 
hogy nem lakossági hulladékra épül majd 
az itt folyó termelés.

– Hogy kell elképzelni egy biogázüzem 
működését?
– „Prototípusként” a tehén szolgál, a fo-
lyamatok ugyanis épp úgy zajlanak majd 
a falak között, mint ahogyan az már a te-
hénnél megszokott. Az első lépés az etetés, 
méghozzá megfelelő receptúra szerint. A 
mi esetünkben lesznek alapanyagok, me-
lyeket előzetesen kezelni kell. El kell távo-
lítani az esetleges csomagolóanyagokat, 
bizonyos alapanyagokat hőkezelni - egy 
órán át 70 °C-on tartani - kell, illetve az al-
mos trágyát például le kell darálni. Ezt kö-
vetően beadagoljuk külön a híg, és külön a 
sűrű anyagot úgynevezett fermentorokba, 
vagyis vasbeton tartályokba, ahol folya-
matosan 38-40 °C-on kell tartani azt, és 
folyamatosan kevertetni kell. Ez a boci 
gyomrában alapból adott. A tartályokat 
mindig fölülről tápláljuk, és alulról vesz-
szük ki a már kierjedt anyagot. A benntar-
tózkodási idő 50-60 nap. Öt ilyen tartállyal 
rendelkezünk, a nagyobbak 30, a kisebbek 
pedig 22 méter átmérőjűek és összefüg-
gő tartályrendszert alkotnak, melyet egy 
fóliasátor véd. E sátor alatt történik a bio-
gáz gyűjtése és tárolása. A beadagolástól 
kezdve zárt rendszerről beszélünk. A tar-
tályokban keletkező gázt kéntelenítjük, 
lehűtjük, majd a keletkezett gáz két gáz-
motorba kerül – ezek kifejezetten biogáz-
ra készített munkagépmotorok, amelyek 
nagyteljesítményű generátorokat hajtanak 
meg. Összesen 2 MW az elektromos telje-
sítményük. A termék, az elektromos ener-
gia egy részét az üzem használja fel saját 
fogyasztására, a többi pedig értékesíthető. 
A keletkezett mennyiség körülbelül 3500 
háztartás átlagos villamosenergia-fo-
gyasztását fedezi, ez kerül betáplálásra az 
országos hálózatba.

– A biogázüzem működésének elengedhe-
tetlen része a folyamatos alapanyag-ellá-
tás. Hogyan sikerül ezt biztosítani?
– Felmértük a lehetőségeket és megtettük 
a szükséges intézkedéseket. Alapvetően 
szervezési feladatról van szó, rendelkezünk 
ugyan tárolókapacitással is, de nem erre 
kívánunk berendezkedni. Egyedül a silóku-
korica tárolását kell megoldanunk, hiszen a 
szükséges mennyiséget évente egyszer tud-
juk beszerezni, a többi újrahasznosítható 
melléktermék, és a főbb alapanyagok folya-
matosan érkeznek üzemünkbe.
– Megkerestük a gazdákat, a lehetséges jö-
vőbeni partnereket, megkötöttük az előszer-
ződéseket. Az őstermelőktől a részvénytár-
saságokig számos kapcsolatot ápolunk.
Természetesen várjuk leendő ügyfeleinket, 
akiknek segíthetünk a fent említett rothaszt-
ható melléktermékek, hulladékok elszállítá-
sában, ártalmatlanításában. Jól felkészült 
logisztikai csapatunk gyűjtőjárattal a leg-
kisebb ügyféltől a legnagyobbig mindenki 
számára megfelelő szolgáltatást nyújt.

– Hogyan kívánják hasznosítani a folya-
mat során keletkezett termékeket, mellék-
termékeket?
– A hűtéshez használt meleg vizet földalatti 
vezetékrendszeren keresztül juttatjuk el a 
vevőinkhez, javarészt a Gyémánt Fürdőben 
fogják hasznosítani azt, de emellett a Gyé-
mánt Fürdő felhasználásától függően akár 
több kisebb fogyasztót is ki tudunk majd 
szolgálni. Magának a biogáz termelésnek 
a végterméke is értékesíthető lesz, hisz egy 
teljesen szagtalan, kitűnő minőségű anya-
got kapunk, mely a talaj tápanyagpótlásá-
ra mind állagát, mind pedig összetételét 
tekintve jobb, mint az almos trágya. Kivá-
ló nitrogén, kálium és foszfor tartalmának 
köszönhetően jól hasznosítható a környék 
mezőgazdasági területeinek talajjavításá-
hoz. Semmi sem veszik tehát kárba és csök-
kenthetjük környezetünk jelenlegi szennye-
zését.

– A beruházás új munkahelyeket is teremt. 
Hány ember kell egy ilyen üzem működte-
téséhez?
– Az üzem folyamatos működésének bizto-
sítására 6-8 főre van szükségünk folyamatos 
műszakban. Közvetetten 20-25 munkahely-
lyel számolunk a beruházás eredményeként. 
Szállítani kell az anyagokat, illetve bizonyos 
részüket meg is kell termelni, a végterméket 
pedig ki kell juttatni a mezőgazdasági ingat-
lanokra. A biogáz üzem tehát amellett, hogy 
újrahasznosítható anyagokat, melléktermé-
keket alakít át hasznos energiává, értékes 
talajjavító anyagokat szolgáltat és nem utol-
só sorban új, stabil munkahelyeket teremt 
melyekre hosszú távon lehet számítani.

Taizs Gergő/Cseh Teréz
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Példamutató összefogás, 
kormányzati képviselet
Az alulról jövő kezdeményezés nyomán meg-
rendezett konzultációról – amelynek szervezé-
sét és lebonyolítását rendhagyó módon és pél-
daértékűen egy magánvállalkozás (Grabarics 
Kft.), egy médium (Regio Regia magazin), és 
egy kamara építőipari tagozata (FMKIK) vállal-
ta magára – hasznos és értékes információkkal, 
tapasztalatokkal térhettek haza a megjelentek. 
A résztvevők körét nagyrészt a Közép-dunán-
túli Régió építőipari nagyvállalatai, kis- és kö-
zépvállalkozásai, generálkivitelezők, mérnö-
kök, építészek, és a beruházói oldal adta, de a 
vitaindító fórum jelentőségét mutatja, hogy az 
ország több pontjáról is érkeztek a kérdésben 
érintett cégek képviselői. Dr. Szaló Péter, a Bel-
ügyminisztérium Területrendezési, Építésügyi 
és Örökségvédelmi Helyettes Államtitkársá-
gának vezetője is elfogadta a meghívást, aki 
egészen friss információkkal szolgálhatott az 
előző este a kormány által elfogadott új építési 
törvény részleteiről.

Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke, a Kárpát-medence 
gazdaságfejlesztéséért felelős miniszteri biz-
tos nyitotta meg a rendezvényt, s egyben kö-
szöntötte a megjelenteket, majd felkérte a mo-
derátori szerepre Cseh Terézt, a Regio Regia 
Magazin kiadó-ügyvezető igazgatóját. A je-

lenlévők megismerhették a rendezvény előz-
ményeit, az eddig megtett közös utat és ennek 
kapcsán a Regio Regia Magazin, a Grabarics 
Építőipari Kft. és a Fejér Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara szerepét. A Regio Regia – 
ahogyan az olvasóink előtt is ismert – nem 
egy szokványos magazin, mind szerkesztésé-
ben, mind tartalmában eltér versenytársaitól. 
Igényes médiumként tízéves fennállása óta a 
régió gazdasági életének egyfajta katalizátora 
arra törekszik, hogy közelebb hozza egymás-
hoz a gazdasági élet szereplőit, irányítóit. Egy 
különleges lap, különleges együttműködé-
sekkel, mint például az Értékteremtők Köre, 
melynek tagjai jellemzően felelős és tenni aka-
ró vállalkozásvezetők, akiknek köszönhetően 
sok értékes írás, szívügy kerülhetett felszínre. 
Grabarics Gábor az Értékteremtők Köréhez 
csatlakozva az építőipar problémáiról javasolt 
cikket készíteni. A Láncra vert építőipar címet 
viselő átfogó riportban megszólaltak a három 
megye kisebb-nagyobb építőipari vállalatai, 
érdekképviseleti szervei, a téma szakértői. A 
cikk felhívta a figyelmet az évtizedek óta ural-
kodó rendezetlen jogi helyzetre, a központi 
törvényi szabályozás kiskapuira, az egységes 
normarendszer és egy felelős miniszteri tárca 
hiányára. A problémafelvetés az országos mé-
diában is folytatódott, az építőipar érintettjei 
a Kossuth Rádióban beszélgettek az ágazat 
problémáiról.

A fórum első szakmai előadójaként Dr. Szaló 
Péter helyettes államtitkár bejelentette, hogy 
az előző napon a kormány elfogadta az új 
építési törvényt. A hír mindenkit meglepett, 
hiszen az építőipar szereplői épp azért gyűl-
tek egybe, hogy felvessék a problémákat, és 
javaslatokat tegyenek azok orvoslására, és 
végső céljuk, hogy mindez bekerülhessen 
az új készülő törvénybe. A kormányképvise-
lő beszédében rámutatott, hogy még semmi 
sincs elkésve, mert a magyar kormány ugyan 
folyamatosan dolgozik az új törvény meg-
alkotásán, de a munka még legalább másfél 
évig eltart, a részletek kidolgozására még 
ezután kerül sor. Végül az is világossá vált, 
hogy a minisztérium munkacsoportjainak 
javaslatai mentén a most megszületett döntés 
arra a törvénycsomagra vonatkozott, amely 
az építési törvény módosításáról, ezen belül 
is a településfejlesztés és a kivitelezés ügyéről 
szól. Ennek eredményeként a településren-
dezés új engedélyezési rendszere – a párhu-
zamos eljárások bevezetésével – gyorsabb és 
hatékonyabb lesz, így csökkenhet az egyes 
projektek előkészítő és operatív munkálata-
inak ideje. A helyettes államtitkár felhívta a 
figyelmet arra is, hogy az új törvény a keret-
szabályokat határozza meg, amiket a későb-
biek során rendeletekkel egészítenek ki. A 
három nagy csomag – melyekről részletesen 
a www.e-epites.hu oldalon lehet tájékozódni 
– magába foglalja a hazai örökségvédelem, az 
elektronikus építésügyi intézés és a hatósági 
hivatalok egységesítésének problematiká-
ját. Ezek szerint 2013. január 1-jétől 54 járási 
kormányhivatalban fog építésügyi hatósági 

A Grabarics Építőipari Kft. és a Regio Regia Magazin Értékteremtők Körének kez-
deményezésére, valamint a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari 
Tagozatának társszervezésében 2012. szeptember 25-én Építőipari Vállalkozói 
Fórumra került sor a székesfehérvári Gazdaság Házában. Az építőipar szereplői 
célul tűzték ki, hogy összegyűjtik az ágazatot érintő legsúlyosabb problémákat, 
és javaslatokat tesznek a kormányzat elé azok megoldására.

Értékteremtők Építőipari Vitaindítója a Gazdaság Házában

Mit kíván a magyar építőipar?

Építőipari Konferencia  
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A megjelenteket Radetzky Jenő, az FMKIK elnöke köszöntötte. A képen a szervezők és a vendégek: Grabarics 
Gábor (Grabarics Kft.), Cseh Teréz (Regio Regia magazin), Radetzky Jenő (FMKIK), Dr. Szaló Péter (helyettes 
államtitkár) és Puska József (FMKIK Építőipari tagozat)

A fórum meghívott vendége, Dr. Szaló Péter helyettes 
államtitkár kiemelt fontosságúnak tartotta a fedezet-
kezelő meghatározó szerepét a beruházásoknál

A Grabarics Építőipari Kft. értékteremtő oldala
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hivatal működni, valamint 178 jegyző kap 
építésügyi hatósági jogkört. Az elektronikus 
ügyintézés is lehetővé válik, így a hibrid-
rendszernek köszönhetően az engedélyadási 
határidő 15 naposra csökken, s a kivitelezések 
alapvető jogforrását a megbízók és megbízot-
tak között az elektronikus építési napló fogja 
szolgálni. Az új módszernek köszönhetően 
minden lekövethető lesz, így a lánctartozások 
kezelésében is nagy szerepet tud majd ját-
szani az elkövetkező évek gyakorlatában. A 
lánctartozások ügyének – mint az építésügy 
jelenének kiemelkedő problémaforrásának – 
másik megoldási pontja lehet a fedezetkezelő 
rendszer kiterjesztése. A kormányzati szak-
ember szerint ez a rendszer a gyakorlatban 
eddig jelesre vizsgázott, s reméli, hogy széle-
sebb körben történő alkalmazása gyógyír lesz 
a lánctartozások kórjának kezelésére.

Ne csak az ár számítson!
A fórum további struktúráját és a felszólaló-
kat az az öt munkacsoport adta, melyeket az 
építőipari ágazat főbb szegmensei nyomán 
alakítottak ki a szervezők. A tervezői, a beru-
házások bonyolítói, az alapanyag-kereskedel-
mi, a kisvállalati és a generálkivitelezői oldal 
képviselői vázolták fel a számukra legégetőbb 
problémákat, megoldási javaslatokat. 
Spányi György, a Spányi és Jakab Kft. cégve-
zetője a beruházás bonyolítói oldalt képviselve 
elmondta, hogy az építkezések előkészítése je-
lenti a legfőbb gondot. Sok elavult eljárás, „szo-
kásjog” jellemzi a jelenkor munkafolyamatait, 
s a lebonyolítás értelmezése alapvetően hibás. 
A kockázatelemzés és a projektadminisztráció 
katasztrofális helyzetét súlyosbítja, hogy az el-
követett hibáknak nincs igazi következménye, 
felelőse. Spányi György a Nyugat-Európában 
évek óta jól működő módszereket vette elő, 
ahol a műszaki ellenőrzés és a lebonyolítás fel-
adatkörét indokoltan szétválasztják, kockázat-
elemzőket és költségellenőröket vonnak be a 
projektekbe, ezáltal minimalizálva a későbbiek 
során felmerülő, elkerülhető hibák százalékos 

előfordulási arányát. Kiemelte továbbá, hogy 
az egyoldalú szerződések a megrendelők felé 
billentik a mérleg nyelvét, s ezzel gyakran le-
hetetlen helyzetbe hozzák a kivitelezőket. A 
közbeszerzések „csak az ár!” szemléletmódja 
pedig rossz minőségű munkákat eredményez, 
amelyek kivitelezése gyakorta mégsem ol-
csóbb, mint a többi pályázó ajánlata.
Ezt követően Dr. Szepes András, a Fejér me-
gyei Mérnöki Kamara elnöke kapta meg a szót, 
aki tervezői oldalról a következő kérdésfelve-
téssel nyitott: Hogyan lehet munkához juttat-
ni a tervezőket? A válasz igen egyértelműnek 
tűnhet, mondta, hiszen a közbeszerzések, pá-
lyázatok célja alapvetően ez lenne, azonban a 
pályáztatóknak figyelembe kellene venniük 
a helyi tervezők fontosságát, hiszen egy adott 
település lakója jobban átérzi a hely jelleg-
zetességét, adottságait, s így a köz számára 
értékesebb alkotások születhetnének meg. 
Indítványozta továbbá, hogy a pályázatok ki-
írásakor fontos lenne egy szakmailag indokolt 
minimális ár meghatározása is. Az orvosi és 
ügyvédi szakmát alapul véve kitért az etikai 
vétségek témakörére, s javasolta, hogy ilyen 
esetekben ugyanúgy el lehessen tiltani egy 
mérnököt a szakmájától, ahogy az más felelős-
ségteljes szakmákban is sújtja az illetékeseket. 
A tervezők képviseletében Németh László, a 
Fejér megyei Építészek Kamarájának elnöke is 
felszólalt, és az önálló építésügyi minisztérium 
létrehozását sürgette, hiszen az iparág jelenlegi 
helyzetéből adódóan egy ilyen központi szerv 
létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. A ma-
gyar építőipart nyugati példákkal összevetve 
megállapította, hogy túlszabályozottság figyel-
hető meg, ami egyértelműen negatív hatást fejt 
ki a hazai gazdaság fejlődésére.

Sikeres vállalkozásokra van szükség!
Nemes András, a Tető Építők Egyesülete elnö-
ke a kisvállalati szektor nyugtalanító helyze-
téről és kilátástalan jövőjéről beszélt. Legfőbb 
problémaként a burjánzó feketemunkát, a 
szakmán kívüliek foglalkoztatását, a szakmák 
tulajdonképpeni „vásárlását” és a szakmun-

kásképzés hiányosságait emelte ki. Elmondta, 
hogy a gazdaságnak sikeres vállalkozásokra 
van szüksége, ezért a magyar építőiparra oly 
jellemző kalandorok mozgáskörét korlátozná, 
hiszen évről évre visszatérnek és szerencsét 
próbálnak a sikertelen, bebukott vállalkozók, 
akik új céget alapítva, az „utánam a vízözön!” 
mentalitással nem kevés kárt okoznak. A fe-
lelősségvállalás, az egységes normarendszer, 
a szakmai felügyelet és megbecsülés hiánya 
mellett az önálló minisztérium nem-létét is 
fájó pontként hozta fel hozzászólásában.
Endrődi Ferenc, az Akker-Plus Kft tulajdo-
nosa – az Építőanyag Kerekasztalt (ÉKE) is 
képviselve – kereskedői szemmel elemezte a 
fennálló helyzetet. Elmondta, hogy az elmúlt 
négy esztendőben jelentős visszaesés volt 
megfigyelhető az alapanyag kereskedelemben, 
s erre az időszakra bezárások és kezelhetetlen 
kintlévőségek árnyéka vetődött, így sajnálatos, 
de talán nem meglepő, hogy lényegében nincs 
jövőkép a szakmában. Mindez egyaránt érvé-
nyes a kis- és nagykereskedők mellett a pro-

jektpiacra is, ráadásul ez utóbbi fellegvára lett 
a hektikus lánctartozásoknak. Véleménye sze-
rint komoly probléma, hogy a kormány részé-
ről jövőkép egyáltalán nincs megfogalmazva, 
pedig jó kiindulási alapként csak ez szolgálhat. 
A kereskedők elvárásai ugyanakkor érthetőek 
és kézzel foghatóak: a válságból való kilábalás, 
a feketegazdaság felszámolása, piacfejlesztés, 
minőségjavítás, szakmai alapelvek kidolgozá-
sa, magasabb jövedelmezőség.     
  
Egységes normarendszert!
A generálkivitelezők által megfogalma-
zott problémákat és megoldási javaslatokat 
Grabarics Gábor, a Grabarics Építőipari Kft. 
cégvezetője vázolta fel, aki elmondta, hogy a 
magyar építőipar sajnos a rendszerváltás óta 
egyik kormánytól sem kapott kellő figyelmet, 
ezáltal az iparág fejlődése megrekedt a húsz 
évvel ezelőtti szinten. A borzasztó üzleti eti-

Mintegy ötven építőipar vállalkozás, és az érintett érdekvédelmi szervezetek képviselői vettek részt az FMKIK 
nagytermében rendezett fórumon

Nemes András a Tető Építők Egyesületének elnöke a 
kis- és középvállalkozások problémáiról beszélt

A Grabarics Építőipari Kft. értékteremtő oldala
A
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ka, a felszámolások, a külföldre vándorlás, az 
alacsony és egyre csökkenő jövedelmezőség, 
a rossz szakképzés csak néhány az építőipar 
problémái közül, amelyek sürgős megoldásra 
várnak. Két dolgot emelt ki, amelyeken mielőbb 
változtatni kell: a beruházások jogi környeze-
tét, valamint az alulvállalások és lánctartozá-
sok ügyét. A beruházásokat illetően az egyol-
dalú szerződések a rendszerváltozás éveinek 
káros maradványai, amelyeket sem Ausztriá-
ban, sem Németországban nem tapasztalt, vi-
szont ezekben a nyugati országokban létezik és 
működik egy olyan szerződéses kódex, mely-
nek tartalma minden szereplő által jól ismert, 
és alkalmazása kölcsönös garanciákat nyújt 
a szerződő felek számára. Különösen kiemelt 
jelentősége lenne ennek a KKV-szektor számá-
ra. A lánctartozások orvoslásához a következő 
javaslattételek hangzottak el: álljon rendelke-
zésre a beruházáshoz szükséges teljes összeg; 
a generálkivitelezők számára elérhetőek legye-
nek a nyitott pénzügyi információk; minden 
projekt megérdemel egy külön, felügyelettel 
bíró számlát, amit lezárni kizárólag a beru-
házó és a kivitelező megegyezésével lehetne; 
a nyugati gyakorlatból kiindulva a generálki-
vitelező is kapjon bankgaranciát. Mindezek 
eredményeként a bank lényegében betöltené a 
projektfelügyelő szerepét. Az építőipari szak-
ember arra is rámutatott, hogy az alulvállalás 
is lehet közvetlenül a lánctartozás oka, ennek 
ellenszere egy egységes normarendszer életre 
hívása lenne. Támogatná a fórumon már ko-
rábban említett költségellenőr bevezetését is, 
ezzel is kiszűrve, sőt szankcionálva az alulvál-
lalásokat. Nagyon lényeges mindezt még most, 
a válság közepén elkezdeni, mert ha beindul a 
gazdaság, akkor a figyelem másfelé fordul, és 
nem születik megoldás a felvetődő kérdésekre, 
hangsúlyozta a Grabarics Építőipari Kft. ügy-
vezetője.

Puska József, a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Építőipari Tagozatának elnöke, az 
Eudeal-Plusz Kft. ügyvezetője is megosztotta 
gondolatait a fórum résztvevőivel. Az építő-
ipar állapotát egy kollégáját idézve jellemezte: 
„annyira rossz a helyzet, hogy már azok sem 
rendelnek akik amúgy sem szoktak fizetni!” 
Egyetértett azzal, hogy egy építési projekt csak 
akkor kezdődhessen el, ha megvan hozzá a 
szükséges pénzügyi háttér, a megfelelő kivite-
lező és a megfelelő kontroll. Ezek a feltételek 
nagyban hozzájárulnának a lánctartozások 
kigyomlálásához. Az építési törvény módo-
sításának kapcsán elmondta, hogy a jelenlegi 
szerződések ügyvédi praktikákkal könnyen 
variálhatók és támadhatók, így a kivitelező 
kárára egyoldalúvá válnak. Ezek elkerülése 
végett érdemes lenne kötelező szerződéspon-
tokat megszabni, melyek a szerződő felek érde-
keit védenék – mindkét oldalon.

A törvény betarttatása 
alapvető cél kell legyen
A fórumot Dr. Damm Andrea jogásznő fel-
szólalása zárta, aki a magyar szabályozási 
rendszer helyzetével kapcsolatban fogalmazta 
meg kételyeit. A szabad piac feltételeinek érvé-
nyesülése jegyében a jogalkotók nem akartak 
a megegyező felek dolgába beleszólni, azon-
ban az elmúlt húsz év során a szabadságot 
szabadosság váltotta fel, így alakulhatott ki a 
mostani torz rendszer a maga kiskapuival. A 
rendszerváltás után hazánkba érkező nyu-
gat-európai beruházók félelmeik és kétségeik 
miatt erősen egyoldalú szerződéseket alkottak 
meg, s ez a gyakorlat a mai napig megmaradt. 
További problémákat vet fel, hogy ugyan kor-
mányrendelet született arra vonatkozóan, 
hogy mit tartalmazzon egy építési szerződés, 
ezt azonban senki sem ellenőrzi. A fél ország 
gyakorlatilag jogi értelemben semmis szerző-
dések mentén épül. Kijelenthető, tehát hogy a 
már meglévő jogszabályok betartása is előrelé-
pést jelentene az építőiparban. A jogásznő arra 
is felhívta a figyelmet, hogy a kényszervállal-
kozók tömege nyugodtan lehetne alkalmazott, 
így meg lehetne szüntetni a sokszor 6-7 lépcsős 
alvállalkozói rendszert, s az ebből is fakadó 
lánctartozásokat. A jogi szakértő a legfőbb 
megoldásra váró feladatok közé a jogszabályi 
környezet megváltoztatását, a közbeszerzések 
módszerének újragondolását, a jogkövető ma-
gatartás kikényszerítését és a hatályban lévő 
szabályozások revideálását sorolta.

Radetzky Jenő a fórumon elhangzottakat 
összegezve megköszönte az építő jellegű fel-
szólalásokat, és felhívta a figyelmet a több 
helyen is felmerült, összecsengő problémákra. 
Bejelentette, hogy lesz folytatása a fórumnak, 
legközelebb a Nemzetgazdasági Minisztérium 
Gazdaságstratégiáért felelős államtitkárságá-

nak képviselőjét invitálják meg Székesfehér-
várra. 
A fórumon létrehozott öt munkacsoportba a 
szervezők várják azokat az építőipari vállal-
kozókat, akik részt kívánnak venni a magyar 
építőipar újraszabályozásában, akiknek a 
problémafelvetésen túl megoldási javaslataik 
is vannak. Itt a lehetőség, hogy az ágazat érin-
tettjei összefogjanak, és megfelelő erőt felmu-
tatva képviseljék közös érdekeiket.

Taizs Gergő

Építőipari Konferencia  

Grabarics Gábor, a Grabarics Építőipari Kft. ügyve-
zetője a generálkivitelezők gondjait elemezte hozzá-
szólásában

Az Építőipari Vállalkozói Fórum végez-
tével dr. Szaló Péter területrendezési és 
építésügyi helyettes államtitkára nyilat-
kozott lapunknak az összejövetel tanul-
ságairól.

– Mi a véleménye arról, hogy a mai fóru-
mot egy kamara, egy folyóirat és egy vál-
lalkozás hozta tető alá közös munkával?
– Az efféle kezdeményezéseknek minden-
féleképpen van létjogosultsága. A kamara 
a tagságát, tehát egy meghatározott vállal-
kozói szegmenst tud összefogni, egy folyó-
irat a nyilvánosság megteremtése révén jó 
katalizátor, moderátor tud lenni, ezáltal az 
emberek úgy érzik, hogy van tétje – mivel 
írásos nyoma marad - annak a vitának, 
amit lefolytatnak. Egy vállalkozás ugyan-
akkor a megalapozott szakmaiságot tudja 
mindehhez hozzátenni, mivel a saját bőrén 
érzi a mindennapok gondjait, problémáit.

– Mik a tanulságai a mai összejövetelnek? 
Hallott-e például valami újat, meglepőt a 
hozzászólóktól?
– Bár az elhangzott, feltárt problémák rég-
óta ismertek az építőipar és a törvényhozás 
berkeiben, a megoldási javaslatok azonban 
sokszor érdekesek, újabb szempontokat 
vetnek fel, így feltétlenül volt értelme a mai 
délutánnak. Igen újszerű, ilyen összefüg-
gésben eddig általam nem ismert a Spányi 
György hozzászólásában javasolt kocká-
zatelemző és költségellenőr szerepe a be-
ruházások tervezésénél, lebonyolításánál. 
Mindenki ódzkodik a költségek kockázat-
elemzésétől, holott valóban nagyon fontos 
lenne ez az átláthatóság és a zökkenőmen-
tes munkavégzés szempontjából. Más az 
érdeke az építtetőnek, és más a kivitelező-
nek. Ha egy költségvetéshez értő valaki, 
egy igazi szakember végzi az elemzést, 
ellenőrzi a dolgokat, akkor a két ellentétes 
érdekű fél álláspontját jelentősen közelíteni 
lehet egymáshoz, illetve az optimálishoz. 
Ezt a dolgot tehát – sok minden más javas-
lat mellett – mindenképpen érdemes példá-
ul továbbgondolni.

Veér K.

A Grabarics Építőipari Kft. értékteremtő oldala
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Pályázati kommunikáció

Az európai munkaerőpiac megnyitása óta közel 3 millió ember 
hagyta el szülőhazáját Európa-szerte külföldi munkavállalás cél-
jából, közülük több százezer magyar állampolgár. A felmérések 
szerint ezen munkavállalók több mint fele vissza szeretne térni 
hazájába, de problémákba ütközik az újbóli elhelyezkedésnél és 
visszailleszkedésnél. 
A székesfehérvári Közép-Pannon Zrt. egy nemzetközi konzor-
cium tagjaként segíti a Közép-Dunántúlra visszatérni kívánó 
migránsokat a „Re-Turn” (Regions benefitting from returning 
migrants – Régiók fejlődését segítő visszatérő migránsok) című, 
EU által támogatott projekt keretében, melynek célja a regionális 
munkaerőpiac kínálatának és a helyi szolgáltatásoknak össze-
hangolása a visszatérni kívánó emberek igényeivel.

Új szolgáltatások a hazatérőknek a Közép-Dunántúlon
A projekt kézzelfogható segítséget kínál azoknak, akik fontol-
gatják a hazatérést, vagy már visszatelepültek, de nehézségekbe 
ütköznek új életük megszervezése során. Őket egyablakos ügy-
intézés várja hamarosan Székesfehérváron, ahol egy helyen tájé-
koztatást kapnak minden szolgáltatásról, a képzési lehetőségek-
től kezdve a vállalkozói támogatásokig.
A projekt jelenlegi szakaszában egy on-line kérdőívezés zajlik a 
külföldre vándorolt munkavállalók körében, mely segíthet a visz-
szatérni vágyók igényei szerinti itthoni szolgáltatások kialakítá-
sában. A kérdőívet azok is kitölthetik, akik már visszatértek, és 
tapasztalatokat szereztek a visszatelepülés komplex folyamatát 
illetően. A projektvezetők így szeretnének információhoz jutni a 
visszatérő migránsokat támogató szolgáltatások kialakítása so-
rán. A kérdőív elérhető a http://return.ifl-leipzig.de honlapon. A 
kérdőív kitöltőre értékes nyeremények várnak!
A soron következő esemény a projekt keretében két workshop 
lesz, egyik hazatelepült munkavállalókkal, másik pedig helyi 
foglalkoztatókkal kerül megszervezésre. A rendezvények célja, 
hogy a projektvezetők jobban körüljárják e speciális célcsoport 
igényeit (pl. képzés, lakhatás, adminisztratív ügyintézés, állás-
keresés stb. terén), és személyre szabott szolgáltatásokat lehes-
sen kidolgozni a hazatelepültek számára. Ennek eredménye lesz 
2012. augusztustól az egyablakos ügyintézés, ahol komplex in-
formációs szolgáltatást és tanácsadást kapnak az ügyfelek a visz-
szailleszkedést segítő lehetőségekről.

A projekt további tevékenységei
A Re-Turn projekt fő tevékenységei a hazatérni kívánó 
migránsokat segítő szolgáltatások kifejlesztésére és bevezeté-
sére irányulnak, valamint a humán tőke megtartása érdekében 
innovatív vállalkozásfejlesztési akciók kidolgozására. A projekt 
keretében kidolgozásra, tesztelésre és végrehajtásra kerülnek kö-
zös stratégiák, új támogatási eszközök és szolgáltatások annak 

érdekében, hogy fenntartható módon valósuljanak meg a kitű-
zött célok.

A tevékenységek fókuszában a következők állnak:
• új támogatási politikák, eszközök és szolgáltatások kifejlesz-
tése, tesztelése, megosztása és bevezetése a résztvevő régiókban 
annak érdekében, hogy előmozdítsák a migránsok visszatérését 
a régiós tudásbázis fenntartható erősítése érdekében
• a képzett migránsok visszacsábítása szülőföldjükre, így kom-
penzálva a régiók által elszenvedett humán erőforrás vesztesé-
get
• tőkét kovácsolni a visszatérő migránsok kompetenciáiból: 
interkulturális és nyelvi készségek, fokozott rugalmasság

Fő eredmények:
• Közép-európai migrációs trendeket megjelenítő on-line plat-
form
• „Sikertörténetek” módszereinek és eszközeinek összegyűjtése
• Nemzetközi közös tervezési és menedzsment eszközöket tar-
talmazó kézikönyv
• Kivándorlók visszatérését ösztönző eszközök és szolgáltatá-
sok
• Migránsok visszatérését és beilleszkedését ösztönző nemzet-
közi stratégia 

Re-Turn projekt:
Segítség a külföldről hazatérő munkavállalók újbóli beilleszkedésében

A projektről további információ elérhető az alábbi 
honlapokon:

http://return.kprf.hu/ vagy 
www.re-migrants.eu 

E-mail: info@kprf.hu 
Telefon: 22/500-268

A Re-Turn projekt a Central Europe programban, az Európai Unió és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg.
The Re-Turn project is implemented through the Central Europe programme, co-financed by the ERDF.
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Tatabánya

Egész napos fesztivál a 
megújult téren
Schmidt Csaba polgármester és Dr. Völner Pál 
államtitkár a Fő téren megtartott egész napos 
kulturális fesztivál keretében adta át a tatabá-
nyaiaknak a megújult városközpontot. Ekkor 
avatták fel Györfi Sándor karcagi szobrász-
művész Árpád fejedelmet ábrázoló szobrát is, 
amely ugyanitt kapott helyet. A Munkácsy-dí-
jas művész elmondta, hogy a hét törzs vezére-
it jelképező zöld gránitszikla és gránitsávok a 
pajzsra emelés szimbólumai. Efölé magasodik 
Árpád fejedelem, aki a kardját visszatolva hü-
velyébe békét, barátságot ajánl Európának.  A 
teret és a műalkotást Nagy László prépost és 
Hamar László lelkész áldotta meg, amit a jelen-
lévők közös imádsága követett.
Avatóbeszédében Schmidt Csaba, Tatabánya 
polgármestere elmondta: azt szeretnék, hogy 
a rendezvények, a közösségi élet helyszíne le-
gyen a városközpont. Olyan, ahol a múltat őrzi 
az életfa és a most átadott Árpád-szobor, és ahol 
szívesen találkoznak hétvégeken a jövőjükről 
beszélgető emberek. Kitért arra is, hogy a Fő 
téri projekt ismét bebizonyította, hogy az itt élő 
emberek összefogásával lehet eredményeket el-
érni, s ez az összefogás a jövő záloga is.
Dr. Völner Pál államtitkár az európai uniós tá-
mogatás mellett a helyi összefogást is kiemelte. 
Ennek eredménye, hogy egyre inkább az itt élők 
igazi otthonává válik a település. A eseményen 
többek között megjelent Bencsik János ország-

gyűlési képviselő és Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit megyei kormánymegbízott, valamint a test-
vérvárosok tisztségviselői és számos városi és 
megyei politikus, a gazdasági-, a kulturális- és 
sportélet több ismert képviselője.
A programban fellépett a Bányász Táncegyüttes, 
a Show Formációs Táncegyüttes, és bemutatták 
a Nagyváradi Színház Csillaglépő csodaszar-
vas című előadását is, míg este egy látványos 
produkcióval az ExperiDance Tánctársulat lát-
ványos produkciója került a színpadra. A gye-
rekeket egész nap vidámpark, kézműves játszó-
ház és rengeteg játék várta. A napot lézershow 
és a utcabál zárta.

Milyen lett a városközpont?
Augusztus végére lezárult a tatabányai város-
központ megújítására irányuló, mintegy másfél 
milliárd Ft összköltségű európai uniós pályáza-
ti projekt kivitelezése. A projekt célja a város-
központ korszerű, vonzó építészeti együttessé 
alakítása, melynek keretében a Közművelődés 
Házától a Polgármesteri Hivatal épületéig ter-
jedő teljes közterület korszerű, új arculatot ka-
pott. 
A Közművelődés Háza és az 1. sz. Posta épülete 
közötti térrészen teljesen új térburkolat került 
lerakásra, megújult a közvilágítási rendszer, és 
jelentős mennyiségű növénytelepítésre is sor 
került, öntözőrendszer kiépítésével egyetem-
ben. A térrész közösségi funkcióját új utcabú-
torok, zenepavilon és pergola erősíti. A koráb-

ban a Centrum áruház előtt álló Örök szerelem 
kútja című műalkotás-csobogó az OTP előtti 
térrészre került áthelyezésre. A Posta és a Cent-
rum áruház között található bevásárló utcán 
(Árpád sétány), a térburkolat megújítása mel-
lett, statikailag megerősítésre került a sétányt 
tartó födémszerkezet, új közvilágítási oszlopok 
és utcabútorok kerültek kihelyezésre. A felújí-
tás egyik leglátványosabb eleme a sétányszint 
alatt található, az Árpád Kft. gazdasági szol-
gáltatóházának mélygarázsába bevezető útra 
fényt adó, egyben ülőbútorként is funkcionáló 
bevilágító ablakok kihelyezése, melyekben éj-
szaka programozható LED hangulatvilágítás 
működik.
A Centrum áruház előtti térrészen teljes egészé-
ben megújult a térburkolat, új szökőkút került 
kihelyezésre, illetve Zsidek Ferenc önkormány-
zati képviselői keretéből egy ivó-kutat is épí-
tettek. Itt kapott helyet Árpád fejedelem szob-
ra, Györfi Sándor szobrászművész alkotása. A 
megújult Életfa téren szökőkút és új térburkolat 
szolgálja a lakosság kényelmét, illetve ingyenes 
Wi-fi lehetőséget is igénybe vehetnek a térre lá-
togatók. A megújított közterületek védelmét a 
projekt keretében kiépített, összesen 23 kamerát 
magába foglaló, a rendőrség épületében kiala-
kított központi helyiségből vezérelt térfigyelő 
kamerarendszer szolgálja. A projekt keretében 
létrejött multifunkcionális tanácsterem teret 
biztosít majd az önkormányzat és a lakosság 
közötti kapcsolattartásnak, változtatható belső 
berendezése révén rendezvények (filmvetíté-
sek, előadások, esküvők) megtartására is al-
kalmas lesz. Az újonnan kialakított kávéház és 
étterem elsősorban a Fő tér központi szerepét 
erősíti meg, színvonalas találkozási helyszín 
lehet a város lakói és látogatói számára.

www.arpadter.hu

Több ezren vettek részt augusztus utolsó vasárnapján az összesen csaknem más-
fél milliárd forintból felújított városközpontban a színpompás, reggeltől késő estig 
tartó rendezvényen. A Centrum Áruház előtt kapott helyet Árpád fejedelem szob-
ra, Györfi Sándor szobrászművész alkotása.

Árpád vezér szobra a város centrumában

Tatabányán megújult a városközpont



Dr. Petőcz Erzsébet a KISZÖV ügyveze-
tő igazgatója elmondta, hogy mindkét fél 
rendkívül fontosnak tartja a piacra jutási 
lehetőségek bővítését. Ennek érdekében a 
megállapodásban rögzített közös munka ki-
emelt területei a kölcsönös információcsere, 
üzletember találkozók, kiállítások, vásárok, 
szakmai továbbképzések és szimpóziumok, 
szakmai utak szervezése. A kereskedelem-

fejlesztés mellett a megállapodás tartalmaz 
kutatás-fejlesztési, technológiai innovációs 
tevékenységet is. Fontos, hogy mindkét fél 
hiteles és korrekt információkkal rendelkez-
zen az adott ország aktuális jogszabályairól, 
amely nagyban segíti a nemzetközi partner-
keresést. Törekednek arra, hogy meghatá-
rozó kapcsolatépítő szerepet töltsenek be a 
térségben működő gazdasági érdekképvi-

seleti, vállalkozásfejlesztési szervezetekkel, 
tudástranszfert szolgáló intézményekkel.
Az ünnepélyes aláírás alkalmával Dr. Kota 
György ügyvezető igazgató hangsúlyozta, 
hogy a Magyar-Ukrán Kamara fontos célja 
a magyar piacszerzés, az export ösztönzése, 
amelynek gazdasági eredményei mindkét 
fél számára kedvező lehet. Elmondta továb-
bá, hogy a jövőben akár közös kutatás-fej-
lesztési, technológiai innovációs tevékeny-
séget is szívesen folytatnának. Pályázati 
együttműködéssel pedig a magyar-ukrán 
vállalkozások közötti gazdasági kapcsola-
tok javítását, versenyképességének növelé-
sét, Európai Uniós felzárkózását szeretnék 
elérni.

-réz

Külföldi piacbővítés a KISZÖV tagjainak
A kereskedelem-fejlesztés az elsődleges célja annak az együttműködési megállapodás-
nak, amit a napokban írt alá a Magyar–Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara és a Komá-
rom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV”. Mint azt Benkovics Alajostól, a KISZÖV 
elnökétől megtudtuk, a Szövetség fontos feladatai közé tartozik a tagszervezeteknek 
olyan szolgáltatás nyújtása, ami gazdasági tevékenységüket, működésük javítását se-
gítheti. A Kamara és a KISZÖV között létrejött megállapodással szeretnék elérni az uk-
rán-magyar cégek közötti gazdasági, piaci kapcsolatok elősegítését, ösztönzését.

27. oldal

A cégvezetés különösen fontosnak tart-
ja, hogy az új technológia bevezetésének 
eredményeként újabb 25 magyar család 
megélhetéséhez járulhatnak hozzá, közül 
15-en már most is dolgoznak. A HARIBO 
Magyarországon több mint 12 éve jelen 
van, 167 munkavállalót foglalkoztat. Fe-
lelős vállalkozásként arra törekszik, hogy 
az üzleti célok teljesítése mellett képes 
legyen hozzájárulni a helyi gazdasági, 
szociális környezet fejlődéséhez. A több 
mint 4000 m2-es üzemcsarnok-építés le-
hetőséget biztosít számukra új technoló-
giai fejlesztésekhez, amelyeknek révén 
Magyarországon eddig még nem gyártott 
termékeket is készíthetnek. A gyár építése 
a terveknek megfelelően halad, a termelő 
berendezések is ütemezve érkeznek. Er-
ről a sajtó képviselői a saját szemükkel is 
meggyőződhettek.

-réz

A HARIBO Hungária kft. 3,4 milliárdos fejlesztése Nemesvámoson

A gumimaci-gyár jelentősen bővül
Az idén 90 éves cég magyarországi gyártója 2012-ben a válság dacára is jól prosperál, sőt komoly fejlesztésbe fogott. A gyártókapa-
citások bővítését célzó 3,4 milliárdos beruházáshoz az Új Széchenyi Terv keretében közel 800 millió forint uniós támogatást is nyert. 
A tervek szerint 2013 augusztusában záruló projekt eredményeként minimum 25 új munkahely jön majd létre.

Látkép az építkezésről
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Pályázati kommunikáció

Az Európai Unió Dél-kelet Európai Transznacionális Program-
jának második pályázati kiírásán nyertes „RECULTIVATUR” 
című projekt fő célja, hogy a Térség kulturális-vallási értéke-
it (épített és szellemi örökségeit) a helyi kincsekkel, emberi 
erőforrásokkal, infrastruktúrával és szolgáltatásokkal együtt 
hasznosítsa. A hasznosítás eredményeképpen olyan vallástu-
risztikai lehetőségek fejlesztésére kerül sor, amelyek a pro-
jektbe bevont területeken új munkahelyeket teremtenek és 
újabb bevételeket generálnak. A projekt megvalósítására ösz-
szeállt konzorcium, amelynek részére közel 2,5 millió eurós 
EU támogatás áll rendelkezésére, a Közép-Pannon Regionális 
Fejlesztési Zrt. vezeti. A projekt időtartama 3 év.

Európa kulturális öröksége a turizmus egyik legrégibb és leg-
fontosabb ösztönzője, a kulturális turizmus pedig a gazdasági 
és szociális változások egyik fő közvetítője. Dél-kelet Európa 
szellemi és épített, keresztény, muszlim és zsidó vallási öröksége 
egyre jelentősebb célját jelenti az erre a területre irányuló turis-
taforgalomnak. Bár számos vallásturisztikai, kulturális célpont 
ismert az utazók előtt, a turisztikai és rekreációs térképekre 
felkerülésre váró attrakciók száma és jelentősége hatalmas. A 
keresztény, muszlim és zsidó templomok és vallási útvonalak, 
zarándokutak Dél-kelet Európa kulturális örökségének egyik 
legfontosabb témáját jelentik. Ezek a területek ugyanakkor 
gyakran a hagyományos turisztikai célpontokon kívül találha-
tók, olyan helyeken, amelyek népessége folyamatosan csökken 
a képzett emberek elvándorlása és az ott maradó lakosság elöre-
gedése miatt. A szellemi és épített örökségekben rejlő potenciál 
– az egymástól és a hagyományos turisztikai célpontoktól távol 
található, gyakran nehezen megközelíthető helyszínek miatt – 
kihasználatlan marad, mivel az egyedi nevezetességek ismertté 
tétele túlmutat a helyiek lehetőségein. 
A RECULTIVATUR – Elaboration of a Tool for the Inclusion 
of Religious-Related Cultural Values in the Planning and 
Development Processes of Urban Centers, Systems of Settlements 
and Surrounding Rural Areas (SEE/B/0011/4.3/X), azaz „A vallá-
sokkal kapcsolatos kulturális értékeinkre épülő fejlesztési kon-
cepciók beépítése a regionális, városi és vidékfejlesztési stra-
tégiaalkotási folyamatokba” című projekt keretében egy olyan 
szakértői csoport állt fel, amely célul tűzte ki, hogy a vallási-
kulturális örökség, a helyi természeti és épített kincsek, emberi 
és tárgyi erőforrások és szolgáltatások együttes kihasználásával 
új munkahelyek jöjjenek létre, és az érintett területek élhetővé 
és vonzóvá váljanak nemcsak a turisták, de az ott lakók körében 
is. A projekt megvalósítását a Közép-Pannon Regionális Fejlesz-
tési Zrt. vezeti.
A RECULTIVATUR projekt első részfeladata lezárult: elkészült 
a Dél-kelet Európai Programtérség kulturális és vallásturisz-
tikai szellemi és épített örökségeinek leltára. A konzorciumot 

alkotó 15 partner 7 országot (Magyarország, Görögország, 
Bulgária, Románia, Olaszország – nem teljes területével – Szlo-
vénia, Bosznia-Herczegovina) képvisel, azonban a leltár elké-
szítésekor a többi érintett ország (Ausztria, Szlovákia, Albánia, 
Horvátország, Macedónia, Moldávia, Szerbia, Montenegró, Uk-
rajna – nem teljes területével) örökségeinek felmérésére is sor 
került. A létrejött adatbázisban közel 25.000 szellemi és épített 
emlékről találhatunk olyan adatokat, amelyek a turizmust is 
segítik. Az adatbázis –a folyamatosan érkező – újabb adatok-
nak köszönhetően folyamatosan bővül, nyilvánossá tételéhez 
az adatok GoogleEarth/Maps platformon való megjelenítése is 
hozzájárul. A konzorciumi partnerek összesen 35 „jó gyakor-
latot” gyűjtöttek össze Dél-kelet Európában, amelyek közül ki-
választották a vallási-kulturális turisztikai területen leginkább 
követendő példákat, azaz „legjobb gyakorlatokat”. Magyaror-
szágról a Polányi Passió és a Pannonhalmi Főapátság új látoga-
tóközpontja került a Top 12-be. 
A kapott eredményeket felhasználva készül el Dél-kelet Euró-
pa Vallásturisztikai Általános Fejlesztési Modellje, amelynek 
megvalósulását a négy országban (Magyarországon, Romániá-
ban, Bulgáriában és Görögországban) létrehozni tervezett Helyi 
Vallásturisztikai Fejlesztési Ügynökségek tanulmányozzák. A 
Helyi Ügynökségek segítségével az egyes helyszíneken egyedi 
vallásturisztikai termékek kialakítására kerül sor. Az új termé-
kek nemzetközi marketingjét a konzorcium is támogatja, cél, 
hogy a kialakított vallásturisztikai termékek az Európai Kultu-
rális Utak listájára felkerüljenek.

Elkészült a Dél-kelet-európai Térség kulturális és 
vallásturisztikai leltára – a RECULTIVATUR  

(SEE/B/0011/4.3/X) projekt első eredményei
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Major Péter ügyvezető igazgató arról tájékoztatta a 
megjelenteket, hogy az Európai Regionális Fejleszté-
si Alap társfinanszírozásában felépült létesítmények 
megvalósítására összesen 330 millió forint európai 
uniós támogatást nyert el a cég. A hatezer négyzetmé-
ter alapterületű csarnokban és a kétezer négyzetmé-
teres inkubátorházban kis- és középvállalkozások-
nak kínálnak bérleményeket. Az inkubátorházban 
levő helyiségek többsége már elkelt, egyebek között 
egy német vállalkozás kezdi meg a tevékenységét, és 
a csarnokban levő helyiségek egy részének is van már 
bérlője. A MetaloBox a fém öltözőszekrények hazai, 
piacvezető specialistája. A cég nyolcvan százalékos 
itthoni piaci részesedése mellett már jelen van és 
kirendeltséget működtet Szlovákiában, Horvátor-
szágban, Szerbiában, Szlovéniában és Romániában, 
jövőre pedig Csehországban, Lengyelországban, Uk-
rajnában, Bulgáriában és Ausztriában alapít vállal-
kozást. A cég külföldön 35, Magyarországon 50 dol-
gozót foglalkoztat - mondta el az ügyvezető igazgató.  
Az elkészült két épület az első beruházása az m59 

néven megvalósuló üzleti parknak, amelyet 43 ezer 
négyzetméteren, 21 ezer négyzetméter beépítésével 
akar a jövőben megvalósítani a cég.
Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város polgármestere az új csarnok és inkubá-
torház átadásán arról is beszélt, hogy Székesfehér-
vár a magyar gazdaság egyik meghatározó bázisa. 
Köszönetet mondott azoknak, akik felvállaltak egy 
ekkora beruházást, ami által új munkahelyek jön-
nek létre a városban és nem utolsó sorban bevételt is 
hoz Székesfehérvárnak minden vállalkozás bővíté-
se. Mint mondta a város, mint építésügyi hatóság is 
azon van, hogy a gazdaságélénkítést hozó fejleszté-
sek minél zökkenőmenetesebben valósuljanak meg. 
Tóth Ferenc, az Alba Ipari Park ügyvezetője dicsér-
te Major Péter bátorságát, vállalkozókészségét. Az 
1997-es induláskor a Vállalkozásfejlesztési Alapít-
vány egymilliós mikrohitellel segítette a MetaloBox 
kezdeti lépéseit. Ez nem volt kidobott pénz, hiszen 
a cég mára piacvezető lett a saját területén. Az Alba 
Ipari Parkról szólva hozzátette, hogy jelenleg 62 hek-
táron, 44 vállalkozás dolgozik itt. Miután a terület 
már megtelt, kétszázezer négyzetméterrel bővítik 
a területét. Négy céggel még folyamatban vannak a 
tárgyalások, egy már építi a telephelyét, kettő pedig 
meglevő vállalkozásának bővítéséhez látott hozzá.
A köszöntőket követően az új beruházást Cser-
Palkovics András, Tóth Ferenc és Major Péter közös 
szalagátvágással adta át rendeltetésének.

Kilenc cég találhat otthonra az m59 üzleti parkban

Átadták a Metalobox inkubátorházát és új csarnokát
Október tizedikén adták át a MetaloBox Kft. új 
inkubátorházát és csarnokát Székesfehérvá-
ron, az Alba Ipari Zónában. Az új beruházást 
dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár 
polgármestere, Major Péter, a MetaloBox ügy-
vezető igazgatója és dr. Tóth Ferenc, az Alba 
Ipari Zóna ügyvezető igazgatója méltatta.

Major Péter, a 
MetaloBox ügyve-
zető igazgatója, dr. 
Tóth Ferenc, az Alba 
Ipari Zóna ügyveze-
tő igazgatója és  dr. 
Cser-Palkovics András 
Székesfehérvár polgár-
mestere az ünnepélyes 
csarnokavatón



Ercsi

30. oldal

Hintón érkezett a miniszter
Az ország legnagyobb múltú kiállítása az 
idén 27. alkalommal várta az érdeklődőket 
Bábolnára. Egy év szünet után a Bábolnai 
Nemzetközi Gazdanapok 2012-ben rekord 
négyzetméter és kiállító számmal büsz-
kélkedhetett. Lovas hagyományőrzők be-
vonulásával vette kezdetét a rendezvény, 
ahova a vidékfejlesztési miniszter, Faze-
kas Sándor is hintón érkezett. A miniszter 
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Gaz-
danapok résztvevői a versenyképes mező-
gazdaságért, a kiváló magyar élelmiszert 
előállító élelmiszeriparért küzdenek év-
ről-évre. Hozzátette, hogy a rendezvényen 
bemutatót tartó lovasíjászokétól ugyan el-
térő módon, de a magyar kormány is küzd 
a hazai mezőgazdaságáért. Bejelentette, 
hogy a nemzeti aszálystratégia vitaanya-
ga elkészült, amibe szeretnének minél 
több gazdát, szervezetet bevonni. „Évszá-
zadokra szóló megoldásokat kell találni” 
- hangsúlyozta.  Cél a víztakarékos megol-
dások megkeresése és bevezetése. Kemény 

tárgyalásokat folytatott a tárca Brüsszellel 
is, melynek folytán a hazai termelők több 
uniós pénzre is számíthatnak. 
Fazekas Sándor kiemelte, hogy a verseny-
képesség szempontjából fontos a jó minő-
ségű termékek előállítása, ezzel együtt a 
beruházások növelése. A tavalyihoz képest 

35%-al nőtt hazánkban a gépértékesítések 
száma. A gazdálkodók egyre növekvő be-
ruházási kedvét bizonyítja a gépvásárlásra 
fordított 78 milliárd forint. Példaként em-
lítette a 176 eladott kombájnt, ami a tavalyi 
évben eladottak számának két és félszere-
se. Mindez a hazai mezőgépipar fejlődé-
sére is jó hatással van. A gépek vásárlását 
segíti az Új Magyarország Agrárfejlesztési 
Hitelprogram kedvezményes konstrukció-
ja is – jelentette be a miniszter. 
Fazekas Sándor megnyitója végén elmond-
ta; a Közös Agrárpolitika 2014-től induló 
időszakában kiemelten fogják kezelni a 

XXVII. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok

Négy nap alatt ötvenezer látogató
Napsütéses, már-már kánikulai időjárás, mintegy 150 kiállító, számos, színes szak-
mai és „civil” rendezvény, bemutató fogadta szeptember első hétvégéjén az immár 
huszonhetedik alkalommal megrendezett Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok láto-
gatóit. Volt is érdeklődő bőven, olykor bizony nehézséget okozott a kiállítótéren 
eljutni a következő pavilonhoz a tolongó tömegben, pedig idén 22.000 négyzetmé-
terre bővítették a rendezők a kiállító területet.

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter híven a hagyományokhoz, hintón érkezett a Gazdanapokra

A 27. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokat Fazekas Sándor szakminiszter, Bérci Balázs a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok ügyvezetője, és Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánymegbízott ajánlotta a látogatók figyelmébe

Az IKR Zrt. értékteremtő oldala
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Bábolna

technológiai fejlesztéseket. „Kiváló hazai 
mezőgépiparra is szüksége van az ország-
nak, ezért a kormány elkötelezett, hogy ez 
az iparág is további lehetőségeket kapjon” 
- fogalmazott.

Bábolna a megye büszkesége
A házigazda nevében Bérci Balázs, a Bá-
bolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. ügyveze-
tője köszöntötte a kiállítókat és a megjelent 
vendégeket. Elmondta, hogy külön öröm 
számára, hogy Bábolna fénye mit sem 
halványult és az agrárágazat szereplői ma 
is kedvelik ezt a rendezvényt. A kiállítók 
szeretnek Bábolnára jönni, ám nem köny-
nyű a mai helyzet, amikor a marketingre 
szánt pénzeket lehet legkönnyebben átcso-
portosítani. 
Bérci Balázs kiemelte, hogy számára a „Lo-
vas hagyományok múltban és jelenben” cí-
met viselő program a legkedvesebb, hiszen 
ezen keresztül mélyrehatóbban tudják be-
mutatni a ménesbirtok szerepét, tevékeny-
ségét. Hozzátette, hogy mindent megtesz-
nek azért, hogy Bábolna neve egyre jobban 
csengjen külföldön is, hiszen a rendezvény 
nemcsak a mezőgazdaság iránt érdeklő-
dőknek kínál látnivalókat, hanem a város 
és a térség idegenforgalmának fejlődését is 
szolgálja.
A térség országgyűlési képviselője 
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymeg-
bízott is köszöntötte a kiállítás résztvevőit. 
Beszédében elmondta, hogy Komárom-
Esztergom megyében nagyon büszkék 
Bábolnára, hiszen itt felvonul a megye 
gazdálkodóinak széles spektruma, akik 
szeretnének előre lépni, akik szeretnének 
tanulni, és akik haza is akarnak vinni va-
lamit, Bábolna pedig mindig ad valamit, 
amit érdemes hazavinni.
A kormánymegbízott emlékeztetett arra, 
hogy a megnyitónak is helyet adó lovas 
pályát néhány hete adták át Bábolnán. 

Hangsúlyozta, hogy kell áldozni erre a 
ménesbirtokra, mert megérdemli azt, 
hogy nagyobb nemzetközi rendezvények 
megtartására is alkalmas legyen a terület. 
A képviselőasszony szerint a kormány ki-
emelten kezeli az agrárágazatot és eddig 
is támogatta a gazdálkodók gondjainak 
megoldását. A mezőgazdaságba – mint a 
legkiszolgáltatottabb ágazatba - fektetett 
minden fillér számít, éppen ezért priori-
tásként kezelik fejlődését, és hosszú távú 
tervekben gondolkozik. 

Lovak, lovasok, gépek
A kiállítás négy napja alatt színvonalas 
szakmai és közönségprogramok várták a 
szakembereket és az érdeklődő közönsé-
get. Immár hagyomány, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia Agrár-műszaki 
bizottsága is a rendezvény ideje alatt tart-
ja kihelyezett ülését. Ugyancsak Bábolnán 
került megrendezésre a Mezőgépgyártók 
Országos Szövetségének szakmai össze-
jövetele.  A Nemzeti Agrár-szaktanács-
adási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet 
gépésztanárainak tartott továbbképzést a 

kiállítás második napján. A Lovas Hagyo-
mányok Múltban és Jelenben – Bábolnai 
Lovasturisztikai Napok számos különle-
ges programot kínált az érdeklődőknek, 
amellyel közelebb hozta Bábolna lovas 
kultúráját az látogatókhoz.
Az IKR Zrt., — mint kiemelt kiállító — 
szántóföldi gyakorlati gépbemutatóján 
szinte ámulatba ejtette a látogatókat, hi-
szen egy kerekeken guruló lelátó és egy 
nagyméretű kivetítő segítségével a gépek 
munkáját egészen közelről tanulmányoz-
hatták. Az idei bemutató kiemelt témája 
volt, hogy szélsőséges időjárási körülmé-
nyek között is időben és gyorsan, jó mi-
nőségben tudják a szántóföldi munkákat 
elvégezni. Ehhez kínáltak erőgépeket és 
gépkapcsolásokat.
A kiállítás négy napján ötvenezer ember 
látogatott Bábolnára, ami bizonyítja, hogy 
sokan kíváncsiak a kiállított termékekre és 
szakmai programokra. A Bábolnai Nem-
zetközi Gazdanapok sikere tehát töretlen: 
a legrégebbi agrárkiállítás presztízse – az 
előző évekhez hasonlóan — idén is nőtt.

T.O.

Olykor lépni sem lehetett a standok között az érdeklődők hatalmas tömegében

Nagy érdeklődés kísérte a veterán, 1938-ból származó Deutz traktor kiállítását Rengetegen tettek látogatást az IKR Zrt. sátrában, ahol az IKR Shop is működött

Az IKR Zrt. értékteremtő oldala
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Eredmények és középtávú célok
A közgyűlést és a meghívott vendégeket Dr. 
Szépvölgyi Ákos, a klasztermenedzsmenttel 
megbízott Közép-dunántúli Regionális Inno-
váció Ügynökség Nonprofit Kft. (KDRIÜ) igaz-
gatója köszöntötte. Ezt követően Bonda Ágnes 
klasztermenedzser ismertette a 2012-es év tör-
ténéseit, és az előttük álló feladatokat.
Bonda Ágnes beszámolt arról, hogy 2012. 
februárjában csatlakoztak az európai 
klaszterközösségéhez (European Cluster 
Collaboration), szeptemberben pedig három tag-
juk részt vehetett a Frankfurti Autómechanikai 
Szakkiállításon. Júniusban a kiemelt feladatuk-
nak tartott alapfokú, októberben pedig a közép-

fokú iparjogvédelmi tanfolyam indult el, melyek-
nek elvégzése után olyan összefüggő és alapos 
ismeretekkel rendelkeznek majd a résztvevők, 
amely tudással megfelelő módon tudnak eljárni 
termékeik, szolgáltatásaik védelme kapcsán.
Folyamatosan zajlik a klaszter működési rend-
szerének kialakítása, elsősorban a projektcsator-
na-rendszer és a technológiai transzfer hálózat 
tekintetében. Részletes marketing akciótervet 
készítettek, és rendszeresen frissítik és karban-
tartják a klaszter honlapját (www.vdj-klaszter.
hu). Fejlesztési területként az innovációt, a belső 
erőforrások kihasználását, valamint a lehetsé-
ges együttműködések kialakítását jelölték meg. 
Jelentős eredményeket értek el a kapcsolatépítés 
területén szlovák és olasz partnerekkel, mind-
ezekről és más aktuális eseményekről, hírekről 
hétfőnként rendszeres szakmai hírlevélben tájé-
koztatják tagjaikat. 
Klaszterfejlesztési stratégiájukat a kölcsönös 
érdekek mentén, a képzések adta lehetőségek 
kihasználásával alakították ki, céljuk 2013-ra a 
fejlődő, majd az azt követő évben az akkreditált 
klaszter pozíció elérése – fejezte be beszámolóját 
Bonda Ágnes.

Közgyűlést tartott a Vértes-Duna Járműipari Klaszter

Jövőre cél a fejlődő klaszter pozíció elérése
Székesfehérvárott, a gyönyörűen felújított 
Hiemer-házban, október 29-én tartotta meg 
rendes közgyűlését és üzletember találkozó-
ját a 2011. májusában alakult Vértes-Duna 
Járműipari Klaszter. Az eseményen új tagot, 
és meghívott vendégeket is köszöntöttek az 
elsősorban móri, székesfehérvári, oroszlá-
nyi, tatabányai és tatai cégeket, intézménye-
ket tömörítő klaszter tagjai.

A közgyűlésen 
Bonda Ágnes 
klasztermenedzser 
számolt be a 2012-es 
eseményekről, és a jövő 
évi tervekről



Regio Regia

Új tag, és kedves vendégek
Ezután új klasztertagot köszöntött a közgyű-
lés, a Strasszer Autosystem Kft. tevékenységét 
Strasszer Gábor cégvezető mutatta be röviden. 
Kevesen tudják, hogy az autóértékesítés mel-
lett fejlesztéssel és tervezéssel is foglalkozik az 
1989-ben Székesfehérváron megtelepedett vál-
lalkozás, ez utóbbi tevékenységük kiteljesedését 
várják a klaszterhez való csatlakozástól.
A következő hozzászóló Kovács Tamás, a Kö-
zép - Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. mun-
katársa két témát érintett. Elsőként bemutatta 
a Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipari 
Klaszter tevékenységét, amelynek elődje közel 
tíz éves hagyományra épülve, Ajka központ-
tal, 2006-ban alakult Ajkai Mechatronikai és 
Járműipari Klaszter néven. Tevékenységét 
2011-ben terjesztette ki a Bakony és a Balaton 
környékére, és ekkor nyerte el végleges, mai 
elnevezését. Munkájuk fontos eleme, hogy le-
hetőségeikhez mérten támogatják a vörösiszap 
sújtotta térség gazdasági fejlődését. A klaszter 
generálta együttműködésnek jelenleg harminc-
hat szervezet a tagja.
Kovács Tamás előadásának második részé-
ben azokat a nemzetközi projekteket mutatta 
be, amelynek aktív résztvevője a KPRF Zrt. Az 
AutoNet, a Clusters-Cord és a Finno programok 
mellett résztvevői a Re-Turn projektnek, amely 
a munkaerőpiacra visszatérő emberek beillesz-
kedését hivatott segíteni. Munkájuk fontos ré-
sze az IMEA program is, amely az energiahaté-
konyság kérdéskörével foglalkozik.

„Minden nap jobbak vagyunk!”
A fenti jelmondatot a közgyűlésnek bemutatkozó 
Simon Egyéni Cég tűzte zászlajára, amely ebben 
a szellemben végzi munkáját. A Kőszárhegyen 
és Szabadbattyánban működő vállalkozás tagja 
a Bakony-Balaton Mechatronikai és Járműipa-
ri Klaszternek. Hauzer József gyárigazgató el-
mondta, hogy Simon Műanyagfeldolgozó néven 
1985-ben alakultak. A folyamatos fejlődést újabb 
és újabb gyártócsarnokok felépítése, megnyitása 
jelzi, jelenleg 370 munkahelyet biztosítanak a 
környéken élők számára. Évente mintegy húsz-
millió autóipari alkatrészt gyártanak, és tovább 
kívánják bővíteni gyártmányaik számát és fajtá-
it. Nagyon büszkék arra, hogy Simon István tu-
lajdonos 2004-ben az egész kollektíva nevében 

átvehette a Régió Legdinamikusabban Fejlődő 
Kis- és Középvállalkozása megtisztelő díjat.
A Bakony-Balaton Mechatronikai és Jármű-
ipari Klaszter koordinátora, Fábián Zoltán el-
mondta, hogy nem volt számukra sem sima és 
problémamentes az elmúlt hat év, de az együtt-
működésből – ilyen például a közös energiagaz-
dálkodás – a klaszter valamennyi tagja bősé-
gesen profitált. Ismertette azokat a jó és bevált 
módszereket, amiből a Vértes-Duna Járműipari 
Klaszter is meríthet.

Iparjogvédelem a járműiparban
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának 
nevében Dr. Zábori Zoltán tartott előadást 
„Használthatóak-e az iparjogvédelem eszközei 
a járműiparban?” címmel. A gondolatébresz-
tő kérdések felhívták a hallgatóság figyelmét 
termékeik, szolgáltatásaik védelmének fontos-
ságára. Kiemelte, az oltalom nem csupán a ver-
senytársak elleni eszköz, hanem a piaci pozíció 
javításának és nyereség elérésének eszköze is. 
Az SZTNH szerves egységét képező, de 2012. 
májusától önállóan működő HIPAvilon Ma-
gyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit 
Kft. tanácsadója, Dr. Gács János, az iparjogvé-
delem gyakorlati oldalát járta körül „Ötlettől a 
piaci sikerig” című előadásában. Az aktuális 
pályázati információkról és a 2013 -as év pá-
lyázati kilátásairól Soponyai László, a székes-
fehérvári Széchenyi Programiroda vállalkozás 
-és gazdaságfejlesztési tanácsadójától értesül-
hettek a jelenlevők. A nap utolsó előadójaként 
Dr. Kálmán Gergely, a Vértes-Duna Járműipa-
ri Klaszterrel egy időben alakult dunaújvárosi 
központú VITIgroup Víz- és Környezettechno-
lógiák Klaszter menedzsere mutatta be műkö-
désüket. Az ipari szennyvizek helyben történő  
tisztítására és kezelésére, ivóvíz előállítására 
és környezetvédelmi problémák megoldására 
szakosodott szervezet 18 tagvállalatot számol. 
A VDJK és a hasonló tervekkel jövőbenéző 
Vitigroup között számos közös pont adhat okot 
a szervezetek és tagvállalataik közötti gyümöl-
csöző együttműködések kialakításához.  
Az előadásokat és a hozzászólásokat követően a 
házigazdák és a vendégek immár kötetlenül, fe-
hér asztal mellett beszélhették meg az iparágat 
érintő problémákat, gondokat az üzletember ta-
lálkozó keretében.
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Nem a múlt feltámasztása a cél
A konferenciát Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes, közigazgatási és igaz-
ságügyi miniszter köszöntője nyitotta 
meg, továbbá előadást tartott Szabó Erika 
területi közigazgatásért felelős államtitkár, 
továbbá jelen volt Biró Marcell közigazga-
tási államtitkár, Rétvári Bence parlamenti 
államtitkár, valamint a kormánymegbízot-
tak.
Navracsics Tibor miniszter a szemléletvál-
tást és a valóban az emberek érdekeit szem 
előtt tartó, szolgáltató jellegű ügyfélszol-
gálatok fontosságát hangsúlyozta. Mint 
elmondta, az előkészítés végső fázisába 
érkezett az államigazgatás átalakítása, a 
járási hivatalok és kormányablakok kiala-
kításában 2013. döntő év lesz. 1983-ban 
megszüntették az ország egyik talán leg-
nagyobb hagyományaival rendelkező köz-
igazgatási szerveit, a járásokat, 2013-ban 

azonban újraindulnak.
Hangsúlyozta, hogy nem a múlt feltá-
masztása vezérli a kormányt a járások új-
bóli létrahozásával, a cél, hogy a polgárok 
érdekeit szolgáló közigazgatást és állami 
működést teremtsenek meg. A tradíciók és 
a modernitás „házasítására” tesznek kísér-
letet, ahogyan tették azt a kormányhivatal-
ok kialakításakor is.

Álljon helyre a bizalmi viszony!
Szabó Erika államtitkár történelmi léptékű 
átalakításnak nevezte a területi közigazga-
tás megkezdett reformját. Magyarorszá-
gon a diktatúra évtizedeit követő 20 év át-
meneti időszakként telt el, ami kevés volt 
arra, hogy állam és a polgárok közötti bi-
zalmi viszony helyreálljon. A bizalom ki-
alakításához az államnak sokat kell tennie 
és minden lépésével azt kell mutatnia az 
állampolgárok felé: „tudom, hogy a te adó-

forintjaidból működtetem az államszerve-
zetet és szeretnélek a lehető legmagasabb 
színvonalon kiszolgálni”. A területi köz-
igazgatás ezt a bizalmat építeni szeretné 
a kormányablakok országos rendszerének 
kialakításával, amely jövő év végére feje-
ződhet be. Ez nem csak egységes ügyfél-
szolgálati irodákat jelent majd, hanem azt 
jelenti, hogy az összes, az állammal kap-
csolatos hatósági ügyet egy helyen tudja 
majd intézni a lakosság, vagyis bevezetik 
az egyablakos ügyintézés lehetőségét. Ez-
zel megszűnik az, hogy az állampolgárnak 
először azt kell kinyomoznia, hogy melyik 
közigazgatási szervnél intézheti el ügyeit. 
„Hogyha a kormányablak-rendszert ki-
építjük, semmit nem kell tudni, egyetlen 
dolgot kell tudni: hol van a lakóhelyemhez 
legközelebbi kormányablak”.

A legfontosabb az ember
Szabó Erika hangsúlyozta, hogy a kor-
mányablakok nem csak az egységes 
dizájnról szólnak, a legfontosabb az ember, 
az ügyintéző, aki fogadja az ügyfeleket. 
Több mint 2000 jelentkező közül válasz-
tották ki azt a 300 munkatársat, akik a je-
lenlegi kormányablakokban kétműszakos 
munkarendben dolgoznak. A kormány-
ablakok 2011. január 3-án 29 ügykörrel in-
dultak, ma már 62-vel működnek, emellett 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium „Jó Állam 2013’ – Járások és kormány-
ablakok” címmel rendezett sajtókonferenciát november 20-án a megyei és helyi saj-
tó meghívott képviselői számára Budapesten, melynek célja az volt, hogy a területi 
közigazgatás reformjával összefüggő, 2013. január 1-jével életbe lépő jelentős válto-
zásokról mind a fővárosban, mind a vidéken élő emberekhez hiteles információkat 
juttassanak el. A miniszteri, államtitkári előadás után a kormánymegbízottak szek-
cióüléseken tájékoztatták a médiát. A konferencián természetesen a Regio Regia ma-
gazin is képviseltette magát.

Konferencia a területi közigazgatás reformjáról

Jó Állam 2013’ – Járások és kormányablakok



általános tájékoztatást is nyújtanak arról, 
melyik ügyet hol lehet elintézni. 
A területi közigazgatás átalakításával 
együtt járt az intézményi rendszer átalakí-
tása is, mellyel kapcsolatban az államtitkár 
emlékeztetett arra, hogy először 2010-ben 
megszüntették a regionális államigazgatá-
si hivatalokat és létrehozták a fővárosi és 
megyei közigazgatási hivatalokat, melynek 
köszönhetően helyreállt az önkormányza-
tok törvényességi ellenőrzése. 2011-ben a 
területi közigazgatásban működő 33 szak-
igazgatási szervből 14-et a közigazgatási 
hivatalokhoz kapcsoltak, és felállították a 
fővárosi és megyei kormányhivatalokat, 
élükön a miniszterelnök által kinevezett 
kormánymegbízottakkal. Ugyancsak 2011-
ben az ország 29 pontján megnyíltak a kor-

mányablakok. A következő nagy mérföld-
kő 2013. január 1. lesz: létrejönnek az állam 
legkisebb államigazgatási területi egysé-
gei, a járások, s ezzel a szervezetrendszer 
készen áll majd a kormányablakok orszá-
gos rendszerének kialakítására. 

Közelebb a lakossághoz
Szabó Erika elmondta, hogy kormányabla-
kok jelenleg a megyeszékhelyeken és a me-
gyei jogú városokban működnek, de a jövő 
év végén valamennyi járási székhelyen és 
minden olyan településen, ahol okmány-
iroda működik, várják majd az állampol-
gárokat. Ahol nem lesz kormányablak, ott 
pedig kirendeltségek jönnek létre, vagy 
ügysegéd veszi fel az állampolgárok kérel-
meit. Tehát nem csak a járási hivatalokban 

intézhetik ügyeiket az emberek. Azoknál 
az önkormányzatoknál, ahol megszüle-
tett a megállapodás a kormányhivatallal, 
igazgatási segédek dolgoznak majd, akik 
a lakók ügyeit intézik. Erről 2012. október 
31-ével bezárólag megköttetett az együtt-
működés.
A járási hivatalok előkészítő munkája 
nagyrészt lezárult, ennek részeként meg-
születtek a szükséges jogszabályok és azok 
a megállapodások is, melyeket a kormány-
megbízottak kötöttek a polgármesterekkel 
az átveendő köztisztviselőkről, feladatok-
ról, ingatlanokról és ingóságokról. Közel 
3200 település van Magyarországon, ebből 
2763 településsel terveztek megállapodást 
kötni, vagyis nemcsak a járási székhelyen, 
hanem a járásban lévő településeken is 
szeretnének megjelenni kirendeltség vagy 
ügysegéd formájában. A cél, hogy a kiste-
lepüléseken élőknek ne kelljen beutaznia 
a járási központba. Határidőre 2760 tele-
püléssel sikerült megállapodni. A megyei 
jogú városok közül Szeged az egyetlen 
település, amelyik nem kötötte meg az 
együttműködést, van egy település, ahol 
nincs aláíró, illetve a Fejér megyei Ercsi az 
a település, amelyik először elutasító volt, 
de végül határidőn túl döntött úgy, hogy 
mégis támogatja  a megállapodást. Szabó 
Erika elmondta azt is, hogy Budapesten 
minden kerületben lesz kerületi hivatal, 
amit nem járásnak fognak nevezni, de a 
feladat- és hatáskör egyezni fog itt is. 
Befejezésül Szabó Erika hangsúlyozta, 
hogy a munka a Jó Állam program jegyé-
ben zajlik. A tervek szerint 2013. végére a 
jelenlegi 300-ról 6000-re bővül a kormány-
ablak munkatársainak létszáma. Pályáza-
tot hirdettek kormányablak munkatársi 
képzésre, akik az állam arcai lesznek, az 
ő felkészültségük jelenti majd azt, hogy az 
állam valóban képes-e a bizalom vissza-
szerzésére.

T.O.

A rendezvényt követően Navracsics Tibor válaszolt lapunk kérdésére.

– Mi a közigazgatás reformjának célja?
– Egy alapvető célnak rendeltünk alá mindent, 
amikor a közigazgatási reformot előkészítet-
tük, ez pedig a polgárok szolgálata. Az állam-
nak az ügyintézésében azt a megbecsülést kell 
kifejezésre juttatnia, amely a magyar állam-
polgárokat megilleti. Ez az udvarias, pontos, 
szakszerű és könnyen elérhető ügyintézést 
jelenti. 2013. január elsejével, a járási hivatalok 
felállításával még nem érjük el a célt, de re-
méljük, közelebb kerülünk hozzá. Fontosnak 
tartom, hogy a lakosság számára könnyen el-
érhetőek legyenek a járási hivatalok, hogy ne 
kelljen egész napokat utazni vagy szabadsá-
got kivenni az ügyintézéshez. A jelenleg mű-
ködő kormányablakok referenciapontok, és 
terveink szerint egy év múlva már közel 300 
kormányablak fog működni országszerte. Bí-
zik benne, hogy 2014-ben, amikor a választó-
polgárok felé el kell számolnunk a ránk bízott 
mandátummal, elmondhatjuk, hogy jobbá és 
ügyfélbarátabbá tudtuk tenni a magyar állam 
működését.
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A sajtókonferenciát követően az egyes régiók kormánymegbízottai szekcióüléseken tájékoztatták a területüket illető kérdésekről a média képviselőit. A Közép-
dunántúli szekcióban Czunyiné dr. Bertalan Judit Komárom-Esztergom, dr. Dorkota Lajos Fejér megye kormánymegbízottja, és Takács Szabolcs kabinetvezető 
Veszprém megye képviseletében válaszolt az újságírók kérdéseire.



Gazdaság

– Mit jelent az egyetem életében az új kuta-
tóközpont?
– Hiánypótló beruházásról beszélhetünk – 
válaszol kérdésemre az egyetem rektora –, egy 
régi vágyunk teljesült ezzel. A hétmilliárdos 
fejlesztés nem csak Magyarországon számít 
kuriózumnak, hanem a tudomány világá-
ban mindenütt figyelemre méltó teljesítmény, 
mind régiónkban, mind Európában mind pe-
dig a világ egészét tekintve komoly eredmény. 
A Szentágothai Kutatóközpont megnyitásával 
az egyetem reményeink szerint nem csak a 
már régóta áhított kutatóegyetemi címet nyeri 
majd el, hanem a legelitebb rangot, a kiemelt 
egyetem státuszt is sikerrel pályázzuk meg.

- Egy ilyen volumenű építkezés sok plusz 
figyelmet, energiát igényel. Mennyire volt 
zökkenőmentes az együttműködés az egye-
tem és a kivitelezők között?
- Élményszerű volt megtapasztalni, hogy a 
szemünk láttára szó szerint pillanatok alatt 
kinőtt a földből az új komplexum – folytatja 
a beszélgetést dr. Bódis József. – A napi kapcso-
lat sem okozott problémát a kivitelezőkkel, 

ebben nagy szerepe volt Kukai Tibornak, az 
Építéskivitelezési és Mérnöki Menedzsment 
Tanszék tanárának, aki hozzáértő módon 
mindvégig kézben tartotta a folyamatokat.
– Különleges kihívás volt számunkra is ez 
a munka – veszi át a szót Grabarics Gábor. – A 
Science Building építése az elhúzódó közbe-
szerzés miatt egy sokáig vajúdó projektként 

indult. Mire eredményesen sikerült meghir-
detni a feladatot, már javában a válság éveit 
éltük. Érthető volt tehát a szakma fokozott ér-
deklődése, és az erős verseny. Az egyetem is 
érdekes közeg volt számunkra. Az intézmény 
körül kialakult közismert korrupciós botrány 
sem könnyítette a mindennapokat, aminek 
következményeként a gazdasági vezetőt le is 
váltották. Szerencsére az új vezetés érezhetően 
egy sikeres, azaz egy jó minőségű, határidőre 
és versenyáron megvalósuló kivitelezésben 
volt érdekelt. Úgy érezzük, mindez maximá-
lisan teljesült. Volt ugyan pótmunka – körül-
belül 20 millió forint értékben –, de erre kizá-
rólag az egyik labor korszerűbbé tétele miatt 
volt szükség. A plusz költség tehát a beruhá-

A neves agykutató Szentágothai János nevét vette fel az új pécsi kutatóközpont

Science Building – építészeti és 
tudományos különlegesség
A Pécsi Tudományegyetem nemrégiben átadott hétmilliárdos beruházását, a Science Bu-
ildinget régiónk egyik meghatározó építőipari vállalata, a Grabarics Kft. építhette. A kü-
lönleges kutatólaboratóriumigazi szakmai kihívást jelentett mind a kivitelező mind pedig 
a tudóstársadalom számára, hiszen megoldásaiban a nemzetközi kutatóközpontok fej-
lesztései között is kuriózumnak számított. A nem mindennapos vállalkozás részleteirőldr. 
Bódis József, rektort, illetve a kivitelezők részéről Solti Gábor területi igazgatót, a projekt 
vezetőjét és Grabarics Gábort, a Grabarics Építőipari Kft. cégtulajdonosát kérdeztük.
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zás méretét tekintve is szokatlanul alacsony, 
főleg az amúgy is versenyáron vállalt kivite-
lezés mellett.
– Kissé beárnyékolta az örömünket, hogy egy-
szerre éreztük az egyetem elkötelezettségét 
az ilyen jellegű megvalósításban, és ezzel pár-
huzamosan az előző vezetés maradványának 
a jelenlétét, akik többnyire ellendrukkerként 
léptek fel, főleg miután nem sikerült kivitele-
zőként, illetve alvállalkozóként részt venniük a 
projektben, mint ahogy ez korábban gyakorlat 
volt náluk. A negatívumok gyűjtésére azért volt 
szükségük elsősorban, hogy a 400 ágyas kórhá-
zi nagyprojekt megvalósítását újra az ő érdek-
csoportjuk nyerje, amiben – szinte már krimibe 
illő jelenetekkel fűszerezve – sikerrel is jártak.

– Milyen kutatások zajlanak majd az épület 
falai között?
– Régóta dédelgetett vágyunk valósulhatott 
meg a Science Building megépítésével – kezdi 
az ismertetést Bódis József. – Egyetemünk – más 
hasonló intézményektől eltérően – sajnos nem 
rendelkezett azokkal a kutatási eszközökkel, 
műszeres és laboratóriumi infrastruktúrá-
val, amely lehetővé tette volna nagy jelentő-
ségű, tudományos projektek megvalósítását. 
Hátrányos helyzetünk ellenére – főleg a sze-
rencsének köszönhetően – ma már komoly 
eredményeket felmutatva tudunk jelen lenni 
a nemzetközi tudományos életben. Egy új ter-
mészettudományos központ létrehozásával 
pedig végre ténylegesen is felkerülhetünk Eu-
rópa tudományos életének térképére.
– Kiemelkedően fontos cél az alapkutatási 
potenciál fejlesztése a természet-, műszaki és 
egészségtudományok leghaladóbb területe-
in. Ezektől azt várjuk, hogy az egyetem nagy 
nemzetközi pályázatokon is részt vehessen. A 
kutatóintézet három, illetve egész pontosan 
négy tudományterületen kínál nemzetközi 
szintű kutatási lehetőséget: orvos-biológiai, 
biofizikai, kémiai-vegyipari és a negyedik az 
maga az épület, amely a korszerű energetikai 
és gépészeti megoldások alkalmazásával nyújt 
mérési és kutatási lehetőségeket a műszaki kar 
számára. Ez utóbbiak kifejezetten az alkalma-

zott tudományok körébe tartozó kutatások. 
Mindemellett a korszerű – uniós élvonalba 
tartozó – laboratóriumok, a kitűnő műszer-
park arra is lehetőséget nyújtanak majd, hogy 
hallgatóink a lehető legjobb feltételek mellett 
tanulhassanak.
– Rövid és hosszabb távon természetesen gaz-
dasági előnyöket is várunk a fejlesztésről. A 
felhalmozott tudást, szellemi értékeket szeret-
nénk gazdasági hasznot hozó szabadalmakra 
és innovációkra váltani.

– Milyen korszerű megoldások találhatóak 
ebben a ránézésre is XXI. századi épületben?
– Egy különleges épületet kellett megvalósíta-
ni, amely belül laborokat rejt, ugyanakkor ami-
vel körülzártuk azokat, az maga is egyfajta la-
boratórium – kezdi az épület titkainak bemutatását 
a kivitelező cég tulajdonosa. – Maguk az épületek 
is különlegesek tehát, egységenként más-más 
technológiával készültek. A cél az volt, hogy 
az egyetem kutatói az épületek energiafel-
használását és egyéb műszaki paramétereit 
illetően különféle méréseket végezhessenek, 
és összevethessék a kapott adatokat, az egyes 
megoldások hatékonyságát. Üde színfolt volt 
ez a munka a mostani válságos időkben, sok 
látványos elemmel: szerelt homlokzat, látszó-
beton felületek, zöld támfalak. Rengeteg zöld 
felületet alakítottunk ki, és maga az épület is 
minden tekintetben zöldnek mondható, a ká-
rosanyag-kibocsátása minimális.
– A Science Building egy három épületből 
álló laboratórium-együttes – avat be minket a 
további részletekbe Solti Gábor. – Két laborató-
rium és egy küllemében is különleges kavics 
formájú, 307 főt befogadni képes előadóterem. 
Kutatóközpontot építettünk, ami már önma-
gában nézve is komoly kihívás, de a munka 
nagyságát jól jellemzi az is, hogy körülbelül 10 
000 köbméter földet kellett megmozgatnunk, 
amelynek a helyére nagyságrendileg 7 000 
köbméter beton, és 700 tonna betonacél került. 
A bokrétaünnepségre mindössze 4,5 hónapot 
kellett várni, ekkorra készült el ugyanis az 
építmény vasbetonszerkezete. Érdekesség az 
is, hogy gyakorlatilag kétszer kellett megépí-

tenünk: először elkészült a vasbeton szerke-
zet, majd erre egy acél tartószerkezet került, 
mely alumínium lemezzel lett burkolva. Az 
egésznekígy dupla fala lett – ezt hívják klíma-
homlokzatnak –, amely alul-felül zsalus szel-
lőzőrácsokkal szabályozható.
– Az épületek hűtése-fűtése eltérő technológiák 
alkalmazásával készült. Az A és B épületben a 
fűtéshez 120 darab talajszonda segítségével 100 
méter mélyről, a talajból vonjuk ki a hőt, míg a C 
épületben hagyományos távfűtést használnak. 
Kialakításra került egy külön helyiség is, ahol 
az egyes épületmodellek energiahatékonyságát 
mérni tudják.Jól látható, hogy a tervezők nagy 
gondot fordítottak az uniós környezetvédelmi 
elvárásokra, az energiatakarékosságra, a meg-
újuló energiák hasznosítására.
– A laborokban folyó speciális munka sok eset-
ben különleges megoldásokat kívánt. Számos 
vezetéket kellett a szem elől elrejtenünk, ezek 
az álpadló alá kerültek. Az épület szellőzteté-
se sem hagyományos, a nyílászárók sehol sem 
nyithatók, kizárólag mesterséges szellőztetésre 
van lehetőség, az ehhez szükséges igen csak 
költséges gépészeti berendezések a tetőre kerül-
tek. Ezekre már csak azért is szükség volt, hogy 
a pontos mérésekhez elengedhetetlen egységes 
feltételeket biztosítani tudják, és természetesen 
a laborok tudományos és biztonságtechnikai 
előírásai is megkövetelik mindezt. Ezekben az 
egységekben nagyon komoly kutatások foly-
nak, éppen ezért a biztonsági rendszernél is a 
legkorszerűbb eszközöket alkalmazták: ujjle-
nyomatos beléptető rendszer, különleges biz-
tonsági szintek, zsiliprendszer, biztonsági szel-
lőztetés - földi halandó ilyesmivel szinte csak a 
filmekben találkozhat, és nekünk is különleges 
élményt jelentett az itt elvégzett munka.
– A nehézségek ellenére mi örülünk ennek az 
épületnek – zárja a beszélgetés Grabarics Gábor 
– azt kívánjuk az ott dolgozóknak, hogy ered-
ményes, sikeres éveket töltsenek itt, munká-
jukkal öregbítsék a pécsi egyetem hírnevét.A 
kivitelezés során mindvégig azt éreztük, hogy 
az egyetem vezetése abszolút elkötelezett az 
irányba, hogy itt egy olyan nemzetközileg is 
elismert kutatóközpont alakuljon ki, amely a 
magyar hagyományokat folytatja, illetve ha 
lehet, egy még magasabb, sikeresebb szintre 
emelje azt, beleértve ebbe az üzleti sikereket 
is. Mi ezt a magunk eszközeivel igyekeztünk 
is segíteni, tudásunk legjavát adtuk az épület-
együttes kivitelezésekor.

Cseh Teréz

Szentágothai János nevét viseli az új kutatóközpont

Ünnepélyes keretek közt vette fel a Kossuth-díjas agykutató, Szentágothai János nevét 
a Pécsi Tudományegyetem új kutatóközpontja az építése során átmenetileg Science Bu-
ilding névre keresztelt labor-együttes. Az intézmény így tisztelgett egykori anatómia 
professzora előtt, aki október 31-én lenne 100 éves.
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A Tatai Atlétikai Club (TAC) új elnöksége 
egy modern szemléletű, gazdaságilag biz-
tos alapokon nyugvó, kiváló szakmaiságú 
egyesületté kívánja fejleszteni az egyesü-
letet. Célja, hogy a TAC, ahogy régen, így 
a jövőben is a tatai sportélet szervezőjévé 
váljon, hangsúlyt helyezve a „hazai pá-
lya - hazai játékosok - hazai élmények” 
érzésre. Ennek érdekében kölcsönösségen 
alapuló kapcsolatokat kezdett kiépíteni a 
városi sport- és üzleti élet szereplőivel. A 
piaci szereplőktől nem csupán pénzügyi 
támogatást vár, hanem kölcsönös együtt-
működést kínál számukra. Sportszakmai 
szempontból az utánpótlás nevelése ér-
dekében az egyesület szélesíti kapcsolat-
rendszerét a városi iskolákkal, a verseny-
sport érdekében szakmai és létesítményi 
együttműködéseit bővíti a tatai olimpiai 
edzőtáborral.
A TAC mindezen törekvése egybeesik Tata 
Város Önkormányzatának a Magyary-
tervben, a sporttal kapcsolatban megfo-
galmazott feladataival és céljaival. A kép-
viselőtestület a TAC támogatását a közös 

célok megvalósítása érdekében szavazta 
meg. Az önkormányzat a működési költ-
ségeket biztosítja, illetve részt vállal a ké-
zilabda szakosztály finanszírozásában is.
- A TAC a város legrégibb, legpatinásabb 
sportegyesülete, s szeretnénk, ha visszakap-
ná egykori hírnevét. Éppen ezért biztosított 
a város nagyobb összeget számukra. Szorgal-
mazzuk, hogy a városi sportélet zászlóshajója 
legyen a klub, ennek elősegítésében partnerek 
vagyunk.  Nagy öröm volt látni néhány hete, 
hogy öt év után ismét pályára lépett a TAC fel-
nőtt labdarúgó csapata. Személyesen is láttam 
a mérkőzést, ahol kétszázötven tatai szurkolt új 
kedvenceiknek - mondta Michl József, Tata 
polgármestere.
A Tatai Környezetvédelmi Zrt. lokálpat-
rióta kötödése miatt döntött a TAC támo-
gatása mellett. A tatai kézilabda korábbi 
hírnevét szeretné visszahozni, illetve 
közvetetten támogatni a városi sportélet 
fellendülését. Támogatásával fedezi a ké-
zilabda utánpótlás csapatok teljes éves 
költségvetését: a TAO-s pályázat kereté-
ben beindított programhoz a cég az önrész 

mellett a TAO összegét is az egyesület ren-
delkezésére bocsátja. A felnőtt csapat éves 
költségvetésének több mint felét szintén a 
Tatai Környezetvédelmi Zrt. biztosítja.
- Cégünk tevékenysége, a környezetvédelem 
révén képesek vagyunk új esélyt adni a ter-
mészetnek és az embereknek, azaz képesek 
vagyunk pozitív irányba megváltoztatni az 
emberek életének minőségét. Társadalmi fele-
lősségvállalásunkban is ezt képviseljük és azért 
választottuk a TAC-ot partnernek. Reméljük, 
hogy lesz még, aki mellénk áll, hogy a TAC a 
kézilabdások által használt Eötvös József Gim-
názium Sportcsarnokát is felújíthassa, amelyre 
további forrást bocsátunk rendelkezésre - adott 
tájékoztatást támogatásukról dr. Fülöp 
László, a Tatai Környezetvédelmi Zrt. ve-
zérigazgatója.
Lázár Ottó, a TAC elnöke örömét fejezte 
ki, hogy a város és a Tatai Környezetvé-
delmi Zrt. személyében megbízható part-
nerekre talált:
- Támogatóink segítségével lehetővé válik, 
hogy megvalósítsuk álmunkat, egy modern 
sportegyesület felépítését. Így nemcsak a je-
lenlegi négy szakosztály működhet tovább, 
folytathatjuk a kézilabda csapatok felépítését 
utánpótlás és felnőtt vonalon egyaránt, illet-
ve újabb sportágakat vonhatunk a TAC égisze 
alá, így bővíthetjük sportolóink számát. Az 
egyesületben a jelenlegi szakosztályok mellett 
- aikido, asztalitenisz, női és férfi kézilabda és a 
labdarúgás - az atlétika szakosztály szervezése 
is elkezdődött.

www.tata.hu

A Tatai Atlétikai Club Tata Város Önkormányzata és a Tatai Környezetvédelmi Zrt. 
anyagi és erkölcsi támogatásával kezdte meg a 2012/13 évi sportszezont. A vá-
ros biztosítja a TAC működési költségeit, illetve a kézilabda szakosztály műkö-
déséhez is hozzájárul. A TK Zrt. a kézilabda szakosztály szponzorálásával annak 
fő támogatójává vált. E két nagy összegű támogatás lehetővé teszi a TAC talpon 
maradását, a felnőtt kézilabda csapat újraépítését, azonban a TAC további szpon-
zorok jelentkezését várja a szakosztályok, illetve a sportolók számának növelése 
érdekében. A Tatai Környezetvédelmi Zrt. támogatását több évre folyamatában 
fenntartja, amennyiben az egyesület szakmai fejlődést mutat.

Tata városa és a TKV Zrt. támogatja a sportklubot

Új utakon a Tatai AC 

Tata  
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A beruházást a Kayser-termékek iránt meg-
nőtt kereslet indokolta, hiszen vállalatunk 
2010-2011-ben a BMW, a Mercedes és a DAF 
Trucks N.V. megbízását is elnyerte, így a 
gyár elérte gyártási kapacitásának maxi-
mumát – mondta el Nemes Ivó. A bővítés 
már több mint ötven új munkahelyet te-
remtett, de az autógyárak közelsége miatt a 
jövőben egyre jelentősebb hangsúly fog he-
lyeződni a 2003 óta működő magyarországi 
telephelyre, melyben elsősorban műanyag 
autóalkatrészeket, üzemanyag-vezetékeket, 
levegőcsatornákat állítanak elő. 
Szijjártó Péter Komárom szülötteként üd-
vözölte a beruházást, s kiemelte a város-
vezetés munkáját, mely ideális környezetet 
teremtett a befektetőknek, valamint a tisz-
tességes, kitartó munkát, amely megala-
pozott egy ilyen komoly vállalati döntést a 
bővítésről. Az államtitkár elmondta, hogy 
az autóipar húzóágazatnak számít hazánk-
ban, széles beszállítói piac és folyamatos 
bővítések jellemzik az iparágat, ennek, s 
a magyar emberek szorgalmának köszön-
hetően mára Magyarországé lett Európa 
egyik legversenyképesebb gazdasága. 
A kapacitásbővítés kapcsán megszólalt ma-
gazinunkban Kurt-Heinz Borth úr, az A. 
Kayser Automotive Systems GmbH ügyve-
zető igazgatója:

 – Hol, és mikor kezdődött az a sikertörté-
net, amit a Kayser ma magáénak tudhat?
– Cégünk története több mint 300 évre nyú-
lik vissza. Családi vállalkozásként indult, 
1709-ben a hadseregnek gyártott köpenye-
ket, majd 1960-ban megkaptuk első autó-
ipari megbízásunkat a Volkswagentől. Ma 
már a legtöbb nagy európai és amerikai au-
tógyártót ellátjuk alkatrésszel, de az ázsi-
ai piacon, Kínában és Japánban is vannak 
partnereink. 

– Melyek ezek az autógyártó cégek?
– Nos, közel az összes európai gyártónak, 
így a BMW-től kezdve a Bentley-n keresztül 

a Maybachig szállítunk alkatrészeket, de 
mint említettem, az ázsiai és az amerikai 
kontinensen is vannak üzleti partnereink.

– Mit jelent a magyarországi gyárbővítés 
a Kayser számára?
– Ez egy kiemelkedő beruházás, hiszen 
partnereink számára fontos, hogy kiváló 
minőségű alkatrészekhez elérhető áron jus-
sanak. Az autóiparban igen nagy a verseny-
helyzet, így a gyártóknak természetesen az 
a célja, hogy a legjobb alkatrészekből rak-
ják össze autóikat. Magyarországon nem-
csak a kedvező gazdasági körülmények, 
hanem a remek munkaerő is adott vevőink 
igényének kielégítéséhez. A magyar dol-
gozók munkájával elégedettek vagyunk. 
A Kaysernek igazodnia kell a felmerülő új 
piaci igényekhez, ezért alkalmazottaink to-
vábbképzéseit mindig az adott ország spe-
ciális körülményeihez igazítjuk.    

Taizs Gergő

Autóipari beruházás Komáromban
Új, 3200 négyzetméteres üzemcsarnokával duplájára bővítette gyárát a komáromi 
Kayser Automotive Kft. A kapacitásnövelő beruházáshoz, melynek összértéke 700 
millió forint volt, 108,2 millió forint vissza nem térítendő uniós és állami támogatást 
kapott a társaság. Az ünnepélyes átadón a cég ügyvezető igazgatója, Nemes Ivó 
mellett köszöntőt mondott a németországi anyavállalat vezetője, Kurt-Heinz Borth, 
valamint Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár is.
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Móron ring a Wekerle-terv bölcsője
A házigazda FMKIK nevében Radetzky Jenő 
főtitkár köszöntötte a résztvevőket és a meg-
hívottakat. A rendezők meghívását elfogadta 
többek közt Matolcsy György nemzetgaz-
dasági miniszter, Szatmáry Kristóf államtit-
kár, Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági 
Társaság és a Költségvetési Tanács elnöke, 
és Parragh László a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnöke is.
Bevezetőjében Radetzky Jenő – aki május 
óta felügyeli miniszteri biztosként a kis- és 
középvállalkozások fejlesztését támogató, a 
következő európai uniós költségvetési idő-

szak egyik tervezési alapdokumentumának 
számító terv végrehajtását - elmondta, hogy 
Mór város neve összeforrott a Kárpát-meden-
cei gazdaságfejlesztés gondolatával, hiszen 
éppen egy évvel ezelőtt, 2011. májusban, itt 
indult útjára a magyar gazdaság Kárpát-me-
dencei léptékű növekedési terve, a Wekerle 
Terv, melyet Matolcsy György nemzetgazda-
sági miniszter jelentett be a tavalyi fórumon. 
A Wekerle Tervről szóló előterjesztést a kor-
mány 2012. július 4-i ülésén tárgyalta és fo-
gadta el. A terv végrehajtását szolgáló konk-
rét intézkedések meghatározása érdekében a 
kormány minden évben egy-egy intézkedési 

tervet készít.

A miniszterelnök közbeszól…
Matolcsy György nemzetgazdasági minisz-
ter alighogy elkezdte előadását Magyaror-
szág és az egész Kárpát-medence gazdasági 
lehetőségeiről, már meg is kellett szakítania 
mondandóját. Sürgős hívást kapott Brüsz-
szelből, Orbán Viktor miniszterelnöktől, aki 
éppen gazdasági kérdésekről tárgyalt az EU 
központjában. A rövid szünetet követően a 
miniszter kifejtette, hogy a Kárpát-medence 
gazdasági integrációjára és radikálisan meg-
változtatott forráselosztásra van szükség a 
következő hét évben. A megoldást a Wekerle-
terv részletes kidolgozásában látja, melynek 
segítségével megérkezne Magyarországra 
a várt növekedési és gazdasági fordulat. 
Matolcsy szerint egy nagymértékű gazdasági 
összefonódással a Kárpát-medence, Európa 
gazdasági húzó régiójává válna, középpont-
ban Magyarországgal. 
A miniszter szerint gyökeresen megváltozik 
az európai uniós források elosztása a kö-
vetkező uniós költségvetési időszakban. A 
mostani, nagyjából 15 százalék helyett 2014-
től a fejlesztési pénzek 60 százalékát kell for-
dítani gazdaságfejlesztésre. Kiemelte, hogy 
a Kárpát-medence, és benne természetesen 
Magyarország az európai gazdaság új növe-
kedési övezete lehet.
 „A Kárpát-medence egésze egy természetes 
egységet alkot. Így, tehát Európának, ezen 
belül az Európai Uniónak érdeke, hogy mi 
integrálódjunk, mert csak integrálva lehe-
tünk képesek segíteni az egyébként ezekben 
a pillanatokban is nagy bajban lévő Európai 
Uniónak.”
Matolcsy György hat kitörési pontot emlí-
tett, ami segítheti a Kárpát-medence gazda-
sági növekedését. Ezek: a gépipar, az info-

Zsúfolásig megtöltötték az érdeklődők október 19-én a móri Hétkúti Wellness 
Hotel konferenciatermét, ahol a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
Enterprise Europe Network regionális irodájának - együttműködve a Fejér Me-
gyei Hírlappal és a Magyar Közgazdász Társasággal – szervezésében megrendez-
ték a II. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumot. A fórumon több díjat, kitüntetést 
is átadtak az arra érdemeseknek.

II. Kárpát-medencei Gazdasági Fórum - Mór

A Wekerle-terv az együttműködés kovásza lehet

Gazdaság  

Zsúfolásig megtelt konferenciaterem várta 
Radetzky Jenő köszöntőjét

Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter előadását a miniszterelnök telefonja szakította félbe
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kommunikáció, a mezőgazdaság, a turizmus, 
a megújuló energiaforrások, és az úgyneve-
zett kékgazdaság fejlesztése, ami főleg a víz 
védelméről szól.

Amin mosolyogtak az orruk 
alatt a horvátok
Szatmáry Kristóf, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium gazdaságszabályozásért felelős ál-
lamtitkára előadásában bemutatta a Wekerle 
Terv bázisául szolgáló Kárpát Régió Üzleti 
Hálózat intézményrendszerét. Elmondta, 
hogy amikor ugyanezt a prezentációt a kö-
zelmúltban bemutatta horvát partnereknek, 
azok jót mosolyogtak az orruk alatt, mert 
az illusztrációként szolgáló dián a hálózat 
majdhogynem Nagy-Magyarország térképét 
rajzolta ki. Persze nem sértette nemzeti önér-
zetüket az ábra, hiszen ők is tudják, hogy a 
Kárpát-medence egy természetes környezeti 
és gazdasági egységeset alkot.
Az államtitkár felvázolta mindazokat a hely-
zeti, stratégiai előnyöket, melyeket a Wekerle-
terv által megfogalmazott integráció nyújt. Itt 
van az ázsiai növekedési zóna, az „új gazda-
sági selyemút” nyugati kapuja, erre vezet az 
„új Borostyánút” a balti országoktól indulva 
Lengyelország, Csehország, Szlovákia, illetve 
délről Szlovénia és Horvátország érintésével, 
és szerves része vagyunk a bajor és osztrák 
Duna Régió innovációs transzfernek is.
Hozzátette, hogy a Kárpát Régió Üzleti Há-
lózatra, mint piacképes termékre kell gon-
dolnunk, melynek épül a vegyes-kamarai 
rendszerre épülő irodahálózata, és idővel 
önálló jogi alapra kell helyezni, hogy 2014 és 
2020 között önállóan is tudjon pályázatokat 
benyújtani. Vállalkozásfejlesztési, integrációs 
feladatainak célcsoportját a határokon túl élő 
magyar állampolgárok, vállalkozások alkot-
ják.

Lehetőségek, források, helyi tervek
Dr. Kovács Árpád, a Magyar Közgazdasági 
Társaság és a Költségvetési Tanács elnöke a 
közgazdász társadalom szerepéről, a közjó 
érdekében végzendő munkájáról beszélt. Ezt 
Jákob lajtorjájának példája segítségével tette, 
hiszen csak apránként, létrafokról, létrafokra 
lépegetve lehet eredményt elérni. Alattunk 
a föld, felettünk az ég, és bennünk a létra – 
zárta gondolatait. Dobos Erzsébet, a Nemzeti 
Külgazdasági Hivatal (HITA) elnöke a nem-
zetközi együttműködések támogatásának 
lehetőségeit, a HITA és az Enterprise Europe 
Network üzletfejlesztési szolgáltatásait mu-
tatta be, melyeknek célja a magyar kis- és kö-
zépvállalkozások külgazdasági kapcsolatok-
hoz, exportlehetőségekhez juttatása.
Projekt kerestetik – kezdet felszólalását 
Nátrán Roland, az Eximbank Zrt. vezér-
igazgatója. A pénzintézet az export-import 
finanszírozására szakosodott, hiteltermékeit 
elsősorban a kereskedelmi bankok hálózatán 

keresztül juttatják el az igénylőkhöz.
A délutáni programban helyet kaptak a Kár-
pát-medencei, határon túl élő szereplők is, 
helyi fejlesztési terveiket és elképzeléseiket 
az együttműködő kamarák és partnerek kép-
viselői ismertették.

Vándorkiállítás, díjak, kitüntetések
A rendezvényen először mutatkoztak be nyil-
vános kiállításon a Magyar Termék Nagydíj 
Pályázat díjazottai. A tárlat Mórról Kárpát-
medencei körútra indult. A díjnyertes ter-
mékeket, szolgáltatásokat és vállalkozásokat 
bemutató kiállítás és üzletember találkozó 
első állomása október 25-26-ikán Csíkszere-
da volt. A kiállítás Mórról elindulva bejárja a 
Kárpát-medencét, Csíkszeredán át Erdélyből 
a Felvidékre, Kárpátaljára és Délvidékre is 
eljut és s egy év múlva Székesfehérvárra tér 
vissza.
A gazdasági fórum keretében Matolcsy 
György nemzetgazdasági miniszter és 
Radetzky Jenő a FMKIK elnöke, miniszteri 
biztos adta át a Wekerle Sándor Kárpát-me-
dencei Gazdasági Díjat, melyet a Masterplast 
Nyrt. számára adományozott a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara. A Masterplast 
cégcsoport több mint 700 főt foglalkoztat, a 
kelet-közép-európai régió egyik vezető hő-
szigetelőanyag-gyártó- és forgalmazó válla-
lata, ma három országban rendelkezik gyár-
tóbázissal.
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara elnöke és Radetzky Jenő 
átadta a gróf Zichy Jenő Szakképzés Díjat, 
mely magas rangú elismerést Sárvári József, 
a Sárvári Asztalosipari Kft-t alapító tulajdo-
nos - ügyvezetője, a szakma iránt elkötelezett 
mester vehetett át, akinek családjában már 
a negyedik dinasztia viszi tovább a szakma 
iránti elkötelezettségét, annak szeretetét, a 
mesterséget.

Tárnay Olivér

Wekerle Sándor Kárpát-medencei Gazdasági Díjat vehetett át a Masterplast Nyrt. képviselője

A gróf Zichy Jenő Szakképzés Díjat Sárvári József, a Sárvári Asztalosipari Kft-t alapító tulajdonos – 
ügyvezetője érdemelte ki
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Óriási siker volt a IX. Rácalmási Tökfesztivál

22 ezer tökös fesztiválozó
Szinte hihetetlen, hogy mennyire sikeressé tud tenni egy jó közösség egy jó rendezvényt. A Rácalmási Tökfesztivál egyszerűen 
elvarázsolja az embereket. Mindenkit hívogat a fantasztikus környezet – a csodálatos Jankovich-kúria, mely évről évre otthont 
ad az eseménynek -, és az alig befogadható látvány, a tökcsodák, az ízek utcája, az igényes kézműves holmik, no és nem utolsó 
sorban a kicsiknek és nagyoknak egyaránt felhőtlen szórakozást nyújtó programkavalkád. Elég csak az utcákon sétálni, jól lát-
ható, hogy a rácalmásiak magukénak érzik fesztiváljukat,  közel ötszáz tökkompozícióval díszített porta várja az ide érkezőket. 
A kilencedik tökfesztivál különlegességeiről, a kuriózumokról Szalai Árpáddal, az esemény főszervezőjével beszélgettünk.

Óriási siker volt a IX. Rácalmási Tökfesztivál

22 ezer tökös fesztiválozó
Szinte hihetetlen, hogy mennyire sikeressé tud tenni egy jó közösség egy jó rendezvényt. A Rácalmási Tökfesztivál egyszerűen 
elvarázsolja az embereket. Mindenkit hívogat a fantasztikus környezet – a csodálatos Jankovich-kúria, mely évről évre otthont 
ad az eseménynek -, és az alig befogadható látvány, a tökcsodák, az ízek utcája, az igényes kézműves holmik, no és nem utolsó 
sorban a kicsiknek és nagyoknak egyaránt felhőtlen szórakozást nyújtó programkavalkád. Elég csak az utcákon sétálni, jól lát-
ható, hogy a rácalmásiak magukénak érzik fesztiváljukat,  közel ötszáz tökkompozícióval díszített porta várja az ide érkezőket. 
A kilencedik tökfesztivál különlegességeiről, a kuriózumokról Szalai Árpáddal, az esemény főszervezőjével beszélgettünk.
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– Milyen újdonságokat kínál az idei 
Rácalmási Tökfesztivál?
– Még több tökös étel, még több tökös ki-
állítás és még sokkal-sokkal több, ha nem 
is tökös, de kitűnő program. Ez egyszer-
re gasztronómiai, kulturális, gyerek- és 
tökfesztivál is. Hihetetlenül sokféle tökös 
étellel várja a látogatókat az ” Ízek utcája”, 
természetesen idén is új receptekkel, kü-
lönlegességekkel mint például a tökös-má-
kos szívecske. A tök nagyon egészséges, és 
mi mindent megteszünk, hogy népszerű-
sítsük.

– Mégis mire a legbüszkébbek?
– Nagyon nehéz erre válaszolni, talán a 
gyerekprogramjaink töltik meg leginkább 
szépséggel a szívünket. Hét-nyolcszáz 
gyerek élvezi itt a különleges kézműves 
foglalkozásokat, mert mindig olyasmit 
nyújtunk a számukra, amiből tanulhatnak, 
amit máshol nem kaphatnak meg. A gaz-
dag kínálatot talán az is jól mutatja, hogy 

csak a gyerekprogramjainkra egymillió  
forintot költünk. 20-30 fős csoportok is 
érkeznek, osztálykirándulások célpontjá-
vá váltunk. Az érdeklődés akkora, hogy 
jövőre már nem is gondolkodhatunk talán 
a műhelyekben, ki kell vinnünk a foglal-
kozásokat a szabadba, egy hosszú-hosszú 
végeláthatatlan sátorba, hogy minden ap-
róság hozzáférjen az őt érdeklő kézműves 
csodákhoz.

– A kiállítások is lenyűgözőek, az ember 
nem is képzelné, mi mindent lehet tökből 
készíteni.
– Európai igényszintű, Európa-hírű mun-
kákat láthatnak itt a látogatók nagyon ne-
ves és jól ismert művészektől, hogy csak 
Kovács Imréné tökből készült meséit, 
vagy Bubutimár Éva kerámiáit említsem. 
De külföldi „tök-testvérvárosunk” – ők is 
rendeznek tökfesztivált – delegáltjai is el-
hozták legszebb tökből készült munkáikat 
Temerinből, Szerbiából.

– Idén még a tavalyinál is többen voltak 
a kíváncsiak Rácalmás legnagyobb att-
rakciójára. Hány belépőjegy kelt el?
– Úgy bizony, tavaly húszezren, idén 
pedig huszonkétezren látogattak el 
hozzánk. A hely szűke egyre nagyobb 
problémát jelent. Az az igazság, hogy 
kinőttük a Jankovich-kúria csodálatos 
zárt kertjét. Sokat gondolkodtunk már a 
további nyitás lehetőségein, de kicsit tar-
tunk attól, hogy kilépjünk ebből az idilli 
környezetből, hiszen már önmagában a 
kúriáért is érdemes idelátogatni. Annak 
idején a Tökfesztivált éppen azért kezd-
tük el, hogy Rácalmás nevét megismer-
tessük az emberekkel, és idecsábítsuk 
őket a gyönyörűséges kúriánkba. A cél-
kitűzést olyan jól sikerült megvalósíta-
nunk, hogy már lassan kirúgjuk a „ház” 
oldalát.

– Jövőre a tizedik, jubileumi Tökfeszti-
válra készülhetnek. Lehet erről már most 
tudni valamit?
– Részemről egy biztos, átadom a stafé-
tabotot a fiatalabbaknak, jövőre már nem 
én leszek az esemény főszervezője. Úgy 
hiszem, a Rácalmási Tökfesztivál egy si-
kertörténet, a miénk, rácalmásiaké, és jó 
megosztani másokkal, amink van. Sokan 
el is csodálkoznak, amikor elmondom, 
hogy mi egyetlen embernek sem fizetünk 
munkadíjat a fesztivál idejére, itt minden-
ki a közös sikerért, és önként dolgozik. 
Nem nevezünk ki profikat a rendezvény 
élére, mi magunk pályázunk, és mindent, 
de mindent mi csinálunk. Igaz, így a babé-
rokat is mi arathatjuk le.

Cseh Teréz

Szalai Árpád



Ha munka van, minden van
Tatabányán jelentősen csökkent a mun-
kanélküliség az elmúlt két esztendőben, 
ma 1000 fővel többen dolgoznak itt, mint 
2010 februárjában, amikor is a munkanél-
küliségi mutató 11,3%-on állt. ez a szám 
2012 augusztusára 8,2%-ra csökkent. Az 
ipari parkban működő vállalkozások nem 
csak hogy visszavették a válság idején el-
bocsátott dolgozókat, de ma már rekord 
létszámmal működnek, sőt a cégek nagy 
részénél folyamatos fejlesztés és létszám-
bővítés figyelhető meg.

Tatabánya hazavár
A gazdasághoz, az oktatáshoz kapcsolódó 
programmal a város a munkaerő keresle-
tet és kínálatot szeretné összehangolni. A 
munkanélküliség ellenére ugyanis bizo-
nyos területeken munkaerőhiány tapasz-
talható. Éppen ezért a város támogatja 
azokat a fiatalokat, akik olyan képzésben 
vesznek részt, amelyekre a munkaerőpi-
acon valós igény van. A külföldön diplo-
mát szerző fiatalok hazatérését is segíti a 
program azzal, hogy egy határozott időre, 
a város lakást biztosít a számukra. Ugyan-
csak jelentős eredményeket várnak a Kóta 
József Gyakornoki Programtól, amelynek 
keretében 20 gyakornoki helyet hirdettek 

meg, ahol a tanulók ösztöndíját a város és 
a cégek közösen finanszírozzák.

Családbarát város
A polgármesteri hivatalban kialakított ját-
szótér kialakítása egy jelentős előrelépés a 
családbarát ügyintézés irányába. Emellett a 
város nagy gondot fordított a bölcsődei és az 
óvodai ellátás folyamatos fejlesztésére is. A 
Tatabánya Kártya létrehozásakor is arra tö-
rekedtek, hogy a tatabányai családok igény-
be vehessenek bizonyos kedvezményeket. 
Az elért eredményeket talán az igazolja 
vissza a leghitelesebben, hogy a Nagycsa-
ládosok Országos Szövetségének jelölésére 
Tatabánya városa az idei évben átvehette a 
Családbarát Önkormányzat címet.

Városi nagyberuházások
Látványosan megújult Tatabánya város fő 
tere, központja. Az Árpád Kft.-vel közösen 
bonyolított egymilliárd forintos beruhá-
zás keretében –melyhez a város 500 mil-
lió forinttal járult hozzá -, igazi közösségi 
tér jött létre az Árpád téren, mely tovább 
bővül a Zeneiskola előtti térrel, és a Vér-
tes Agórájával. Ez utóbbi újabb 2 milliárd 
forintos beruházás, melyből 1,5 milliárd 
uniós forrás – jövő év tavaszára készülhet 
el, és eredményeként – a Népház után - a 

város immáron második jelentős kulturá-
lis intézménye tud megújulni.

Kerékpár a mindennapokban
Ahhoz, hogy a kerékpár a mindennapok 
részévé válhasson elengedhetetlen a köz-
lekedéskultúra fejlesztése, új, biztonságos 
kerékpárutak kialakítása. A város 173 mil-
lió forintból a jövő évben meglévő kerékpár 
útjait szeretné összekapcsolni, és az ehhez 
szükséges új szakaszokat megépíteni. A 
cél, hogy Óvárostól egészen Kertvárosig 
összefüggő kerékpárúton tudjanak bizton-
ságosan közlekedni a helyiek, a jövő eszten-
dőben pedig várhatóan megépülhet a Tata-
bányát Tatával összekötő kerékpárút is.

Fejlesztések egész sora
Schmidt Csaba polgármester részletesen 
beszámolt továbbá főbb közlekedési útvo-
nalaink, illetve kisebb útjaink, járdáink 
megújulásáról, újabb játszóterek építéséről, 
a város egyes intézményeinek, társasházai-
nak energetikai megújításáról, a Távhő Szol-
gáltató Kft-nél és a Tatabányai Erőmű Kft-
nél folyó fejlesztésekről, az új biogázüzem 
építésének megkezdéséről. A város bizton-
ságáról is szó esett, az új térfigyelő kamera-
rendszerről, az utcákon végre újra járőröző 
gyalogos rendőrökről. Az oktatási-nevelési 
intézményekről –bölcsődék, óvodák, isko-
lák felújításáról, a főiskolán folyó fejlesz-
téséről – sem feledkezett meg a város első 
embere, és a hallottak alapján az Egészsé-
ges Tatabányáért Program keretében vég-
rehajtott kórházi fejlesztésekre, a megújuló 
sportlétesítményekre, illetve újabb műfüves 
pályák átadására is büszke lehet a város.

-réz

A vállalások java része már megvalósult, vagy folyamatban van

Tatabánya a fejlődés útján halad
A 2010-2012. évi időszakban elvégzett feladatokról adott számot elsőként egy saj-
tóreggeli majd az azt követő hetekben kerületenként egy-egy lakossági fórum ke-
retében Tatabánya Megyei Jogú Város polgármestere, Schmidt Csaba. A vállalások 
tekintetében figyelemre méltó eredményről számolhatott be a városvezető, hiszen 
ahogy fogalmazott: a megkezdett programokat is figyelembe véve minimum 75%-
on állunk a megvalósításban. Az elvégzett feladatokról kiadvány is készült, melyet 
a település minden háztartásához eljuttatnak.
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A főiskola meghatározó 
szerepet vállalt és vállal ma is
- A ’90-es évek elején a célok világossá vál-
tak: átalakulás várt a városra, az országra 
minden téren. A kormányzat egyfajta kitö-
rési pontként tekintett a felsőoktatásra, és 
annak bővítését tűzte ki célul. A MÜTF ma-
gánfőiskolaként jött létre, és kivette a részét 
a folyamatokból, aminek eredményeként 
jelentősen hozzájárult a felsőfokú oktatási 
létszám növekedéséhez. Ahogy egykoron 
hiánypótlónak számított a gazdasági kép-
zés beindítása, ugyan így vagyunk most a 
műszaki képzés meghonosításával, hiszen 
az ipar komoly problémákkal küzd a mű-
szaki szakemberek hiánya miatt. Ezt az űrt 
kívánjuk új képzéseinkkel kitölteni.

Szövetség a vállalatokkal
- Mind a városnak, mind pedig az itt műkö-
dő vállalkozásoknak érdeke, hogy helyben 
rendelkezésre álljon a megfelelő módon 
képzett munkaerő. A főiskola egyfajta szel-
lemi központ, ahol a vállalatok nem csupán 
a képzett munkaerőigényüket tudják kielé-
gíteni, hanem a működésük során felmerü-
lő különféle műszaki vagy gazdasági jelle-

gű problémáikra is megoldást találhatnak. 
A technológiai, fejlesztési, szervezési kér-
dések megválaszolására fel tudjuk ajánlani 
a műszaki illetve a gazdasági képzésben 
részt vevő hallgatóink és tanáraink szelle-
mi potenciálját. A piaci viszonyokhoz való 
minél jobb alkalmazkodás jegyében együtt-
működést ajánlunk, és ez nem kifejezetten 
a multinacionális vállalatoknak szól csu-
pán, a helyi piacra termelő vállalkozások 
problémáira is igyekszünk gyógyírt lelni. 
Az összetartás mindenki számára előremu-
tató, hiszen így a vállalatok könnyebben or-
vosolni tudják gondjaikat, a főiskola tudása 
pedig tovább bővülhet. Az együttműködés 
tehát a kölcsönös előnyökre épít, eszköze 
pedig a főiskolán működő TTT – Technoló-
gia- és Tudástranszfer – Iroda. Ide érkeznek 
be a vállalatoktól a megoldásra váró kérdé-
sek, és itt történik azok menedzselése.
A tavaly elindult mechatronikai mérnök-
képzés kapcsán fontosnak tartom azt is 
elmondani, hogy főiskolánk elsőként, az 
országban egyedülálló módon tudja biz-
tosítani, hogy a műszaki képzésben részt 
vevő diákok saját forrásból finanszírozott 
tandíjból tanulhassanak. A diákok nagyon 

jó helyzetben vannak, mert a vállalatok 
ösztöndíjat ajánlottak fel tanulóinknak. Az 
Edutus Főiskola tehát – és ez is egyedülál-
lónak mondható – a közös szerepvállalásra 
helyezi a hangsúlyt, ami egyre fontosabbá 
válik, különösen ilyen nehéz időkben.

Szövetség a várossal, a polgárokkal
- Tatabánya városának is egyre fontosabbá 
válik, hogy az itt élő polgárok minél jobban 
kötődjenek a településhez, a környékhez. 
A város folyamatosan fejlődik, korszerűsö-
dik, gyönyörű természeti környezet övezi, 
hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő 
gazdasági térségében élünk. A főiskola a 
város életében is fontosnak tartja a szerep-
vállalást. Éppen ezért – ugyancsak a közös 
előnyökre építve – szövetséget kötöttünk 
Tatabánya városával is. Egy néhány hete 
alakult kollégium keretében a jövőben részt 
veszünk a városi és a regionális fejleszté-
sek kialakításában. Túl azon, hogy ezzel a 
munkával hozzájárulunk az elképzelések 
kialakításához, alapvető célként azt tűz-
tük ki, hogy az itt élő emberek oktatási, 
kulturális és szellemi szükségleteit segít-
sük minél magasabb szinten kielégíteni. 
Ennek érdekében intézményünk helyet ad 
különféle kulturális rendezvényeknek, ki-
állításoknak, családi eseményeknek, illetve 
szerepet vállal ezek szervezésében. Célunk 
továbbá a főiskola tevékenységének megis-
mertetése a helyi fiatalsággal, a szülőkkel. 
Ebben építünk a helyi munkaügyi központ 
által fiataloknak szervezett programokra. A 
végső cél, hogy a város megtartóképessége 
tovább erősödjön. Egyet ígérhetünk: ránk 
számíthatnak.

Cseh Teréz

Összefogás a város, a vállalatok és a főiskola között

Húsz éves a tatabányai főiskola
Két évtizeddel ezelőtt alakult az egykori MÜTF – ma Edutus Főiskola. A kerek évfor-
dulóról egy háromnapos nemzetközi konferenciával és ünnepi szenátusüléssel em-
lékeztek meg, ahol beszédében Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere példaér-
tékűnek nevezte az egykori városvezetés kezdeményezését az alapítványi főiskola 
létrehozására. Hangsúlyozta, hogy az összefogásra ma ugyanolyan nagy szükség 
van, mint az induláskor volt. Ezt követően Dr. Bartók István, az Edutus Főiskola rek-
tora idézte fel a két évtized főbb állomásait, eljutva egészen az éppen most zajló fej-
lesztésekig, a műszaki oktatáshoz szükséges laborok kialakításáig. Az ünnepi szená-
tusülés további részében számos kitüntetés is gazdára talált. A múltidézés mellett 
Dr. Bartók István, rektor a jelen és a jövő útjairól is szót ejtett lapunk kérésére.
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A főtitkár asszony 12 évvel ezelőtt még 
megilletődötten mozgott a katonák vilá-
gában, de mivel mindig is tisztelte ezt a 
közeget, hamar hozzászokott az eszmei-
séghez és a hangulathoz egyaránt. Azóta a 
honvédelmi tárca, a Hadtörténeti Intézet, 
a honvédség kollégáival partneri kapcso-
latot alakított ki. Járja az országot, ismer 
minden katonai nevezetességet, múzeu-
mot, temetőt, emlékhelyeket látogat. Élete 
egyik meghatározó élménye, hogy ott le-
hetett a Don-kanyarban lévő – ökumeni-
kus istentisztelet keretében átadott – kato-
nai temető avatásán.
A kormány döntési joggal rendelkező 
önálló intézményeként 1999 óta a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság felada-
tai közé tartozik a nemzeti és történelmi 
emlékhelyekkel, a Nemzeti Sírkerttel és a 
nemzeti gyásszal kapcsolatos tevékenysé-
gek ellátása, valamint megemlékezések, 
konferenciák illetve az egyéb kegyeleti 
kérdésekkel kapcsolatos ügyek koordiná-
lása.

– Az ország 10 nemzeti emlékhellyé nyil-
vánított történelmi helye kiemelt támo-
gatást kapott a kormánytól. Ez az öt-
venmillió forintos összeg mire fordítódik 
idén? 
– Most kifejezetten az egységes arculati 
elem kialakítása volt a cél. Ugyanaz a kép-
zőművészeti alkotás – a Zsigmond Attila 
képzőművész tervei alapján készült szté-
lé és nemzeti lobogó – (2013 márciusáig 
fölállítva) parancsol tiszteletet mind a tíz 

történelmi nevezetességnél. A helyi javas-
latokat figyelembe véve döntjük el a műal-
kotás pontos helyét.  

– Számíthatnak-e további támogatásra 
az emlékhelyek például annak érdeké-
ben, hogy a tanulóifjúság minél szélesebb 
körben megismerhesse őket? 
– Még gyerekcipőben járunk ezekkel a 
kezdeményezéssel, de mindenképp ez a 
cél a hazafias nevelés állomásaként. Most a 
helyszíni bejárások mellett az ún. haszná-
lati terveket egyeztetjük annak érdekében, 
hogy a tulajdonosokat, kezelőket partner-
ként tudjuk segíteni megálmodott közép-
és hosszú távú terveik megvalósításában. 
Anyagilag kb. ugyanekkora összeget sze-
retnénk biztosítani évente. Tervezzük, azt 
is, hogy beillesztjük az ingyenesen láto-
gatható múzeumok rendszerébe az em-
lékhelyeket, az utazás terheit így levéve a 
szülők, iskolák válláról. Az a szándékunk, 
hogy minden fiatal eljusson történelmi 
múltunk meghatározó színhelyeire.
 A KEMPP ügyvezető igazgatóját a közel-
múlt eredményeiről, eseményeiről faggat-
tam, Dr.Görög István elmondta: az októ-
ber 23-i ünnep (melyen 56-os plakátotok 
kiállításával tisztelegtek) és általában a 
megemlékezéseik az ifjúságra fókuszál-
nak. Nemrég fejeződött be Doni kápolna 
környezetének felújítása, megjelent a két-
nyelvű KEMPP és a „Mi a NATO?” című 
kiadványuk. A Nemzet Kertje projekt (er-
délyi támogatással) egy székely kapuval 
gazdagította a parkot.

– Milyen elemeket emelne ki az ún. hasz-
nálati tervből? 
– 2013 a pákozdi csata 165. évfordulója 
jegyében zajlik. A Honvédség és Társa-
dalom Baráti Kör Székesfehérvári Szer-
vezetével gyűjtést indítottunk annak 
érdekében, hogy megeleveníthessük az üt-
közetet. Egyelőre a szükséges pénz tizedé-
vel rendelkezünk, folyamatosan árusítjuk 
a támogató jegyeket. A reményeim szerint 
tavaszra megújul a 48-as múzeum a kiállí-
tási anyagot is aktualizálva. Igyekszünk a 
többi történelmi elem még színvonalasabb 
bemutatására, hogy a katonai emlékpark a 
teljes történelmi ívet méltón mutassa be.
A parkba számtalan tanulócsoport érke-
zik. A főtitkári látogatáskor a Szent István 
Általános Iskola Sárkeresztúri Tagiskolája 
diákjai vendégeskedtek ott. Benedek Jenő 
iskolaigazgató így összegzett: 
- Az ősz folyamán több osztályunk lá-
togathatott el az emlékhelyre az Integ-
rált Pedagógia Rendszer (IPR) program 
keretében. Elsősorban a szociális hátrá-
nyok csökkentése a cél, hiszen tanulóink 
83,8%-a halmozottan hátrányos helyzetű 
(A véletlen találkozásnak köszönhetően 
Radnainé dr. Fogarasi Katalin a gyereke-
ket – a Klauzál Lions Klub örökös elnöki 
minőségében – egy Operaház látogatásra 
hívta meg). Negyedik éve vesz részt tan-
testületünk az IPR munkában, ahol 60% 
kötelező elem, a szabadon választottakhoz 
pedig a hazafias nevelés, pályaválasztás, 
tanulmányi kirándulás elemeket iktattuk 
be. Egy kicsit a család is nevelődik az ilyen 
ráhatások révén. Fontosak a pozitív min-
ták, a tanulási motiváció, a kitörési lehető-
ségek megmutatása.
Pákozdon a gyerekek véleménye meg-
oszlott a kiállításokról: kinek a huszárok, 
kinek a mai missziók kiállítása tetszett, 
más a világháborús lövészárkot tartotta 
emlékezetesnek, mégis abban teljes volt az 
egyetértés, hogy a honvédelmi akadály-
versenyt élvezték legjobban. 

Dr. Göde Andrea

A Pákozdi Katonai Emlékpark (KEMPP) – az ország 10 kiemelt nevezetessége közé ke-
rülve – nemzeti emlékhely besorolást kapott. Az egységes arculati kép és a használati 
terv témában egyeztetett a közelmúltban a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizott-
ság főtitkára, Radnainé dr. Fogarasi Katalin és dr. Görög István ügyvezető igazgató. 

A honvédelmi nevelés bázisa

Nemzeti emlékhelyünk: Pákozd

„Annak, aki jól ismeri Magyarország részeinek képét, tájainak gazdagságát, városainak jellegét, 
a hazai föld szebb lesz, tágasabb lesz, nagyobb lesz, tehát kedvesebb is lesz. Több féltése és több 
terve fog kapcsolódni ehhez a szóhoz: Magyarország. E több féltés és több terv, több védenivaló 
és több alkotnivaló elemeiből tevődik össze az, amit a szó legtisztább értelmében nevezhetünk 
hazafiságnak.” (Szabó Zoltán)

A sárkeresztúri gyerekhad a katonai parkban A képzőművészeti alkotás valószínűleg itt fog állni



Csernoviczki Éva bronzérme a magyar 
cselgáncssport első női érme az olim-
piák történetében, ráadásul egyben az 
első magyar érem volt Londonban, len-
dületet adva ezzel a nemzeti csapat töb-
bi tagjának. 

- A bronzmeccsen egy igen kemény ellen-
fél, a világbajnok és Ázsia-bajnok Fukumi 
Tomoko várt rád, ráadásul aznap korábban 
egy fojtástól rövid ideig még az eszmélete-
det is elvesztetted. Mi döntött mégis a ja-
vadra?
- Úgy gondolom, hogy végig, az egész mecs-
csen domináltam, jól küzdöttem és a hosz-
szabbításban is sikerült beleadnom mindent. 
Kicsit kockáztattam, hiszen mihamarább 
döntésre akartam vinni a dolgot, és ez vé-
gül sikerült is. Édesapám szerint, amikor őt 
elküldték a tatami mellől, akkor egy olyan 
plusz adrenalin-löketet kaptam, ami hozzá-
segített az ipponhoz.

- Mi volt a legnagyobb élményed London-
ban, amit nem a tatamin éltél meg?
- Rengeteg élménnyel, mondhatni élmény-
halmazzal tértem haza. Berki Krisztián 
aranyérmet érő lólengés gyakorlatát példá-
ul a helyszínen tekintettem meg, és két sor-
ral lejjebb Katalin hercegnő is ott ült a lelá-
tón. Persze az összes magyar érdekeltségű 
esemény, melyen kint voltam, felejthetetlen 
élmény marad. Találkoztam korábbi olim-
piai bajnokokkal is, így Kovács Istvánnal, 
illetve MOB-tagokkal. A magyar csapatnál 
végig remek hangulat uralkodott, a férfi 
pólósokkal való viccelődés során még do-
básra is sor került. Miután az ember végez 
a versenyével, feloldódik, több ideje van 
barátkozni, kijárni a társak meccseire szur-
kolni.

- Nagy tömeg várt benneteket hazatéréskor. 
Változott-e az életed azóta, többen felis-
mernek az utcán?
- Nem számítottam rá, hogy ennyien fel 

fognak ismerni, legutóbb még a Balatonnál 
is odajöttek hozzám gratulálni az emberek. 
Kint ez kevésbé volt érzékelhető, ráadásul 
nem azonnal utaztam haza, így még éle-
sebb volt a kontraszt. Néha kellemetlen 
és fárasztó tud lenni a túlzott rajongás, de 
mégis azt mondom, hogy ez egy édes teher. 
Rengeteg helyre hívnak az ország egész te-
rületén, fotózásoknak, tévés felkéréseknek 
kell eleget tenni, így Tatabányán kevesebb 
időt tudtam mostanában eltölteni.

- Felkerültél a város dicsőségtáblájára, 
olyan nevek közé, mint Földi Imre, vagy épp 
Szepesi Gusztáv. Ez hatalmas elismerés, de 
egyben roppant nagy felelősség is.
- Igen, így van. Ha valaki olimpiai bajnok 
lesz, vagy a dobogón végez, akkor könnyen 
példaképpé válik sok ember számára, így a 
további életét e felelősségtudat jegyében kell 
leélnie. Azonban ahhoz, hogy mindez mű-
ködjön és hiteles legyen, már jóval az ismert-
ség, a nagy eredmények előtt jó példával kell 
szolgálni, hiszen e két dolog, az életvitelünk 
és a sporteredményeink nyilvánvaló és szo-
ros összefüggésben állnak.

- Azt mondják, hogy ez a 2012-es volt az 
első „közösségi olimpia”. Éreztél ebből va-
lamit? Állítólag egy fiatalember a twitteren 
keresztül kérte meg a kezed...
- (nevet) A lánykéréssel kapcsolatban inkább 
tradícionális beállítottságú vagyok. Az olim-
pia ideje alatt egyébként felfüggesztettem 
facebookos oldalamat, hogy kizárólag a ver-
senyre kelljen koncentrálnom. Furcsa volt 
látni, hogy a nevemben létrehozott oldalak 
viszont aktívak voltak, sokan ott gratuláltak, 
biztattak, de ezekre ugye nem tudtam reagál-
ni, így utólag is elnézést kérek a rajongóktól 
emiatt.

- „A dzsúdó mellett egyelőre a főiskola a 
legfontosabb” – nyilatkoztad egy interjú-
ban korábban. Mik azok a dolgok, illetve 
kik azok a személyek, akik az életedben 
meghatározó szerepet játszanak? Mit csi-
nálsz a tatamin kívül?
- Nincs sok időm hobbikra, de ha tehetem, 
szívesen kipróbálok mindent. Szabad per-
ceimben is főleg a sport, a mozgás dominál, 
most hétvégén például szörfözni voltam. 
A barátokkal kávézni, beülni egy filmre, 
vagy épp a természetet járni – ezek tartoz-
nak a legkedvesebb időtöltéseim közé. És 
a legfontosabb emberek az életemben? A 
családom: édesanyám, édesapám, nagy-
mamám, unokatestvérem, és a gyerekkori 
barátok.
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Az embert mindig büszkeséggel tölti el, ha egy sportoló a nemzeti színeket képvi-
selve nemzetközi színtéren ér el felejthetetlen eredményeket. Ez az érzés hatványo-
zottan igaz, ha e sportoló szűkebb környezetünkhöz, szülővárosunkhoz köthető. A 
2012-es londoni olimpiai játékokon a teljes magyar küldöttség kitett magáért, hi-
szen hazánk húsz éve nem végzett olyan előkelő helyen, mint az idei esztendőben. 
Külön öröm, hogy a Tatabányát képviselő olimpikonok is nagyban hozzájárultak 
ehhez a – számomra, és több millió magyar számára – felejthetetlen sportélmény-
hez. Az Ippon Judo Tatabánya SE versenyzője, Csernoviczki Éva bronzéremmel, míg 
klubtársa, Ungvári Miklós ezüstéremmel térhetett haza. Harsányi Gergely pedig a 
Grundfos Tatabánya KC csapatát képviselve a férfi kézilabda-válogatott oszlopos 
tagjaként negyedik helyen végzett az olimpián. Velük beszélgettem Londonról, ha-
zatérésről, és folytatásról.

A tatabányai sportélet kiválóságai

A
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- Mik a további céljaid? Rio de Janeiro, 
aranyérem?
- Mindig azt mondom, hogy a rövid távú cé-
lok a fontosak, azok, melyek látótávolságon 
belül vannak. Így most a jövő áprilisi Európa-
bajnokságra szeretnék jól felkészülni, amit 
ráadásul Budapesten rendeznek. A Rióba 
vezető út első és talán legfontosabb állomása 
lesz ez, de ahhoz, hogy ott lehessek négy év 
múlva is az olimpián, először kvalifikálnom 
kell magam, ez pedig csak akkor sikerülhet, 
ha sérülésmentesen ott tudok lenni folyama-
tosan az élmezőnyben.

Ungvári Miklós pályafutását magyar 
és Európa-bajnoki aranyak övezik, húsz 
év után pedig sikerült megszereznie az 
első magyar érmet a férfiak cselgáncs 
versenyén.

- Nem sok kellett az aranyhoz. Mi lehetett 
az az apróság, nüansz, ami végül a grúz 
dzsúdós javára döntött?
- Egy elveszített olimpiai döntő után nehéz 
szavakat találni, a mai napig nem is néztem 
vissza a mérkőzést. Kicsit álmosan kezdtem, 
s talán egy pillanatnyi kihagyás döntött a vé-
gén. Savdatuasvili végig taktikusan küzdött, 
kicsit passzívan ugyan, de a szabályos kerete-
ken belül. Kevesebb földharcot, és több állás-
ból indított rohamot kellett volna kieszközöl-
nöm... Elúszott egy álmom – ezt gondoltam, 
így jöttem le a szőnyegről.    

- Érthetően csalódott voltál, hogy nem si-
került a döntőben nyerned, de mint minden 
éremnek, így az ezüstnek is két oldala van. 
- Kiskorom óta az olimpiai aranyra gyúrok, 
erre készülök, nem szerettem volna sikertele-
nül befejezni ezt a világversenyt. Az elutazás 
előtti hétfőn álmodtam Londonnal, rémálom 
volt, ekkor kezdtem szembesülni a dolog sú-
lyával. A küzdősportban, amikor test a test 
ellen feszül, nem kellemes érzés pofonnal tá-
vozni a versenyről, még ha ez az ezüstérmet 
jelenti is. Így utólag már tudok örülni a má-
sodik helynek, de nem tettem le az olimpiai 
aranyról, megyek tovább és küzdök érte. 

- Az edző felkészít egy-egy versenyre, de 
hogy viseled a nagy médiafelhajtást, ami 
egy ilyen sikeres szerepléssel jár? 
- Egy olimpiát mindig nagy sürgés-forgás 
jellemez, habár egy vébén gyakran kemé-
nyebbek az összecsapások. Nem túlzás azt 
mondani, hogy az olimpia a világ legnépsze-
rűbb sporteseménye, egyszerre lehet szoríta-
ni megannyi sportág képviselőjének. Itthon is 
10 millió emberből 8 millió követte a londo-
ni történéseket. Nem tagadom, még mindig 
az olimpia lázában égek, sokat találkozom 
a társakkal, felelevenítjük kinti élményein-
ket. Egy ilyen verseny a sportolók számára 
ugyanúgy hatalmas élményt jelent, mint a 

tévé előtt szurkolóknak, és természetesen ért-
hető a média kiemelt figyelme. Az emberek 
szeretete mindvégig érezhető volt, látszott, 
hogy nyomon követték a versenyeket, s kint 
is olyan hangulat fogadott, mintha otthon let-
tünk volna. Úgy fogom fel, hogy a verseny-
zés kellemes részét alkotja mindez. Kicsit 
szétszedik ilyenkor a versenyzőt, nyilván 
szelektálni kell valamilyen szinten, hiszen le-
hetetlen minden felkérésnek eleget tenni. Sok 
pozitív élmény ért hazatérésem óta, például 
a Debreceni Virágkarneválról hazafelé jövet 
nehezen találtam ki a városból, és amikor út-
baigazítást kértem az egyik rendőrtől, akkor 
egészen Debrecen határáig elkísértek. Máskor 
meg egy benzinkúton álltam meg üdítőt és 
újságot venni, mire a tulajdonos megismert, 
és nem engedte, hogy fizessek. Szeretném 
egyébként az ismertséget felhasználni, hogy 
valami hasznos és nemes ügy mellé álljak, el-
sősorban a gyermekek, az utánpótlás kérdése 
foglalkoztat. 

- Milyen a kapcsolatod városunk másik két, 
Londont megjárt olimpikonjával?
- Harsányi Gergőt eddig nem ismertem, de 
jó és közeli kapcsolat alakult ki közöttünk, 
hiszen mint az kiderült, hasonló személyisé-
gek vagyunk. Évával klubtársak vagyunk, de 
már előtte is ismertem a válogatottból. Édes-
apjával, aki egyben Éva edzője, dolgoztam 
együtt jómagam is, mondhatni családias a 
hangulat köztünk, többször vendégül láttak 
már az otthonukban.

- Idén leszel 32 éves. Hogy érzed, benned van 
még egy olimpia?
- Úgy vélem, hogy igen, és nagyon szeretném 
megcsinálni, de vélhetően négy év múlva 
már másik súlycsoportban tudok csak indul-
ni. Régi álmunk a testvéremmel, hogy két 
Ungvári szerepeljen sikeresen egy olimpián, 
ami sajnos idén nem jött össze. Erre fogunk 
törekedni, ezért fogunk dolgozni, hiszen 
édesanyámnak tett ígéretünk kötelez erre. 

A magyar férfi kézilabda-válogatott iz-
galmas és remek menetelés végén a ne-
gyedik helyen végzett Londonban, s egy 
kis szerencsével a dobogó is meglehetett 
volna. Harsányi Gergely, a csapat jobb-
szélsője immáron második ötkarikás 
sorozatán van túl.
 
- Sűrű és szép hetek állnak mögötted. Eskü-
vő, olimpia, nászút, valamint az új bajnoki 
szezon is kezdetét vette. Hogyan emlékszel 
erre az időszakra?
- Életem egyik legsűrűbb, de legszebb nyara 
áll mögöttem. Valóban egymást váltották az 
események: olimpiai selejtező, vb-selejtező, 
olimpiai edzőtábor, esküvő, olimpia, nászút, 
Grundfos-kupa.

- 14 évesen a serdülő válogatott tagja vol-
tál, de úszásban. Miért döntöttél mégis a 
kézilabda mellett?
- Gyerekkoromban rengeteg sportágat ki-
próbáltam, a stabil pontot és az alapot mind-
egyikhez a 9 évi úszás jelentette. Valóban 
eljutottam a serdülő válogatottságig, de on-
nantól kezdve nem lett volna elég a napi 10 
km és 4 óra úszás, a komoly eredményekhez 
még több áldozat kellett volna, de én tanul-
ni is akartam. Olyan középiskolába kerül-
tem (a nyíregyházi Zrínyi Gimnázium), ami 
országos szinten az oktatás mellett komoly 
kézilabdás múlttal is rendelkezik, szüleim 
is kézilabdáztak, így végül kipróbáltam ezt 
a sportot, megtetszett, és itt ragadtam. (mo-
solyog)

- Az Izland elleni negyeddöntő izgalma-
it nem felejti el senki, aki nézte a meccset. 
Milyen volt belülről átélni egy ilyen embert 
próbáló összecsapást?
- A szurkolás mindvégig fantasztikus volt, le 
a kalappal a magyarok előtt, hogy ennyien 
eljöttek buzdítani minket, nagyon sokat je-
lentett. Az a hangulat leírhatatlan. A 12 ezres 
csarnok mintegy felét magyar szurkolók fog-
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lalták el, akik végig extázisban égtek velünk 
együtt. Minden egyes gólunkat fergeteges 
hangorkán kísérte, a robbanás pedig a győze-
lem pillanatában jött el, akkor végre minden-
kiből felszabadult az izgalom és a feszültség. 
Az izlandiak arcán a rendes játékidő alatt 
végig nyugodtságot láttam, egy percig nem 
gondolták, hogy kikaphatnak tőlünk, hiszen 
az elmúlt években rendre 5-6 góllal vertek 
minket. Amikor azonban Fazekas Nándi 
megfogta a végén a hetesüket, olyan lélektani 
előnybe kerültünk, ahol már nem veszíthet-
tünk. Csodás nap, felejthetetlen meccs volt.

- A pályán kívül mi volt a legnagyobb élmé-
nyed, amit Londonban tapasztaltál?
- Unokabátyámék kijöttek meglátogatni, 
nagyon jól esett és feltöltött a családi sze-
retet, ezen kívül a magyar szurkolók meg-
hívtak minket egy csodás estére vacsoráz-
ni és beszélgetni. Kedves gesztus volt, és 
örömmel fogadtuk el a meghívásukat. A 
legnagyobb élmény azonban egy faluban 
lenni a világ 10500 sportolójával és test-
közelből látni, esetleg beszélgetni a világ-
sztárokkal.

- Rég zárt Magyarország olyan eredményes 
tornát, mint amilyen a 2012-es londoni 
volt. Milyen volt a hangulat a magyar kül-
döttség háza táján? Milyen a kapcsolatod a 
tatabányai sport másik két kiválóságával, 
Csernoviczki Évával és Ungvári Miklós-
sal?
- Valóban sikeres olimpiát zárt Magyaror-
szág, ennek megfelelően csodás hangulat 
volt Londonban. Nagyon örülök, hogy Miki 
és Éva (valamint édesapja, Csaba) ilyen kitű-
nően szerepeltek, igazi példaképek, nagysze-
rű sportolók és emberek, akikre én is nagyon 
büszke vagyok!

- Két olimpiai részvétel, mindkétszer az elő-
kelő negyedik helyen végeztél a magyar csa-
pattal. Folytatás négy év múlva Rióban?
- Boldog vagyok, hogy fiatalon szerepelhettem 
Athénban az akkor is 4. helyezett válogatott-
ban és most, immár rutinosabban a londoni 
csapatban is. Életem legszebb emlékei ezek. 
Mivel a sport az életem, azon leszek, hogy 
minden nap kihozzam magamból a maxi-
mumot, jól játsszam a klubcsapatomban és a 
válogatottban, s ha ez elegendő, akkor Rióba 
szintúgy eljussak. Persze a sportágunkban is 
az lenne a legjobb, ha addigra sok tehetséges 
fiatal tűnne fel.

Taizs Gergő

A NIH hazai feladatai, eredményei
– A NIH-nak a regionális ügynökségek 
jelentik azokat a kapcsolatokat, amelyek 
segítségével az országot behálózhatja, gya-
korlatilag egy stratégiai szövetséget kötöt-
tünk egymással. Ezt az együttműködést pe-
csételtük meg ezzel a látogatással – kezdte 
a beszélgetést dr. Mészáros György. – Je-
lenleg 12 európai országgal van a regioná-
lis ügynökségeknek közvetlen kapcsolata, 
30 régió és 70 szervezet dolgozik együtt. 
430 cég vette igénybe eddig a helyi RIÜ-k 
szolgáltatásait, 37 projektjük van, és ebből 
10 EU-s, amik igen erős számok.
– A Magyar Kormány elkötelezett az inno-
váció, a kutatás-fejlesztés irányába. Ennek  
egyik jele, hogy nagyon régen volt ennyi 
és ilyen széles spektrumú pályázat a témá-

ban, mint az utóbbi időben. Másrészről a 
kormány elkötelezett abban is, hogy a je-
lenlegi 1,14%-os GDP arányos innovációs 
rátát 2020-ra 1,8%-ra emelje. Ezt segíti elő 
a készülő új innovációs törvény, valamint 
egy átfogó innovációs stratégia, aminek 
kidolgozásában a szakminisztériummal 
szorosan együttműködünk.
– Nagyon büszkék lehetünk arra, hogy a 
z Európai Unióhoz később csatlakozott or-
szágok közül második helyen állunk a be-
adott projektek és az elnyert pénzösszegek 
tekintetében is.

Külföldi kapcsolatok
– Az Innovációs Hivatal amellett, hogy ápol-
ja és bővíti az EU-s kapcsolatokat, más irány-
ba is próbálja a magyar szellemi kapacitást 

eljuttatni. Erre az egyik legfőbb partnernek 
Kína ígérkezik – folytatta a NIH elnöke. 
– A közlemúltban az országban tett látoga-
tásunk alkalmával szembesültünk, hogy a 
helybeli volumenek mennyire mások., So-
mogy megye méretű ipari parkok jönnek 
létre, amiket 200 milliárd € összegekből fej-
lesztenek. Itt lehet jelentős mozgásterünk, 
közös kutatássi projektek megvalósításával, 
technológiai transzferirodák létrehozásával. 
Szóba került egy kínai-magyar közös fejlesz-
tési alap létrehozása is. Nagyon megnyugta-
tó és imponáló volt, hogy a kínai partnerek 
várják a magyar közreműködést a híresen 
magas kvalitású hazai tudásbázis miatt.
– A NIH egy másik fontos szerepe, felada-
ta, hogy megakadályozza az agyelszívást 
a hazai közegből. Ennek a folyamatnak a 
megfordítására EU-s pályázati segítséggel 
nyílnak most lehetőségek, szeretnénk el-
érni, hogy a magyar tudásanyag idehaza 
kamatozzon, és idővel magyar fejleszté-
sű  prototípusokban és hazai kivitelezésű 
termékekben-eszközökben jelenjen meg. - 
zárta a beszélgetést dr. Mészáros György.

Veér Zoltán

Dr. Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke látogatott a régióba

Megpecsételt együttműködés
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnél vendégeskedett a Nemzeti 
Innovációs Hivatal elnöke dr. Mészáros György. Előbb Székesfehérváron, majd a dél-
után folyamán Tatabányán vett részt gyárlátogatáson, közben mindkét helyszínen 
kerekasztal beszélgetés során ismerkedhetett meg a körzetben működő kutatás-
fejlesztésben tevékenykedő meghívott cégek munkásságával. Az elnök úrral a ta-
lálkozót követően beszélgettünk.



Az egész napos rendezvény keretén belül a lakosság számára 
olyan ingyenes szűrővizsgálatok, előadások és programok vál-
tak elérhetővé, amelyek az egészségtudatos gondolkodás és a 
prevenciós szemlélet kialakítását célozták meg. A program fő-
védnöke, Rudolf Péter színművész barátságosan köszöntötte a 
szombat délelőtti kellemes napsütésben összegyűlt tatabányai-
akat, akik a megújult Fő téren – új nevén az Árpád téren - felál-
lított sátrakban berendezett szűrőeszközök és szakemberek se-
gítségével teljes rálátást kaphattak egészségügyi állapotukra. A 
vércukormérés, koleszterinszint mérés, prosztata (PSA) szűrés 
és további vizsgálatok mellett érdekes és hasznos információk-
hoz juthattak az érdeklődők. A szakemberek 450 esetben hívták 
fel a résztvevők figyelmét a további kezelések szükségességére. 
Az egészségmegőrzés és a betegségek megelőzése volt az elő-
adások központi témája, de hogy a legkisebbek se unatkozza-
nak, a színpadon zenés bemutatók, zumba, fitnesz- és gyermek-
programok várták a mozogni vágyókat. 

Mindezeken túl az Egészségváros Program további előnyöket 
is hozott városunkba, hiszen a Richter Gedeon Nyrt. felajánlása 
nyomán a résztvevő települések kórházai 2 millió forint ado-
mányban részesülnek, amit a helyi lakosság aktivitása tovább 
növelhetett. Mint az a nap végére kiderült, a tatabányaiak igen 
komolyan vették e nemes feladatot, és összetartásukról tanú-
bizonyságot téve 2.076.600 forintot érő pontot gyűjtöttek össze 
a Szent Borbála Kórház javára, így összesen több mint 4 millió 
forinthoz jutott az intézmény. A Richter Gedeon részéről Beke 
Zsuzsa, a társaság PR-vezetője nyilatkozott lapunknak a ren-
dezvény céljairól, és az eddigi eredményekről:

- A Richter már több mint 110 éve van jelen a piacon, és Magyar-
ország mellett a régió meghatározó gyógyszerellátó cége. Fon-
tos, hogy a társadalmi szerepvállalás keretében valami olyat 
adjunk a lakosságnak, ami valós értéket képvisel számukra. 
Ezért gondoltuk azt, hogy egy gyógyszercéghez a legközelebb 
a prevenció áll. E gondolat mentén indítottuk el négy éve az 
Egészségváros Programot. A négy év alatt eddig 23 helyen vol-
tunk, s több mint 50 ezer ember látogatott el a rendezvényekre 
az évek során, és ebből nagyjából 40 ezren legalább egy szűrő-
vizsgálaton részt vettek. A résztvevők negyedénél hívtuk fel a 
figyelmet arra, hogy esetükben további vizsgálat, kezelés indo-
kolt egészségük megőrzése végett. Ebből is kiderül, hogy egy 
ilyen jellegű rendezvénysorozatnak valóban létjogosultsága 
van.

Taizs Gergő

Richter Egészségváros – Tatabánya

„A boldogság nem más, 
mint jó egészség…
…és rossz memória.” E közismert, humoros idézet Albert 
Schweitzer, Nobel-békedíjas német filozófus-orvos nevéhez 
kötődik, azonban természetesen vannak olyan dolgok, amik-
ről érdemes megemlékezni, hiszen jó érzéssel gondolunk 
rájuk vissza. Ezek közé tartozik a Richter Gedeon gyógyszer-
cég által életre hívott Richter Egészségváros Program, amely 
2012. szeptember 8-án Tatabánya városába is megérkezett. 
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