


1. Alapvető cél
Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vál-
lalják, hogy olyan fiatal, szakképesítéssel rendelkező pályakezdőt alkalmaznak, aki tanulószerződés keretében sajátította 
el szakmája gyakorlati ismereteit.

2. Támogatható tevékenységek
 – A gyakornokok foglalkoztatása
 – Mentori tevékenység
 – Adminisztrációs feladatok ellátása (A projekt végrehajtásával és a gyakornokok foglalkoztatásával kapcsolatban 
 felmerült adminisztrációs többletfeladatok ellátása, pl. könyvelés.)
 – A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközök beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek  
 biztosításához szükséges beszerzések, felújítás, átalakítás.
3. Támogatás összege

Min. 460.350 E. Ft, max: 30.000.000 M Ft.
A támogatást a garantált bérminimum 150%-áig vehet igénybe, vagyis az efölötti rész nem támogatott. Ha a pályázó 
gyakornoka után a garantált bérminimumnál magasabb bérre igényel támogatást, úgy a pályázatban vállalnia kell az 
előírt továbbfoglalkoztatás során is a támogatott (magasabb) bér kifizetését.

4. Elszámolható költségek:
 1. A gyakornok 9 havi bérköltsége, maximum a garantált bérminimum másfélszerese, járulékokkal növelve
 2. Gyakornokok száma x havi 54.000 Ft x 9 hónap: ebből 54.000 forintonként maximum 46.000 Ft mentor havi költsége 
  illetve maximum 8.000 Ft, általános, adminisztratív havi költségekre fordítható
 3. Kötelező nyilvánosság költsége: összesen maximum 50.000 Ft
 4. Eszközbeszerzés, felújítás: összesen maximum az összköltség 20%-a.
5. Pályázók köre:  Olyan vállalkozások pályázhatnak,
 – amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt) üzleti évben  
 minimum egy fő volt
 – a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját
 – és amelyek a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülnek.
 A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.
6. Kötelező vállalások

A Pályázónak/Kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezésétől számított 5 évig, KKV-k esetében 3 évig 
a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel az 1083/2006/EK tanácsi rendelet 57. cikk 
(1) bekezdésében foglaltaknak.
A Pályázónak/Kedvezményezettnek a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalnia kell, hogy a támogatott projekt 
keretében a projekt befejezését követően a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát legalább 9 hónapig fenn-
tartja.

7. Kizáró okok
 A gyakornoki program keretében nem igényelhető támogatás olyan gyakornok után:
 – aki után a munkaügyi központ bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében
 – akinek a foglalkoztatását a TÁMOP 1.1.2 konstrukció támogatta.
8. Pályázat benyújtása: 2013. 02. 15 - 2015. 04. 30.
9. Előleg: a megítélt támogatás max. 25%-a.

Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők 

támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4.  A-13 /1

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@kembridge.hu



A gyönyörű természeti környezet öt külté-
ri medencét rejt a nyári időszakban üzemelő 
strandon, amelyek a legkülönbözőbb korosz-
tályok számára kínálnak vízi szórakozást. A 
2009-ben épített, télen-nyáron nyitva tartó há-
romszintes élményfürdő belső tereiben nyolc 
medence kapott helyet, ahol vízesés, sodrófo-
lyosó, hullámmedence, csúszdák szórakoztat-
ják a vendégeket. Aki aktív pihenésre vágyik, 
azt a wellness részleg várja szaunákkal, aro-
makabinnal, masszázzsal és vízágyas pihenő-

szobával. A téliesíthető uszoda két medencéje 
elsősorban a sportolni, úszni vágyók igényeit 
elégíti ki.
A Gyémántosok ügyelnek arra, hogy a vízi 
élményeken túl egyéb szolgáltatásaik is mél-
tóak legyenek a strand színvonalához. Termé-
szetes, hogy a fürdő egész területén tisztaság 
és rend uralkodik, és a vendéglátóhelyek, a 

játszótér, a sportpályák, a különböző üzletek, 
kölcsönzők kínálata, felszereltsége is minden 
igényt kielégítő. A gépkocsival és autóbusszal 
érkezőket hatalmas, árnyas parkoló várja, a 
személyzet segítőkész, minden vendégnek jut 
egy-egy kedves szó és mosoly.

A menedzsment azt tartja legfontosabbnak, 
hogy a család valamennyi tagja jól érezze ma-
gát a fürdőben. A kisgyerekektől a szülőkön 
át a legidősebbekig mindenki talál a maga 

számára megfelelő szolgáltatást és programot. 
A kicsiket jól felszerelt, biztonságos játszótér, 
játszóházak, mászófal, labirintus, interaktív 
programok, és vízi játékok várják. A felnőttek 
felüdülhetnek a wellness részlegben, érde-
kes, színvonalas rendezvényeken, koncerte-
ken kapcsolódhatnak ki, az uszodában pedig 
egész évben számtalan sportrendezvény és 

úszótanfolyam színesíti a kínálatot.
Nyáron az elfoglalt szülők gyermekeit a Na-
pocska Tábor várja, ahol a napi úszófoglalko-
zás mellett az életkornak megfelelő sport- és 
népi játékok, lovaglási lehetőség, kézműves 
foglalkozások és egyéb meglepetés progra-
mok teszik felejthetetlenné a kicsik számára a 
Gyémánt Fürdőben eltöltött időszakot. A gye-
rekekkel szakképzett pedagógusok, oktatók 
foglalkoznak, a tábor programja változatos, 
minden héten más és más témára épül, persze 
végig a mozgás játssza a főszerepet.
A nyári szezonra új, kombinált jeggyel ked-
veskednek vendégeiknek, hiszen a belépő 
megvásárlásával a fürdő egész területe láto-
gatható. Azt is szeretnék elérni, hogy minél 
több tatabányai család válassza a Gyémánt 
Fürdőt kikapcsolódásának helyszínéül, ezért 
a Tatabánya Kártya tulajdonosok számos ked-
vezményben részesülnek.

A Gyémánt Fürdő vezetősége arra törekszik, 
hogy a Tatabányán, illetve a régióban működő 
cégekkel, vállalkozásokkal kölcsönös előnyö-
kön nyugvó együttműködési megállapodá-
sokat kössenek. Manapság megszokott dolog, 
hogy egy vállalat dolgozói számára családi na-
pot, üzleti partnerei részére pedig baráti talál-
kozókat szervez. Lehet-e ideálisabb helyszíne 
egy ilyen rendezvénynek, mint a parádés adott-
ságokkal rendelkező Gyémánt Fürdő? Pláne, ha 
különböző csoportos kedvezményeket, plusz 
szolgáltatásokat biztosítanak számukra? 
Hát persze, hogy érdemes a vállalatvezetők-
nek meghallgatni a Gyémántosok ajánlatát, 
és szorosabbra fűzni velük a rendszeres kap-
csolatot! De ugyanígy a környékbeli szállodák 
és vendéglátóhelyek számára sem mindegy, 
hogy hány napig maradnak náluk a szálló-
vendégek, hiszen egy kellemes strandélmény-
nyel színesített vakáció megtöbbszörözheti a 
vendégéjszakák számát. Éljenek hát a lehető-
ségekkel, kedvezményekkel, és forduljanak 
bizalommal a Gyémánt Fürdő munkatársa-
ihoz, akik biztosan tudnak Önöknek olyan 
ajánlatot tenni, amely visszautasíthatatlan, és 
mindkét fél számára hasznos és előre mutató!

VK

Néhány év múlva – 2020-ban – lesz éppen száz éve, hogy a tatabányaiak kedvenc 
strandja, a Cseri megnyitotta kapuit. Közép-Európa egyik legszebb fekvésű für-
dője az eltelt közel egy évszázad alatt többször is megújult, a fenntartók ügyeltek 
arra, hogy a hatalmas parkban elterülő komplexumban mindenki jól érezhesse 
magát. 2009-ben aztán igazi, névváltozással egybekötött generálozáson esett át 
a jó öreg strand, csodálatos élményfürdővé – amely a Gyémánt Fürdő nevet kapta 
– varázsolták hozzáértő kezek.

Család- és vállalkozásbarát fürdő Tatabányán

Egyre szebben csillog a Gyémánt!

Külcsín és belbecs ötezer 
négyzetméteren

Középpontban a család

Ideális környezet vállalati 
rendezvényekre
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Gárdonyban jó lakni… - 14. oldal
…és talán még annál is jobb nyaralni! A Velencei-tó mel-
letti kisváros több ponton látványosan megújult az elmúlt 
években. A gyógyfürdőfejlesztése mellett a közösségi terek 
is megújultak, pompás sétányok, közterek, gazdag prog-
ramok várják az ide látogatókat. Gárdony polgármestere, 
Tóth István arról számolhatott be lapunknak, hogy az itt 
élők létszáma folyamatosan növekszik.

Vége a visszaéléseknek – 18. oldal
2013. július 1-jével lépett hatályba az a törvény, melynek létre-
jöttéhez egy példa értékű régiós együttműködés is jelentősen 
hozzájárult. A Grabarics Építőipari Kft. – csatlakozva a Regio 
Regia Magazin Értékteremtők Köréhez – az építőipar problémá-
iról javasolt cikket készíteni. Az egyeztetések folytatódtak, és az 
eredmény sem maradt el: az egyik konkrét javaslatunk bekerült a 
törvénybe. A javaslattevővel, Grabarics Gáborral beszélgettünk 
az új törvényről, annak szükségességéről.

Partnerség minden irányba – 36. oldal
Az elmúlt két évben Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 
lett a legnagyobb forgalmú magyar külképviselet, miután itt ké-
relmezik legtöbben a magyar állampolgárságot a kedvezményes 
honosítás révén. Az ezzel járó munka mindennapos, de emellett 
jut energia a különböző kulturális, gazdasági programok támo-
gatására, és ezáltal a magyar-magyar kapcsolatok ápolására is. 
Dr. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai főkonzulja 
válaszolt a Régió Magazin kérdéseire.

Dorog értékeit gazdagítják – 44. oldal

Dorog városában évente átadásra kerül egy-egy Rauscher György 
díj. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik nagy jelentőségű 
tevékenységükkel Dorog legszélesebb értelemben vett értékeit 
gazdagították, a város megbecsülésének, elismertségének növelé-
sét szolgálták. 2012-ben Kolozsvári Barnabásné és Farkas Rose-
Marie zenetanár megosztva vehette át a díjat, míg 2013-ban Dr. 
Kovács József népi fafaragó iparművész.
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Legények a gáton
A Közép-dunántúli Régiót alkotó három megye közül 
kettőben, Komárom-Esztergomban és Fejérben komoly 
gondokat okozott a késő tavaszi, kora nyári, soha nem 
látott árvíz. Legnagyobb folyónk a Duna megmutatta ha-
ragos arcát, próbálta zúgva-bőgve áttörni a gátat, tán el 
akarta nyelni a világot!
Ezúttal nem jött össze neki. A pontos előrejelzéseknek kö-
szönhetően volt idő felkészülni a hatalmas víztömegre, 
a Katasztrófavédelem, a Honvédség, a Polgárőrség és a 
rengeteg önkéntes meg tudta akadályozni, hogy minden 
víz alá kerüljön. Felelősséget érző ember ebben az idő-
szakban vagy homokzsákot töltött, vagy adományokkal 
segítette a gáton iparkodókat, esetleg az sms-vonalakon 
anyagiakkal járult hozzá a rászorulók segítéséhez.
A példátlan árhullámot példátlan összefogással sikerült 
elhárítani. Külön öröm, hogy a hétköznapokon egymás-
ra acsarkodó politikai pártok vezetői és tagjai is szócsép-
lés helyett ezúttal a tettek mezejére léptek. Amolyan ki-
sebb kampánycsend uralkodott ebben az időszakban, aki 
tehette segített, ahol tudott.
Az ár elvonult, károk persze keletkeztek, de a védekezők 
kitartása, hősiessége megtette a magáét: nem láttunk ösz-
szeomló házakat, összeomló életeket. Kicsiny, törékeny 
létünket sikerült megvédeni a félelmetes ellenféltől. 
Most a tapasztalatok levonásának ideje jött el, sokkal ko-
molyabban kell venni a természet zordabbik viselkedé-
sét. Be kell bizony ruházni a jól vizsgázott mobilgátakra, 
hiszen ki tudja, mikor indul meg újra a folyó.
Ezekben a hetekben öröm volt magyarnak lenni, érez-
ni, hogy mindenki egyet akar a Kárpát-medencében: 
megvédeni értékeinket, javainkat. Remélem, hogy nem 
kell ilyen katasztrófahelyzet, hogy a továbbiakban is így 
érezhessünk. Ebben bízva kellemes nyarat kíván:
 

Veér Károly
főszerkesztő
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2012. május 12-én elköszöntek Székesfehér-
vár lakói az ütött-kopott, százszor fölbon-
tott, toldozott-foldozott belvárosi aszfalttól. 
A Kortárs Művészeti Fesztivál jegyében stí-
lusosan egy aszfaltrajzversenyt rendezett a 
város az általános- és középiskolások köré-
ben. Az időjárás kegyes volt az alkotások-
hoz – csak a zsűrizést követően zúdult le az 
aranyat érő májusi eső.  

Az ott lakók tudnának mesélni a minden-
napi zajról, porról, a tanácstalan brigádok 
által többször elvégzett munkálatokról, 
a bosszantó forgalmi rend változásokról, 
napi csetlés-botlásokról! S a türelem nem-
csak rózsát terem, de látványos haladást 
is érzékeltet az utcaképben: kicserélődtek 
az elavult közmű vezetékek, megszépült 
burkolat került a falatnyi belváros fő ten-
gelyére, s néhány (sajnos nem mindegyik) 
környező utcára, követhető a sokat vitatott 
inda díszítőelem folyondára, visszakerül-
tek helyükre a felújított lámpák, folyik a 
növények telepítése, zajlik a felújítás során 
okozott hibák javítása. 
Megkezdődött az utolsó hajrá! 2013 au-
gusztusára készül el a teljes utcakép, ekkor 
kékbe boruló fényfestéssel teljes egészében 
visszakapják a fehérváriak szeretett Fő ut-
cájukat. 

Dr. Göde Andrea

A Belváros rehabilitációjának folytatá-
sa projekt költségéhez 1 787 180 464 
forintot uniós forrásból kapott Székes-
fehérvár megyei jogú város.

Az aszfaltbúcsúztatótól a Fő utca 
átadásáig…

Megújuló 
fehérvári 
Belváros

  „…most kőhalom…”

  Hétköznapok

  Már-már kész az utca

  Közeleg a befejezés
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Bábolnai Gazdanapok 2013
Az idén rendhagyó módon május végén, immár huszonnyolcadik alkalommal 
várta látogatóit a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok. Összesen 22 ezer négyzet-
méteren, több mint százötven kiállító portékáival, szolgáltatásaival, négy napon 
ismerkedhetett a szakmai és az érdeklődő közönséget. Az időpontváltozásnak 
több oka is volt. Ezek közül a legfontosabb, hogy a 2013-ban meghirdetett ag-
rárkiállítások sorába minél optimálisabban illeszkedjen a Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapok, hiszen az OMÉK-ot idén ősszel ismét megrendezik. Új időpontban 
tehát, de régi árakon és a megszokott minőségben került sor Magyarország leg-
régebbi agrárseregszemléjére, a Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokra.

H í r e k ,  i n f o r m á c i ó k  r é g i ó n k  t e l e p ü l é s e i r ő l

Bicske 
„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj 
egészen” – idézte Márai Sándor szava-
it Tessely Zoltán polgármester a 32. Bics-
kei Napok ünnepélyes megnyitóján május 
9-én. A fesztivál méltán felelt meg e kri-
tériumnak, hiszen a két hétvégét magába 
foglaló eseménysorozat során rendkívül ér-
tékes, színes és változatos előadásokat, ki-
állításokat tekinthettek meg az érdeklődök.

Cikkünk a 10. oldalon

Tata
Az Angolparkban zajlott a tizennegyedik 
Tatai Sokadalom a Kenderke iskola szer-
vezésében. A népi kultúra, a hagyomány-
őrzés most is magas fokon érvényesült 
a rendezvényen. Mindenki megtalálta itt 
azt, ami szemnek, szájnak, léleknek az in-
gere: a kicsiket többet között bábelőadás 
és kosaras körhinta várta, de ahogy a fel-
nőtteket, úgy őket is érdekelték a külön-
böző táncos és zenei programok is.

Cikkünk a 16. oldalon

„Szögesdróttal semmire sem lehet jutni. Csak a fejlesztés, a gettósodás meg-
akadályozása visz előre. Az Oroszlány-rész komplex telep program komoly 
segítséget ad az itt élők szegregációjának feloldásához.”

takács károly
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– A fejlesztés már az idén 50 új 
munkahelyet teremt – mondta el 
Török László ügyvezető a gyártósor 
átadásán. 
– A új gyártósor létesítéséhez – 
folytatta – 757 millió forintos visz-
sza nem térítendő támogatást nyert 
el a vállalat uniós és magyar költ-
ségvetési forrásokból. A 2007-ben 
megnyitott harmadik gyáregység 
után az energiatakarékos moto-
rok gyártása az egyik legnagyobb 
fejlesztési projekt a Grundfos Ma-
gyarország Gyártó Kft.-nél. Ezt a 

terméket kizárólag Magyarorszá-
gon gyártják a világpiacra.
– A dán központ után Magyaror-
szágon található a Grundfos cég-
csoport legnagyobb gyártóbázisa. 
Idén nyáron adják át a cég második 
székesfehérvári üzemét, így már 
négy önálló gyárral rendelkeznek a 
két városban, emellett Biatorbágyon 
működik a cég disztribúciós köz-
pontja. A folyamatos fejlesztések-
kel olyan gyártókapacitások épül-
tek ki, amelyekkel a Grundfos által 
gyártott és forgalmazott valameny-

nyi villanymotor előállítható – tet-
te hozzá az ügyvezető.
A székesfehérvári gyár beruházási 
összege 17 milliárd forint, és 300–
350 új munkahelyet teremt 2015-ig. 
Az üzemben a nagyméretű szivaty-
tyúk gyártásával a projektközpon-
tú szolgáltatásokat bővítik.
A Grundfos Magyarország négy 
üzeme és a disztribúciós központ 
2013 végéig 2300 embernek ad 
munkát Magyarországon, a válla-
lat éves árbevétele 2012-ben 122,5 
milliárd forint volt.
A Grundfos vállalatcsoport a világ 
egyik legnagyobb szivattyúgyártó-
jaként a világ 55 országában van je-
len. A társaság 2012-ben 6,7 száza-
lékkal, 22,6 milliárd dán koronára 
(3,03 milliárd euró) növelte árbevé-
telét, az adózás előtti nyeresége 1,9 
milliárd korona volt.

Június hatodikán új gyártósort adott át tatabányai üzemében a dán tu-
lajdonú Grundfos Magyarország Gyártó Kft. A 3,8 milliárd forint össz-
költségvetésű beruházás keretében állandómágnes-technológiával 
rendelkező, energiatakarékos villanymotorokat és szivattyúkat előállító 
gyártósort állítottak be. Ez lehetővé teszi, hogy a társaság az idén 60 
ezer, 2016-ban pedig 100 ezer korszerű motort gyártson, három mű-
szakban, összesen 100 fővel.

Új gyártósort avattak a Grundfosnál Tatabányán

Szivattyúk világszínvonalon

önkormányzat
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MeGindulT a duna 
Komárom – Minden eddiginél magasabb vízál-
lásokat mértek a Dunán az idei nyárelőn. A szak-
szerű felkészülésnek és védekezésnek köszön-
hetően a károk jóval kisebbek voltak a korábbi 
árvizekhez viszonyítva. Ugyanakkor nem meg-
kerülhető a korszerű mobilgátak alkalmazása, 
amelyek megépítését Komárom és Almásfüzítő 
között az árhullám levonulása után dr. Molnár 
Attila polgármester be is jelentette.

Fejér MeGye új 
korMányMeGBízoTTja
Fejér megye - Orbán Viktor miniszterelnök – dr. 
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi 
miniszter javaslatára – dr. Galambos Dénest ne-
vezte ki a Fejér Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízottá, 2013. július 1-jei hatállyal. 
A kinevezési okmányt dr. Szabó Erika, terüle-
ti közigazgatásért és választásokért felelős ál-
lamtitkár adta át dr. Galambos Dénesnek július 
5-én, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztéri-
umban. Dr. Galambos Dénes jogász, a megyei 

kormányhivatal megalakulásától, 2011. január 
1-jétől, a megyei kormányhivatalt vezető kor-
mánymegbízott kabinetvezetőjeként dolgozott. 
Mint ismeretes, dr. Dorkota Lajost, a Fejér Megyei 
Kormányhivatalt eddig vezető kormánymegbízot-
tat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal (MEKH) elnökévé nevezte ki, 2013. júli-
us 1-jei hatállyal, hét évre Orbán Viktor 
miniszterelnök. A

A veteményes előedzésnek számít az 
elméleti képzéshez, amely most indul 
annak a tizenkilenc asszonynak, akik 
bekerültek a dűlői fejlesztő program-
ba. Tizenkilenc férfiember kőműves 
képzést kap, és az ő gyakorlati képzé-
sük egy része is itt zajlik majd, a volt 
Körmendy-ház egyik alkalmas mellék-
épületében.

– Az önkormányzat tízmillió forintért 
vette meg nekünk a házat. A projekt 
számára felújítjuk (a közművesítés 
költségeit az önkormányzat állja). Bent 
konyhát, közösségi tereket alakítunk 
ki, ahol főzni, mosni lehet. Lesznek 
számítógépek mobil internettel, kijár 
majd az orvos, és a rendőrség is tart 
fogadóórákat – sorolja a komplex telep 
program elemeit Mátics Katalin, a Szo-
ciális Szolgálat vezetője.
Molnár Edit Anna és Bihari Lászlóné, 
Brigi az oktatási program résztvevői. 

Mindketten a dűlőben élnek család-
jukkal. 
– Magunknak dolgozunk, a miénk 
lesz, amit megtermelünk. Örülünk a 
lehetőségnek, mert segít kikeveredni a 
szegénységből – mondja Edit. 
– Nehéz lesz visszaülni az iskolapadba, 
de már túl vagyunk a szociális oktatá-
son, és tudjuk, hogy menni fog. A vizs-
gától se félünk! – teszi hozzá Brigi.
Takács Károly polgármester is részt 
vett a projekt első családi napján, a 
kerti partin. 
– Szögesdróttal semmire sem lehet 
jutni – mondja. – Csak a fejlesztés, a 
gettósodás megakadályozása visz elő-
re. A sárga tömb felesleges, 2010 eleji, 
szocialista lebontásával a dűlőkbe ki-
került több száz ember alapvető civili-
zációs igényeit ki kell elégítenünk. Az 
Oroszlány-rész komplex telep prog-
ram komoly segítséget ad az itt élők 
szegregációjának feloldásához. 

Szépen zsendül a hagyma, répa, borsó az Oroszlányi Szociális Szolgálat 
Nyíres- és Német-dűlőben lévő Csillagpont-házának 884 négyzetméte-
res veteményesében. Egy szál gyomot sem látni, a sorok akkurátusan 
egyenesek, cérnával vannak kihúzva. – Pedig nagyon tarackos volt, jól 
megizzadtunk, míg felástuk – mondja Cserhalmi Katalin, a városi hajlék-
talan ellátás munkatársa, aki „mellesleg” kertészmérnökként irányítja 
az „Oroszlán(y)-rész” elnevezésű projekt kertész OKJ-s végzettséget adó 
oktatási programját. 

Oroszlánrészt 
vállalnak a dűlőkben
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Nem csak a város kulturális élete 
ünnepelt, hanem Bicske gazdasá-
gi, illetve polgári élete is.  Tessely 
Zoltán polgármester a jövőt illető-
en több olyan, ünneplésre okot adó 
eseményről számolt be, amely ki-
mondottan a polgárok életének mi-
nőségi változását szolgálják majd. 
A Rózsa utcai óvoda két új csoport-
szobával, illetve az Árpád utcai 
óvodával együtt új műfüves ovi 
focipályával bővül. Megújulnak a 
nem szilárd burkolatú utak; a „Vá-
ros kemencéje” tetőt kap a feje fölé; 
modern, műfüves labdarúgópálya 
épül az uszoda szomszédságában; 
és egy frissen benyújtott pályázat 
folytatásaként, akár sportcsar-
nokkal is bővülhet a sportélet. De 
a város sorsát nem csak a képvi-
selő-testület tagjai viselik szívü-
kön, hanem a civil szervezetek, 
az egyházak, a  magánszemélyek 
és a  gazdasági szervezetek is, hi-
szen kiemelkedő sikerek csak kö-
zös összefogással érhetőek el.  Az 
összefogás, egyetértés példáját bi-
zonyítja az idén alapított, „Bicske 
Város Oktatás- és Művelődéséért” 
elnevezésű kitüntetés is, amelyet 

elsőként Domokos Katalin, a Nagy 
Károly Városi Könyvtár munkatár-
sa vehetett át. 

A helyi és a térségbeli kulturális 
örökségek ápolására életre hívott ese-
mény megnyitóján vált közkinccsé 
Imeli László gyűjteménye is. A „Me-
sélő képeslapok” című kiállítás során 
betekintést kaptunk a múlt századi 
Bicske, valamint a régi járás települé-
seinek életébe. Vörös Dáriusz, a Cso-
konai Vitéz Mihály Általános Iskola 
4. osztályos tanulója egy székely nép-
mesével csalt mosolyt az ünneplők 
arcára, majd néptánc előadások, ma-
gyar nóták alapozták meg az elkövet-
kezendő napok hangulatát.    Az eső 
sajnos a művelődési házba kergette a 
II. Bicskei Fúvószenekari és Néptánc 
Találkozó programjainak első felét, 
a későbbiekben viszont a meghirde-
tett helyszíneken zajlottak tovább a 
táncos és a zenekari előadások. Sok 
érdeklődőt vonzott az Észak-dunán-
túli Tárgyalkotó Szakkörök szakmai 
találkozója is, ahol bemutatták a zalai 
és a bicskei fehérhímzést.  A Bicskei 
Barátok Körének tagjai elhozták a 

közönségnek Kondoros Viktor temes-
vári festőművész képeit, amelyek au-
gusztus 31-éig megtekinthetők a Bat-
thyány-kastélyban. 

A programkínálatot kirakodóvásár, 
az immár hetedik alkalommal meg-
rendezett Bicskei Bogaras Piknik és 
a Kővágó Antal Kertbarát Kör által 
szervezett főzőverseny is gazdagí-
totta. A nap záróeseménye is sok 
nézőt vonzott: a Jászság Népi Együt-
tes „Tiszta szívvel” című műsorával 
kápráztatta el a közönségét.  A csa-
ládi nap során a város Születésfája 
újabb, a tavaly született bicskei gyer-
mekek neveit tartalmazó levélkék-
kel gazdagodott. A sportot kedvelők 
teniszversenyt tekinthettek meg a 
BTC pályán, a Bicskei Tanuszodában 
pedig úszóversenyek és vízilabda 
bemutatók zajlottak. Az egyéni nyílt 
nevezésű feeder horgászverseny is jó 
hangulatban telt, a rossz idő ellené-
re volt kapás. A Magna Cum Laude 
együttes tagjai – a közszavazás ered-
ményét meghálálva – igazán kitettek 
magukért, és fergeteges koncertet 
adtak elő a 32. Bicskei Napok első 
hétvégéjének zárásaként.

„Ha az ünnep elérkezik, akkor ünnepelj egészen” – idézte Márai Sándor szavait Tessely Zoltán polgármes-
ter a 32. Bicskei Napok ünnepélyes megnyitóján május 9-én. A fesztivál méltán felelt meg e kritériumnak, 
hiszen a két hétvégét magába foglaló eseménysorozat során rendkívül értékes, színes és változatos előadá-
sokat, kiállításokat tekinthettek meg az érdeklődök.

32. Bicskei Napok

Összefogás, egyetértés és kiváló hangulat

A gazdaság is ünnepelt

Mesélő képeslapok Tiszta szívvel



32. Bicskei Napok

Összefogás, egyetértés és kiváló hangulat

arany FokozaTú 
kiTünTeTés 

Környe - Vasegerszegen tartotta május 24-én a 
központi világnapi ünnepségét a Magyar Vörös-
kereszt, amely idén megalapításának 132. év-
fordulóját ünnepli. A világnapi ünnepségen Dr. 
Göndöcs Zsigmond, a Magyar Vöröskereszt elnö-
ke hetvenegy elismerést adott át azon önkénte-
sek, támogatók, vöröskeresztes munkatársak szá-
mára, akik segítik a Vöröskereszt humanitárius 
tevékenységét. Az idei központi ünnepségen Ko-
márom-Esztergom megyéből a környei Hartmann 
Mátyásné, aki 2003-ban Bronz, 2006-ban Ezüst 
fokozatú elismerésben részesült, a legmagasabb, 
Arany fokozatú kitüntetést vehette át. 

kaTonák a 
héTköznapokBan
Székesfehérvár - Domján László vezérőrnagy, 
az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancs-
noka és Róth Péter alpolgármester tartott sajtótá-
jékoztatót a május 21-29. között megrendezen-

dő színes katonai programokról, melyeknek az 
Alba Plaza, a Pákozdi Katonai Emlékpark, illetve 
az Árpád SZKI adott otthont. A közönségnek be-
mutatkoztak a Magyar Honvédség haderőnemei, 
de láthattak például fegyver- és haditechnikai 
eszköz, közelharc- katonai testnevelés- és tűz-
szerész bemutatót, valamint zenekari 
gyepshow-t is.
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A második hétvégén, péntek dél-
után a Telep és a Kertváros di-
ákjai mérkőztek meg egymással 
a futballpályán, majd 19 órától 
Beharangozó buli várta a Sörbár 
előtt mindazokat, akik szeretik a 
rock zenét. Fellépett az este során 
a Rockszilánkok, a Brendy Color, 
a FiramBeats, a Schönemann és a 
Gamblers zenekar is bemutatta a 
hideg ellenére kilátogatóknak leg-
újabb lemezét. A XIII. Sörbár– Ut-
cai Kosárlabdán, a III. Futabicske 
futó és kocogó versenyen és a ping-
pong bajnokságon mérethették 
meg magukat a sportolni vágyók, 
valamint labdarúgó mérkőzése-
ken lehetett szurkolni a különbö-
ző csapatoknak. A gyerekek sem 
maradtak programok nélkül ezen 
a napon, volt itt zsákban futás, 
célba dobás, kézműveskedés, de 
találkozhattak a legilledelmesebb 
Ugrifülessel is, és színes kukacok 
is születtek. Élősakk bemutató is 
várta a szellem sportjának rajon-
góit: délután a Szent László Általá-
nos Iskola diákjait mozgatták óri-
ási sakktáblánkon a sakk szakkör 
tagjai. Nézők és gyerekek egyaránt 
nagyon élvezték az életnagyságú 
bábuk küzdelmét.

A Nagy Károly Csillagászati Köz-
hasznú Alapítvány és a Nagy Ká-
roly Városi Könyvtár idegenveze-
tést és családi pikniket szervezett 
a csillagász egykori birtokára. 
Autóval, biciklivel és gyalogosan 
is sokan érkeztek a Csillagdához. 
A kilátogatóknak Horvai Ferenc 
csillagász tartott előadást a csillag-
vizsgáló történetéről, majd közö-
sen bejárták a megmaradt romo-
kat.  Délután megérkezett a Suzuki 
Karaoke Mobil is, amit a legbátrabb 
gyerekek és felnőttek is kipróbáltak. 
Este pedig ismét a zenéé és a táncé 
volt a főszerep: elsőként Erlein Ju-
dit és Vaczula Gabriella előadásá-
ban hallhattunk ABBA slágereket, 
majd az Arabesque formáció repí-
tett el bennünket keletre hastánc 
bemutatójukkal. 21 órától pedig 
jobbnál jobb DJ-k keverték a leme-
zeket: DJ Wape, DJ Benett, majd 
DJ Sterbinszky, aki hazánk egyik 
legelismertebb és legkeresettebb le-
mezlovasa. A hideg éjszaka ellené-
re rengetegen ellátogattak a buliba. 
Reméljük, a két hétvége alatt min-
denki jól szórakozott, találkozzunk 
egyéb programjainkon!

bicske.hu

Futabicske Csillagok, csillagok…



– MI indokolta Bábolna várossá ava-
tását tíz évvel ezelőtt?
– A városi rangot azért kapta meg a te-
lepülés, mert rendelkeztünk olyan sajá-
tosságokkal, ami mindehhez szükséges 
volt. Ugyan ötezer fő alatti volt a lakos-
ságszám, de volt önálló egészségügyi 
központunk, tévénk, szakközépiskolá-
val, gyámhivatallal, okmányirodával 
és kollégiummal is rendelkeztünk. A 
városkép, az utak és a közműszolgálta-
tások megfeleltek az előírásoknak. Így 
aztán az a régen, még a Burgert idő-
szakban megfogalmazott álom valóság-
gá válhatott.

– Mi változott az elmúlt évtizedben?
– Az eltelt tíz évben megújult a város-
kép, 2006 környékén megépült a körfor-
galom, amely alapjaiban változtatta meg 
a település központját városképileg és 
közlekedésbiztonságilag is. Ehhez per-
sze kapcsolódott számtalan egyéb fej-
lesztés és felújítás is. Ebben az időszak-
ban megújult az összes önkormányzati 
intézményünk, rendbe tettük útjainkat, 
nagyon sok zöldterület jött létre, parko-
kat, játszótereket építettünk. Kamerás 
figyelőrendszer is működik a városban, 
amely a közbiztonságot erősíti. A fej-
lesztések nagy része uniós projekteknek 
köszönhető – körülbelül egymilliárd 
forintot sikerült elnyernünk különféle 

pályázatokon –, de saját költségveté-
sünkből is áldoztunk a város szebbé, él-
hetőbbé tételére. A 2010 óta tartó ciklus-
ban szintén voltak sikeres pályázataink. 
Nagy jelentőségű volt a közelmúltban 
átadott Nagyigmánd–Bábolna–Bana út 
teljes felújítása, hiszen a nagy terhelés-
nek kitett aszfaltcsík már erősen elhasz-
nálódott. Ez a munka egyébként megyei 
projektként valósulhatott meg. Hamaro-
san megépülhet a mentőállomásunk is, 
jelenleg már az előkészítés utolsó fázisá-
nál tartunk.

– Beszéljünk egy kicsit Bábolna gazda-
sági életéről!
– A várossá nyilvánítás idején elég je-
lentős adóbevétel kiesést jelentett a Bá-
bolna Zrt. felszámolása. A gazdasági 
hatások mellett nagyon sok ember is 
utcára került akkoriban. Az utóbbi egy-
két évben – ipari parkunk fejlődésének 
köszönhetően – aztán végre pozitív irá-
nyú elmozdulást tapasztalhatunk ebből 
a szempontból. Több gazdasági társaság 
felújította telephelyét, éppen a napok-
ban avatjuk fel a hetedik cég új üzem-
épületét. Komoly beruházások zajla-
nak tehát, a Ziegler Kft. kezdte a sort, 
majd sertéstartó telepek újultak meg. 
Az Aliter-P Kft. új cégként jelent meg a 
városban, az OSI-Food üzemcsarnokot, 
szennyvíztisztítót és hűtőházat épített, 

egy kínai vállalkozás is betelepült, és 
most a Bábolna-Bio pépgyártó üzeme 
épült meg. Ezek a fejlesztések 170–180 új 
munkahelyet jelentettek Bábolna lakos-
ságának.

– Mit tesznek az idegenforgalom fel-
lendítéséért?
– A Nemzeti Ménesbirtok új vezetősé-
ge pozitív fordulatot hozott a lovas ha-
gyományok ápolása terén. Felújították 
a lovas pályát, és nagyon sok eseményt, 
versenyt rendeznek, ezzel is elősegítve 
Bábolna idegenforgalmának felfutását. 
Persze mi is teszünk ezért, idén már a ti-
zenötödik Kukorica Fesztivált szervez-
zük, valószínűleg ismét a testvértelepü-
lésekre építve a programot. Dán, finn, 
osztrák és szlovákiai magyar művészeti 
csoportokat láthat majd a közönség.

– Hogyan ünneplik a várossá avatás 
évfordulóját?
– A tízéves városi évfordulót is méltó-
képpen ünnepeljük. Januárban a sakk-
fesztivál volt a nyitórendezvény. Ezt 
követte a huszadik alkalommal megren-
dezett borverseny, ahol kiválasztottuk 
a város idei borát, a Nyakas Pincészet 
Aligvárom fantázianevű italát. Áprili-
si Muzsika Hangja rendezvényünk is 
az évfordulóhoz kapcsolódott, Lakatos 
doktor úr, a kardiológusunk játszott a 
hangversenyen. Ő amatőr csellista, aki 
a világversenyen második lett hangsze-
rén, és Amerikában, a Carnegie Hallban 
léphetett fel. Ő tehát Bábolna egyik igazi 
büszkesége! A Kukorica Fesztivál után, 
október negyedikén lesz a jubileumi vá-
rosi rendezvényünk. Rajz-, vers- és fotó-
pályázatot is hirdettünk az évfordulóra, 
a különböző műsorok mellett ezek díj-
átadója is akkor lesz. Kiadunk egy Bá-
bolna könyvet is a település történetéről, 
és többen is megszólalnak, gyerekek, 
fiatalok és idősek, gazdasági szakem-
berek, sportolók és művészek vallanak 
idetartozásukról. Idén szeretnénk meg-
nyitni a helytörténeti gyűjteményünket 
is, erre a célra a volt zeneiskola épületét 
újítjuk fel. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt ezekre a rendezvényekre, 
jöjjenek el Bábolnára, és érezzék jól ma-
gukat, ünnepeljenek velünk!

Veér Károly
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2003-ban lapunk, a Regio Regia magazin különszámban emlékezett meg a hazai mezőgazdaság fellegvá-
rának, Bábolnának várossá avatásáról. Azóta is figyelemmel kísérjük a település fejlődését, beszámolunk a 
fontos eseményekről. Ezúttal a tízéves évforduló kapcsán beszélgettünk dr. Horváth Klára polgármester asz-
szonnyal, aki már akkor is a város első embere volt.

Lakatos doktor a Carnegie Hallban is muzsikált

Tíz éve város Bábolna



a laBda 
gömbölyű...

Balatonfüred - A IX. TIBHAR KUPA  Nemzetközi Asz-
talitenisz Veteránversenyt 2013. június 28-30 között 
rendezték Balatonfüreden. A versenyen 22 verseny-
számban 138 versenyző indult 9 országból. Címvé-
dők estek ki a főtáblára jutásért vívott meccsekben, 
másutt az esélyes simán továbbjutott - hiába, a labda 
gömbölyű, minden megtörténhet az asztalitenisz me-
zőnyben. A rövidített 11-es szett bevezetése (2000-
től) fölgyorsította a játékot, ez még itt, a veterán 
versenyen is éreztette hatását. No, de kik is ezek a 

veteránnak titulált versenyzők? A 40. életévtől induló 
korosztályok az aktív versenytől épphogy visszavonul-
taktól a rég nyugdíjas éveiket élőkig mindenki nevez-
het. A megelőző nyolc verseny eredményei alapján a 
TIBHAR KUPA védője: Bélafiné dr. Bakó Katalin.

MárkusheGyi TraGédia 
Oroszlány - Harminc éve, 1983. június 22-én, haj-
nali 4 óra 3 perckor sújtólégrobbanás következett 
be a Márkushegyi Bányaüzem 116-os vágatában. 
Az oroszlányi szénmezők legsúlyosabb bányaszeren-
csétlenségében harminchét bányász vesztette életét. 
Az áldozatokra emlékeztek 2013. június 21-én a 
Márkushegyi Bányaüzemben felállított emlékműnél. 
A Nemzeti Erőforrás Minisztériumának képviseleté-
ben koszorút helyezett el Horváth Attila Imre klíma- 
és energiapolitikáért felelős államtitkár-helyettes, a 
Vértesi Erőmű igazgatósága részéről Kriston Ákos, 
Kovács András Zoltán, Berki Ferenc, Zsebők István, 
dr. Havelda Tamás. Az önkormányzatok nevében 

Takács Károly, Oroszlány és Merkacz László, Pusz-
tavám polgármestere helyezte el az emlékezés ko-
szorúját. A szakszervezetek és a VÉRt munkavállalói 
mellett a hozzátartozók virágai mutatták: az itt élők 
sohasem felejtik el a tragédiát.
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A

A főszerep persze a finom nedűé volt, 
amelyet tucatnyi helyen lehetett kapni.  
Sörkorcsolyaként, körítésként rengeteg 
program, a két színpadon kulturális, 
zenei és táncos produkciók váltották 
egymást. Helyi csoportok – Tatabánya 
Város Fesztivál Fúvószenekara, a Bá-
nyász Mazsorett Együttes, az Oklahoma 
Country Zenekar, a Népház Show-for-
mációs Táncegyüttes – mellett igazi 
nagyágyúk, azaz a Ladánybene 27 és a 
Hooligans is koncerteztek, mégpedig 
teltház, azaz telt tér előtt. 
A testvérvárosok küldöttségei is hi-
vatalosak voltak a programokra, 
Aalenből (Németország), Bedzinből 
(Lengyelország), Christchurchből 

(Anglia), Izsevszkből (Oroszország) és 
Székelyudvarhelyről érkeztek delegáci-
ók. Jól érezték magukat, egymás kultú-
rájával, történelmével ismerkedtek. Az 
aaleniek még sört is csapoltak, később 
lengyel barátaink is vállalták e nemes 
feladatot.
A két napos színpadi kavalkádot a Bá-
nyász Táncegyüttes és a Múltunk és 
Jövőnk Egyesület közös fellépése zárta 
tűzugrással, tűztánccal, sámándobo-
lással. A műsorban a Szentivánéj, azaz 
a nyári napforduló hagyományait, nép-
szokásait elevenítették fel. A fesztivál 
utcabállal ért véget, amelyen a tarjáni 
Spitzbaum sramli zenekar húzta-fújta a 
talpalávalót.

Tatabányán, a tavaly felavatott Árpád téren és környékén szinte nem 
múlt el hétvége, hogy valamilyen rendezvény ne vonzotta volna oda az 
embereket. Hogy csak néhányat említsünk: Egészségváros, Adventi ab-
laknyitogató, Tatabánya egykor és ma fotókiállítás, húsvéti és pünkösdi 
ünnepek, Nagy Medvenap. És legutóbb, június 21-22-én volt talán a leg-
nagyobb durranás, az első Tatabányai Sörfesztivál.

I. Tatabányai Sörfesztivál

Miénk volt és lesz a tér!
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– Jelentős fejlesztések fejeződtek be az 
elmúlt évben, hogyan hatnak ezek a vá-
ros életére?
– Az első eredményeket tavaly már élvez-
hettük. Megtapasztalhattuk a fenntartha-
tóság előnyeit már több létesítményünk-
nél is, köszönhetően a geotermikus 
fűtési rendszerünknek. A kitermelő kút-
tal ugyan adódott némi probléma az el-
múlt esztendőben, de ezt rendbe tettük, 
és a fűtési szezont teljes mértékben ki 
tudtuk szolgálni. A fogyasztók általá-
ban elégedettek szolgáltatásunkkal, ala-
csonyabb áron biztosítjuk a hőt a min-
denkori gázáraknál, és az sem utolsó 
szempont, hogy mindez teljes mértékben 
környezetbarát. A rendszer fejlesztésén 
is dolgozunk, reméljük, hogy újabb in-
tézményeket is rákapcsolhatunk.
– Az Agárdi Gyógyfürdőben megépült 
az élménymedence, azóta a hétvégén 
teltház a jellemző, és a hétköznapokon 
is jelentősen növekedett a forgalom. Ez 
a fejlesztésünk beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket, már tavaly is jelentős plusz 
bevételt hozott, és ha az idő is kedvez, 
akkor idén, immár a teljes évben üzemel-
ve, nagy valószínűség szerint minden 
várakozáson felüli eredményt tudunk 
produkálni.

– Köztereink is megújultak, a Gárdonyi 
Géza sétány, a Dékány András sétány, a 
katolikus templomkert és környékének 
szép rekonstrukciója, a katonai teme-
tő rendbetétele egy-egy kedves parkot, 
újabb élményt hoztak a helyieknek és a 
vendégeknek egyaránt.
– Egy nagyon kedves sétány vezet a Gár-
donyi Géza emlékházhoz, a Gárdonyi 
kiállításnak helyet adó galériához és a ta-
valy átadott rönkvárhoz. Ez utóbbi szin-
tén beváltotta a hozzá fűzött reményeket, 
már tavaly húszezer fizető vendégünk 
volt. Egymásnak adják az Egri vár ki-
csinyített másának kilincsét a különféle 
gyerekcsoportok, osztályok óvodásoktól 
a középiskolásokig, de megtalálnak ben-
nünket a családok, a nagypapák, az uno-
kák is. Kerékpárral, és gyalogosan is sok 
vendég érkezik.
– Nagy feladat volt ebben az évben a 
fürdő melletti kempingnek a felfuttatá-
sa. Szépen kialakított kempingünk van, 
az egyes részleteket az elmúlt években 
részben és egészben felújítottuk. Ennek 
ellenére sajnos elég kevés vendégünk 
volt, pedig azt nagyon fontosnak tartjuk, 
hogy a gyógyfürdő melletti kemping 
egyre több vendéget fogadjon. Én úgy 
látom, hogy ezt a célt is sikerül elérnünk 

ebben az évben.
– Május elején, a Hal-, Vad-, Bor- és Pá-
linka Fesztiválra készült el az agárdi kis-
központban egy szép új park, térkővel,  
virágokkal, örökzöldekkel, fákkal. gyre 
többen érkeznek ide az esti órákban, úgy 
látom, hamarosan itt lesz a Velencei-tó-
nak az esti gyülekező helye. Itt működik 
már egy jó ideje az Agarden Rendez-
vényközpont, egy kis vendéglátósor, 
előtte egy térrel, színpaddal, és csütörtök-
péntek-szombat esti órákban különféle 
zenekarok lépnek fel. Kulturáltan, szép 
rendezett szabadtéren lehet itt sörözni, 
fogyasztani, táncolni. Gyakorlatilag ezt 
a sétányt hosszabbítottuk meg egy mu-
tatós térburkolattal, és újabb területeket 
nyitottunk, ahová ki lehet ülni teraszok-
ra, a vendéglátóhelyek elé.
– Innen nagyon közel van a tópart, a 
Napsugár strand, ahol több vállalkozó is 
jelentős fejlesztéseket hajtott végre. Épült 
egy új, kis étterem itt, elkészült egy „ví-
zi-kalandpark”, ami nagyon népszerű. A 
tóparton nemrég avattuk a zenepavilont 
táncházzal, egy népes népzenész csapat 
muzsikált egész este. Hamarosan ez is 
egy kedves rendezvényközponttá fej-
lődik, hiszen a nyár folyamán minden 
hónapban kétszer tartunk itt hasonló stí-

…és talán még annál is jobb nyaralni! A Velencei-tó melletti kisváros több ponton látványosan megújult az 
elmúlt években. A gyógyfürdőfejlesztése mellett a közösségi terek is megújultak, pompás sétányok, közterek, 
gazdag programok várják az ide látogatókat. Számos beruházásuk ma már pozitívan hat a költségvetésre 
is, megtakarítás vagy többletbevételt formájában. A járásközponti szerepvállalás is új perspektívát adhat a 
településnek, és biztos, hogy az sem véletlen, hogy Gárdony polgármestere, Tóth István arról számolhatott be 
lapunknak, hogy az itt élők létszáma folyamatosan növekszik.

Fejér megye legkedvesebb üdülőhelyén egyre többen élnek

Gárdonyban jó lakni…

önkorámnyzat
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lusú zenés estet.
– A tópart gárdonyi szakaszán elkészült egy 
ökopark is, játszótérrel, mászófákkal, padok-
kal, kis sétánnyal, napelemes kandelábersor-
ral.
– Agárd közepén – átellenben a Nádas étte-
remmel – megépült az új Gulyás vendéglő. 
Egy igazán kellemes küllemű épület került 
így Agárd közepére, vonzó célpontot kínálva 
a vendégeknek. A hétvégeken teltház van, és 
hét közben is jelentős a látogatottság, ami azt 
mutatja, hogy igényes megjelenéssel, jó kíná-
lattal igen is be lehet csábítani a vendégeket.  

– Folytatás is várható? Mi minden van elő-
készületben?
– Ebben az évben nagy fejlesztések a város 
területén nem történtek, és nem is lesznek. 
Több uniós pályázatunk azonban éppen el-
bírálás alatt van, ha ezek sikeresek lesznek, 
akkor több olyan fejlesztést is meg tudunk 
valósítani a városban, amire már régóta vá-
runk. Például a városházára elektromos 
energiaellátására szeretnénk napelemeket el-
helyezni a tetőn. Két óvodánk teljes hőszige-
telése, nyílászárócseréje, fűtésrekonstrukciója 
is tervben van.
– Az egyházzal együttműködve jövő szep-
temberben megnyitunk egy ökumenikus óvo-
dát.  Az egyház a szakmai munkát készíti elő, 
beszerzi az engedélyeket, az önkormányzat 
pedig a gárdonyi iskola egy részének felújítá-
sával a helyszínt biztosítja. Az intézmény há-
romcsoportos egyházi óvoda lesz, amire nagy 
igény van itt a településen, ugyanis az egész 
környéken nincs ilyen jellegű intézmény. Két 
csoportban helyi gyerekek kapnak helyet, 
egybe pedig a tókörnyéki, református hit sze-
rint élő gyerekeket fogadnánk.
– Ugyancsak jelentős – 700 milliós – fejlesztés 
lesz a déli parton, a nyolc kilométer hosszan 
megépülő kerékpárút, a pákozdi bekötőút-

tól a velencei körforgalomig. Párhuzamosan 
sétányok is épülnek, és az egyes szakaszok 
egészen a tópartra kerülnek. Így ezek a látvá-
nyos helyek jobban bekapcsolódhatnak az ide-
genforgalomba, ezzel további vállalkozásokat 
hívnak életre. Ettől a fejlesztéstől nagyon sokat 
várunk. Teljes egészében az Európai Unió és 
a magyar állam finanszírozza. Részben Gár-
dony Város Önkormányzata, részben pedig 
a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes 
Térségi Fejlesztési Tanács nyerte ezt a pénzt, 
erre a célra. A projekt várhatóan augusztus 
második felében indul, és az év végére készül 
el. Mindez már csak azért is örömteli, mert a 
tó környékén a kerékpáros turizmus az elmúlt 
két-három évben óriásit fejlődött, hétvégeken 
ezrek kerékpározzák körbe a tavat. Amatőrök-
nek és profiknak is vonzó lehetőség körbete-
kerni a Velencei-tavat.
– A Duna-Ipoly Nemzeti Park egyik pályá-
zatának köszönhetően természeti kincseink, 
élővilágunk megóvása érdekében is tehetünk 
lépéseket. Székesfehérvár külterülete és a Ve-
lencei-tó között egy hüllő- és kétéltűterelő mű 
kerül kiépítésre egy uniós projekt keretében. 
Ennek az a lényege, hogy megóvja az autós for-
galomtól az apró állatokat, mert sajnos eddig, 
amikor a szaporodási ciklusuk miatt vonulni 
kezdtek, bizony sok közülük áldozatul esett az 
utakon. Rájuk is igyekszünk tehát vigyázni.

– Infrastrukturális téren is nagyok az elvá-
rások, sok még a teendő a városban. Hol tör-
ténhet előrelépés?
– Már most készül a Bóné Kálmán utca – ez 
Gárdony főutcája –, a mellette lévő járda járha-
tatlan volt, és ezt tesszük rendbe egy jelentős 
összegből. Emellett több utcát is aszfaltozni 
fogunk az év folyamán, – a tóparti Káka utcá-
ról már döntés is van –, most számolunk, hogy 
mennyi pénzünk lesz, mennyit tudunk még 
vállalni.

– Az agárdi téren jelentős felújítás volt. Meg-
hirdettük, 1 m2 burkolat „megvehető” 15.000 
Ft-ért. 600 ezer forintnyi támogatás gyűlt így 
össze. A nagylelkű adakozók nevét egy 20x20-
as gránitlapon örökítettük meg, s ezek beke-
rültek a burkolatba. Szeretnénk ilyen módon 
az itt élőket bevonni a további térfelújításokba 
is.

– Hogyan élték meg az adósságkonszolidáci-
ót, a hivatali átszervezéseket?
– Tulajdonképpen számunkra az egyik leg-
fontosabb dolog volt ebben az évben az adós-
ságkonszolidáció. Jelentős svájci frank alapú 
hitelünk volt, aminek a részleteit fizetni tud-
tuk ugyan, de nagyon nagy elvonást jelentett 
a várostól. Majdnem 1 milliárd 200 millió 
adósságot vállalt át a kormányzat, ezzel jelen-
tős lehetőséghez jutott a település, így többet 
tudunk fejlesztésre fordítani.
– A járási székhelyközpont is ide kerül. A Já-
rási Hivatalnak átadtuk a polgármesteri hiva-
tal egy részét, és ugyan így ide került a Járási 
Tankerületi Központ is. Gárdony mindezzel 
erősítette a pozícióit a régióban. A lakosság-
számunk folyamatosan nő, egyre több a be-
települő, de emellett szerencsére évről évre 
egyre több kisgyermekünk is van, és újabb és 
újabb óvodai férőhelyekről is gondoskodnunk 
kell. Ez nagyon örömteli, hiszen másutt épp az 
ellenkező irányú tendencia a jellemző. Tavaly 
Gárdony – szavazatok alapján – elnyerte a me-
gyében a legkedvesebb üdülőhely címet, amire 
nagyon büszkék vagyunk. Persze igyekszünk 
nem túlértékelni ennek a jelentőségét, hiszen 
teljesen tisztában vagyunk a hiányosságaink-
kal is. Az elmondottak azonban bizonyítják, 
hogy nem csak a megyei elismerés szól mellet-
tünk, hanem egyre többen valóban úgy látják, 
hogy Gárdonyban jó lakni.

Cseh Teréz
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Bemutatkozhattak a tatai óvodások, a 
Hajnalcsillag, a Bartók, a Fürdő utcai, a 
Kincseskert és a Kertvárosi Óvoda ap-
róságai is táncra perdültek a színpadon. 
Pénteken nagy sikert aratott a székely 
lábbábos, Csernik Szende, és a közked-
velt Ismerős Arcok zenekar.
A Fergeteges Szólótáncverseny résztve-
vői megmutatták azt is, milyen tartást 
adnak a hagyományok, amikor visele-
teiket, táncukat, a választott tájegység 
szokásait saját szavaikkal mutatták be: 
talpraesetten beszéltek, és komolyan 
véve, de nem komolykodva mutatták 
be produkciókat. Megható volt látni az 
örömüket is, amikor a zsűritől átvehet-
ték díjaikat.
Táncolni persze nem csak a fellépőknek 
volt alkalmuk: esténként táncházakat 
is szerveztek az érdeklődőknek. A So-
kadalom, nevéhez méltón sokadalmi 
forgatagot hozott az Angolparkba. Ba-
ráti társaságok, párok, kisgyermekes 
családok töltöttek itt három napot, sze-
mezgettek a kézműves termékek, ipar-
művészek, no meg a hagyományőrzők 
„portékáiból”.
A Sokadalom színpadán adták át Tata 
város különdíjait a művészeti verse-
nyeken kimagasló eredményeket elért 
diákoknak és felkészítőiknek. A So-
kadalom jellegéből adódóan először a 
néptáncban sikeres pötörkés és ken-
derkés fiatalokat szólította a színpad-

ra Michl József polgármester, majd a 
Kenderke Református Művészeti Iskola 
két táncpedagógusát, Kánya Rékát és 
Jakab Andrást, később pedig a Pötörke 
Néptáncegyüttes vezetőit, Gyurkó Er-
zsébetet, Keltai Gábort, és a szintén 
pötörkés Szabó Istvánt.
A szombat esti gálaműsoron nem csak a 
házigazda Kenderke táncosai léptek fel, 
hanem a Fergeteges Szólótáncverseny 
résztvevői is. A nemes vetélkedésben 
párok és egyéni táncosok is indultak, a 
talpalávalót Német Dénes és zenekara 
húzta. A tataiak mellett a szolnokiak is 
eredményesen szerepeltek.
Vasárnap a Muzsikás együttes vará-
zsolta el a hallgatóságot, fellépett a 

Kenderke Szarkalábak csoportja, majd 
a Tata Táncegyüttes varázsolt karneváli 
hangulatot a nézők elé. Őket az Egressy 
Kórus követte, majd népzenei koncer-
teket hallgathatott a közönség. Az idei 
sokadalom minden eddigit felülmúlt – 
Kun Katalin fesztiváligazgató elmond-
ta, hogy ezt a visszajelzést kapta na-
gyon sok látogatótól.
A 2012-es művészeti eredményeket is 
elismerték a Sokadalmon. Michl József 
polgármester, országgyűlési képviselő-
től vehették át Tatai Sokadalom alkal-
mából a jól megérdemelt „jutalmat”, 
Végh Ákos keramikus művész egyedi 
alkotását. 256-an kaptak így elismerést. 

Izsáki Zsuzsa

Az Angolparkban zajlott a tizennegyedik Tatai Sokadalom a Kenderke iskola szervezésében. A népi kultúra, a 
hagyományőrzés most is magas fokon érvényesült a rendezvényen. Mindenki megtalálta itt azt, ami szemnek, 
szájnak, léleknek az ingere: a kicsiket többek között bábelőadás és kosaras körhinta várta, de ahogy a felnőtte-
ket, úgy őket is érdekelték a különböző táncos és zenei programok is.

Az idei rendezvény volt az eddigi legjobb

Tatai Sokadalom az Angolparkban
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Alapkőletétel a bridgestone gyárában
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Franco Annunziato, a Bridgestone 
Europe elnök-vezérigazgatója 2013. június 7-én, ünnepélyes keretek között 
helyezték el a Bridgestone új gyáregységének alapkövét a Tatabányai Ipari 
Parkban. Az alapkőletételen ugyancsak részt vett Karato Kenji, a Bridgestone 
Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója, Tadamicsi Yamamoto, japán ma-
gyarországi nagykövete, Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere, valamint 
Beke László, Környe polgármestere. „A magyar kormány elkötelezettsége, a már 
meglévő pozitív tapasztalataink, illetve a helyben elérhető, kiváló szaktudás egy-
aránt hozzájárult a döntésünkhöz” – nyilatkozta Franco Annunziato, Bridgestone 
Europe elnök-vezérigazgatója.

H í r e k ,  i n f o r m á c i ó k  a  r é g i ó  g a z d a s á g i  é l e t é r ő l

Veszprém megye

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat tá-
mogató programja, a Gazdaságfejleszté-
si Operatív Program célegyenesbe érke-
zett: a források 100%-át meghirdették, a 
program teljes kihasználtsága biztosított 
– állapította meg a program Monitoring 
Bizottsága két sikeres közép-dunántúli 
projekt megtekintése kapcsán.

Cikkünk a 22. oldalon

Székesfehérvár
Az Innoskart Nonprofit Kft. az Akkreditált 
Innovációs Klaszter címmel rendelkező 
Innoskart IKT Klaszter nonprofit menedzs-
ment szervezetének egyik legfontosabb 
feladata, hogy szakértelmének és kap-
csolatrendszerének megfelelő területen 
támogassa a regionális gazdasági és tár-
sadalmi együttműködéseket.

Cikkünk a 30. oldalon

„Az ítélet májusban jogerőre emelkedett, miután nem nyújtottak be ellene 
fellebbezést. Minek is tették volna, hiszen a céljukat elérték. Nyolc évet kaptak 
arra, hogy kiszálljanak a cégből, és abból minden forintot eltüntessenek.”

Grabarics Gábor
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– Mire lesz elég ez az új szabályrend-
szer?
– A 2013. évi XXXIV. törvény a lánctartozá-
sok visszaszorítását, a rosszhiszemű gaz-
dasági szereplők elleni hatékony fellépést 
célozta meg, és több fontos módosítást 
is hoz az építőipari kivitelezés világába. 
Felállítja az úgynevezett Teljesítésigazo-
lási Szakértői Szervet – erre tettünk mi 
konkrét javaslatot –, és sok más fontos 
területen is módosítást hoz: az építőipari 
tartozások érvényesítésére speciális soron 
kívüli pertípust alakít ki, követelménnyé 
teszi alapesetben a pénztartozás 30 napon 
belüli teljesítését, és változtat a késedelmi 
kamat és a közbeszerzés szabályain is.
– A javaslatunk projektfinanszírozásra 
vonatkozó része sajnos egyelőre még vá-
rat magára, pedig a lánctartozások megfé-
kezésének ez fontos eleme lehetne. Hiszen 

ha egy projekthez a szükséges források, 
vagy az azt biztosító garanciák már eleve 
rendelkezésre állnak, akkor az a projekt 
teljes egészében biztonságosan végigvi-
hető, megvalósítható. Azt javasoltuk te-
hát, hogy a szükséges pénzt már az indu-
láskor helyezzék el egy bankszámlán, és 
a bank kvázi projektmenedzserként jelen-
jen meg a folyamatban. Ha a kivitelezés 
során vita alakul ki, annak eldöntéséig a 
pénz fölött egyik fél se rendelkezhessen. 
Ez lenne a biztosítéka annak, hogy a viták 
gyorsan, és eredményesen lezajlanak, hi-
szen senkinek sem lenne érdeke azt éve-
ken át elhúzni.

– Éppen most zárult le egy nyolcéves 
per, amely akár iskolapéldája is lehetne 
hogyan tud visszaélni egy beruházó a 
joggal, hogyan tudja ellehetetleníteni a 

generálkivitelezőt. Ha már győzött az 
igazság, mutassuk be okulásul mások-
nak is ezt a példát!
– A lakásépítési időszak lefutó ágában 
2004 derekán kezdődött ez a történet. Is-
mert fehérvári vállalkozók – korábban 
hulladékhasznosítással foglalkoztak és 
kisebb építőipari feladatokat vállaltak – 
létrehoztak egy projektcéget, egy nyolc-
vanlakásos ingatlan megépítésére. A 
generálkivitelezési munkákkal cégünket 
bízták meg.

A FERZO-INVEST Kft. tulajdonosai akkor 
Ferencz Zoltán, Ferenc Károly és az ATÉP 
Építőipari és Fővállalkozó Kft. voltak. Ez 
utóbbi cég ügyvezetését Maráczy Endre és ifj. 
Maráczy Endre látta el. A vállalkozói szerző-
dés a székesfehérvári Ady Lakópark generál-
kivitelezői munkáira a FERZO-INVEST Kft., 
mint megrendelő és a Grabarics Építőipari 
Kft. között jött létre.

– Az önkormányzati tulajdonú telek meg-
szerzését követően elindult az építkezés, 
és jó ütemben haladt, míg nem kiderült, 
hogy még döntés alatt áll a megbízó pro-
jektfinanszírozó hitele. Annak érdeké-
ben, hogy a munkák folytatódhassanak, 
tőlünk kértek kölcsön 80 millió forintot. 

2013. július 1-jével lépett hatályba az a törvény, melynek létrejöttéhez egy példa 
értékű régiós együttműködés is jelentősen hozzájárult. A Grabarics Építőipari 
Kft. – csatlakozva a Regio Regia Magazin Értékteremtők Köréhez – az építő-
ipar problémáiról javasolt cikket készíteni. Átfogó riportunk alapján ügyünket 
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is felkarolta, és a vita hamarosan 
egy építőipari konferencián folytatódott, melyen a legfelsőbb szakmai irányítás 
is képviseltette magát. Az egyeztetések folytatódtak, és az eredmény sem ma-
radt el: az egyik konkrét javaslatunk bekerült a törvénybe. A javaslattevővel, 
Grabarics Gáborral beszélgettünk az új törvényről, annak szükségességéről.

Bekerült egy javaslatunk az új építőipari törvénybe

Vége a visszaéléseknek:szakértői szervezet dönt

A Grabarics Kft. értékteremtő oldala
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Bekerült egy javaslatunk az új építőipari törvénybe

Vége a visszaéléseknek:szakértői szervezet dönt
Meg is kapták, ám idővel arra is fény de-
rült, hogy a hitelkérelmüket elutasították. 
Csapdába kerültünk: ha megállunk, csak 
óriási veszteségek árán tudunk kiszállni. 
Folytattuk.A havi részelszámolások is ne-
hézkesen mentek. A bank addig nem utalt, 
míg a megbízó az önrészt hozzá nem tet-
te az aktuális részlethez. Ez hátráltatta a 
munkát, folyton a pénzünkre vártunk. 
Természetesen késedelem lett a vége, 
amiért szintén mi fizettünk: a kölcsönbe 
betudtuk a késedelmi kötbért. A fennma-
radó 22 millióra azonban hiába vártunk. 
A ház végül elkészült. Ekkor azzal álltak 
elő, hogy az nem hiány- és hibamentes, 
ezért nem fizetik ki a végszámlánkat.

A jogszabály egyértelműen fogalmaz: a rendel-
tetésszerű használatot nem akadályozó kisebb 
hibák miatt nem tagadható meg az átadás-átvé-
tel. Ebben az esetben azonban még a birtokba-
vétel is megtörtént a megrendelő részéről,aki a 
lakások értékesítését megkezdte. A generálkivi-
telező a garanciális idő alatt mindvégig ellátta 
feladatát, sőt a sikeres átadás-átvétel reményé-
ben azon túlmenően is teljesítette a megbízó 
javításra vonatkozó kéréseit.

– Amikor már úgy tűnt, hogy minden 
rendben van, mindennel elkészültünk, 

újabb fordulat következett: nagy felhábo-
rodások közepette közölték, semmi sincs 
készen, és felszólítottak bennünket, hogy 
vonuljunk le az építési területről. Termé-
szetesen továbbra sem fizettek.

A Grabarics Kft. 2005 novemberében keresetet 
nyújtott be a FERZO-INVEST Kft. ellen, akik 
szakértőt kértek. A tárgyalások elhúzódtak. Az 
első I. fokú részítélet 2008 (!) júniusában szü-
letett meg, amely kötelezte az alperes FERZO-
INVEST Kft-t 54+15+38 millió forint főköve-
telés és annak kamatainak megfizetésére. Az 
alperes fellebbezését követően a Fővárosi Ítélő-
tábla az I. fokú bíróság ítéletét hatályon kívül 
helyezte, és új eljárást rendelt el. Közben folyt 
a lakások értékesítése.

– A megegyezés irányába is próbáltunk 
előre lépni, de sajnos ez sem vezetett 
eredményre. Olyan ajánlatot tettek elénk 
– az egyes tételeket minimum a duplájára 
árazva –, amelyben a legkevésbé piacké-
pes épületrészeket kínálták fel adósság-
törlesztésként. A végén már hajlottunk 
ugyan a megegyezésre, de végül ezt sem 
sikerült tető alá hozni. Újabb per indult.

A Fejér Megyei Bíróság 2010 szeptemberében 
hozott I. fokú ítélete ismét a Grabarics Építő-

ipari Kft. javára döntött, 129+50+22 millió 
forint főkövetelést és 57 millió forint kamatot 
ítélt meg. Az I. fokú eljárás során az Alperes 
elismerte a kölcsön követelés összegszerűsé-
gét, és a bíróság megállapította, hogy a levo-
nulással, 2005. augusztus 8. napján Alperes 
birtokba és használatba vette a létesítményt. A 
birtokbavétel napján tehát a Felperes teljesítet-
te a vállalkozási szerződést,  ennek alapján a 
bíróság a kölcsön összegének visszafizetési ha-
táridejeként 2005.augusztus 08-át követő 30 
napot határozta meg. A Fejér Megyei Bíróság 
2010. októberi végzésével az I. fokú ítéletben 
megállapított felperesi pénzkövetelés bizto-
sítását is elrendelte. A biztosítási intézkedés 
azonban a végrehajtó tájékoztatása alapján 
sikertelen volt.

– Természetesen ez az ítélet ellen is fel-
lebbeztek, ezúttal a szakértői véleményt 
támadták, annak megalapozatlanságára 
hivatkoztak, és új szakértőt kértek, aki 
csodálkozva állt az előtt, hogy egy nyil-
vánvalóan rendben lévő szerkezetre hogy 
lehet azt mondani, hogy ez nincs rend-
ben. A szakértői vélemény tehát ismét 
minket igazolt, megszületett – immáron 
harmadszorra – az I. fokú ítélet, ami ismét 
számunkra volt kedvező. A projektcéget a 
tulajdonosai eközben kinullázták. 

A Grabarics Kft. értékteremtő oldala
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2011. február végén a Grabarics Kft. 
Cégbírósághoz benyújtott törvényességi 
felügyeleti kérelmére ugyan a Cégbíróság 
felhívta a FERZO-INVEST Kft-t, hogy 
állítsa helyre a cég törvényes működését, 
mivel annak jegyzett tőkéje akkor már több 
éve negatív volt, így a hitelező védelmi kö-
telezettségének a cég nem tudott eleget ten-
ni, de ez nem történt meg.
A Fővárosi Ítélőtábla II. fokú végzésével 
2011. március elején ismét hatályon kívül 
helyezte a Fejér Megyei Bíróság I. fokú 
ítéletét, és új eljárást rendelt el. A Fejér 
Megyei Bíróság a 2011. szeptemberi tár-
gyaláson újabb szakértőt jelölt ki, a szak-
vélemény elkészítési határidejének pedig 
2012. június 30-át jelölte meg. A szakvéle-
mény még július közepén sem volt készen.

– A per mai állása, hogy a Fejér Me-
gyei Bíróság a megismételt eljárásban 
is megítélte a részünkre a követelést 
– 117+60+57 millió forintot –, valamint 
annak egy részére az előírt kamatokat. 
Az ítélet májusban jogerőre emelke-
dett, miután nem nyújtottak be ellene 
fellebbezést. Minek is tették volna, hi-
szen a céljukat elérték. Nyolc évet kap-
tak arra, hogy kiszálljanak a cégből, és 
abból minden forintot eltüntessenek.

A vállalkozás azóta székhelyváltozáson, és 
több tulajdonos- és ügyvezető váltáson is 
átment. Saját tőkéje továbbra is negatív, 
nemrégiben adószámukat is törölték. A 
Cégbírósági nyilvántartásban még szere-
pel ugyan a vállalkozás, ám a felelősök már 
kimenekültek a cégből.

– A történet pikantériája, hogy a lakó-
park tetején úgynevezett penthause 
lakások épültek. Ház a házon. Kétszin-
tes, nagy családi házak, nagy terasszal 
a lakótömb tetején. A kilenc-tíz ilyen 
luxuslakásból négyet megtartott ma-
gának az egykori tulajdonosi kör, hár-
man közülük tudomásom szerint ma 
is ott élnek. Ha ennek a négy lakás-
nak az értékét összeadjuk, épp lefedi 
azt a cirka 200 millió forintot, amivel 
ez a négy ember tartozik a cégünk-
nek. Mindenesetre egy szépen meg-
komponált történet. Annak ellenére, 
hogy feketén, fehéren nyomon követ-
hető, hogy ki az a négy személy, aki 
mindezért felelős, mégis nyolc éven át 
megbújhattak az igazságszolgáltatás 
útvesztőiben. Ennyi idő elegendő volt 
ahhoz, hogy a felelősségre vonást el-
kerülhessék, de legalábbis, megtehes-
senek mindent annak elkerülésére. 
Természetesen nem fogjuk ennyiben 
hagyni a dolgot, keressük a megfelelő 
irányt, hogy léphessünk. A személyes 
felelősséget fogjuk firtatni. Ezért jó 
tehát, hogy lesz szakértői szervezet, 
amiért küzdöttünk, hogy a jövőben 
mindez ne történhessen meg.

– Hogy nézett volna ki ez a történet, 
ha már akkor is létezett volna a Tel-
jesítésigazolási Szakértői Szerv?
– Befáradtunk volna a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara helyi képvise-
letéhez, és kérelmeztük volna – némi 
szakértői díj befizetése mellett – a 
Teljesítésigazolási Szakértői Szerv el-

járását az ügyünkben. A beadástól 
számítva a szakértői vélemény elké-
szítésére a szakértői tanácsnak 30 nap 
– bonyolult esetben további 30 nap – 
áll rendelkezésére. A felek tehát legké-
sőbb 60 nap után döntésre juthatnak. 
Ha a vita továbbra is fennáll, a meg-
született szakértői vélemény már a 
per alapját képezi, és soronkívüliséget 
élvez. Az biztos – akár peres eljárás 
esetén is –, hogy ezzel a módszerrel a 
megbízónak nem lett volna lehetősége 
kiszállni ebből az egészből, és eltün-
tetni a nekünk járó jogos kivitelezési 
díjat.Már csak azért sem, mert a TSzSz 
a vitatott összeg letétbe helyezését is 
indítványozhatta volna, így az akkor 
még el nem adott lakások, és az álta-
lunk még ki sem merített bankhitel 
bőséges fedezetet biztosított volna a 
jogos követelésünkre.
– A lánctartozások okának egyik alap-
esetét láthattuk ebben a példában. 
Nagy lépés az új szervezet felállítása, 
de még ennél is nagyobbat kell lép-
nünk, ha el  akarunk  jutni a legjobb 
megoldásig. Sok még a teendő – ami 
korábbi problémafelvetéseinkből, és 
azokra adott javaslatainkból is látszik 
-, kell még egy kis idő, hogy ez a terü-
let egy jelentős tisztuláson mehessen 
át. Ha most, a válság éveiben túljut a 
szakma ezeken a problémákon, a jobb 
éveket talán már megújulva, megtisz-
tulva élhetjük meg.

Cseh Teréz

A Grabarics Kft. értékteremtő oldala
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sikeres pályázaT
Tata - Újabb mérföldkőhöz érkezett Tata és Ko-
márom környékének, továbbá a Gerecse hegy-
ségnek a turisztikai fejlesztése, miután sikeres 
pályázatokat nyújtottak be a térség turisztikai 
szervezetei. A Duna-Gerecse Turisztikai Közhasz-
nú Nonprofit Kft., mint térségi TDM szervezet 98 
millió forintos támogatással, az önerővel együtt 
összesen 117 millió forint értékű fejlesztést való-
síthat meg az elkövetkezendő két évben. A Tata 
és Környéke Turisztikai Egyesület – a kisváros és 
környékének helyi szintű TDM szervezete – pedig 
egy 50 millió forint összértékű, 43 millió forint tá-
mogatást kapott projekt gazdájaként folytathatja 
eddigi tevékenységét.

MeGnyiTják a 
kazaMaTákaT 
Komárom - A szovjet katonák komáromi tartóz-
kodása alatt nagyon sok kár keletkezett az erő-
dökben. Észak- és Dél-Komárom közös pályázatot 
nyújtott be, hogy megtisztítsa és a látogatók elé 
tárja a Monostori erőd és az Öregvár kazamatáit. 
A Monostori erődben kettős kazamata rendszer 
található, több mint 8 kilométer hosszan. Ezek a 
folyosórendszerek kötik össze az erőd egyes ré-
szeit. Varga István, a Monostori erőd Nonprofit 
Kft. ügyvezetője elmondta: a fényviszonyok kü-
lönleges hangulatot árasztanak, amelyek vonzó-
vá teszik a látogatók számára a több 100 méter 
hosszú kazamatákat. A tervek szerint kazama-
tatúrákat és interaktív kiállításokat is szervez-
nek majd az érdeklődőknek. A pályázati forrás-
ból, körülbelül 171 millió forintból valósul meg 
a kazamaták kitisztítása. A Monostori erődben 
közel nettó 80 millió forintból mintegy 16 ezer 
négyzetméternyi terület válik használhatóvá. Ko-
márom Város Önkormányzata biztosította a 4,5 
millió forintos önrészt. A pályázat jóvoltából az 
Öregvár egész területe bejárhatóvá válik.

Baricska csárda: újra 
hódíT a haGyoMány
Balatonfüred - A történelmi múltú Baricska Csár-
da újranyitásának alkalmából fogadást rendez-
tek 2013. június 21-én Balatonfüreden. 
Az esemény egyik témája a hungarikum 
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A 90-es évek elejétől vannak a piacon, 
1997 óta VÉRTESKER néven. A világ 
első targonca gyártójával, az Egye-
sült-államokbeli Clark-al és Hyster-el 
vannak közvetlen beszállítói kapcso-
latban, valamint a Schaffer és Locust 
rakodógépek forgalmazását is végzik. 
Manapság előtérbe kerültek náluk a 
CLARK zöld targoncák, melyeknek 
persze nem feltétlen csak a színe zöld, 
hanem környezetbarát, energiatakaré-
kos és elektromos üzemű is egyúttal.  
Például fékezéskor visszatermeli az 
elektromos energiát, és nagy része új-
rahasznosítható anyagokból készül.
A VÉRTESKER Kft. szlogenje össze-
cseng a Clark filozófiájával: A múltból 
építkeznek, őrzik a hagyományt és 
fejlesztenek. Hiszik, hogy szaksze-

rű javítást, szolgáltatást végezni csak 
megfelelő szaktudás birtokában lehet. 
Az egyórás javítás náluk valóban csak 
annyi ideig tart.  Igény szerint bérbe is 
adnak gépeket akár néhány hónaptól 
évekig, és a bérlet magába foglalja a 
teljeskörű szervizelést is.
Szerviz technikusok, mérnökök áll-
nak rendelkezésre, korszerű szerviz-
diagnosztika segíti munkájukat. Az 
alkatrészellátás direkt, közvetlenül a 
gyárral állnak kapcsolatban, és a tar-
goncák gumiszerelését a helyszínen 
elvégzik. Ha nincs raktáron valami-
lyen alkatrész, 24 órán belül beszerzik.  
Gondot fordítanak a továbbképzések-
re, a Vértesker Tudástár folyamatos le-
hetőséget biztosít erre.

T.J.

Immár húsz éve , hogy targoncák, rakodógépek értékesítését, szervizelését, 
bérbeadását és alkatrész forgalmazását végzi a tatabányai VÉRTESKER Kft. A 
százszázalékos magyar tulajdonú cég családi vállalkozás, és magukon kívül 
még több mint 35 családnak nyújtanak megélhetést, biztosítanak munkát. 
Visegrádi József ügyvezető igazgató mellett két fia, Péter és Gábor is a cég 
eredményességéért dolgozik lelkes csapatával.

VÉRTESKER Kft a targoncák és rakodógépek mindentudója

Anyagmozgatás magas 
színvonalon

Vértes Kereskedőház Kft.
2800 Tatabánya, Dankó Pista u. 3.

Telefon: +36 34 511 658, +36 34 312 551; 
Fax: +36 34 510 755

Web: www.vertesker.hu; e-mail: info@vertesker.hu
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A GOP program Irányító Hatóságá-
nak vezetője Bocskov Jordán a láto-
gatás során kiemelte, a vállalkozá-
sok támogatását biztosító forrásokra 
folyamatos volt az igény az elmúlt 
időszakban, és az intézményrend-
szer jól kezelte a hatalmas érdeklő-
dést, mi sem bizonyítja ezt jobban, 
mint hogy a források 100%-át meg-
hirdették, és le is kötötték ezeket. 
Azt is jelezte, hogy a program sike-
rességét az esetleges egyéni hibák 
sem veszélyeztetik, mivel az irányí-
tó hatóság a jó projektekből tartalék 
listákat állított össze, így folyama-
tosan biztosítható a 100%-os forrás 
lekötés.

A Gazdaságfejlesztési Operatív 
Program (GOP) keretében meghir-
detett konstrukciókra a Közép-Du-
nántúli Régióban 4872 pályázat ér-
kezett be, melyeknek több mint fele 
már hatályos támogatási szerződés-

sel rendelkezik, közel 87,3 milliárd 
forint értékben.
A legsikeresebb projektek azok a 
fejlesztések voltak, amelyek innova-
tív módon támogatták a vállalkozá-
sok jövőjét. A bizottság két projektet 
is megtekintett, egy nagy volumenű 
1 milliárd forintot meghaladó össz-
értékű komplex fejlesztést, a Maxon 
Motor Hungary Elektronikai Kft.-
nél, mely 48 új munkahelyet biztosít 
a régióban, és egy kiváló ötleten ala-
puló IT megoldást a rEVOLUTION 
Software Kft.-nél, mely az uniós 
támogatás segítségével biztos üzleti 
lehetőséget alakított ki. 

Délelőtt Porga Gyula Veszprém vá-
ros polgármestere és Szalai Attila 
ügyvezető közösen mutatta be a 
Maxon Motor Hungary Elektroni-
kai Kft. komplex vállalati techno-
lógia fejlesztés keretében beszer-
zett csúcstechnológiát képviselő új 
gépeit, gépsorait. Az Új Széchenyi 
Terv keretében 280 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást 

nyert el a projekt, a telepített tech-
nológiák energetikai megtakarítást 
is eredményeznek. A Maxon Motor 
Hungary Kft. főtevékenysége villa-
mos motor, áramfejlesztő gyártása, 
ezen belül az egyenáramú villamos 
motorok és részegységeinek gyár-
tása, szerelése. 

Az egyenáramú motorok piaci terü-
letén a tulajdonosi értékesítésen ke-
resztül a meglévő kapacitásaikkal 
is piacvezetők Európában. A veszp-
rémi gyártóbázisukon gyártott ter-
mékeiket anyavállalatuk részére 
szállítják. A Maxon Motor Hungary 
Kft. a veszprémi kistérségben fel-
adatának és céljának tekinti a fog-
lalkoztatás stabilizálását, jelenleg 
220 főt foglalkoztatnak. A munka-
végzés körülményeinek folyamatos 
javítása, a környezetvédelem, az 
energia- és az anyagtakarékossági 
célok javításával párhuzamosan ja-
vul az életminőség és fenntartható 
fejlődés is.

Az Új Széchenyi Terv vállalkozásokat támogató programja, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program célegye-
nesbe érkezett: a források 100%-át meghirdették, a program teljes kihasználtsága biztosított  – állapította 
meg a program Monitoring Bizottsága két sikeres közép-dunántúli projekt megtekintése kapcsán.

Sikeres Veszprém megyei pályázóknál jártunk

Monitoring két nyertes pályázónál

gazdaság, vállalkozás

Űrtechnológia 
Veszprémben

veszprém



törvény gyakorlati tapasztalatai voltak, 
de bemutatták a térség hagyományos 

ízvilágát is. A Baricska Csárda és vendéglő párat-
lan környezetben, ősszőlők között, Balatonfüred 
szívében – a hajókikötőtől, és a Tagore sétány-
tól kb. 600 méterre – jelenleg is művelt szőlő-
birtok mellett helyezkedik el. A Vadszőlővel fe-
dett teraszról pompás kilátás nyílik a Balatonra. 
Az 1811-ben kialakított Csárda 2013. nyár eleji 
újranyitásától kezdve - bár hű marad a tradíci-
ókhoz – a gasztronómia és a kultúra olyan szen-
télye kíván lenni, ahol levetkőzték a 20. század 
második felének nagyüzemi, tolakodó vendéglá-
tását, pimasz üzletvezetését. A Baricska Csárda 
mindenki számára vállalható, törzsvendégekre 
építő referencia csárda kíván lenni, amely hirdeti 
a környékbeli borászatok és magyar ételkészítés 
hagyományait, hírnevét.

új céG az ipari parkBan
Tatabánya - A csavarok és kötőelemek, szerelé-
si aprócikkek és fogyóeszközök nagykereskedel-
mével foglalkozó Ferdinand Gross Hungary Kft. a 
tatabányai ipari parkba költözteti magyarországi 
tevékenységének alapjául szolgáló logisztikai bá-
zisát - mondta a vállalat ügyvezetője az épület 
bokrétaavató ünnepségén. Szilágyvári Péter kö-
zölte, ez a beruházás a német anyavállalat első 
külföldi, saját tulajdonú telephelye. A 710 millió 
forintos fejlesztést saját erőből végzik el, miu-
tán megvásároltak egy 20 ezer négyzetméteres 
telket az ipari parkban. A beruházás során egy 

2600 négyzetméteres épület készül el, melyből 
a raktár 2090 négyzetméteres. A kivitelezés vár-
ható befejezése október 15-e, a társaság 2014. 
január elsejétől kezdi meg teljes körű működését 
Tatabányán. 

új szinTen a 
conTinenTal
Veszprém - Csaknem egymilliárd forintos fej-
lesztés zárult le a Continental Automotive Hun-
gary Kft. veszprémi telephelyén, aminek köszön-
hetően 123-mal nőtt a gyár létszáma. 
A vállalat 2010-ben nyert el 377 mil-
lió forintot kutatás-fejlesztési kapacitás 
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Sikeres Veszprém megyei pályázóknál jártunk

Monitoring két nyertes pályázónál

A balatonfüredi rEVOLUTION Soft-
ware Kft. K+F projektjét délután is-
merték meg a Bizottság tagjai, az 
esemény házigazdái Dr. Bóka István, 
Balatonfüred város polgármestere és 
Szalóki László, termékfejlesztésért fe-
lelős ügyvezető igazgató voltak. Egy 
rövid előadás keretében bemutatásra 
került az Új Széchenyi Terv innováci-
ós projektjében kifejlesztett munka-
folyamat-kezelő platformrendszer. A 
228 millió összértékű projekt megva-
lósulását az Új Széchenyi Terv 136,8 
millió forint vissza nem térítendő 
támogatással segítette. A Kameleon 
névre keresztelt termék egy olyan 
munkafolyamat alapú dokumentum-
kezelő platformrendszer, amely – a 
megváltozott piaci környezethez és 
igényekhez alkalmazkodva – biztosít-
ja az állandó és automatikus kontrollt 
a kritikus munkafolyamatokon. A 
termék fő újdonsága, hogy fejlesztési 
platformként készül, azaz különböző, 
paraméterezhető és fejleszthető moto-
rikus elemekből, például űrlap-, doku-
mentum-, és munkafolyamatkezelő, 
valamint dokumentumgeneráló mo-

torokból áll. Az egyes elemek ráadá-
sul fejlesztő cégek részére is megvá-
sárolhatóak, így a rEVOLUTION-ön 
és partnerén túl akár magyar, akár 
külföldi üzleti megoldásszállítók is 
fejleszthetnek különböző piaci szeg-
mensekre és igényekre alakított saját 
termékeket a platformon. 
A rEVOLUTION Software Kft. tagja 
a 30 tagot tömörítő, 2006-ban alakult, 
immár két alkalommal akkreditált 
Rendszertudományi Innovációs 
Klaszternek. A fejlesztés az Új Szé-
chenyi Terv Akkreditált klaszterek 
vállalati innovációjának támogatása 
pályázat keretében valósult meg. 
A monitoring bizottság, melynek tag-
jai az Európai Bizottság képviselői, 
a civil szervezetek és az intézmény-
rendszer prominens képviselői átte-
kinti a program teljes előrehaladását 
a következő napi bizottsági ülésen, és 
véleményezik a program eddigi ered-
ményeit. Fontos szempont lesz a meg-
beszélés során a 2014–2020-as prog-
ramozási időszakra való ajánlások, jó 
tapasztalatok megfogalmazása, hogy 
hazánk a következő időszakban is a 
vállalkozások fejlesztésére koncent-
rálhasson.

-VK-

A

Szoftverfejlesztés 
Balatonfüreden

Balatonfüred

A
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A 84. Ünnepi Könyvhéten örömmel tettünk eleget Dr. Csath 
Magdolna, közgazdász meghívásának. A neves szakember 
a Kairosz Kiadó gondozásában jelentette meg könyvét Hon-
nan, hová? címmel, melyben történelmi perspektívában mu-
tatja be azokat a hibás gazdasági lépéseket, amelyek követ-
keztében mára Magyarország nemcsak a fejlett orszgokhoz 
képest, de a közvetlen környezetében is lemaradt. Kiemeli, 
hogy az olcsóságra építő gazdaságpolitika következtében a 
humán tőke gyengül: tudása kopik, egészségi állapota rom-
lik, miközben a sikeres jövőépítéshez éppen a nagy tudású, 
kreatív és egészséges emberekre lenne a legnagyobb szük-
ség. A könyv világos irányokat mutat a tekintetben, hogy 
hogyan lehetne a saját értékekre jobban építve az emberi 
boldogságot és „jól-létet” is növelni tudó gazdaságstratégiát 
építeni és megvalósítani.

Dr. Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár, a közgaz-
daságtudományok doktora. A mindenáron való növekedés-
sel szemben a fejlődés és az életminőség javítás híve. Írásai-
ban a mennyiségi szemlélet hátrányait veti össze a minőségi 
szemlélet előnyeivel, és bizonyítja a lokalizáció értékeit a 
globalizációval szemben. Több mint száz publikációja jelent 
meg itthon és külföldön. Több cikkét is díjazták Nagy-Bri-
tanniában. 1999-ben a Széchenyi Professzori Díjat, 2007-ben 
a Szent-Györgyi Albert-díjat, 2008-ban pedig Pest megye Tu-
dományos Díját kapta meg.



erősítésére, az Új Széchenyi Terv kere-
tében; a 942 millió forintos beruházás 
most zárult le. Ennek keretében az idén 

februárban új tesztlaboratóriumot adtak át, vala-
mint mérőeszközöket, műszereket, számítógépe-
ket, mérés-adatgyűjtést szolgáló szoftvereket és 
laboratóriumi tesztberendezéseket szereztek be 
. A projekt során új K+F munkahelyeket hoztak 
létre: 2010 végén még 231 mérnököt foglalkoz-
tattak, a projekt keretében 58 új munkatárs fog-
lalkoztatását vállalták, ezzel szemben mostanra 
354 mérnök dolgozik az 1552 fős cégnél.

kuTyás Terápia 
elíTélTeknek
Pálhalma - Egyre növekvő tendenciát mutat Ma-
gyarországon a fogvatartottak számának alakulá-
sa, amely az elítéltek alacsony iskolázottsági ará-
nyával és a szakképzettség hiányával is párosul. 
Egy 48 millió forintos uniós forrásból most még 
nagyobb hangsúlyt kap az elítéltek visszavezeté-
se a társadalomba. Pálhalmán a fogvatartottak 
közül tervezetten 165 fő vesz részt többek között 
tanulástechnika, alkalmazkodóképesség javítása 
képzéseken, valamint a projekt leginnovatívabb 
programján, a kutyás terápián, mely júniusban 
vette kezdetét. A kutyás terápián a résztvevők ag-
ressziókezelése, kooperációja fejlődik a trénerrel 
és a kutyával közös munkában. A kutya és a cél-
csoport-tag kölcsönösen egymásra van utalva a 
feladatok megoldásakor, a fogvatartott ráadásul 
egy olyan partnerrel kénytelen kooperálni, akivel 
szemben az addig megszokott agresszív fellépés 
nem vezet eredményre. A kutyákkal való kap-
csolat sokat javíthat a résztvevők mentálhigiénés 
állapotán.

FelújíTják az aluljáróT 
alsóGallán
Tatabánya - Pleier Tamás, önkormányzati kép-
viselő a Gál lakótelep logisztikai fejlesztésének 
első üteméről számolt be. A képviselő elsősorban 
a lakosság türelmét és együttműködését kérte a 
munkálatok idejére.  Egy közel 12 milliós felújí-
tásba kezdett a Geotech Kft. a Gál lakótelepnél 

található gyalogos aluljárónál az önkormányzat 
megbízásából. Az útfelújítás a Béke utca – Új-
vasút út és az aluljáró csomópontjánál 
zajlik, ami miatt július 8-tól 12-ig reggel 
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– A beruházás után 2,3 millió hátsó-
üveg készülhet a fejlesztésbe bevont 
soron – mondta el Papp Zoltán gyár-
igazgató. A fejlesztés során a termékek 
gyártási ciklusát rövidítik le, a mosta-
ni 12 másodperc helyett 8 másodper-
cenként készül el egy hátsó szélvédő. 
A 8300 négyzetméter alapterületű, új 
gyártócsarnokkal a tatabányai gyár-
ban a dolgozók létszáma meg fogja 
haladni a 730 főt, összesen 100 új mun-
kahelyet teremtve. 
– A jelenlegi beruházással növelhetjük 
kapacitásunkat, valamint éves forgal-
munkat és személyi állományunkat 
is, így elmondható, hogy az AGC tata-
bányai gyára biztos alapokon nyugvó 
munkahely, amely a beruházás végén 
eléri a hétszázharmincas munkaválla-

lói létszámot – ismertette Papp Zoltán, 
gyárigazgató.
– Minden egyes munkahely létrehozása 
kiemelten fontos mind Tatabánya, mind 
az ország számára, hiszen javában folyik 
a munka alapú gazdaság megteremtése, 
amiben Tatabánya és a helyi ipari park-
ban működő cégek maximális partner-
séget mutatnak – fogalmazott Schmidt 
Csaba, Tatabánya polgármestere, aki ki-
emelte, hogy a közelmúltban több helyi 
cég is növelni tudta állományát.
Az autóüveggyár telephelyén a nyár 
végén helyezik el az új csarnok alap-
kövét, majd az építkezés megkezdé-
sét követően várhatóan 2014. nyarán 
kezdődhet meg a termelés az AGC új 
üzemcsarnokában.

TO

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával új gyártócsarnokot épít az AGC Glass Hungary Kft. 
A Tatabányán működő japán autóüveggyár a 3 milliárd 552 millió forin-
tos kapacitásbővítő beruházásából az Európai Unió a fejlesztésre fordított 
összeg 26,25 százalékát, 932 millió forintot vissza nem térítendő támoga-
tásként biztosította a vállalat számára a GOP -2.1.3-11-2011-0086 szá-
mú pályázat keretein belül.

Három és félmilliárdos beruházás az AGC-nél

Épület- és létszámbővítés 
a tatabányai gyárban

A
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A kilencedik alkalommal sorra kerülő 
eseményen a szervezők nevében a Ko-
márom-Esztergom Megyei Iparszövet-
ség ügyvezető igazgatója, Dr. Petőcz 
Erzsébet köszöntötte és tájékoztatta a 
résztvevőket. A legnépszerűbb sportág 
idén is a sporthorgászat volt, melyre 14 
csapat és 10 egyéni versenyző nevezett. 
A sportnap versenyzői szinte körül 
ölelték a horgásztavat, ki erre, ki arra a 
területre esküdött, hogy idén az lesz a 
legszerencsésebb. Végül kicsit mindenki 
csalódott volt, mert a tavalyihoz képest 
szokatlanul szerény volt a zsákmány, 
alig-alig került hal a horogra. De senki 
sem búsult, hiszen tudjuk, a részvétel a 
fontos!
A csapatgyőztes idén a Komáromi Vasi-
pari Zrt. lett, az első helyezésért járó dí-
szes kupa mellett ők vihették haza a ván-
dorkupát is, melyet az a csapat tudhat 
majd végleg magáénak, amelyik három 
egymást követő éven át képes lesz azt 
megszerezni. A jelenlegi győztesnél bi-

zony már megfordul a kupa néhányszor, 
de legnagyobb sajnálatukra nem egy-
mást követő években, így jövőre újra meg 
kell majd küzdeniük érte! Másodikként 
a budapesti Napfény Hotels Kft. csapat-
tagjait köszöntötte Dr. Petőcz Erzsébet, a 
KISZÖV ügyvezető igazgatója, a harma-
dik díjat pedig a tatabányai Alfadat-Press 
Kft. vehette át. Valamennyi csapat kupát, 
oklevelet és pénzjutalmat – 20-15-10 ezer 
forintot - kapott, a csapattagok pedig ér-
met vihettek haza emlékbe.
Az egyéni indulók közül az aranyérmet 
Füsi Elek (Transmissio Kft., Tata), az 
ezüstöt Kocsis József (Transmissio Kft., 
Tata), a bronzot pedig Drächsler Sándor 
(Deltop Kft., Tatabánya) érdemelte ki az 
oklevél és a díj mellé.
Az egyéni sakkverseny nagymesterei 
ezúttal a tatai Háziipari Szövetkezettől 
érkeztek, hiszen mind az első, mind a 
harmadik helyet ők vitték el, Jámbor 
Imre és Jámbor Zoltán személyében. Az 
előkelő második helyet pedig Kovács 

Zoltán, az ADRI-ZO Bt., Neszmély kép-
viseletében tudhatta magáénak. A sak-
kozók az érmen, oklevélen kívül díjként 
a Transmissió Kft. által gyártott szőlő-
mag termékeket vehettek át.
Az egyéni asztalitenisz bajnokság díja-
zottjai sem tértek haza üres kézzel, az 
első helyezett Weisz-Murányi Eszter lett, 
őt követte W. Csoma Éva – mindketten az 
Alfadat-Press Kft-t képviselve -, a harma-
dik helyen pedig Kovács Zoltán végzett, 
a neszmélyi ADRI-ZO Bt. színeiben.
A kellemes hangulatú sportos délelőttöt 
a szabadidő központ éttermének hangu-
latos teraszán elfogyasztott kitűnő bab-
gulyás követte, majd a késő délutánig 
tartó beszélgetés, pihenés, a személyes 
élmények megosztása. – Fontosak az 
ilyen sport események, ahol a tagszer-
vezetek kicsit közelebbről is megismer-
hetik egymást, a napi feladatokat hátra 
hagyva tagjaink felhőtlenül szórakoz-
hatnak, kikapcsolódhatnak – értékelte 
az összejövetelt Dr. Petőcz Erzsébet.

2013. június 1-jén, szombaton – az időjósok negatív előrejelzésének ellenére - kellemes napot tölthettek a ko-
máromi WF Sport és Szabadidő Központban a Magyar Iparszövetség (OKISZ) Szociális, Kulturális és Sport Alapít-
ványa és a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség (KISZÖV) által szervezett országos sportnap részvevői. A 
tavalyihoz hasonló módon a pecások, a sakkozók és a pingpongosok mérték össze tudásukat, szerencséjüket.

Sportnap az Iparszövetség tagjainak
gazdaság, vállalkozás



8 és délután 4 óra között a gyalogosok 
számára nehezebben megközelíthető 

az aluljáró – tudtuk meg a képviselőtől. Az elő-
reláthatóan három hétig tartó felújítás folyamán 
40 négyzetméter járdaburkolatot, 30 folyóméter 
kiemelt szegélyt, és hozzávetőlegesen 480 négy-
zetméter aszfaltburkolatot készítenek el. Mind-
emellett, sor kerül három darab víznyelőrács, 
és 3 darab csatornafedlap szintre emelésére is, 
valamint 25 négyzetméternyi területet befüvesí-
tenek. Erre azért is van szükség, mert egy kiemel-
ten forgalmas területről van szó – mondta Pleier 
Tamás, aki előrevetítette a második ütemben 
megvalósuló parkoló bővítést is a Gál lakótelep 
tíz emeletes lakótömbjei körül.

Bezár a napeleM Gyár
Dorog - Szeptemberben leáll a munka a Sanyo 
Hungary Kft. dorogi napelem gyárában, az üzem 
mintegy 500 dolgozóját elbocsátják - közölte a 
Sanyo anyavállalata, a Panasonic. A gyárat márciu-
sig felszámolják, az ott található eszközöket pedig a 
Panasonic másik két, malajziai, illetve japán gyárá-
ba fogják átszállítani. A dolgozók elbocsátása szep-
temberben a magyar jogszabályoknak megfelelően 
fog megtörténni. A dorogi gyár eddig a Panasonic 
teljes napelem termelésének mintegy 20-30 szá-
zalékát adta. A Sanyo által működtetett üzemben 
2005-ben kezdték meg a napelemek összeszerelé-
sét, a gyár harmadik üteme 2011-ben készült el, 
tavaly nyáron azonban már elbocsájtásokra került 
sor Dorogon. A Panasonic 2009-ben vásárolta fel 
a Sanyót, ekkor került birtokába a magyarországi 
gyár is, amelynek felépítését az Európai Unió és a 
magyar költségvetés 900 millió forinttal támogatta.

MeGújulT a csolnoky 
kórház
Veszprém - 239.859.445 forint európai uniós 
támogatási összeggel, 90 százalékos támogatá-
si intenzitású projekt keretében újulhatott meg a 
Csolnoky Ferenc Kórház Perinatális Intenzív Centru-
ma. A koraszülött és súlyos állapotba került, inten-
zív ellátásra szoruló újszülöttek ellátását végző rész-
leg felújítása mellett, kiemelten fontos része volt a 
beruházásnak az új orvosi eszközök beszerzése és 
egy alapjaiban új informatikai rendszer kiépítése. A 
projekt fizikai megvalósítása június 30-án zárult, a 
következő hetekben pedig a beruházás adminiszt-
ratív és pénzügyi lezárása is megtörténik.

MeGújulT a csolnoky 
kórház
Veszprém - 239.859.445 forint európai uniós 
támogatási összeggel, 90 százalékos támogatá-
si intenzitású projekt keretében újulhatott meg a 
Csolnoky Ferenc Kórház Perinatális In-
tenzív Centruma. A koraszülött és súlyos 
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gazdaság, vállalkozás

A

„A Suzuki hosszú távon más értékesí-
tési stratégiát követ, mint versenytársai: 
minden lehetőséget megragad, hogy 
növelje eladásait a magánvásárlók kö-
rében, egy olyan területen, amely már 
a válság beköszöntét megelőzően is a 
márka erősségének számított„ – tud-
tuk meg Hisashi Takeuchitól, a Magyar 
Suzuki Zrt. vezérigazgatójától. Miköz-
ben az igényes flottavásárlók számára 
környezetbarát megoldásokat kínál, a 
Suzuki továbbra is nagy becsben tartja 
magánügyfeleit. Az elmúlt esztendőben 
csereakcióival az elöregedett magyar 
autópark tulajdonosait célozta meg, 
köztük négyszázezer Suzuki-tulajdo-
nost. A csereakciók sikere 2012-ben a 
hatodik helyet jelentette a Suzuki szá-

mára a teljes személygépkocsi-piacon, a 
magánvásárlók számára történő eladá-
sok tekintetében viszont 12,9 százalékos 
részesedésével a márka az élre ugrott.
Az új tatabányai kereskedés megnyi-
tásával a Suzuki célja a magánértéke-
sítések további bővítése. 2008 óta ez 
a Suzuki első új márkakereskedése, a 
vállalat reményei szerint az értékesíté-
sek fellendülésének ígéretes jele.
A szalon egy nemrég gyártott 1,2 lite-
res GLX Swift eladásával ünnepelte 
megnyitását. A kocsit személyesen 
Hisashi Takeuchi, a Magyar Suzuki 
Zrt. vezérigazgatója és Száraz János, a 
márkakereskedés tulajdonosa adta át a 
boldog vevőnek.

TO

A Suzuki a magáneladások terén erősít – új márkakereskedés nyílt Tata-
bányán. A Suzuki Száraz megnyitásával eltűnt egy fehér folt Komárom-
Esztergom megye térképéről: a bemutatóterem a megyeszékhely kertvá-
rosi részén kezdte meg működését.

Új márkakereskedés Tatabányán

Kinyitott a 
Suzuki Száraz

A



28

gazdaság, vállalkozás

– Mi minden történt itt az elmúlt 
hatvan évben? Honnan indult ez a 
vállalat és hol tart ma?
– Az iparigazolványunkat, ami most 
is ott van a falon, 1952-ben adták ki, 
akkor alakultunk. Én magam, saj-
nos – mivel Győrszemeréről kerül-
tem ide – gyakorlatilag csak hallo-
másból ismerem a múltunkat. Úgy 
tudom, az első időkben – többek kö-
zött – kosárfonással foglalkoztak az 
elődeink, meg sok más, ma már elfe-
ledett tevékenységgel – ez az épület 
például, ahol most a szabászatunk 
működik, istálló volt.
– A hetvenes évek végén, amikor 
én a céghez kerültem, a Tatai Házi-
ipari Szövetkezet még nagyon sok 
részlegből állt: Oroszlányon egy, 
Tatabányán két varroda működött, 
a központban volt egy kötő részleg, 
de volt műanyag részleg, cérnázó is. 
Sokan dolgoztak a vállalatnál, volt, 
hogy 350-nél is többen. Sajnos a 90-
es évek elejére a szövetkezet már 
túl jutott a fénykorán. Sorra tűntek 
el a részlegek, csupán a varroda és 
a kötöde működött, a klasszikus 
háziipai részlegek megszűntek. 94-
re már csak a mai egyetlen varrodai 
részleg maradt meg.
– Eleinte a szövetkezet saját gyártás-
sal foglalkozott, majd egy idő után 
az ERGONET –nek varrt munkaru-

hákat. Akkoriban még óriási igény 
jelentkezett erre, mert a munkaruha 
kötelező volt, mindenkinek járt, tör-
vény írta elő. Aztán később éppen 
ebből lett a baj, mert amikor a keres-
let zuhanni kezdett, az ERGONET 
nem fizetett ki bennünket, és több 
millió forintunk ragadt így benn. 
Annak érdekében, hogy a szövetke-
zet talpon tudjon maradni, elindult 
az egyes részlegek felszámolása, az 
ingatlanok értékesítése.
– Én 1978-ban kerültem Tatára, és 
ide a Háziipari Szövetkezethez, ak-
kor még volt az Ady Endre úton egy 
központunk, ott volt a varroda. 79-
ben - rá egy évre – a Somogyi Béla 
úti épületet, azt, ahol most is va-
gyunk, átalakították, ez lett a varro-
da, én is ide kerültem, mint varrónő. 
Női szabómester voltam ugyan, de 
akkor csak varrónőket kerestek.
– 80-ban, miután megszültem az 
első gyermekemet, a kétéves gyes 
után visszahívtak, akkor már sza-
lagvezetőnek. Tudták, hogy a vég-
zettségemből adódóan szakmailag 
alkalmas vagyok erre a feladatra. A 
második fiam születéséig, 78-ig ez 
volt a feladatom. Újabb két év kö-
vetkezett otthon, gyerekneveléssel. 
Amikor visszatértem, épp Orosz-
lányban volt egy üresedés, így oda 
kerültem, ugyancsak szalagvezető-

nek. Naponta jártam át, szerencsére 
kocsival, egy műszerésszel együtt. 
Később ismét Tatára kerültem, a 
szabászat vezetésével bíztak meg. 
Ez egy kicsit új volt nekem, mert lát-
tam ugyan a munkafolyamatokat, 
de kifejezetten ezzel korábban nem 
foglalkoztam. Lépésről lépésre meg-
ismertem az egyes részfeladatokat, 
gyorsan belejöttem a munkába. Pár 
év szabászatvezetés után kinevez-
tek részlegvezetőnek. Akkoriban 
még nagyon sok részlegünk volt, 
ezek közül a varrással foglalko-
zókért én feleltem. Koordinálnom 
kellett a folyamatokat: mindenütt 
legyen elegendő munka, szabvány, 
mindenhonnan jöjjön be időben a 
készáru, hogy a szállításra időben 
meglegyen. Valamennyi szálat ne-
kem kellett összefognom.
– Az elnökséget Bársonyné Erzsike 
látta el ezekben az években. A munka 
szakmai részét teljes egészében rám 
hagyta. 2000-ben vonult véglegesen 
nyugdíjba, akkor Szotyori Istvánné 
követte az elnöki poszton, 2007-től 
pedig én vettem át a stafétát. Nekem 
ez plusz feladatként jelentkezett, 
mert minden addigi munkám meg-
maradt, továbbra is én irányítom a 
gyártásvezetést, és emellett látom el 
az elnöki teendőket. 

Egyre kevesebben vannak, akik még emlékeznek azokra az időkre, amikor a Tatai Házipari Szövetkezet ter-
mékeit szinte minden vállalatnál fel lehetett lelni. A saját gyártásból idővel bérmunka lett, a több száz fős 
szövetkezetből tizenhatan maradtak, de több mint hatvan esztendeje állják a sarat, ellenállnak a viharoknak, 
kitartanak tűzön-vízen át. Vagyis teszik a dolgukat, összetartanak, megbecsülik a munkát, és időnként szép 
eredményeket érnek el, élükön egy női vezetővel, Jámbor Imréné elnök asszonnyal.

Egyszer fent, egyszer lent – de mindvégig a saját lábán állva

Több mint 60 év a háziiparban
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állapotba került, intenzív ellátásra szoruló 
újszülöttek ellátását végző részleg felújí-
tása mellett, kiemelten fontos része volt a 

beruházásnak az új orvosi eszközök beszerzése és 
egy alapjaiban új informatikai rendszer kiépítése. A 
projekt fizikai megvalósítása június 30-án zárult, a 
következő hetekben pedig a beruházás adminiszt-
ratív és pénzügyi lezárása is megtörténik.

Buckaház, kukoricala-
birintuS, tűztánc...
Kápolnásnyék - Többek közt ilyen érdekessé-
geket láthatott az, aki a Múzeumok éjszakáján 
Kápolnásnyékre látogatott. Galambos Gyuláék 
szervezésében gyermek kézműves foglalkozások, 
ügyességi játékok, zajlottak, csoportok látogathat-

ták meg az öko-buckaházat, a gyógynövény ültet-
vényt. A népművészeti és termelői vásáron lehetett 
pénzt költeni. A szúnyoghad támadását a Szent 
Ivánhoz kötődő tűzugrás és tűz körüli tánc csak 
mérsékelni tudta. Lapzártánkig nem érkezett arról 
hír, hogy valaki még a kukoricásból kialakított labi-
rintusban tévelyegne.

Szökőkút A 
csónakázó Tónál
Tatabánya - A Csónakázó-tó hosszú távú fenn-
tarthatóságával kapcsolatban ökológiai, biológiai, 
hidrológiai állapotot feltáró tanulmányterv készült, 

melynek alapján a tó oxigénbevitelének növelé-
sére, egy levegőztető szökőkút telepítése 
bizonyul a legkedvezőbb megoldásnak, 

gazdaság, vállalkozás

– Milyen volt az akkori Tatai Házi-
ipari Szövetkezet?
– Sajnos nagyon sok mínusszal vet-
tem át a céget, rengeteg dolgon kel-
lett változtatnunk, volt mit helyre 
tennünk. Olyannyira nem volt rózsás 
a helyzet, hogy egy-két dolgozótól is 
meg kellett válnunk, de szerencsé-
re csak azoktól, akik csak egy-két 
évvel azelőtt csatlakoztak hozzánk. 
Maradt egy húszfős mag. Nagyon 
mínuszban voltunk. Némi segítsé-
get jelentett, hogy felvehettünk húsz 
főre egy munkahelymegtartó hitelt, 
ebből persze az is adódott, hogy 
két évre ezt a létszámot meg is kel-
lett tartanunk. Ezt sikeresen meg is 
oldottuk. Ma tizenhatan vagyunk, 
mert amikor az új szabályozás élet-
be lépett, hogy a nők 40 év munka-
viszony után nyugdíjba mehetnek, 
négyen éltek ezzel a lehetőséggel, 
a helyükre pedig már nem vettünk 
fel újakat. Némiképp a termelés is 
csökkent, ezért a feladatokat ezzel a 
létszámmal is el tudtuk látni, illetve 
amit mégsem, azt bérmunkába kiad-
tuk.
– Több mint tíz éves partnerünk, 
és a mai napig dolgozik nekünk a 
tatabányai Alfa Rehabilitációs Kft., 
ugyancsak jó a kapcsolatunk a me-
gyeszékhelyen működő RIJU Bt.-
vel, és itt Tatán a Janki és Társával. 
Ha netán még ennyien sem tud-
nánk ellátni a feladatokat, további 
segítségre is számíthatunk: az Alfa 
jászfényszarui részlege mindig szí-
vesen veszi a megkeresésünket, és 
vannak varrodai partnereink baja 
környékén is. A Szeretex Kft.-vel 
szorosan együttműködünk, rajtuk 
keresztül dolgozunk együtt például 
a Pro-Team Rehabilitációs Kft.-vel is. 
Megtanultunk jól együtt dolgozni. 
Mindenki nagyon odafigyel a mi-
nőségre, a határidőkre, tudjuk, hogy 
a holland partnernek csak így lehet 
megfelelni, a munkát pedig min-
denki igyekszik megbecsülni. Per-
sze itt, a saját műhelyünkben is így 
vagyunk ezzel. Ha kell, besegítünk 
egymásnak.

– A tavaly kifejezetten jó évet zár-
tak. Mindenki a válságra panasz-
kodik, a Tatai Házipari Szövetség 
pedig kimagasló eredményt produ-
kált. Minek volt köszönhető mind-
ez? Egyáltalán mit gyárt ma a Tatai 
Háziipari Szövetkezet?
– Alapvetően külpiacra gyártunk. 
Egy huszonkét éves holland kapcso-
latunk van, az ő igényeiknek meg-
felelően, az ő szabásmintáik alapján 

készítünk kórházi illetve szociális 
intézményeknek munkaruhákat: 
köpenyeket, nadrágokat, főleg fe-
hér árut. A Hilton szállodáknak 
szakácskabátot, nadrágot, pincér 
nadrágot, kötényt, sapkát, kendőt 
gyártunk, tehát mindent ami ebbe 
a műfajba tartozik. Az évek során 
olyan 4-500 fazont gyártottunk már, 
mindig jönnek újabbak és újabbak, 
de van olyan, amit immáron húsz 
éve ugyan úgy készítünk. Ez teszi ki 
tehát a munkánk zömét.
– Egy-két évvel az után, hogy átvet-
tem az elnökséget, megkeresett ben-
nünket egy budapesti cég, aki német 
orvosi műszereket gyártó vállalko-
zás beszállítója volt, és felkért ben-
nünket, hogy gyártsunk a számukra 
egy úgynevezett nyakrögzítőt. Ez 
valójában egy kis szivacs párnácska, 
amit gégeműtéteknél, vagy egyéb 
torok problémáknál használnak. A 
mintadarabok jól sikerültek, meg-
kaptuk ezt a munkát is, és azóta 
folyamatosan gyártjuk ezeket az 
eszközöket. A tavalyi esztendőben 
valahogy úgy alakultak a dolgok, 
hogy mindkét partnerünk a szoká-
sosnál jóval többet rendelt, így szép 
eredményt értünk el. Gyakorlatilag 
ekkor épült ki az előbb említett be-
szállítói körünk nagy része is.
– Fontos, hogy jó legyen az össz-
hang. Kéthetente szállítunk a hol-
land piacra, és havonta az orvosi 
segédeszközöket. Nem kis feladat 
ezeket a folyamatokat összehangol-
ni, hiszen nem egyenletes a terhelés, 
hol kisebb, hol nagyobb létszám kell 
ahhoz, hogy az adott feladatot ha-
táridőre el tudjuk végezni. Éppen 
ezért ezeket rugalmasan kezeljük, 
átcsoportosítjuk a kollégákat egyik 
helyről a másikra, ha a munka azt 
megkívánja.

– A Tatai Háziipari Szövetkezet 
egy igazi női vállalkozás, élén egy 
női vezetővel. Hogyan hangolható 
össze a gyártásirányítás, az elnöki 
teendők és a család?
– A fiaim szerencsére már felnőttek, 
Krisztián 33 éves, Zoltán pedig 26. 
Az idősebbik már családot alapított, 
hamarosan várjuk a második uno-
kánkat. Aztán az sem elhanyagol-
ható, hogy a férjem is kellőképpen 
elfoglalt ember, a Magyar Vöröske-
reszt Tatai Járásának a vezetője húsz 
éve. Megszoktuk, hogy mozgalmas 
az életünk, és megtanultuk össze-
hangolni azt.

Cseh Teréz A

A
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– Az INNOSKART részvétele a nem-
zetközi projektben milyen előnyöket 
jelent a régió számára?
– A magán- és a közszféra együttműkö-
désének ösztönzése kiemelt feladatunk. 
Eddig is számos innovációs projektet 
valósítottunk meg az egyetemek és ku-
tatóhelyek, az innovatív KKV tagválla-
latok együttműködésével. Ami újszerű 
és hozzáadott értéket képvisel ebben a 
projektben, az az, hogy a Magyarorszá-
gon nem túl hatékony PPP konstruk-
ciót, mint működési modellt kívánjuk 
más országokból vett jó gyakorlatok 
alapján ösztönözni. Így kiemelt célcso-
portunk a kis lélekszámú települések 
önkormányzatai, akik számára lehe-
tőséget kínálunk a beruházási terhek 
csökkentésével a településeik világhá-
lóhoz való szélessávú csatlakozására.

– A közszféra, vagy a gazdasági szféra 
érintett szereplői csatlakozhatnak az 
INNOSKART munkájához?
– Igen, hiszen közös a cél: Dél-Kelet 
Európa vidéki térségeiben javuljon az 
internetes elérhetőség PPP konstrukci-
óban megvalósuló szélessávú fejleszté-
sek által. A Dél-kelet Európai Transz-
nacionális Program támogatásával 
2012 decemberétől dolgozunk együtt, 
és mára minden partner régiójára be-
fejeződött a PPP konstrukcióhoz és a 
szélessávú fejlesztéshez kapcsolódó 
nemzeti szabályozó rendszerek felmé-
rése. Jelenleg 9 PPP modell kidolgozása 
történik meg, 3-3 pedig a fix, a nagy se-
bességű és a rendkívül gyors új generá-
ciós szélessávú technológiák területén.

– Ez azt jelenti, hogy a vidéki, helyi 
és regionális önkormányzatokon túl a 
szélessáv szolgáltató vállalkozások is 
a projekt célcsoportjába tartoznak?
– Pontosan így van. Ezeket a szereplő-
ket a projektről való tájékoztatáson, fi-
gyelemfelhíváson és oktatáson keresz-
tül szeretnénk bevonni. Célunk, hogy a 
közigazgatás szereplőit arra ösztönöz-
zük, hogy bővítsék a szélessávú fejlesz-
tésre vonatkozó ismereteiket és szak-
tudásukat, illetve ismerjék meg a PPP 
modellek felhasználásában rejlő lehető-
ségeket. Ezzel a céllal szervezünk majd 
ősszel egy információs napot, melyre 
meghívjuk az érdekelteket.

– Mi lesz a témája ennek a szakmai 
megbeszélésnek?
– Meghívott szakértők vezetésével, az 
EU Digitális Agenda dokumentumá-
ban, illetve a PPP4Broadband projekt-
ben megfogalmazott konkrét célok 
ismertetése, illetve a célokhoz kapcso-
lódó hazai lehetőségek megvitatása. Ki-
emelt cél a személyes kapcsolatfelvétel, 
a közvetlen és személyes tájékoztatás. 
Mód nyílik majd akár külföldi szak-
mai rendezvényeken való részvételre, 
illetve a témában további támogatások 
közvetítésére.

– Milyen konkrét gyakorlati előnyö-
ket ígér az INNOSKART szakmai 
munkájához való csatlakozás?
– Az év második felében ún. „Nemzeti 
Kiválóság Központok”-at hozunk létre, 
hogy tudást, a kidolgozott PPP model-
lek alkalmazásával iránymutatást és 

tapasztalatot nyújtsunk minden részt-
vevő országban. Ezen túlmenően sor 
kerül majd 3 teszttérségben egy-egy 
PPP4Broadband modell előkészítésére 
is.

– Mi a célja ezeknek a teszt modellek 
kidolgozásának?
– Mivel ezek transznacionális tapasz-
talatokra és szükségletekre épülnek, 
a dél-kelet európai régióban széles 
körben alkalmazhatóak és átvehetőek 
lesznek, emellett összhangban lesznek 
az Európai Unió Európa 2020 stratégi-
ájának egyik kiemelt kezdeményezésé-
vel, a Digitális Menetrenddel (Digital 
Agenda) is, ami ezen a szakterületen a 
legfontosabb iránymutató kezdeménye-
zés. Mindemellett a projekt a korábbi 
EU kezdeményezéseket is felhasználja 
és a koncepciókat a digitális szakadék 
problémakör működőképes megoldá-
sává fogja alakítani.

– Hogyan tudnak csatlakozni az ér-
deklődők?
– Az Innoskart Kft. várja olyan önkor-
mányzatok, vállalkozások és szerveze-
tek jelentkezését és együttműködését, 
akiknek érdeklődési és működési kö-
rébe tartozik a szélessávú elérhetőség 
működtetése, fejlesztése. 

Az alábbi címen léphetnek 
kapcsolatba velük: 

szaplonczay.orsolya@innoskart.hu
www.ppp4broadband.eu

Az Innoskart Nonprofit Kft. az Akkreditált Innovációs Klaszter címmel rendelkező Innoskart IKT Klaszter nonprofit me-
nedzsment szervezetének egyik legfontosabb feladata, hogy szakértelmének és kapcsolatrendszerének megfelelő terü-
leten támogassa a regionális gazdasági és társadalmi együttműködéseket. Ezen törekvés egyik kiemelkedő mérföldköve 
a PPP4Broadband nemzetközi partnerségi projekt. Projektpartnerként a PPP, mint beruházási konstrukció és a szélessáv-
fejlesztés ösztönzése a fő feladatuk, együttműködve a dél-kelet európai régió 9 országának 17 nonprofit partnerével.

Lépjünk fel a szélessávú szolgáltatás hiánya ellen Dél-Kelet Európa vidéki térségeiben! 

PPP modellel a szélessávért



ami a vízminőség javítását is elősegíti. A 
szökőkút kialakítása mellett szóltak a le-

vegőztető, vízcserélő funkciói mellett az esztétikai 
szempontok is, amit a szökőkút éjszakai megvilá-
gítása is fokoz. Látványában kellemes élményt je-
lent a tó körül sétálóknak, kikapcsolódóknak, va-
lamint emeli a tó és környezetének szépségét. A 
kivitelezési munkálatok május végén fejeződtek be, 
melynek összköltsége három millió forint volt. A tó 
levegőztetőt a Summa-Trade Kft. szállította, a villa-
mos munkákat és a földkábelezést a Dialcont Kft. 
bonyolította le.

herendi 
porcelánkiállíTás 
Herend-Székesfehérvár - Ünnepélyes keretek 
között nyílt meg a „Herend köszönti Szent István vá-
rosát!” című kiállítás a Szent István Király Múzeum 
dísztermében. Több mint ötszáz kiállítási tárgyon 
keresztül ismerhetőek meg a Herendi Porcelán-
manufaktúra alkotásai. A július 31-ig látogatható 
tárlaton tekintheti meg először a nagyközönség a 
manufaktúra által a 2013-as Szent István Emlékév-
re készült dísztálat és a Bory-család által a városnak 
adományozott Antik Magyar Nemes figurát is. 

a dalkia TaTán
Tata - 1800 lakás és mintegy 100 közület ellátásá-
ért felel Tatán június 1-től a Dalkia Energia Csoport, 
miután leányvállalata, a Tata Energia Kft. megkapta 
a távhőtermelői és távhőszolgáltatói engedélyeket, 
melyek birtokában átvette a távhőszolgáltatást a 
város önkormányzatától. A vállalat késedelem nél-
kül megkezdte a rendszer karbantartását, emellett a 
fűtési szezon kezdetéig több mint 25 millió forintos 
beruházás keretében elvégzi a szükséges műszaki 
fejlesztéseket is. A Dalkia Energia korábban már 
átutalt a város számára 130 millió forintnyi kon-
cessziós díjat. Az átvétellel párhuzamosan a lokális 
energetikai szolgáltató szakemberei megkezdték 
az amortizálódott elemek korszerűsítését – felújíta-

nak 2 nagy hőközpontot, kicserélik a távhővezeték 
egyes szakaszait, elavult szivattyúkat energiataka-
rékosra cserélnek, valamint elvégzik a biomassza 
kazán nagykarbantartását, továbbá a városi létesít-
ményeket és a lakóházak hőközpontjait rákapcsol-
ják a mikrohullámú távfelügyeleti rendszerre.

Veres Antalról kevesen tudják, 
birkózott a Tatabányai Bányász 
Sport Club-ban (TBSC), olyan 
nagyágyú ellen is szőnyegre lé-
pett például, mint Hegedűs Csa-
ba  olimpiai bajnok. Pályafutása 
során Kocsis Ferenccel is együtt 
sportolt a Kinizsi Húsos színei-
ben. Korosztályos, ifjúsági és ju-
nior magyar bajnok is volt. A bir-
kózás abbamaradt, hazakerült, 
nősülés, családalapítás követke-
zett. 25 éves Attila fia segít neki 
a környei, Fő út mentén található 
boltban, és lánya Barbara, vala-
mint hároméves unokája, Diana 
tüsténkedik körülötte.  Mint, 
mondja sok hentes tanuló is „át-
ment a keze alatt”, ilyen volt pl. Nemes 
Péter is. Büszke rájuk, maradandó em-
lékei vannak róluk.
Toncsi úgy véli, hogy a hentes olyan 
szakma, mely máshoz nem hasonlít-
ható. Több mint 40 éve csinálja, és a 
böllérkedésnél mindig előfordul egy-
egy jó sztori. Addig mindenki nagyon 
bátor és mindent tud a disznó lefogásá-
ról, míg rá nem kerül a sor.  Mindenki 
tudja, milyen pozíciót foglaljon el, de 
amikor a tettek következnek, a rúgka-
páló állatot egyre kevesebben szorít-
ják. Persze azért még nem fordult elő, 
hogy a malac elszaladjon. Baráti társa-

ságok meghívásának is szívesen eleget 
tesz, jó a hangulat, és mint mondja: Jó 
tartozni valahova! Az idén töltötte be 
60. életévét, szinte észre sem vette, úgy 
elrepült!
Veres Antal szerint a különböző húsok 
elkészítését nem szabad túlbonyolíta-
ni a fűszerezést, az ízvilágot kell elta-
lálni. Manapság a sertéshúsok közül 
egyre inkább előtérbe kerül a man-
galica. Ennek a fajtának értékesebb a 
húsa, zsírja és koleszterinszegény, így 
ez által egészségesebb is. Felnevelése 
viszont tovább tart, ezért valamivel 
drágább is a többi húsnál.

K.T.J.

Tatabányán és környékén szinte mindenki csak Toncsiként ismeri a derék 
hentesmestert, Veres Antalt. Nem csupán a húsbolt pultja mögött serény-
kedik, de szívesen vállal „közéleti” szerepet, azaz részt vesz a város kisebb-
nagyobb sátoros ünnepein is. Baráti, vagy a városvezetői felkérésre olyan 
disznóvágást is vállal, amelyben bemutatja ezt a régi szokást, hagyományt. 
Alsógallán, Dózsakertben vagy épp Újvárosban is lehelte már ki lelkét egy-
egy szép példány az ő hozzáértő kábítása, szúrása révén.

Birkózóból hentesmester 

Hatvan éves 
mindenki Toncsija
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Ugyanakkor a működésük 5. évét túlélő európai 
kis-és középvállalkozások száma 50% alatti. Ezen 
időszakon belül a támogató eszközök elsősorban a 
működésük első két évében lévő vállalkozásokra 
terjed ki, a tevékenységük 3–5. évében lévő vállal-
kozások támogatási eszközei hiányosak.
Ebből kiindulva a KDRIÜ Nonprofit Kft. egyik ki-
emelkedő és 2014. december 31-ig futó és az ERDF 
által is támogatott projektje a YoungSMEs projekt, 
amely ezen kritikus időszakban lévő KKV-kat kí-

vánja a legnagyobb hatékonysággal támogatni. A 
projekt 12 partner összefogásával 2012. január 
1-jén kezdődött. Célja a helyi és regionális fejlesz-
tési stratégiákra és intézkedésekre tett javaslatok 
meghatározása, amelyek a piaci konszolidációt és 
a KKV-k versenyképességét támogatja azok 3-5. 
működési évében. A projekt olyan hasznos, opera-
tív modelleket ajánl, amelyek elősegítik az euró-
pai régiók gazdasági és társadalmi növekedését.
A projekt indokoltságát a Közép-Dunántúl jelen-
legi fejlettségi sajátosságai adják, hiszen a régió 
innovációs teljesítménye csak lassan növekszik. 
A K+F ráfordítások tekintetében a régió átlagos 
fejlettségű, de a növekvő K+F ráfordítások hátte-
rében elsősorban a vállalkozói szektor növekvő 
befektetései rejlenek. A KKV-k innovációs tevé-
kenysége az utóbbi öt évben csak kis mértékben 
növekedett, amely nem elsősorban közép-dunán-
túli sajátosság, hanem európai léptékben is meg-
figyelhető jelenség. Ezzel együtt több területen 
jelentős előrelépés történt. Ezek közül meghatá-
rozóak a következők: 

Fiatal kis- és középvállalkozások támogatása 
a Közép-dunántúli Régióban
Az Európai Bizottság összesítése szerint az 
Európai Unióban működő 23 millió kis- és kö-
zépvállalkozás az összes vállalkozás 99%-át 
adja.  Ezek a cégek jelentik a gazdasági növe-
kedés, az innováció, a foglalkoztatás és a szo-
ciális integráció motorját. Minden európai 
szakpolitikai dokumentum magába foglalja 
a sikeres vállalkozások előmozdítását és a 
KKV-k üzleti környezetének javítását, ezzel 
segítve őket, hogy a mai globális gazdaságban 
minden lehetőségüket kiaknázhassák.



– a regionális innováció menedzsment szervezeti 
és együttműködési rendszere kialakult, a vállal-
kozások számára könnyen elérhetően nyújt érték-
növelt szolgáltatásokat; 
–a régió K+F+I teljesítménye minden mutató alap-
ján jelentősen javult az elmúlt 5–8 évben;
– az innováció lehetőségei és ismertsége széleskö-
rű, a gazdasági és egyes társadalmi tevékenységek 
integráns részévé vált;
– a régió számos klasztere megerősödött, jelentős 
iparági koncentrációban működik, az akkreditált 
klaszterek száma négy;
– a régió fejlődési csomópontjai és decentrumai 
közötti K+F+I együttműködések hatékonysága ja-
vult;
– a regionális beszállítói hálózatok megerősödtek, 
a fejlesztési célú együttműködések jelentősége 
megnövekedett;
– a régió jelenlegi fejlődését meghatározó és feltö-
rekvő iparágai jól azonosítottak, tevékenységük 
hatékonysága nőtt;
– európai vállalati mintaprojektek a régióban a 
szervezeti innováció területén;
– közép-európai technológia transzfer központ 

működik a régióban.
Az elért eredmények és a meglévő hiányosságok is 
fontos alapot teremtenek az innovatív vállalkozá-
sok differenciált támogatásához. Mind a projekt, 
mind a régió innovációs stratégia céljait követ-
ve lényeges, hogy a fiatal vállalkozók életciklusa 
stabillá váljon, versenyképessége növekedjen és a 
piac jelentős szereplőivé váljanak.
Ennek egyik fontos eleme a hálózatosodás tá-
mogatása, amely kiterjed a megyei és regionális 
innováció-támogatási tevékenységek összehan-
golására is. Ennek részeként szervezett a KDRIÜ 
egy nemzetközi szemináriumot, kereskedelmi- és 
iparkamarai, vállalkozói, felsőoktatási és klaszter 
menedzsment szervezeteket képviselő résztve-
vőkkel.

A projektről bővebb információ elérhető: 
www.youngsmes.eu 

oldalon.

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg az INTERREG 
IVC program keretében.
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2013. július 5. és 21. között három hétvégén
Helyszín: Szent István Park

A programból:
Kézműves és kirakodóvásár minden nap!

Július 5-7.:
Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola bemutatói

Botorka Táncegyüttes
Retro Live Music Group

Július 12-14.:
Silverado zenekar

Csíkzsögödi Harom Néptáncegyüttes
Viktória együttes

Július 19-21.:
Intermezzo Latin Club Zenekar

Fűzfő Band
25 éves a Nagycsaládosok Országos Egyesülete

Szandi koncert

2013. július 26 – augusztus 6.
Helyszín: 

Wesselényi Strand főbejárata előtti rendezvénytér  
(Szent Erzsébet liget)

A Hungarikum és Pálinka Fesztivál fellépői között lesz Török 
Ádám és a Mini, A Pribojszki Mátyás Band és az In Diretta 

zenekar.
Részletes program: www.balaton-almadi.hu.

2013. augusztus 9–25.
Helyszín: 

Wesselényi Strand főbejárata előtti rendezvénytér  
(Szent Erzsébet liget)

Ha augusztus, akkor Almádi Borfesztivál. Ezekben a napokban bor-, 
gasztronómia- és kultúra-kedvelők ezrei keresik fel Almádit, hogy 
élvezzék a finom borok, jó ételek melletti beszélgetést, az esti mű-
sorok sokszínűségét és válogassanak a népi iparművészek remekei 
között. 17 napon át tart a vigadalom: estéről estére változatos zenei 
műsor, többek között a Megasztár és az X-faktor sztárjai gondoskod-
nak a jó hangulatról, láthatunk versenytáncosokat és folklór-műsort. 
A kicsiket gyerekműsor várja, s kipróbálhatják a népi mesterségeket 
is. A fesztivál nem ér véget az augusztus 20-i ünnepi műsorral és 
tűzijátékkal, hanem még több szép nyári estét tartogat. 

ALMÁDI NYÁRI FESZTIVÁLOK

Hungarikum és Pálinka Fesztivál

ALMÁDI BORFESZTIVÁL

Almádi Napok
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ötéves a Székelyföldi régió magazin
Tavaly megállapodtunk a székelyudvarhelyi kiadású Régió Magazinnal, hogy 
rendszeresen tallózzuk egymást, olykor átveszünk egymástól egy-egy cikket. 
Most éppen rajtunk a sor, Lukács László írását olvashatják a következő olda-
lakon, amellyel boldog ötéves születésnapot kívánunk laptársunknak! Annál is 
inkább, mert hitvallásunk hasonló. Így írnak erről jubileumi, visszatekintő szá-
mukban: „Minden egyes alkalommal ugyanazok a nagyon fontos célok vezérel-
tek bennünket: pozitív dolgokról írni, példát mutatni és nem másokat bántani. 
56 lapszám alatt csak ezt tettük. Írtunk civilekről, vállalkozókról, művészekről, 
sportolókról, tanáremberekről, tudósokról, a mindennapi emberről, cégekről és 
alapítványokról, csupa olyasmiről, amit értéknek tartottunk. Ez a feladatunk, ezt 
fogjuk tenni a jövőben is, ameddig igény van rá.”

H í r e k ,  i n f o r m á c i ó k  a  k á r p á t  r é G i ó b ó l

Erdély
Sokan, sajnos nagyon sokan csak a he-
lyi strandra, vagy még arra sem gondol-
hatnak. Viszont örvendetes, hogy egyre 
többen választják a szégyenletes trianoni 
paktummal elszakított magyar területe-
ket, ahol tárt karokkal várják a „kisha-
zából” érkezőket. Mi Erdélyre, azon belül 
is a csíki végekre esküszünk, és ajánljuk 
minden kedves pihenni, élményeket sze-
rezni vágyó figyelmébe!

Cikkünk a 38. oldalon

kárpátalja
Szelet vetett, és vihart aratott bizonyos 
körökben a Nemzeti Színház új igazga-
tójának kinevezése. A tény annyi, hogy a 
korábbi direktor megbízatása lejárt, és a 
teátrum élére mást választott az erre fel-
hatalmazott grémium és a szakminiszter. 
Mostanáig nem csillapodnak az indula-
tok, mindössze egy valamiről nem esik 
szó, ki is Vidnyánszky Attila?

Cikkünk a 41. oldalon

„Miért bízom a holnapban, a világ jövőjében, az emberiség békés célba érésében, Isten 
országának az eljövetelében? Mert jó jónak lenni, mert jó jót tenni, szeretettel lehajolni egy 
bajban lévő élethez, segíteni egy tipegő, totyogó kis gyermek nekilendülését az életnek.”

bÖjte csaba atya
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– Ha jól értesültünk, már több mint 
négyszázezer honosítás történt az el-
múlt két év alatt…
 – Négyszázezer körüli a kérelmek szá-
ma világszinten, és azt tapasztaljuk, 
hogy az érdeklődés a honosítás iránt 
itt, Erdélyben nem csökken, továbbra is 
nagyon sokan jelentkeznek annak érde-
kében, hogy beadják a honosítási kérel-
müket, és büszkén mondhatom, hogy 
a csíkszeredai a legnagyobb forgalmú 
magyar külképviselet.

 – Mindennap van eskütétel, vagy van 
egy program, ami szerint folyik az es-
ketés?
 – Minden egyes nap van esketés, akár 
naponta többször is sor kerül állampol-
gársági eskütételekre. Nagyon nagy 
kihívást jelent a számunkra, hogy az 
eskütétel mindenki számára ünnepé-
lyes legyen, mivel egyedi alkalomról 

van szó, azt szeretnénk, hogy mindenki 
olyan élménnyel távozzon, ami megha-
tározó a nemzeti identitás megélésében, 
hiszen mégiscsak az állampolgársági 
eskütétellel lesz magyar állampolgár, 
és az okirat átvételével megszerzi a 
magyar állampolgárságot. Azt szok-
tuk mondani, hogy nem válhat ez egy 
közigazgatási rutinná senki számára, 
hiszen mindenki mélyen átérzi, megéli 
és átéli ezt a pillanatot, nem csak a ké-
relmező személyek, de az ebben részt 
vevő kollégák is.

 – Az elmúlt két évben nagyon sok 
olyan rendezvény volt, amelyeket vál-
lalkozó egyesületekkel, konkrétan a 
Székelyföldi Vállalkozók és Egyesü-
letek Szövetségével (SZVESZ) közö-
sen szerveztek, itt utalnék a Régiók 
találkozása rendezvényre, amely már 
rendszeressé vált.  Miért tartja fon-

tosnak, hogy ezek az események közö-
sen a konzulátussal induljanak el és 
működjenek?
 – Az SZVESZ-szel közösen rendezett 
Székelyföld lehetőségei az Európai Uni-
óban konferencia-sorozat már a negye-
dik állomásán is túl van, és továbbiakat 
is tervezünk, esetenként úgy, hogy csat-
lakoznak hozzánk más rendezvények 
is, mint legutóbb a Kárpátia Magyar-
Román Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében a Magyar Termék Nagy-
díj Vándorkiállítás. A régió és Közép-
Európa jövője szempontjából fontos a 
Székelyföld gazdasági helyzete, az itt 
élő emberek megmaradásának egyik 
kulcskérdése az, hogy lesznek-e mun-
kahelyek, lesz-e gazdasági értelemben 
is vett felemelkedés. Ehhez pedig mun-
kahelyek, vállalkozások kellenek. Tehát 
azt gondoljuk, hogy a munkának van 
értelme és a magunk lehetőségeivel 

Az elmúlt két évben Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa lett a legnagyobb forgalmú magyar külképvi-
selet, miután itt kérelmezik legtöbben a magyar állampolgárságot a kedvezményes honosítás révén. Az ezzel 
járó munka mindennapos, de emellett jut energia a különböző kulturális, gazdasági programok támogatásá-
ra, és ezáltal a magyar-magyar kapcsolatok ápolására is. Dr. Zsigmond Barna Pál, Magyarország csíkszeredai 
főkonzulja válaszolt a Régió Magazin kérdéseire.

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa

Partnerség minden irányba
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EgyüttműködéS
Tatabánya - Horváth Gergely, a Magyar Turizmus 
Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese és dr. Bar-
tók István, az Edutus Főiskola rektora írta alá azt a 
megállapodást, amelyben meghatározták a nemze-
ti turisztikai marketingszervezet és a főiskola közötti 
együttműködés kereteit. A közös munka elsősorban 
a képzés és a kutatás területét érinti: az MT Zrt. 
konzultációs lehetőségeket és szakmai gyakorlatot 
biztosítva segíti az Edutus hallgatóit, míg a főiskola 
határon túli kapcsolatainak felhasználásával segíti 
majd az MT Zrt. kutatási programjait. A turizmus-
ban a marketingeszközök, módszerek állandó vál-
tozása indokolja a folyamatos, gyakorlatorientált 
képzést, továbbképzést, így az Edutus Főiskola az 
MT Zrt. szakmai közreműködésével, állandó kon-
zultáció mellett s a turizmus nemzetközi és hazai 
tendenciáinak figyelembe vételével dolgoz ki kép-
zési programokat.

ezer székely 
leány napja
Csíkszereda - Zeneszótól, nevetéstől és lovak pa-
tájának zajától volt hangos Sarlós Boldogasszony 
napján Csíkszereda központja. Népviseletbe öl-

tözöttek serege lepte el a várost, az Ezer székely 
leány napjára jöttek nagy számban. Ráduly Róbert 
Kálmán, Csíkszereda polgármestere megnyitó be-
szédében elődeink zsenialitására hívta fel a figyel-
met. „Egy régi mondás úgy tartja, hogyha valakinek 
a külcsínjét szeretnéd teljes pompában bemutatni, 
akkor öltöztesd népviseletbe. Ha pedig a belbecs-
ének mélységét akarod megismerni, akkor hozd őt 
nehéz helyzetbe. Az 1920-as impériumváltást kö-
vetően a székelység igen nehéz helyzetbe került. 
A gondviselés úgy rendezte, hogy belbecsünknek, 
lelkünk és hitünk mélységének a legjavára volt 
szükség, hogy ama nehéz időkben helytálljunk, itt 
maradjunk, megőrizzük nemzeti öntudatunk. Minő 
érdekes huszárvágása az eleinknek, hogy 
1931-ben, a nehéz időkben, amikor a A

igyekszünk a munkahelyteremtést se-
gíteni. Ennek egyik eszköze, hogy ilyen 
fórumokat rendezünk akár az SZVESZ 
segítségével, amelyen részt vehetnek 
romániai és magyarországi üzletem-
berek, gazdasági szakemberek, és azt 
reméljük, hogy ezeknek a konferenci-
áknak lesz olyan értelemben hozadéka, 
hogy gazdasági kapcsolatok létesülnek, 
üzleti lehetőségek nyílnak meg, és vég-
ső soron munkahelyek jönnek létre.

 – Nemcsak üzleti, de kulturális ren-
dezvények kezdeményezésében – mint 
az idei Wallenberg-év –, vagy a külön-
böző egyesületek kulturális rendezvé-
nyeinek támogatásában is részt vesz a 
konzulátus. Mi ennek az üzenete?
 – Egy külképviseletnek kiemelt fel-
adata általában a küldő ország kultú-
rájának képviselete. Az egy speciális 
helyzet, hogy itt van a főkonzulátus, 
hiszen a magyar-magyar kulturális 
kapcsolatok fejlesztésében vagyunk 
a leginkább érdekeltek. Ez azt jelenti, 
hogy igyekszünk minél több magyaror-
szági előadót, művészt elhozni, illetve 
igyekszünk erdélyi művészek vonat-
kozásában lehetőséget teremteni ma-
gyarországi szerepvállalásra. Az elmúlt 
évben nagyon sok programot szervez-
tünk mi magunk, illetve csatlakoztunk 
meglévő kezdeményezésekhez. Több 
jelentős kulturális eseményre került 

sor, az egyik ilyen a Wallenberg-év je-
gyében megvalósult Sándor György 
erdélyi turné, de említhetjük a Régió 
Egyesület szervezésében megrendezett 
Színház határtalanul programot, mely-
nek keretében legutóbb Koltai Róbert 
és Eperjes Károly erdélyi turnéjához 
járulhattunk hozzá. Több könyvbemu-
tatót, sok koncertet, kisebb-nagyobb 
kezdeményezést támogattunk Maros-
vásárhelytől Sepsiszentgyörgyig, mint 
például a Váczi Eszter Quartet fellépé-
sét Marosvásárhelyen, de említhetjük a 
Márton Áron tudományos konferenci-
ákat is. Reméljük, hogy a közeljövőben 
is lehetőségeink és kapcsolataink révén 
segíthetjük a magyar-magyar kulturá-
lis kapcsolatokat.

 – Magánemberként is eltelt két év. 
Ilyen szempontból hogyan éli meg a 
csíkszeredai életet?
 – Két évvel ezelőtt költöztünk Csíksze-
redába az akkor hattagú családdal, ami 
mostanra héttagúra bővült. A gyerekek 
idejárnak a Pető Sándor Általános Isko-
lába, és élik a csíkszeredai átlagiskolá-
sok mindennapjait. Ezen felül a három 
nagyobbik fiam hokizik a Csíkszeredai 
Sportklub színeiben, átigazoltak ide az 
UTE-tól.

Lukács László
(Székelyföldi Régió Magazin)



A csíki túrára nem kell különösebben 
felkészülni, telepakolni a hűtőtáská-
kat és a csomagtartót. Az ottani árak 
ugyanis nagyjából az itthonival azono-
sak, sőt az éttermek, a szálláshelyek és 
a benzin talán kicsit olcsóbbak is. Fel-
tétlenül kell viszont egy jó karban lévő 
gépkocsi – bár Budapestről közvetlen 
vonat visz Csíkszeredába, bár a jegy 
nem olcsó –, amely a mintegy hétszáz 
kilométert oda és vissza hiba nélkül 
megteszi. Jól felkészített, kemény pop-
sira is szükség van a tíz-tizenkét órás 
útra, bár megállni bárhol meglehet, ha 
futja a szűkre szabott szabadságból.
Jómagam szinte mindig Ártándnál – 
amely csak öt kilométerre van a Pece-
parti Párizstól, Ady kedvenc városától, 

Nagyváradtól – lépem át az uniós csat-
lakozással szabaddá vált határt. Nagy-
várad ipari részén lépünk be a város-
ba, nem egy nagy élmény. Szerencsére 
tizenöt perc után már a Kanonok sor 
árnyas parkjai szegélyezik az utat, és 
a történelmi belvárost csodálhatjuk. A 
Sebes-Körösön átívelő híd után balra 
tartva folytathatjuk utunkat kincses 
Kolozsvár felé. Ne csodálkozzunk a 
rengeteg stopposon, ez a közlekedési 
forma arrafelé amolyan nemzeti sport. 
Nyugodtan vegyünk fel bárkit, ha van 
helyünk, biztosak lehetünk, hogy a 
potyautas kifizeti az útjára eső ben-
zinpénzt.
Első megálló lehet a Király-hágó, kivá-
ló micseket (háromféle húsból készült, 
grillen sütött kolbászkákat), kürtöska-
lácsot, és egyéb finomságokat vételez-
hetünk. Bánffyhunyad is megérdemel 

egy-két órát, itt a református templom 
mellett táthatjuk a szánkat a helyi ci-
gányság indiai típusú csodapalotái-
nak láttán.
Körösfő kihagyhatatlan, itt feltétle-
nül meg kell állni. Magyar falu ez, 
és ugye a kertek alatt három kislány 
zabot arat… A település végén, az út 
bal oldalán, ahol véget érnek az ottani 
kézművesek termékeit kínáló üzletek, 
térjünk be Nusi nénihez, a nyugdíjas 
tanítónőhöz, akinél baráti szót, hűsítő 
italokat, és igazi, autentikus régisége-
ket kaphatunk.
A határtól mintegy nyolcvan kilomé-
terre terül el Kolozsvár csodálatos 
főterével, a Mátyás-szoborral és a ba-
zilikával. Magyar szót ritkán hallani, 
bár a kávézókban, szállodákban és üz-
letekben természetesen megértik – kö-
szönhetően annak, hogy a határ közeli 

Tavasz végén, nyár elején sok család tervezi a nyaralást. A tehetősebbek karibi, óceániai és egyéb egzotikus 
utakban gondolkodnak. Az átlag magyar Görögországot, Tunéziát, Bulgáriát, vagy a Balatont választja. So-
kan, sajnos nagyon sokan csak a helyi strandra, vagy még arra sem gondolhatnak. Viszont örvendetes, hogy 
egyre többen választják a szégyenletes trianoni paktummal elszakított magyar területeket, ahol tárt karokkal 
várják a „kishazából” érkezőket. Mi Erdélyre, azon belül is a csíki végekre esküszünk, és ajánljuk minden 
kedves pihenni, élményeket szerezni vágyó figyelmébe!

„Ott ahol zúg az a négy folyó”

Erdélyt látni és… 1. rész
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belbecs alapköveire volt szükség, még-
is a külcsín felmutatásához is fordultak. 

Felszólították az akkori fiatalokat, hogy értékeljék 
népviseletüket, egymáshoz való tartozásukat, ezál-
tal erősítsék egymást és a másikon keresztül önma-
gukat. Mondhatjuk, hogy sikert értek el” – hangsú-
lyozta az elöljáró.

európa inTézeT 
eszTerGoMBan
Esztergom - - Európában számos országban létezik 
olyan intézet, amely tudományos igényű kutatáso-
kat végez a határmentiség témájában, kutatásaival 
hozzájárul a határ átjárhatóságát segítő jogsza-
bályok megalkotásához, emellett oktatásokat, kép-
zéseket szervez, és ilyen témákban információs 
szolgálatot működtet.  A CESCI-t 2009-ben azzal 
a céllal hozták létre, hogy a határ menti együtt-
működéseket a francia Mission Opérationnelle 
Transfrontalière mintájára segítse a magyar hatá-
rok mentén. Az Európa Intézet keretében a CESCI a 
2013. évi költségvetési támogatásból európai szín-
vonalú kutatóközpontot hoz létre Esztergomban, 
amely az alábbi szakterületeken egészíti ki a ma 
meglévő struktúrát: térelméleti kutatások, a területi 
együttműködéssel kapcsolatos vizsgálatok (határon 
átnyúló, transznacionális és interregionális), határ 
menti térségek vizsgálata területi, gazdasági, tár-
sadalmi és intézményi szempontból, a határ menti 
együttműködések jogi kereteinek vizsgálata, a több 
szintű kormányzással kapcsolatos vizsgálatok.

Gyorsan juThaTunk 
az adriára
Horvátország - Horvátország július elsején csatla-
kozott az Európai Unióhoz, ami a magyar nyaralók 
számára azt az üdvös változást hozza, hogy meg-

szűnik a vámellenőrzés, és kevesebb lesz a macera 
az úti okmányokkal. Továbbra is elég a személyit 
magunkkal vinni, ha pedig nyaralás közben tengeri 
sünbe lépünk, vagy más baleset ér, ingyen ellátnak. 
A határon akár hosszú perceket is nyerhe-
tünk. Gyorsabb és egyszerűbb lesz a ha-

A

Partiumba és a Mezőségbe szisztema-
tikusan telepítették évszázadok alatt a 
román családokat.

Kolozsvárt elhagyva két út áll előt-
tünk. Ha északra vesszük az irányt, 
akkor Válaszút után jobbra fordulva 
hamarosan Székre látogathatunk. 
Színmagyar település, ahol talán a leg-
jobban megőrizték a hagyományokat, 
a népművészetet, dalokat, táncokat, 
szokásokat. Szinte bárhova bekopog-
hatunk, azonnal terülj-terülj asztalká-
mat varázsolnak elénk a helyiek, meg-
toldva persze egy-egy pohárka jóféle 
szilvapálinkával.
Ezt követően mehetünk Szamosújvár 
felé – itt raboskodott Rózsa Sándor –, 
és Szászrégen irányába. Erre sajnos az 
útviszonyok még nem érték el az uni-
ós színvonalat, így a tengelytörő ka-
landtúra helyett a déli irányt javaslom, 
az 1-es számú nemzetközi főútvonalat, 
amely Torda (gyönyörű hasadékával), 
Aranyosgyéres és Radnót érintésével 
visz bennünket Marosvásárhelyig. Itt 
is érdemes elidőzni, hiszen a román 
forradalom egyik legfontosabb hely-
színe volt, és nem utolsósorban a ja-
varészt magyarok lakta Székelyföld 
egyik fővárosát tisztelhetjük benne. 

Innét kezdve ha keletre haladunk, 
szinte csak magyar szót hallunk, a 
Mezőséget elhagyva pedig hamarosan 
megcsodálhatjuk a Hargitát és átha-
ladhatunk a fantasztikus panorámát 
kínáló különböző havasokon.

A 13-as főútvonal visz bennünket a 
Sóvidékre, a középkori Magyarország 
egyik kincsesbányájába. A só, ételeink 
nélkülözhetetlen ízesítője itt hatalmas 
mennyiségben fordul elő, bányászata 
a mai napig jólétet és biztos megélhe-
tést kínál a tulajdonosoknak és az itt 
dolgozóknak. 
Szováta igazi gyöngyszem a Görgényi-
havasok lábánál, időtlen idők óta üdü-
lő- és gyógyközpont, fantasztikus 
természeti környezetben, vendéglátás-
ban jeleskedő helyiekkel, élményeket 
nyújtó turisztikai kínálattal. Ha előbb 
nem, itt érdemes megpihenni, aludni, 
kipróbálni a fürdők és sóbányák által 
kínált kikapcsolódási lehetőségeket. 
Pihenjünk hát egyet, és a következő 
lapszámban folytatjuk kiruccanásun-
kat a székelyek és csángók varázslatos 
világába!

Veér Károly
(Folytatása következik)
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Válaszúton

Só és fürdők

A
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Miért vagyok optimista? Miért bízom a 
holnapban, a világ jövőjében, az embe-
riség békés célba érésében, Isten orszá-
gának az eljövetelében? Mert jó jónak 
lenni, mert jó jót tenni, szeretettel leha-
jolni egy bajban lévő élethez, segíteni 
egy tipegő, totyogó kis gyermek neki-
lendülését az életnek.
Így születtünk, Isten determinált a 
jóra, a szépre, az igazra. Persze, mint a 
keljfeljancsit minket is ki lehet borítani 
egyensúlyunkból, képesek vagyunk a 
rossz, gonosz dolgok mellett dönteni, 
ott van bennünk az aljasságra, a kép-
mutatásra való hajlam, de tartós, mara-
dandó, tiszta örömöt az embernek csak 
a jó dolgok tudnak okozni.
A rossz, gonosz, sötét dolgok után az 
ember lelke elnehezedik, gombóc lesz 
a gyomrában, összeszorul a szíve, más-
nap nehéz tükörbe nézni, az ember a 
bűnben elmagányosodik, kiég, meg-
betegszik és meghal. Jó tudni, hogy 
a fizikában nincs abszolút felső hatá-
ra a melegnek, de van abszolút zéró 
fok, olyan hideg mely megöl mindent, 
melynél lentebb hűteni már elméletileg 
sem lehet semmit. A szeretetnek, a jó-
ságnak nincs felső foka, mert az maga 
az Isten, a Végtelen. A rosszaságnak, a 
gyűlöletnek van vége, és ez a halál, a 
pusztulás, és utána nincs tovább!!
Jónak lenni jó, életem minden perce 

mit a szeretet, a jóság, az irgalom szol-
gálatára szenteltem, örömmel tölt el, 
boldoggá tesz már itt ezen a földön, de 
minden olyan percet, melyben önző, 
kishitű, tunya, részvét nélküli voltam, 
szégyenlek és bűnbánattal szeretném 
letörölni, nem megtörténtté tenni.
Nem véletlen, hogy „névtelen” kezdő 
színészekkel rendezett egyszerű, de hi-
teles bibliás filmeknek ott kint Ameri-
kában nagyobb a nézettségük, de még 
pragmatista szempontból nézve is jobb 
üzletet jelentenek, mint rafináltan ma-
nipuláló, Istent, Egyházat bemocskoló, 
hatalmas költségvetéssel, feltupírozott 
sztárokkal megrendezett szuperpro-
dukcióknak.
Optimista vagyok, mert jónak lenni 
jó! Bizakodva nézek a holnapba! Miért 
is ne lennék optimista, hisz egy olyan 
világban élek, hol jön egy egyszerű 
bácsi Latin-Amerikából szürke városi 
buszon, két elnyűtt régi bakancsban 
és besétál Rómába, hogy leüljön a pá-
pai székbe. Nevet választ, a világ liheg 
a bevásárló központokban és ő Assisi 
Szent Ferenc nevét veszi fel, egy olyan 
férfinak a nevét, aki nyolcszáz évvel ez-
előtt tudatosan lemondott mindenről és 
Szent Péter sírjánál elcserélte a ruháját 
egy koldussal, majd mint Isten truba-
dúrja élte vidáman, szabadon az életét. 
Jónak lenni jó, az új pápa nem pánikol, 

van ideje, hogy felhívja személyesen a 
postását, hogy megköszönje az eddigi 
munkáját és jelezze, hogy mivel éppen 
pápává választották, hát ezért nem kéri 
tovább az előfizetett újságait. Ezer sí-
kon zajlik az élet ebben a komplikált vi-
lágban és mégis a pápa első nyilvános 
megszólalása alkalmával, ott tolong 
körülötte több mint hatezer újságíró.
Nem csodálkozom azon sem, hogy óri-
ási költséggel, a hajdani ateista Szov-
jetunió utódállama Oroszország, ha-
talmas anyagi erőfeszítéssel elindította 
a hitoktató képzést, hogy tudja beve-
zetni a vallásos nevelést az iskolákba. 
Lehet, hogy a legfelsőbb vezetősége 
az országnak nem mélyen vallásos, 
de tisztába vannak azzal, hogy más 
fenntartható boldogságforrást, mint az 
irgalmas szeretetet, a bölcs hitet nem 
képesek felkínálni a hatalmas ország 
sok-sok lakójának. Egészen biztos, 
hogy nincs más boldogságra vezető 
fenntartható út az emberiség előtt, mint 
a jóság és a szeretet. Meg aztán miért is 
keresnénk más utakat, ha a szolidari-
tás, a szeretet, a bizalom útja maradék-
talanul képes betölteni szívünket, éle-
tünket örömmel, boldogsággal itt ezen 
a földön, és ráadásképpen feljogosít az 
örök boldogság reményére is.

Kisebb testvéri szeretettel, 
Csaba testvér

A Pannónia Kulturális Központ szervezésében június 27-én Böjte Csaba atya gyermekeit fogadták Balatonal-
mádiban. A 46 fő gyermek és 6 kísérő, a délutánt a városban töltötték. Estea Szent Imre templomban Böjte 
Csaba és Szabó János plébános atya tartott szentmisét a Marosszéki Kodály Gyermekkórus jótékonysági műso-
rával egybekötve, amellyel a Szovátán épülő Közösségi Házukra (www.erdelyitunderkert.hu) gyűjtenek. Hálás 
köszönet minden támogatásért! Isten fizesse meg! Az esemény apropóján figyelmükbe ajánljuk Böjte Csaba 
Miért bízom a holnapban? című írását!

Jónak lenni jó!

Böjte Csaba gyermekei 
Balatonalmádiban



tárátkelés a magyar-horvát határon, mivel 
megszűnik a vámellenőrzés. A rendőrségi 
útlevél-ellenőrzés megmarad ugyan, de 

így is csökkenni fog a várakozás. A közös útlevél-
ellenőrzés miatt egy helyen fognak állni a magyar 
és a horvát rendőrök. Ahogy eddig, ezután is le-
het személyi igazolvánnyal utazni Horvátországba. 
Az persze, hogy vámosok nem lesznek, nem jelenti 
azt, hogy szúrópróba-ellenőrzéseket nem végeznek 
majd a határon, továbbá a Nemzeti Adó- és Vámhi-
vatal ellenőrizheti a szabályok betartását a közuta-
kon, parkolókban vagy akár a pályaudvarokon.

szoBroT kap 
BeThlen GáBor
Kolozsvár - - Felállítják Kolozsvárott Bethlen Gábor 
szobrát október 23-án, erdélyi fejedelemmé válasz-
tásának 400. évfordulóján – jelentette be Lezsák 
Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Bethlen Gábor 
Alapítvány kuratóriumának elnöke a Parlamentben. 
Elmondta, a Bethlen Gábor-emlékév programjainak 
előkészítésekor „sikerült az összefogást megteremte-
ni”, amelynek egyik csúcspontja lesz az egész alakos 
bronzszobor felavatása a kolozsvári alsóvárosi refor-
mátus templom kertjében. Lezsák Sándor szólt arról, 
hogy Erdély aranykora címmel középiskolai vetélke-
dőt szerveznek a Kárpát-medencei diákoknak. Ehhez 
igénybe veszik az internet segítségét is. A legjobb 24 
csapatot meghívják a döntőre a Lakiteleki Népfőis-
kolára. Közülük kerülnek majd ki azok, akiket elvisz-
nek a szoboravatásra.

MaGyar leTT a 
polGárMesTer
Beregszász - Ismét magyar polgármestere van 
Beregszásznak: Babják Zoltán az időközi polgár-
mester-választáson a szavazatok 55 százalékának 
megszerzésével győzött. A mintegy 50 százalékos 
részvétel mellett rendben lezajlott választáson az 
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) 
és a vele szövetséges kormányzó Régiók Pártja (PR) 
által indított Babják Zoltán az előzetes adatok sze-
rint 5547 szavazatott kapott. Második helyen Olga 
Bizilja, a Kárpátalján befolyásos Egységes Centrum 
(JC) párt jelöltje végzett a voksok 23 százaléká-
nak megszerzésével. A harmadik helyezett Orosz 
Géza, akit a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövet-
ség (KMKSZ) indított a polgármester-választáson, a 
szavazatok 11 százalékát kapta. A kárpátaljai ma-
gyarság kulturális és oktatási központjának számító 
Beregszászon azért tartottak előrehozott polgármes-
ter-választást, mert a tavaly őszi ukrán parlamenti 
választásokon mandátumot szerzett Gajdos István 
korábbi polgármesternek – az ukrán törvényeknek 
megfelelően – le kellett mondania tisztségéről. A 
voksoláson a mintegy 20 ezer szavazásra jogosult 
beregszászi lakos tíz - köztük három magyar nem-
zetiségű – jelöltre szavazhatott.
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Nézzük a puszta tényeket, ahogy a 
Wikipédia írja: 1964. március 8-án 
született a kárpátaljai Beregszá-
szon. Gyerekkorát a városhoz köze-
li Nagymuzsalyon töltötte. 1985-ben 
bölcsészdiplomát szerzett az Ungvári 
Állami Egyetemen, magyar-történe-
lem szakon. Két évig a Nagymuzsalyi 
Középiskolában tanított, majd felvételt 
nyert a Kijevi Állami Karpenko-Karij 
Színház- és Filmművészeti Egyetemre. 
Itt 1992-ben szerzett rendezői diplo-
mát, emellett 1990-től egészen 1997-ig 
színészmesterséget oktatott az intéz-
ményben.
1992-ben alapító igazgatója volt a Be-
regszászi Illyés Gyula Magyar Nem-
zeti Színháznak, melynek 1993-ban 
művészeti vezetője lett, majd pedig fő-
rendezőként segítette a színház mun-
káját. Magyarországon 1999-től a régi 
Nemzeti Színházban, 2000-től a Pesti 
Magyar Színházban állított színpadra 
darabokat. 2004-től egy évig a Magyar 
Állami Operaház vezető rendezője 
volt. 2006 januárjától a Csokonai Szín-
ház művészeti vezetője, 2007 áprilisától 
ugyanitt megbízott igazgató, 2009 már-
ciusától igazgató. 2008–2010 között a 
szegedi Mezzo, majd Armel Operaver-
seny és Fesztivál művészeti igazgatója, 
2009 óta a Magyar Teátrumi Társaság 
elnöke, 2012 óta a Kaposvári Egyetem 
Színházi Intézetének vezetője. Nős, hat 
gyermek édesapja. 2005-ben a Magyar 

Művészeti Akadémia tagjává válasz-
tották. 2012. december 17-én a Nemzeti 
Színház igazgatójává nevezték ki 2013. 
július 1-jei hatállyal. Megbízatása öt 
évre, 2018. június 30-ig szól.
A száraz mondatok mögött egy érzé-
keny művész, egy ízig-vérig korszerű, 
költői színházat megvalósítani akaró 
fiatalember áll, aki nem mellesleg a 
mai határokon túlról, Kárpátaljáról, 
Beregszászról érkezett. Ez ma ugyebár 
Ukrajna, és Vidnyánszky abban az or-
szágban csinált magyar nyelvű szín-
házat! Nem is akármilyet, színészei – 
Trill Zsolt, Nagy Nelli, Szabó József és 
a többiek – esküsznek rá, és követik őt 
egyik színházból a másikba. Az itthoni 
elismerések mellett egyébként 2002-
ben kiérdemelte az Ukrajna Érdemes 
Művésze címet is.
Ezen sorok írójának volt szerencséje 
együtt dolgozni Vidnyánszky Attilá-
val, mégpedig 1997-ben, A rózsa vére 
című film forgatásán, ahol a direktor 
ezúttal művészeti tanácsadóként mű-
ködött közre. Visszafogott, csendes 
modora, stílusa, lényegre törő hozzá-
szólásai, hely- és emberismerete, szak-
mai hozzáértése, na és fanyar humora, 
közvetlensége miatt mindenki szerette, 
tisztelte a stábban. Ha a Nemzeti igaz-
gatójaként is hasonló tulajdonságokat 
mutat, akkor bátran kijelenthetjük: jól 
választottak a rá voksolók!

Veér Károly

Szelet vetett, és vihart aratott bizonyos körökben a Nemzeti Színház új 
igazgatójának kinevezése. A tény annyi, hogy a korábbi direktor meg-
bízatása lejárt, és a teátrum élére mást választott az erre felhatalmazott 
grémium és a szakminiszter. Mostanáig nem csillapodnak az indulatok, 
mindössze egy valamiről nem esik szó, ki is Vidnyánszky Attila?

Kárpátaljáról érkezett a Nemzeti új igazgatója

Vidnyánszky Attila 
költői színházat szeretne 

Valahol Ukrajnában, A rózsa vére forgatásán 1997-ben. 
Balról jobbra Vidnyánszky Attila, Zsigmond Dezső rendező és Veér Károly díszlettervező

A
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Pedig ha építői nem gondoskodnak a meg-
felelő alapozásról, néha akár elbillenhetett 
volna a nagyszínpad irányába, ahol az esti 
koncertek, táncos produkciók hatalmas tö-
meget vonzottak. A huszonharmadik Játék-
fesztivál péntek esti megnyitóját követően 
a Magna Cum Laude fergeteges koncertje 
zárta a napot, de sokan ellátogattak az Ocho 
Macho bulira is. 
Szombaton a bajvívó téren harminchat csa-
pat mérte össze gasztronómiai tudását: a 
pörköltek, gulyások, ételkülönlegességek 
bevételét, mintegy 232 ezer forintot egy, a 
bázisrepülőtér által létrehozott alapítvány-
nak ajánlották fel. A főzőversenyen a Gyer-

mekjóléti Szolgálat csapata győzedelmes-
kedett.
A tér programjaival egy időben az Erzsé-
bet ligetben zajlott a Bakonyi Betyárok által 
nyolcadik alkalommal rendezett jótékony-
sági motoros nap, ide a kemény rock, és a 
motorcsodák kedvelőit várták a szervezők. 
A Várkertben családi programok szóra-
koztattak kicsiket és nagyokat, a téren pe-
dig – szinte szünet nélkül – számos fellépő 
művészeti csoport gondoskodott a felhőtlen 
kikapcsolódásról. Üde színfoltja volt a fesz-
tiválnak a várost járó, és többször műsort 
adó török néptáncegyüttes is.
Pápa huszonegy éve példás kapcsolatot 

ápol Schwetzingen városával, ezt a barát-
ságot mostantól emléktábla örökíti meg a 
Fő téren. Délután dr. Áldozó Tamás pol-
gármester, és dr. René Pöltl schwetzingeni 
főpolgármester együtt helyezték el a táb-
lát a megújult városközpontban. A pápa-
iak két évvel ezelőtt emlékkövet vittek a 
német város főterének avatására, amit a 
pápai Fő tér első, és a német tér utolsó kö-
vének szántak. Az emléktábla elhelyezése 
ennek a gesztusnak a viszonzása volt. Az 
eseményt a schwetzingeni lőegylet sortüze 
koronázta meg.
Vasárnap horgászverseny, csodavilág, pe-
dálos Moszkvics verseny várta többek kö-
zött az érdeklődőket, de bemutatkoztak a 
fesztiválon az erős emberek, és az utcaze-
nészek is. A három nap a Quimby koncert-
jével, és tűzijátékkal zárult.

Nagy Imre (veol.hu)

Június közepén három napon keresztül fantasztikus hangulat uralta Pápa vá-
rosát, az elképesztő programbőség bizony fejtörést okozott olykor a több ezer 
érdeklődőnek. Az idei Játékfesztivál egyben a megújult Fő tér próbája is volt, s a 
tér bírta a „gyűrődést”.

Hosszú hétvége a szórakozás jegyében Pápán

Játékfesztivál, avagy a Fő tér főpróbája
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A VeszprémFest 2013
A VeszprémFest 2013. július 16. és július 20. között az egyik legbiztosabb pont a 
minőségi nyári kikapcsolódásunkban. Zseniális zenészek, fantasztikus hangulat 
és a nyáresték varázsa a garancia pár igazán felejthetetlen napra! A fellépők 
sorát Diana Krall nyitja, aki a Veszprém Arénában ad koncertet. A következő 
estéken sorban Marcus Miller, Paco De Lucia, a The Nigel Kennedy Quintet és 
Craig David műsorára kerül sor a Szentháromság téren.

H í r e k ,  i n f o r m á c i ó k  a  r é g i ó  k u l t u r á l i s  é s  s p o r t é l e t é b ő l

kocs
Európai hírű találmány a kocsi kocsi, 
az az a könnyű, ötödik kerékkel ellátott 
könnyű szerkezetű szekér. A járművet ko-
csi mesteremberek készítették el, még a 
XIII. században. Az ötödik kerék a jármű 
könnyű kanyarodását, fordulását segítet-
te elő. Igazságos Mátyás királyunknak is 
kedvenc járműve volt a kocsi találmány, 
szívesen utazott vele országjáró útjain.

Cikkünk a 47. oldalon

gárdony
A 2013-as esztendőt a Parlament Gár-
donyi Évnek nyilvánította, az író szüle-
tésének 150. évfordulója alkalmából. A 
kulturális rendezvénysorozat mottója „A 
tollal a csillagokig”, és a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, az egri vármúzeum, valamint 
Gárdony városa irányítja.

Cikkünk az 48. oldalon

„A rendszerváltás idején egy barátom meghívott Amerikába. Ott döbben-
tem rá, hogy aki negyvenéves korára nem éri el a maximumot abban, amit 
elé hozott az élet, az ott, abban az állapotban bebetonozódik, nem lesz képes 
tovább fejlődni.”

dr. kovács józsef
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Út a Pachelbel kamarazenekarig
– Édesanyám szeretett volna óvónő len-
ni, zenét tanulni, neki sajnos nem volt 
rá módja, én azonban tanulhattam. Zon-
gorista szerettem volna lenni, de túl sok 
volt a jelentkező. Ránéztek a kezemre, és 
közölték: hegedülni fogsz. 12–13 évesen 
tudtam, tanítani akarok. A Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskola hegedű tan-
szakán végeztem 1997-ben. A főiskola 
alatt végig az Esztergomi Zeneiskolában 
tanítottam képesítés nélküli hegedűta-
nárként. Férjhez mentem, és miután az 
egész család dorogi, örömmel éltem a 
lehetőséggel, hogy átkerüljek a Dorogi 
Zeneiskolába. 1992 óta tanítok itt.
– A Pachelbel Kamarazenekar hét éve 
működik. Saját növendékeimmel kezd-
tem, majd összefogtunk a nyergesiekkel. 
A Pachelbel kánont játszottuk a legelső 
koncertünkön, így a gyerekek erre sza-

vaztak a névválasztáskor. Fél év után 
találtunk egymásra a kamarakórussal, 
melyet kolléganőm, Farkas Rose-Marie 
hívott életre. A kórus és a zenekar azóta 
évente táborozik. Így készülünk fel a kö-
vetkező tanévre. Péliföldszentkereszt, 
Szántódon, Leányfalu – mindig élmény-
nyel telve tértünk haza.

Meghatározó élmények
– Két éve Erdélyben turnézhattunk. 
Nyolc helyen adtunk koncertet, többek 
között a tordai sóbányában, de eljutot-
tunk Böjte Csaba árvaházaiba is. Volt, 
hogy egy nap három koncertet adtunk, 
de azt a szeretetet, tiszteletet, amit ott 
kaptunk az alatt a néhány nap alatt, 
nehéz lenne viszonoznunk. Ugyan így 
a bánki Amatőr Zenekarok Fesztiválja 
kimondhatatlan élményt hozott a szá-
munkra. Ifjúsági zenekarként megálltuk 
a helyünket a felnőtt csapatok között. Az 
előadásunk után a többi csapattól olyan 
tapsot, ovációt, elismerést kaptunk, amit 
soha sem fogunk elfelejteni, és a gyere-

Dorog városában évente átadásra kerül egy-egy Rauscher György díj. A kitüntetést azok kaphatják meg, akik nagy 
jelentőségű tevékenységükkel Dorog legszélesebb értelemben vett értékeit gazdagították, a város megbecsülésének, 
elismertségének növelését szolgálták. Az alábbiakban kiderül, mivel is érdemelték ki az elismerést. 2012-ben Kolozs-
vári Barnabásné és Farkas Rose-Marie zenetanár megosztva vehette át a díjat, míg 2013-ban Dr. Kovács József népi 
fafaragó iparművész. 

Önmagáért beszélő életutak – Rauscher díjasok

Dorog értékeit gazdagítják

Kolozsvári Barnabásné
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keknek egy életre meghatározó élmény 
lesz. Gyöngyösre a Vonós Zenekarok 
Országos versenyére is bejutottunk. He-
lyezést ugyan nem értünk el, de az, hogy 
az országban az első tíz vonószenekarba 
bejutottunk, így is szép eredménynek 
számít.
– A „Kézfogás” régiós vonószenei kon-
certet két éve hívtuk életre. Esztergomi 
és nyergesi kolléganőkkel gondoltuk 
úgy, hogy közösen felkészülünk egy 
koncertre. Tíz hegedűsnél mégis csak 
jobb a negyven! Végül Párkány is csatla-
kozott hozzánk, ezzel határon átnyúlóvá 
téve ezt a kapcsolatot. A zenekar végül 
hatvan-hetven főre duzzadt. Mondhat-
juk, 4 város 4 zenekara. Úgy döntöttünk, 
hogy táncokat fogunk játszani. A siker 
fergeteges volt. Az idén filmzenékkel 
készültünk és már mind a négy város-
ban volt koncertünk. Mindenki várja a 
folytatást.

Kristálytiszta patak hangja
– Az óvodában választott ki egy tehet-
ségkutató csapat, és azt javasolták, hogy 
zeneiskolába járjak. Kolozsváron – itt él-
tünk – ez egy tizenkét éves iskola, ahol 
tanulmányaim végén zongoristaként 
érettségizhettem. A szolfézs tanárnőm 
fogalmazott úgy egy alkalommal, hogy 
a hangom olyan, mint egy kristály tiszta 
patak. Engem azonban nem érdekelt az 
éneklés, zongorista akartam lenni. Az 

érettségi után aztán szembesültem az-
zal, hogy arra a szakra, amire vágytam, 
mindössze egyetlen embert vettek fel. 
Ekkor fordultam az éneklés felé. Gyakor-
latilag tizennyolc évesen tanultam meg 
énekelni, Trenka Évától a Kolozsvári Ál-
lami Magyar Opera Érdemes Művészé-
től.
– Az éneklés nem olyan, mint egy hang-
szer, ez egy életre szóló szerelem, olyan, 
mint egy fertőzés, amitől nem lehet meg-
szabadulni. Nagyon nagy örömet okoz, 
ami nem mérhető össze azzal, amit egy 
hangszer tud nyújtani. Magam lettem a 
hangszerem. A test maga rezonálés ez 
valahogy eufórikus állapotba röpíti az 
embert.
– Erdélyben az ottani zeneakadémián 
kezdtem a tanulmányaimat, és – mivel 
a forradalom után áttelepültünk – Győr-
ben fejeztem be, ahol énektanári és ka-
maraművészi diplomát szereztem. 85-
90-között a Kolozsvári Magyar Állami 
Opera énekese voltam, 90-től 96-ig a Ma-
gyar Állami Operaház szólistája, majd 
szabadúszóként énekeltem Szegeden, 
Debrecenben, Miskolcon, Németország-
ban, Dél-Afrikában, Franciaországban. 
98-tól kezdtem el tanítani itt a Dorogi Ze-
neiskolában. Sose gondoltam volna, hogy 
tanítani fogok. Ma ugyanolyan szenve-
déllyel csinálom, mint ahogy énekelek.
– A Halleluja kamarakórus 2004-ben állt 
össze, első alkalommal, karácsonykor a 
Messiásból a Halleluja kórust énekeltük 
– ezért ezt a nevet választottuk. Azt gon-
doltam, a társas éneklés egészen más, 
mint a szóló előadás. Jót fog tenni az 
énekeseim önbizalmának, és a közösségi 

szellemnek. Kolléganőm, Kolozsváriné 
Marika ugyanezt tette, ugyanezt gondol-
ta az övéivel. Végül jött az ötlet: álljunk 
össze. Egy zenekar és egy kórus azért 
más.

Opera bemutató
– Mindig valami újat, maradandót sze-
retnénk nyújtani. Elég magasra tettük a 
mércét, irattunk magunknak egy saját 
meseoperát, melyet június 30-án mu-
tattunk be Tokodon. Kálvin Balázs, a 
Dorogi Zeneiskola egykori növendéke, 
aki éppen most volt végzős a Zeneaka-
démián, írt számunka egy operát. A 
szorgalmas és a rest lány című mesét 
választottuk – főleg azért, mert ebben 
mindenki szerephez juthatott –, melyhez 
a szöveget Cselenyák Imre író készítette 
a számunkra. Pályáztunk, és nyertünk. 
A harminckét fős előadásra most is a 
péliföldszentkereszti táborban készül-
tünk fel, és a díszleteket, és a jelmeze-
ket is magunk készítettük. Ez egy igazi 
csapatmunka volt, igazi kihívás mind 
a kórusnak, mind pedig a zenekarnak. 
A kimondottan gyerekeknek szóló elő-
adást szeretnénk, ha a környék összes 
apró lakója láthatná.

A Rauscher-díj
– Teljes meglepetés volt, semmit sem tud-
tunk róla. Megható, különösen tudva, 
hogy ez egy polgári kezdeményezés. Ez a 
díj egy olyan megnyilvánulás a Dorogon 
élők részéről, amely mindannyiunkat 
váratlanul ért, a szeretetet, a tiszteletet 
tükrözi. Jó érzés, ha észreveszik az em-
bert, főleg, hogy mi csupán tettük a dol-
gunkat.

Az alkotási vágy 
mindig is bennem volt
– Zalai születésű vagyok, a fa szeretetét 
onnan hoztam magammal. A tárgyké-
szítéshez való affinitásomat pedig min-
den bizonnyal az apámtól örököltem, aki 
egyfajta ezermester volt. A háború alatt 
az Alföldre kerültem, cselédként mező-
gazdasági munkát végeztem. 1947-ben 
tértem haza és a Tokodi Üveggyárba ke-
rültem, üvegfúvó lettem, hasznát vettem 
a kézügyességemnek. 49-ben innen vo-
nultam be katonának, a légierőnél szol-
gáltam, vezető beosztásban hét esztende-
ig. Mikor leszereltem Hetényegyházán, 
majd Kesztölcön tanácselnök lettem. 
Közben folyamatosan tanultam, vizsgát 
tettem üzemgazdaságtanból, így kiemel-
tek, és a kesztölci téesz élére kerültem. 
Ismét kapcsolatba kerültem a mezőgaz-

Farkas Rose-Marie

Dr. Kovács József 
fafaragó népi iparművész
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dasággal, a munkát végző emberrel, 
megfigyelhettem ennek a világnak 
minden apró részletét. Amikor a té-
esz már lábra állt, hirtelen több jelölt 
is akadt annak vezetésére, engem fi-
noman értesítettek, hogy mondjak le 
az elnöki posztról. Az államigazga-
tásban mindig megbecsült szakem-
ber voltam – ekkorra már befejeztem 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Állam- és Jogtudományi Karát, így 
visszavártak. A jogtanácsosi szak-
vizsgát is szerettem volna letenni, de 
nem engedték – tudták, aki ezt meg-
szerzi, otthagyja a tanácsot –, ezért 
én inkább leszámoltam. Az Ipari Mi-
nisztérium Vezetőképző Intézetéhez 
kerültem jogi előadónak.
– A rendszerváltás idején egy bará-
tom meghívott Amerikába. Ott döb-
bentem rá, hogy aki negyvenéves ko-
rára nem éri el a maximumot abban, 
amit elé hozott az élet, az ott, abban az 
állapotban bebetonozódik, nem lesz 
képes tovább fejlődni. Akkor fogal-
mazódott meg bennem, hogy az egész 
életemet a közfeladatoknak, az admi-
nisztrációnak szenteltem, gyakorlati-
lag megerőszakolva magam, hiszen 
az alkotási vágy időnként fel-feltörve 
folyamatosan megmutatkozott. Rá-
jöttem arra is, hogy akarva-akaratlan 
funkcionális olvasóvá sorvadtam, 
kizárólag azt olvastam, tanultam, 
ami a munkámhoz kellett. Az alko-
táshoz pedig többre volt szükség. 
Éppen ezért, amikor nyugdíjba men-
tem, elhatároztam, hogy kizárólag a 
művészetnek fogok élni, és mindazt, 
amit az életben megtapasztaltam ott 
fogom kamatoztatni. Éreztem, hogy 
itt az ideje váltani. Ekkor már tizen-

hét kiállításon voltam túl, sikereket 
értem el.
– 1978-ban találkoztam először Cs. 
Kiss Ernő fafaragó népi iparművész-
szel egy kiállításán, aki később meg-
tekintette a munkáimat is. Akkoriban 
rendszeresen vadásztam, díszes tró-
featalpakat készítettem, és mellesleg 
szenvedélyesen gyűjtöttem a népi 
motívumokat. Hamarosan a szakkö-
rébe kerültem, és 1988-ban letettem 
a C-kategóriás minősítő vizsgát. Ezt 
követően már szakköröket is vezet-
hettem.
– Szakmai fejlődésemben meghatáro-
zóak voltak Borsos Miklós dombor-
művei. Bútorokat faragtam, és ezeket 
díszítettem aztán domborművekkel. 
Innen már csak egy kis lépés volt, 
hogy a körplasztika felé vegyem az 
irányt. A Borsos művekkel való talál-

kozásom a népi szobrászat felé irányí-
tott, az alkalmazott szobrászat után 
elkezdtem körplasztikákat faragni.

Tisztelet és köszönet
– Dorogon tizenhat évig éltem, öt 
éven át voltam tanácselnök. A város 
sokat fejlődött az irányításom alatt, 
és a dorogiak ma is megbecsülnek, 
rendszeresen meghívnak a fontos 
eseményekre, rendezvényekre. Éve-
ken át szakkört vezettem, fiatalokat 
tanítottam, szakmai szervezet vezeté-
sében is szerepet vállaltam, és számos 
szakmai díjat vehettem át az évtize-
dek alatt. A város is több alkalommal 
megtisztelt az elismerésével. Amikor 
a Rauscher-díjat átvettem, köszönetet 
mondtam a közönségemnek, mert az 
én kiállításaim mindig nagyon látoga-
tottak voltak, és köszönet illeti azokat 
is, akik a szakma képviseletében a pá-
lyámat mindvégig figyelemmel kísér-
ték, segítették. Mindezen túlmenően 
apámnak is szerettem volna hálámat 
leróni Amikor 47-ben hazatértem az 
Alföldről, nehéz volt munkát találni. 
Apám bányász volt, és én is le akar-
tam menni a bányába, de ő nem en-
gedte. Azt mondta, fiam, neked más 
dolgod van az életben. Ez az atyai 
intelem az egész életemben elkísért. 
Meg akartam felelni ennek a képnek, 
mozgatóerőként hatott rám. Éppen 
ezért a 60. Bányásznap alkalmából 
tisztelegni szerettem volna apámnak 
azzal, hogy az erre az alkalomra ké-
szített bányászsorozatot – amelybe 
portréját is belefaragtam – fölajánlot-
tam Dorog városának.

Cseh Teréz
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újra láToGaThaTó 
az árpád-vonal
Kárpátalja - Újra látogatható a második világ-
háborús Árpád-vonal földalatti bunkerrendszere 
Kárpátalján. Az alagutak nagy része mind a mai 
napig sértetlen maradt. Több próbálkozás történt a 
fejújítására, például csiperkegombát szerettek vol-
na termeszteni benne, mások borozóként haszno-
sították volna, a felújított részeket azonban rendre 
kirabolták. A jelenlegi vállalkozó igazi turistalátvá-
nyosságot szeretne kialakítani a bunkerrendszer-
ből. A Magyar Királyi Honvédség a 2. világháború 
előtt Árpád-vonal néven védelmi vonalat épített ki a 
Kárpátokban. Minden járható völgyben bunkereket 

építettek, ahonnan tűz alá lehetett venni az utakat. 
Az Árpád-vonal központi építménye a felsőgerebe-
ni alagútrendszer. A rendszer kétszintes, a felső 35, 
az alsó 55 méter mélyen húzódik másfél kilométer 
hosszan. Ez egy bázis volt azoknak a katonáknak, 
akik a fenti géppuskafészkekben vagy a futóárkok-
ban teljesítettek szolgálatot. Négy kisebb alagúton 
keresztül lehetett eljuttatni hozzájuk a lőszert. A 
bunkerrendszer egyedülálló Európában. A szovje-
teknek soha sem sikerült rohammal elfoglalniuk.

lovaGok és 
a lovaGiassáG
Székesfehérvár - I. László lovagkirály tiszteletére 
névnapján rendezték meg Székesfehérvárott az I. 
Lovagrendi találkozót. Brájer Éva országgyűlési kép-
viselő, alpolgármester elmondta: nem előzmény nél-
küli a program, hiszen a Szabad Színház Történelmi 
Kavalkád című „vándorló” képeskönyve Nagy Judit 
irányításával hamar közkedvelt lett a városlakók kö-
rében. Most ők a kun rablótól megmentett lány Szent 
László-i történetét adták elő. A találkozó résztvevői: 
az I. András Király Lovagrend, a Csőszi Történelmi 
Hagyományőrző Egyesület, a Magyar Királyi Kard-
forgatók Rendje, a Fehérvári Hagyományőrző Íjász 
Egyesület és a Szabad Királyi Kardforgatók.

A Komárom-Esztergom megyei te-
lepülés önkormányzatának szer-
vezésében immár tizenötödik éve, 
hogy kocsitoló fesztivál keretében 
állítanak emléket e nagyszerű és a 
kocsigyártást forradalmasító talál-
mánynak. A technológiát egyébként 

később az autógyártásban is haszno-
sították!
Az idei fesztivál mottója: „Készítsünk 
szekeret”. A régi mesteremberek ta-
lálmányát most ügyes kezű utódaik 
is elkészíthetik. A nemzetközivé vált 
fesztiválon helyi öt-ötfős csapatok 
mellett más országbeli kocsitolók 
is jelezték már részvételüket.  Így 
lesznek olasz, német és a Felvidék-
ről érkező magyar együttesek, akik 
a mintegy 360 kilogramm összsúlyú 

kocsit majd két kilométeres távon 
tolják a község főutcáján. 
Ezenkívül számtalan program várja 
az ideérkezőket. A kocsi csengőtől a 
börböncéig (vajon mi lehet ez?) meg-
ismerkedhetnek az érdeklődők a 
község múltjával, jelenével. A kocsi 

kocsi című, dr. Kemecsi Lajos által írt 
könyv bemutatója is ekkor lesz. Né-
hány program még: Parázs-varázs, 
a Magyarországi Kovács Míves Céh 
bemutatója, buli futam. Ez utóbbiban 
vállalkozó kedvű baráti társaságok 
is tolhatják a szekeret. Lesznek kon-
certek, fogathajtó bemutató és még 
sok vidámság, móka.  Az éles futam-
ban aztán mindenki megmutathatja, 
mennyire rátermett a kocsitolásra.

Kiss T. József

Európai hírű találmány a kocsi kocsi, az az a könnyű, ötödik kerékkel 
ellátott könnyű szerkezetű szekér. A járművet kocsi mesteremberek ké-
szítették el, még a XIII. században. Az ötödik kerék a jármű könnyű ka-
nyarodását, fordulását segítette elő. Igazságos Mátyás királyunknak is 
kedvenc járműve volt a kocsi találmány, szívesen utazott vele országjáró 
útjain.

Újra robog a kocsi kocsi

Kocsitoló Fesztivál 
lesz Kocson
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A Gárdonyi Év eseményekben 
gazdag programot kínál
– Izgalmas feladatot, és természetese rengeteg 
örömet is jelent nekünk a Gárdonyi Év. Város-
unkban – nem sokkal az április 27-ei Petőfi 
Irodalmi Múzeum megnyitóját követően -  az 
idén hatodik alkalommal megrendezésre ke-
rülő Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka-
fesztivál kereten belül tartottuk az író szülő-
házánál a Gárdonyi Emlékév megnyitóját. A 
Velencei-tavi Galériában fogadtuk a Láthatat-
lan ember arcai című vándorkiállítást, mely 
az egri Dobó István Vármúzeum, és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum közös vándorkiállítása. Az 
anyag Egerből érkezett hozzánk, majd innen 
megy tovább Balatonfüredre július elején. 
Irodalmi esteket tartottuk Kedvenc Gárdo-
nyim címmel, vendégünk volt többek között 
Bobory Zoltán, Jókai Anna, Csender Levente, 
és az őszi folytatásban Lackfi János, Keller 
Péter, az író dédunokája. Ezeken az esteken 
zongoraszó mellett beszélgettünk a megjelent 
alkotókkal Gárdonyiról, munkásságáról, a 
vele kapcsolatos olvasmányélményekről.

Gárdonyi Csillagok Fesztivál
– Június 22-én egy újabb nagyobb esemény 
zajlott az ünnepi év jegyében, a Gárdonyi 
Csillagok Fesztivál. Ez tulajdonképpen a helyi 
fiatalok fesztiválja, egy egyéves pályázati pro-

jekt záróeseménye. A TÁMOP program kere-
tében „Közösségi Értékteremtés Gárdonyban” 
címmel nyertünk egy pályázati forrást, mely-
nek az volt a célja, hogy a városban működő 
civilszervezetek és a város felső tagozatos, 
gimnazista diáksága találjanak egymással 
kapcsolódási pontokat. Ennek eredményét 
mutathattuk be ez alkalommal a Gárdonyi 
Géza Emlékház, a Gárdonyi Rönkvár és a 
Velencei-tavi Galéria közötti területen. A 
dinnyési MagSzínház Vásári Bábos Társulat 
Gárdonyi műveiből dramatizálták produkci-
ójukat Mi az a szerelem címmel, melybe a fel-
nőtt tagok mellé gimnazistákat is bevontak. 
Egy másik diákcsapat a gárdonyi Építész és 
Mérnök Körrel összefogva készítette el Gár-
dony város helytörténeti könyvét, melynek 
az ünnepélyes bemutatóját is ezen a feszti-
válon tartottuk. A diákok asszisztensként 
tevékenykedhettek, bepillantást nyerhettek a 
szakma egyes területeibe, a munkában részt 
vevő mérnökök pedig reményeik szerint meg 
tudták mutatni a fiataloknak, hogy milyen 
szép helyen is élnek. Szintén ehhez a naphoz 
kapcsolódik a Gárdonyi Emlékház egyik ter-
mében installált terepasztal, mely az Egri vár 
1552-es állapotát mutatja be ólomkatonákkal 
benépesítve. Szintén az Egri csillagok című 
mű ihlette a Tűzszínház produkcióját, mely a 
török kori cirkuszművészet, vásári produkci-

ók és mai modern mozgásművészet ihletett, 
a város fiataljai szép tűzzsonglőr produkciót 
mutattak be Molnár Hajnalka vezetésével.

A gyerekek kedvence a 
Gárdonyi rönkvár
– A Gárdonyi Évhez kapcsolható egyik kurió-
zumunk – bár ezt már tavaly átadtuk a nagy-
közönségnek – a Gárdonyi Emlékház mellett 
található Gárdonyi rönkvár, ami az Egri vár 
kicsinyített mása, az Egri csillagok c. regény 
helyszíne. A gyerekek nagyon élvezik a já-
tékot itt, a kazamatarendszerrel, tornyokkal, 
színpaddal, gyilokjáróval megépített vár hét-
fő kivételével naponta várja a látogatókat 10-
től 18 óráig. Nemrégiben egy Egri vár terep-
asztalt is átadhattunk, melyet 300 ólomkatona 
népesít be. A látvány hűen tükrözi az 1500-as 
éveket, az egri várvédők korát, az akkori vár-
képet. A várat és környékét 300 ólomkatona 
népesíti be, a török és magyar seregek látvá-
nya lenyűgöző, a hadtörténeti szempontok-
nak megfeleltetett ruházattal és felszereléssel. 
A terepasztal érdekessége, hogy nem csupán 
múzeumi tárgyként tekinthető meg, hanem 
játszható stratégiai játékként is használható, 
egy moderátor segítségével három-háromfős 
csapatok élhetik át újra az egri vitézek hős-
tetteit.

Szebbnél szebb gárdonyi közösségi 
terek – tűzszínházzal, zenei progra-
mokkal
– Nagyon jó helyzetben van a város a kulturá-
lis tereket illetően, uniós és hazai fejlesztések-
nek köszönhetően gyönyörű új épületekkel 

A 2013-as esztendőt a Parlament Gárdonyi Évnek nyilvánította, az író szü-
letésének 150. évfordulója alkalmából. A kulturális rendezvénysorozat mot-
tója „A tollal a csillagokig” a Petőfi Irodalmi Múzeum, az egri vármúzeum, 
valamint Gárdony városa irányítja. A már megvalósult és a még tervezett 
további ünnepi programokról Ocsenás Katalin, a Gárdonyi Könyvtár és Kul-
turális Központ megbízott vezetője mesélt lapuknak.

A gárdonyiak méltó módon ünneplik neves írójukat

Gárdony ünnepli Gárdonyit



rendelkezünk. A város felújította a Nemze-
dékek házát, új tér a Dinnyési Templomkert 
és Hagyományőrző Turisztikai Központ, 
2007-ben a Gárdonyi Emlékház újult meg, 
2012-ben a Gárdonyi rönkvár épült meg. Az 
Agárdi Közösségi Háznak az új értéke a egy 
idén átadott kerámiaműhely lett, a Velen-
cei-tavi Galéria egy romos Magtárépületből 
született újjá 2011-ben – itt kiállításokat, il-
letve a nyáron minden pénteken este kon-
certet tartunk: komolyzenei, jazz és népze-
nei programokkal várjuk a Velencei-tóhoz, 
Gárdonyba látogatókat a Péntek Esti Hang-
tárlat keretében. Dinnyésen két hagyomány-
őrző fesztivál, július 27-én az Anna napi 
Gyümölcsünnepet, ahol a lekvárfőzéstől a 
kemencés gyümölcslepény készítéséig sok 
izgalmas programelem lesz, este flamenco 
est Lippai Andrea táncművésszel és zeneka-
rával, utána a Kákics zenekarral felcsíki szé-
kely és moldvai csángó táncház. Augusztus 
19-én pedig a kenyérünnepet tartjuk hagyo-
mányainkhoz híven a kemence barátokkal, 
akik az ország sok településéről jönnek el 
hozzánk éves találkozójukra, velük kenye-
ret dagasztunk, kovászt készítünk, lepényt 
sütünk a kerti kemencében. Idén a Szent 
István emlékév keretében civil összefogás 
eredményeként korabeli játékokat tanulha-
tunk, játszhatunk, helyi fiatalok, fiatal csa-
ládok közreműködésével, reméljük az egész 
napos hagyományőrző programok idén is 
népszerűek lesznek.

Születésnapi események, programok
– Gárdonyi születésnapjához kötődően, au-
gusztus 2-3-án lesz a legnagyobb szabású 
rendezvényünk. Pénteken este egy Gárdo-
nyi műre komponált kortárs zenei koncerttel 
készülünk - a városunkban élő operaénekes 
Jónás Krisztina részére Gárdonyi versekből 
komponált dalokat Sáry Bánk zeneszerző. 
Ekkor fogjuk átadni az NKA támogatásával 

felújított Anna kápolnát is 
– annak idején itt keresztel-
ték meg Gárdonyi Gézát -, 
ami a Gárdonyi Emlékház 
közelében van. A kápol-
na a jövőben látogatható 
lesz, eddig évente csupán 
egyszer tekinthette meg a 
nagyközönség. Ugyancsak 
az NKA támogatásával ké-
szül egy életnagyságú Gár-
donyi Géza ülő bronzszo-
bor, amely mellett lesz egy 
üres szék, vagyis Gárdonyi 
Géza mellé tudunk majd 
ülni. Ez is az emlékház 
közvetlen közelében lesz. 
Az alkotást Kigl Sándor 
szegedi szobrászművész 
készíti, az avató ünnepség 
szombat délután lesz. Este 
Kaláka koncert, Dankó 
Pista nóták Rezsnyák Ró-
bert előadásában, vásári 
forgatag, irodalmi játékok 
a Zsongó Bárka Egyesület 
szervezésében.
Természetesen nekünk 
gárdonyiaknak is fontos 
az Emlékév célkitűzése, 
az olvasás népszerűsítése, 
a Gárdonyiról ismert kép 
árnyalása, műveinek újra-
olvasása, felfedezése.  A 
helyi óvónénik Gárdonyi 
meséket olvasnak a lefek-
vés előtt a gyerekeknek, az 
iskolákban irodalmi ver-
senyeket rendezünk, lesz 
Gárdonyi irodalmi tábo-
runk is augusztusban.

-réz
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Kell egy csapat!
Tekintettel arra, hogy sportpályával rendel-
kező labdarúgó szakosztályok nem voltak 
Tatán – a Tatai Atlétikai Club szakosztályá-
nak 2008-as megszűnése óta - ezért, sürgős 
megoldást kellett találni a gyerekek spor-
toltatásának megoldására. Sokáig bérelt 
pályákon igyekeztek magas szintű szakmai 
munkát végezni az egyesület akkori edzői, 
Kele Zoltán, Soltész Attila, Szabó Csaba, 
Kisék Szabolcs és Wéber Roland. Az önkor-
mányzati támogatás viszont nem fedezte 
a pályabérlés súlyos anyagi terheit, ezért 
kilátástalan helyzetbe került a szakosztály 
szakmai stábja és a közel 50 gyermek is, 
akik ekkor az egyesület igazolt játékosai 
voltak. 
Nem lehet, hogy nincs megoldás! Nem le-
het, hogy a számítógépek elől elcsábított 
gyerekeket vissza kell engedni a négy fal 
közé! Nem engedhetjük meg, hogy ne for-
málja a fiatalok személyiségét a sport! Kell, 
hogy legyen egy csapat, ahova a focizni 
szerető, egészséges életmódot választó 
gyerekek el tudjanak jönni sportolni! Egy 
gyermekbarát városban kell, hogy legyen 
lehetőség a tömegsportra és a versenyzés-
re, akár családi programmá nemesítve a 
hétvégéket!

Példaértékű együttműködés
A csillagok szerencsés állása páratlan le-
hetőséget teremtett a focipalántáknak és 
vezetőiknek. Tata Város Önkormányzata 

lehetőségeihez mérten, ez időtájt is támo-
gatta anyagilag az egyesületet, de rendezett 
egyesületi viszonyokat remélve a Klapka 
Focisuli beolvadt az akkor már hét szakosz-
tállyal működő Tatai Tömegsport és Tájfutó 
Honvéd Sportegyesületbe. Mint később ki-
derült, reményei beigazolódtak.
A Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd 
Sportegyesületek Országos Szövetség ép-
pen ebben az időszakban kötött együttmű-
ködési szerződést, miszerint minden alaku-
lat parancsnoka egyénileg is jogosult helyi 
honvéd sportegyesületekkel megállapodást 
kötni. A 25. Klapka György Lövészdandár 
Parancsnoka, Sándor Zsolt dandártábornok 
a ráruházott jogokkal élve együttműködé-
si szerződést ajánlott fel az egyesületnek, 
támogatva ezzel a tatai sportolni vágyó fi-
atalokat, beleértve a Klapka Focisuli növen-
dékeit is. 
Egy pillanatra térjünk vissza a névadásra: 
érthető, hogy Ubornyák Attila, aki vállalta 
a szakosztály vezetői teendőket - hivatásos 
katonaként -, utalva a dandárral való szoros 
együttműködésre, a szakosztály névadójá-
nak is Klapka Györgyöt választotta. Jelen-
leg, a labdarúgók a tatai dandár sportpá-
lyáit használják a festői környezetben fekvő 
Fényes fasoron és a fedett műfüves pályát a 
laktanyában.

Vállalkozók, adóra fel!
Jelenleg hat korosztályban (6-tól 15 éves 
korig) mintegy száz gyermek tagja az 

egyesületnek és igen dinamikusan gyara-
podó létszám jellemzi a focisulit. A fiatalok 
a megyei versenyrendszerben és a Bozsik-
programban vesznek részt. A korosztályos 
képzés alapelveinek megfelelően folynak 
az edzések, melynek lényege, hogy minden 
évfolyamnak külön-külön edzője van, aki 
az életkori sajátosságokat figyelembe véve 
határozza meg az edzésmunkát, elősegítve 
mindezzel a gyerekek optimális fejlődését. 
Nagy hangsúlyt fektetnek edzőik szakmai 
felkészültségének folyamatos fenntartásá-
ra és fejlesztésére! Minden edző, a megyé-
ben kiemelkedő módon „UEFA B” szintű 
nemzetközi edzői képesítéssel rendelke-
zik, mely garanciát jelent az igényes szak-
mai munkára.
Céljaik megvalósításához elengedhetetlen 
Tata Város Önkormányzatának támogatá-
sa, valamint a szakosztály vezetője pályá-
zatokból igyekszik forrásokra lelni. Ugyan-
akkor az egyesület sajnos kevés céget talál, 
mely társasági adójának egy részével - vál-
lalkozásának ezzel adókedvezményt bizto-
sítva - támogatná törekvéseiket. Elgondol-
kodtató, hogy abban az esetben, ha lenne 
kellő számú adó-felajánló, milyen ütemben 
roboghatna céljai felé az amúgy is szép 
eredményeket magának tudható több éve 
megyei bajnok focisuli. Kijelenthetjük tehát, 
hogy találtak egy jó lehetőséget minden fi-
atalnak Tatán és környékén, hogy kulturált 
környezetben, baráti légkörben, kiemelke-
dő szakmai felügyelet mellett hódoljanak a 
labdarúgás iránti vonzalmuknak. Támoga-
tók, adóra fel!

Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd 
Sportegyesület Klapka Focisuli 
 2890 Tata, Május 1. út 53/B. 2/2.

A Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület labdarúgó szakosztálya a 
Klapka Focisuli nevet viseli. Mi a furcsa névadás oka? Miért nem egy híres lab-
darúgóról kapta nevét a csapat? A válasz a partnerségben rejlik, az egyesület 
ugyanis szoros együttműködést ápol a helyi laktanyával, a 25. Klapka György Lö-
vészdandárral. A szakosztály jelenlegi szakmai vezetése 2008 óta dolgozik együtt 
a tatai labdarúgás utánpótlásért. 

Száz gyermek rúgja a bőrt Tatán

Klapka Focisuli az utánpótlásért
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