Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők
támogatására a konvergencia régiókban - TÁMOP-2.3.4. A-13 /1
1. Alapvető cél
Jelen pályázat célja azon mikro- és kisvállalkozások, valamint középvállalkozások projektjeinek támogatása, amelyek vállalják, 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 fenntartja.
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.

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

Színpompás gálával ünnepelt az élővizek városa

Tata átvette az Európa Díjat
Az Európa Díjat 2013 áprilisában nyerte el Tata, közösen a németországi Altöttinggel. Az ünnepélyes átadásra Szent István napján került sor, a tatai vár udvarán. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács
alapította elismerést kiemelkedő nemzetközi kapcsolataiért és az
európai eszme helyi szintű képviseletéért érdemelte ki a város.

A közös munka diadala

A díjátadóra az egész város meghívást kapott, hiszen a kitüntetésre Tata minden lakója büszke lehet, nélkülük nem sikerült volna mindezt elérni. Michl
József polgármester erre is kitért ünnepi beszédében:
- Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen kicsivel is hozzájárult városunk
eme dicsőségéhez, a tatai és testvérvárosi kapcsolatok kezdeményezőinek,
megvalósítóinak és életben tartóinak egyaránt. Különös köszönet jár azoknak, akik a trianoni nemzetcsonkítás után határainkon kívülre szorult
magyar településekkel szervezték meg, és tartják fenn a testvérbarátságot
– hangsúlyozta Michl József –, s egy személyt név szerint is említett, mégpedig
Osgyáni Zsuzsannát, a város nemzetközi referensét, aki hosszú évek óta fáradhatatlanul készítette a pályázatokat, melynek eredményeképpen tavas�szal Tata számára kedvező döntés született.

Az európai kapcsolatépítés modellje

A számos színpadi produkcióval fűszerezett ünnepség fénypontja volt a díj
átadása, melyet Axel Fischer, az Európa Tanács Európa Díj Albizottságának
alelnöke nyújtott át Michl Józsefnek, s a színpadra szólították a testvérvárosi
kapcsolatok ápolásában kiemelkedő szerepet játszó tataiakat is. Axel Fischer
a díjhoz fűzött indoklásból kiemelte, hogy Tata kilenc testvérvárosával kiterjedt és változatos cserekapcsolati hálózatot hozott létre. – A 2012-ben szervezett több mint 60 esemény számos olyan kulturális, sport- és iskolai cserét tett
lehetővé, amely Tatát az európai eszme helyi szintű előmozdításának modelljévé teszi Magyarország számára – hangsúlyozta az alelnök.
Az Európa Díj elismerésben 1955-től 2012-ig egész Európából mindössze 70
település vagy régió részesült, Magyarországon eddig csak Szeged vehetett
át ilyen kitüntetést. A folytatás a díj nagyságához méltó volt: a Magyar Állami Operaház művészei az európai operakultúra gyöngyszemeiből válogattak, s tolmácsolták a tataiaknak. Az operaház zenekarát Medveczky Ádám
Kossuth-díjas karmester dirigálta. A nap utolsó mozzanata egy különleges
fényjáték volt: a tatai vár falán fényfestéssel elevenedtek meg a vár építésének pillanatai és egyes jelentős tatai szimbólumok, majd rövid tűzijáték zárta
a műsort.

Altötting is átvette az Európa Díjat

Tata után Altötting városa is átvette az Európa Díjat, melyet közösen nyert el
a két település. A németországi díjátadó ünnepségen részt vett Michl József
országgyűlési képviselő, Tata polgármestere. Herbert Hofauer, Alttötting első
embere elmondta: új partnerkapcsolati lehetőség alakult ki a két település között, hiszen a díj összehozhatja Tatát és Altöttinget. Az ünnepségen beszédet
mondott Michl József, és kiemelte:
- Közösségeinket sok minden összeköti, a történelem viharai mellett erős
kapocs közöttünk a kapucinus szerzetesek történelme és Jézus édesanyjának, Máriának szeretete, tisztelete. Templomunkban ott van annak a szent
Konrádnak a képe is, aki itt az önök városában lett szentté igazi alázatosságával, emberek iránti szeretetével. Az életünk ma is erről kell, hogy szóljon:
szentté lenni egy olyan világban, amelyikben már szinte semmi sem szent.
Széteső családok, egyre kevesebb születendő gyermek, a pénz eluralkodása
mindenen, és az erkölcs, a jóság kisöprése a mindennapi életből. Altöttinget
talán éppen ezért is szeretik a zarándokok. Kell egy hely, ahol újra erőt nyerhetünk, ahol megnyugodhatunk, ahol megtisztulhatunk, ahol megbocsátást
nyerhetünk! Köszönet a Teremtőnek Altöttingért!
Izsáki Zsuzsa

ajánló

E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XIII. évfolyam 111. szám
http://www.regioregia.hu

Komáromban is rezsit csökkentenek – 18. oldal

Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető igazgató

Hadd ragadjam meg az alkalmat – kezdte a beszélgetést dr.
Molnár Attila polgármester –, hogy többedszerre is köszönetet
mondjak azért a példaértékű összefogásért, amit az emberemlékezet óta nem tapasztalt, 845 cm-rel tetőző dunai áradás idején
tanúsítottak a komáromiak! Bár sikerült a folyót a medrében
tartanunk, mégis városvezetőként minden követ megmozgattam, hogy a dunai gátszakasz megépítését előremozdítsam.

Főszerkesztő: Veér Károly

Gazdaságosabb üzemmenet – 34. oldal

Kiadja:
Regio Regia Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971

A 2010-es év nem csak új tulajdonosokat, de új elképzeléseket
is hozott a Tatabányai Erőmű Kft. életében. A most induló
beruházásról, és a további fejlesztési tervekről a társaság két
ügyvezetőjével: Maszlavér Istvánnal és Kamarás Zoltánnal
beszélgettünk.

Munkatársak:
Cseh Teréz, dr. Göde Andrea, Izsáki Zsuzsa,
Kiss T. József, Mórocz Károly,
Réz Napsugár, Tárnay Olivér, Veér Zoltán
Fotó: Aspitos István, Dr. Göde Andrea,
Kiss T. József, Regio Regia archív
Címlapfotó: Regio Regia archív

Pályán a Sikérrel – 42. oldal

Nyomdai előkészítés:
KEM-Bridge Net
Tatabánya

Ha megyei vagy tatabányai labdarúgás a téma, nem mehetünk
el szó nélkül a Sikér Malomipari Zrt. támogató tevékenysége
mellett. A Gyermely, a Sárisáp és a TASK együttesei után most
a Tatabánya FC NB II-es focicsapata mellé álltak.

Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán
Nyomda:
Prospektus Nyomda
8200 Veszprém, Tartu utca 6.
www.prospektusnyomda.hu

Új vezető a Berhidai Kertbarát Kör élén – 47. oldal

„Nincs Berhidai Napok rendezvénysorozat Kertbarát Kör
nélkül” – fogalmazott Pergő Margit polgármester a Berhidai
Kertbarát Kör kiállításának megnyitóján. Az eseményre már
új vezetővel készült a közösség, Kellerné Szász Anikót kértük
meg, hogy mutassa be az idei kiállítás főbb elemeit, és a jövőre
vonatkozó elképzeléseit.

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074
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Újabb városok
Közép-Dunántúlon
Egy ország ünnepelte Szent István napját augusztus huszadikán. Felemelő pillanatoknak voltunk tanúi városainkban, községeinkben. Volt azonban három olyan település, ahol az ünnep kétszeres értelmet nyert. Ebben az
időszakban tartották ugyanis a városavató ünnepségeket
ott, ahol értesültek arról, hogy előreléptek a képzeletbeli
ranglétrán, és ezután község, nagyközség helyett nekik
is jár a városi titulus.
Aba, Csákvár és Tát immár a Közép-Dunántúl kiemelt
települései közé tartoznak. Mostani számunkban az
utóbbi kettőhöz látogattunk, természetesen a következő
magazinban Aba is szerepelni fog.
Csákvár nem először pályázott a városi rangra, ám eddig
ilyen – olyan okok miatt nem sikerült átugrani a lécet.
Felhőtlenül ünnepelhet hát a Vértes fővárosa, ám a mai
vezetők nem felejtik el, hogy elődeik munkája nélkül ez
a nap nem jöhetett volna el.
Ugyanígy gondolják a Duna partján, Táton is, és a városavatóra meghívtak mindenkit, aki él és mozog, és
valamilyen szinten hozzájárult az új státus eléréséhez.
Szép gesztus a régiek megbecsülése, főleg, ha nemcsak
szavakban, hanem tettekben is megnyilvánul.
Úgy érezzük, hogy mindkét újdonsült városban valóban
komolyan gondolják, őrzik, ápolják az elődök örökségét,
hiszen csak erős alapra lehet stabil falakat felépíteni.
Egyikük számára sem jött el a pihenés ideje, hiszen a
diploma átvétele azt jelentette, hogy dimenziókban gondolkodhatnak, tágabban értelmezhetik a településük
fejlesztését, új források nyílnak meg számukra. Ehhez a
városépítő tevékenységhez kíván a szerkesztőség nevében kitartást, erőt és egészséget:
Veér Károly
főszerkesztő
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Megújult Székesfehérvár belvárosa

Sok ezren ünnepeltek az új Fő utcán
A gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló, reggeltől estig tartó programkavalkáddal ünnepelte Székesfehérvár a Fő utca
felújítását. A város új közösségi tere 561 nap alatt újult meg. Este háromnegyed tízkor gyúltak fel a fények: az utcán végigfutó
indamotívumok ledes világítása jelezte, hogy ünnepélyesen is átadták a megújult Fő utcát a fehérváriaknak.
A Belváros rehabilitációjának fontos állomása valósult meg a Fő utca megújulásával. Egy
olyan új közösségi tér jött létre Fehérvár szívében, amely szökőkútjaival és sétára alkalmas területével hívogatja a fehérváriakat és
történelmi fővároshoz méltó képet mutat az
ide érkező vendégeknek.
Gyermekzsivajtól volt hangos délelőtt a Fő
utca, a legkisebbeknek szánt programok
ugyanis már reggel 9 órakor megkezdődtek a
Mátyás király-emlékműnél. A kézműves foglalkozások és játékok sorát Mits Péter zenés
műsora, majd a Csicseri történet és Babszem
Jankó bábszínházi előadás keretében megelevenedő kalandjai színesítették.
Kora délután sokan keresték fel a logikai játékok sokaságát felvonultató sátrat. A Mátyás
emlékműnél játszóház és alkotósarok várta a
gyerekeket és szüleiket. A Zichy ligeti nagyszínpadon számos sztárfellépőt hallhatott a
közönség, a koncertek a gyerekek kedvencével, az Alma együttessel indultak, a délután
folyamán pedig Fehér Adrienn, Jónás Andi,
Bebe és Pély Barnabás zenélt.
Délután tovább szélesedett a programsorozat
kínálata, számos színpadi esemény, koncert,
bemutató várta a fehérváriakat. Négy óra
után már több ezren gyűltek össze a Zichy
liget előtti színpadnál. Nemcsak a látogatók,
hanem a fehérvári vendéglátósok és kézművesek is birtokba vették a megújult Fő utcát.
A kürtőskalácsok és gofrik látványa sok embert késztetett arra, hogy megkóstolja a friss
6

finomságokat. Nyolc órától a Budapest Bár
fellépése nyújtott maradandó élményt a hallgatóságnak.
Este háromnegyed tízkor dr. Cser-Palkovics
András köszöntötte a közel tízezres tömeget.
A közönség soraiban a siket és nagyothallóknak jeltolmács jelezte a színpadon a polgármester ünnepi gondolatait:
- A több mint 1,7 milliárd forintos támogatással megvalósult, összességében 2,1 milliárd
forintot meghaladó beruházásnak köszönhetően teljes pompájában látható a Hiemerház, megújult a Fő utca. Szökőkutak, új utcabútorok színesítik a Belvárost. Ez azonban
mind-mind csak eszköz ahhoz a célhoz, amit

elértünk. Azért csináltuk, hogy közösségi tér
legyen újra Székesfehérváron a nemzet történelmi fővárosának Belvárosa. Kérem, hogy
vigyázzuk, óvjuk, szeressük és járjunk minél
többet itt, legyünk minél erősebb közösség!
– ezekkel a szavakkal adta át Székesfehérvár
polgármestere hivatalosan a megújult Belvárost a fehérváriaknak.
Ezt követően az utcán végigfutó indamotívumok ledes világítása felkapcsolódott, és
ünnepi díszkivilágításba öltözött a Fő utca.
Az egész napos programsorozat utcabállal
zárult.
(www.szekesfehervar.hu)
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„A komáromiak óriási arányú összefogásából, felelősségérzetéből adódik, hogy városunk ott van azon huszonhat hazai település között, amelynek nincs hitele, se tartozása,
és amely e módon saját forrásokból képes az út és közvilágítás-hálózatát fejleszteni.”
dr.

Molnár Attila

Berhida
Már tavaly év végére elkészült ugyan a
Séd patak partján Berhida új büszkesége,
a kultúrpark, ám az avatására csak idén
nyáron került sor. A halasztás okát könnyű
megérteni, hiszen a látvány önmagáért beszél: a téli kopárság helyett, az új szabadidős tér csodálatos zöld pompával fogadja
a helyieket, és környéken élőket.
Cikkünk a 19. oldalon

Balatonkenese
Balatonkenese polgármestere mindenekelőtt sok sikert kívánt Balatonakarattyának,
a városrész lakói ugyanis úgy döntöttek,
hogy a jövőben önálló településként folytatják, 2014-ben saját polgármestert, és
képviselőtestületet választanak. A folytatásban az elmúlt időszak történéseit tekintette át Tömör István.
Cikkünk a 22. oldalon

Új épületben a KEM-i kormányhivatal
Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter és Czunyiné Bertalan Judit megyei kormánymegbízott adta át Tatabányán a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal helyi szerveinek 13 500 négyzetméteres új épületét, amelyet egy csődbe ment
bevásárlóközpontból alakítottak ki 2,3 milliárd forintos költséggel. A miniszter köszöntőjében azt mondta: „itt valósult meg az országban az első olyan fejlesztés, amely megmutatja, hogy milyennek képzeljük el a jövő magyar államát, amelynek fenntartására a
polgárok nem sajnálják a pénzüket, mert jó színvonalú szolgáltatást kapnak”. A megnyitón beszédet mondott Schmidt Csaba, Tatabánya megyei jogú város polgármestere,
valamint Baranyay László, a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója is.
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Csákvár hét év kitartó munka után városi rangot kapott

Végre sikerült!
Nagy volt az öröm a csákvári városavatón. Katonáné dr. Venguszt Beatrix, polgármester és Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő gondolatai után dr. Semjén Zsolt ünnepi köszöntője következett, majd a város kulcsának megáldása, és átadása. Az ingyenes városvacsorán sült szürkemarha, pörkölt és bor került az asztalra az emeletes
Csákvár torta mellé. Az ünneplőket testvértelepüléseik is köszöntötték, Pyrbaumból Konrad Heck, Kászonból pedig András Zoltán polgármester tolmácsolta az ott élők jó kívánságait. A várossá avatás előzményeiről, a további
tervekről Csákvár polgármesterét kérdeztük.
- Mikor fogant meg először a gondolat, hogy Csákvár város legyen?
- Még két ciklussal korábban, 20022006 között kedves elődöm, Giesz János indította el ezt a folyamatot. 2007ben kérvényeztük első ízben. Azóta
- 2010 kivételével, ami választási év
volt, és ilyenkor a jogszabály nem teszi azt lehetővé - minden esztendőben
beadtuk a kérelmet. Már évek óta a
„Mindenképpen várossá nyilvánítandók” közé soroltak bennünket a
szakmai vélemények és a kitűnő infrastruktúránk alapján. A pozitív döntésre mégis sokat kellett várnunk. Az
előző ciklusban három éven át elutasították a kérelmünket, a jelenlegiben
pedig - most először volt döntés a közigazgatási átalakítások miatt – elsőre
sikerült.
- Mit gondol, mi hozta meg a várva
várt sikert?
- 5200 fős lakosságszámmal, fejlett
infrastruktúrával, hatalmas külterülettel és szép, békés környezettel rendelkezünk, mégis további erőfeszítésekre volt szükség. Őszintén szólva
a képviselő-testület már nem nagyon
bízott a sikerben, nem volt egyhangú
a döntés, és csak úgy engedélyezték
a pályázat beadását, ha elvállalom
a tanulmány megírását. Így amióta
polgármester vagyok, minden karácsonykor az aktuális városi pályázaton dolgoztam, hiszen minden évben
beadtuk. A 2006-os 165 oldalról 230-ra
bővültünk. Az új jogszabály ugyanis
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a leendő városnak már azt is előírta,
hogy mutassa be a térségben betöltött
központi szerepét is. Éppen ezért elsősorban ezt kellett erősíteni, és itt az
elmúlt három évben jelentős előrelépések történtek. Több tekintetben is
térségi központtá váltunk.
– Miután a kistérségek megszűntek,
Csákvár kilenc önkormányzattal ös�szefogott, és közös önkormányzati
hivatalt üzemeltetünk. Ugyan így
egészségügyi téren is centrális funkciókat látunk el: van kórház, védőnői
társulás, mentőállomás, orvosi ügyeleti központ. Csákvár egyúttal kereskedelmi központ is, jelentős volumenű bevásárlási lehetőséggel tudunk
szolgálni a környéken élőknek. Természetvédelmi téren hasonló a helyzet: itt található a Vértesi Natúrpark
központja is. A kultúrában is szervezőerőként lépünk fel, nagyrendezvényeink, múzeumunk, saját színtársulatunk, öt állandó kórusunk sokakat
vonz ide a szomszédos településekről. A sport is kiemelt figyelmet kap
városunkban, saját sportcsarnokunk
van, NB II-es asztalitenisz csapatunk,
fejlett labdarúgásunk – részt veszünk
a Bozsik programban is -, és ehhez hasonlóan számos más területen is képesek vagyunk a helyi funkciók mellett
térségi feladatokat is ellátni.
- Milyen új kihívások várnak a városra?
- A legfontosabb, hogy befektetőket
tudjunk vonzani a településre, és

munkahelyeket tudjunk létrehozni.
Ennek érdekében befektetői útmutató
készül, az önkormányzati ingatlanok
mellett pedig összegyűjtöttük a cégek, illetve magánszemélyek által kínált lehetőségeket is. Befektetőbaráttá
tettük továbbá a településrendezési
tervünket is.
– Célul tűztük ki a szennyvíz-csatorna teljes kiépítését - jelenleg a
településkétharmada csatornázott - és
sokat várunk az új pályázatoktól is,
melyeken csak városok indulhatnak.
Ilyenek például a településarculat, és
az útfejlesztés.
- A testvértelepülések is jelen voltak
az avatóünnepségen. Kikkel tartanak kapcsolatot?
- Egyik testvértelepülésünk sem város, úgyhogy nagyon örültek a mi
előrelépésünknek. Náluk teljesen
más közigazgatási viszonyok vannak.
Az erdélyi Kászonnal csupán néhány
éves kapcsolatot ápolunk, a németországi Pyrbaummal azonban nemrégiben ünnepeltük a 25. évfordulónkat.
Csákvár az országban az első öt között volt a testvérvárosi kapcsolatok
létesítésében. Mindkét testvértelepülésünk nagyon örül a várossá nyilvánításunknak, és vezetőik ideutaztak, hogy személyesen adhassák át
nekünk az ott élők jó kívánságait, és
ajándékait, ami hosszú ideig emlékeztetni fog majd bennünket erre a szép
napra.
Cseh Teréz
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Ökopiac

Csákvár rövid
története
Csákvár Fejér megye északi részén, a Zámolyi medencében, a Vérteshegység szélén található település. Már az ie. 2100–as években is lakott
terület volt. Ezt bizonyítják az itt talált sírleletek feliratai, Csákvár határában a Guba-hegy barlangja, a világszerte ismert Báraczházi-, vagy az
Esterházy-barlang. Az I. század végétől a IV. század végéig a település
római provincia volt, ekkor Floriana néven emlegették.
430 körül hun ellenőrzés alá került
a térség, míg Attila meg nem halt. A
honfoglalás után a területet Árpád
vezértől Előd kapta, aki a második
sereg kapitányának, Szabolcs vezérnek volt apja, azzal a kikötéssel,
hogy ő lesz a nyugati határőrség vezetője. Szabolcs vezértől származik
a Csákok nemzetsége, ide vezethető vissza a Csákvár elnevezés is. A
történetírók szerint Szabolcs vezér a
Vértes tövében hatalmas várat kezdett építeni, amit róla Szabolcs várának neveztek el.
A török hódoltság idején Csákvár lakossága jelentősen megfogyatkozott,
a települést felégették. 1638–ban gróf
Eszterházi Miklóst megválasztják
nádorrá. Házasságot kötött a Csák
nemzetségű Nyári Krisztinával, így
lett Csákvárból 307 évig – azaz 1945–
ig Esterházy – birtok. A török elvonulása után a népesség szaporítására
Esterházy gróf külföldről svábokat
hozott be birtokaira – a Német utca

elnevezés ma is ezt őrzi. A betelepített svábokkal együtt iparosok is
érkeztek a községbe. Leghíresebbek
a fazekasok voltak, az itt bányászott
tűzálló agyag kitűnő nyersanyagnak
bizonyult számukra. Ezen kézműipar oly fejlettségre tett szert, hogy
Csákvár a Dunántúl legnagyobb fazekas központja volt.
Az 1919-es vörös terror bukását
követő két évtized békésen telt. Jelentős előrelépés történt a nevelés
terén, élénk egyesületi élet folyt. A
II. világháborúban, 1944–45 fordulóján Magyarország legszörnyűbb
helye a Vértes volt. Három hónapig
hullámzott itt a front. A lakosság
teljesen el volt zárva a külvilágtól,
kiszolgáltatottságban élte át a vérzivataros hónapokat. A háború után
megkezdődött a község fejlődése a
nagyüzemi mezőgazdaság keretei
között. Csákvárt az 1950-es járásrendezés során csatolták a Móri járástól
a Bicskei járáshoz.

az új strandnál

Balatontördemic – A településen új strandot építenek, amely elé néhány helyi lakos termelői piacot álmodott. Az üzemeltetésre létrehozott Lábdi
Piac Egyesület jelenleg bejegyzés alatt áll. A tervek
szerint a piac a jövő tavasszal nyílna, és szombat
délelőttönként várná a vásárlókat. Az ökopiac előkészítő munkái már idén megkezdődtek, rendezvényekkel, helyi fórumokkal azért, hogy a helyi gazdák fel tudjanak készülni a nyitásra. Az első fórumot
Lábdi Piac címmel tavasszal tartották, akkor kutatók,
helyi borászok, már piacot üzemeltetők ismertették
egy helyi piac lehetőségeit, valamint az adott régió
gazdasági és mezőgazdasági lehetőségeit.

Laktanyából

ipartelep

Tapolca - Ha minden a tervek szerint halad a volt
laktanyai ingatlanok helyén ipartelep létesülhet mondta Császár László polgármester. Számos érdeklődő kereste fel a tapolcai önkormányzatot az
elmúlt napokban, hetekben a laktanyai területekkel kapcsolatban. A város számos fórumon hirdeti
a lehetőséget, miután az északi és déli oldalon is
megtörtént a felosztás és immár helyrajzi számok
alapján is beazonosíthatók a hasznosításra szánt
területek, épületek. Pillanatnyilag a legjelentősebb
projektet a helyszínen egy hűtéstechnikával és acél
szerkezetgyártással foglalkozó tapolcai vállalkozás
mondhatja magáénak. Összegében hatszázmilliós
beruházással új telephelyet alakít ki a cég, amely
egyébként az elsőként kezdi meg működését a volt
katonai ingatlanok területén. Az önkormányzat tárgyalásokat folytat egy élelmiszer ipari gépek forgalmazásával foglalkozó céggel, egy faipari céggel, egy
forgácsolással foglalkozó vállalkozással, de nagy reményeket fűznek egy építési hulladékot feldolgozó
cég betelepüléséhez, illetve egy habüveget gyártó
környezetvédelmi projekthez is.

Út

és csatornaépítés

Tatabánya - Alsógalla - Dr. Kancz Csaba Tatabánya alpolgármestere, a körzet önkormányzati képviselője és dr. Jelen Tamás, az Északdunántúli Vízmű
Zrt. vezérigazgatója adta át a munkaterületet Tata-

Csákvár híres szülöttei:
1831: Libényi János, a Ferenc József elleni, 1853-as merénylet
elkövetője.
1881: Paulini Béla író, a magyar műmese megteremtője. Ő írta a Háry
János szövegkönyvét is, melynek zenéjét Kodály Zoltán szerezte
1889: Tersztyánszky Ödön kardvívó olimpiai bajnok

bányán az alsógallai Ady Endre utcában,
ahol 14,5 millió forintos városfejlesztési

A
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A Közép-Dunántúl újabb városa: Tát

Szélesre tárt kapukkal
A régió és Komárom-Esztergom megye legfiatalabb, tizenkettedik városa az Esztergom és Nyergesújfalu között
elterülő kedves Duna-parti település, Tát. Szenes Lajos polgármesterrel, és Dérné dr. Varga Katalin jegyzővel
beszélgettünk.
– A városi rang közös munka eredménye,
amelyben részt vett a hivatali gárda, a mindenkori képviselőtestület, és természetesen
Tát lakossága. Ezért a városavatót is úgy
szerveztük, hogy mindenkit, aki még köztünk él, és a közigazgatásban, az irányításban, az önkormányzati és az intézményi
munkában részt vett, meghívtuk. Mi ezt nem
úgy éljük meg, hogy megvan a siker, hátradőlhetünk a karosszékben. Tát ezek után
egy szélesebb dimenzióban, új lehetőségeket
kapva tud fejlődni. Nekünk, és a következő
önkormányzatoknak az lesz a feladata, hogy
mindezekkel jól éljen, sáfárkodjon.
- Minek köszönhető a városi rang?
- Mi voltunk a megyében az egyetlen település, amelynek lélekszáma meghaladta
az ötezer főt, s nem város, ezért a lakosság
is úgy érezte, hogy eljött az ideje ennek az
elismerésnek. A közösség nem kis áldozattal vállalt olyan feladatokat, amelyek községi szinten nem kötelezőek. Például van
Táton egy 72 főt befogadó idősek bentlakásos otthona, ennek az önkormányzat viseli
minden költségét. Térségi feladatot látunk
el, együttműködünk Mogyorósbányával,
közös az egészségügyi alapellátásunk, a
családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatunk, a bölcsődei, óvodai és alapiskolai
szolgáltatásunk. A többi környező településsel is együttműködünk – Esztergomra
építve – például a háziorvosi, ügyeleti
feladatok ellátásában. Tát tehát a saját zárt
világán kívül mindig nyitott volt és nyitott
is lesz a térségi együttműködésre.
- Mit kell tudni Tát gazdasági életéről?
- A Duna-menti régió - Ácstól Esztergomig - mindig is egy fejlett, urbanizációs
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térség volt. Mi ezt úgy éljük meg, hogy
Tát – fantasztikus földrajzi fekvésének köszönhetően - a Dunakanyar, és Esztergom
nyugati kapuja. Igyekeztünk megóvni ezt
a kincset, és amikor olyan fejlesztési szándékok jelentek meg, amelyek nem voltak
harmóniában ezzel, minden eszközzel
felléptünk ellenük. Olyan fejlesztésekre
van szükség, amelyek figyelembe veszik
a természet értékeit, szolgálják a helyiek
életminőségének javulását, és egyben
gazdasági, idegenforgalmi célokat is szolgálnak. Létrehoztunk saját forrásból egy
vállalkozói övezetet azzal a céllal, hogy a
lakóövezetből kivigyük az ipari tevékenységeket, azoknak fejlesztési és bővülési
lehetőséget biztosítva.
- A város milyen logisztikai háttérrel
rendelkezik?
- Nálunk fut össze a volt 11-es út és a 117es gyorsforgalmi a 10-es belső úttal. Érint
bennünket a megye közlekedésstratégiai
elképzelése is az észak-déli közlekedési
folyosóról, amely a Felvidéket köti össze
Esztergomon keresztül a fővárossal, Tatabányával és Székesfehérvárral. Bízunk
benne, hogy a térségi gazdasági élet fellendítését szolgáló úthálózat a tervezettnek megfelelően fog fejlődni.
- Örökös gond az árvízvédelem. Mikorra
készül el az új védmű?
- Rendszeresen küzdünk az árvízzel.
2002-ben még nem voltak védvonalak,
és az árhullám tapasztalatai gyorsították
a 117-es út - amely egyben árvízvédelmi
fővédvonalunk - megépülését. 2010-ben
iszonyatos időnk volt, esős, csapadékos, és
jött az árhullám. Folyamatban van az ár-

vízvédelmünk második ütemének beruházása, és az építkezés kellős közepén ért
bennünket az idei dunai csúcs. Az eredményes védekezés a kormány előrelátó
döntésének, mellyel a forrásokat biztosította, az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság szervező munkájának, a kivitelező
Swietelsky Kft-nek, és a helyi lakosság
összefogásának köszönhető. A beruházás, mely az árvízi biztonságunkat jelenti,
várhatóan 2014 nyarán fejeződik be.
- Milyen civil, kulturális és sportélet
zajlik a városban?
- Igyekszünk a jóléti, kulturális és sport
örökségünket ápolni, és gyarapítani, például a legnehezebb időkben sem szüntettük meg a bölcsődei szolgáltatást, és ez
egyfajta filozófia. Kultúrházunk is szép,
jól felszerelt, és történelmi gyökereinknek
köszönhetően van német nemzetiségi önkormányzatunk, amely nagy gondot fordít a hagyományok ápolására. A futball
klubban minden generáció megtalálható
az óvodástól a felnőttekig, és az egyesület
évek óta szervezi a térség amatőr, kispályás focistáinak bajnokságát. Az önkéntes
tűzoltókról, a Helytörténeti Értékmentő
Alapítványról, a mazsorettekről, az énekkarról, a Német Nemzetiségi Fúvószenekarról is feltétlenül szót kell ejtenünk,
és a Táncklub, a Baba-klub, a nyugdíjas
klub is dolgozik rendületlenül. Könyvtár,
teleház, zeneiskola, felsorolni is nehéz az
intézményeket, közösségeket. Sokszor a
település erején felül ad segítséget számukra, mert értékesnek, fontosnak tartjuk tevékenységüket.
Veér Károly

önkormányzat

beruházás kezdődött el. A vízmű vállalat a
tavalyi év őszén az Ady utcában 516 méter gerincvezeték, valamint az ehhez kapcsolódó 41
darab házi bekötővezeték cseréjét végezte el. Ennek
a költsége 6,9 millió forint plusz áfa volt. Az év végi
időjárási körülmények miatt az út helyreállítása ideiglenesen murvával történt. A mostani munkálatok
során a vízelvezető rendszer kiépítésével együtt az
érintett területeken megtörténik az útpálya felújítása is. A munkálatok kivitelezője a GEOTECH Kft.

A

Felavatták Gárdonyi Géza
szobrát

Tát központjában honvéd szobor áll az első világháborúban elesettek emlékére

Tát rövid története
A település a Kis-Duna mellett fekszik, északról az ősi folyó ágai ölelik,
míg délről a Gerecse dombjai koszorúzzák. Az egykori fővárostól, Esztergomtól 8 km-re, Budapesttől 45 km-re található a 10-es főút mellett,
mely az egykori Buda – Bécsi országútnak számított. Vonattal elérhető az
Esztergom–Almásfüzitő-vasútvonalon.
A természet-földrajzi adottságoknak
köszönhetően e vidéken már az őskorban is élt ember. A község területén kőeszközök, kőbalta, fenőkő
valamint rézkori edények, cserepek
töredékei, a késő bronzkori urnasíros
kultúrához tartozó edénytöredékek
kerültek felszínre. Bár az újabb kutatások mindig korábbi időre teszik
Tát nevének első említését – lásd legújabban az 1146. évet, midőn Fulkó
hospes a pannonhalmi apátságnak
adja Táton lévő birtokát – azonban
a tátiak a „születési évet” 1181-re teszik. Ekkor adja III. Béla, Árpád-házi
királyunk „Taath” falut az Alamizsnás Szent Jánosról elnevezett lovagrendnek, akiknek utódai a johannita
és a máltai lovagok. A mai templom
helyén álló akkori istentiszteleti helyet már ispotályként is jelezték az
egyes históriákban.
Tát történetének egyik legdicsőségesebb napja az 1685-ben a törökök ellen vívott utolsó „Esztergom-megyei”
ütközet, a híres táti csata. Lotaringiai Károly herceg és Sajtán Ibrahim
százezres serege ütközött itt meg. A
fényes keresztény győzelem után, a
század végére már 17 jobbágy család élt ezen a területen. Az 1710–1740
közötti időben német telepesekkel,

svábokkal és osztrákokkal pótolták
a kipusztult lakosságot. 1851-ben 560
főben jelentették a lélekszámot. Az
első világháborúban majd negyven
fős volt a község katonavesztesége.
1936-ban 344 házban 1499-en laknak. A második világháború végén,
1944–45 fordulóján – a község frontövezetté vált.
A település népessége az 1950-es
években több mint kétszeresére
növekedett (2000 főről 4500 főre),
felépült ugyanis a szocreál stílusú
Tát-Kertváros, a dorogi bányavállalat minta kertvárosa. A komfortos, túlnyomóan iker családi házakat többségében szegény, családos
dorogi bányászoknak utalták ki,
akiknek az új ház jelentős életszínvonal-emelkedést jelentett a korábbi
szűkös dorogi kolónialakásokhoz
képest. Ezzel együtt megváltozott a
település népességének összetétele,
a helyi, többségében sváb falusi lakosság kisebbségbe szorult a bányavállalati alkalmazottakkal szemben.
2006 ősze óta a település határán, a
Halászcsárda mellett áll Szervátiusz
Tibor Kossuth-díjas szobrászművész
„Ister-pár” elnevezésű, összetartozó
emberpárt ábrázoló szobra.

Gárdony - Agárd - Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából felavatták az
író egész alakos szobrát szülőházánál, GárdonyAgárdpusztán. Az egész alakos mű Kligl Sándor
Munkácsy-díjas művész alkotása. Tóth István Gárdony polgármestere beszédében kiemelte: a városban élőknek méltóképpen kell őrizniük Gárdonyi
Géza emlékét. Az új szobor és az elmúlt évek fejlesztései lehetőséget adnak arra, hogy a feladatot
még jobban elláthassák - mondta. A városvezető
emlékeztetett rá, hogy az író szülőházát 2007-ben
újították fel, majd a közelben lévő egykori mag-

tárból galériát alakították ki. Megépült az egri vár
rönkből épült kicsinyített mása, illetve a Gárdonyi
Géza nevét viselő sétány, amely a város szívét köti
össze az emlékházzal. Az emlékév keretében pedig
megújult a Szent Anna-kápolna, ahol az írót megkeresztelték.

Új

sportcsarnok épül

Oroszlány - Nemzetközi kosárlabda-mérkőzések
lebonyolítására alkalmas, 1500 férőhelyes csarnokot építenek Oroszlányban. 2014 őszére a jelenlegi 750 négyzetméteres csarnok mellé egy 2200
négyzetméteres új létesítményt emelnek Oroszlányon - mondta a polgármester Takács Károly. A két
csarnok együttesen olyan sportkomplexumot alkot
majd, amely többek között két küzdőtérrel, nyolc
öltözővel, játékvezetői helyiségekkel, orvosi szobával és egy korszerű sajtóközvetítésre alkalmas szobával is rendelkezik. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elnöke, Szalay Ferenc
tájékoztatása szerint a csarnokfejlesztés az
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Apáról fiúra szállt a mesterség
A SzabóPintér Bau Kft. 1999 óta végez nem csak építőipari szolgáltatásokat Táton. A kezdetek azonban jóval korábbra nyúlnak
vissza. Szabó Tihamér Mihály 1992-ben már édesapjával, Szabó
Mihállyal együtt dolgozott, aki kőművesmester volt.
A fiú magába szívta a szakmát, annak szeretetét. Építőmérnökként és létesítményenergetikai szakmérnökként vezeti a céget,
felesége Pintér Szilvia keramikus, aki a vállalkozásban is társa, és a cég jó működéséhez szükséges hátteret biztosítja. Ma
tíz családnak nyújtanak kereseti, megélhetési lehetőséget, nem
számítva a tekintélyes létszámú alvállalkozói kört.
Fő profiljuk a mély és magasépítés, a generál kivitelezés, és a
mérnöki szolgáltatás. Ebbe beletartozik többek között épületenergetikai szaktanácsadás, energetikai tanúsítvány, hőkamerás
épületvizsgálatok készítése, ingatlanok értékbecslése, műszaki

ellenőrzés, felelős műszaki vezetés.
A számtalan jól elvégzett munka mellett különösen büszkék a
Tát-Újtelepen megvalósított csapadékvíz elvezetés munkálataira. A mintegy 100 millió forintos uniós projektet közbeszerzési
eljáráson nyerte el a Kozi-Szabó Konzorcium és végezte el határidőre a feladatot.
A táti III. Béla Általános Iskola energetikai korszerűsítésében is
részt vett a cég az Energetikai Konzorcium egyik alapító tagjaként, több táti vállalkozó bevonásával. Többek között nyílászárókat cseréltek, kollektorokat, napelemeket építettek be, hőszigetelési munkálatokat és épületgépészeti felújítást végeztek.
Alapelvük a gyors, pontos, minőségi munkavégzés, KomáromEsztergom, Pest megyében és az egész ország területén dolgoznak.

SzabóPintér Bau Kft.
2534 Tát, Babits M. út 31. Tel.:06-30/947-7922 , E-mail: szabo-pinter@invitel.hu; Web: www.szabopinter.hu

Viktória Étterem

Az ízlésesen piros épület elegáns korláttal hívja fel a figyelmet a 10-es főút mentén, az esztergomi leágazás közelében. Látszik, nem családi ház, hanem étterem. Betérünk, Aubéliné, Edit tulajdonossal váltunk néhány szót.
- Családi vállalkozásként nyitottuk az éttermet még 1990ben. Hetvenen férnek el bent és ott van még a terasz, ott
24 fő ülhet le kényelmesen. Specialitásaink a magyaros
ízek, pl. pontypaprikás, szűzérmék, gulyás. Aki egyszer
betér ide, szívesen jön vissza, tudja, finomat eszik. Nem
egy külföldi vendég fordul meg nálunk. Törzsvendégeink
vannak, családias a hangulat. Éttermünk rendezvények
kedvelt helye, tartottunk már itt házassági évfordulót,
keresztelőt, születésnapokat. Készülünk az ünnepekre, a
Márton napra, és a Karácsonyra.
KTJ
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Oroszlányi Sport Egyesület TAO-keretből
finanszírozott fejlesztési programja alapján valósulhat meg. A 900 milliós beruházásból az
542 millió forintos állami támogatás mellett Oroszlány vállalja a közel 400 millió forintos önrészt. Az

A

Traverz Építőipari Kft.
A cég történetének kezdete 1991-be
nyúlik vissza. Szabados Béla egyéni vállalkozásként kezdte az „ipart”,
majd jött családi vállalkozásként a
bt., 2001 óta pedig kft. formájában tevékenykednek az építőipar területén.
15-20 fős munkatársi gárdával, 60-65
fős alvállalkozói létszámmal dolgoznak Magyarország egész területén.
Tevékenységüklakó- és nem lakóépületek építése, kivitelezése.
Több műemlék jellegű épületet, templomot újítottak fel, az elmúlt időszakban
pl. Bajót, Szomor, Bajna, Gyermely, Mogyorósbánya települések templomait
renoválták. Legjelentősebb munkájuk az
Esztergom-Búbánatvölgyben épített Hotel Bellevue szálloda. Referenciáik között
szerepel még többek között a Rosenberg
Hungária Kft. ipari jellegű épületei, vendégháza Esztergomban, a Forest Papír
Kft. épületeinek átalakítása, felújítása,
önkormányzati intézmények felújítása.
Telephelyük kialakítása vissza nem térítendő uniós pályázati forrás segítségével valósult meg, korszerű irodákat,
szociális helyiségeket és raktárcsarno-

új intézmény alkalmas lesz kulturális rendezvények
lebonyolítására, illetve a mindennapos testnevelésre is, és párhuzamosan egyszerre több órát vagy
edzést is befogadhat majd.

Megújul

a

Börgöndi

bekötőút

kot építettek. Szeretnének a stagnáló
állapotból előrelépve tovább ténykedni az építőipar területén. Az árvízi
védekezésből is önzetlenül kivették
részüket, és lehetőségeik szerint támogatnak rendezvényeket, csoportokat
is. Tavaly szép elismerésben részesültek: Szabados Béla ügyvezető Az Év
Építőipari Vállalkozója címet nyerte el
Komárom-Esztergom megyében.
Kiss T. József

Székesfehérvár - A Börgöndön élők régóta megfogalmazott kérése volt, hogy biztonságosan megközelíthetővé váljon lakóhelyük. Ennek a lakossági
igénynek tesz most eleget Székesfehérvár Önkormányzata azzal, hogy megvalósítja a rossz állapotú
út felújítását és ki is szélesítik a közel 800 méteres
szakaszt. A közgyűlés kiválasztotta az útfelújítás kivitelezőjét, ami azt jelenti, hogy még októberben
megindulhat a területen a munka. A beruházás
költségeit Székesfehérvár Önkormányzata biztosítja, összesen mintegy 48 millió forint értékben. Az
útfelújítás még idén elkészül, várhatóan december 15-én már a biztonságos utat használhatják a
börgöndiek.” – ismertette a közgyűlés döntését dr.
Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere egyúttal a városrészben élők türelmét kérte a
kivitelezés idejére.

63. Bányásznap

Tatabánya – Hagyományosan, immár 63. alkalommal, koszorúzással kezdődött a bányásznap a
Vértanúk terén, a csendőrsortűz emlékére. A koszorúk elhelyezése után sokan hoztak még virágokat,
csokrokat az emlékműhöz, de koszorúztak
a többi bányász kegyeleti emlékhelyeken
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4-ÉPV Kft.
Otthon vannak az út- és közműépítésekben
Még csak tíz éves, de már több
tucatnyi referenciával rendelkezik az az építőipari vállalkozás,
amely 2004-ben jött létre. A céget négy szakember alapította,
innen is ered a név: 4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Bár a tulajdonosi kör
többször változott, a cég egyik
alapítója, Szalók Zoltán mérnök,
felelős műszaki vezető maradt,
és most is ő beszélt a 4-ÉPV Kft.
múltjáról, jelenéről, és a jövőről.
Annak idején szinte a semmiből
kezdtek, egy IFA teherautó, aszfaltvágó, döngölő volt az ös�szes eszközük. A kis csapat mégis jól teljesített, és már az első
évben több mint 200 millió forintos árbevételt értek el. Fokozatosan fejlődtek, több lett a megrendelés, és az eszközpark is
bővült. Uniós támogatással teherautókat, különböző kategóriájú rakodógépeket vásároltak. A táti, Törökvész úti telephely
is uniós pályázati segítséggel valósult meg. Sőt telephelyet
vásároltak Dorogon is.
A fő profil az út- és közműépítés, az épületszerkezeti munkák, az épület felújítások. Időközben eleget tettek a minőségbiztosítási követelményeknek, rendelkeznek az ISO:9001 és az
ISO:14001 szabvánnyal. Tanúsított minőségbiztosítási és kör-

Musik Land Utazási Iroda
Tát - immáron - városában
működik hazánk egyetlen olyan utazási irodája,
amely kizárólag külföldi
zenekarok, kórusok, néptánccsoportok Magyarországra történő beutaztatásával,
programjaik
szervezésével, bonyolításával foglalkozik. Az iroda múltjáról Rózsavölgyi Károly, a vállalkozás ügyvezetője beszélt.
- Idén húsz éves a Musik-Land Utazási Iroda, amelyet feleségemmel,
Irénkével alapítottunk. Az ötletet a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar német és osztrák zenekarai adták, akik baráti fellépésre
érkeztek hozzánk, nekik szerveztünk programokat, ez volt az első
referenciánk. Azóta rengeteg külföldi turista fordult meg nálunk,
zenéltek, táncoltak Budapesten a Halászbástyánál, a Balatonon és
persze Esztergomban is. A 13 nyelven olvasható honlapunk (www.
musik-land.hu) tükrözi leginkább tevékenységünket, referenciáinkat. Vendégeink eddig 16 országból érkeztek, Európán kívül az
USÁ-ból és Brazíliából is fogadtunk már csoportot. Az idén először
Ausztráliából érkezett kórus, amely szeptember 29-én együtt lépett
fel a Dorogi Bányász Fúvószenekarral Dorogon, a József Attila Művelődési Házban. A műsorok ingyenesek, legnagyobb öröm, mikor
a fellépők öröme találkozik a nézők örömével. A hobbinak, hivatásnak tartott munkát családunk tagjaival végezzük, igyekszünk,
hogy egyszer a stafétát unokáink vegyék át tőlünk.
KTJ
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nyezetirányítási rendszerben dolgoznak, ami mára elengedhetetlen a közbeszerzéseknél. Jelenleg mintegy 24 főt foglalkoztatnak, mellette legalább ugyanennyi alvállalkozónak is
munkát biztosítanak. Vallják a több lábon állást, többek között
hulladékszállítási és -kezelési engedéllyel is rendelkeznek.
Referencia munkáik közül néhány: Esztergom – belváros:
Berényi Zsigmond utca felújítása, teljes közműhálózatának
átépítése, Nagymaros: kereskedelmi városrész rehabilitációja. Solymár: szennyvíztisztító (alvállalkozás), Szob: családsegítő központ, Piliscsév: körforgalom. Táton is rengeteg utat,
járdát építenek. Ott jártunkkor éppen a fiatal város Szent István úti járdaszakaszát építették. A Budai Vár környékén több
utat újítanak, újítottak fel. Jelenleg is dolgoznak az esztergomi rondella felújításán a budai várban, és folyamatban van
Ipolydamásd község felszíni csapadékvíz elvezetése is.
KTJ
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Csillagház Szolgáltató Pont Oroszlányban

Közösségi házat avattak a
Nyíres-dűlőben
Augusztus végén jeles pillanathoz érkezett az Oroszlán(y)-rész projekt. A
város peremén fekvő Német és Nyíresdűlőben élő, főként roma lakosság
élethelyzetének megsegítésére az önkormányzat közösségi házat adott
át, melyet pályázati támogatásból vásároltak meg, majd közművekkel
látták el. Az átadás előtt a polgármesteri hivatalban hallgathattuk meg a
projektben dolgozók beszámolóját a beruházásról.
Takács Károly polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a ház kialakítása egy
program része, amelyben szociális munka, oktatás és képzés, valamint egészségvédelmi elemek is szerepelnek. Nem
osztogatásról van tehát szó, hanem a
szögesdrótok tényleges lebontásáról. Az
érintettek közreműködésével kívánnak
esélyt adni a hátrányos helyzetű embereknek sorsuk jobbra fordításához, ami
Oroszlányban speciális probléma, mert a
város lakosságának tíz százaléka a roma
kisebbséghez tartozik. A program folytatásaként a város egy munkásszállóban
szeretne szociális bérlakásokat kialakítani, ehhez 200 millió forintos pályázatot nyújtottak be még augusztusban.
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott, országgyűlési képviselő fontosnak tartotta kiemelni, hogy ez a projekt nem csak egyszerűen szocializációs,
hanem reszocializációs projekt is egyben. Létrát nyújt a gödörben lévőknek,
hogy felkapaszkodhassanak, de ehhez
szükséges az ő erejük, kitartásuk is. A
folyamat nem egyszerű, és nem rövid
távú, ám a szociális mentorok segítségével tényleges életlehetőséget kínál a
többszörösen hátrányos helyzetűeknek.
Mátics Katalin, a szociális szolgálat vezetője elmondta, hogy az önkormányzat a Német és a Nyíresdűlő közelében
megvásárolt egy családi házat, ahová
bevezettette az ivóvizet és a csatornát.
Az épület felújítási munkálataiban a
dűlőben élők is részt vettek. A ház átadásával téli hónapokban biztosítható a
telepen élők számára a tisztálkodás és a
melegedés lehetősége. A közösségi házban a szociális munkán túl a mindennapi életvezetéshez, a beilleszkedéshez, a
munkába való visszajutáshoz, a gyermekek iskolai hátrányainak leküzdéséhez
nyújtanak segítséget. 19 férfi kőművessegéd képzést kap, 19 nőt pedig háztáji
termesztésre oktatnak. A szakemberek
a legfontosabbnak azt tekintik, hogy folyamatosan jelen legyenek a területen.
A Német és a Nyíresdűlőben 340 ember
lakik hétvégi házakban, közülük 130 iskoláskorú fiatal. A lakók 90 százaléka a

létminimum alatt él, 40 százaléka adósságterhekkel küzd. Végzettségük a legtöbbször nyolc általános iskolai osztály,
egyharmaduk dolgozik rendszeresen.
Korábban Oroszlány központjában lebontották a leromlott állapotú bérlakásokat. A lakók a lelépési pénzből a dűlőkben vásároltak vagy béreltek olyan
ingatlanokat, amelyek nem lakóháznak
épültek. Az oroszlányi szociális szolgálat nyár közepén zárt le egy egyéves
programot, melyben lakást béreltek korábban a dűlőkben élő embereknek, és
szakmához juttatták őket. A programba
23 embert vontak be, akik közül egyetlen egy sem morzsolódott le. A családtagokkal együtt 38 ember jutott jobb
lakhatási és életfeltételekhez - tette hozzá
Mátics Katalin.
Danó Ibolya, az Oroszlányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ecsetelte
a közösségi házba tervezett programokat. Cigány festők képei lógnak a falakon, lovári nyelvi tábort szerveznek,
napirenden van a tánc- és zenekultúra
ápolása is. A legfőbb cél persze az, hogy
újra megtanítsák dolgozni ezeket az
egyébként nehezen kezelhető embereket.
Utolsóként Petróczi Ferenc, a projektet
segítő Türr István Képző és Kutató Intézet székesfehérvári területi igazgatója
osztotta meg tapasztalatait a népes hallgatósággal. Kiemelte a munka és a tanulás, a társadalmi integráció szerepét,
amihez új, követendő, bár nem kockázat
nélküli módszereket választottak.
A
beszámolókat
követően
a
Nyíresdülőben átadták rendeltetésének
a Csillagház Szolgáltató Pontot, ahol a
projektben résztvevő roma férfiak és
asszonyok szendviccsel, pogácsával,
üdítővel kínálták a vendégeket. Büszkén
mutatták meg a szépen gondozott veteményest, kalauzoltak a saját kezük munkájával kialakított közösségi házban. A
kezdetek bíztatóak, reméljük, hogy megmarad a lelkesedés, és a program hosszú
távon is meghozza gyümölcsét!
Veér Károly

is. A Május 1 parkban bányásznapi kirakodó vásár és kulturális programok várták az
érdeklődőket a három napos ünnepen.

A

Jól

halad a csatorna

beruházás

Sümeg - Félidejéhez érkezett a csatornaépítés a
kistérségben. A ciklus legjelentősebb összegű beruházása 1090 ingatlant tesz komfortosabb, növelve ezzel a forgalmi értékét, valamint hat kistelepülés lakóinak életét teszi könnyebbé, környezetét
egészségesebbé. Hetyefőn és Dabroncon teljesen
kiépült a szennyvízcsatorna hálózat, a másik négy

településen, Gógánfán, Ukkon, Zalaerdődön és
Zalagyömörőben még októberben befejezik azt.
Sümegen a szennyvíztisztítót működés közben korszerűsítik, amely nehezebb feladat, mint zöld mezős
beruházás keretében újat építeni. Az 1,7 milliárd
forintos beruházást az európai unió 1,4 milliárd forinttal támogatta, az érintett hét település 300 millió
forint saját erőt biztosított. A térség települései a fokozottan védett vízbázis felett helyezkednek el, így
különösen fontos a környezet védelme.

Kisvállalkozások
támogatása

Dorog - A mikro-, kis- és közepes vállalkozások
munkahelymegőrző támogatása országosan 6500
új állást hozott létre és 13000 munkahely megtartását segítette elő - mondta a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár Dorogon, ahol a Marcali
Plast családi vállalkozással ünnepélyesen aláírták a
támogatási szerződést.
Czomba Sándor hozzátette, 2010 óta minden évben közel megduplázták

ezen vállalkozói szektor munkahelyteremtő beruházásainak pályázati keretét, idén 13 milliárd forintot
fordítottak erre a célra. Völner Pál infrastruktúráért
felelős államtitkár tájékoztatása szerint a
minisztérium pályázatán a megyéből ös�-

A
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Veszprém finn lépcsővel gazdagodott

Emléket állítottak a barátságnak
Veszprémben a Séd völgyéből most már rövid úton eljuthat a látogató a Gulya-dombra. Az ezt segítő – testvérvárosuk, Rovaniemi nevét viselő – lépcsőt szeptember 19-én avatták fel ünnepélyes keretek között. Veszprém felfelé ívelő
pályán halad az utóbbi években, ennek is köszönhető, hogy szinte minden héten valamilyen avató ünnepségen
vagyunk – kezdte köszöntőjét dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes a Gulya-dombi ünnepélyes avatáson.
– Hozzánk kulturálisan és érzelmi
szempontokból is közel álló nemzettel közösen állíthatunk emléket barátságunknak a lépcső elnevezésével,
amely Veszprém testvérvárosának,
Rovanieminek a nevét kapta. Egy igazi civil kezdeményezésről van szó, helyi polgárok indították el, s nem politikai, állami, önkormányzati szervek
valósították azt meg – hangsúlyozta a
miniszterelnök-helyettes. – Jó látni, hogy
Veszprémben aktív civilek vannak, s a
társadalom iránt felelősséget érző cégek
működnek, melyek az általuk termelt
profitot a közösség jólétére fordítják –
tette hozzá.
- A lépcső jól mutatja, hogyan épült
a két város barátsága – húzta alá Pasi
Tuominen, Magyarország finn nagykövete.
– Fokról-fokra, mindig újabb elemekkel
gazdagodva egy kicsit magasabb szintre
jutottunk – mutatott rá, majd megköszönte
a segítőknek, hogy folyamatosan dolgoznak
a finn-magyar kapcsolatok kiépítésén.
- Egy jó város alapvető ismérve, hogy
együttműködéseken és kapcsolatokon
nyugszik – ezt már Porga Gyula, Veszprém polgármestere mondta. – Abban a
szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
nagyon sok kapcsolat és együttműködés kovásza lehet az önkormányzat.
Olyan civil szervezeteink és gazdasági
társaságaink vannak, akik nyitottak az
együttműködésekre és szívesen nyújta16

nak segítő kezet a városnak. Nekünk,
veszprémieknek nagyon fontosak a
lépcsők, hiszen ezek nélkül nem léteznénk ebben a városban. Elsőre nagynak
tűnő szintkülönbséget látunk a völgy
és a domb között, ez azonban hamar leküzdhető. A lépcső számomra azt üzeni, hogy Rovaniemi ugyan földrajzilag
messze van tőlünk, azonban mégis közel hozzánk!
Reijo Sulsalmi, Rovaniemi város önkormányzatának alelnöke hozta el a testvérváros üdvözletét:
– Kapcsolatunk lépésről lépésre fejlődött, az első lépcsőfok közel 40 éve
készült el. Rovanieminek több mint 10
testvérvárosa van, közülük a legszorosabb kapcsolat Veszprémmel épült ki
- mondta.
Tengerdi Győző, a VERGA Zrt. vezérigazgatója emlékeztetett: egy újabb
összefogásnak köszönhetően jöhetett
létre ez a lépcső, amely összeköti a Séd
partját a Gulya-dombi parkerdővel. Felsorolta az elmúlt időszak fejlesztéseit,
és kiemelte, hogy a társadalmi segítségnyújtás keretében gondolnak a rászorultakra is, karitatív szervezeteken
keresztül az elmúlt évhez hasonlóan
idén ismét tűzifát és élelmet osztanak.
– Ez a lépcső egyben egy híd is, ami ös�szeköti a testvérvárosokat, az embere-

ket, az országokat – húzott párhuzamot.
- A számtalan szabadidős tevékenységet kínáló Séd-völgy újabb turisztikai látványossággal lett gazdagabb. A
Rovaniemi lépcső terméskőből épült,
hossza 111 m, a lépcsőfokok száma 188.
A projekt gazdája, a HM VERGA Zrt.
teljes egészében saját költségén hozta létre a lépcsőt, a beruházás értéke
8 millió forint. A HM VERGA Zrt. „A
jövő a kezünkben van” elnevezésű beruházás sorozatának keretében 2013.
évben mintegy félmilliárd forintot
áldoz közjóléti fejlesztésekre. A vállalat eddigi tevékenységét olyan sikeres
projektek jelzik, mint a Kab-hegyi kilátó, kerékpárút és erdei tornapálya, a
Tekeres-völgyi kerékpárút, valamint a
veszprémi Panoráma út.”
A beszédeket követően dr. Navracsics Tibor, miniszterelnök-helyettes, Porga Gyula,
Veszprém polgármestere, Pasi Tuominen,
Magyarország finn nagykövete, Reijo
Sulsalmi, Rovaniemi város önkormányzatának alelnöke, valamint Tengerdi Győző, a
VERGA Zrt. vezérigazgatója közösen vágta
át a beruházás átadását szimbolizáló nemzeti színű szalagokat, a völgyben pedig három
fát ültettek, utalva a 30 éve tevékenykedő,
a lépcső megépítését megálmodó Veszprémi
Magyar-Finn Egyesületre.
Forrás: Vehír.hu
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Új eszközök a tatabányai kórházban

Csúcstechnológia két
osztályon
Két új, korszerű orvosi berendezéssel, gyógyító és diagnosztikai eszközzel
gyarapodott a tatabányai Szent Borbála Megyei Kórház. Az urológiai és a
gyermekszemészeti osztályon ezután csúcstechnológia segíti a betegek gyógyítását. Az ünnepélyes műszerátadón jártunk.
Az urológia területén az elmúlt években világszerte új és hatékony módszer került bevezetésre, a prosztata
lézer vaporizáció. Az ehhez szükséges eszközt a kórház saját finanszírozásban vásárolta meg mintegy
13 millió forint értékben. Dr. Nagy
Gábor osztályvezető főorvostól megtudtuk, hogy a berendezés alkalmas

A másik műszer a gyermekszemészeti osztályra került. A Plusoptix nevű
videorefraktometer a csecsemők,
kisgyermekek és fogyatékkal élők
szemészeti vizsgálatát egyszerűsíti
és könnyíti meg. A készülék pupillatágítás nélkül tájékoztatást nyújt a
vizsgált személy fénytörési állapotáról. Sok esetben elkerülhető a szülők

szesen 32 mikro-,kis- és közepes vállalkozás nyert el támogatást munkahelyteremtésre. Összesen 136 új állást hoztak létre, miközben
a 250 millió forintos támogatás hozzájárult a vállalkozások által fenntartott 208 munkahely megőrzéséhez.

A

Útfelújítás Dad

és

Mór

között

KEM – Fejér megye - Teljes körű mellékúti rekonstrukció kivitelezési munkálatai kezdődnek meg a
napokban az Új Széchenyi Terv forrásaiból a Komárom-Esztergom megyei Dad és a Fejér megyei Mór
között. A 15,7 kilométeres szakaszt összesen több
mint 2 milliárd forintos uniós támogatásból hozzák
rendbe 2014 nyaráig. A Dad és Mór között megvalósuló útfelújítás során a burkolat a teljes szakaszon

változó vastagságú méretezett erősítőréteget kap.
A lokális teherbírás problémát mutató helyeken a
szakemberek a pályaszerkezet teljes cseréjét is elvégzik. Megújul az út vízelvezető rendszere, megtörténik az országos közúti csomópontok korrekciója. Móron forgalomcsillapító sziget, Pusztavámon
két helyszínen középszigetes gyalogos átkelőhely és
forgalomcsillapító sziget épül. Több helyen új, szabványos autóbusz öböl létesül. Öt közúti híd teljes
felújításon esik át.

Kész

a prosztata felületi kezelésére, képes
a káros, szövetszaporulatot eltüntetni. Előnye többek között az, hogy a
rossz állapotban lévő beteg is műthető, nincs vérzés a beavatkozás során,
és katéterre is csak egy-két napig van
szükség. Gyakorlatilag egy egynapos
sebészeti beavatkozás után hazamehet a beteg. Ezt a csúcstechnológiát
csupán az ország három kórházában
alkalmazzák, így a gyógyítás ezen területén Tatabánya referenciahelynek
számít.

és gyermekek számára egyaránt terhes, atropinos szemcseppel végzett,
otthoni pupillatágítás, így a kisbeteg
könnyek nélkül, pozitív élményekkel
távozhat a vizsgálat végén. A vizsgáló berendezés mintegy 2,3 millió forintba került, megvásárlásához a Budapesti Autófinanszírozási Kft. járult
hozzá. Az ünnepélyes átadáson dr.
Piros Andrea főorvosnő ismertette a
készülék gyakorlati hasznát, előnyeit.
KTJ

a belváros rehabilitációja

Pápa - Szeptember 30-án zárult a Pápa Városközpont funkcióbővítő rehabilitációja című európai
uniós projekt, melynek keretében az elmúlt három
évben megújult a régi Városháza épülete, a Petőfi Filmszínház homlokzata és előtere és elkészült a
barokk Fő tér rehabilitációja. A kétmilliárd forintos
projekt záró rendezvényét a minap tartották a városvezetés és fejlesztésben közreműködők részvételével. Az ünnepélyes ceremóniát megelőző Áldozó
Tamás polgármester elmondta, három év és három
nap telt el azóta, hogy a beruházás megvalósításának első kivitelezői szerződését aláírták, ennyi időre volt szükség, hogy az akkori állapotok helyett a
most láthatók kialakuljanak. A belváros rehabilitációja azonban nem 2010-ben kezdődött, hanem a
90-es évek elején, hiszen ahhoz, hogy a Fő teret
le lehessen zárni és dolgozni lehessen, meg kellett
építeni azokat az alternatív közlekedési folyosókat a
városban, amin a forgalmat innen elvezetik.
17
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Komáromban is rezsit csökkentenek

Megszüntetik a kommunális adót
Hadd ragadjam meg az alkalmat – kezdte a beszélgetést dr. Molnár Attila polgármester -, hogy többedszerre is köszönetet mondjak azért a példaértékű ös�szefogásért, amit az emberemlékezet óta nem tapasztalt, 845 cm-rel tetőző dunai áradás idején tanúsítottak a komáromiak. Bár sikerült a folyót a medrében
tartanunk, mégis városvezetőként minden követ megmozgattam, hogy a dunai
gátszakasz megépítését előremozdítsam.
- Bár egy korábbi pályázati kiírásban megcélzott, részint európai uniós projekt előkészületi munkái már elkezdődtek, a kérdés
mégiscsak az volt, hogy konkrétan mikor
épül meg a gát. Éppen ezért interpelláltam
a belügyminiszter úrhoz, és legnagyobb
örömömre azt a választ kaptam, hogy a
Komárom - Almásfüzitő szakasz közel hétmilliárd forintból megvalósuló védmű fejlesztését 2015 tavaszára be fogjuk fejezni.
Ez rendkívül biztató. Ha ugyanis, ne adj
Isten, újra nyakunkra jön egy a tavaszihoz
hasonló méretű áradás, akkor Komárom teljes biztonságban lesz az irdatlan víztömegtől. Ehhez kapcsolódóan hadd mondjam el,
hogy nemrég Orbán Viktor miniszterelnök
úr Esztergomban is bejelentette, illetve megerősítette azt a korábbi hírt, miszerint 2017re elkészül az új dunai híd Komáromnál.
- Ha már a nagyléptékű beruházásoknál tartunk,
örömteli hír, hogy egy közel fél milliárdos út-járda- és közvilágítási projekt kezdődött a városban…
- Látni kell, hogy nem sok olyan város van
ma hazánkban, amely önerőből képes új infrastrukturális beruházásokat végrehajtani.
Tavaly és tavalyelőtt nem volt lehetőségünk
ilyen típusú munkálatokra, hiszen a válság
elérte városunkat is. Az önkormányzat bérfizetési nehézségekkel küzdött, minden fil18

lért fognunk kellett. Az elmúlt esztendők feszes helyi gazdaságpolitikája azonban mára
meghozta az eredményt, lefaragtuk a milliárdos hiányt. A komáromiak óriási arányú
összefogásából, felelősségérzetéből adódik,
hogy városunk ott van azon huszonhat hazai település között, amelynek nincs hitele,
se tartozása, és amely e módon saját forrásokból képes az út és közvilágítás-hálózatát
fejleszteni. A jelen fejlesztéseket lakossági
igények alapján állítottuk össze, és főként
a közintézmények környékét érintik, hogy
a szülők és a gyermekek biztonsággal közelíthessék meg az óvodát, iskolát. A munkálatokkal november közepére mindenhol
végezni fogunk. Amennyiben lehetőségünk lesz rá, ezt a trendet szeretnénk folytatni a jövőben is. Ezek a felújítások annak
is köszönhetőek, hogy a helyi adómorál
jelentősen javult az elmúlt években. A város gazdálkodása stabil, költségvetésünk
kiegyensúlyozott. Ezért örömmel jelentem
be a helyi adórendelet módosítását, mely
szerint 2014. január 1-től eltöröljük a városi
kommunális adót!
- A Microsoft – Nokia adásvétellel kapcsolatban
is hasonló jó hírekkel tud szolgálni?
- A Nokia helyi üzemegységének vezetése
hivatalosan tájékoztatott az adásvételről.
Megjegyzem, mikor a két cégóriás együtt-

működési szerződést kötött, egy ilyen jellegű üzlet benne volt a levegőben. Értesülésem szerint a konkrét adásvétel jövő év első
negyedévéig lezajlik. A most rendelkezésre
álló információkból azt lehet tudni, hogy a
Nokiának a komáromi az egyetlen európai
üzeme. Emlékszünk, mikor a finn cégnél az
volt a kérdés, hogy az anyaországi, tehát a
finn gyárát, vagy a magyarországi üzemét
zárja-e be, ők a finn üzem bezárása mellett
döntöttek, ami nagyban megnövelte Komáromi értékét. Mivel a Microsoft a jövőben
leginkább az okostelefonok piacán próbál új
pozíciókat szerezni, és mivel a Nokia egyetlen európai okostelefon üzeme nálunk van,
okkal bizakodhatunk, hogy a cég hosszabb
távon is városunkban marad, és a jelenlegi
2100-nál még több embernek ad majd munkát.
- Az új választási törvény már nem engedi meg,
hogy országgyűlési képviselő polgármester is legyen. Ön melyik szolgálatot választja jövőre?
- Nekem itt van dolgom Komáromban! Szeretem a városunkat, a helyieket. A döntést
azonban nem nekem, hanem a választópolgároknak kell meghozni. Az elmúlt években együtt jártuk meg a mennyet és poklot.
Mikor szinte már kilátástalan volt a helyzet,
a komáromiaktól rengeteg bátorítást kaptam, amit ezúton is köszönök. Most úgy
tűnik, a sok munka eredményre vezetett.
Amennyiben a helyiek úgy döntenek, hogy
azokat a folyamatokat, amiket együtt indítottunk be, a jövőben is együtt folytassuk,
úgy ebben én partner leszek, és számítok a
támogatásukra!
A Komáromi Hírlap cikke nyomán
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Átadták

az új

kézilabda-csarnokot

A berhidaiak új közösségi térrel gyarapodtak

Balatonfüred - Mintegy 560 millióból készült el
a Lóczy Lajos Gimnázium és Idegenforgalmi Szakközépiskolában kialakított új kézilabda csarnok. A
20x40 méteres, kétfelé osztható kézilabda pálya
nemcsak a testnevelés óráknak ad helyet, a helyi
kézilabda utánpótlás-nevelésben is fontos szerepe
lesz. A 150 férőhelyes lelátóval, öltözőkkel, orvosi
szobával, szertárral külön vizesblokkal, recepcióval
és büfével ellátott csarnok a látványsportágakat
erősítő TAO-program keretében létesült. A beru-

Kultúrpark a Séd partján
Már tavaly év végére elkészült ugyan a Séd patak partján Berhida új büszkesége, a kultúrpark, ám az avatására csak idén nyáron került sor. A halasztás okát könnyű megérteni, hiszen a látvány önmagáért beszél: a téli
kopárság helyett, az új szabadidős tér csodálatos zöld pompával fogadja a
helyieket, és környéken élőket.
Egy közel egyhektáros, korábban teljesen
elhagyatott, gondozatlan területen alakított ki az önkormányzat egy szabadtéri
közösségi kultúr- és pihenőparkot, mely
a város valamennyi korosztálya számára
képes lesz kellemes időtöltést nyújtani.
A többfunkciósra tervezett zöldterület
a szabadlevegőn történő mozgástól az
ismeretterjesztésen át, a tanulásig, pihenésig sokféle lehetőséget kínál.
A patak bal partján, a Kis-tó körül - kihasználva a terület adottságait -, egy
többszintes parkot terveztek. A legmélyebben a tóból kivezető ér két partja
fekszik. A túlsó oldalon – a vízpart feltöltése után – egy zsilipekkel felosztott
vizes játszóteret alakítottak ki, ahol a
gyerekek a víz fizikai tulajdonságaival
ismerkedhetnek. Innen lépcsők vezetnek a terület legmagasabb pontjára, az
ott nyíló téren olyan eszközöket találunk, amelyek a gyerekek egyensúlyérzékét, mozgáskoordinációját fejlesztik,
a közösségbe való beilleszkedésüket
segítik. Szemben, a Séd túloldalán szalonnasütő helyek és egy ivókút várja
piknikezni vágyókat.
Innen indul egy, a Sédre néző ülőlépcsősor, melyhez a központi szintről –
csakúgy, mint a patak partjához – sétaút vezet. Íves vonalvezetésű, térkővel
burkolt gyalogút csalogat a tó irányába, megkerüli azt, és ezáltal összeköti
a különböző funkciójú területeket.
A sétányon elindulva elsőként a vakok
és gyengénlátók kertje mellett haladunk el, ahol a szaglást és a tapintást
stimuláló növények pompáznak. Ehhez kapcsolódik a park központját
alkotó, két sorban kialakított ülőfal-

rendszer, mely a Kis-tó és a víztükör
fölé nyúló félköríves, fából készült
napozó stég felé néz. A stég előtti szabad, gyepes területen egy terepmodell
is helyet kapott, mely a Séd vonalát és
a kistérségi összefogásban részt vevő
településeket – Berhida, Hajmáskér,
Királyszentistván, Papkeszi, Sóly,
Vilonya – hivatott jelképezni. Itt tehát
lehet pihenni, napozni, de akár kulturális rendezvények lebonyolítására is
kitűnő helyszínként szolgálhat.
Az út tovább halad – átkelve egy átereszen a tó vizét elszállító ér fölött -, és
máris a vizes élőhely rekonstrukciós
területre érünk. Visszaérve a kiindulóponthoz a látogatók kényelmét szolgáló vizesblokk fogad. A főbejáratnál
lévő térről murvás út vezet tovább a
Kossuth Lajos utca irányába, ennek
mentén egy sportolási célokra alkalmas területet szeretnének kialakítani
úgy, hogy a zegzúgossá tett, cserjékkel
takart részekbe különféle szabadtéri
fitness eszközöket helyeznek el. Ezek
főleg a felnőtt korosztályt szolgálják
majd. Az út mentén található egy nagykiterjedésű, összefüggő gyepfelület is,
itt reményeik szerint a labdajátékok
szerelmesei találják majd meg a nekik
való időtöltést. Az út végül csatlakozik
a Kossuth Lajos utcával párhuzamosan
futó, már meglévő járdához, ezzel egy
újabb bejáratot biztosítva a parkba.
A kultúrpark sokszínű és sokfunkciós
tereivel igazi paradicsomi környezetet
nyújt tehát az itt élőknek a sportoláshoz, szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz. Biztosra vehető, hogy rövid időn
belül a berhidaiak kedvencévé válik.

házás teljes költsége 562,5 millió forint volt, ebből
394 millió forintot, a beruházás hetven százalékát,
fedezte a társasági nyereségadóból igényelhető támogatásokra beadott pályázaton nyert összeg.

Új

szakrendelőt adtak át

Tata – A város és a kistérség ügyeleti ellátását, valamint védőnői és iskola-egészségügyi ellátását biztosító intézményt adtak át Tatán egy felújított műemléki épületben. Michl József polgármester elmondta,
a most átadott, új alapellátó helyszínét hosszú távra
bérli az önkormányzat egy magánszemélytől, aki
felújította a Wagner ház néven ismert ingatlant.

A műemléki védettség alatt álló ház földszintjén
az önkormányzat igényei alapján alakították ki az
ügyeleti rendelőt és a védőnői szolgálat tanácsadó
helyiségeit. Az emeleti részben az orvosi és sofőrpihenő, valamint irodahelyiségek és kiszolgáló helyiségek találhatók. A Fürdő utcában lévő Wagner ház
Tata egyik legrégebbi, még most is használatban
lévő épülete. Évszázadokon át malomként működött, a Wagner család 1840-ben vásárolta meg, és
a malom alatt kisebb közfürdőt üzemeltettek.
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Civil kezdeményezésre, pályázati forrásból és városi
összefogásból újult meg a kápolna támfala és lépcsője

Adonyban megújult a kápolna környéke

Cél a nehéz időszak túlélése
Adony polgármesterétől, Ronyecz Pétertől megtudtuk, hogy sikerrel jártak az önkormányzat tárgyalásai, és a város
lakóinak nem kell Dunaújvárosba utazni ügyeik elintézéséhez, hiszen a helyi okmányiroda hamarosan kormányablakká alakul át. Persze nem csak erről, hanem a Duna-menti kisvárost érintő egyéb kérdésekről is beszélgettünk.
- Hogy vészelte át a város minden idők
legnagyobb dunai árvízét?
- Adonyt teljes vonalában érintette a
nyári árvíz, az a szerencsénk, hogy a
6-os számú főút az árvízvédelmi fővédvonal, és ez egy jó állapotú töltés.
Ugyan a legmagasabb árvizet mérték az
idén, de ez nem okozott problémát. Ami
gondot jelentett, az a 6-os út Duna felöli
oldalán lévő révterület, ahol sajnos van
néhány állandó lakos is, őket és a dolgaikat kellett biztonságba helyezni. Ettől
függetlenül folyamatos ügyeletet tartottunk, készültünk homokzsákokkal, de
szerencsére ezekre nem volt szükség.
Jelentkezett ugyan itt-ott kisebb buzgár
a gát városi oldalán, de olyan gyorsan
levonult az árhullám, hogy ezek sem
okoztak nagyobb problémát.
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ilyen fontos esetben az osztott felelősség nem jó, legyen egy kézben mindenféle vonatkozásban az iskola. Az egy
más kérdés, hogy gazdaságilag mindez
miként érinti Adonyt. Durván negyven és ötven millió forint között van
az a forrás, amit ezzel elveszítettünk.
A finanszírozás nekünk százmillióba
került eddig, most pedig száznegyven
milliót fizetünk az államnak. Ebből a
szempontból tehát nem jöttünk ki valami jól az intézmény átadásából. Persze
a gazdasági oldal egy dolog, bízunk
abban, ha anyagilag nem is, de szakmai
oldalról ez a hiány meg fog térülni az
oktatás színvonalában.

néz ki, hogy a Magyar Fejlesztési Bank
odaadta egy állami cégnek működtetésre. A kilátásaink ebből a szempontból nem túl jók. Persze a meglévő iparterületeinket jó volna hasznosítani, de
a befektetői kedv a mai viszonyok között nem mondható éppen egetverőnek.
Ígéretek, szándékok vannak, de konkrét cégek letelepedése egyelőre nem
várható, hiszen mindenki kivárja, hogy
mi fog történni a világban, és Magyarországon. Így elsősorban a túlélés a feladatunk. Ha úgy vesszük, mindenünk
megvan, kiépült a városban a teljes infrastruktúra, amikor lehetőségünk volt
megcsináltunk minden felújítást.

- A járási rendszer kiépítése miként
érintette a települést?
- A közigazgatás átszervezésével
Adony a dunaújvárosi járáshoz került.
Az okmányiroda is az ő fenntartásukkal működik tovább, és ebből az év
végéig kormányablakot alakítanak ki.
Így gyakorlatilag senkinek sem kell elzarándokolni, mindent – az építésügy
kivételével - helyben tudnak intézni az
itt élők. Összességében tehát eredményesek voltak a tárgyalásaink, amiknek
következtében így alakultak a dolgok.
Én úgy gondolom, hogy a mi járásunk
nagyon jól működik, segítőkész, hozzáértő szakemberek intézik a lakosság
ügyeit.

- Mit jelent Adonynak, hogy megszabadult adósságállományától?
- Mivel Adony 5000 fő alatti település,
így a teljes, nyolcszáznegyven milliós
adósságállományunkat átvállalta az
állam. Ezt az összeget egyébként 25 év
alatt kellett volna visszafizetnünk, és
megvoltak hozzá a tervezett forrásaink.
Persze a költségvetésünk ezzel a lépéssel nem lett ennyivel több, és mindehhez
egyszerre jöttek a szigorítások is. Például nem vehetünk fel hitelt, csak különleges kormányhivatali engedéllyel,
vagy nem lehet mínuszban tervezni a
költségvetést. Ezek a rendeletek alapjaiban változtatták meg az önkormányzatiság eddigi működési mechanizmusát.
Ezt el kell fogadnunk, mert egy demokráciában egy önkormányzatnak komoly
felelőssége kell, hogy legyen.

- Mi lett az általános iskola sorsa?
- Nagyon sokat költöttük az iskolánkra, és jól, gazdaságosan működő, korszerűen felszerelt intézménynek adtuk
át a fenntartói jogát is az államnak. A
testülettel együtt azt valljuk, hogy egy

- Miként látja a jövőt, mik a terveik?
- A jövőnket alapjaiban meghatározza a
helyi adóbevétel, amelynek legnagyobb
részét a Magtárház Kft-től várjuk. Sajnos a cég sorsa még mindig nem rendeződött megnyugtatóan, a helyzet úgy

- Hogyan működnek a város civil szervezetei?
- A civil szervezetek, egyesületek sok
ötlettel jönnek hozzánk, aktívak, ám az
első útjuk mindig az önkormányzathoz
vezet, hogy a terveik végrehajtásához
finanszírozást kérjenek. Ez így helyes,
természetes, és lehetőségeink mértékében mindig támogatjuk őket. Vannak
persze olyanok, akik rendszeresen pályáznak. Például a Dunamenti Szent
Orbán Borrend a Római Katolikus Egyház beleegyezésével pályázati forrásból, önkormányzati segítséggel, adonyi
magánszemélyek és vállalkozók támogatásával elvégezte a szőlőhegyi, 200
éves kápolna melletti támfal és lépcső
rekonstrukcióját, és rendbe tette a közvilágítását is. A kápolnát eddig földlépcsőn lehetett megközelíteni, amely
mindamellett, hogy balesetveszélyes
volt, állandó karbantartást is igényelt.
A negyvenmilliós munka pozitív eredményt hozhat a jövőben a település idegenforgalmát illetően.
Veér Károly
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XVIII. Király Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál

Nyolc ország táncosai
a színpadon

Hatvan

éves a zeneiskola

Dunaújváros - Ünnepi sorozatra várta régi és új
növendékeit, valamint természetesen a muzsika dunaújvárosi szerelmeseit a Sándor Frigyes Zeneiskola
– a jogelőd intézmény Állami Zeneiskola történetével együtt éppen 60 éves lett ugyanis az alapfokú
művészeti intézmény. A programsorozat legsikeresebb állomásán a növendékek jubileumi hangversenyének tapsolhatott a nagyérdemű a zeneiskola
emeleti kamaratermében.

Kultúrközpont
lesz a Hemo-ból

A szeszélyes időjárás ellenére nagyon
sokan várták a XVIII. Király Napok
Nemzetközi Néptáncfesztivál táncosait Székesfehérvár Fő utcáján, ahol a
megújult Belváros átadását követően
szinte egész nap hömpölygött a tömeg.
A szervezők a Belvárosba tervezett,
szabadtéri nyitógála előtt néhány órával döntöttek úgy, hogy fedett helyre
viszik a rendezvényt a rossz időjárás
miatt. Így a Városház tér helyett a Vörösmarty Színházban tartották meg az
idén nagykorúvá vált fesztivál megnyitóját.
Majoros Andor fesztiváligazgató köszöntötte a megjelenteket, majd Brájer
Éva alpolgármester elevenítette fel a
2013-as Szent István Emlékév kiemelkedő augusztusi programjait. Köszö-

netet mondott Botos Józsefnek, az Alba
Regia Táncegyesület elnökének, aki a
táncosokkal, lelkes támogatókkal, önkéntesekkel elindította ezt a programot
a városban. Az idei évben Bulgáriából,
Dél-Koreából, Moldáviából, Szlovákiából, Törökországból, Beninből és az
Észak-Oszétiai Köztársaságból érkeztek táncegyüttesek.
A megjavult időjárásnak köszönhetően a fesztivál szabadtéri előadásokkal,
zenekari bemutatókkal, utcazenével,
nemzetközi folkestekkel, gasztronómiai bemutatókkal és gyermekprogramokkal várta a látogatókat egész héten
a Városház téren és a Táncházban. Dr.
Göde Andrea fotói segítségével mi is
bepillanthatunk a színpompás kavalkádba.

Veszprém - A következő, valamivel több, mint egy
évben megújul az egykori Helyőrségi Művelődési
Otthon épülete, az új kultúrközpontban méltó körülmények között működhet a VMK, a Kabóca Bábszínház és még több funkciót tud ellátni majd az intézmény. Az Agóra Veszprém projekt költségvetése
685 millió forint, amit teljes egészében uniós pályázati forrásból származik. A munkálatok 2014 elején kezdődhetnek meg, a lakosok várhatóan 2015.
első negyedévében vehetik birtokba a létesítményt.
Porga Gyula polgármester elmondta: a veszprémi
kulturális ellátórendszer jelentős átalakuláson megy
át, amelynek egyik sarokpontja lesz az ingyenesen
az önkormányzat tulajdonába került egykori HEMO
épülete. A város célja, hogy a kultúrára szánt forrásokat a lehető leghatékonyabban használják fel,
az minél nagyobb arányban járuljon hozzá a kulturális termékek előállításához, és minél kevesebbet
kelljen arányaiban az épület fenntartására költeni.
Ezért költözött a Jutasi úti lakótelepre a VMK és a
Kabóca Bábszínház.

Régészeti

szenzáció

Komárom - Igazi régészeti szenzációt láthatott az,
aki kilátogatott a szőnyi –vásártérre, ahol Borhy
László ásatásvezető régész, akadémikus bemutatta a folyamatban lévő régészeti feltárások ez évi
eredményeit. A szenzáció idén egy római kori pince, amelynek a régészek egy méteres mélységben
megtalálták a teljes beomlott födémszerkezetét, lécekkel és tartógerendákkal. A 2x4 m-es alapterületű helyiségből különböző tárolóedények, amphorák,
dörzstálak töredékei és a bennük tárolt gyümölcsök
és növények, köztük datolya, alma, barack, körte és
olíva magjai kerültek elő.
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A partfal csúszása sok gondot okozott a vonatközlekedésben.

Balatonkenese és Akarattya külön folytatja

Addig nyújtózkodnak, amíg a takaró ér
Balatonkenese polgármestere mindenekelőtt sok sikert kívánt Balatonakarattyának, a városrész lakói ugyanis úgy
döntöttek, hogy a jövőben önálló településként folytatják, 2014-ben saját polgármestert, és képviselőtestületet választanak. Az elmúlt időszak történéseit tekintette át Tömör István.
- A közigazgatás átszervezése hogyan
érintette Balatonkenesét?
- A járások létrehozásakor az volt a központi elképzelés, hogy Balatonfüredhez
fogunk tartozni. A környékbeli polgármesteri hivatalokkal összefogva azonban előterjesztettük a kérésünket, hogy
jó lenne, ha Balatonalmádi központtal
alakulhatna egy új járás. Ez az itt élő emberek számára jobban elérhető, hiszen
Füred tőlünk 35, Almádi pedig csak 15
km-re található. Balatonfőkajár, Csajág,
Küngös falvakból még nehezebb lett
volna a Füredre jutás. Kérésünk meghallgatásra talált, így megalakulhatott
az almádi járási hivatal. A lakosság jobb
kiszolgálása érdekében két munkatársuk
kihelyezett ügyfélfogadást tart Kenesén,
feldolgozzák a beérkező ügyeket, hozzákviszik a papírokat és a válaszokat. Persze
az igazi az lenne, ha ki tudna épülni egy
olyan elektronikus rendszer, ahol e-mailben el lehetne intézni különböző ügyeket, de erre a hivatalunk még nem alkalmas, nincsenek meg hozzá a feltételek.
A század technikai vívmányait viszont
ki kell használni, úgyhogy előbb-utóbb
meg kell valósulnia ennek is.
- Milyen volt a 2013-as balatoni szezon?
- Úgy gondolom, hogy a legjobb objektív mutató a strandbevételek nagysága.
Ennek alapján nyugodtan mondhatjuk,
hogy az idei egy jó nyárnak számított.
A vállalkozások természetesen mindig
többet és jobbat szeretnének, ám amikor
a kánikula volt én azt láttam, hogy eléggé le voltak terhelve a szállásadók és a
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vendéglátók. A probléma az, hogy ez az
időszak nem májusban kezdődik, hanem kb. július közepén. Ekkor mennek
az emberek szabadságra, és az időjárást
sem tudjuk befolyásolni. Rendezvényeink is rengeteg vendéget vonzottak,
legsikeresebb ismét az augusztus végi
lecsófesztivál volt, rekordszámú látogatóval. Immár nyolcadik alkalommal
rendeztük meg, így természetesen folytatni kívánjuk a hagyományt jövőre is.
- Mennyire sikerült alakítani, szebbíteni a városképet?
- Parkosítottunk egy parti nyúlványrészt, így a strand mellett már egy
európai színvonalú sétány várja a
nyaralókat. A Széchenyi parkba erdei
tornapályás sporteszközöket telepítettünk, ezeket is igénybe vehetik az idelátogatók, és a helybéliek. Felújítottuk
az idősek napközi otthonát, ami a város arculatát is javítja. A központban, a
Katica Pékség mellett egy szép új szolgáltatóház épült, ahol helyet kapott a
gyógyszertár, a dohánybolt, és egy kis
gyógyító jellegű intézmény, ez szintén emeli a központ szépségét. A turisztikai egyesületünk nyert 52 millió
forintot, ebből többek között tíz darab
faház épült, így a különböző rendezvényeken egységes arculatú pavilonokból
kínálhatják portékájukat az árusok. A
településen turisztikai célú útbaigazító
táblákat is elhelyeztek. Idén kezdtük, és
jövőre be fogjuk fejezni azt a 92 milliós pályázati forrásból megvalósuló fejlesztést, amelyben a település környéki
utakat tesszük kerékpározhatóvá. A

projekt keretében a sportpályán egy
terepkerékpáros pálya is épül büfével,
kiszolgáló épülettel.
- Milyen tervekkel vágnak neki a ciklus utolsó évének?
- Leader forrásból a Széchenyi parkba
egy vizes blokkot fogunk építeni, amit
jövő évben szeretnénk átadni. Itt jelenleg
egy mobil színpad áll, de készen állnak
a tervek, a közvilágítás javítása után indulhat majd el az állandó fedett színpad
és a park infrastruktúrájának kiépítése.
A Vak Bottyán strand előtti részen egy
parkolót szeretnénk kialakítani, a gödrös
talajt leburkolni, a vezetékeket föld alá
vinni, mert az autók sokszor nekimentek
az oszlopoknak. Reméljük, tavaszra ezt a
munkát is be tudjuk fejezni, már csak a
Közútkezelő hozzájárulása szükséges.
- Az akarattyai vasúti partfal csúszása régi problémájuk. Történt az ügyben előrelépés?
- Legnagyobb örömünkre a partfalcsúszásos helyet a MÁV saját erőből, több
mint 300 millió forintos beruházással
biztosította betonoszlopok, gyámok és
támasztók segítségével. Egy szárítótárót
is kialakítottak a csúszásveszélyes rész
víztelenítésére. A fennmaradó feladatokra közösen pályáztunk, sikerült is nyerni.
A MÁV részéről a dolog most tart a közbeszerzésnél. Mi egy támfalat építünk a
partcsúszás megelőzése érdekében, megvannak a tervek, hamarosan megkeressük a kivitelezőt, és reményeink szerint
ez a munka is elkészül 2014-ben.
V.K.

Gazdaság, vállalkozás
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„A bruttó hazai termékmutató nem alkalmas arra, hogy mérje egy nemzet sikerességét. Az úgynevezett kemény, vagyis számszerű mutatók – nemzeti jövedelem, infláció, államháztartási hiány
– helyett, a puha mutatók – korrupció, üzleti etika, cégek társadalmi felelősségvállalása, a környezet minőségének, a társadalom tudásszintjének az alakulása jelzi egy nemzet boldogulását.”
dr.

Csath Magdolna

Tata
Koncessziós szerződés keretében a francia Dalkia csoporthoz tartozó Dalkia
Energia Zrt. vette át Tata város távfűtését 2013 nyarától. A működtetést végző,
100%-ban Dalkia tulajdonú Tata Energia
Kft egyik ügyvezetőjével, Kovács Attilával
– aki egyben az anyacég távhő hálózatainak vezetője – beszélgettünk a tatai távfűtés jelenlegi helyzetéről.
Cikkünk a 30. oldalon

Fejlesztés a Delphi tatabányai üzemében
Delphi Automotive nemrég kapacitásbővítő beruházást hajtott végre tatabányai
üzemében. Ehhez az üzem 686 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást is kapott, így lehetősége nyílt a legkorszerűbb technológiával működő
félautomata és automata csatlakozóegység-összeszerelő gyártósorok és fröccsöntő berendezések üzembe állítására, valamint 100 új munkahely létrehozására. „A tatabányai üzem gyártókapacitásának bővítése egy újabb mérföldkő
a Delphi magyarországi fejlődésében, emellett a nagy növekedési potenciállal
rendelkező járműelektronikai piacon betöltött vezető szerepünket is tovább erősíti” – mondta Liam Butterworth, a Delphi Connection Systems (DCS) elnöke. Az
ünnepélyes átadón részt vett Szijjártó Péter, külügyi államtitkár és Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere.

Székesfehérvár
A Grundfos vállalatcsoport ma a világ
legnagyobb szivattyúgyártó cége. A korábban Dániában folyó motorgyártást
2000-ben helyezte át Tatabányára. Egy
évvel később megépült a második üzem
is, majd 2007-ben átadták a székesfehérvári gyáregységet. Szeptember 26-án
ugyanitt avatta Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében negyedik magyarországi
üzemét.
Cikkünk a 36. oldalon
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„Nincs szegény, csak rosszul vezetett ország”

dr. Csath Magdolna: Honnan, hová?
Az ünnepi könyvhéten sokadmagammal álltam sorban, kezemben Dr. Csath Magdolna, közgazdász új könyvével, dedikálására várva. A téma – bár kifejezetten
szakmai jellegű, mégis - rendkívül izgalmas, hiszen a neves közgazdász azt kutatja, mitől versenyképes egy ország, mi kell ahhoz, hogy sikeres nemzetté válhassunk? A kérdésre adott válaszon túl a könyv szerzőjének életútjára, sokéves
szakmai tapasztalatára is kíváncsiak voltunk.

– A gyermekek ritkán álmodnak arról,
ha felnőnek, neves közgazdászok lesznek. Mindig is erre a pályára készült?
– Eredendően matematikus szerettem
volna lenni, mindig jó voltam ebből a
tárgyból. Szüleim mindent megtettek,
hogy legalább én tovább tanulhassak, ha
már nekik ez nem adatott. Nem voltunk jó
anyagi helyzetben, így csakis egy ösztöndíj jöhetett szóba. A szüleim munkahelye
a Láng Gépgyár volt, mely ösztöndíjat
ígért, műszaki pálya választása esetén,
matematikusra nem volt szükségük. Aztán felvetették, hogy esetleg közgazdász
is kellene nekik. Ez adta a gondolatot: jelentkeztem a Közgazdasági Egyetem ipar
szakára. Néhány nemszeretem tárgytól
eltekintve – politikai gazdaságtan, filozófia – nagyon korrekt szakmai oktatást
kaptunk, főleg pénzügyi, számviteli területen. Végig kitűnő voltam, a népköztársasági ösztöndíjat is megpályáztam,
de mivel nem voltam aktív a KISZ-ben,
arra nem ajánlottak. Rektori engedéllyel
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a tervezés-matematika szakra is mindvégig bejárhattam, sőt a matematika tanszéken Meszéna György tanár úr kis „elit”
csoportjába is bejutottam, ahová olyan
diákok járhattak, akikkel ő külön foglalkozott, plusz feladatokat adott nekik.
- Mi várt egy friss diplomás közgazdászra egy szocialista nagyvállalatnál?
- A Láng Gépgyárban hamar kiderült,
hogy semmi szükségük valódi közgazdászra. A főosztályvezető mellé beosztott fiatal közgazdászként az volt a feladatom, hogy szakmai indoklást adjak a
főosztályvezető által kigondolt prémium
feladatokhoz. Ez nem igazán lelkesített.
Az egyetemi kapcsolataimnak köszönhetően végül átkerültem egy informatikai
céghez, ahol matematikai modellezéssel
foglalkozhattam. Később is – sok helyen
megfordultam – olyan területeken dolgoztam, ahol a matematika alkalmazása
fontos volt. A legizgalmasabb feladatot
az Ipargazdasági, Szervezési és Számítás-

technikai Intézet jelentette. Ekkor már a
’70-es években jártunk, a politikai légkör
oldódott, itt-ott némi közgazdasági munkát is lehetett végezni. Mi a vállalatoknál
próbáltunk meg matematikai módszerekkel reálisabb terveket készíteni. Óriási lelkesedéssel vetettem bele magam
a munkába, jártam az országot, 20-25
nagyvállalattal tartottam rendszeresen
a kapcsolatot, és ez idő alatt hatalmas
tapasztalatot szereztem. Közben a tanulmányaimat is folytattam: beiratkoztam
az ELTE-re alkalmazott matematikára,
két évet estin elvégeztem, de végül nem
fejeztem be. Később a Magyar Televízió
által indított „Fiatalok Közgazdasági Vetélkedőjé”-t, megnyertem, és erre ma is
nagyon büszke vagyok.
- Sokszor változtattam munkahelyet. A
szocializmus idején nehéz volt annak az
embernek, aki csak a szakmával akart
foglalkozni. Akkoriban gyakran megesett, hogy a párttitkár afelől érdeklődött,
hogy a többi kolléga miről, mit mondott.
Aki aztán az ilyen kérdésekre nem adott
választ, arra egy idő után olyan nyomás
nehezedett, hogy kénytelen volt váltani.
- A tanári pálya hogyan került képbe?
- A Számítástechnikai Oktatóközpontnál alakult ki először élő kapcsolatom az
oktatással. Az induláskor azonban még
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nem gondoltam, hogy valaha is tanítani
fogok. Ebben az intézményben alapvetően hardver, szoftver és rendszerszervezést tanítottak, engem egy új, operáció-kutatási tanszék létrehozására hívott
oda az igazgató, Faragó Sándor. Ezt nagy
örömmel vállaltam, és ennek eredményeként tanítottuk a matematikai módszerek
alkalmazását a gazdaságban. Mi adtunk
ki először operáció-kutatással foglalkozó
könyvet Magyarországon. Kaptunk egy
ENSZ ösztöndíjat is, aminek köszönhetően az itt dolgozó hardveresek, szoftveresek, rendszerszervezők kimehettek külföldre – főleg Németországba - tanulni,
tapasztalatokat szerezni. A mi területünkön egyénileg kellett pályázni. Én sikerrel jártam: a British Councilon keresztül
Angliába kaptam egy féléves tanulmányi
ösztöndíjat. A National Coal Boardba
kerültem, ami a Nemzeti Szénügyi Minisztérium volt. Kiderült, arról tanulhatok, hogyan programozzák matematikai
módszerekkel a szenet szállító szalagokat
a bányákban. Abszolút nem érdekelt. Elkezdtem körülnézni Londonban, elmentem a követségre és felvetődött, hogy járjak inkább a London Business Schoolba.
így jutottam be az MBA-ra (Master in Business Administration), Magyarországon
ez az oktatás akkor egyáltalán nem létezett. Kérvényeztem, és kaptam plusz félévet, így a kétéves program felét elvégezhettem. Mindez arról szólt, hogyan lehet
a vállalkozásokat sikeresen irányítani. Ez
a téma nagyon tetszett nekem. Amikor
hazajöttem, elhatároztam, hogy ezzel a
tudással kezdek valamit.
- Ott hagytam a SZÁMALK-ot, és átmentem az Országos Vezetőképző Központba, ahol oktatási igazgatóként dolgozhattam egész fiatalon. Ekkor egy hatalmas
fordulat következett az életemben, amit
a mai napig nem igazán tudok megítélni,
hogy pozitív, vagy negatív volt-e, mert attól függ, hogy honnan nézzük. Itt is egy
kitűnő szakmai csapat jött össze, de természetesen az egész erőteljesen párt befolyás alatt állt. Abba, hogy mit tanítunk,
kik tanítanak, erőteljesen beleszólt a párt.
Vállalati szakembereket képeztünk, időnként párt által delegált előadókkal. Azzal
az ötlettel álltam elő, hogy csináljunk
egy MBA-képzést az iskolában. Meggyőződésem volt, hogy a nagyvállalataink
alapvetően jól működhetnének, ha profi módon vezetnék azokat. Akkor még
nem volt elterjedt gyakorlat a cégeknél
a stratégia-alkotás vagy a marketing. A
vezetőválasztás legfontosabb feltétele pedig a politikai megbízhatóság volt! Úgy
gondoltam, ugyanazokat a tantárgyakat
taníthatnánk, amiket a London Business
School. Amiket pedig mi magunk, magyarok, nem tudunk oktatni, arra hívjunk

meg külföldi előadókat. Mindent alaposan átgondoltam, épp csak arra nem számítottam, hogy az akkori rendszer erre
még nem volt felkészülve. Politikai ügy
lett belőle. Rendszerellenesnek nyilvánítottak, azért, mert be akartam hozni a
„tőkés gondolatokat”. Elbocsátottak. Utána egy évig nem tudtam elhelyezkedni, a
párt utánam nyúlt. A mai napig hálásan
gondolok viszont a Magyar Tudományos
Akadémiára, ahol elfogadták pályázatomat, és – ösztöndíjasként – belekezdhettem az akadémiai doktori kutatómunkába. Állásom viszont továbbra sem volt.
Ebből aztán egy év után elegem lett, s úgy
döntöttem, hogy ha nem kell idehaza a
szakmai tudásom, akkor keresek külföldön megoldást.
- A szocializmusból a kapitalizmusba!
Miért épp az USÁ-t választotta?
- Azokban az években már meglehetősen
sokat publikáltam, konferenciákon vettem részt, sok kollégát ismertem a világ
nyugati oldalán, többek között az USAban. Az egyik ott élő barátom segített
állást keresnem, szétküldte mindenfelé
az önéletrajzomat. Több helyről kaptam
meghívást, interjúkra mentem, végül két
ajánlat is érkezett, az egyiket el is fogadtam. Virginia Államban egy hatalmas
állami egyetemre (Virginia Polytechnic
Institute and State University) kerültem.
Igaz, még fél évet várnom kellett rá, mert
a belügyminisztérium nem engedett ki.
Aztán végül mehettem, de a családom
nélkül, rájuk egy újabb fél évet kellett
várnom, és természetesen a jövedelmem
20%-át valutában haza kellett utalnom.
- Öt évre ott ragadtam az USÁ-ban. Nyertem egy elég komoly országos díjat, amit
egyetemeknek hirdetnek meg azzal, hogy
valami egészen új dolgot indítsanak be.
Az volt a javaslatom, hogy foglalkozzunk
az Európai Unióval, mert az USÁ-ban senki sem tudott erről semmit. Ekkor ’86-ot
írtunk, már elindult az európai integráció,
ami aztán ’92-től gyorsult fel igazából. Egy
másik egyetemen, az Old Dominionon is
tanítottam. Oda úgy kerültem, hogy az
egyetemmel együtt megpályáztunk egy
doktori programot, ami arról szólt, hogy
mit fog jelenteni az Egyesült Államoknak
az, ha létrejön az Európai Unió. Jelentős
amerikai állami támogatással egy egyéves kutató-oktató munkára nyertünk
támogatást. Minden remekül ment, mégis
öt év után úgy éreztem, hogy szeretnék
már visszajönni Európába.
- Eközben Magyarországon lezajlott a
rendszerváltás. Ebből tulajdonképpen
kimaradtam. Ezért mondtam korábban,
hogy nem tudom, a fordulat az életemben, hogy állás nélkül maradtam, és kimentem az USÁ-ba, pozitívként vagy ne-

gatívként értelmezendő-e? Rendszeresen
hazajártam, próbáltam megérteni, mi
zajlik itthon. A legnagyobb meglepetés
akkor ért, amikor írtam egy levelet Antal
miniszterelnök úrnak azzal, hogy nagyon
örülök a rendszerváltásnak, és szeretném
felajánlani a tudásomat, külföldi tapasztalataimat. A válasz megdöbbentett: az
állt benne, hogy Magyarország nagyon
büszke rám, az elért eredményeimre, és
további jó munkát kívánnak az Egyesült Államokban. Persze hamar rájöttem,
hogy azok, akik vastagon benne voltak az
MBA program miatti kirúgásomban, meg
gúnyosan azt mondták, hogy nem kellett
volna szembe mennem a rendszerrel, java
részt ott ülnek az új kormány vezető beosztásaiban, meg az MDF-ben.
- A párom és a lányom ellenkezése ellenére elhoztam a családom az USÁ-ból.
Belülről is látni, tanulmányozni akartam
az Uniót. Megpályáztam Nagy-Britanniában állásokat, ismét kaptam két ajánlatot.
A skóciai mellett döntöttem. Bár az ottani
egyetemen elismertek - kaptam egy tanszéket, és látszólag minden rendben volt -,
mégis rövid ideg maradtunk. Az az igazság, hogy a helyiek nem lelkesedtek az
idegenekért. Míg az USÁ-ban európaiak
voltunk, itt kelet-európainak számítottunk. A családom nem érezte jól magát
ebben a közegben. Hazajöttünk.
- Tehát ismét hazai pályára lépett? Hol
sikerült újra bekapcsolódnia az egyetemi oktatásba?
- Az Erdészeti és Faipari Egyetemen próbáltam egy színvonalas gazdászképzést
létrehozni, nem nagy támogatással, ebből
adódóan nem túl nagy sikerrel. Éppen
ezért rövid időn belül ott is hagytam, és
elmentem a Szent István Egyetemre. A
korábbi állásomat a KÖZGÁZ-on természetesen automatikusan megszüntették
azzal, hogy túl hosszú ideig voltan külföldön.
- A Szent István Egyetemről – bár félállásban a doktori képzések miatt mindvégig
ott maradtam - elcsábítottak a Kodolányi
János Főiskolára, hogy egy magas színvonalú közgazdász-képzést hozzak ott létre.
Az ismerőseim egy része értetlenül állt a
döntésem előtt: miért váltok egy finoman
szólva is nem túl jó hírű intézményre?
Én azonban mindig is szerettem a kihívásokat. Hat év alatt odáig jutottunk,
hogy a vállalatok kifejezetten keresték
a közgazdász hallgatóinkat. Azt hiszem
talán túl jók is lehettünk, mert az iskola
vezetése végül olyan helyzetet teremtett
körülöttem és a tanszékünk körül, hogy
értelmetlen lett volna tovább ott maradni.
Több kollégám is velem együtt távozott.
Én visszamentem teljes állásba a Szent
István Egyetemre.

A
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- Új könyvében arról ír, hogy lehet egy
ország, egy nemzet sikeres. Kutatásai
során milyen alapvető problémákra sikerült választ találnia?
- Régóta publikálok, menedzsment és
gazdaságpolitikai könyveim vannak. A
most megjelentben főleg a versenyképességgel foglalkozom. Az érdekel leginkább, hogy mitől sikeres egy ország.
Arra próbálok rávilágítani, hogy a siker,
az nem azonos a magas GDP-vel. A bruttó
hazai termékmutató nem alkalmas arra,
hogy mérje egy nemzet sikerességét. Az
úgynevezett kemény, vagyis számszerű
mutatók – nemzeti jövedelem, infláció,
államháztartási hiány – helyett, a puha
mutatók – korrupció, üzleti etika, cégek
társadalmi felelősségvállalása, a környezet minőségének, a társadalom tudásszintjének alakulása jelzi egy nemzet boldogulását. Egy ország akkor fejlődik, ha a
természeti környezete, az emberek egészsége nem romlik, a korrupció, a bürokrácia csökken, az élettartam és a tudásszint
pedig növekszik. Ha ezek a feltételek nem
adottak, akkor teljesen mindegy, hogy
milyen a GDP, az ország nem fejlődik, hiába van kimutatható gazdasági növekedés. Nekem ez az egyik szakterületem. A
könyvemben az elmúlt 8-10 éves idősávot
vizsgálom, a megfogható mutatók mellett
a humán és a környezethez kapcsolódó
jelzőszámokkal is foglalkozom. Sajnos
azt tapasztalom, hogy a kemény mutatók
tekintetében ugyan mostanában javulás
van, de a puha mutatók folyamatosan
romlanak. Az államháztartási hiány lement 3% alá, az infláció alacsony, a GDPnövekedés, ha lassan is, de megindult, viszont a humán mutatók nagyon rosszak.
Hadd emeljek ki kettőt az utóbbiból: az
egyik az agyelszívást, a másik a társadalmi kohéziót tükrözi.
- Az agyelszívás-mutató azt méri, hogy
az értelmes, jól felkészült szakemberek
találnak-e munkahelyet vagy kivándorlásra kényszerülnek. Sajnos az a helyzet, hogy kevés az igényes munkahely
Magyarországon. A létrejövők, melyeket
az állam most is jelentős anyagi támogatással bátorít, többségükben összeszerelő
munkát kínálnak, ami azt jelenti, hogy
hazai emberi tudás nem épül bele az ott
készült termékekbe. Ilyen módon az itt
megtermelt érték – a profit kivételével –
alacsony. A magas profit, ami az alacsony
bérekből adódik, ugyan része a nemzeti
jövedelemnek, ám azt a nemzetközi vállalatok kiviszik az országból. Így tehát
ennek a magyar fejlődésre semmiféle
hatása nincs. Ezzel párhuzamosan az igényes, kreatív tudást igénylő munkahelyek
száma folyamatosan csökken, többek között ezért mennek el a tehetséges fiatalok
külföldre. Erre tehát nem az a jó válasz,
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hogy nem kell olyan képzéseket indítani,
amilyenekre nincsen igény, azaz alkalmazkodjunk az összeszerelő üzemek igényeihez! Az oktatásnak stratégiai ágazattá kell fejlődnie, törekedni kell arra, hogy
minél több nagy tudású ember legyen az
országban, és erre a nagy tudásra kell ide
vonzani a jól fizető cégeket.
- A másik probléma, a rossz társadalmi
kohézió. Ez azt jelenti, hogy nincs a társadalomban együttműködés, gyenge a bizalom. Persze ennek látszatra ellentmondanak olyan események, mint a legutóbbi
nagy árvíz, ahol komoly összefogást tapasztalhattunk, de a magyar társadalom
értelmes célokért mindig is össze tudott
fogni. Itt látszik éppen az, hogy az emberekben benne van a készség, hogy ös�szefogjanak, éppen, hogy a környezetük
akadályozza ezt meg a mindennapi életben: nem fizetik ki a kisvállalkozásokat
a megrendelőik, lánctartozás van, óriási
korrupció. Tulajdonképpen bizalomvesztés tapasztalható a társadalomban.
- Mind a két mutató tekintetében
nagyon rosszul
állunk tehát, és
a
nemzetközi
elemzések
szerint folyamatosan
romlik a pozíciónk. A fő kérdés:
mivel
akarunk
versenyezni
a
világban? Alapvető probléma a
rendszer vá lt á s
óta, hogy a magyar
politikusok – pártállástól
függetlenül - úgy
gondolják,
Mag yarország na k
olcsónak kell lennie: olcsó magyar
ember, olcsó magyar tudás, olcsó
magyar természet
kell. Valamen�nyi kormány azzal csábítja ide a
tőkét, hogy Magyarországon
alacsonyak a bérek. Úgy tesszük
versenyképessé
a cégeket, hogy
jól felkészült, éhbérért
dolgozó
embereket kínálunk. Emellé, ráadásul mi adjuk
a legnagyobb támogatást
ezeknek az amúgy is

olcsóságra törekvő cégeknek. Úgy vélem,
ez a szemlélet az, ami a legnagyobb bajt
okozza ebben az országban. Ez tőkét von
ki a humán területről, az oktatásból, az
egészségügyből és a kultúrából, holott a
magyar ember kreatív, ötletgazdag, és hihetetlenül sikeresen tudna működni egy
virágzó kisvállalkozói környezetben. A
kisvállalkozások azonban nagyon minimális támogatást kapnak, így nem csoda,
ha tömegesen mennek tönkre. Az olcsóssággal való versenyzés pedig hosszú távon leépíti a magyar gazdaságot és vele
együtt a társadalmat. Elkopik az emberek
tudása, és a fejlődés perifériájára szorulunk.
- A könyv tehát azzal foglalkozik, hogy
mi az oka annak, hogy folyamatosan lefelé megyünk a fontos humán mutatók
tekintetében. Mit kellene tenni, milyen
lehetőségeink vannak? A válaszokat mindenki megtalálhatja a könyvemben, csupán el kell olvasni!
Cseh Teréz
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Fuvaroznak és támogatnak
Családi vállalkozásból erős középvállalkozássá nőtte ki magát a Ho-Máhr Trans
Kft. Tatabányán. A cég még 1994-ben
alakult betéti társaságként Máhr Ágnes,
Máhr Zoltán és Honosi Mihály alapításával. A név így már érthető is, elsősorban
szállítmányozással, expressz fuvarozással, raktározással, logisztikával foglalkoznak. Kezdetben három kisteher gépjárművük volt, mára ez a járműpark több mint
megtízszereződött. A cég a Tatabányai
Ipari Parkba költözött. Elsősorban Európa
országaiba, különösen az Unió államaiba
szállítanak. Autóik jól felszereltek, az EU
előírásainak is megfelelnek. Jól választottak annak idején, megtalálták számításukat ebben a műfajban.
Szinte egyszerre mondják: Azért is dol-

goznak, hogy segíthessenek, elsősorban
a rászoruló gyermekeken. A társadalmi
szerepvállalásból is kiveszik részüket.
Többek közt Segítő Jóbarátok néven rendszeresen gyűjtést szerveznek. Legutóbb
karácsonykor és húsvétkor több teherautónyi ruha, bútor, játék és műszaki cikk
került ily módon a legjobb helyre. Már
karácsonyra is tervezik a jótékonykodást.
Büszkék elismeréseikre: 2011-ben az Év
Vállalkozója címet kapták meg KomáromEsztergom Megyében, tavaly pedig országos szinten vehették át ugyanezt a címet
Demján Sándortól, a VOSZ elnökétől és
Szíjjártó Péter külügyi államtitkártól. Idén
sem maradtak elismerés nélkül, a KEM
Gazdaságáért Díjjal tüntették ki őket.
KTJ

Három

klasztert akkreditáltak

Budapest - Már minden magyarországi régióban
működik Akkreditált Innovációs Klaszter, mindezidáig 205 kutatás-fejlesztési és innovációs projekt
részesült több mint 36,5 milliárd forint támogatásban. Ismét bővült ezeknek a köre, miután a kiemelt rangot jelentő Új Széchenyi Terv Akkreditált
Innovációs Klaszter címet további 3 klaszter viselheti: az ÖKOPolisz Klaszter, a Sárrét Metál Klaszter
és a Pannon Fa- és Bútoripari Klaszter. A klaszter
akkreditáció legfontosabb célja, hogy kiválassza
azokat a hálózati együttműködéseket, amelyek magas innovációs és export teljesítményükkel, illetve
az együttműködésben rejlő hatékonyságuk révén
jelentős fejlesztési projekteket képesek megvalósítani, továbbá régiós viszonylatban is kiemelkedő
teljesítmény elérésére képesek.

Kupacsapatokat
támogat a Bericap

Székesfehérvár - A Bericap Hungary elkötelezett
támogatója a fehérvári sportnak, ezt nem először
bizonyítja a cég. Ezúttal mintegy 30 millió forintos támogatási szerződést írt alá a Székesfehérvárt
nemzetközi porondon képviselő klubok képviselő-

Húsz év a nyomtatásban
A számítástechnikai ipar még alig terjedt
el hazánkban, amikor Galgóczi Tamás (és
később társai) már a számítógépek tartozékának tekinthető nyomtatókhoz árultak
kellékanyagokat, ismertebb nevükön festékpatronokat, tonereket. A vállalkozás
egy kis szobában alakult 1993-ban Tatabányán, jelenleg, mintegy 200 négyzetméteres iroda és raktár áll rendelkezésre
a Teleki utcában. Galgóczi Tamás így vall
a kezdetekről:
- Dilemma volt számomra, milyen vállalkozásba kezdjek, hosszas gondolkodás
után úgy döntöttem, valami olyasmit fogok csinálni, ami elfogy és pótolniuk kell
az embereknek. Így esett a választás a
nyomtatókellékekre. Találtam egy francia
partnert, akitől azóta is importálunk. Kezdetben nagykereskedelmi tevékenységet
folytattunk, aztán később már kiskerként
is működünk. Szinte minden márkájú
nyomtatóhoz, legyen az mátrix, tintasugaras vagy lézer, forgalmazunk festékkazettákat, patronokat és tonereket. Emlékszem, kezdetben több százezer forintba
is került egy lézernyomtató. Törekedtünk
arra, hogy jó minőségű, utángyártott

ivel. Papp Dénes ügyvezető igazgató kiemelte, az
eredményesség akár tovább is növelheti az összeget, amelyből a fehérvári jégkorong, kosárlabda,
kézilabda és öttusa részesedik. Papp Dénes a Volán
Fehérvár világbajnokságon remeklő öttusázóinak,
Kovács Saroltának és Demeter Bencének is jutalmat
adott át. Cser Palkovics András polgármester köszönetét fejezte ki a cégnek. Mint mondta, ez az alkalom is jelzi, mennyire kiemelkedő szerepet tölt be
Fehérvár életében a sport.
kellékeket áruljunk, amik olcsóbbak, és
így csökkentik a nyomtatási költségeket.
Büszkék vagyunk rá, hogy a nagyok is
felfigyeltek ránk, tíz éve az egyik multinacionális cég beszállítói is vagyunk.
KTJ

TONERBOLT

Tatabánya, Teleki L. u. 11. Tel:34 510 785,
Mobil: 20 9 410 945
email: galgoczi@t-online.hu; Webáruház:
www.uprint-niko.hu

A New Holland
elhagyta az IKR-t

Bábolna - A Fiat-csoporthoz tartozó cég felmondta
a hazai IKR Zrt-vel kötött szerződést, így utóbbi cég
befejezi a mezőgazdaságigép-forgalmazást. A New
Holland mezőgazdasági gépgyártó cég a csehekre
bízta berendezéseinek magyarországi képviseletét.
A New Holland forgalmazó váltása okán 100-150
ember veszíti el munkáját, bár a cég vezetése mindent megtesz, hogy munkatársainak elhelyezkedését elősegítse. Szaxon J. Attila,

A
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Jubileumi konferenciát rendezett a Pannon Egyetem

Mérföldkövek és kihívások a menedzsmentben
A Pannon Egyetem Felsőoktatási Minőségi Díjjal kitüntetett Gazdaságtudományi Kara a nyár végén „Mérföldkövek és kihívások a menedzsmentben” címmel jubileumi konferenciát szervezett Balatonfüreden. A konferencia szakmai programjának összeállításában a Gazdaságtudományi
Kar mellett, a Magyar Tudományos Akadémia Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága is közreműködött.

A jubileumok éve
2013 a jubileumok éve a Gazdaságtudományi Karon, a konferenciát is ebből az
alkalomból rendezték. Negyven évvel
ezelőtt indult el a műszaki menedzser
képzés elődjének tekinthető szervező
vegyészmérnök képzés a Pannon Egyetem jogelődjén, a Veszprémi Vegyipari
Egyetemen.
A műszaki menedzser-képzés húsz éves
múltra tekint vissza, továbbá huszonöt
évvel ezelőtt jött létre a Szervezési és
Vezetési Tanszék, amely ma már a Menedzsment Intézeten belül, Szervezési
és Vezetési Intézeti Tanszékként működik. A Felsőoktatási Minőségi Díjjal kitüntetett Gazdaságtudományi Kar 2013.
szeptember 1-én ünnepelte megalakulásának tíz éves évfordulóját.
A balatonfüredi konferencia a TÁMOP4.1.2.A/1-11/1-2011-0088 Magyarország a
Kelet-Európai logisztika központja – Innovatív logisztikai képzés e-learning
alapú fejlesztése projekt támogatásával
valósult meg.

Verseny a minőségi hallgatókért
A háromnapos konferencián a menedzsment szakma és a vezetéstudomány fő
kérdéseit bemutató előadások mellett
kerekasztal beszélgetést is szerveztek a
28

magyar vezetés- és szervezéstudomány
XX. századi fejlődéséről, nemzetközi és
hazai társadalmi-gazdasági hátteréről,
továbbá az e-learning oktatásról. A konferencián világhírű professzorok, hazai
és külföldi egyetemek elismert oktatói,
továbbá fiatal kutatók, doktoranduszok
is előadást tartottak.
Dr. Szabó Lajos, a Gazdaságtudományi
Kar dékánja elmondta, hogy a felsőok-

tatási intézmények között erős verseny
van a minőségi hallgatókért, az intézmények számára rendelkezésre álló forrásokért.
A konferencia résztvevői arra is választ
kerestek, hogy az intézmények – struktúrájuk és működési rendszerük átalakításával, hatékonyságuk növelésével
– hogyan tudnak helytállni ebben a
versenyben. A konferencia tapasztalatai alapján a Gazdaságtudományi Kar
jövőbeni céljai között szerepel az üzleti
képzések további erősítése, továbbá a
vállalati tanfolyamok, tréningek, továbbképzések területén fennálló piaci
rés betöltése.
Tárnay Olivér
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Ünneplés, díjtalan helyi utazással, a retro jegyében

Hatvan éves Vértes Volán
A Vértes Volán Zrt. ebben az esztendőben ünnepli megalakulásának hatvanadik évfordulóját,
amely mind a közlekedési szakma, mind pedig cégünk számára
fontos esemény. A gyémántjubileum alkalmat kínált a közösségi közlekedés hagyományainak,
történetének megismertetésére a
nagyközönség számára, valamint
a szakmai közösség összetartozásának megerősítésére is – mondta
el Németh Tamás vezérigazgató.
Az 1953-ban a MÁVAUT jogutódjaként
létrejött Vértes Volán a nagy Volán család
tagja. A gyémántjubileumra készülve a
negyven-ötven éves történeteket felelevenítve olyan adatok kerültek elő, amelyek
jól demonstrálják a közlekedési vállalat
múltját. A nehéziparra alapozott teherfuvarozói és személyszállítási tevékenység
során a kapacitást egyre növelni kellett. A
volán dolgozóinak száma 3000 és 5000 fő

között mozgott. A hatvanas években csak
a dorogi telepen (bányászkodáshoz köthetően) annyian dolgoztak, mint ma az
egész vállalatnál.
A telephelyek és a pályaudvarok két évtized alatt épültek fel, bővültek a mindenkori igényeknek megfelelően. A személyügy (mai nevén humánpolitikai iroda)
egyik legfontosabb feladata a képzés-továbbképzés volt. A volánok hőskorában
évente többszáz fiatal tanulta a buszos
szakmákat, saját szervezésben, a vállalat
saját műhelyeiben. A többgenerációs, családi kötődéseken alapuló szakmaszeretet
a mai napig meghatározó a cég mindennapjaiban.

az IKR Kereskedelmi Zrt. vezérigazgatója
szerint társaságuk színvonalas szolgáltatásai, cégkultúrája tovább él, megmarad a magyar

A

A kerek évforduló kapcsán fotópályázatot hirdetett a Vértes Volán a Tatabányai
Múzeummal közösen - ötvennél is több
korabeli kép érkezett, melyeket a cég tervei szerint még az idén Tatán is meg lehet
majd tekinteni, kiállítás formájában, és
januártól az autóbuszokon is találkozhat
az utazóközönség mind a fotókkal, mind
pedig a hozzájuk fűződő múltidéző történetekkel.
Ajándékkal is készült a közlekedési társaság a jubileumra - az önkormányzatokkal
egyeztetve szeptember 21-én Tatán, Tatabányán, Oroszlányban és Komáromban
mindenki díjatalanul buszozhatott a helyi
járatokon. Erre az alkalomra sorszámozott, korabeli buszjegyeket bocsátott ki a
Vértes Volán, melyet minden utas az autóbusz vezetőjétől megkapott. A kezdeményezés pozitív visszhangra talált, hiszen
ezen a napon nem csak a Vértes Agorája
és környéke népesült be a veterán buszok
szerelmeseivel, hanem a kulturális örök-

ség napja és az autómentes hét programjait is autóbusszal érték el az érdeklődők.
A gyémántjubileumra alapított elismerést
négy volános kolléga vehette át – ők azok,
akik a jelenlegi vezetés szerint maradandót alkottak több évtizedes munkájuk
során és öregbítették a volános szakma
hírnevét.
Ők pedig: a Közúti Közlekedési Szakszervezet elnöke, Varga István, nyugalmazott
személyforgalmi főosztályvezető, Kovács
Ferenc, nyugalmazott műszaki vezető
Varga Kálmán, és nyugalmazott személyügyi szakember Schulmann József.

agráriumban; kisebb, rugalmasabb, a mai kor követelményeihez jobban alkalmazkodó gazdasági
társaságokban folytatódik tovább.

A KEMKIK
támogatja a megyét

Komárom-Esztergom megye – A megye 20142020 közötti Terület és Településfejlesztési Operatív
Programjához kapcsolódó gazdaságfejlesztési részprogramok elkészítéséhez ötmillió forintos támogatást nyújt a kereskedelmi- és iparkamara a megyei
önkormányzatnak - jelentette be a két szervezet
vezetője. Popovics György, a közgyűlés elnöke elmondta, a megalapozott területi tervekre a 2014-

2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészüléshez van szükség. Juhász József, a kamara
elnöke hozzátette, a szakértői munka alapjául szolgál, hogy a 2011-es népszámlálási adatok települési mélységben lehetővé teszik 2014-től 2020-ig,
illetve 2031-ig előreszámított demográfiai- munkaerő piaci prognózis készítését.

Közbringa

rendszer

Esztergom - Elkészül az ország első közösségi kerékpáros rendszere Esztergomban, melyet a fejlesztő Neuzer Kft. ügyvezetője, Neuzer András és Völner
Pál államtitkár adott át a belvárosban. Az első ütemben hat állomás készült el 80 dokkolóegyéggel, és
50 kerékpárral. A rendszer teljes kiépítése után Esztergomban 100 kerékpárt lehet kölcsönözni, 10 állomáson.
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A Dalkia üzemelteti a távfűtést Tatán

Minőség, megbízhatóság, megújuló energiák
Koncessziós szerződés keretében a francia Dalkia csoporthoz tartozó Dalkia Energia Zrt. vette át Tata város távfűtését 2013 nyarától. Az üzemeltetést végző, 100%-ban Dalkia tulajdonú Tata Energia Kft. egyik ügyvezetőjével,
Kovács Attilával – aki egyben az anyacég távhőhálózatainak vezetője – beszélgettünk a tatai távfűtés jelenlegi
helyzetéről.
- Mi indokolta a Dalkia szerepvállalását Tatán?
- A város önkormányzata két okból írta
ki a koncessziót. Egyrészt a Távhő évek
óta műszaki, és gazdasági problémákkal küszködött, belátták, hogy ez az állapot nem tartható fenn. A Dalkia olyan
szakcég, amelynek a műszaki problémák nagyon a profiljába vágnak, ezeket
tehát meg fogjuk tudni oldani. Ugyanakkor Tata indult egy KEOP pályázaton, amit sikeresen meg is nyertek. A
pályázat magába foglalja az Új úti fűtőmű bekötővezetékének teljes cseréjét, a
közeli nyolc lakótömb hőközpontjának
megépítését, valamint egy szivattyúház
létrehozását, amely az egész város távfűtésének szabályozhatóságát biztosítja.
A 260 milliós pályázati forráshoz 50%
önerőt is biztosítani kellett, amivel a
város nem rendelkezett. A 25 évre szóló
szerződés értelmében a Dalkia vállalta,
hogy az évi 10 milliós koncessziós díjból
az első 13 évet egy összegben kifizeti. A
szerződést 2012 decemberében aláírták,
az említett összeget pedig azt követően
átutalták a városnak, ez éppen elegendő
volt az önerő biztosításához.
- A KEOP-os projekt nem indult zökkenőmentesen. Hol tart ma a beruházás?
- A pályázat nyertese a régi, önkormányzati tulajdonú cég, a Tatai
Távhőszolgáltató Kft. volt, így a munka
elvégzéséhez közbeszerzést kellett hirdetni. Magát a projektet három részre
osztották, különvették a szivattyúház, a
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hő-központok és a bekötővezeték építését. Az első két esetben sikerült is nyertest hirdetni, ám a harmadik feladatnál
a két pályázó minden esetben megtámadta a döntést. Volt már az ügy döntőbizottság előtt is, amely megsemmisítette az eredményt. A harmadik körben
született közbeszerzési döntés végre
eredményt hozott, a kivitelezési munkálatok szeptember 23-án megkezdődtek.
A kivitelező cég ígéretet tett a munkálatok időben történő befejezésére.
- Milyen technológiával működik Tatán a távfűtés?
- Jelenleg Tatán kétbázisú a hőtermelés, gázt és fa-aprítékot használunk
fűtőanyagként. Ma nagyon felkapott
az úgynevezett biomassza, ez azonban
nem olyan egyszerű történet. A városban ma két fűtőmű működik, a kertvárosi nem alkalmas sem a telephely,
sem az úthálózat, sem a lakosság miatt
a biomassza alkalmazására. Az Új úton
más a helyzet, itt a feltételek adottak a
biomassza használatára - mi is hosszú
távon ebben gondolkodunk. A megújuló energiahordozók tekintetében is van
egy alternatív elképzelésünk: ki szeretnénk használni a tatai vizeket, a Fényes Fürdőn található meleg hőforrást.
Itt nem kell lyukat fúrni, szivattyúzni,
hanem feljön a meleg víz magától. Ennek a pozitív hőforrásnak szeretnénk a
hőtartalmát kinyerni - ez egy nagyon
jó módszer lenne, azonban rendkívül
drága, így csak támogatással valósítható meg. Mire elindulnak az új uniós

költségvetési ciklus pályázatai, készen
kell állnunk tervekkel, engedélyekkel,
megvalósítási tanulmánnyal. Ha lesz
pályázati forrás, akkor azonnal elindíthatjuk a beruházást. Célunk tehát a gáz
visszaszorítása, csak szabályzó energiának akarjuk megtartani a megújulóak
mellett.
- Mit érez a lakosság abból, hogy önök
működtetik a távfűtést?
- Június elsején vettük át a távhőt, azóta
rengeteg dolgot megoldottunk. A kötelező karbantartásokon túl több helyen
cseréltük a csöveket, rekonstruáltunk
egy teljes hőközpontot, szivattyúkat cseréltünk, a nagy biokazánt felújítottuk, és
egy új tartalékkazánt is beállítottunk. A
cél a folyamatos, zökkenőmentes üzemmenet, hogy a felhasználók jó minőségű, megbízható szolgáltatást kapjanak.
Emellett alkalmazkodnunk kell a fogyasztói igényekhez, azok változásához. Tatán sok házat leszigeteltek, sok
helyütt a hőfogadókat is felújították. Ehhez sajnos eddig a távhő rendszert nem
igazították hozzá. Ezt meg kell tenni,
mert egy 35 éves hőközpont nem tudja megfelelő szinten ellátni az új gépészeti rendszerrel felszerelt tömböket. A
fogyasztó akkor lesz elégedett, ha saját
maga szabályozhatja igényit, és anyagi
lehetőségei szerint a fűtést. A Dalkia a
magyar kormány stratégiai partnere,
és ugyanígy a fogyasztók megbízható
partnerei is szeretnénk lenni!
veér
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Minden, ami kell a
sütéshez és főzéshez
Ha valaki azt hallja Tatabányán,
hogy gép és vegyes javító, vagy
finommechanikai vállalat, KOFÉM,
esetleg KERIPAR, tudja, hogy ezek
a cégek a jelenlegi Gasztrometál
Zrt. elődei voltak. A kezdetekről és
a máról ifj. Pongrácz Lajos cégvezető mondta el gondolatait.
- A vállalat még 1951-ben jött létre lakossági szolgáltatásokat, többek között gépjárművek gumijavítását végezte, de árultak,
sőt javítottak gumi lábbeliket is. Később finommechanikai, majd Komárom megyei
Gép- és Vegyesjavító vállalatként működött. Sokan már KERIPAR néven ismerték
az üzemet, a miénk volt az 5. számú gyáregység. A nagyvállalat szétesésese után és
a privatizációs folyamat befejezéseképpen
1993-tól részvénytársasági formában működünk. A társaság döntő többségében
munkavállalói tulajdonban van. Jelenleg
a létszám mintegy 190 fő. Idén év elején
fejeztünk be két nagyobb beruházást is.
Épült egy új csarnok és egy korszerű lézervágógépet is üzembe helyeztünk. Ezen
a berendezésen másfélszer háromméteres

lemezt is megmunkálhatunk. Gazdaságosabb, gyorsabb és környezetkímélőbb lett
így a termelés. Fő profilunk olyan nagykonyhai berendezések gyártása, melyek
gáz, elektromos, vagy akár gőzüzemeltetésűek. Jelentős belföldi piacunk mellett
szállítunk a környező országokba is, így
pl. Szlovákiába, Csehországba és Romániába. Ezek a berendezések saját fejlesztésűek. Elmondhatjuk magunkról, hogy ami
az élelmiszer főzéséhez, sütéséhez szükséges, abban otthon vagyunk. A nagykonyhai gépek gyártása mellett beszállítói
vagyunk, a német Rational cégnek, ők
uralják a konyhai sütő-főző-pároló berendezések világpiacának több mint 50 százalékát. Büszkék vagyunk arra, hogy mindkét fél megelégedésére közel két évtizede
tart az együttműködésünk. Árbevételünk
mintegy két milliárd forint volt tavaly, az
idei eredményünk jobb az előző évinél így
a jövőbeni kilátások optimizmusra adnak
okot. A várhatóan szép eredmények természetesen dolgozóinknak köszönhetőek, áldozatvállalás, csapatmunka, elkötelezettség jellemzi a kollektívát.
Kiss T. József

Védelem, napi egy csésze kávé áráért
A Penta-Net Biztonságszolgálati
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1995-ben alakult Tatabányán, egy
tömbház alagsorában. A céget öt
magánszemély alapította, ma már
több mint ezer saját ügyfelük van.
Ezen kívül ’bérmunkában” nagy
biztonságtechnikai cégeknek végeznek szolgáltatásokat, ez közvetve további hatszáz ügyfelet
jelent. Jelenleg a Teleki László utcában van a központjuk, egy családi házas övezetben. Abáné Barabás Orsolya ügyvezető avat be
bennünket a cég kulisszatitkaiba:
- Fő profilunk a távfelügyelet, a
már meglévő rendszerek mellett
vállaljuk új biztonságtechnikai
rendszer kiépítését is. A távfelügyelet mellett jelentős az élő erős
őrzés is. Az általunk foglalkoztatott személyek saját szervezésű
alap- és speciális képzésen vesznek részt. Az ő munkájuk eredménye is, hogy cégünk a megye
legnagyobb riasztórendszer táv-

Nagyberuházás

az

AGC-ben

Tatabánya - A japán központú AGC 2004 nyarán
alapította meg magyarországi üzemét, az AGC Glass
Hungary Kft-t, amely a Tatabányai Ipari Parkban
található. A beruházás 2005-ben elnyerte a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Legnagyobb
Volumenű Zöldmezős Beruházás” díját. Az AGC a
jelenlegi 55.000 négyzetméteres gyárában magas
szinten automatizált csúcstechnológiát honosított
meg. Az autógyárak részéről megnövekedett az
igény a készre szerelt autóüvegek iránt, ezért vált
szükségessé az épületbővítés, mellyel megduplázzák
az AVO gyártócellák számát. „Ezután a tatabányai
gyárból közvetlenül 13 telephelyre szállítunk AVOzott terméket. A beruházással éves forgalmunk és
személyi állományunk is növekszik, így elmondható,
hogy az AGC magyarországi gyára biztos alapokon
nyugvó munkahely, amely a fejlesztés végén eléri

a hétszáznyolcvanas munkavállalói létszámot” – ismertette Papp Zoltán, gyárigazgató. Az új csarnok
2013. december végén készül el, az AVO gyártócellák áttelepítése 2014. tavaszán kezdődik, így az
AVO teljes termelése 2014. nyarán már az AGC új
üzemcsarnokában zajlik.

Business Superbrands
Videoton-nak

felügyeleti központjává vált! Gépjárműparkunk három gépkocsiból
áll, nemrégiben a flottához kapcsolódott egy motorkerékpár is, ez
a gyorsabb kiérkezést teszi lehetővé. Az ipari parkokban lévő cégek
védelme mellett tömb- és családi
házak biztonságtechnikai védelmét is ellátjuk. Úgy tapasztaljuk,
az emberek még nem fordítanak
elég figyelmet a megelőzésre, pedig az általunk nyújtott szolgáltatás nem kerül többe naponta egy
csésze kávé áráná.
Kiss T. József

a

Székesfehérvár - A székesfehérvári központú Videoton Holding ZRt. 2011. után, 2013-ban ismét elnyerte ezt a rangos elismerést, amelyet az üzleti szektor márkái közül a legkiválóbbaknak osztanak ki. A
bizottság elé kerülő jelöltek listája a Dun&Bradstreet
adatbázisa alapján, továbbá a jelentős hazai szakmai szervezetek és szövetségek ajánlásainak figyelembevételével jött létre. Ebbe a mintegy 3000

vállalatot tartalmazó listába egyaránt beletartoznak
a legnagyobb nyereségű magyarországi cégek csakúgy, mint a kisebb vállalkozások, melyek
valamennyien az üzleti élet kiválóságainak

A
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Mindössze másfél óra üzemszünet két évtized alatt

Húsz év fejlesztés a komáromi
távfűtésért

Az őszi hideg napok beköszöntével a lakóparkokban élők rendszerint alig
várják, hogy elinduljon a távfűtés, és otthonaik megteljenek a meleggel.
Azt is természetesnek veszi mindenki, hogy a meleg víz a csap megnyitásával máris zubog a kádba, vagy épp a mosdóba, mosogatóba. Az már
ritkábban jut bárkinek is az eszébe, hogy vajon mi minden kell ahhoz,
hogy ez a szolgáltatás eljuthasson a lakásokba, komfortossá téve a mindennapokat. Hajnal Nándor húsz esztendeje vezeti – az önkormányzat
ekkor hozta létre – a Komáromi Távhőszolgáltató Kft. kis csapatát.

Az alapítás évei
- 1992 telén kerestek meg, hogy elvállalnám-e a helyi távhőszolgáltató vállalat vezetését – kezdi a történetet Hajnal
Nándor. - Igent mondtam. A képviselőtestület azzal bízott meg, hogy hozzak
létre egy 100%-ban önkormányzati
tulajdonú társaságot a helyi távhő- és
melegvíz-szolgáltatás ellátásra, és a
továbbiakban üzemeltessem azt. Ennek immáron húsz esztendeje.
- Az akkori technikának megfelelően gáz- és nehézolajos kazánokkal
dolgoztunk, három telephelyen – tér
át a műszaki háttér ismertetésére az ügyvezető. - Később az olaj árának emelkedésével, illetve a technikai háttér
avulásával felmerült a gondolat, hogy
váltsunk földgáztüzelésre. Az átállás a
városi földgáz kiépítésével egy időben
zajlott, 1996-ig teljes körűen sikerült
gázüzemre áttérni, és mindezt külső
segítség nélkül, saját finanszírozással
tudtuk megoldani. Ezt követően sem
álltunk meg a fejlesztéssekkel, a következő lépés a kazánok korszerűsítése
volt. Ahogy én tudom, az elsők között
voltunk az országban, akik kondenzációs gázkazánokat használtunk a
hőtermeléshez. Ezt a korszerűsítést is
saját erőből hajtottuk végre. Jelenleg tizenegy ilyen berendezéssel biztosítjuk
a szolgáltatást.
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Bővítés, folyamatos
korszerűsítés
- 2008-ban – folytatja a cégvezető - a MOL
anyagi veszteségekre hivatkozva bezárta azt a cégét, amelyik a szőnyi Molaj
lakótelep távfűtését, és melegvíz-ellátását végezte. Átvettük a feladatot, így
250 lakással bővült a tevékenységünk.
Sürgősen meg kellett oldanunk ebben
a városrészben is a kazánok korszerűsítését, valamint a melegvíz-ellátás
hibáinak a kiküszöbölését. Az előbbi
mondhatjuk úgy, jól sikerült, a vezetékek azonban ma is rendkívül rossz állapotban vannak.
- Kilenc éven át több egymástól független
telephelyen működtek a gázkazánjaink,
végül egy kooperációs vezetékkel összekötöttük a Csokonai úti és a Frigyes téri
kazánházakat.Újabb előrelépést jelentett
2011-ben a kazánházak központi vezérlésének megoldása internet alapon. Ennek eredményeként már egy helyről vagyunk képesek áttekinteni és irányítani
a rendszert, a szolgálatban lévő kolléga
az összes működési adatot figyelemmel
kísérheti a vezérlőből. Ez a beruházás
nem csak a biztonságot növelte, de a
gazdaságosabb működést is elősegítette. Ezen túlmenően - a Panelprogramnak köszönhetően – sikerült jelentősen
csökkenteni a lakossági terheket is azzal, hogy lehetővé vált a fűtés egyedi
szabályozása az otthonokban. A 2200
távfűtéses lakásból mindössze 300-ban

nincs még biztosítva ez a lehetőség. Ez
egy hatalmas munka volt, de rendkívül
eredményes, a lakossági fogyasztást sikerült jelentősen csökkenteni. Ez azonban újabb feladatot is adott, meg kellett
oldalunk a hőközpontok mérősítését, és
a keringtető szivattyúk fordulatszámszabályozását is – sorolja a fejlesztéseket és
azok előnyeitaz igazgató.

A lakosság és a közület
szolgálatában
- Számos intézmény – rendelőintézet,
iskolák, önkormányzat, zeneiskola, művelődési ház, az OTP fiók és több kisebb
üzlet – ellátását is mi biztosítjuk. 2008
és 2011 között a tarifáink változatlanok
voltak, 2012. október 1-jétől emeltünk
4,2%-ot, ugyanakkor a törvényi elvárásoknak megfelelően eleget tettünk a
10%-os rezsicsökkentésnek. Hamarosan
további 10%-kal lesznek alacsonyabbak
az áraink – teszi hozzá az ügyvezető.

Húsz év szinte hiba nélkül
- Örülünk annak – fűzi hozzá mosolyogva -, hogy míg más városokban a
távhőszolgáltatók úgy oldják meg a
karbantartást, hogy a nyári időszakban
leállnak egy-egy hétre, a mi tizennégy
fős kollektívánk ezeket a munkálatokat
folyamatos üzemmenet mellett oldja
meg, nem szünetel a szolgáltatás egyetlen napra sem. A legnagyobb örömöt
mégis az jelenti a számomra, hogy húsz
év alatt mindössze egyetlen egyszer
volt egy másfél órás üzemzavarunk.
Ha valami nagy eredmény, akkor ezt
annak tartom – mutat rá a szép teljesítményre a cég első embere.
Cseh Teréz
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számítanak. A 75 éves múlttal rendelkező Videoton Holding ZRt. stabil pénzügyi
helyzetének és piaci pozíciójának köszönhetően az
elmúlt három évben folyamatosan növekedett és
2011 után 2012-ben is eddigi legmagasabb árbevételét érte el. A Business Superbrands elismerés,
amely szakmai alapon emeli ki a Videotont a legjobbak közül, pozitív visszajelzést ad a vállalatnak,
tanúsítva annak eddigi sikerességét és eredményeit.

A

Suzuki SX4 S-CROSS

Business Superbrands
elismerés a
metaloBox® márkának
Közel húsz évvel ezelőtt marketinggel és kommunikációval foglalkozó
szaktekintélyek indították útjára
a Superbrands programot NagyBritanniában. A cél kettős volt: a
kiemelkedő márkák reflektorfénybe állítása, valamint követendő
példák felmutatása. A program az
indulás óta (1995) a világ minden
részén ismertté vált, ma már 5 földrész közel 90 országában jelent különleges minősítést a Superbrands
cím.
Magyarországon az idén hatéves Business
Superbrands program az üzleti szektor
(B2B) márkáinak legkiválóbbjait emeli ki,
azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsősorban a
fogyasztókkal, hanem vállalkozásokkal,
szervezetekkel állnak kapcsolatban. A bizottság elé kerülő lista a Dun&Bradstreet
adatbázisa alapján, továbbá a jelentős
hazai szakmai szervezetek és szövetségek ajánlásainak figyelembevételével jött
létre. Ebbe a mintegy 3000 márkát/céget
tartalmazó listába egyaránt beletartoznak
a legnagyobb nyereségű hazai cégek csak-

úgy, mint a kisebb vállalkozások, melyek
az üzleti élet kiválóságainak számítanak.
A metaloBox® Kft. az idei évben már
ötödik alkalommal nyerte el a Business Superbrands elismerést. A cég Magyarországon az öltözőszekrények és
öltözőberendezések piacvezető specialistájaként az elmúlt 16 évben a piaci részesedés 80 %-át szerezte meg, és 8 országban
indított útjára leányvállalatot. A 100 %-ban
magyar tulajdonban lévő cég termékeinek
és szolgáltatásainak minőségére a legjobb
bizonyíték, hogy a Magyarországra érkezett világcégek közül a legtöbben őket választották, mint például a TESCO és SPAR
áruházak, PHILIPS üzemek, GE Hungary Zrt., BOSCH üzemek, MERCEDES és
AUDI gyárak.
A díj olyan pozitív visszajelzés
brandünkről, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat. A díjat odaítélő bizottság az ágazat elismert szakembereiből áll,
akik döntésükkel tanúsítják márkánk eddigi sikerességét és hitelességét. A jelölés
kizárólag szakmai szempontok alapján
történik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet.

Esztergom - Az esztergomi Suzuki-gyár gyártósoráról legördült a vadonatúj SX4 S-CROSS. A Suzuki
legújabb autóját, az új SX4 S-CROSS modellt Orbán
Viktor miniszterelnök kormányozta le a gyártósorról
a Suzuki Motor Corporation elnök-vezérigazgatója,
Osamu Suzuki társaságában. Huszonkét esztendő hagyománya folytatódott, amikor az illusztris
vezetők megnyomták a kulcs nélkül indítható új
„crossover” modell gyújtásgombját, a gyár meg-

alapítása óta ugyanis mindig a hivatalban lévő miniszterelnök vezetheti le az új autó első példányát
a gyártósorról. A tradícióhoz hűen ezúttal is Orbán
Viktor miniszterelnök volt az, aki leleplezte az új SX4
S-CROSS modellt, hasonlóan a Wagon R 2000-es
és a harmadik generációs Swift 2010-es bemutatásához. Az új modellből az első esztendőben 100
ezer darab gyártása a terv. Az exportpiacokon mutatkozó növekvő érdeklődés felpörgette a termelést,
és száz új álláshely létesítéséhez járult hozzá a vállalatnál. Az SX4 S-Cross mostantól kiskereskedelmi
forgalomban is megvásárolható.

Üzletemberek a
Gazdaság Házában

Székesfehérvár - Egyszerre, egy időben tíz ország (szlovák, ukrán, orosz, román, szerb, bosnyák,
horvát, szlovén, cseh, lengyel) üzletemberei várják
a magyar üzleti érdeklődőket november 28-án a
Gazdaság Házában. Kiemelt szektorok: jármű- és
gépipar, elektronika, ICT, fa- és bútoripar, megújuló
energia iparág, műanyagipar. A kétoldalú üzleti tárgyalásokon kívül, lehetősége lesz a magyar vállalkozásoknak több működő projektet is megismerni,
amelyekbe potenciális magyar befektetőket, építési
beruházókat, és további üzleti partnereket kívánnak
bevonni. Az üzletember találkozó keretében a magyar és külföldi vállalkozások, cégre szabott előzetes partnerkeresés alapján, tárgyalási terv szerint,
tolmácsok segítségével, kétoldalú üzleti megbeszéléseket folytatnak.
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Nagykapacitású hőtároló épül a tatabányai fűtőerőműben

Gazdaságosabb üzemmenet
A 2010-es év nem csak új tulajdonosokat, de új elképzeléseket is hozott a Tatabányai Erőmű Kft. életében. A most induló beruházásról, és a további fejlesztési
tervekről a társaság két ügyvezetőjével: Maszlavér Istvánnal és Kamarás Zoltánnal beszélgettünk.
- Mennyire megszokott, hogy egy erőmű városi tulajdonban van?
- Az olyan erőművek, amelyekben a villamosenergia-termelés mellett hőenergiát is előállítottak a korábbi években a Magyar Villamos
Művekhez tartoztak, állami tulajdonban voltak. Ezek a termelt távhőt értékesítették a hőszolgáltatást végző – általában önkormányzati
tulajdonú társaságnak. Manapság viszont már
nem ritka, hogy a nagyobb települések tulajdonosként, vagy résztulajdonosként jelennek meg
az ilyen jellegű vállalkozásokban is. A kisebb
városokban – kisebb távhőrendszereknél - az
a jellemző, hogy egy cégen belül működtetik
a hőtermelést és a hőszolgáltatást. A nagyobbakban azonban rendszerint olyan erőművek
működnek, amelyek fő funkciója a villamos
energia előállítása, és az ezzel párhuzamosan
termelt hőt hasznosítják a helyi távfűtésnél.
Ilyen a miénk is, országos szinten a 6-8 legnagyobb teljesítményű kapcsolt erőmű között
szerepelünk. A tatabányai önkormányzat 2010
elején a Magyar Villamos Művektől vásárolta
meg a többségi tulajdont, 51%-ot, a fennmaradó
49% pedig az ELMIB Energetikai Zrt. birtokába
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került. A két tulajdonos képviseletét egy-egy
ügyvezető látja el, a város részéről Maszlavér
István, a szakmai befektető oldaláról pedig jómagam – kezdi a bemutatkozást Kamarás Zoltán.
- 1898, az alapítás éve - hihetetlenül messzinek tűnik. Milyen nagyobb változások voltak
attól kezdve az erőmű életében?
- Hosszú idő telt el az indulás óta, de elődeink
gondoskodtak arról, hogy az utókor mindig
emlékezzen a kezdetekre: felvésték az alapítás
évét a kéménybe, ami ma is jól látható - mesél
a múltról Kamarás Zoltán. - Ez egy száz évnél is
idősebb erőmű, melynek a feladata eredendően a villamos energia előállítása volt, távfűtés
ugyanis akkoriban még nem létezett. Alapvetően a szénbánya kiszolgálására hozták létre. A
távhőrendszer kiépítése csak az ’50-es években
indult, és a ’60-as évek második felében vett lendületet, a panelházak megjelenésével.
- Közel száz esztendőn át – veszi át a szót
Maszlavér István - szénnel fűtötték a kazánokat,
aztán átálltak az olajfűtésre, 2004-től pedig az
olajat és a gázt vegyesen használták. Ma gyakorlatilag 100%-ban gázzal fűtünk, az olaj tar-

talékként funkcionál. A gazdasági környezet
tehát folyamatosan változott, és nem volt ez
másképp az utóbbi években sem. Az itt folyó
termelésre alapvetően két tényező gyakorol
nagy hatást: a földgáz világpiaci ára, valamint
a forint/dollár árfolyama. Az elmúlt időszakot
vizsgálva, azt láthatjuk, hogy a gáz ára folyamatosan növekszik, és ezzel párhuzamosan a
dollár is erősödik. Ráadásul a válság hatására a
villamosenergia világpiaci ára zuhanni kezdett,
mert Európa-szerte fölös kapacitások keletkeztek. A nagy – francia, német – atomerőművek
nem állhatnak le, ezért nyomott áron kínálják
portékájukat. A távvezeték-rendszernek köszönhetően a konkurens külföldi áram ma már
nagy távolságokra is eljuthat, így a hazai termelők még alacsonyabb áron, gyakran veszteséggel kénytelenek értékesíteni az általuk előállított villamos energiát. Jól látható tehát, hogy a
gazdasági környezet folyamatosan kikényszeríti a változást, ez pedig vagy a technológiában
történik, vagy a tüzelőanyag terén.
- A most induló beruházás miben jelent majd
előrelépést?
- A hamarosan megépülő hőtároló elsősorban
az üzemmenetre lesz hatással – válaszol a kérdésemre Maszlavér István –, tüzelőanyag-váltást
nem hoz magával. A szerepét és a fontosságát
akkor érthetjük meg igazán, ha tisztában vagyunk a villamosenergia és a hőtermelés ös�szefüggéseivel. Hőt és villamos energiát csak
egy időben tudunk gazdaságosan előállítani.
A problémát az jelenti, hogy jellemzően az igények ezekre nem egy időben jelentkeznek. Egészen más időpontokban szükséges az áram és
a hő a háztartásoknak, a gyáraknak, üzemeknek, és merőben más elvárások vannak télen és
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nikai installáció is kialakításra kerül,
és természetesen biztosítanunk kell az
ehhez szükséges épületeket is. A kivitelezési feladatokat közbeszerzési eljárás
során az MVM Ovit Zrt. és az EnergoMerkur Kft. konzorciuma nyerte el.
Az összköltség közel 650 millió forint,
melyhez uniós forrásból 250 millió forint támogatást is elnyert a társaság. A
szerződést szeptember 13-ánírtuk alá,
így elindult a tervezés, a beszerzés, az
előkészítés, sőt a konkrét munkálatok
is megkezdődtek. Két ütemben fogjuk
lebonyolítani a projektet: az első réKamarás Zoltán szében az erőmű gázmotorjait kötjük
össze a hőtárolóval – ezzel tavaszra,
a fűtési szezon végére fogunk végeznyáron. Hol az áramból, hol a hőből keletkezik
így felesleg. Az áramot tárolni meglehetősen ni. Ennek eredményeként a nyári időszakban
költséges, és beruházás-igényes, ezért a hőtáro- a gázmotorokkal és az új hőtárolóval tudjuk
lás irányába indultunk a fejlesztéssel. Egy ilyen már biztosítani az ellátást, a nagyteljesítményű
eszköz abban tud segíteni, hogy az elektromos egységeinkkel pedig leállhatunk. A második
áramot akkor termeljük meg, amikor azt a lehető ütemben folyamatos üzem mellett kerülhet sor
legmagasabb áron tudjuk értékesíteni. Eközben a gőzkazán és a gőzturbina által előállított hő
a keletkezett hőt betároljuk ebbe az új egységbe, betöltési lehetőségének a bekötésére a hőtárolóés amikor szükség van rá, kivehetjük onnan. Az ba. A munkálatokat – az uniós pályázati támoelektromos energia értékesítésénél néhány óra gatási szerződés értelmében - 2014 novemberére
eltérés is óriási árkülönbséget jelenthet. A haj- kell befejeznünk, de a kivitelezővel egyeztetve
nali órákban – amikor a hőre már nagy men�- úgy tervezzük, hogy már augusztusban,
nyiségben van szükség, de villamosenergiára de legkésőbb a fűtési szezon kezdetére elmég nem - alig kapunk valamit az előállított készülünk vele. Így bőven marad idő a pááramért, sőt extrém esetben – például egy kará- lyázati pénzek elszámolására is.
csonyi időszakban, amikor minden leáll, nincs
szükség sok villamos energiára – még mi fize- - A gáz ára egyre magasabb. Aktuális letünk azért, hogy egyáltalán átvegyék tőlünk het egy tüzelőanyag-váltás is?
azt. Ezzel ellentétben ugyanez a termék né- - Ez a nagyobb fejlesztési álmunk – mondhány órával később már sokszorosát éri. Ezért ja Kamarás Zoltán. - Már a 2010-es tulajdovan nagy szerepe az üzemmenetben ennek a nosváltáskor láttuk, hogy hosszabb távon,
berendezésnek. Reményeink szerint jelentős gáz alapon nehéz lesz talpon maradni. A
hatással lesz tehát ez az új eszköz az árbevéte- lakosság teherbíró-képessége nem viseli el
lünkre, különösen akkor, ha a villamosenergia a további árnövekedést, ezért mielőbb találára a válság lecsengése után ismét emelkedni nunk kell megoldást a termelés gazdaságokezd majd.Ez azt jelenti, hogy ha pénteken fel- sabbá tételére. Rengeteg megtérülési számítöltjük, szerencsés esetben a tárolt hőmennyi- tást végeztünk, végül arra jutottunk, hogy
ség elegendő hétfő hajnalig. Így ráérünk akkor egy 6 milliárdos beruházással lerakhatjuk
újraindítani a termelést, azaz akár egy hosszú a faapríték-tüzelés alapjait. Előbb-utóbb
hétvégén is minden gond nélkül ki tudjuk szol- amúgy is aktuálissá válik a berendezések
cseréje - 15-20 év egy erőmű életében már hos�gálni a város meleg víz igényeit.
szú távnak tekinthető -, ezért úgy döntöttünk,
- Milyen munkálatokat kell elvégezni a projekt a meglévő négy gázkazánból kettőt átalakítunk
faapríték-tüzelésűre. Ezek mellé építünk még
érdekében, és mikorra várható az átadás?
- Az ország eddigi legnagyobb kapacitású hő- egy kisebb forróvíz-kazánt faapríték-tüzeléssel,
tárolóját készülünk megépíteni – kezdi a munkák amely nyáron egyedül is képes lesz ellátni az
ismertetését Kamarás Zoltán. - A hőtárolóhoz a igényeket. Erre azért van szükség, mert a meleg
beruházás során egy meglévő 10 000 köbmé- hónapokban a nagyobb kazánok teljesítményét
teres olajtartályunkat fogjuk átalakítani. Két nem lehet olyan mértékben csökkenteni, hogy
ilyenünk van, az egyik feleslegessé vált, mert az megfeleljen az aktuális elvárásoknak. A téli
ma már az olajfűtés kizárólag tartalékként szol- hónapokban ez a rendszer, a két nagy faaprítékgál. Hasonló, kisebb méretű berendezések már tüzelésű kazánnal, a kisebb forróvíz-kazánnal
üzemelnek hazánkban, de ekkora kapacitással és a hőtárolóval a város a fűtéskorszerűsítési
ez lesz az első. Egy tatabányai vállalkozás bir- program miatt tendenciálisan csökkenő melegtokolja a technológiát, és ők is fogják kivitelezni víz- és távhőigényének 98%-át képes lesz elláta feladatnak ezt a részét.Sor kerül csővezetékek ni. Extrém, elhúzódó hideg esetén pedig bevetlefektetésére, csőtartók szerelésére, szivattyú hető lesz a továbbiakban tartalékként üzemelő
és hőcserélő telepítésére – ezzel leválasztva a két gázkazán.
berendezést a távhőrendszerről -, villamos bekötések történnek, valamint egy irányítástech-

- Sokakban felmerül a kérdés, vajon rendelkezésre áll-e hosszú távon is elegendő faapríték,
illetve nem várható-e emiatt erdőirtás?
- A tüzelőanyagot a Vértesi Erdészeti és Faipari
Zrt. biztosítja a számunkra. Átgondolt, felelős
gazdálkodás mellett, folyamatosan képesek a
nekünk szükséges mennyiség leszállítására.
Az erdők karbantartása fontos állami feladat,
és ennek melléktermékeként keletkezik az a
faapríték, amit mi felhasználunk a kazánjainkban. Így tehát a két folyamat tökéletesen ös�szeilleszthető, mindvégig harmóniában a természettel – nyugtatja meg a kétkedőket Maszlavér
István.
- Mi mindent kell megvalósítani az átálláshoz, és mikorra várható a kezdés, illetve a
befejezés?
- Ez egy 6 milliárdos projekt, amelynek során
a kazánokon kívül épül egy fedett és egy nyitott fogadó- és tárolórendszer, és egy feladó
rendszer – mutatja be a fejlesztés elemeit Kamarás
Zoltán. - Egy GOP-os pályázattal erre a célra
nyertünk több mint 500 millió forintot, és emellett beadtunk egy KEOP-os pályázatot is, ahonnan 1 milliárd forintnyi támogatást várunk. A
döntés még folyamatban van. Mi mindeneset-

Maszlavér István
re startra készen állunk: ha a bírálat pozitív, a
támogatási szerződés megkötéséig akár már a
közbeszerzési eljárást is le tudjuk bonyolítani,
sőt optimális esetben idén még a fővállalkozói
szerződést is alá tudjuk írni. Így a jövő év már
a tervezéssel indulhat, majd az előkészítés után
belevághatunk a konkrét kivitelezésbe. Jövő
őszre tervezzük az egyik kazán és a beszállító
rendszer üzembe helyezését, sőt ekkorra a kis
kazán is elkészülhet, a másik nagy pedig a fűtési szezon végére kell, hogy rendelkezésre álljon, mert 2015 derekán az uniós projektet zárni
kell.
- A gázról a faaprítékra való átállás nagyon jelentős megtakarítást jelent majd. A beruházás
várhatóan 6-7 év alatt megtérül, ezt követően
– remélhetőleg - nem lesz szükség állami támogatásra, ami jelenleg az ár megfizethető szinten
tartását szolgálja – zárja a beszélgetést Maszlavér
István.
Cseh Teréz
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Lars Aagaard és Török László
bemutatta a gyártási folyamatot
Orbán Viktor miniszterelnöknek

Negyedik magyarországi gyárát avatta a Grundfos

Munkahelyteremtő beruházás
Fehérváron

A Grundfos vállalatcsoport ma a világ legnagyobb szivattyúgyártó cége. A korábban Dániában folyó motorgyártást 2000-ben helyezte át Tatabányára. Egy évvel később megépült a második üzem is, majd 2007-ben
átadták a székesfehérvári gyáregységet. Szeptember 26-án ugyanitt avatta Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében negyedik magyarországi üzemét.
Nem mindennapi beruházás, nem
mindennapi
külsőségekkel
és
beltartalommal, így foglalhatnánk
össze a gyáravatót. Már a várakozás
perceiben megtekinthettünk egy érdekes filmet, amely pixillációs technikával 3-4 perce sűrítve mutatta be a
gyárépítés folyamatát az üres telektől
a kész üzemig. Az avatóbeszédek rövidek, frappánsak voltak, az ezeket követő produkció pedig látványos és tartalmas. Balett-táncosok keltették életre
a víz és az ember kapcsolatát, artisták
illusztrálták nehéz gépeken, láncokon
függeszkedve a gyártási folyamatot.
Vízfüggönyre vetített mozgóképek,
és lézer-show koronázták meg a színpompás megnyitót.
A megjelenteket Török László, a
Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
ügyvezető igazgatója köszöntötte. Beszédében kiemelte, hogy az új gyár a
Grundfos egy ütemben elvégzett legnagyobb építménye lett. Az itt végzett
tevékenység nagy tulajdonosi és vevői
bizalomra épül, hiszen egydarabos,
megrendelésre gyártott szivattyúkat
gyártanak majd Európa egyik legnagyobb tesztmedencéjének segítségével. Megtudtuk, hogy a kilencmilliárdos beruházáshoz egymilliárdot
nyertek a Széchenyi-terv keretében.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint a város
csak ilyen beruházások segítségével
maradhat a magyar gazdaság egyik
meghatározó központja. Köszönetét
fejezte ki, hogy a Grundfos ismét Szé-
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kesfehérvárt választotta fejlesztéséhez. Megjegyezte, hogy szakképzett
munkaerő hiányában biztosan nem a
városban épült volna fel a gyár.
Köszöntőjében Lars Aagaard, a
Grundfos cégcsoport alelnöke hangsúlyozta, hogy Dánián kívül a magyarországi jelenlétük a legnagyobb,
és hamarosan 2500 dolgozójuk lesz.
Elégedettségének adott hangot az állammal és a székesfehérvári önkormányzattal folytatott együttműködés,
valamint a menedzsment és a dolgozók teljesítménye kapcsán. Reményét
fejezte ki, hogy az új gyárnak köszönhetően a Grundfos a víziközmű-szolgáltatási üzletágban versenyképes és
fontos szereplővé lép elő. Megemlítette: az új gyárcsarnok 29 ezer négyzetméteres hasznos alapterületén az
irodaterület és a gyártóberendezések
mellett korszerű tesztberendezéssel
felszerelt kutatás-fejlesztési részleg is
található, amely révén megerősíthetik
pozícióikat Közép-Kelet-Európában.
Orbán Viktor miniszterelnök beszédében felidézte, hogy amikor megkérdezte a cég alelnökét 2011-ben, hogy
az új beruházás helyszínül miért választották ismét hazánkat, akkor azt
válaszolta: ugyanazért, amiért 1999ben; az ország központi elhelyezkedése és a szakképzett magyar emberek
miatt. A miniszterelnök hangsúlyozta,
hazánk jó és előnyös elhelyezkedése
elődeinknek köszönhető, azonban a
szakképzett, mozgékony, szorgalmas
és hozzáértő munkaerő már nem az

őseink, hanem a mi munkánk eredménye. A kormányfő aláhúzta, tudtuk,
hogy Magyarországban és a magyar
emberekben mindig ott volt a lehetőség, hogy fontos szereplői legyenek a
regionális, és ezen keresztül az egész
európai gazdasági növekedésnek.
Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a
Grundfos 1999 óta összesen 68,7 milliárd forint befektetéssel 2107 munkahelyet hozott létre; Tatabányán,
Székesfehérváron gyárak, Törökbálinton értékesítő cég, Budapesten pedig
pénzügyi és informatikai szolgáltató
vállalat biztosítja a családok megélhetését. Magyarországra ma nem
egyszerűen a primitív összeszerelő
munka és az olcsó munkaerő miatt
jönnek a befektetők, egyre nagyobb
számban vannak olyan beruházások,
ahol fontos a képzettség, a munkaerő
minősége, és a tudás. A Grundfos fontos szerepet játszik ebben a történetben, és megerősít bennünket abban,
hogy jó irányba haladunk húsz éve. A
miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a
Grundfos kiveszi a részét a tehetséges
magyar fiatalok képzéséből is, ugyanis támogatást nyújt a műszaki felsőoktatási intézményeknek, valamint a cég
társadalom iránti felelősségvállalását
tükrözi, hogy 80 megváltozott munkaképességű embert is foglalkoztat. A
kormányfő köszönetet mondott a dán
cégnek azért, hogy eddig 179 millió
forinttal támogatta a magyar sportot,
oktatást és a helyi közösségeket.
T.O.
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„Nyírő József új, erőteljes, színpompás nyelvet hozott. Prózája dúsan rakott képekkel, hasonlatokkal,
meglepő monumentális szépségekkel. Alakjai együtt lélegzenek a havasok fiaival és köveivel, s e kozmikus kapcsolatok motiválják gazdag fantáziáját, meseteremtő készségét, balladás titokzatosságát.”
Benedek Marcell

Erdély
Sokan, 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!
Cikkünk a 38. oldalon

Őrvidék
Új utakat terveznek a magyar-osztrák határon
Szándéknyilatkozatot írt alá Magyarország és Burgenland közlekedési kapcsolatainak fejlesztéséről Szijjártó Péter külgazdasági államtitkár és Hans Niessl, az
osztrák tartomány kormányzója. Húsz, határon átívelő út építését tervezik a magyar–osztrák határszakaszon a 2014 és 2020 közötti európai uniós költségvetési időszakban uniós források felhasználásával. Magyarország és Ausztria között
jelenleg huszonöt helyen lehet átlépni a határt. Az egymástól távol lévő átkelők
versenyhátrányt jelentenek: bonyolulttá teszik a kapcsolattartást, és kettévágják a
gazdaságilag egybetartozó térséget. Ezt akarja leküzdeni a közlekedés fejlesztésével Burgenland és Magyarország.

A magyar-osztrák határtól mindössze
40 kilométerre, a Rozália-hegység keleti
nyúlványának sziklafalán félezer méter
magasan emelkedik büszkén a fraknói
vár. A történelmi Magyarország legszebb,
legnagyobb várainak egyike ma Őrvidék
(Burgenland) gondosan óvott történelmi
emléke. A vár a környéken az egyetlen,
amelyet a törökellenes háborúk alatt
soha nem foglaltak el.
Cikkünk a 40. oldalon
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„Ott ahol zúg az a négy folyó”

Erdélyt látni és… 2. rész
Itt a nyakunkon az ősz, hamarosan beköszönt a havas időszak. Vannak, akik ilyenkor sí-utakra, esetleg tunéziai kirándulásra indulnak, a tehetősek pedig a déli tengerek luxus utazásait választják. Még többen vannak azok, akiknek az itthoni meleg vizes élményfürdők, vagy a lakótelepeken kialakított szánkódombok jelentik a téli kikapcsolódást. Viszont örvendetes,
hogy egyre többen választják a szégyenletes trianoni paktummal elszakított magyar területeket, ahol tárt karokkal várják a
„kishazából” érkezőket, lovas szánkó túrára, síelésre, vagy csak egy tartalmas, melegítő pálinkázásra, vacsorára. Mi Erdélyre, azon belül is a csíki végekre esküszünk, és ajánljuk minden kedves pihenni, élményeket szerezni vágyó figyelmébe!

Székelyudvarhely felé
Szovátai pihenőnk után a 13/A úton
délkeleti irányba indulunk tovább
a Székelyföld egyik (többen is vannak, akik maguknak követelik ezt
a titulust) fővárosa, Udvarhely felé.
Parajdot elhagyva hamarosan kiérünk
a Sóvidékről, és megérkezünk a fazekasok falujába, Korondra. Akárcsak
Körösfőn, itt is egy hatalmas vásár a
főutca, egymás hegyén-hátán sorakoznak a faházak, az alkalmi árusító
bódék és sátrak. Cserép, ajándéktárgyak, szőrmék, fafaragványok irdatlan mennyiségben, és változó minőségben.
Ha eredeti fazekas terméket kívánunk
vásárolni, érdemes leparkolni, és beljebb merészkedni jobb oldalon. Itt a
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zegzugos utcácskákban élnek ugyanis
azok a kézművesek, népi iparművészek, akiknek egyedi alkotásai híressé tették Korondot. Kis cégtáblák jelzik, hogy merre vannak a műhelyek,
bátran kopogtassunk be bármelyikükhöz, biztosan szívesen látnak, és
örömmel mutatják meg alkotásaikat.
Lehet, hogy egy kicsit drágábban, de
biztosan eredeti kerámiával leszünk
gazdagabbak, ha tőlük vásárolunk.
Tovább haladva hamarosan elérjük
a borvíz forrásokat, bátran vételezzünk a szabadon csörgő vízerekből,
finom, üdítő itallal kedveskedhetünk
ínyünknek, gyomrunknak. Farkaslaka
afféle zarándokhelye a magyarnak,
hiszen itt született a nagy író, Tamási
Áron 1897-ben. Meglátogatható szülőháza, és a templomkertbe is ki kell
menni, hiszen kérésére itt, szülőfalu-

jában temették el 1966-ban. Sírkövét
Szervátiusz Jenő és Szervátiusz Tibor
erdélyi szobrászok alkották. A kövön
ez a felirat olvasható:
„Törzsében székely volt, fia Hunniának
Hűséges szolgája bomlott századának.”

Székelyudvarhely
Ha folytatjuk utunkat, balra tekintve a székelyek szent hegye, a Hargita
mosolyog le ránk. Az ő óvó tekintete segít bennünket leereszkedni
Székelyudvarhelyre, az egykori aranyvárosba, a Hargita megye nyugati
harmadát magában foglaló udvarhelyi
körzet központjába, az erdélyi magyarság egyik szellemi fellegvárába.
Szép magyar szó hallatszik mindenhol, magyarok a feliratok, magyarok az
emlékek, 95 %-ban magyar ma is a vá-
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éve halt meg

Nyírő József

Székelyföld - Nyírő József művei elsősorban erdélyi témákat dolgoznak fel, alkotásait azonban a
román és a magyar kommunista rendszer betiltotta.
A Székelyföldnek és lakóinak mélységes szeretete,
aggódó féltése fonja egységbe mindazt, ami Nyírő
József világából irodalommá varázsolódik át. Benedek Marcell így jellemzi: „Új, erőteljes, színpompás
nyelvet hozott. Prózája dúsan rakott képekkel, hasonlatokkal, meglepő monumentális szépségekkel.
Alakjai együtt lélegzenek a havasok fiaival és köveivel, s e kozmikus kapcsolatok motiválják gazdag
fantáziáját, meseteremtő készségét, balladás titokzatosságát.”

Beszéljünk

ros. A centrumban magasodik Orbán
Balázs író, néprajzkutató szobra, ahová
mindig viszünk egy szál virágot. Az ő
műve, a Székelyföld leírása volt az első,
amelynek segítségével közelebbi kapcsolatba kerülhettem valaha a világ
ezen páratlanul gyönyörű pontjával.
Egy könnyű séta, és a városközpont
másik oldalán találhatjuk a 2004-ben
felavatott Emlékezés Parkját, mellszoborral. A szobrok tizenkét ismert történelmi személyiséget: Kós Károlyt,
Bethlen Istvánt, Wesselényi Miklóst,
Bethlen Gábort, Fráter Györgyöt, Szent
László királyt, Csaba királyfit, Hunyadi Jánost, Báthori Istvánt, II. Rákóczi
Ferencet, Bem apót, Nyírő Józsefet, valamint tizenharmadikként a névtelen
Vándor Székelyt ábrázolják. A talapzatokon nemzetiszínű szalagok, soha
nem hervadó virágcsokrok jelzik az
utódok megbecsülését.
A piac közvetlenül a belváros peremén van, így könnyen megközelíthető
bárki számára. Látogassuk meg mi is,
ha szerencsénk van, éppen piacnapon
időzünk a városban. Kapható itt minden, mi szem-szájnak ingere. Zöldség,
gyümölcs, hús, gabona, háztartási eszközök, de cipők, régiségek és ruhák
is. Jómagam általában egy szép kerek,
igazi házi készítésű sajttal szoktam távozni, amire persze lehet, sőt muszáj
is alkudni!

Hargita
A nyüzsgő várost a belterületeken
sajnos irgalmatlanul gidres-gödrös
úton hagyjuk el tovább a 13/A jelzésű
„sztrádán”, immár egyenesen kelet
felé, Csíkszereda irányába. Hamarosan elérjük Máréfalvát, a székelykapuk
faluját. Ezekből kilencvenöt áll a porták előtt, díszesen kifaragva és kifestve. Igazi néprajzi ínyencséget kínál ez
a látvány, napokig el lehet merülni az
ősi, hagyományos motívumok világában.
A Hargita innenső oldalán Szentegyháza következik, ahol a Közép-Dunántúlról érkező turista szinte otthon
érezheti magát. Feltűnik ugyanis
egy gyárépület, amelyet a fehérvári
illetőségű Karsai Holding telepített
Erdélybe, hogy munkát adjon a helybélieknek. Innéttől kezdve aztán megcsodálhatjuk a maga teljes pompájában a Hargita hegycsúcsait, melyek
mentén visz az út tovább bennünket a
csíki medencébe, Babba Mária birodalmába, Csíkszeredára, Csíksomlyóba!
Legközelebb ezzel a vidékkel ismerkedünk!
Veér Károly
(Folytatása következik)

közös nyelvet!

Felvidék - Beszéljünk közös nyelvet, nyelvi képzések a Komáromi és Nyitrai kerületekben címmel
nyert a Magyarország – Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében forrást az
Ökogeneráció Nonprofit Kft. és határon túli partnere az Eko-vzdelanie n.o. A pályázók a 12 hónapig tartó projekt keretében nyelvtanulást elősegítő e-learning keretrendszerű képzési tananyag
kidolgozását tervezték a projekt keretében bevont
Mogyorósbánya, Pilisszentlászló, Muzsla és Gbelce
településekkel. A tananyag elkészült, melyre már
most nagy az érdeklődés az érintett településeken.
A tananyag segítségével magyar, szlovák és angol
nyelvet lehet elsajátítani interaktív módon. A projekt eredményei révén növekedhet a kohézió a közösségek és az emberek között, egy nyelvet beszélhetnek, ezáltal Partnerséget építhetnek.

Biotermék

fesztivál

Szabadka - Megnyílt a Biotermékek 9. Nemzetközi
Fesztiválja, amelynek szervezője a Terra’s Egyesület,
védnökei pedig a szerbiai mezőgazdasági minisztérium, a tartományi mezőgazdasági titkárság és Szabadka város. A térségben először, még 1990–ben
itt alakult meg az organikus termesztést népszerűsítő első szervezet, és azóta is hordozója ennek a
tevékenységnek – emelte ki megnyitó beszédében
Modest Dulić, Szabadka polgármestere. A Terra’s
összefogja a termelőket, megszervezi az oktatást, a
termékek ellenőrzésére is épp tavaly alakult meg itt

az első szerbiai szakosodott intézmény – hangzott el
többek közt a megnyitón. A minisztérium nevében
Jelena Milić, önálló szak munkatárs köszöntötte a
több országból érkező résztvevőket, a szervező nevében pedig doktor Tomislav Sudarević professzor,
a Terra’s igazgató bizottságának elnöke.
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Elfelejtett történelmünk

Magyar várak – határokon túl – 1. rész
A történelem viharai, nevezetesen a trianoni békediktátum a középkori Magyarország jeles erődítményeinek,
várainak, kastélyainak tömkelegét sodorták a ma érvényes határokon túlra. Érdemes körülnézni közöttük, és
megtartani emlékezetünkben, hogy ezek a magyar történelem szerves részei. Alig kilencven éve büszkélkedhetnek a szomszéd államalakulatok azzal, hogy eme építészeti emlékek az ő országukhoz tartoznak.
Fraknó (ma Forchtenstein) vára
A magyar-osztrák határtól mindössze
40 kilométerre, a Rozália-hegység keleti nyúlványának sziklafalán félezer
méter magasan emelkedik büszkén a
fraknói vár. A történelmi Magyarország legszebb, legnagyobb várainak
egyike ma Őrvidék (Burgenland) gondosan óvott történelmi emléke. A vár
a környéken az egyetlen, amelyet a
törökellenes háborúk alatt soha nem
foglaltak el. Fraknó várát egy 1346-ból
való oklevél említi először castrum
Faruhno néven, és mindjárt arról is
felvilágosítja az utókort, hogy az erődítményt a spanyol ősöktől származó
Nagymartoni Pál országbíró építette
saját költségén. Ebből a korszakból
származik a Nagymartoni grófok címerével díszített öregtorony, illetve a
nagy torony is. 1450 körül kihalt a család férfi ága, és a vár a Habsburgok tulajdonába került, akik azt Weißpriach
és Hardegg grófjainak adták zálogba.
Ebben az időszakban a várban nem
történtek jelentős építészeti változtatások. Mátyás király 1466-ban visszaszerezte, ám 1491-ben a pozsonyi béke
újra Ausztriához csatolta, s csak 1626ban került vissza Magyarországhoz.
Az alatta elvonuló hadak a századok
során meg sem kísérelték ostromát.
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Az Eszterházy birtok
1622-ben Eszterházy Miklós nádor
400 ezer forintért nyert zálogjogot
Kismartonra és Fraknóra. Az új birtokos négy év múlva a fraknói gróf
címével együtt örök adományba kapta meg a várat. Eszterházy Miklós és
Pál 1635 és 1660 között a régi falakat
elbonttatta és helyükre kétemeletes
várpalotát építtetett. Csak az öregtorony maradt meg a régi várból,
amelyre emeletet húztak. A lenyűgöző, és hadászati szempontból a kor
színvonalának megfelelő erődítmény
az Eszterházy hercegek drága ékszereinek és értékes tárgyainak biztonságos „trezorja” volt.
A vár kápolnáját 1642-ben szentelték
fel, a Szűzanya ősi kegyképét 1656ban a Boldogasszony templomába
vitték, helyette 1687-ben építtetett
Eszterházy Pál nádor egy Immaculata
szobrot, ma ez a búcsújáróhely. Az
Eszterházyak később a kényelmesebb kismartoni kastélyba költöztek,
bár a vár ma is a család birtoka, ahol
évszázadok során összegyűjtött kincseik napjainkban is megtekinthetők.
A palota egyike a legnagyobb, magántulajdonban levő, de nyilvánosan
látogatható közép-európai múzeumoknak.

Kísértet az öregtoronyban
A várat elhagyva tovább folytathatjuk felfelé utunkat, míg el nem érjük
a Rozália-kápolnát. A szent helyhez
egy ősrégi legenda fűződik. A história
szerint századokkal ezelőtt egy herceg
uralta a környéket Rozália nevű hitvesével. A főúr sokat katonáskodott,
így távollétében a felesége irányította
a birtokot. Az asszony azonban zsarnokként bánt az alattvalókkal, és a
herceg büntetésként a vár tömlöcébe
hajítatta. A legenda szerint a halott
Rozália lelke még évszázadokig kísértett a kastélyban. Egészen addig, amíg
Eszterházy Pál 1670-ben fel nem építtette a hegység legmagasabb pontjára
a Rozália-kápolnát, hogy végre megbékéljen a szellem. Sokan azonban
máig hallani vélik a kísértet lépteinek
zaját az öregtoronyban.
A vár alatt elterülő mediterrán hangulatú városnak 1910-ben még 1085,
túlnyomórészt magyar lakosa volt,
ma mintegy 3000-en élnek itt, és szinte csak német szót hallani. Fraknó a
trianoni békeszerződésig Sopron vármegye nagymartoni járásához tartozott. A szűk utcácskákban számtalan
kiskocsma, étterem, és panzió várja az
ide látogatókat.
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„A péntek mindig a gyerekeké. Másfélezernél is több apróság fordul meg ilyenkor a
különféle kézműves foglalkozásokon. Szentgotthárdtól Szentendréig, sőt a Duna túlpartjáról is érkeznek ide óvodás, iskolás csoportok. Fontosnak tartjuk a jövő nemzedékével
való törődést, és bízunk benne, hogy ha felnőnek, ők lesznek a fesztivál jövőbeli látogatói.”

Bodnár Sándor

Berhida
Számos ragos vendéget köszönthetett
Pergő Margit, polgármester a város legnagyobb éves rendezvényén. A környező
települések polgármesterein, a városvezetőkön, országgyűlési képviselőkön,
intézményvezetőkön túl, idén Dr. Kontrát
Károly, a Belügyminisztérium parlamenti
államtitkára, dr. Ferencz Kornél, a Várpalotai Járási Hivatal vezetője, dr. Vajda Viktória a Veszprém Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, dr. Töreki Sándor veszprémi
rendőrfőkapitány, dr. Csányi Zoltán várpalotai rendőrkapitány és Beke Zsolt plébános, helyettes-esperes is megtisztelte a
kisváros lakóit jelenlétével.
Cikkünk a 46. oldalon

Zámoly

Majorette Európa-Bajnokság Tatabányán
Augusztus végén négy napon át a mazsorett világ Tatabányára figyelt. Itt rendezték meg ugyanis ennek az egyre népszerűbb, művészi sportágnak a kontinensviadalát. Az Eb-n 12 ország 1400 mazsorettje vett részt, hogy több korosztályban
- kadett, junior és senior - mutassa be látványos produkcióit a színpadon vagy
a flaszteren, menettánc formájában. A Magyar Majorette Szövetsége (MMSZ) a
rendezés jogát pályázat útján nyerte el. Geisztné Gogolák Éva az MMSZ elnöke
elmondta, hogy az Eb megrendezését Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata is támogatta technikai eszközökkel, helyszín biztosításával. A rendezésben komoly segítséget nyújtott a Tatabánya Pont Rendezvényszervező és Turisztikai Iroda is.
Fotó: Kiss T. József

Az újságíró olykor szinte összenő gépkocsijával. Helyszínről helyszínre, eseményről eseményre igyekszik úgy, hogy szinte
észre sem veszi a mellette elsuhanó tájat,
épületeket, településeket. Jómagam nagyon sűrűn utazom Tatabányáról Székesfehérvárra. Gánt után, Zámoly előtt egy
körforgalom biztosítja a balesetmentes
áthaladást. Itt jobbra pillantva fedeztem
fel egy fehér színű, kör alakú épület romját. Mi lehet ez? Eltökéltem, hogy utánanézek!
Cikkünk az 50. oldalon
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A tatabányai labdarúgás főtámogatója

Pályán a Sikérrel
Ha megyei vagy tatabányai labdarúgás a téma, nem mehetünk el szó nélkül a Sikér Malomipari Zrt. támogató tevékenysége mellett. A Gyermely, a Sárisáp és a TASK együttesei után most a Tatabánya FC NB II-es focicsapata mellé
álltak.

A Sikérről
A 21 éves Sikér Malomipari Zrt. tatabányai irányítással, két malomüzemben
összesen több mint 100 főt foglalkoztat.
A Gabonaszövetség 2013-as adatai szerint az 5. legnagyobb malomipari cég
Magyarországon, értékesített mennyiségben pedig a 4. helyen áll. Kizárólag
magyar magántulajdonban lévő vállalkozásként méltán nevezhető a malomipar egyik meghatározó szereplőjének.
A Magyar Termék Nonprofit Kft. alapító
tagjaként a minőségi magyar termékek
népszerűsítése mellett kötelezte el magát. Munkáját és termékeit már eddig is
többszörös Business Superbrands, többszörös Superbrands védjeggyel, Magyar
Termék Nagydíjjal és Magyar Brands díjjal ismerték el. Termelői és kereskedelmi
márkás termékeivel szinte minden hazai
üzletlánc polcain jelen van.

Társadalmi szerepvállalás és
a foci
A gazdasági tevékenység mellett a cég
számára az elhivatott társadalmi szerepvállalás is rendkívül fontos. Termék42

fejlesztéseiken keresztül környezetünk
védelmét támogatják és elkötelezetten
állnak a futball mellett is. A Sikér tulajdonosa, Blázsik Ferenc mindig nagy
figyelmet fordított a sport, elsősorban
a labdarúgás támogatására. 2000-től az akkori székhelyüknek megfelelően
- a gyermelyi labdarúgás elkötelezett
szponzorai voltak. A folyamatos fejlődés
hatására a csapat a megyei III. osztályból egészen a megyei I. osztályig menetelt. A székhely megváltoztatása után a
Sárisápi Bányász SE labdarúgó szakosztályát támogatták. Az akkor még a megyei II. osztályban szereplő felnőtt csapat a Sikérrel egészen az NB III-ig lépett
elő. „A támogatás magában foglalja az
utánpótlás neveléssel kapcsolatos költségeket is. Az utánpótlás fontosságát és
prioritását illetően eltökélt vagyok. Ennek érdekében a sárisápi labdarúgást
társítottuk a szélesebb utánpótlásalapokon működő TASK–kal. Úgy vélem,
ezzel hidat tudtunk verni a korosztályos
és az amatőr labdarúgás és a profi csapat
közötti árok felett. Ezzel reméljük, hogy
sok tehetséges labdarúgó elkallódását
is meg tudjuk akadályozni.” – mondta
el Blázsik Ferenc. A TASK után a tehetséges fiatalokat felvonultató tatabányai
Bányász SE került a támogatás közép-

pontjába. Jelenleg is egyedüli szponzora
a csapatnak az önkormányzat mellett a
Sikér. Sőt idén augusztustól a tatabányai
„nagy csapat”, a Tatabánya FC is Sikérmezben játszik. A cég lett ugyanis az NB
II-es csapat főszponzora.
Nem csak a sport, de a sportolók, mint
magánemberek is segítséget kapnak: a
Sikér felkarolja azokat a fiatal focistákat,
akik bár tehetségesek, de a profi futballkeretből valamilyen okból kifolyólag
már kiszorultak. Ők a cég keretein belül
munkát, karrierlehetőséget kapnak.
A példamutató szerepvállalás eredményeként Blázsik Ferenc 2011-ben az
MLSZ Komárom-Esztergom Megyei
Igazgatóságában elnökségi tagságot kapott.
Ha támogatásról van szó, a Sikér nem áll
meg a labdarúgásnál és a sportolóknál.
Felelős vállalatként közvetlen társadalmi környezete is számíthat rá. Legyen
szó például az óvodások só-liszt gyurmázásáról, gyermekek közétkeztetéséről, civil szerveztek támogatásáról, vagy
akár a katasztrófahelyzetben segítségre
szoruló önkéntesek gyorssegélyezéséről. Blázsik Ferenc és a Sikér nem vonul
háttérbe, ha segítség kell.
TO
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Siker

volt a kocsi tolás

Kocs - Immár 15. alkalommal rendezték meg
Kocson a Kocsitoló Fesztivált. A mintegy 360 kilógramm súlyú járművet kell a lehető leggyorsabban
célba juttatni a két kilométeres távon, az öt fős csapatnak. Ez idén a Tata Város önkormányzati csapatának sikerült a legrövidebb idő alatt,a 2. helyen

Másodosztályban a Tatabánya FC focistái

Cél a tisztes helytállás
Ha nem is egyenes ágon, de az osztályozó mérkőzéseken bebiztosították - még az elmúlt szezon végén - a másodosztályban való indulás
jogát a Tatabánya FC futballistái. Az oda-visszavágó mérkőzésen a Budaörs ellen kettős győzelmet arattak a „Bányászok”. Az évekkel ezelőtt az élvonalban szereplő csapat jelenlegi célja a tisztes helytállás, a
biztos, csontnélküli bent maradás az alaposan megerősödött második
vonalban. Tudni kell, az új, augusztus közepén kezdődött bajnokságban kettő csoportról egyre olvadt a mezőny, és az együttesek száma
16. Tehát jóval erősebb gárdák képezik a másodosztályt, mint az előző
bajnokságban.
- A tavaszi kezdő együttes fele távozott - tudtuk meg az együttes vezetőedzőjétől, P. Nagy Lászlótól, - új csapatot kellett építenünk. Kiváló segítségem van,
Plotár Gyulával, az egykori tatabányai válogatott csatárral igyekszünk minél ütőképesebb gárdát összehozni. Nem volt sok időnk, hiszen az első közös edzéshez képest mindössze öt hét telt el a rajtig. Rengeteg játékos fordult
meg nálunk teszt, illetve próbajátékon. Augusztus elejére kialakult a 22-es
keret, amelybe a Tatabányai Alapítványi Sportkörből (TASK) is kerültek fiatalok. Fontos, hogy a védelem tengelyébe olyan tapasztalt, NB-II-es múlttal rendelkező futballisták érkeztek, mint Ludánszki István, Páles Tamás,
vagy Radnai György. Az első számú kapus továbbra is Dombai András,
de ott van mellette Farkasdi Bertalan is. Célunk a biztos bent maradás, a
7-12. hely valamelyikének megszerzése. Az edzőmérkőzések jól szolgálták
a felkészülést, a fiatalabb és idősebb, vagy inkább rutinosabb játékosok jól
kiegészítik egymást. A Magyar Kupában sajnos korán kiestünk, a szintén
NB-II-es Szigetszentmiklós otthonában szenvedtünk 2:1 arányban vereséget. A bajnokságban eddig négy pontot szereztünk, de remélem, hogy az
ősz második felében tudunk majd örömet szerezni szurkolóinknak. - mondta
a vezetőedző.
- Nyolc meghatározó játékost sikerült a csapatnál tartani – tette hozzá dr.
Kancz Csaba, a sportot felügyelő alpolgármester, - melléjük posztokra igazoltunk. Az előző évektől eltérően ebben a szezonban öt-hat saját nevelésű
fiatal is szerepet kap a keretben, reméljük, hogy kiharcolják majd maguknak a játéklehetőséget is. Maximálisan igyekeztünk megfelelni az MLSZ
szigorodó versenyszabályzatának. Külföldi játékost nem foglalkoztatunk a
csapatnál, valamint minden mérkőzésünkön egy huszonkét évnél fiatalabb
labdarúgó pályára fog lépni. A szakvezetésnek – amely Veér Zoltán technikai vezetővel és Bozsik Péter klubmenedzserrel bővült - lesz bőven feladata, hiszen a régi és az új játékosokat össze kell csiszolni, meg kell találni a
megfelelő csapatszerkezetet. (Lapzártakor érkezett a hír, hogy átszervezés
következtében a jövőben Bozsik Péter lesz a csapat trénere, P. Nagy László
pedig pályaedzőként dolgozik tovább.)
Kiss T. József

a budapesti Tolvajtempó, a 3.helyen Tardos gárdája ért célba. A helyi múzeumban nyílt kiállításon,
megtudhattuk azt is, mi is az a börbönce, amely
valójában egy fából faragott dohánytartó. A hagyományoknak megfelelően ekkor adták át a Kocs
Községért elismeréseket is, amelyet ezúttal Györke
Gáborné a kocsi Csegő Bálint Alapítvány elnöke és
László Kálmán az Aranykocsi Zrt. elnök vezérigazgatója vehetett át Bódis Jánosné polgármestertől.

Szüreti

felvonulás és bál

Tatabánya-Alsógalla – Közel húsz éves múltra
tekint vissza, az Alsógallai Baráti Egyesület szervezésében a szüreti felvonulás és bál. A programra
meghívják a helyi nemzetiségi csoportok mellett a
megyei német nemzetiségi települések dalköreit és
tánccsoportjait is. De jöttek fellépők távolabbról is,
idén Tolna város dalköre és a Móri Fúvószenekar
volt szerepelt az eseményen, de Aalenből is érkeztek
vendégek.. A program térzenével kezdődött, majd a
népviseletbe öltözött tánccsoportok és dalkörök színes zenés felvonulásával folytatódott az alsógallai
sportpályára. Dr. Kancz Csaba Tatabánya város al-

polgármestere, Alsógalla önkormányzati képviselője
nyitotta meg a rendezvényt, köszöntötte a résztvevőket és a vendégeket. A kultúrcsoportok fellépését
követően hajnalig tartó bál követte, melyen a zenét
a dunaszentmiklósi Lausbuben zenekar biztosította.

Országos

szónokverseny

Székesfehérvár - A 200 évvel ezelőtt született Eötvös
József tiszteletére immár ötödik alkalommal
rendezték meg a róla elnevezett országos

A
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Szeretnénk egyre jobb fesztivált csinálni!

Nagy siker volt a XVII. FEZEN
Rég lebontották már a nagyszínpadot a székesfehérvári MÁV pályán, ami csalhatatlan jele annak, hogy vége
az idei, 17. FEZEN-nek. Sokakat izgatja a kérdés, vajon hogyan értékeli a főszervező a rendezvényt. Kovács
Tónit kaptuk telefonvégre egy rövid értékelő erejéig.
- Mit lehet tudni, sikeres volt az
idei FEZEN?
- Igen, abszolút, nincs még meg a
pontos nézőszám, de a legsikeresebb
volt eddig, ez tuti. Nyilván ez részben köszönhető a számos újításnak,
amelyeket idén bevezettünk. Letisztult a fesztivál, kikristályosodott az
irányvonal, ez pedig egyértelműen a
rock-metál és az alter vonulat, azonban nagy örömünkre szolgált, hogy
Ákos teltházas elektrós buliját azért
derekasan végigugrálták a rockerek
is. Szóval a popra is nyitottabbak vagyunk, és ezt egy teljesen jó dolognak tartom. A másik teltházas nap
természetesen a Deep Purple napja
volt, augusztus 3-án rendesen megtelt a FEZEN. Én addig el se hittem,
hogy Purple koncert lesz, amíg fel
nem mentek a színpadra! Óriási volt!
Mint ahogy az is, ahogy a székesfehérváriak viszonyultak a rendezvényhez. Mindenképpen szeretném
megköszönni a városlakók és elsősorban a környező utcák lakóinak
türelmét, az esetleges közlekedési
nehézségekért és az intenzív zajhatás miatt.
- Milyen újításokkal vártátok a látogatókat idén?
- Az extrém időjárás miatt szinte már
kötelező, azonban nagyon népszerű technikai dolgok, mint például
a párakapu üzemeltetése mellett a
nagy újítás, amit szeretnénk majd
tovább is vinni az elkövetkezendő
években, a turné volt. A látogatók a
belépőjegyhez egy kis „turnénaplót”
kaptak, amelyeken ajánlott székes44

fehérvári látnivalók címei voltak,
térképpel. Elég sokan indultak be a
városba, hiszen a helyeken pecséteket kellett gyűjteni, amelyeket aztán
a fesztiválra visszaérve ajándékokra
váltottunk. A fesztivál exkluzív kísérőrendezvénye, a Deep Purple relikviákat felvonultató DP Múzeum
is igen népszerű volt a vendégkönyv
1100 bejegyzése alapján. Sajnáltuk,
hogy a zenekar nem tudta megnézni
a gyűjteményt, de igen feszített volt a
programjuk.
- Mi várható jövőre?
- A zenekarokkal már javában tárgyalunk, de sajnos neveket még nem
tudok mondani. A helyszín talán
ugyanaz lesz, sőt, nagyon valószínű,
hogy a FEZEN megállapodik itt. Jó
lenne végre egy fix hely. Nemrég az

önkormányzat tulajdonába került a
MÁV pálya, ahova rendezvényjellegű fejlesztéseket terveznek, szóval
igencsak bizakodóak vagyunk. A
következő FEZEN dátuma szintén
augusztus első hétvégéje lesz, ez
már teljesen biztos. Szeretnénk jövőre is egy-két Deep Purple-szintű
húzónevet is elhozni, reméljük sikerül. Amint valami infó tuti lesz,
ígérem, nem tartjuk magunkban,
hanem mindenképpen megosztjuk
a fezenezőkkel. A fesztivált 2014-ben
is nulladik nappal nyitjuk, ahogy az
már hagyomány, és decemberi, illetve karácsonyi bérletakció is lesz
ismét, tehát érdemes követni a fesztivál honlapját és Facebook oldalát!
Jövőre találkozunk!
(fezen.hu)
Fotók: dr. Göde Andrea
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Isteni borok és ételek
Neszmélyen
Tata felől a 10-es úton haladva, akár autóval vagy kerékpárral, Neszmély után hamar feltűnik egy jelzőtábla, amely a Hilltop Borhotel és Étterem felé vezeti az éhes és szomjas vándort.
Körülnéztünk, mi is van ott valójában! A panoráma fantasztikus, a Dunát talán innen lehet
a legtovább belátni Komáromtól Süttőig. Ezt már kalauzunk, Juhász István mondja, aki
nemrégiben vette át a méltán népszerű vendéglátóhely vezetését.
- Egyszerre mintegy 250 főt tudunk leültetni, finom ebéddel vagy vacsorával kínálni.
Ételeink speciálisak, ezek közül a legnépszerűbb a ropogósra sült libacomb. Az egyik
legnagyobb borászattal van szoros napi kapcsolatunk, így az étkek mellé finom nedűket is ajánlunk, legkedveltebb az Irsai Olivér, és a Gyöngy nevű gyöngyöző bor.
Visszatérő rendezvényünk
a Hilltop Borünnep a nyár
végén, ezen az ország legjelentősebb borászatai vesznek
részt, sőt idén felvidéki gazdák is elhozták finom nedűiket. Megválasztották a Média
Borát is, amely címet a 2008as évjáratú Hilltop Hárslevelű érdemelte ki. A november
eleji Márton Napi vigasságokat is évről-évre megrendezzük, ahol már az idei borokat
is megízlelgethetik az érdeklődők. Egy római mondás
szerint: „Ahol a folyam találkozik a hegységgel, ott laknak az Istenek”. Ha az Istenek nem is itt élnek, de az isteni
borok megtalálhatóak Meleges-hegyen, a Hilltop Borhotel és Étteremben.
KTJ

PDS – új, magyar
diagnosztikai módszer
Hamarosan a Dunántúlon két helyen, Veszprémben és Kaposváron jön létre
egy-egy új diagnosztikai központ, ami egy teljesen új diagnosztikai eljárást,
az úgynevezett PDS módszert alkalmazza. A Predilect Diagnostic System
egy magyar szabadalom, amely a jelenleg alkalmazott tumor markereknél
is pontosabb eredményt képes szolgáltatni egyetlen vérvételből.
A PDS a sejtek anyagcsere-folyamatait vizsgálja, az úgynevezett enzimatikus
biomarkerek (EBM-ek) aktivitását figyeli, mert ez szoros összefüggést mutat
a daganatsejtek számának szaporodásával, illetve a különféle szervkárosodásokkal.
Az eljárás tehát abban segít, hogy az anyagcsere-zavarokkal kapcsolatos szervi
elváltozásokat, daganatos betegségeket még korábbi stádiumban felismerhessük, akkor amikor még lépéseket tehetünk a betegség kialakulása ellen, vagy
a gyógyulás érdekében. Ebben a szakaszban ugyanis akár egy életmódváltás,
akár az alternatív terápiák szakszerű alkalmazása megelőzheti a nagyobb
bajt.
Az új, veszprémi PDS centruma tervek szerint a helyi onkológiai központtal
is szorosan együtt fog működni. Maga a vizsgálat egyetlen tűszúrással jár, és
néhány tízezer forintba fog kerülni.
Napsugár

középiskolai szónokversenyt. A verseny célja
a diákok szóbeli kommunikációs - retorikai
képességének fejlesztése, a nyelvhasználat iránt érzett
felelősségtudatuk és anyanyelvszeretetük erősítése.

A

A felelős szervező Antalné dr. Szabó Ágnes egyetemi
docens, központvezető, a zsűri elnöke dr. Kiss Róbert
Richárd, Prima Primissima díjas újságíró, a zsűri tagjai gyakorló szaktanárok, dr.Göde Andrea (Székesfehérvár), dr.Sólyom Réka (Budapest), dr.Molnár Gábor
Tamás (Budapest), és Rigó Balázs (Székesfehérvár)
voltak. A verseny honlapján (www.eotvos-verseny.hu)
elolvashatók a részletes eredmények.

Sporttábor

iskolásoknak

Csákvár – Tata – Tizenhetedik alkalommal rendezték
meg a csákvári Terstyánszki Ödön Sportközpontban
azt a sporttábort, amely a tatai, labdarúgást szerető,
mozogni vágyó gyerekeket várta. A táborozáson 25
általános iskolás gyermek vett részt, a másodikostól a nyolcadikosokig. Két tatai labdarúgó szakosztály játékosai jöttek el a legnagyobb létszámban: a

Klapka Focisuli, és a Tatai AC fiataljai. A részvevők
napi két foglalkozáson ismerkedhettek meg a labdarúgással és más sportágakkal. Az edzések anyaga
elsősorban a labdarúgás alapjainak elsajátítására
épült. Az edzéseken elsősorban a játékosság, ügyességfejlesztés és nem fizikális képességek fejlesztése
dominált. Nagy sikere volt a tábor értékelése utáni
szülő - diák mérkőzésnek. A tábor szakmai felügyeletét Kele Zoltán és Kőhalmi Zoltán látták el.

Tóth

ösztöndíj

Székesfehérvár - A Tóth István és Tóth Terézia Ösztöndíj Közalapítvány kuratóriuma tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet a 2014-es évre. Az Alapítvány célja, hogy anyagilag támogasson általános- és
középiskolai tanulókat, valamint egyetemi és főiskolai hallgatókat tanulmányaik folytatásában. Támogatásban azon székesfehérvári lakosok gyermekei
részesülhetnek, akik jó tanulmányi eredményt érnek
el, valamint anyagi és családi körülményeik miatt az
ösztöndíjra rászorulnak. A pályázati lap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján
(az általános és középiskolákban az osztályfőnököktől kérhető
45
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Szabóné Matika Julianna (Mazsorettcsoport), Molnár Sándor (Néptánccsoport), Nagy Zsuzsa (Néptánccsoport), Varga József
(Népdalkör), Némethné Závori Márta, Holányi Julianna, Soproni Sándorné

XXI. Berhidai Napok
Számos ragos vendéget köszönthetett Pergő Margit, polgármester a város legnagyobb éves rendezvényén. A környező települések polgármesterein, a városvezetőkön, országgyűlési képviselőkön, intézményvezetőkön túl, idén Dr.
Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, dr. Ferencz Kornél, a Várpalotai Járási Hivatal vezetője, dr. Vajda Viktória a Veszprém Megyei Kormányhivatal főigazgatója, dr. Töreki Sándor veszprémi rendőrfőkapitány, dr. Csányi Zoltán várpalotai rendőrkapitány és Beke Zsolt plébános, helyettes-esperes is megtisztelte a kisváros
lakóit jelenlétével.
A városvezető ünnepi köszöntőjéből
megtudhattuk, a Berhidai Napok egyfajta záróeseménye a környező települések nyári rendezvénysorozatainak.
Nem konkurálni kívánnak, csupán
színesíteni a kínálatot. A háromnapos
programkavalkádban most is mindenki megtalálhatta az ízlésének megfelelő
elfoglaltságot: bemutatkoztak a helyi
amatőr csoportok, alkotók, a nagyszínpad sztárvendégei Aradszky László,
Szulák Andrea és Janicsák Veca voltak,
könnyű- és komolyzenei előadások, kiállítás-megnyitók, gyermek-, egészség-
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ügyi-, sport- és szabadidős programok
váltották egymást.
Polgármester asszony beszámolt a nagyközönség előtt a település legújabb fejlesztéseiről is: térfigyelőrendszer készült,
létrejött a „Kis-tó” Leader-kultúrpark a
Séd partján – itt hamarosan gördeszkapálya is épül. További pályázatokra lehet
számítani, melyek segítségével a városvezetés elsősorban az intézményrendszer felújítását, korszerűsítését szeretné
megvalósítani.
A megnyitóbeszéd köszönőszavakkal
zárult, hiszen az idei Berhidai Napok

sem jött volna létre a helyi támogatók és
a szervezők-rendezők lelkesedése, munkája nélkül.
Az ünnepi program keretében a városi kitüntetések is gazdára találtak:
Némethné Závori Márta óvónő, a
„Peremartonért” Egyesület vezetője Nívódíjat, Holányi Julianna, festőművész
Berhidáért kitüntetést, az Őszi Napfény Népdalkör és Néptánccsoport, a
Nyugdíjas Klub Berhida Néptánc és
Mazsorettcsoport és Soproni Sándorné,
a Berhidai Mozgássérül Csoport tagja
Elismerő Oklevelet vehetett át.
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Új vezető a Berhidai Kertbarát Kör élén
„Nincs Berhidai Napok rendezvénysorozat a Kertbarát Kör nélkül” – fogalmazott
Pergő Margit polgármester a Berhidai Kertbarát Kör kiállításának megnyitóján. A városvezető kiemelte a szervezet megbízhatóságát, az itt folyó szakmai munkát,
a közösségépítő szeretetteljes légkört.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy ez a kiállítás már nem csupán a szebbnél szebb
termények seregszemléje, a kompozíciók
már-már képzőművészeti alkotások A
kis lelkes társaság nyugodtan a zászlajára írhatná jelmondatként: „Kertészkedj!
Barátkozz! Ebben másokat is segíts!” –
hiszen ezt teszik nap mint nap. - mondta
a polgármester.
Sólyról, a Berhidai Kertbarát Kör egykori
alapító tagjaként Árkovics József, borász
is felszólalt, aki folyamatosan figyelemmel kíséri az itt folyó munkát. Kóstolásra hozott aranyérmes boraikkal, közös
rendezvényekkel szeretnék elmélyíteni
a jövőben a Sólyi Baráti Kör kapcsolatát
a berhidaiakkal – tudtuk meg a további
terveket.

Új elképzelések
Az ünnepélyes megnyitót követően
Kellerné Szász Anikót, a Kertbarát
Kör új vezetőjét kértük meg, hogy mutassa be az idei kiállítás főbb elemeit,
és a jövőre vonatkozó elképzeléseit.
- Mikor vette át a stafétát a korábbi vezetőtől, Pazárné Somogyi Máriától?
- Január első hetében, egy kis hivatalos ceremónia keretében, ahol a társaság 99%os többségével választottak meg a Kör
vezetőjévé. Nem tartom ideális megoldás-

nak, hiszen aktív dolgozóként jóval kevesebb időm van a programok szervezésére,
mint korábban Marikának volt, aki nyugdíjasként végezte ezt a munkát. Havi két
alkalommal vannak programjaink, ezt leszervezni komoly kihívást jelent.

- A vezetőváltás egyúttal új irányvonalat, egyfajta megújulást is jelent?
- Mindenképpen célul tűztük ki a tagság
fiatalítását, és természetesen a programjainkat is ennek megfelelően kívánjuk
megszervezni. Komoly fejtörést okoz
azonban egy-egy alkalomhoz a megfelelő időpont leszervezése, hiszen egészen
más életritmusban él egy aktív dolgozó
– főleg többműszakos munka esetén -,
mint egy nyugdíjas.
- A városlakók felé is szeretnénk többet
nyújtani, kedvet csinálni az itt élőknek
a háztáji termesztéshez. Februárban egy
pénteki és egy szombati napon láttuk
vendégül a helyieket – forró teát, zsíros
kenyeret, saját készítésű savanyúságot
kínáltunk -, és ajándékként saját vetőmagjaink mellett számos nagy forgalmazó különlegességét is felajánlhattuk
kipróbálásra. Megkerestem ugyanis a
hazai magtermelőket, és a segítségüket
kértem, hogy minél többen megismerhessék a hazai kínálatot. A Dunamagtól
például különféle hibrid paprikákat kaptunk, a Keszthelyi Burgonyakutatótól és
a zirci János Tanya tulajdonosától, Hoffer
Ervintől pedig burgonyaritkaságokat. A
Rédei Kertimag is kitett magáért, ezer
csomag vetőmagot küldött. Velük egy
kisebb együttműködésünk is elindult:
egy projektoros vetítéssel egybekötött
kis eladást tartottunk, és október elején
a meghívásuknak is eleget teszünk rédei

központjukba. Természetesen a kapott
magokból nevelt növények és a fajtaleírások megtekinthetők a kiállításon.
- A szemet gyönyörködtető zöldség- és
gyümölcsfélék között látható egy különlegesség is, az úgynevezett gyökéritató? Ez valami újdonság, és ha igen,
hogyan működik?
- Ezek pici jó nedvszívó-képességű, ásványból készült csövecskék, melyeket a
növény gyökerei a növekedés során teljesen átszőnek. Így, amikor szárazra fordul az idő, a növény egyrészt elegendő
nedvességhez juthat, másrészt az idővel
széteső ásványok táplálják, védik a kórokozóktól. Saját tapasztalatomból tudom, hogy paradicsomnál, cukkininél,
cserepes virágoknál, de még faültetésnél
is csodákra képes! Ki kell próbálni!
-réz
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Bodnár Sándor, a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület új elnöke

A megnyitó pillanatai

Húszezer főt vonz ma már a háromnapos esemény

X. Jubileumi Rácalm
A rácalmásiak eleinte kételkedve figyelték a tökfesztivál
lelkes szervezőinek munkáját. Aztán ahogy teltek-múltak az évek, egyre többen láttak fantáziát benne, mind
több porta előtt találtunk tréfás tökkompozíciót, és egyre
többen vettek részt aktívan a lebonyolításban is. Ma már
ezen a három napon talpalattnyi hely is alig akad a Duna-parti városkában, olyan sokan kíváncsiak a különféle
programokra. A fesztivál fő szervezője a Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület, új elnökükkel Bodnár Sándorral beszélgettünk.
- Mi változott azzal, hogy ön került az egyesület élére?
- A vezető személye. A munka ugyanis a korábbiakhoz hasonlóan
folytatódik. Évek óta részt veszek a vezetőségi munkában, itt élek, itt
tevékenykedem, tehát nem ismeretlenként csöppentem bele ebbe a közösségbe. Változás persze mindig van, nagy örömünkre egyre több
fiatal csatlakozik hozzánk, mert látják, hogy van értelme, az eredmények magukért beszélnek, és szó szerint láthatóak is, hiszen ma már
kis táblákon kitesszük azok nevét, akik egy-egy terület gondozását
– kvázi örökbe fogadva azt – elvállalják. Ez idővel aztán mozgósítja
a többieket is, sokan kedvet kapnak így a közös munkához. Mindig
szoktam mondani, hogy nekünk nem a fő művünk a fesztivál.
- Pedig az lett. A Rácalmási Tökfesztivál ma már egy országosan is
jegyzett esemény. Ezek szerint nem annak indult?
- Az eredeti célkitűzésünk az volt, hogy a helyieknek és a környéken élőknek egy kulturált szórakozási lehetőséget biztosítsunk itt a
Jankovich Kúriában, és a messzi tájak kulturális látnivalóit ide, helybe
hozzuk. Ma már inkább az évről évre való megújulás jelenti az igazi
kihívást, de úgy tűnik ezzel is sikerül megbirkóznunk. Az egyesü48
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Látványos dobshow

mási Tökfesztivál
letben mindenki megálmodhatja, és megvalósíthatja az elképzelését,
önállóan dolgozhat a saját területén. Persze egyeztetünk, összehangoljuk a dolgokat, de megy ki-ki a maga útján. Ez biztosítja, hogy minden
alkalommal egy sokszínű, különleges esemény várja itt a látogatókat.
Sokan vagyunk, sokfélék, különböző korosztályt és annak az igényeit
képviselve. Így a végeredmény is képes lefedni a látogatói elvárásokat.
- Valóban sokrétű a kínálat. Kiemelne néhány programot?
- A péntek mindig a gyerekeké. Másfélezernél is több apróság fordul
meg ilyenkor a különféle kézműves foglalkozásokon. Szentgotthárdtól
Szentendréig, sőt a Duna túlpartjáról is érkeznek ide óvodás, iskolás
csoportok. Fontosnak tartjuk a jövő nemzedékével való törődést, és
bízunk benne, hogy ha felnőnek, ők lesznek a fesztivál jövőbeli látogatói.
– A felnőtt korosztály is bőven válogathat a programokból: Lord, Deák
Bill Gyula, Piramis, Old Boys koncert várja őket, de megfordul a színpadunkon a neves Csík Zenekar is, a néptánc kedvelői pedig idén újra
gyönyörködhetnek a szerbiai magyarlakta területekről érkező csoportok műsorában.
- Ez a tizedik tökfesztivál. A programot elnézve kitettek magukért a
jubileumra. Az évfordulóra még több vendéget várnak?
- Nem az lebegett a szemünk előtt, hogy emiatt többet kellene nyújtanunk. Minden évben próbálunk jobbak lenni. Számunkra ez a természetes. Bízunk benne, hogy a nézőszámunk a tavalyihoz hasonlóan
idén is 20-21 ezer körül lesz. Minden együtt van, ezen a szép hétvégén,
már csak az időjárásnak kell kegyesnek lennie hozzánk, és teljes lesz
a siker.
Cseh Teréz
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A zámolyi (kerekszenttamási) rotunda ma

Ismeretlen műemlékeink nyomában

A zámolyi kerektemplom
Az újságíró olykor szinte összenő gépkocsijával. Helyszínről helyszínre, eseményről eseményre igyekszik úgy, hogy észre sem veszi a mellette elsuhanó tájat,
épületeket, településeket. Jómagam nagyon sűrűn utazom Tatabányáról Székesfehérvárra. Gánt után, Zámoly előtt egy körforgalom biztosítja a balesetmentes
áthaladást. Itt jobbra pillantva fedeztem fel egy fehér színű, kör alakú épület
romját. Mi lehet ez? Eltökéltem, hogy utánanézek!
Amiről a történelem mesél
A sulinet.hu oldal a következőt írja: „A
római korban természetesen különös
jelentőségre tett szert a szőlőhegy alatti
útkereszteződés, ez volt az Aquincumot
(Óbudát) Savariával (Szombathellyel)
összekötő római út egyik csomópontja.
(Harsányi Ildikó kutatásai szerint ez volt
a Fehérvárra menő hadiút is, és Fehérváron nem a mai megyeszékhelyet, hanem
a török kor előtti, mára eltüntetett Dunaparti koronázóvárost érti, amelyet egyes
kutatók Budakalász környékén vélnek
felfedezni.) A mai Zámoly (egykori nevén Zámor) területén hajdanvolt településről az avar kori megszállás kérdésének vizsgálatakor kapunk hírt a Magyar
Nemzeti Múzeumban őrzött nádlevél
alakú vas kopjahegy révén. A magyarok
honfoglalása után – korai oklevelek tanúsága szerint – Zámoly mai területén
legalább három kisebb település létezett.
Kerekszenttamás, Kér és Zámoly falu
helyét az oklevelek és a régészeti leletek
viszonylag pontosan körülhatárolják.
Zámoly határának északi részén, a Keresztútnál, a szőlőhegy alatt emelkedik
Kerekszenttamás romja, amely középkori apszis nélküli kerektemplom (rotunda)
maradványa, helyenként három-négy
méter magas helyben bányászott dolomitból rakott falakkal. Falvastagsága
1,30 m. Alaprajza kör, melléképületei
feltehetően nem voltak. Átmérője kilenc
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méter. Valószínűleg a XII. században
épült szentély nélküli kerektemplomként, déli bejárattal. Északkeleti falában
az egykori szentségtartó fülke megmaradt. A rotunda kormeghatározása céljából Molnár Vera művészettörténész folytatott kisebb ásatást 1962-ben.”
A krónika tanúsága
Zámoly első írott említése Orseolo Péter
magyar király (1038–1041 és 1044–1046
között) megvakíttatásának leírásához
kapcsolódik. Az eseményt, amely 1046.
október elején játszódott le, a XI. századi
gesta szövegét felhasználó XIV. századi
Képes Krónika hagyományozta ránk: „A
király betért egy Zámoly nevű faluba, az
említett követ [András fejedelem követe]
el akarta fogni, és megkötözve András
herceg elé akarta hurcolni. Péter azonban megsejtve ezt, bevette magát egy
udvarházba, és három napon keresztül
vitézül védekezett. Végül, miután az
íjászok az összes katonáját megölték, őt
magát foglyul ejtették és megvakították,
majd Fehérvárra hurcolták, s a szörnyű
fájdalom következtében rövidesen be is
fejezte életét.”
Mi lesz veled rotunda?
A környék és a templomrom tehát különleges események helyszíne és tanúja, a régészek még akár egy Árpád-kori
földvár meglétét is feltételezik a terüle-

Orseolo Péter megvakítása a Képes Krónikában

ten. Ráadásul a román korban nálunk is
gyakori centrális épülettípus Magyarországon ritkábban előforduló, apszis
nélküli változatát képviseli. Helyenként
négy-öt méter magasan álló, egy méter
30 centiméter vastagságú körfalának
hófehér köveit forró mészhabarccsal forrasztották egybe, a szinte bonthatatlanul
kemény szerkezet ezért volt képes túlélni a háborúk, a környéken építkezők és a
turisták rombolását.
Valószínűleg sokan egyetértenek abban,
hogy a körtemplom többet érdemelne!
Nincs olyan rengeteg közel ezeréves
építészeti emlékünk, hogy ennyire ne
becsüljük meg a zámolyi romot. Faluvédők, civil szervezetek, vagy akár múzeumok figyelmébe ajánlom az elhanyagolt
környezetet, és azt, hogy még egy tábla,
vagy ismertető sem őrzi a templom eredetét, históriáját! Kár lenne, ha beigazolódna Ráday Mihály jóslata: unokáink
sem fogják látni!
Veér Károly

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

