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

Ünnep

Békés karácsonyt, eredményes boldog újévet kíván minden kedves olvasójának
a Regio Regia magazin szerkesztősége!

Gárdonyi Géza:
Fel nagy örömre!
Fel nagy örömre! Ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.
Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.
Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XIII. évfolyam 112. szám
http://www.regioregia.hu

Berhida: Az önkormányzat, mint „középvállalat” - 16. oldal

Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető igazgató

Pergő Margit, Berhida polgármestere egyik szeme nevet,
mert újabb nyertes pályázatról számolhat be, és mert a téli
közmunkaprogramban sok berhidai jut munkához, oktatáshoz. A másik szeme azonban könnyes, mert hirtelen jött „középvállalati” feladataikra nincs apparátusa. Az önkormányzat
létszáma nem erre lett kalibrálva. Megoldás azért most is
találtak, erről számol be írásunkban Berhida első embere.

Főszerkesztő: Veér Károly

Felkészülés a klímaváltozásra - 28. oldal

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

Fotó: Dr. Göde Andrea,
Kiss T. József, Regio Regia archív

A közelmúltban készült el a Második Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégia, mely hamarosan az Országgyűlés elé kerül. Pazarló,
az erőforrásokkal felelőtlenül bánó életünkön változtatnunk kell,
újra harmóniába kell, hogy kerüljünk önmagunkkal, és a természettel. Erről beszélgettünk a most bemutatott éghajlatváltozási
stratégia kapcsán Bencsik Jánossal, Tatabánya egykori polgármesterével, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetőjével.

Címlapfotó: Veér Károly

Havellant István, az Év Vállalkozója - 42. oldal

Munkatársak:
Cseh Teréz, dr. Göde Andrea, Izsáki Zsuzsa,
Kiss T. József, Mórocz Károly,
Réz Napsugár, Tárnay Olivér, Veér Zoltán

A magyar tulajdonú Iron Trade Hungary Kft. hazánkban a
kötőelem kereskedelem egyik legmeghatározóbb vállalkozása,
raktárkapacitás tekintetében pedig az első. A tulajdonos-ügyvezető Havellant István december elején vehette át Demján
Sándortól az Év Vállalkozója kitüntetést. Az indoklás szerint az
elmúlt évek vállalkozói tevékenységéért, illetve szűkebb hazájában, Komárom-Esztergom megyében a társadalmi szerepvállalásáért járt az elismerés.

Nyomdai előkészítés:
KEM-Bridge Net
Tatabánya
Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán
Nyomda:
Prospektus Nyomda
8200 Veszprém, Tartu utca 6.
www.prospektusnyomda.hu

Mennyei illatok háza: Katica Pékség

HU-ISSN: 1785-7074
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46. oldal

Balatonkenese központjában, alig egy sóhajtásnyira a Városházától impozáns épület áll. Az ízlésesen felújított patinás ház ajtaján mennyei illatok szivárognak ki, csalogatva az arra sétálót.
Friss kenyér, péksütemények, rétesek, kalácsok, és még számos
finomság alatt roskadoznak a polcok. Gyenge Katalin tulajdonos mesélt a Katica Pékség történetéről.

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!

T

-
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Áldott ünnepek előtt
Kettős apropóból olvashatják harmadik oldalunkon Gárdonyi Géza mára szinte kanonizálódott, keresztény szent
énekké vált versét. Az első ok természetesen maga a karácsony, Jézus születésének ünnepe, a téli napforduló
misztériuma. Magyarországon ez a családok legbelsőbb,
legmeghittebb időszaka, a szeretet ünnepének is nevezik. Legyen benne részük, és az új esztendő pedig hozzon sok örömöt és szépet mindenkinek!
A második ok, hogy véget ért a Gárdonyi Emlékév, melyet a nagy író születésének százötvenedik évfordulója
alkalmából rendeztek. Az emlékév egyes eseményeiről,
mivel Gárdonyi szülőháza Közép-Dunántúlon található,
mi is beszámoltunk. Ez a vers tehát tiszteladás is az Egri
csillagok és számos regény, elbeszélés halhatatlan szerzője előtt.
Kedves Olvasóink! Lezárul hát a 2013-as év is, amely kinek-kinek hozott jót is, és rosszat is. Optimizmusunkat
táplálják az ország javuló gazdaságáról szóló jelentések,
minősítések, pesszimizmusunk oka viszont az, hogy
ezek a pozitív változások még mikro-szinten nem igen
látszanak. Bízzunk benne, hogy az újév ezt az áttörést is
meghozza!
Ha az általunk megismert és bemutatott település- és
vállalkozásvezetőkön múlik, akkor biztosan így lesz, hiszen szavaikból minden körülmények között kicsendül
a hit, a tenni és segíteni akarás. Köszönjük nekik, hogy
írhatunk róluk, köszönjük, hogy együtt gondolkodhatunk, és alkalomadtán együtt cselekedhetünk az értékes,
jó ügyek érdekében.
Áldott ünnepeket kíván:
Veér Károly
főszerkesztő
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Egy vállalkozást gondozni kell....................................... 40-41. oldal

Átadták a FOREST-PAPÍR új üzemét Lábatlanban........ 27. oldal

Havellant István, az Év Vállalkozója............................. 42-43. oldal

2014-2025: Felkészülés a klímaváltozásra......................28-31. oldal

KISZÖV értékelő..................................................................44. oldal

A vállalkozói eredményekért - nemzetközi szinten...........32. oldal

kincskereső

A fejlődés záloga a humán erőforrás................................... 33. oldal

Honlapot kapott, és megújult a Rám-szakadék................. 45. oldal

Szinergia a szolgáltatásokban......................................... 34-35. oldal

Mennyei illatok háza: Katica Pékség...................................46. oldal

A megye sikeresen teljesített az uniós.................................36. oldal

A Vértesker folyamatosan fejleszt....................................... 47. oldal

Vállalkozók Napja 2013........................................................ 37. oldal

Hilltop Borhotel és Étterem, Neszmély.............................. 47. oldal

„Balatonmelléki” gumicukor................................................38. oldal

Három aranyalma............................................................ 48-49. oldal

Új Graboplast üzem Tatabányán......................................... 39. oldal

Ivókutat avattak a tatai Öreg-tó partján..............................50. oldal
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önkormányzat

Kevesen élnek a szelektív gyűjtés lehetőségeivel

Fórum a hulladékgazdálkodásról
Tatabányán

Az ország minden részéből érkeztek vendégek az Energia-hatékony Önkormányzatok Szövetségének december 10-ei konferenciájára, Tatabányára, ahol szó volt a 2015-től kötelező szelektív hulladékgyűjtésről, a lakosság által ingyenesen igénybe
vehető hulladékudvarokról. Bemutatkozott a tatabányai biogáz üzem, és elmondták, az EU-ból tavaly közel három millió tonna
műanyagszemét ment Kínába, amikor a hulladék energiatartalmát égetőkkel a keletkezés helyén is lehetne hasznosítani.

Kötelező lesz a szelektív gyűjtés

A közszolgáltatást vállalt önkormányzatoknak 2015-től kötelező lesz biztosítani a
szelektív gyűjtés feltételeit - mutatott rá
előadásában Csepregi István, a Zöldjog
Kft. ügyvezetője. A szakember elmondta,
az új szabályozás valamelyest csökkentette az önkormányzatok feladatait, azonban
várhatóan problémát okoz majd, hogy az
üdülőterületeken egységesen a lakóövezetekben kiszabott díj felét kell megállapítani,
azonban a díjfizetés szüneteltetésének feltételeit még nem dolgozták ki.
A Budapesten bevezetett szelektív hulladékgyűjtés tapasztalatait a Főpolgármesteri Hivatal szakreferense ismertette a hallgatósággal. Hadnagy Attila tájékoztatása
szerint a rendszer bevezetését indokolta,
hogy a fővárosban begyűjtött mennyiség
közel 60 százaléka a lakosságtól származott, és ennek csak három százalékát gyűjtötték elkülönítve. A 2013 márciusában
indult intézkedéssorozatban növelték a
gyűjtőpontok számát, négy kerületben már
külön gyűjtik a papír, fém és műanyag hulladékokat. Októberre havonta 900 tonnára
emelkedett az elkülönített, másodnyersanyagként használható szemét mennyisége. Budapesten a feldolgozás bővítésére,
az újrahasznosítás arányának növelésére
2013 és 2015 között pályázati támogatással
11 milliárd forintot meghaladó összeget
fordítanak. A Dunakeszin található lerakó
betelése miatt Pest északi részén új lerakó
építésére lesz szükség.
Egy szélsőséges körülmények között is
megélő növényről, a smaragdfáról tartott
előadást Dr. Steier József. Elmondta, hogy
a smaragdfa a Corvinus Egyetem vizsgálatai alapján 12-szer több széndioxidot képes
6

elnyelni, mint más növények. A gyors növekedésű fa levelei takarmányként, biogáz
alapanyagként is hasznosíthatók, fája alkalmas bútorok készítésére.

Szükség van hulladék égetőkre

Ha csökkenteni akarjuk a lerakókra kerülő anyagok mennyiségét, előbb-utóbb elkerülhetetlen Magyarországon a jelenlegi
egyetlen hulladékégető mellett továbbiakat
létesíteni - mutatott rá a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. nyugalmazott igazgatója.
Bánhidy János ismertette, hogy az EU-ban
37 százalék a lerakás aránya, a hulladék
23 százalékát energetikailag hasznosítják.
Magyarországon ez az arány 67 és 11 százalék a lerakás javára. A szakember szerint
Közép-Európában a lerakott mennyiség
csökkentése nem valósítható meg hulladékégetők nélkül. Példaként Lengyelországot
említette, ahol 2015-ig hat új égetőt adnak
át, részben uniós támogatásból megvalósítva. Beszédes adatként említette, hogy az
EU-ból 2012-ben közel három millió tonna
műanyaghulladékot exportáltak Kínába,
miközben a hulladékok energiatartalmát a
keletkezés helyén, a távfűtésben is lehetne
hasznosítani.

Biogáz a távfűtésben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség képviselője dr. Wégner Krisztina a
magyarországi hulladékgazdálkodás egyik
legnagyobb kihívásának a 2015-től általánosan bevezetésre kerülő szelektív gyűjtést
nevezte. A szelektív gyűjtés már most is
elérhető mintegy 9 millió ember számára,
ennek ellenére alig egy millióan használják
- mondta ez előadó.

Az ország egyik legnagyobb hulladékkezelési rendszeréről tartott előadást Czaun
János, az észak-balatoni regionális hulladékkezelési társulás elnöke. Elmondta,
Veszprém vezetésével 158 önkormányzat
8 milliárd forint ráfordításával hozott létre
közös rendszert. Ennek sajátossága, hogy a
kezelt hulladékot biológiailag stabilizálják,
így abból nem szabadul fel metángáz. A
beruházás második ütemeként a felhagyott
lerakókat mindenütt rekultiválták.
Pápán a lakossági eredetű veszélyes és nem
veszélyes lakossági hulladékok ingyenes
átvételére hulladékudvart alakítottak ki.
A közszolgáltatást igénybe vevő lakosok
a létesítményben ingyenesen leadhatják
többek között az autógumit, az étolajat, az
elektronikai berendezéseket, a lomot, a vegyes építési hulladékot, akkumulátorokat.
A rendszer kiépítésével megteremtődött a
lehetősége, hogy a lakosság jogszerűen járjon el a hulladékok leadásánál - ismertette a
Pápai Köztisztasági és Szolgáltató Kft. igazgatója, Mészáros Csaba.
A tatabányai biogázüzemet Hartdégen
Gergely ügyvezető mutatta be. Előadásában elmondta, a létesítmény a térségben
keletkező almos trágyát, hígtrágyát, zöldség- és állati hulladékot, szennyvíziszapot
használja fel. Az évente százezer tonna
melléktermékből közel 13 ezer megawatt
zöld villamos energia állítható elő gázmotorokkal. A biogáz termelése után keletkező
végtermékek talajjavítóként hasznosíthatók a termőföldeken. A keletkező hőenergia
egy részét a távfűtésben használják majd,
az ehhez szükséges vezetékek építése megkezdődött.
MTI

Önkormányzat
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„Őrültség volt 11 hónap alatt ilyen létesítményt építeni, és még nagyobb őrültség ide
programokat szervezni – szerencsére van néhány elszánt őrült a városban!”
Bélafi László

Ercsi
2013. Ercsiben, báró Eötvös József születése
kétszázadik évfordulójának megünneplése
jegyében zajlott. Az író, politikus a kisvárosban töltötte gyermekéveit, és itt helyezték örök nyugalomra a családi kriptában. A
jeles évfordulóra egyhetes ünnepségsorozattal készültek a Fejér megyei településen,
tudtuk meg Szabó Tamás polgármestertől.
Cikkünk a 14. oldalon

Bodajk
Almádi István, polgármester – bár számos
nehézséggel kellett szembe nézniük az
önkormányzati finanszírozás átalakítása
kapcsán -, pozitívan értékelte az elmúlt
időszakot Bodajk város életében. A nagy
áttörésre persze, még várni kell, de a
gazdaságélénkülésével, az új pályázati
lehetőségekkel a kisváros gyors fejlődésnek indulhat.
Cikkünk a 18. oldalon

Retropolis projekt Székesfehérváron
A Ciszterci Szent István Gimnázium vendégeként egy hetet töltöttek Székesfehérváron öt nemzet diákjai. A spanyol, lengyel, cseh, horvát és német középiskolások egy
Comenius projekt keretében együtt valósítják meg a „Retropolis” elnevezésű projektet.
A nemzetközi, közel százfős csapatot Mészáros Attila, ifjúsági tanácsnok fogadta a Városházán. A partnerek a közép-spanyolországi Trujillo, a lengyel Skierniewice, a csehországi Trebic, a horvát Rijeka és a kezdeményező észak-németországi Cloppenburg
egy-egy gimnáziuma. A projektötlet a közelmúlt (1985-1995) tizenegy éves időszakának feldolgozása egy színpadi előadás formájában. A részt vevő diákok ebben a szűk
egy hétben az eddig kitalált és egyenként begyakorolt színpadi jeleneteket, elkészített
videókat gyúrták egyetlen előadássá a ciszterci gimnázium színpadán.
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Popovics György,
a Megyei Közgyűlés elnöke
köszöntötte a konferencia résztvevőit

Uniós forrás segíti az új terület- és vidékfejlesztési programok elkészítését

Projektindító konferencia a Megyeházán
Komárom-Esztergom megye 90 millió forintos uniós támogatásban részesült az ÁROP-1.2.11/A-2013-0022 számú pályázat
keretében. Az „ Integrált területi tervezés, koordináció megyei és várostérségi szinteken Komárom- Esztergom megyében”
elnevezésű projekt nyitó konferenciáját december 12-én rendezték Tatabányán, a Megyeháza tanácstermében.

Összekötő szerepben
A tanácstermet megtöltő gazdasági szakembereket, cégvezetőket és települési polgármestereket Popovics György, a megyei
közgyűlés elnöke köszöntötte. Bevezetőjében elmondta, hogy 2012. január elsejétől a megyei önkormányzatok feladatai
– az intézmény fenntartási kötelezettségek
megszűnésével - jelentősen átalakultak.
Átvették a korábbi regionális és megyei
területfejlesztési tanácsok szerepkörét, és
középszinten összekötő szerepet töltenek
be a kormányzat és a települések között a
terület- és vidékfejlesztésben. A megye sajátos adottságainak és problémáinak széles
körű ismeretében, helyi kapcsolatrendszerük révén sokkal körültekintőbben és hatékonyabban tudják felmérni, képviselni a
fejlesztési igényeket.
Popovics György felidézte, hogy már 2012
szeptemberében elkezdték a felkészülést
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a 2014-2020 közötti programozási és pénzügyi ciklusra. Ennek első állomásaként
tavaly novemberben elfogadták a megye
gazdasági, társadalmi, környezeti helyzetelemzését és a tervezés társadalmasítását
szolgáló Partnerségi Tervet. Megkezdték
működésüket új intézményeik, a Terület- és
Vidékfejlesztési Kollégium, a megyei területfejlesztési konzultációs fórum, valamint
területi műhelyeik és szakbizottságaik. E
szervezetek közreműködésével készült el
a 2030-ig szóló fejlesztési koncepció, amely
elfogadás előtt áll. Ezen koncepcióból építkeznek majd a terület- és gazdaságfejlesztési, valamint várostérségi programok,
amelyek elkészítéséhez az Államreform
Operatív Program keretének átcsoportosítása biztosít 90 millió forintnyi forrást. A támogatás célja – tette hozzá –, hogy a tervezési munkák finanszírozásán túl erősödjön
a megyei önkormányzat területfejlesztési
kapacitása, képessége, és így aktív szerepet
vállalhasson a kidolgozott programok meg-

valósításában, a területi koordinációban, és
a programok eredményességének mérésében. Közbeszerzési eljárással választották
ki a tervezésre a munkájukat már korábban
is segítő, és a helyi viszonyokat jól ismerő
Város-Teampannon Kft. és a MAPI Magyar
Fejlesztési Iroda Zrt. alkotta konzorciumot.

Partnerség és felelősség
Popovics György kiemelte, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tématerületeihez illeszkedő
megyei gazdaságfejlesztési és várostérségi
részprogramok elkészítésén túl mindezek
továbbfejlesztésére is sor kerül, egészen
az előzetes megvalósíthatósági tanulmány
szintjéig. Mindez azonban csak széles társadalmi egyeztetés keretében lehet életszerű, ezért a programok kidolgozása partnerségben történik az önkormányzatokkal, az
államigazgatási szervekkel, a területi ka-

önkormányzat

marákkal, a gazdasági érdekképviselettel, a
gazdaság szereplőivel és a civil szervezetekkel. Kiemelt cél a gazdaságfejlesztés, a versenyképesség megőrzése, a helyi gazdasági
potenciál kiaknázása, és a foglalkoztatás
növelése. Emellett természetesen legalább
ilyen fontos a települések fejlesztése, az intézményhálózatok korszerűsítése, és az infrastruktúrafejlesztés is. Szoros kapcsolatot
építettek ki Tatabánya MJV Önkormányzatával, és a megyei és megyeszékhelyi tervek
összehangolása érdekében részt vesznek a
város tervezéshez felállított munkacsoportjainak tevékenységében is.
A megyei közgyűlés elnöke végül ismertette a tervezési időszak hét éve alatt rendel-

cél. Komárom-Esztergom megye jelenleg a
három legfejlettebb megye közé tartozik, és
ez a vállalkozásoknak és az önkormányzatoknak köszönhető. 2010. óta több mint 117
milliárd forintnyi uniós támogatás érkezett
a megyébe, ami óriási előrelépést jelent.
Bár nagyon erős ipari struktúra alakult ki,
ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a megyében mindig is meghatározó volt a mezőgazdaság. A programok
összeállításánál figyelembe kell venni a mezőgazdasági kultúrát, a gazdasági szektor
szereplőinek jelenlétét. Ez nélkülözhetetlen,
hiszen, együtt kell élni az iparnak és a mezőgazdaságnak, ezért kellő hangsúlyt kell
kapnia a tervezésben a vidékfejlesztésnek.

hat, amely az összes támogatás 16,15 %-a.
Ezen forrásokból 450 milliárdnyi az, amely
felett a megyék rendelkezhetnek.
Hozzátette, hogy a megyei programok tervezésekor kiemelten kell figyelni az alacsony
CO2 kibocsátású gazdaságra való áttérésre,
és a közösségi szolgáltatások helyi szintű
fejlesztésére. Ugyanilyen fontosak a megyei
és helyi emberi erőforrás fejlesztések, és a
foglalkoztatás ösztönzése. A tervezésnél új
eszköz lehet a közösségvezérelt, integrált
megyei, fejlesztési csomagok elkészítése.
Megtudtuk, hogy szervezeti változások is
várhatók a majdani projektek lebonyolításánál, az irányítás a szakminisztériumokhoz fog tartozni, a koordinációért pedig a
miniszterelnökség felel. Az érdekképviseletek, a megyék, a megyei jogú városok és
a kistérségek bevonása a tervezésbe nem
utolsó sorban az egészségtelenné vált Budapest centrikusság csökkentését is célozza.

A megye jövőképe

Pecze Tibor Csongor, az NTH elnöke ismertette a TOP prioritásait

kezésre álló forrásokat. Az ágazati operatív
programok mellett a megyei szintű fejlesztésekre 13,32 milliárd, a térségi, várostérségi programokra pedig 14,59 milliárd
forint áll rendelkezésre. Ha mindehhez
hozzávesszük a Tatabánya fejlesztésére jutó
7,3 milliárd forintot, akkor összességében
több mint 35 milliárdnyi forrásból gazdálkodhatnak a megyében 2014 és 2020 között.
Az új feladatok hatalmas felelősséget, de
ugyanakkor nagy lehetőséget is jelentenek
a megye számára, hiszen dönthetnek a fejlődést befolyásoló folyamatokról, alakíthatják a fejlesztéspolitikát, és hozzárendelhetik ezekhez a szükséges forrást.

Fő prioritás a munkahelyteremtés
Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott kiemelte, hogy a mostani konferencia
fontos állomás a megyei területfejlesztési
programok előkészítésében. Emlékeztetett
rá, hogy a megye gazdasági szerkezetéből
következő adottságok továbbfejlesztése a

A kormánymegbízott hozzátette, hogy az
úthálózat nem képes ma már kiszolgálni
a gazdasági szereplők igényeit, jelentősen
amortizálódott. Történt ugyan előrelépés,
több út is megújult, de van még mit javítani. A legfőbb prioritást jelentő munkahelyteremtés feltétele a városok, ipari területek
összekötése, a munkahelyek elérhetőségének biztosítása és a nagy teherforgalom
elkerülő utakra való terelése, vagyis az infrastruktúrafejlesztés is.

Integrált fejlesztési programok
A konferencia folytatásaként Pecze Tibor
Csongor, a Nemzetgazdasági Tervezési
Hivatal elnöke ismertette a TOP prioritásait. A legfontosabb célok közé sorolta ő is
a munkahelyteremtést, és megőrzést, valamint a foglalkoztatottság növelését. Köztudott, hogy a következő hét évben az uniós
támogatások mintegy 60 %-át gazdaságfejlesztésre kívánják felhasználni. Ezen belül
a TOP 1210,6 milliárd forintból gazdálkod-

Koszorú Lajos, a megyei tervezésben résztvevő Város-Teampannon Kft. ügyvezetője
előadásában ismertette, hogy Európa gazdasági központja erősen Kelet-Európa felé
tolódik, és ez jelentősen érinti KomáromEsztergom megyét. A nemzetközi közlekedési folyosók (M1-es autópálya, vasutak,
vízi út, hidak) erőteljes kapcsolódást jelentenek a Bécs-Budapest tengelyhez. Ezeket
a kiváló adottságokat kell kihasználni, és
a tervezésnél erre építkezni annak érdekében, hogy a megye forráslehívó képessége,
lobbyereje minél nagyobb lehessen. Külön
figyelmet kell fordítani a pólus térségek kiemelt fejlesztésére, azaz a tatabányai városhálózati csomópontra.
Farkas Zsuzsanna, az NTH vezető tervezője a megyei, területi tervezési feladatokról
és elvárásokról beszélt a TOP kapcsán. A
megyéktől a gazdaságfejlesztési részprogramhoz 5-8, míg a kistérség fejlesztési részprogramhoz 1-1 projektcsomagot várnak.
Befejezésül Boros Szilárd az NTH másik
vezető tervezője a vidékfejlesztés lehetőségeiről szólt. Kiemelte, hogy az alternatív,
helyi, térségi és hálózati gazdaságfejlesztés
célja a lokális, helyben körforgó gazdasági
élet megteremtése, az erőforrások helyben
tartása. Ezzel ugyan nem lehet megakadályozni a globalizációt, de sokat tehetünk
környezetünk, országunk egyediségének
megőrzéséért.
A konferencia zárásaként Popovics György
megköszönte az előadók munkáját és a
résztvevők aktivitását. Hozzátette, hogy a
mostani alkalom egy konferenciasorozat
első állomása volt, és az elkövetkező összejövetelekre is várják az érdeklődőket!
Veér Károly
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Stratégiák és tervek a jövő építésére

Új város Közép-Dunántúlon: Aba
A Fejér Megyei Közgyűlés által felkért szakértők az 1990-es évek végén megállapították, hogy a megye déli
része hátrányos helyzetének egyik alapvető oka a városhiányos térség. Aba az elmúlt évtizedekben jelentős
erőfeszítéseket téve komoly térségszervező szerepet töltött be. Az elért eredmények és a megvalósított fejlesztések alapján 2013. július 15-ével Aba városi címet kapott.

Térségközponti szerepben
Aba azért kezdeményezte, hogy várossá nyilvánítsák, mert a várossá
válás folyamatában számos területen

elérte vagy meghaladta a követelményeket, miközben olyan jövőképet és
stratégiát dolgozott ki, hogy az információs korban intelligens várossá
váljon. Már 2002-ben elkészült erre

Az égiek által szőtt ajándék
a helyi közösség számára a
huszadik jubileumi ABA NAPOK és a városavató ünnepségünk is. Aba 2013. július 15.
napjával városi címet kapott, s
mint minden városnak, amely
egyedi „megbízatást” teljesít, a
saját útját kell végigjárnia.
Atilla, Szent István és Mátyás,
a három szakrális királyunk
felelősségteljes uralkodásukkal,
felemelő tetteikkel olyan lelki,
szellemi örökséget hagytak
maguk után, olyan évszázadokon átsuhanó üzeneteket
küldenek számunkra, amelyek
irányt mutatnak, megerősítenek
és nemesítenek mindannyiunkat, a közösségünket pedig példaértékű tettekre sarkallják. Aba közösségének alkalmazkodnia kell a változásokhoz, de lelkében nem
szabad változnia, kapaszkodnia kell az ősi hagyományok lélekerősítő gyökereibe.
Királyaink szerint Üstengri törvénye, hogy a jótett, a jó szándék áldásként, szerencseként visszaszáll az emberre, a rossz szándék és cselekedet pedig sikertelenséget hoz
elkövetőjére. Tiszteljük hát e törvényeket. Tiszteljük az ősöket, az ősök hagyományait
és tanításait. Erős hittel végezzük feladatainkat, hogy ezáltal egy biztos lábakon álló
összekötő hidat tudjunk felépíteni a múlt, a jelen és a jövő között. Ha hitünk pajzsát
tartjuk, az idvesség sisakja is rajtunk lesz. Ha becsületet szeretnénk közösségünknek,
szeretnünk kell az igaz ítéletet, ha lelkünket magunkénak szeretnénk, akkor türelmesnek kell lennünk.
Kossa Lajos, polgármester
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a stratégiája, és azóta, a tudásalapú
modernizáció és urbanizáció egyik
magyarországi példájává vált.
A település a Dél Kapuja, avagy
Fejér megye déli részének bejárata,
Székesfehérvár szomszédságában az
egyik fontos agglomerációs terület.
A város közlekedésforgalmi helyzete jó, hiszen a 63-as főközlekedési út
mentén fekszik. Könnyen megközelíthető Székesfehérvárról és könnyen
be lehet menni a megyeszékhelyre,
illetve gyorsan elérhető Dél-Magyarország is.
Az utóbbi tíz évben az egykori agglomeráció gazdaságilag és kulturálisan egyaránt megerősödött. Aba
földrajzi helyzete és gyorsan növekvő társadalmi-gazdasági szervező
ereje miatt már régen városhoz méltó feladatokat lát el. A várossá válás
útján tehát fontos volt megfogalmazni Aba térségközponti szerepeit és
természetesen meglévő és tervezett
városi funkcióit is.

Az intelligens várossá válás
stratégiája
Aba Nagyközség Önkormányzata
még 2002-ben fogadta el Aba Nagyközség Intelligens Várossá Válásának Stratégiáját, az elmúlt 10 évben e
stratégia mentén hajtották végre fejlesztéseiket annak érdekében, hogy
Aba és térségének hátrányos helyzetén változtatni tudjanak.

önkormányzat

Áron Nagy Lajos 100

Székesfehérvár - A festő, művésztanár, a művészeket összefogó szervezet elnöke november 7-én
lett volna 100 éves. Székesfehérvár városa az alkotó, szervező, nevelő munkát emléktárlattal, a Basa
utcai házánál elhelyezett emlékmű és sírjának megkoszorúzásával, valamint egy alkotókötet megjelentetésével hálálta meg. Péntek Imre: Születésnapi
búcsúszavak Áron Nagy Lajosnak című költeményében örökítette meg alakját.

A hátrányos helyzetű Sárvíz Kistérség központjaként az elmúlt
években több térségi feladatokat
ellátó intézményt hoztak létre, illetve létrejöttükben közreműködtek.
(Okmányiroda; Sárvíz Többcélú
Kistérségi Társulás Munkaszervezete; Falugazdász Szolgálat; Sárvíz
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ; Sárvíz Kistérségi Központi
Orvosi Ügyelet; Gazdasági Információs Szolgálat; E.ON Ügyfélszolgálat; Sárvíz Nonprofit Kft.; Leader
Iroda;
Gimnázium;
Pedagógiai
Szakszolgálat; Családi Napközi; Sárvíz Kistérségi Járóbeteg-szakellátó
Központ (2014-től ); Mentőállomás
(2014-től); Járási hivatali kirendeltség; Kormányablak (2014-től).

A Dél Kapuja program
A közösség több mint 7 milliárd
forinttal gyarapodott, a támogatások értéke meghaladta a 4 milliárd
forintot. A külső befektetők megjelenése is bizakodásra ad okot, de
a helyi vállalkozások esetében is
egyre jelentősebb fejlesztéseket érzékelhetünk. A beruházások által
olyan tartalmakat (Kék Óceánokat)
sikerült létrehozni, amelyek egyrészt az életminőség javulását, új
szolgáltatások megjelenését hozták
magukkal, másrészt a jövő stratégiai megalapozását biztosították.
A helyi gazdaság óriási lehetőséghez
jutott a helyben feltárt termálvíz, a
börgöndi repülőtér hasznosítása és
a technológiai park megvalósítása
révén. A beruházások befejezése

után mindezek jelentős adóbevételt
jelentenek majd, és munkalehetőséget biztosítanak számos helybeli és
környékbeli lakosnak. Az elmúlt tíz
évben Aba gazdasága és ezen belül
kereskedelme valamint szolgáltatása látványosan fejlődött.
A következő tíz év legalább ugyanilyen figyelemre méltó változásokat
hoz majd, hiszen irányt mutatnak
a jelenlegi fejlesztési elképzelések.
Az egyik legfontosabb lehetőség, a
tágan értelmezett idegenforgalmi
programok és szolgáltatások bővítése a termálvíz hasznosítása, valamint a kulturális, történelmi és vallási örökség feltárása révén. A Dél
Kapuja Program ezt célozta meg.

Pályáztak

és nyertek

Tatabánya - A tatabányai Szent Borbála Kórház
pályázat útján mintegy 160 millió forintot nyert az
újszülött és koraszülött intenzív centrum Perinatális
Intenzív Centrum-(PIC) fejlesztésére. Kevesen tudják,
de itt a megyeszékhelyen is jó néhány éve működik
ez a központ, ahol a koraszülött, rendellenességekkel napvilágot látott csecsemőket kezelik, gyógyítják. A vásárolt eszközök, a modern inkubátorok,
lélegeztetők és a lélegzést támogató berendezések,
valamint a szakember gárda nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a csecsemők túléljék ezt a
„betegséget” és később minőségi életet élhessenek.
Évente a tatabányai kórházban mintegy 260 csecsemőt látnak el, a 16 „ágyas” osztályon. Képünkön, a pályázaton vásárolt inkubátorokat mutatja
Reinhardt Dóra intenzív szakápoló.

Tervek a jövő szolgálatában
Közel hetven terv, megvalósíthatósági tanulmány, koncepció is elkészült a megyei és a regionális
fejlesztési tanácsok, valamint a Belügyminisztérium
támogatásával,
amelyek megalapozzák a következő évek fejlődését. Ezek a tervek,
koncepciók nemcsak Aba további
fejlődését segíthetik elő, hanem
megoldást jelenthetnek a hátrányos
helyzetű Abai kistérség, Fejér megye déli része problémáira is, egyben példaértékű együttműködést
biztosíthatnak a Székesfehérvári
agglomeráció és az elmaradott térségek között, valamint komoly kitörési lehetőséget biztosítanak Fejér
megye egésze számára.
CSTO

Új Duna-híd

épülhet

Komárom - Magyar-szlovák szakértői egyeztetések
kezdődtek az új komáromi Duna-hídról - közölte a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM). A magyarszlovák infrastruktúra vegyesbizottság elsősorban a
határkeresztező gyorsforgalmi fejlesztések jelenlegi
helyzetével foglalkozott szerdai budapesti ülésén,
megtartotta az első ülését az új Duna-híd építési
feladatait összehangoló kétoldalú szakértői munkacsoport is. A tárca közleménye szerint a
magyar és a szlovák fél egyetértett abban,

A
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Eredményes komáromi fiatalok

A legkiválóbb sportolókat köszöntötték

Nagy sportsikereket elért fiatalokat köszöntött december 6-án dr. Molnár Attila, Komárom polgármestere, és Horváth Gyula sporttanácsnok. A rendezvényen tiszteletét tette Sidi Péter és edzője Pintér László, valamint Beigelbeck
Attila a KVSE elnöke is. Az ifjú tehetségek díszoklevelet és Mikulás lévén csomagot is kaptak.
– Fontosnak tartjuk, hogy támogassuk a sportolást városunkban. Erre irányul a bevezetett úszásoktatási program, a műfüves pálya kialakítása és a fedett lőtér megvalósítása. Mindig
elmondom az elrettentő adatokat, hogy hazánkban a felnőtt lakosság 9 százaléka sportol rendszeresen, a gyerekek 77 százaléka pedig csak a testnevelésórán mozog – mondta dr. Molnár
Attila. Szerencsére nem ebbe a kategóriába tartoznak a
Petőfi Iskola magasugró lányai, akik megnyerték az idei
diákolimpiát atlétikában. Komárom még soha nem aratott ilyen fényes sikert diákolimpián csapatsportban. Fortuna Patríciát, Szabó Blankát, Závogyán Csillát, Tóth
Mercédeszt és Tóth Rebekát Andrási Mihály testnevelő
tanár készítette fel a versenyre.
– A diákolimpián az ország nyolc legjobb csapata mérkőzött
meg, így komoly ellenfelekkel kellett szembenéznünk. Hetente
kétszer, háromszor edzettünk a versenyre, illetve a testnevelés
órákon is készültünk rá. Tatabányára is elmentünk, hogy szabadtéren is gyakorolhassunk. Mercédesz ugrotta a legnagyobbat, 1,45 métert, Rebeka 1,40-et, én és Csilla 1,35-öt, Blanka
pedig 1,25-öt – tudtuk meg Fortuna Patríciától.
Albert Patrik, a Tempo Karate SE versenyzője Filep Imre
hat danos mester vezetésével ezüstérmet szerzett a prágai
világbajnokságon, ami szintén kimagasló eredménynek
számít. Közel 30 ország 47 versenyzője mérte össze tudását formagyakorlatban. Patrik 5 éves kora óta karatézik.
– Szüleim azért választották számomra ezt a sportot, mert nagyon mozgékony kisgyerek voltam. Már 11 és fél éve karatézom,
és nem is választanék magamnak másik sportágat. Jövőre lesz
egy övverseny, szeretném megszerezni a fekete övet – mondta
el Patrik.
Komárom egyik sikersportága a lövészet, legutóbb Kapás
István remekelt. A fiatalember a Győrszentivánon megrendezett Hungarian Openen a felnőttek mezőnyében, a
légfegyveresek 10 méteres számában lett első.
– A versenyen mintegy negyven ország több száz versenyzője indult. Az első napon külön lőttek a felnőttek és a juniorok,
másnap pedig összevontan. – Harmadikként kerültem a döntőbe, ahol sikerült feljönnöm az első helyre – tudtuk meg Kapás
Istvántól.
A sportlövő 9-10 évesen ismerkedett meg a sportággal,
ma már az olimpikon Sidi Péterrel edz. Naponta többször is lemennek a pályára lőni, emellett a fizikai állóképességükre is odafigyelnek, hiszen a puskáknak komoly
súlyuk van. Kapás István célja, hogy mielőbb olimpiai
kvótát szerezzen.
TO
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hogy az új komáromi Duna-híd a két ország közös beruházásában, uniós források igénybevételével valósuljon meg. A mintegy 25
milliárd forintos becsült költségű fejlesztés fedezetét
az Európai Összekapcsolási Eszköz (CEF) keretéből
lehetne előteremteni.

A

A garázda Safranek
Az elmúlt év adatai alapján elmondható, hogy kollégáink háromezer esetben
indultak el betörőt fogni, ebből nyolcszáz alkalommal bizonyosodott be,
hogy az ügyfél is ember, aki hibázhat.
Azonban a többi riasztást is okozta
valaki, vagy inkább valami. A PentaNet Kft. éppen azért van, hogy amikor ügyfelei nincsenek otthon, akkor
is biztonságban tudhassák értékeiket,
szeretteiket – foglalja össze munkájuk
lényét a Tatabányán jól ismert biztonsági cég ügyvezetője, Abáné Barabás
Orsolya.
A karácsonyi időszak minden esztendőben különös odafigyelést igényel
mind az ügyfelek, mind pedig cégünk
részéről. Megtörtént, hogy az ünnepi készülődés lázában a szülők útnak
indultak, hogy csemetéik kívánságlistájából mazsolázzanak, aztán megcsörrent a telefon. A hívó a Penta-Net
diszpécsere volt, aki tájékoztatta a
megbízókat, hogy folyamatosan betörésjelzések érkeznek a házukból. A
kollégáink a helyszínen vannak, kívülről nem látszik semmi rendellenesség,
de a riasztó jelez. Ügyfeleink módosították úti céljukat és 20 perc múlva az
ott strázsáló őrrel találkoztak. Babrálás
a kulccsal, ajtónyitás, gyors körbejá-

Megújult a Tát-Tarján-Tatabánya út

Komárom-Esztergom megye - Összesen több
mint 1200 kilométeren végeznek el idén és a jövő
év első felében az útállapotok tartós javulását eredményező beavatkozásokat az országos közúthálózaton. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hazai és uniós
forrásokból 122 milliárd forintot fordít a legros�szabb állapotú, legforgalmasabb szakaszok rendbetételére – mondta el Völner Pál infrastruktúráért
felelős államtitkár a Tát-Tarján-Tatabánya összekötő
út felújított szakaszának átadásán. A 2,45 milliárd
forintos beruházás a térség 5 ezer lakosa életében
hoz közvetlenül érzékelhető változást. A Tát-TarjánTatabánya összekötő út 18,78 kilométeres szakaszának felújítása során az útburkolat változó vastagságú, méretezett erősítőréteget kapott. A lokális
teherbírási problémákat mutató helyeken a pályaszerkezet teljes cseréje is megtörtént.

rás, látszólag minden rendben, aztán
kiabálás, Safranek Úr van a szobában!
Méghozzá a függönyön lógva! A háziak észre sem vették, mikor surrant be
a foltos kandúr a házba, de hogy garázdálkodott, annak dokumentálható
nyoma maradt. A történet vége persze más is lehetett volna, például, ha
Safranek Úr nem házi kedvenc, hanem
egy minden hájjal megkent betörő, aki
karácsonyi körútját járja!
Kiss T. József

Riasztó,tűzjelző, kamerás rendszerek telepítése, szerelése,
24 órás távfelügyelet, elfogószolgálat, élőerős őrzés, poligráf.
2800 Tatabánya Teleki út 6.
Tel: 34/330-880, 30/500-3039
Email: ugyvezeto@pentanet.hu
Web: www.pentanet.hu

Műfüves focipályát hozott a Mikulás

Gárdony-Agárd - A gyerekek és a város sportbarátainak örömére, december 6-án ünnepélyes
keretek között átadták a Parkerdő új üdvöskéjét, a
60X40-es műfüves pályát. Az évtizedek óta tervezett sportfejlesztés, a kormányzat TAO programja,
a Magyar Labdarúgó Szövetség, valamint Gárdony Város Önkormányzatának
anyagi támogatásával valósulhatott meg.

A

Boldog biztonságos új évet kíván a
Penta-Net Kft!
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Nagy siker volt a XIV. Eötvös Napok

Ercsi patinás kisvárossá kíván fejlődni

2013 Ercsiben, báró Eötvös József születése kétszázadik évfordulójának megünneplése jegyében zajlott. Az író, politikus a kisvárosban töltötte gyermekéveit, és itt helyezték örök nyugalomra a családi kriptában. A jeles évfordulóra egyhetes ünnepségsorozattal készültek a Fejér megyei településen, tudtuk meg Szabó Tamás polgármestertől.
– Egészen 2014. február másodikáig tart
az Eötvös Emlékév, ennek kimagasló
eseménye volt a szeptember első hetében lebonyolított XIV. Eötvös Napok.
Szeptember elsején hajókirándulást
szerveztünk Budapestre, ahol megkoszorúztuk Eötvös Úri utcai emléktábláját. Másnap került sor az Eötvös József
Általános Iskola ünnepélyes tanévnyitójára, majd délután átadtuk a vers- és
prózaíró, a képzőművészeti és a kis
történelemkutatók versenyének díjait.
Szeptember 3-án Eötvös-konferenciát
rendeztünk, megemlékezést tartottunk
a politikus síremlékénél és koszorúzást
a felújított Eötvös Emlékháznál. Másnap Czeglédi Gizella 100 híres magyar
című kiállítása nyílt, majd komolyzenei
koncert volt a római katolikus templomban. Ötödikén a Sziget Színház a
Mágnás Miskát adta elő, pénteken ulti
verseny volt, este pedig a Neoton Família sztárjai adtak élő koncertet. Szombaton nyitott a Hungarikumok utcája, és
egész nap színpadi produkciók várták
a lakosokat. A vasárnap a sporté volt,
ekkor bonyolítottuk ismét nagy sikerrel
az V. Autó - Motor show-t.
– Az ünneplésen túl a közigazgatás és
az oktatás átszervezése is sok munkát
adott az önkormányzatoknak. Hogy
zajlottak ezek a folyamatok Ercsiben?
– Ercsi mindig büszke volt önállóságára,
és arra, hogy a városi lét feltételeit meg
tudja magának teremteni. A bevételek
és a város nagysága egymással mindig
egyensúlyban voltak, és a térségben
központi szerepet játszottunk. Szerettük volna ezt megtartani, és járási székhely lenni, de sajnos nem így alakult,
Martonvásár kapta ezt a szerepet. Ha
az elhelyezkedését nézzük, talán érthe-
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tő a döntés, de például a térség lakosságának 1/3-át ma is Ercsi adja. Keserű
szájízzel ugyan – különvéleményünket
hangsúlyozva –, de belenyugodtunk a
döntésbe.
– Milyen a munkamegosztás a járással?
– Az okmányirodánk megmaradt – remélhetőleg jövőre kormányablakká fejlődik -, és itt működik a gyámhivatal
is. Jó lett volna, ha a városi és a járási
ügyeket kezdettől fogva fizikailag is
elkülönítve intézhetnék az itt lakók, az
önkormányzat biztosított ehhez épületet, ám jelenleg még a Városházán
működik mindkét szervezet. Ez nem a
legjobb sem a költségek megosztását,
sem pedig az ügyfelek tájékozódását illetően. Nem jó az, hogy olykor összekeverednek a dolgok, és az emberek nem
tudják, hogy hol, és ki intézte jól, vagy
rosszul az ügyeiket. 2014-re remélem,
kisimulnak ezek a dolgok is.
– Az iskolák is új szervezeti keretben
tevékenykednek tovább.
– Fájó pontunk ez, mert szerettük volna tovább működtetni az iskolát, talán
picivel több pénzzel is tudtuk volna
segíteni, mint a többi hasonló kisváros.
Az átszervezéssel iskolánk átkerült a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz. Az átállás annyiban nem zökkenőmentes, hogy egy csomó dologra a
Klik-nek nem futja a keretből, így mindig visszahullnak bizonyos költségek a
városra. Mi fizetjük az autista képzést,
és az enyhén fogyatékosok oktatását,
vagy a zeneiskolának a hangszereket,
és az úszómestert az oktatáshoz. De
hát ercsi gyerekekről szól, ezért megtesszük. Ezt a terhet hosszú ideig nem

lehet vállalni, hiszen összességében 25
millió forint plusz kiadást jelent a városnak amellett, hogy miénk az iskola
üzemeltetése. A tankerületi igazgatóval
egyébként példaértékű a kapcsolatunk,
mindenben kikéri a véleményünket.
– Mit jelentett Ercsinek az állami
adósságátvállalás?
– Nálunk az adósság nagyságrendje
elenyésző volt 1,5 milliárdos költségvetésünkhöz viszonyítva, mindössze 51
millió forint. Volt ez nagyobb is, félmilliárdnyi, de 2009-ig komoly visszafizetések történtek. Persze jól jön ez a segítség is, minden fillérnek örülünk.
– Történt-e előrelépés Ercsiben a munkahelyteremtés területén?
– Az éppen zajló – hatalmas adminisztrációt és szervezést igénylő – közmunkaprogramon kívül egy beruházásról
tudok beszámolni. Egy dunaújvárosi
cég uniós forrásból épít ipari területünkön új csarnokot, ahol mezőgazdasági
gépek szerelése zajlik majd. Ha elkészül, akkor körülbelül negyven főnek
tudnak majd munkát adni. Egyébként
ezen a téren nem lehetünk optimisták,
a korábban beharangozott erőműépítésekből nem lett semmi, a Foodexpress
már 2008-ban távozott, és a Musashi
is nehezen találja a kiutat a válságból.
Szerencsére a városban lévő helyi kisés középvállalkozások stabilan működnek, egyikük alvállalkozóként bekerült
a Sina-telepi szennyvíz- és csatornázási
projektünk végrehajtásába. Reméljük,
hogy a trend megváltozik, és jövőre
komoly, betelepülő vállalkozásokról
tudunk beszámolni.
Veér Károly

önkormányzat

Az eseményen beszédet mondott Tessely
Zoltán országgyűlési képviselő és Tóth
István, Gárdony Város polgármestere. A sorakozó
gyerekek izgatottan várták, hogy birtokba vehessék a gólörömök gyakorlásának új helyszínét. Szent
Miklós ma tényleg mosolyt csalt, nem csak a gyerekek arcára, amely a nagy hidegben, reméljük jó
értelemben, végleg odafagyasztotta a csillogó tekintetek alá a fülig érő ábrázatot.

A

Munkaerőpiaci szolgáltatásokat
nyújthat a KISZÖV
„Foglalkoztatás- és gazdaságfejlesztés Komárom-Esztergom megyében”
címmel szervezett konferenciát a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” 2013. december 3-án Tatabányán, az Árpád Hotel dísztermében.
A programot Dr. Petőcz Erzsébet, ügyvezető igazgató nyitotta meg, aki az Új
Széchenyi Terv TÁMOP munkaerő-piaci
szolgáltatások kapacitásának megerősítése című projektvezetőjeként arról is
beszámolhatott, hogy a napokban átvehették az OFA referencia levelét, mely
azt igazolja, hogy a KISZÖV megfelelt
az elvárásoknak, és alkalmassá vált a
munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtására. Januártól három területen fordulhatnak hozzájuk a megye vállalkozásai:
munkaerőpiaci információk nyújtása
munkáltatóknak; mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás
és vállalkozóvá válást elősegítő tanácsadás.
A köszöntőt Popovics György, Komárom-Esztergom megye Közgyűlésének
és Területfejlesztési Tanácsának elnöke
folytatta. Kiemelte a hazai mikro-, kisés középvállalkozások szerepét, és ismertette a Kormány ágazatra vonatkozó
eddigi intézkedéseit, jövőre vonatkozó
fejlesztési terveit. Ezt megalapozandó
elkészült a KKV-k 2014-2020-ra szóló
stratégiája is, mely keretet ad majd az
uniós források felhasználásához. Az elnök rámutatott a megyei érdekvédelmi

szervezetek szerepére is, és ennek jó példájaként a megyék részvételével folyó
országos gazdasági versenyt említette,
ahol épp ennek a jó együttműködésnek
az eredményeként a megyei csapat egészen a döntőig menetelhetett.
Komárom-Esztergom megye szerepéről az uniós források felhasználásában
Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezető számolt be, ezt követően pedig Hajasné Dr. Hertelendi
Valéria, a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központ
igazgatónője beszélt a megye munkaerőpiacának kérdéseiről, a foglalkoztatás
helyzetéről, a támogatási lehetőségekről. Kiss Renáta, az OFA Nonprofit Kft.
közép-dunántúli régiós szervezetének
szakmai munkatársa előadásából képet
alkothattunk a munkaerő-piaci szolgáltatásokról és azok követelményeiről. A
konferenciát Benkovics Alajos zárta,
megköszönve, hogy ilyen szép számban
tisztelték meg projektzáró eseményüket
a megye vállalkozásai.
Ezt követően a konferencia fehér abrosz
mellet, svédasztalos ebéd és kötetlen
beszélgetés kíséretében folytatódott tovább.

Mikulás Kupa

Tapolca - A Csermák József Rendezvénycsarnok
adott otthont 2013. december 9-én a Mikulás Kupa
ovis focitornának. A programon hét tapolcai és Tapolca környéki óvoda nyolc csapata mérte össze
focitudását. Az együttesek a délelőtt folyamán körmérkőzéseket játszottak egymással. Minden apróság

kiválóan teljesített, a kicsik jókedve és a lelkesedése
is megmaradt egészen a program végéig. Az eredményhirdetés énekszóval kezdődött, melyre, a „Hull
a pelyhes fehér hó” dallamait meghallva, a Mikulás
is megérkezett a csarnokba a résztvevők nagy-nagy
örömére. Mindegyik óvoda csapata átvehette oklevelét, illetve egy kis csomagot a Mikulástól, aki megdicsérte a gyerekeket a tornán nyújtott teljesítményükért, sportszerű játékukért, és megígérte, hogy
jövőre is ellátogat hozzájuk.

Lezárult

az

„Örök

barokk” projekt

Pápa - Lezárult a Gróf Esterházy Múzeum tavaly
indult „Örök barokk” projektje. A pályázatra a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság által benyújtott
pályázat 20 millió forint támogatást nyert. 2013.
január 1-étől a Veszprém Megyei Múzeumi Igaz-

gatóság megszüntetésével önállóvá vált Gróf Esterházy Károly Múzeum lett a projektgazda
is. A pályázat keretében a megvalósító

A
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A téli közmunkaprogram a helyi fejlesztéseket is segítheti

Az önkormányzat, mint „középvállalat”
Pergő Margit, Berhida polgármestere valahogy úgy van, ahogy a király a mesében: az egyik szeme sír, a másik meg
nevet. Örül, mert újabb nyertes pályázatról számolhat be, azért is, mert a Kormány által meghirdetett téli közmunkaprogramban sok berhidai jut munkához, oktatáshoz. A másik szeme azonban könnyes, mert hirtelen jött „középvállalati” feladataikra – közel 200 fő vesz részt a programban – nincs apparátusa. Az önkormányzat létszáma nem
erre lett kalibrálva. Megoldást azért most is találtak, erről számol be írásunkban Berhida első embere.
– Kezdjük a jó hírrel: milyen pályázaton nyertek, és milyen fejlesztések valósulhatnak meg ennek keretében?
– A Leader Kultúrparkunk fejlesztésére
beadott pályázatunk lett nyertes. Közel 29 millió forint támogatást kapunk,
amihez természetesen az önkormányzat is hozzá teszi a maga önrészét. A
jelenlegi Kultúrpark melletti - önkormányzati tulajdonú - telken építhetünk
egy fogadóépületet vizesblokkal és a
szükséges felszereléssel. Emellett készül egy nagy kemence, amiben majd
az ide látogatók kedvükre sütögethetnek. A park túloldalán lesz egy mini játszótér, gördeszkapálya, zöld sövényből
kialakított történelmi labirintus, helyi
sajátosságokkal. Ha az időjárás engedi,
tavasszal már neki is láthatunk, sőt, ha
szerencsénk van, és korán kitavaszodik, akkor ebben akár a téli közmunkaprogramban részt vevőknek is tudunk
munkát biztosítani. Így gyorsabban
haladnánk, és az sem utolsó szempont,
hogy a helyi emberek munkája is benne
lenne az új létesítményben. A téli közmunkaprogram április 30-ig tart.
– Mi ennek a programnak a lényege?
– Első körben a munkaügyi központból
azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mindez
decembertől április végéig fog tartani, és
a Kormány által 100%-ban finanszírozott
lesz, sőt dologi költségekre is kapunk
támogatást, tehát nem lesz probléma az
eszközök beszerzése, és a munkaruha
sem. Megörültünk a lehetőségnek. An�nyi tájékoztatást kaptunk még, hogy a
közfoglalkoztatottak ez idő alatt részben
képzésben vesznek rész, részben pedig
munkát végeznek. Mi időben neki is áll16

tunk, megszólítottuk mindenkit, aki az
önkormányzat foglalkoztatás-támogatási listáján szerepelt, sőt a munkaügyi
központtól is megkaptuk azok névsorát,
akik ellátásban már nem részesülnek,
de együttműködők. Hamar kiderült,
hogy érdemes volt frissíteni a listákat,
közel 10%-ról bebizonyosodott ugyanis,
hogy már elhelyezkedett, vagy külföldön vállalt munkát. Határidőre össze is
jött a létszámunk, és jó előre elterveztük azt is, hogy majd mit lenne célszerű tanulniuk a „hallgatóinknak”. Aztán
jött a meglepetés: semmi sem úgy lesz,
ahogy gondoltuk. A tanfolyamok nem
decembertől márciusig lesznek, majd
azt követően a munka, hanem ahány
tanfolyam annyiféle időbeosztással, ráadásul a képzések 30%-a elmélet, a többi
gyakorlat. 188 berhidairól beszélünk és 5
balatonfűzfőiről, valamint 5 vilonyairól,
akik 20-20 fős csoportokba osztva tanulnak mindenfélét: hulladékgyűjtést-válogatást, bio- és zöldhulladék-, komposzthasznosítást, segéd mezőgazdászi és
növénytermesztési feladatokat, tartósítást, házi betegápolást, háztartási ismereteket és ún. alapkompetenciákat. Ez utóbbiból kettő is indult: egy a 8 általánost
végzetteknek, egy pedig azoknak, akik
azt még nem végeztél el. Gyakorlatilag
egyik napról a másikra „középvállalattá” váltunk, hiszen egyszerre, egyidőben
kellett megoldanunk 198 ember oktatását,
és foglalkoztatását, mindezek adminisztrációját. Mindezt plusz apparátus nélkül.
A program ugyan lehetővé teszi, hogy 30
emberenként felvegyünk a közfoglalkoztatottak közül egy-egy vezetőt, ám ennek
több buktatója is van. Egyrészt – a korábbi tapasztalat már megmutatta – maguk

közül valót nem fogadnak el vezetőjüknek, másrészt a legtöbbjük épp a plusz
feladatok ellátására nem is igazán felel
meg, sem végzettségét, sem felkészültségét, sem rátermettségét tekintve.
– Hogy sikerült mégis áthidaló megoldást találni?
– Már az oktatás megszervezése sem
volt egyszerű – az iskolát nem tudtuk
igénybe venni, mert egész nap oktatás
van -, a két művelődési házunkban biztosítottuk a helyet. Minden termünk
teli van délelőttönként a közfoglalkoztatottakkal. A problémakör tavaszra
fog kicsúcsosodni, mert a teljes létszám
foglalkoztatását, a dolgozók irányítását
napi 8 órában majd február, március és
főleg április hónapban kell megoldanunk, helyi vezetők nélkül.
– A megoldást végül abban látjuk, hogy
az elvégzendő feladatokra külső szervezettel fogunk szerződést kötni, kikötve
ebben a téli közmunka programban
részvevők bevonását. Így a munkafolyamatok irányítása is megoldódik, a szerződött partnerünk fogja ellátni azt is.
– Már eddig is több fontos feladatot
sikerült amúgy a program keretében
megoldanunk: a vízelvezetőárkok kitisztítását, illetve Peremartonban a Vilma erdőben – ez egy hét hektáros terület - az aljnövényzet kitisztítását. Itt egy
NordicWalking pályát szeretnénk kialakítani. Ez utóbbi például tipikusan
olyan munka, amit géppel nem lehet
elvégezni, ezért itt jól jött a nagyszámú
kézi munkaerő. Ahol csak lehet, megpróbáljuk okosan hasznosítani a téli
közmunkaprogram-adta lehetőségeket.
Cseh Teréz

önkormányzat

múzeum két komponensben összesen 27
tevékenységet, programot, programsorozatot valósított meg. A program célja, hogy a már
működő múzeumpedagógiai jó gyakorlatokat továbbfejlesszék, integrálják a helyi közoktatásba és
beépítsék a múzeumok mindennapi gyakorlatába,
ezáltal a múzeumok az ismeretterjesztés szórakoztató helyszínévé váljanak.

A

Jótékonysági

Szemléletformálással a prevencióért

Egészségfejlesztési
Iroda létesül Bicskén
A Bicskei Egészségügyi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft. 124,6 millió forintot nyert a „Legyünk együtt egészségesebbek! Egészségfejlesztés a Bicskei Kistérségben” című pályázatával az Új Széchenyi Terv keretében. Ennek
köszönhetően Egészségfejlesztési Iroda kerül kialakításra Bicskén, amely
helyszíne lesz többek között egészségfejlesztési programoknak, kluboknak,
előadásoknak és szűrővizsgálatoknak.
A
projektnyitó
sajtótájékoztatón
Tessely Zoltán polgármester elmondta, hogy a pályázat alapjául az Egészséges Bicske Program szolgált, amelyet Sulyokné Guba Judit vezetésével
a képviselő-testület dolgozott ki. A
program célja, hogy a város óvodáin,
iskoláin keresztül megszólítsák a gyerekeket és rajtuk keresztül a családok
többi tagját. A 2+3 éves (a 2 éves megvalósítási időszakot 3 éves fenntartási
időszaknak kell követnie) egészségfejlesztési projekt célja a kistérség lakosságának szemléletformálása a kormányzati prevenciós törekvésekkel
összhangban. Bicskén 2004-09 között
134 millió forintot költött az önkormányzat az Egészségügyi Központ
fejlesztésére. Az igazi áttörés 2009-11ben volt, amikor komplex fejlesztés
valósult meg 374 milliós uniós támogatás és 152 millió forintos önkormányzati önerő segítségével.
- Az Egészségfejlesztési Iroda kialakításához a Kossuth tér 15. szám alatti épületet
biztosította az önkormányzat. A patinás,
helyi védettség alatt álló létesítmény közel van az Egészségügyi Központhoz,
ami szintén nagy előny. Az elnyert támogatásból 10 millió forintot fordítunk a
felújítására, amelyhez további források is
szükségesek lehetnek. A pályázat révén
két munkahely és további három munka-

lehetőség jön létre – emelte ki a polgármester.
Balogh Gyula ügyvezető igazgató elmondta, hogy a járóbeteg szakellátás
nem kötelező feladat az önkormányzat számára, ennek ellenére működteti és fejleszti azt Bicske és környéke
lakosai számára. Megjegyezte, hogy
az Egészségügyi Központban betegek
kezelésével foglalkoznak, feladatuk
a másodlagos megelőzés, de a legolcsóbb módja az egészség megőrzésének az elsődleges prevenció.
- A finanszírozás két évig biztosított, további hármat az önkormányzat önerőből
old majd meg. Létfontosságú a fejlesztés,
mert a szívinfarktus tekintetében az országos átlagnál rosszabb a helyzet Bicske térségében, míg a daganatos vagy az
anyagcsere betegségek tekintetében átlagos, ami szintén nem megfelelő európai
összehasonlításban – mondta a főorvos,
aki szólt arról is, hogy betegklub,
életmód és táplálkozási tanácsadás
lesz az irodában, de szűrőnapokat
is szerveznek a járás 16 településén.
Olyan rendezvényeket terveznek,
amelyek közel viszik a megelőzést
az emberekhez. Az építkezés már elkezdődött, és a tervek szerint február
elsején megnyitja kapuit az Egészségfejlesztési Iroda.
TO

gála

Balatonalmádi – December 13-án megtartották a
XIII. Karácsonyi Fények Nemzetközi Művészeti Találkozót Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális
Központban, amely egyben Kiss Bálint megsegítésére is szolgált. A vendégeket Keszey János Balatonalmádi polgármestere, Vári József, főszervező, a
Renaissace Festivals ügyvezető igazgatója, dr. Gulka
Ede, Berencs polgármestere és Bati János, a Pannónia Kulturális Központ igazgatója köszöntötte. Fellépett a Kurázsi Néptáncegyüttes, Csarodej együttes, Bátory Iskola 3C tanulói, Eridance tánccsoport,
Ilja Saranko, Irida Risdiarti (Indonéz táncos), Hemo
Winner Tánccsoport, Berencs Folklór tánccsoport,
Polina Jurieva (Ukrán), Dance Action, Berjozka,
Filippova Natália, Kék Balaton Nyugdíjasklub Balatonfüred, Szemenyuk Sztaniszláv.

Búcsúzunk dr. Henkey Istvántól

Tatabánya - Dr. Henkey István, a tatabányai Edutus
Főiskola egykori tanára, egyben a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának oktatója, aki asztaliteniszezőként és sportvezetőként is
letette névjegyét, életének 62. esztendejében, a be-

tegségével vívott kitartó és erőfeletti, hosszú küzdelemben megfáradva örök álomba szenderült.

Ingyenes internet a belvárosban

Veszprém - Ingyenes wifi elérhetőséget biztosít
mostantól Veszprém belvárosában az Invitel az önkormányzattal együttműködve. Az Invitel_Szabadon
hálózatot kell keresni. Ha egy közterületet megújítunk, nem egyértelmű, hogy benépesül élettel,
ahhoz még egyéb szolgáltatásokra is szükség van,
ehhez ad segítséget az Invitel ingyenes vezeték nélküli internet elérhetősége a Kossuth utcán – mondta
Porga Gyula polgármester, hozzátéve, bízik benne,
hogy ettől is élhetőbb lesz a belvárosuk. Emlékeztetett, nem csak egy szolgáltató az Invitel,
munkahelyeket is biztosít, összesen közel
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A gazdasági fellendülés hozhatja meg a stabilitást

Bizakodó bodajkiak
Almádi István, polgármester – bár számos nehézséggel kellett szembe nézniük az önkormányzati finanszírozás átalakítása
kapcsán -, pozitívan értékelte az elmúlt időszakot Bodajk város életében. A nagy áttörésre persze még várni kell, de a gazdaság élénkülésével, az új pályázati lehetőségekkel a kisváros gyors fejlődésnek indulhat.
– Mi foglalkoztatja mostanság leginkább a
Bodajkiakat?
– A költségvetésünk. Az új finanszírozási rend
furcsa mód negatívan érintette váro-sunkat. 65
millió forint adósságot vállalt át az állam, ezzel
évi 9 millió forint pluszból gazdálkodhattunk
volna, ám át kellett állnunk a feladat finanszírozásra. Ezzel azonban az egyenlegünk negatívvá vált. Szerencsére a döntéshozók – több
településnél is érzékelve a problémát – megoldást kerestek, és már ebben az esztendőben
is közel 9 millió forint plusz forráshoz juthattunk szerkezetátalakítás címszó alatt. Bízunk
benne, hogy jövőre ez a kiegyenlítődés tovább
folytatódhat, a 2014-2020-as időszakban pedig
reményeink szerint további forrásokra is számíthatunk, hiszen az már eldöntött tény, hogy
az uniós pályázati pénzek több mint 60%-át
munkahelyteremtésre, ipari beruházásokra,
gazdaságélénkítésre fordíthatja az ország. Ez
újabb lendületet adhat városunknak is.
– Hogy állnak a munkahelyteremtés tekintetében?
– Ezen a téren történtek előrelépések, több
komoly befektetővel is tárgyaltunk az elmúlt
időszakban. Nem könnyíti a cégek idecsábítását a helyi iparűzési adó bevezetése sem,
éppen ezért ezen még szeretnénk finomítani.
A város határában lévő ipari parkunkba jelenleg két cég is telephelyfejlesztést hajt végre,
melyhez mindketten uniós forrásokat is nyertek. A Sonima – autóipari beszállító – Kft.,
195 millió forint támogatást kapott logisztikai
központja kiépítéséhez, míg a FE-CO Mór –
fémszerkezet gyártó - Kft. 100 millió forinttal
toldhatta meg önerejét új bodajki telephelye
kialakításakor. Mindkét társaság hamarosan a
18

fejlesztések végére ér, és ez vélhetően a munkahelyek tekintetében is előrelépést fog jelenteni Bodajkon.
– Természetesen szeretnénk további cégeket is
megnyerni, ám ehhez a jelenlegi gazdasági körülmények még nem optimálisak. Sok érdeklődőnk van, de a válság miatt ezek nagy része
még várakozó állásponton van. Bizakodóak
vagyunk, előbb-utóbb ezek a cégek idekerülhetnek, és a későbbiekben ez biztosítja majd a
megfelelő hátteret Bodajk fejlődéséhez.
– Legutóbbi interjúnk során szó esett a város
karsztvíz készleteinek növekedéséről is. Mit
lehet ma erről tudni?
– Pozitív változást tapasztalunk. Korábban a
bányaművelés következtében gyakorlatilag
eltűnt a karsztvíz-készletünk, a természetes
tavunkat tavaly – melyet a helyiek évtizedeken
át fürdőhelyként használtak - kénytelenek voltunk átalakítani, és mesterségesen feltölteni.
Most pedig azt tapasztaljuk, hogy a víz kezd
visszatérni, már jó félig képes feltölteni a tavat.
A továbblépéshez egyelőre leginkább idő és
pénz kell. Ahhoz, hogy rendeződjék a tavunk
sorsa még várni kell, ez idő alatt pedig igyekszünk az ilyen irányú fejlesztések pénzügyi
hátterét is megteremteni.
– Sikerült kiaknázniuk a pályázati lehetőségeket?
– Két keopos támogatást nyertünk, az egyik a
komposztálás megismertetését tűzte ki célul
a város lakóival. Erre 4,5 millió forintot fordíthattunk. A másik pedig egy nagyobb, 337
millió összköltségű projekt, amelyhez 50 millió forint önrész mellé 287 millió forint uniós
forrást nyertünk. Ezt épületenergetikai fejlesz-

tésekre, beruházásokra fordíthatjuk. Ennek
keretében a közintézményeink szinte mindegyike megújulhat energetikai szempontból:
nyílászárócsere, hőszigetelt vakolat, födém- és
aljzatszigetelés, alternatív energia hasznosítása – mindenütt más és más módon. Mindez
2014-ben valósulhat meg. Az önerőt előteremteni persze nem lesz egyszerű, de egyrészt takarékoskodtunk az elmúlt években, másrészt
bízunk az állami önerő alapban, harmadrészt
pedig, ha mégis hitelfelvételre kerülne sor, akkor sem esünk kétségbe, hiszen a megtakarításokból mindenképpen finanszírozni tudjuk
majd azt.
– A közelmúltban volt húsz éves a németországi testvérkapcsolatuk Rödermarkkal.
Hogyan ünnepeltek?
– Tavaly volt az évforduló, akkor németországi
barátaink láttak minket vendégül. Most október
elején pedig itthon is megerősítettük az együttműködésünket. Elismerő okleveleket adtunk át
12 rödermarki barátunknak, akik az elmúlt két
évtizedben sokat tettek ezért a kapcsolatért. A
református egyház ünnepi műsort adott a delegáció tiszteletére, és a plébánia udvarában lévő
szépen felújított pincében láthattuk vendégül
vacsorára német testvérvárosunk küldötteit,
akik most sem jöttek üres kézzel: egymillió forintot hoztak ajándékba a templomunk külső
felújítására. Egy Leader pályázattal ugyanis 80
millió forintot nyertünk erre a célra, melyhez a
helyi lakosok plusz 5 millió forintot adományoztak, a város pedig 4 millió forintból a templom
környékét tette rendbe, térköves járdát építve.
Igazi barátság köti össze tehát ezt a két várost,
évente jövünk-megyünk egymáshoz.
-réz
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100 főállású munkatársat és napi rendszerességgel 230 diákot foglalkoztatnak.

Indul az egymilliárdos
távhőberuházás

Oroszlány - Félmilliárd forintnyi, pontosan
495 633 896 Ft vissza nem térítendő európai uniós
és hazai költségvetési támogatást nyert az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. az oroszlányi erőmű és Oroszlány város közötti hőtávvezeték felújítására, az Új
Széchenyi Terv keretében, a KEOP-5.4.0/12-20130014 számú pályázatán. A támogatási szerződést
december 11-én írta alá Lázár Mózes vezérigazgató. Oroszlány életében ez a valaha elnyert legnagyobb egyösszegű pályázati támogatás – jelentette
ki a vezérigazgató a projektnyitó sajtótájékoztatón,
december 16-án. A felújítás során az 5,5 km-es, je-

A Kempelen Farkas SZKI standja az intézmény jelképével, a farkassal

Ökoiskola Komáromban

Új képzések a Kempelenben
Szellemiségében és épületegyüttesében is modern, és a jogelőddel együtt
már több, mint 20 éves múltra tekinthet vissza a Kempelen Farkas Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Komáromban.
Az egykori Frigyes laktanya területén
dinamikusan fejlődik az intézmény.
Az eddig választható szakmák mellett nemrégiben új szakmacsoporttal
gazdagodtak, a vendéglátás területén
fejlődnek tovább, szakács-, pincér- és
cukrászképzést is indítottak már.
- Nagy beruházás előtt állunk - tudtuk
meg az intézmény igazgatónőjétől, Kiss
Ilonától. - A vendéglátáshoz kapcsolódóan tanműhelyeket alakítunk ki, a
tervek szerint hamarosan.
Az alapítványi iskolában érettségire
épülő továbbtanulási lehetőség is van,

többek között elektrotechnikai technikus, vendéglős, szállítmányozási,
logisztikai ügyintéző, kereskedő, turisztikai szervező képesítést is szerezhetnek az itt tanulók, a belügyi rendészeti képzés mellett.
Az iskolával egybeépült, 170 fős kollégium segíti a távolabbról érkezők
lakhatását. A tanárok és a diákok egyaránt rendkívül büszkék tanulmányi
és sporteredményeikre, valamint az
Ökoiskola cím elnyerésére.

Felszolgáló tanulók a pályaválasztási kiállításon, Tatán

KTJ

lenleg föld felett vezetett, háromcsöves, túlméretezett vezetékrendszer döntő részben föld alá kerül a
meglévő nyomvonalon. A korszerű, előreszigetelt és
rendkívül jó hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkező új vezetékpár beépítésével a most még jelentős
hőveszteség töredékére csökken, amely fontos a
fogyasztók és a cég szempontjából is. A beruházás
közel egymilliárd forint összértékű.

Megnyílt a FEZEN Port

Székesfehérvár - November 8-án új színfolttal
gazdagodott a Belváros. A régi papírbolt helyére új
jegyiroda, hangszerbolt, kávézó és egy rádióállomás
költözött. A kirakatokon óriási plakátok hirdetik az
aktuális koncerteket, s a betérő máris válogathat a
szolgáltatások között – milyen más egy hűvös búzasört vagy egy forró capuccinót kortyolgatva válogat-

ni a hétvégi zenei ajánlatok közül (melyek színtere
továbbra is a Mártírok úti épületegyüttes maradt)! A
szolid vendéglátó ipari egység már 22 órakor bezár,
hogy a – végre méltó helyére került – FEZEN Rádió
szerkesztőségének átadja a helyet.

A
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Leépítés helyett fejlesztés

Pápa: Másfél milliárd forint a
kórház fejlesztésére

Sajtótájékoztatón jelentette be Pápán dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, dr. Vörös Ibolya, a Gróf Esterházy
Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő főigazgatója valamint Áldozó Tamás polgármester, hogy sikeres pályázatnak köszönhetően a következő közel két évben mintegy másfél milliárd forintból fejlesztik a pápai egészségügyi
intézményt. A támogatói döntés a közelmúltban született meg, ennek kapcsán adtak hírt a fejlesztésről.
Dr. Kovács Zoltán emlékeztetett rá,
hogy nem is olyan régen ellenzéki
képviselők tartottak sajtótájékoztatót a
kórház előtt és riogatták a helyieket a
kórház bezárásával, leépítésével, s lám
a valóság egészen mást mutat, hiszen a
most elnyert pénzforrás nagyon jelentős beruházást tesz lehetővé. A képviselő arról is szólt, az első Orbán-kormány idején 1,6 milliárd forint állami
támogatással épülhetett meg a kórház
új szárnya, s most hasonló nagyságrendű fejlesztést hajthat végre az évente
tízezer fekvőbeteget és 318 ezer járó beteget ellátó intézmény. A beruházásról
elmondta, hogy a struktúraátalakítást
célzó projektben régi épületrészeket
bontanak le és 2100 négyzetméter hasznos alapterületű új épületet emelnek, és
olyan átalakításokat végeznek, melyek
racionalizálják a működést és a betegellátást, a szétszórva elhelyezkedő ellátási területek rendezésével.
Dr. Vörös Ibolya arról szólt, hogy az új
épülettömbben helyezik el az összevont
60 ágyas belgyógyászatot és a patológiát, ez lehetővé teszi a patológia humánusabb kialakítását, a belgyógyászaton
pedig megteremtődnek a hatékonyabb
ápolás feltételei. Az épület legmodernebb szárnyában működik az SBO, a
műtőblokk, az intenzív és a steril szoba,
ahová áthelyezik a sebészetet, amely
funkciójában illeszkedik az itt működő
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területekhez és az eddig külön épületben működő egynapos sebészet integrálódik a központi műtőbe. Ez szintén a
funkcionális kapcsolatok erősítését, az
erőforrások optimalizálását szolgálja.
Megtörténik a sürgősségi betegellátó
osztály területének átalakítása is a minimum feltételek teljesítése érdekében.
A projekt keretében kialakítják a központi radiológiát is, melynek eszközbeszerzésére közel 300 millió forintot költhetnek. A beruházás másfél milliárdos
költségvetéséből, több mint 700 millió
forintot költenek építésre, épületek átalakítására, az eszközbeszerzés értéke
pedig összességében megközelíti a 450
millió forintot.
– Ez a fejlesztés összhangban van a Semmelweis Tervvel és nem csak a betegek oldaláról, hanem dolgozóink vonatkozásában is
nagy jelentőségű, hiszen sokkal korszerűbb
eszközökkel, saját maguk számára is biztonságosabban tudják ellátni feladataikat.
A projekt megvalósítása azt eredményezi,
hogy magasabb színvonalú ellátást tudunk
biztosítani a térség lakossága számára, csökkennek a betegutak, csökken a betegellátási
időtartam és ezáltal csökkennek az egészségügyi rendszer működési és fenntartási költségei – hangsúlyozta a főigazgató.
Áldozó Tamás polgármester felidézte
a kórház 2002-ben történt nagyszabású
fejlesztésének eredményeit és az azóta
eltelt időben végrehajtott egészségügyi

beruházásokat, így többek között a háziorvosi rendelők, gyermekorvosi rendelők felújítását, a védőnői szolgálat új
helyének biztosítását és a Várkertfürdőben az új gyógyászati központ kialakítását. Mindezek mellett több alkalommal
eszközbeszerzés is történt, ami szintén
javította a betegellátás színvonalát. A
polgármester arról is szólt, hogy a pápai
kórházban jelenleg is folyik két projekt,
az egyik keretében 151 millió forintból
új rehabilitációs osztályt hoznak létre, a másik pedig a dolgozók képzését
biztosítja. Az előbbinek a finanszírozási szerződését még az önkormányzati
fenntartás idején írták alá, a most elnyert projektnek pedig a koncepcióját
alkották meg még az önkormányzati
fenntartás idején. A városvezető gratulált a sikeres pályázathoz és azt hangsúlyozta, e beruházás után teljesen egyértelmű lesz, hogy milyen struktúrában,
milyen szakmai területeket felvállalva
fog a jövőben működni a kórház. Ez a
fejlesztés egy nagy, több mint tíz éve
tartó beruházás-sorozatnak a végére
tesz pontot várhatóan 2015 nyarán, amikor a projekt befejeződik. A struktúrafejlesztés támogató projekt építési munkálatai a tervek szerint a jövő év nyarán
tudnak majd megkezdődni, de néhány
korszerű eszköz már korábban is megérkezik a kórházba.
papa.hu
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Biciklivel Tata és Tatabánya között

Átadták az Által-érvölgyi kerékpárutat

orszerűsítik a közvilágítást
A K
Tatabánya - Elkezdődött a higanygőz

lámpák cseréje a városban, a régi világítótesteket
korszerű nátrium és fénycsöves lámpákra cserélik.
A szakemberek jövő év január közepéig több mint
félezer elavult lámpát cserélnek ki, a munkálatok
szinte összes lakókörzetét érintik – ismertette az
egyik helyszínen, az alsógallai Bem József utcában
Schmidt Csaba polgármester. A közvilágítási lámpacserék Alsógallát, Felsőgallát, Bánhidát, Kertvárost,
Újvárost, a Hatos-telepet, az Erőmű-lakótelepet és
Paradicsomkertet érintik. A legtöbb lámpát a Szelim utcában, valamint a Kőszikla és a Hegyalja úton
cserélik ki. A tervek szerint a munkákkal jövő év ja-

nuárban végeznek a szakemberek, és 2014-ben tovább folytatódik a közvilágítás korszerűsítése, s így
tovább csökkenthetők a közvilágítási költségek.
A tizennégy éve megálmodott Általér-völgyi kerékpárutat november 29-én adták át. A Tatabánya
– Vértesszőlős – Tata településeket
összekötő közlekedési célú kerékpárút építése az Által-ér mentén
című projekt hosszú tervezési időszak után jöhetett létre sokak örömére.
A projekt megvalósítására Tatabánya
Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Vértesszőlős Község Önkormányzata, Tata Város Önkormányzata, valamint a Komárom-Esztergom Megyei
Sportszövetségek Szövetsége közösen nyújtott be és nyert pályázatot.
Az ünnepélyes átadást a tatai szakasz elején, a Fáklya úton tartották. A projektzáró ünnepség elején sokan kerékpárral érkeztek,
köztük Schmidt Csaba Tatabánya,
dr. Nagy Sándor Vértesszőlős, és
Michl József Tata polgármestere,
Horváthy Lóránt KEM SZÖSZelnök, dr. Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár, Bencsik
János országgyűlési képviselő és
Popovics György a megyei közgyűlés elnöke.
A tervektől a megvalósításig vezető
útról Horváthy Lóránt, a KomáromEsztergom Megyei Sportszövetségek Szövetségének elnöke, Tata al-

polgármestere beszélt, majd Michl
József vette át a szót:
- Tata, Vértesszőlős és Tatabánya
települések sok szempontból közel
állnak egymáshoz, az itt élők személyes kapcsolatai révén is. Ezért is
fontos ez a beruházás, hiszen ezen
a hivatásforgalminak is használható kerékpárúton már munkába,
iskolába is lehet járni. Természetesen azoknak is előnyös, akik kerékpárral szeretnének valamilyen
rendezvényre átjönni például Tatabányáról. Készen vannak a Tatát és
Dunaalmást összekötő kerékpárút
tervei, ez szintén az Által-ér mellett
haladna. Az oroszlányiak pedig a
várost Tatabányával összekötő bicikliút építésében gondolkodnak.
Remélem, néhány év múlva mindez
valósággá válik!
Az Által-ér-völgyi kerékpárút projekt összköltsége 479 486 050 Ft,
melyből 444 520 057 Ft az elszámolható támogatás. A projekt átfogó
célja a régió fejlődésének elősegítése, az érintett lakosság életkörülményeinek javítása, hosszú távú célja a
települések közötti gépjármű-forgalom csökkentésével a környezet védelme. A kivitelezést az FTK-VértesÚt-Geotech Konzorcium végezte el.
Hunyáné Izsáki Zsuzsa

Stratégiai megállapodás a
Barina Kft-vel

Tata - Tata Város Önkormányzata a gazdaság fejlesztése érdekében kötött stratégiai együttműködési
megállapodást a Barina Kft.-vel, a Tatai Ipari és Logisztikai Park fejlesztőjével. Fekete Gyula, a Barina
Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 2002-ben
négy magánszemély és az önkormányzat alapította
a tatai ipari parkot, ám 2004-ben az önkormányzat
kiszállt az iparfejlesztésből. Az idők során azonban

bebizonyosodott, hogy az iparfejlesztés csak közös
erővel történhet meg – hangsúlyozta Fekete Gyula.
Ezen stratégiai megállapodás keretében a felek a
jövőben együttműködnek az Ipari Park további fejlesztésében és potenciális befektetők keresésében,
valamint az ott működő cégek innovációjának segítésében.
21

önkorámnyzat

A nemesvámosi mintaprojekt a Green Citynél

Zöld falu, zöld óvoda, öko iskola
Jó néhány kisváros egészen biztosan megirigyelné mindazt, ami Nemesvámos községnek megadatott: pár kilométerre lévő megyei jogú város, az ipari parkban neves világcégek, erős kisvállalkozások, jól működő helyi őstermelők, kistermelők, magas színvonalú öko iskola, zöldóvoda, több kész – a Green City mozgalom által akkreditált
fejlesztési terv - sikeres pályázatok, sokféle civilszervet, erős helyi közösség, és van elképzelésük a jövőről is. Mindezekről Sövényházi Balázs, polgármester mesélt lapunknak nagy örömmel és lelkesedéssel.
– Mióta vezeti a települést és milyen
tervekkel indult neki a vezetői feladatoknak?
– 2010-ben lettem polgármester, korábban képviselőként tevékenykedtem, a
pénzügyi bizottság elnöke voltam. A választások idején pontokba szedtem mindazt, amit a település jövője szempontjából
fontosnak tartottam, és büszke vagyok
arra, hogy – még ha csak tervezési szinten is, de – az önkormányzat foglalkozott
valamennyi megcélzott területtel.
– Kezdjük azzal, amit már sikerült megvalósítani ezek közül!
– Elsőként az egészséges közétkeztetést
valósítottuk meg az óvodában és az iskolában. Egy új szolgáltatóval kötöttünk
szerződést, és már a pályáztatásnál kikötés volt dietetikus bevonása a feladatokba. Kikötöttük továbbá, hogy az
alapanyagok minimum 30%-át helyi termelőtől kell beszerezniük, szabályoztuk,
szigorítottuk a sóhasználatot, csökkentettük a felhasználható cukor mennyiségét,
elvártuk az adalékanyag-mentességet.
Úgy tűnik jól választottunk, mert azóta
is sikeres az együttműködésünk, szíves
örömest felvásárolja, és felhasználja a helyiek termékeit.
– A vállalkozásokkal is partnerségre törekszünk. A nagyobbaknál azzal, hogy
nem emeltük az építményadót. Az őstermelőinket, és a kistermelőinket, a
kkv-szektort pedig azzal tudtuk segíteni,
hogy 2014-től a 2,5 millió forint adóalap
alatti vállalkozásoknál adómentességet
adtunk. Több területen is támogattuk
emellett a helyi termékeket, egyrészt helyi piac rendeletet, házirendet alkottunk,
a közétkeztetésen keresztül hatást gyako22

roltunk a rövid élelmiszerlánc kialakulására, fórumokat szerveztünk, ahol arról
tájékoztattuk az ittenieket, hogyan tudnak elindulni őstermelőként, kistermelőként. Azóta számos vállalkozás beindult:
húskészítményekkel,
tejtermékekkel,
méhészeti finomságokkal, kistermelői
cukrásztermékekkel látnak el minket.
De azzal is a helyi vállalkozások imázsát
erősítjük, hogy minden alkalommal ajándékcsomagjainkat kizárólag a helyi termelők portékáiból állítjuk össze. Híres
a vámosi lencse, a méz, de bekerülnek a
pakkba a nagyvállalatok jellemző termékei is: a Haribo gumimacijai, az MTD ollói, a Vitaflóra tápoldatai, a tökmagolaj,
vagy épp az említett lencse. Ezen túlmenően arra is odafigyelünk, hogy a vendégeinket az állófogadásokon is kizárólag
helyben készült finomságokkal kínáljuk:
szikvíz, szörp, pékáru, sajt, húskészítmény, sütemény és pogácsa - csakis az itt
készültekből kerülhet az asztalra.
– Költségvetési oldalról nézve milyenek
a község gazdasági lehetőségei?
– Nagyon jó gazdálkodású települést vehettem át, az elődeim is arra fordították a
bevételeinket, amire épp a legfontosabb
volt, ezt csak folytatni kellett: ivóvíz csőcsere, utak fejlesztése. Az én elképzeléseim között az szerepelt, hogy ezeket a
fejlesztési pénzeket, felhalmozási kiadásokat önerőként kellene felhasználnunk,
és minél több pályázaton indulni, így
szerezve további forrásokat a terveinkhez. Elsőként a Veszprém-Nemesvámos
kerékpárút készült el, ehhez 303 millió
forint uniós forrást nyertünk. Azóta már
tervezzük ennek a folytatását is, a Nemesvámos-Nagyvázsony vonalon.

- Az utóbbi idők szélsőséges időjárását
megtapasztalva újraterveztük a csapadékvíz-elvezetésünket is. Egy völgyben
élünk, ezért ez a probléma fokozottan
érint bennünket. A tervek két kiemelt
szempont alapján készültek: az egyik
a fenntarthatóság, a másik az időjárási
anomáliák kezelhetősége volt. Ez utóbbi
miatt 40%-kal felülterveztük a rendszert.
A beruházás során a már kiépített helyeken a műszaki hibákat kijavítottuk, ott
pedig, ahol még nem volt csapadékvízelvezetés, kiépítettük azt, és arról is gondoskodtunk, hogy az elvezetett víz a patakunkba már tisztítva érkezzen. Ehhez
a projekthez is nyertünk pályázati pénzt,
151 millió forintot, 49 milliót pedig önerőként tettünk hozzá.
– Említette a fenntarthatóságot. Men�nyire veszik ezt komolyan a terveik elkészítésekor?
– Ez alapvető szempont minden lépésünknél. Például úgynevezett sziget
üzemmódú, ledes, napelemes közvilágítást valósítottunk meg, 28 oszlopot vásároltunk. Ezeket egy magyar vállalkozás
fejlesztette, és a gyakorlat azt igazolja,
hogy jó lépés volt, mert kiválóan működnek. A Green City mozgalomban is szerepet vállalunk. Megterveztettünk egy 2,5
hektáros parkot, és a terveink átmentek a
Green City akkreditáción. Ez olyan dolgokat jelent, hogy meghagytunk mindent,
ami az adott zöldterületen már megvolt
– értékes növények, a területet átszelő
patak -, ahol csak tehettük újrahasznosított anyagokat alkalmaztunk, illetve
kizárólag a környékben megtalálható
alapanyagokból – fa, kő – dolgoztunk, és
arra is odafigyeltünk, hogy csakis a mik-
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roklímának megfelelő növényzetet telepítsünk. Még a csapdékvíz-elvezetést is
különleges módon oldottuk meg: olyan
növényzetet és talajszerkezetet terveztünk, amely úgynevezett szikkasztó
árkok segítségével képes a hirtelen lezúduló vizet megfogni, a talajba vezetni, vagyis itt tartani, hasznosítani. A
lakóépületek irányába a zajvédelmet is
domborzati kialakítással oldottuk meg,
és persze a rengeteg zöld folyamatosan
nagy mennyiségű oxigént, azaz friss levegőt biztosít majd az itt élőknek.
– A tervekből már van, amit sikerült is
megvalósítanunk. Például a kemencés
körpavilonunk elkészült, fából és kőből
épült, és a kéménye újrafelhasznált kisméretű téglából van. Egy környékbeli
vállalkozás, a Barabás Téglakő termékét
használtuk fel a projekt során. Kihelyeztünk emellett 6 darab táblát is – ezeken
a fenntarthatóság egy-egy alapelve látható: rajzos megoldással készültek, így a
gyerekek is könnyedén megérthetik.
– Ezen túlmenően elültettünk már 150
fát is, ami – ha a cserjéket is számításba vesszük – csupán töredéke az ezres
nagyságrendű tervezett növényzetnek.
A Green City kezdeményezésünket az
ALCOA is támogatta egy alapítványán
keresztül. A 31.500 dolláros adományból
készültek el az előbb említett táblák, egy
kiadvány a projektről, oktatás az iskolában a fenntarthatóságról, és a faültetést
is ebből tudtuk finanszírozni.
– Érdekesség, hogy a Green City mozgalomnak több nagy, neves ország is tagja,
ám Svájc Magyarország után csatlakozott.
– Úgy látom, semmit sem bíznak a véletlenre, és már az egészen kicsiknél
kezdik a fenntarthatóságra való nevelést. Mondana néhány jó példát, hogy
milyen téren sikerült eredményeket elérniük?
– A szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítésére beindítottunk egy konkrét helyi
akciót: minden begyűjtött műanyag palackért egy forintot fizettünk a gyerekeknek, akik persze bevonták a programba
szüleiket is. Péntekenként, a gyűjtőnapon zsákszámra hozták az összepréselt
palackokat. A hosszú távú hatás sem
maradt el, a szokást a gyerekek nem
csak hazavitték, de meg is tartották, és a
családok ma már önként elviszik ezeket
a palackokat a kijelölt szelektív hulladékszigetekre. Egy hasonló megoldáson
törjük épp a fejünket, a sörös dobozokat
szeretnénk ezzel a módszerrel begyűjteni. Odafigyelünk tehát a hulladékhasznosításra, a költséghatékonyságra. Ez
utóbbihoz kapcsolódik egy már beadott
KEOP pályázatunk is. Ennek keretében
az iskola és az önkormányzat homlokza-

ti és födémszigetelését szeretnénk megvalósítani, valamint biomassza tüzelésre áttérni, azaz a kazánokat faaprítékkal
kívánjuk üzemeltetni. Természetesen itt
is előtérben van a fenntarthatóság. Soha
nem a legolcsóbbat keressük, a legfőbb
szempont mindig a hosszú távú fenntarthatóság.
– De visszatérve a gyerekekhez: a mindennapos testnevelésnél is arra törekedtünk, hogy sokrétű, változatos programot tudjunk adni. Például úszásoktatás,
de vannak judo edzéseink is, ahol a gyerekek nem csak az esés fortélyait sajátíthatják el, de önvédelmet és önuralmat
is tanulhatnak. Nagyon versenyképes
iskolánk van. Az iskola innovatív működéséhez segítséget nyújt a pályázaton
elnyert 64 millió forint uniós forrás. Régen küzdöttünk a gyerekekért, ma már
Veszprémből is többen kihozzák ide
a csemetéiket. Jól felszerelt, korszerű
oktatási intézményeink vannak, jól felkészült tanárokkal. Az innen kikerülő
diákok – ha komolyan veszik persze a
tanulást -, akár alapfokú angol, középfokú német nyelvvizsgával és ECDL vizsgával kezdhetik középiskolás éveiket.
– A civil élet is nagyon gazdag, 30 szervezetünk működik, és nagy figyelem kíséri a hagyományőrzők tevékenységét.
Erre építve hívtuk életre Lencse és Hurka Fesztiválunkat, február 1-jén immáron másodszorra szervezzük meg a helyiek és a környéken élők nagy örömére.
Helyben készített, vagy otthonról hozott
lencseételekkel lehet majd nevezni.
– A tervek tehát részben már valóra
váltak: rengeteg pályázatuk, tervük
van, tehetik mellé az önerőt. De milyen
elképzeléseik vannak a gazdaságfejlesztésre vonatkozóan?
– Már készen vannak a terveink – ugyancsak a Green City mozgalommal közösen készítve – az új művelődési házunkra vonatkozóan, és itt már kismértékben
a gazdaságfejlesztési elképzeléseink is
megmutatkoznak. Nemesvámoson sajnos nincs étterem, ezért az új intézmény
mellé ezt is terveztünk. Ez fogja megoldani a közétkeztetést, az a’la cart étkezést, és a falusi turizmust is szolgálni
fogja, sőt elképzelésünk szerint a művelődési komplexum gazdaságos üzemeltetéséhez is hozzájárul majd.
– Egy másik projektünk is a gazdaságélénkítést célozza, az élelmiszeripar
területén szeretnénk elindulni, zöldséggyümölcs- és húsfeldolgozásban gondolkodunk, saját önkormányzati cégben. A
vállalkozás már megvan, a terveink is
alakulnak, várjuk a 2014-2020-as forrásokat.

Klebelsberg szobrot avattak

Daruszentmiklós - December 13-án L. Simon
László kormánybiztos, az Országgyűlés kulturális bizottságának az elnöke avatta fel Klebelsberg Kuno
mellszobrát a Fejér megyei Daruszentmiklóson. A
rendezvényen köszöntőt mondott Varga Gábor országgyűlési képviselő és Rauf Norbert polgármester.
A mellszobor Pető Hunor alkotása. A kis mezőföldi

település önkormányzatának képviselőtestülete a
13/2004 (IV.1.) önkormányzati rendeletével helyi
védettségű értékei közé emelte a Klebelsberg-kúria
épületét. A kúria egyosztályos iskolaként és tanítólakásként épült fel éppen 90 éve, 1923-ban, az
úgynevezett Alföld-program keretében. Klebelsberg
Kuno vallás- és közoktatási miniszter a Nagy-Alföld
területét kívánta felemelni gazdasági, oktatási, kulturális és infrastrukturális értelemben. Az épületet az
önkormányzat 2011-ben uniós forrásból újította fel.

Újraindult a vasúti
személyszállítás

Esztergom – Pilisvörösvár - Az Új Széchenyi Terv
forrásaiból támogatott fejlesztés a budapesti elővárosi vasúti közlekedés egyik legfontosabb szakaszát,
a naponta 14 ezer utast kiszolgáló Budapest – Esztergom vonalat érinti. Az első ütemben Pilisvörösvár
és Esztergom között, több mint 30 kilométeren fejeződött be a vasúti pálya felújítása. Az átfogó rekonstrukciónak köszönhetően javult a megállók és
megállóhelyek megközelíthetősége, csökken a menetidő, kiszámíthatóbb lesz a vasúti közlekedés, nő
a személyszállítás színvonala. A közel 20 milliárd
forintos komplex beruházást Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár adta át december 12-én,
Dorogon. A Pilisvörösvár és Esztergom között 32,7 kilométeren megvalósult egyvá-

A

Cseh Teréz
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Az összefogás diadala Veszprémben

Hangvilla: teljesült a lehetetlen küldetés
Veszprémben, a Hangvilla konferenciatermében tartották a belvárosi rehabilitáció projektzáró rendezvényét, és
ezzel az épület megnyitotta kapuit a közönség előtt. András László Józsefné, a Közigazgatási és Regionális Operatív Programok Igazgatóságának igazgatója számára mindig jóleső érzés egy fizikailag is látható létesítmény
átadásán részt venni, hiszen – ahogy fogalmazott – a hétköznapokon egy íróasztal mögött ülve követi a projektek
fejlődését.
A veszprémi beruházás a városfejlesztési pályázatok közé tartozik. Általában
ezek a projektek nem csak fizikailag
jelentenek pluszt egy város számára,
hanem segítik is a helyi vállalkozókat,
a turizmust, a kereskedelmet. Fontos
szempont volt, hogy ne csak állami tőke
és uniós pénzek alapozzák meg a beruházást, hanem a vállalkozók is érezzék
magukénak azáltal, hogy kiveszik a részüket a költségekből.
– Nehezen indult a projekt – fogalmazott az
igazgató –, műszakilag is át kellett tervezni
több elemet előre nem látott nehézségek miatt.
A rendszeres egyeztetések minden résztvevő
számára a mindennapi élet részévé váltak;
ennek a munkának az eredményei ma már
szemmel láthatók. A projekt méretét jól jelzi
az az adat, mely szerint összesen 94 kifizetési
kérelmet kellett átverni a rendszeren, ez bizony sok munkával és küzdelemmel járt.
Porga Gyula polgármester szerint az,
hogy ma itt lehetünk egy sikeres projekt zárásán, az összefogás diadala.
A mai ünnephez sok szereplő szoros
együttműködésére volt szükség, ezt kell
megköszönnünk minden partnerünknek – fogalmazott a polgármester, aki
több szereplőt ki is emelt. Megköszönte
az előző és a jelenlegi képviselő-testületek tagjainak, hogy végigkísérték a
projektet; Pál Bélának, aki a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
elnökeként és Navracsics Tibornak,
aki miniszterelnök-helyettesként állt a
fejlesztés mellé.
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– Ez a projekt nem jöhetett volna létre, ha
Veszprémben nem lennének olyan vállalkozások, akik nyitottak az együttműködésre, és
az önkormányzattal közös gondolkodásra.
Egy hajóban ülünk, mindenki tudja, hova
szeretnénk eljutni, és ehhez minden szelet be
kell fognunk. Nagy öröm kijelenteni, hogy
végre a kikötőben vagyunk – vezette végig
hasonlatát Porga Gyula.
A kezdeti huszonhét konzorciumi partnerből végül huszonöten kitartottak a
folyamat végéig. A partnerek mellett a
polgármester a hatóságoknak, hivatalok dolgozóinak is köszönetet mondott
a példa értékű támogatásért és segítségért, amit az elmúlt években az előkészítés és megvalósítás során biztosítottak.
– Gyakran halljuk azt, hogy milyen bürokratikus küzdelmekkel és adminisztratív terhekkel kell megküzdeni a pályázóknak, mi ezen
a téren példamutató segítséget kaptunk. Ez
egy összetett projekt, nehéz döntéseket kellett meghoznunk, a közreműködő szervezet
segítsége nélkül ez nem valósulhatott volna
meg – köszönte meg a munkát Porga
Gyula.
Bélafi László, a Swing-Swing Kft. ügyvezetője lehetetlen küldetésnek nevezte
a belvárosi rehabilitációt, annak idején
az első egyeztetéseken legalábbis még
annak tűnt, és ez az érzés csak most, az
utolsó napon enyhült. A projekt megvalósulásának kulcsa a folyamatos jelenlét és személyes felelősségvállalás volt.
Emellett nemcsak együttműködésre,

hanem kölcsönös bizalomra is szükség
volt: az önkormányzatnak el kellett hinnie, hogy az üzleti élet szereplői nem
gengszterek, a vállalkozóknak pedig el
kellett fogadnia, hogy a várossal konstruktívan együtt lehet működni.
A Hangvilláról szólva kiemelte: az akkor fog jól működni, ha közösségi térként használják. Minden reggel hétkor
kinyit, be lehet jönni reggelizni, beszélgetni. Ne úgy tekintsenek erre a házra,
mint egy esti szórakozási lehetőségre,
ugyanis egész nap várja a vendégeit!
Bálafi László azzal zárta gondolatmenetét, hogy a Hangvillát az elszánt őrültek házának tartja:
– Őrültség volt 11 hónap alatt ilyen létesítményt építeni, és még nagyobb őrültség ide
programokat szervezni – szerencsére van
néhány elszánt őrült a városban!
vehir.hu
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Mikulásfalva tovább
bővült

gányú vasúti pályafelújítás mellett 2 kilométeres forgalmi kitérő épült a Terranova
gyárnál. Az ellentétes irányba haladó vonatok így
megállás nélkül kerülhetik ki egymást. Piliscsaba és
Esztergom között a sebesség a jelenlegi óránkénti
60 kilométerről 70–100 kilométerre nő, ezzel a teljes szakaszon rövidül a menetidő. A pályakorszerűsítés nyomán jelentősen csökken a zaj- és porterhelés. Az utasok 2013. december 15-étől szállhatnak
ismét vonatra Pilisvörösvár és Esztergom között.

A

Szociális város-rehabilitáció
Szárazréten

Székesfehérvár - Az Új Széchenyi Terv keretében
megvalósuló fejlesztések összköltsége 1,2 milliárd
forint, melyet teljes egészében Európai Uniós forrásból finanszíroz a város. A nagyszabású városrehabilitáció részleteiről területi bejáráson számolt
be Cser-Palkovics András polgármester Törő Gábor
országgyűlési képviselő és Molnár Tamás a Közép-

Néhány vállalkozó összefogásával tovább bővült a nagykarácsonyi Mikulásfesztivál kínálata. Évente – néhány hét leforgása alatt – közel húszezer apróság látogat el
a Mikulás szerény hajlékába. Müller Miklós és Angyal Emőke a szomszéd épületben néhány hete nyitotta meg Falusi Élet Kertjét. Van itt mézeskalács ház, bábkészítő, állatsimogató. Folyamatosan bővíteni, színesíteni szeretnék a már meglévő
kínálatot, és egész évben hangulatos programokkal szolgálni az ide érkezőknek.
Hasonlóképpen gondolkodott Mergl István vállalkozó is, aki megvásárolta a helyi kultúrházat – ahol a „Mikulásfesztivál” ideje alatt a játszóház és az ugráló is
üzemel -, és hamarosan egy melegkonyhás éttermet is életre hívott benne. A hiánypótló szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egész évben különféle kulturális programokkal, bálokkal színesítsék a helyiek életét.
Mergl Istvánt azonban elsősorban a fociról ismerik a helyiek. 2009 óta elnöke
a Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítványnak, és edzője a helyi futball
csapatoknak. Mert hogy ma már gyerek és felnőtt csapat is van. Az induláskor
a kevés gyerekből kellett ütőképes csapatot verbuválni, éppen ezért a kicsiknek
ünnepélyes körülmények között, a falunapon kellett, és kell ma is komoly futball
esküt tenniük a csapathoz való csatlakozáskor, és csakis ezt követően kezdődhetett a Bozsik focitorna. A hűség pedig eredményre vezetett, a kicsikből nagyok
lettek – és a felnőtt csapat a kitűnő utánpótlásnak köszönhetően már igazán szép
eredményeket ér el. „Mikulásfalván” tehát az apróságok életre szóló élménnyel
gazdagodhatnak akár helyiek, akár csak a Mikulás látogatói.

dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója közös sajtótájékoztatójukon a Farkasvermi úti
iskolában.

Közintézmények újulnak meg

Mór - Közintézményei energiahatékonysági felújításához egymilliárd forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert Mór, Kincsesbánya, Bodajk és
Zámoly - mondta a térség országgyűlési képviselője
az érintett települések vezetőivel közös székesfehérvári sajtótájékoztatóján.
Törő
Gábor
közölte, hogy
az Új Széchenyi
Terv
Környezet és Energia
Operatív Program
(KEOP)
keretein belül
Bodajk
287,
Kincsesbánya
121, Mór 484,
míg
Zámoly
108 millió forintot nyert. A
támogatáshoz a települések részéről 15 százalékos
önerő szükséges. A képviselő hozzátette: többségében térségi feladatokat ellátó intézményekről van
szó, így az általános iskolákba járó gyerekek révén
érintett a fejlesztésekben Balinka, Isztimér, Gánt,
Pusztavám és Csókakő is.
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A megyei jogú városok fejlesztési terveihez garantált lesz a forrás

Új szemléletű fejlesztési tervek
A 2014-2020-as tervezési időszak gyakorlata teljes mértékben szakít a korábbi megoldásokkal. Egymásra épülő
stratégiai dokumentumok sora készül, melyek a fő fejlesztési célokat foglalják, illetve hangolják össze. Székesfehérvár – pályázati forrásból 40 millió forintot nyert – Integrált Területfejlesztési Stratégiája elkészítésére, mellyel a
Széphő Zrt-t bízta meg. Dr. Temesvári Balázs, vezérigazgató egy kötetlen beszélgetés keretében mutatta be a sajtó
képviselőinek az új közösségi fejlesztési célrendszert, és az ebbe illeszkedő fehérvári elképzeléseket.
– Az uniós és a hazai stratégiai célok
rendszerében kell gondolkodnunk a
városi integrált településfejlesztési stratégia (ITS) elkészítésekor. Az Országos
Területfejlesztési Koncepció hosszú
távon határozza meg országunk fejlesztési irányait. Ezzel párhuzamosan
készülnek a megyei területfejlesztési
koncepciók, és ezekhez kapcsolódnak
a megyei jogú városok a saját stratégiájukkal, melyek a helyi és az agglomerációs igényekre épülnek.
– Fontos szemléletbeli váltás történt a
tervezés terén: míg korábban a városok
elkészítették a saját szempontjaik alapján terveiket, majd arra vártak, hogy
a kiírásra kerülő programok között
találjanak megfelelőt azok megvalósításához, most megfordul a helyzet. A
városok lehetőséget kapnak arra, hogy
alulról szerveződve, az együttműködés
lehetőségeit kihasználva fogalmazzák
meg céljaikat, elképzeléseiket, melyekhez elfogadásuk esetén a források automatikusan, külön pályázatok nélkül
biztosítva lesznek. Közösségi szinten jelenleg a partnerségi szerződések egyeztetése zajlik, de a sarokszámok – még
ha ezek módosulhatnak is – már ismertek. Megmaradnak az operatív programok is, melyekkel együtt egy komplex
rendszer biztosítható az uniós források
felhasználására. Az ITS-t a városoknak
alapvetően az Európa 2020 stratégia
mentén kell elkészíteniük. A terveknek
tematizáltaknak, integráltaknak, hatékonyaknak és eredményorientáltaknak
kell lenniük. Mindezt jól körülhatárolt,
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objektíven mérhető indikátorokon keresztül szigorúan számon is fogja kérni
az Unió – vázolta fel a tervezési célok hálózatát és az elvárásokat a cégvezető.
– A szervezeti struktúra is felépült – folytatta az ismertetést Dr. Temesvári Balázs.
– Az ITS esetében a legitim szervezet
a Városi Közgyűlés. A stratégia előkészítését, megalkotását és végrehajtását
közgyűlési bizottságok segítik. Emellett
fontos szervezet jött létre: az úgynevezett Irányító Testület, mely a helyi jelentős szereplők bevonásával kialakított
döntés-előkészítő és a Közgyűlés felé
javaslattevő szervezet. Feladata, hogy
az ITS kialakításában aktívan részt vegyen, véleményezze a dokumentumokat, illetve javaslatot tegyen azok módosítására. A feladatmegosztás érdekében
három tematikus csoportot hoztunk létre, amelyeknek java része szakemberekből áll. Gazdasági versenyképesség és
turizmus, városfejlesztés és társadalomszolgáltatások, valamint környezet és
közlekedés csoport jött léte. Ezek munkáját alkalmi jelleggel külső szakértők is
segítik. A szervezeti struktúra operatív
irányítója a Széphő Zrt. Az ITS folytatásaként fejlesztési részdokumentumok
készülnek, városi szinten ezek egy projektlista formájában jelennek majd meg,
ez pedig ütemezve és prioritás szerint
fogja meghatározni a fejlesztési célokat.
Ezzel párhuzamosan zajlik az ágazati
operatív programok tervezése. Az összhang érdekében a tervező kollegáknak
minden esetben illeszkedésvizsgálatot

kell végezniük.A stratégia kidolgozott
tervei március végére kerülhetnek az
Irányító Testület és a Városi Közgyűlés
elé. A projektgenerálás folyamatosan
zajlik. Társadalmi egyeztetés 2014 tavaszára várható, az elfogadás májusban, a
tervezési program zárása pedig szeptemberben lesz.
Dr. Temesvári Balázs tájékoztatójából
azt is megtudtuk, hogy a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Program (GINOP)
keretében tervezik az ún. növekedési
zónák kiterjesztését. A városvezetés
már dolgozik azon, hogy Székesfehérvár bekerülhessen ebbe a kategóriába.
Ez 10 MD forint feletti plusz forrást tud
biztosítani a város gazdaságfejlesztése
számára.
A Széphő Zrt. vezetője arra is rámutatott, hogy Székesfehérvár az agglomerációs területeire is nagy hatást gyakorol,
éppen ezért fontos, hogy a város és térsége együttgondolkodva, együttműködve tudjon előbbre lépni.
– A tervezési munka elkezdődött– zárta
gondolatait a tervezési szakértő –, elkészült
a helyzetelemzés és a stratégia 1.0-ás
változta, összeállt a városi jövőkép első
verziója, mely szerint Székesfehérvár
egy innovációt alkalmazó gazdasági
központként kell, hogy működjön a
jövőben, és ezzel párhuzamosan egy
magas életminőséget kínáló, szolgáltatásaival és környezetével vonzó várossá
kell, hogy váljon.
Cs.T.

Gazdaság, vállalkozás
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„Jónak lenni ma hátránynak– de legalább is kockázatosnak – tűnhet,ha nem párosul mellé a
remény, hogyha én a másik irányába tisztelettel fordulok,nem megyek az agyára, a feladataimat
pedigelvégzem, akkor bízhatok abban, hogyugyanezt fogom visszakapni tőle.”
Bencsik János

A T-SzolZrt.
Tatabányán
Tatabányán a város tulajdonában álló
szolgáltató cégek közös vállalatcsoportot
hoztak létre T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, röviden
T-SzolZrt. néven. Az átalakulástól mind a
városvezetők, mind pedig a lakosoksokat
várnak, hiszen az így létrejött nagyvállalat
működése így vagy úgy, de valamennyiitt
élő életére hatással lesz.
Cikkünk a 34. oldalon

Átadták a FOREST-PAPÍR új üzemét Lábatlanban
Átadták a FOREST-PAPÍR Kft. technológiai innovációra épülő, 2,5 milliárd forintos, közel 10 ezer tonna kapacitású, új toalettpapír-gyártó üzemét. A gyáravatón
Bodrogai Ferenc igazgató elmondta, hogy piaci pozíciójukat további innovatív
megoldásokkal kívánják erősíteni, ezért a magyar piacon kategóriájában egyedülálló Dupla Puha Cellás Rendszerű TM (DPCR), kiváló ár-érték arányú higiéniai
papírtermékek gyártására koncentrálnak az új lábatlani üzemben. A fejlesztés az
új – piszkei – telephelyen valósult meg, összesen 6800 m² összterületet épített
be a vállalat a projekt során, 2012. november és 2013. október között. A beruházással a FOREST-PAPÍR Kft. eddigi évi 20 000 tonnás tekercses kapacitása
(átlagosan évi 110 millió tekercs toalettpapír és 13 millió tekercs papírtörlő)
további kb. 10 ezer tonnával bővül, valamint 20-40 új munkahelyet is teremt
a térségben. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Húsz éves a Grabarics
Építőipari Kft.
Az tudja csak igazán, hogy a sikerért men�nyire meg kell dolgozni, aki azt már elérte.
Húsz év, már önmagában is dicséretes,de
ha a mögötte elvégzett munkát, a felépített kitűnő szakemberekből álló csapatot,
a bárki által megirigyelhetőreferenciákat
nézzük, akkor minden kétséget kizáróan
jár az elismerés.
Cikkünk a 40. oldalon
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Az éghajlatváltozás mindenkit érinteni fog - alkalmazkodnunk kell!

2014-2025: Felkészülés a klímaváltozásra
A közelmúltban készült el a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, mely hamarosan az Országgyűlés elé kerül. A
dokumentumot átolvasva azzal szembesülünk, hogy 2025-ig jelentős változásokra lehet számítani, olyanokra, amelyek
alapvetően befolyásolják majd az életünket. Itt az ideje tehát felkészülni, végre a valós problémákkal foglalkozni, nem pedig kétségbeesetten, ölbe tett kézzel várni. Pazarló, az erőforrásokkal felelőtlenül bánó életünkön változtatnunk kell, újra
harmóniába kell, hogy kerüljünk önmagunkkal, és a természettel. Erről beszélgettünk a most bemutatott éghajlatváltozási
stratégia kapcsán Bencsik Jánossal, Tatabánya egykori polgármesterével, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetőjével.
– Régóta ismerjük egymást így szinte
azonnal feltűnt az a kiegyensúlyozottság,
harmónia, ami árad belőled. Míg mások
reménytelenül keresik ezt a kincset, mintha neked sikerült volna meglelned. Mi a
titka ennek?
– József Attilával vallom: „Én nem csalódom,
minden szervem óra, mely a csillagokhoz igazítva jár.” Először is meg kellett tapasztalnom,
hogy valóban van Gondviselés. Falusi parasztgyerekként a „templom közelében”
éltünk, és ez áthatotta a mindennapjainkat.
Egészen más azonban hinni, vagy tudni
valamit. Az igazi hit csak a tudásra tud ráépülni, a személyes tapasztalatra. Azt pedig
nem adják ingyen, magunknak kell – időnként kínkeservesen – begyűjtenünk. Mások
tudása, bölcsessége legfeljebb csak abban
tud segíteni, hogy a nehezebb életszakaszainkban felismerjük azt, hogy milyen
mértékben tértünk el saját életsorsunktól.
Az útjelző táblákat jó tanácsok formájában
tehát megkapjuk a nagypapától, nagymamától, akik elmesélik saját tapasztalataikat, ám ezekre leginkább csak legyintünk.
Aztán amikor hasonló helyzetbe kerülünk,
azért jó, ha eszünkbe jut. Elhinni tehát,
amit a nagyszüleink mondtak nem ugyan
az, mint megtapasztalni, és tudatosan beépíteni mindazt a saját életvezetésünkbe.
– Az én életemben is – mint ahogy minden
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embernél – előfordultak kisebb-nagyobb
zökkenők, bukdácsolások. De szerencsére
úgy vagyunk összerakva, hogy az életünk
közepe táján – legalábbis a szerencsésebbek, és én azok közé sorolom magam –,
szembesülnek az életközépi válsággal.
Ez a Gondviselés egyfajta jelzőrendszere.
Számot kell vetnünk addigi életünkkel:
képességeinknek, tehetségünknek, életfeladatainknak megfelelően történtek-e a dolgok bennünk és körülöttünk. Amikor nem
érezzük jól magunkat a bőrünkben, az
biztos jele annak, hogy nem azt csináljuk,
vagy nem úgy csináljuk, ahogyan az a dolgunk lenne. Ezt a belső munkát – a velünk
történt eseményeknek a feldolgozását, az
üzenetek megfejtését – csak magunk végezhetjük el.
– A próbatételeknek is megvolt a maguk
szerepe. Ha ezeket nem éltem volna meg,
akkor nem tudtam volna azokból építkezni, s aszerint igazítani a családi életemet, a
hivatásomat, a közösség szolgálatát a saját
életfeladataimhoz. Mert nemcsak hiszem,
de tudom, hogy hálózatban éljük az életünket. Össze vagyunk kapcsolva, és éppen
ezért az ebből való felelősségemet is ismernem kell, amikor életem mozaikjait rakosgatom össze. Nemcsak magamért és a közvetlen szeretteimért tartozom felelősséggel,
hanem mindenki másért is, és ez kölcsönös

függésben, sors és kockázatközösségben
tart bennünket.
– Egyik írásodban úgy fogalmazol, hogy
egy átmeneti kor gyermekei vagyunk. Az a
feladatunk, hogy vizionáljuk és felépítsük
a jövő társadalmát, amelynek a szereteten
és a feladatmegosztáson kell alapulnia.
Hogy kell elképzelnünk ezt a társadalmat
a te olvasatodban?
– Mellé tenném még a bizalmat is. A
szeretetteli viszonyulás a másik emberhez
és a szükséges mértékű feladatmegosztás
feltételezi ugyanis a kölcsönös bizalmat.
Ez a legerősebb köteléke egy közösségnek,
köztük a házasságnak is. Fontos benne a
szeretet, és hogy mindenki tudja mi is a dolga ebben az együttélésben, de feltételezi a
bizalmi kapcsolatot és kötődést, ami akkor
is működik, ha a másik kettő egyensúlya
valamiért megbillen. A legfontosabb tehát
a bizalom, és ez ugyancsak a tapasztalaton alapszik. Tudom azt, hogy a társam,
a fajtám, az én közösségem ismer engem,
kiáll mellettem, ha arra van szükségem,
így időnként magam is lazíthatok anélkül,
hogy ebből a „bizalomkötelékből” kiesnék.
A bizalomnak köszönhetően tehát nem kell
mindig a legmagasabb hőfokon szeretnem
és a feladataimat felpörögve végeznem,
mert akkor elégek.
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– Nagyon törékeny portéka a bizalom, mert
a mai világ elsősorban az irigység kultúráját erősíti. A versenyképesség kultusza
a hagyományos értelemben vett erények
helyébe a klasszikus értelemben vett hét
főbűnt helyezte. Jónak lenni ma hátránynak – de legalább is kockázatosnak – tűnhet, ha nem párosul mellé a remény, hogy
ha én a másik irányába tisztelettel fordulok,

vállaljuk önmagunkat. Egy mesterkélt világban élünk.
– Ezért vagyunk a szétesettség állapotában.
A világ ma a versenyelvűségre épül, és alapvetően nem a közösség, hanem a gazdaság
által irányított. Elfelejtettük, hogy egymásba foglalt rendszerekben éljük az életünket,
amelynek az alapja a természeti környezet
és ebbe simul bele az emberi társadalom.

Farkastörvények szerint kell élnünk, ha létezni akarunk ebben a rendszerben,
“
és nem engedhetjük meg magunknak, hogy jó embereklegyünk. Versenyképesnek
kell lennünk, ez pedig ma szembe megy a jó fogalmával. Ahhoz, hogy érvényesülni tudjunk, a másikat le kell győznünk.”
nem megyek az agyára, a feladataimat pedig elvégzem, akkor bízhatok abban, hogy
ugyanezt fogom visszakapni tőle. Ez maga
a bizalom, mely fölszabadító erővel bír. Ez
esetben már nem a külső elvárásoknak kell
megfelelnem. Nem kell eljátszanom a jó
szerepét, amivel legfeljebb a közmegegyezésen alapuló „békés egymás mellett élés”
elvárásainak teszek eleget, mert annak se
íze, se bűze. Az élet akkor jó, ha mozgásban
van. Ez persze olykor kellemetlenségekkel jár, és semmiképp sem kockázatoktól
mentes. A bizalom légkörében azonban az
alakoskodás eleve elkerülhető. A bizalommal azonban nem célszerű visszaélni, mert
ha megtörik, akkor könnyen a hazugságok
csapdájában találjuk magunkat, ami ismét
örvénybe ránthatja életünket. Sok bölcs fogalmazta már meg, és jómagam is gyakran
szoktam mondani: Az életem csupán annyit
ér, amennyit be tudtam cserélni magamból,
a saját fajtám, a saját közösségem javára. De
abból is csak annyi ér valamit, amennyiben
szeretet lakozott.
– Ma éppen ezek tűntek el. Elfelejtettünk
szeretni, megbízni egymásban, olyannak
lenni amilyenek valójában vagyunk, hogy

A természeti erőforrások adják a valós
emberi igények kielégítéséhez szükséges
javakat, melyek többsége valamely gazdasági tevékenység által jut el hozzánk. Mára
azonban a gazdaság olyan mértékben terjeszkedett túl a természeti és az emberi erőforrások túlhasználatával a Teremtés Rendjén, hogy megbillent az egyensúly. A világ
rendje – mely a fizikai törvényszerűségeken
alapul – szétdobáltatott. A gazdaságban a
versenyképesség került az együttműködés
helyére. A világot immáron a Diabolosz, a
mindeneket szétdobáló, a Nagy Felforgató uralja. A legfőbb cél: a tulajdonosoknak
minél nagyobb profitot biztosítani. Megfigyelhető, hogy egyre kevesebb ember – tulajdonosi kör – kezében összpontosulnak
azok a természeti erőforrások, amelyekhez
mindenki számára egyenlő hozzáférhetőséget, azonos megfizethetőséget kellene
garantálni. Farkas törvények szerint kell élnünk, ha létezni akarunk ebben a rendszerben, és nem engedhetjük meg magunknak,
hogy jó emberek legyünk. Versenyképesnek
kell lennünk, ez pedig ma szembe megy a
jó fogalmával. Ahhoz, hogy érvényesülni
tudjunk, a másikat le kell győznünk. Ebben
a világban már szó nincs egészséges fel-

adatmegosztásról. Ezért kaptuk nyakunkba a pénzügyi és gazdasági válságot. Ez a
szemlélet ugyanis hosszú távon nem tartható fenn a gyakorlatban, mert az ellentétes a
fizikai törvényszerűségekkel.
– Ösztönösen is érezzük azt, hogy valami
több, jobb is van külön-külön mindünkben, valami másra, többre vágyunk, arra,
hogy jól érezzük magunkat. Részét képezi
mindennek az értékteremtő munka is. Az
ember a születésétől fogva rendelkezik a
munkára való képességgel és a munka kötelességével. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy a munka tárgya hozzáférhető-e a
számunkra, és hogy az általunk elvégzett
munka hozzáadott értékéből milyen mértékben részesedünk. A morál ma olyan állapotban van, hogy a tőkeérdek meglopja a
munkavállalót, megrövidíti az államot alkotó közösséget. Teszi ezt pusztán azért, hogy
kevesek egyre nagyobb vagyonra tehessenek szert. Pedig ez veszélyes játék, két okból
is: egyrészt a természeti erőforrások nem
állnak végtelen mennyiségben rendelkezésre, azaz a létfeltételeinket kockáztatjuk.
Másrészt pedig a társadalmi feszültségek
olyan mértéket öltenek, amelyek szétfeszítik a jelenlegi civilizációs kereteket. Az életben maradáshoz mindenkinek joga van. Az
olyan jellegű társadalmi feszültséget, amelyet a létfenntartáshoz szükséges javak hozzáférésének kilátástalansága okozza, nem
lehet rendvédelmi eszközökkel orvosolni.
– A jelek arra mutatnak, hogy az átalakulási folyamat már megkezdődött: gazdasági válság, társadalmi elégedetlenség,
természeti erőforrásválság, kedvezőtlen
éghajlatváltozási hatások a mindennapokban. Sokan félnek is a beláthatatlan
jövőtől. Kinek a feladata felkészíteni az
embereket? Hol kezdjük az egészet?
– Bármilyen meglepő, de magunkon kell
kezdenünk: nézőpontot kell váltanunk.
Persze az kellemetlenséggel jár, mert be
kell látnunk, hogy nem a külső környezet
a hibás, nem a természeti folyamatok, nem
is a társadalom, a gazdaság, vagy épp a politika. Alapvetően nekünk magunknak kell
megváltoznunk, mert Istenhez vagyunk
hasonlatosak, tehát teremető erővel bírunk.
Ha tudom azt, hogy a természeti erőforrások szűkösek, és csak a tartamos használat
tudja hosszú távon biztosítani annak fenntarthatóságát, akkor a mindennapi életgyakorlatomat is ennek megfelelően kell
átalakítanom. Lekapcsolom a villanyt, ha
kimegyek a szobából, vagy kikapcsolom a
számítógépet, ha nem dolgozok rajta. Fel
kell ismernünk a takarékosság jelentőségét,
tudatában kell lennünk, hogy mindennek
ára van, ráadásul az általunk használt erőforrások előbb-utóbb el is fogynak. Ugyanilyen fontos a hatékonyság növelése is. Erre kézenfekvő példa az
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épületek energetikai korszerűsítése: a külső
szigetelés és az egyénileg szabályozható
fűtési rendszerek kialakítása. Tehát a szemléletformáláson túl van egy innovációs,
technológiai beavatkozási lehetőség is, ami
az alkalmazkodásunknak egy intelligens
formája.
– Az állam szerepe hogyan nyilvánul meg
ebben?
– Először is példamutatással. Az államnak
és az önkormányzatoknak is el kell végezniük a hatékonyságot növelő beavatkozásokat
az általuk fenntartott intézményekben. Meg
kell mutatniuk, hogyan lehet takarékosabban használni valamit úgy, hogy annak a
használati értéke még növekedjék is, és az
ott dolgozók körülményei is javuljanak. A
megtakarításokból pedig olyasmire költhetünk, amitől jobban érezzük magunkat, vagyis a lelki-szellemi igényeink kielégítésére
is többet fordíthatunk.
– Az állam kihagyhatatlan szereplő az alkalmazkodásban is. Ahhoz, hogy mindenki
rendszer szinten tudja elvégezni saját feladatát az alkalmazkodásban, szükséges az
állami szintű tervezés. Mert minden mindennel összefügg. Ha éghajlatváltozásról,
vagy erőforrásválságról beszélünk, akkor
azt is tudnunk kell, hogy ezek a folyamatok
nincsenek tekintettel az országhatárokra.
Ezek a hatások nem állnak meg ott, hogy kicsit kellemetlenül érezzük magunkat, mert
picit melegebb van. Ezek – eltérő mértékben
ugyan, de – érintik a különféle gazdasági
ágazatokat, veszélyeztetik azok működőképességét, ezáltal számos munkahely megmaradását is.
– A gyakorlat megmutatta azt is, nem elég
csupán „dekarbonizálni” a gazdaságot.
Magyarország az elmúlt 20 évben 40%-os
üvegházgáz-kibocsátás-csökkentést ért –
pontosabban szenvedett – el. Legnagyobb
részét ugyanis a szocialista nagyipar összeomlása eredményezte, melynek következtében sokszázezer állás szűnt meg. A vidéki
térségekben a mezőgazdaság „átalakulása”
eredményezte mindezt. Az elhibázott élelmiszeripari privatizáció csak tovább rontotta a helyzetet. A lakossági fűtés céljául
szolgáló földgáz – kilencvenes évek közepére történő – elterjedése ugyan előnyös volt
a levegő állapotára nézve, ám azt javarészt
importból tudjuk beszerezni, az árát pedig
csak körülményesen tudjuk befolyásolni.
Összességében tehát nagyon nagy társadalmi felárat fizettünk ezért a 40%-os csökkenésért.
– Ráadásul az elmúlt 25 esztendőben, a mi
hihetetlenül nagymértékű megtakarításunkkal sem tudtuk kedvező irányba befolyásolni a globális kibocsátások trendjét.
Az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja tovább emelkedett. Ugyanakkor az
éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásai minket sem kerülnek el, sőt. A közérzetünket
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befolyásoló kellemetlenségeken túl ma már
érezzük hatását a közlekedésben – utak
nyomvályúsodásában, a villamos és a vasúti sínek elgörbülésében, az extrém időjárási
helyzetek hatására – a közösségi szolgáltatások akadozásában, például a távvezetéktartó oszlopok dominószerű kidőlésében.
– A hatások tehát elkerülhetetlenül érintik
az életünk szinte minden területét, ezért
elengedhetetlen, hogy beazonosítsuk az éghajlatváltozással kapcsolatos kitettségünket,
megállapítsuk, hogy mennyire érzékenyek
az ország különböző területei, gazdasági
ágazatai. Belátható, hogy az aszályprobléma
egy víztartó képesség szempontjából kedvező tulajdonságú talajjal, öntözhetőséggel
párosulva, egészségi szempontból erős lakossággal és tőkeerős agrárvállalkozásokkal, kevésbé sérülékeny, mint egy kedvezőtlen talajfajtán gazdálkodó közösség, amely
beteges, szociálisan hátrányos helyzetben
van, vállalkozásai pedig gyöngécskék. Ezek
a térségek saját erőből biztosan nem fognak

ni. A növekvő árvízkockázatot olyan megoldásokkal kell csökkenteni, amelyek egyúttal
lehetővé teszik a nagyvizek talajban, illetve
víztározókban történő tározását is. Ugyan
így élni kell az innovatív technológiákkal
is: locsolás helyett például olyan csepegtetős
öntözőrendszert kell alkalmazni, ami csak
a növény gyökeréhez juttatja el a szükséges
mennyiségű vizet.
– Elkészült a nemzeti stratégia vitaanyaga. Hogyan tovább? Mi a következő lépés?
– Nagy érdeklődés kísérte a szakmai és a
társadalmi vitát, mintegy 800 észrevétel,
vélemény érkezett. Ezeket feldolgoztuk, közülük számos javaslatot beépítettünk a stratégiai keretrendszerbe, és a végső változatot
leadtuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
számára. A közigazgatási államtitkárok
értekezlete alkalmasnak ítélte arra, hogy
a Kormány elé kerülhessen. Amennyiben
erre is sor kerül, akkor a következő év tavaszán az Országgyűlés is megtárgyalhatja,

Ha éghajlatváltozásról, vagy erőforrásválságról beszélünk, akkor azt is tudnunk
“
kell, hogy ezek a folyamatok nincsenek tekintettel az országhatárokra. Ezek a hatások
nem állnak meg ott, hogy kicsit kellemetlenül érezzük magunkat, mert picit melegebb
van. Ezek – eltérő mértékben ugyan, de – érintik a különféle gazdasági ágazatokat...”
tudni boldogulni, és a kialakult helyzet veszélyeztetni fogja a munkahelyeket, s ennek
következtében a megélhetésüket. Az állami
beavatkozás itt tehát elkerülhetetlen.
– Azt a tudást, ami a rendelkezésre álló
idősoros adatokból és a jövőre vonatkozó
modellek futtatásából kiszűrhető, azt szabályozási és fejlesztéspolitikai eszközökkel
tervekre és az azokhoz kapcsolódó finanszírozási eszközökre is le lehet, le kell fordíta-

ugyanis a dokumentum jóváhagyása a választott képviselők hatáskörébe tartozik.
– Elfogadását követően az ágazati stratégiák
ütemezett felülvizsgálatakor figyelembe kell
venni a stratégiában megfogalmazott cselekvési irányokat, és azokat be kell építeni, hogy
a konkrét beavatkozások és fejlesztések szintjén is megjelenhessenek. Mindehhez persze
a pénzügyi forrásokat is biztosítani kell. A
2014-20-as uniós források agrártámogatási
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és vidékfejlesztési keretének 30%-át, az operatív programoknál pedig 20%-át kell, hogy
kitegyék az éghajlatváltozással kapcsolatos
kibocsátás-csökkentési és alkalmazkodási
feladatok. Az összességében rendelkezésre
álló 10 000 milliárdos keret egynegyedét,
mintegy 2500 milliárd forintot az éghajlatváltozással kapcsolatos beruházásokra
kell fordítanunk. Ezért elengedhetetlenül
szükséges, hogy ellenőrzött, megbízható, az
éghajlatváltozás, az erőforrásválság, a geopolitikai viszonyok változását is figyelembe
vevő tervezési segédletet tudjunk biztosítani a kormányzat, az önkormányzatok, és a
gazdasági szereplők számára.
– A vállalkozásoknál is fontos figyelemmel lenni a fentiekre, azonban nyilvánvaló, hogy az iparban és a mezőgazdaságban
csak visszafogott dekarbonizációs lehetőségeink vannak. Legnagyobb tartalékaink
az épületenergetikában és a közlekedésben
lelhetők meg, és természetesen az energiatermelés hatékonyságának növelésében. Ez
a három terület lehet a beavatkozás fő iránya. Azonban a termelő vállalkozásoknak is
van még keresnivalójuk az anyag- és energiatakarékos technológiák alkalmazása terén. Ahhoz azonban, hogy a vállalkozók is
kedvet kapjanak mindehhez, be kell mutatni számukra, hogy a különféle technológiák
milyen megtakarítási potenciállal bírnak,
és számukra is biztosítani kell a gazdasági
operatív programon keresztül a részvételre
ösztönző pályázati forrásokat.
– A természeti erőforrásokat felhasználó
vállalkozások – zömében közüzemek – csak
akkor tudnak kockázatminimalizáló módon dönteni a fejlesztéseikről, ha az ország
rendelkezik egy térinformatikai alapokon
nyugvó természeti erőforrás kataszterrel,
amely az erőforrásokat mind mennyiségi,

lakóhelyünk mikroklímáját. Arról már nem
is beszélve, hogy a tarvágások után a fedetlenül maradt hegyoldalakról az eső előbbutóbb lemossa a termőtalajt.
– Jól érzékelhető, hogy már egy kisebb városi park is milyen mértékben képes befolyásolni a helyi mikroklímát. Szerepe van
a széndioxid megkötésében, a jó levegő
biztosításában, de ugyan így részt vehet a
város átszellőztetésében. A hőhullámok idején menedéket jelent a legkisebbeknek épp
úgy, mint a legidősebbeknek. Ha tehát ros�szul becsüljük meg a lehetőségeinket a természeti erőforrások felhasználását illetően,
akkor könnyen túlhasználhatjuk azokat, s
ismételten felborulhat az egyensúly. A Norvég Alap finanszírozásával ezért is kezdtük
meg a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer kiépítését.
– Energiaigényünk kielégítése nem oldható

Nem megijedni kell tehát, hanem meg kell előzni azt, ami elkerülhető és fel kell
“
készülni arra, ami elkerülhetetlen. Ennek kell rögzülnie mindannyiunk gondolkodásában, hogy sikeresen alkalmazkodhassunk mindahhoz, ami ránk vár a
következő évtizedekben.”
mind pedig minőségi szempontból nyomon
tudja követni, és azt is bemutatja, hogy a
különféle éghajlati hatások milyen mértékben befolyásolják azokat. Csak ennek, és
a lokális igények ismeretében lehet arról
dönteni, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat milyen mennyiségben, milyen célra
és milyen technológiával tudjuk tartamos
módon hasznosítani. Merthogy ezeket az
erőforrásokat is túl lehet használni. A megújuló erőforrások is korlátosak, nem csak a
fosszilisek. A biomassza túlzott felhasználása oda vezethet, hogy az energianövények
érdekében feláldozzuk a termőterületeinket, megfosztva magunkat az élelemtermelés lehetőségétől. Kivágjuk az erdeinket,
amelyek érdemben képesek befolyásolni

meg csupán egyetlen típusú energiahordozóval. Egymással konkuráló használati módok vannak, amelyek között rangsort kell
felállítanunk a társadalmi hasznosságuk
alapján, másrészt pedig a felhasználható
mennyiség szerint korlátoznunk, szabályoznunk kell azokat. Nem mindegy az sem,
hogy a felhasznált természeti erőforrásból
az átalakítás során milyen hatékonysággal
kapjuk meg az energiát. Jó példa erre a jelenlegi bokodi szén-biomassza, és a tervezett
tatabányai biomassza alapú erőmű közötti
különbség. Az előzőnél elavult technológiát
alkalmaznak, így az egységnyi fűtőanyagnak csupán 20%-át sikerül energia formájában visszanyerni, míg Tatabányán egy korszerű technológiát terveztünk, amelynek

az átalakítási hatásfoka megközelítheti a
90%-ot. Tehát a természeti erőforrások felhasználása során is meg kell állapítanunk
a fenntarthatósági kritériumokat, és azokat
ökölszabály módjára be is kell tartanunk.
Máskülönben elpocsékoljuk a szűkösen
rendelkezésre álló erőforrásainkat.
– Mi tehát a teendő, röviden összefoglalva?
– Intelligens alkalmazkodás a folytonosan
változó körülményekhez. Különféle technológiák alkalmazása, az egyedi igényekhez
és adottságokhoz igazodva. Mindezek azonban önmagukban nem lesznek elégségesek,
szemléletváltásra és életgyakorlatunk átalakítására is szükség van. Kötelező feladat a
takarékosság, és az erőforrások hatékony
használata.
– A továbbiakban nem a gazdasági növekedésnek, hanem a valós emberi igények
kiszolgálásának kell a középpontban állnia. Ugyancsak elengedhetetlen, hogy az
alapvető igényeink kielégítése ne importból
történjen meg. Mindennapi szükségleteinket kiszolgáló javak előállítása hazai alapanyagból, hazai gyártással, hazai munkahelyeken történjen. Különösen vonatkozik
ez a jó minőségű, hazai élelem előállítására
és belső piaci szerepének megerősítésére.
Ekkor lesz stabil megélhetésünk. A fenntarthatóságnak pénzügyi olvasata is van.
A külföldi kézben lévő vállalkozások az itt
előállított hasznot kiviszik az országból. A
termelésből, a feldolgozásból és kereskedelemből származó bevételeiket egyaránt.
– Nem megijedni kell tehát, hanem meg kell
előzni azt, ami elkerülhető és fel kell készülni arra, ami elkerülhetetlen. Ennek kell
rögzülnie mindannyiunk gondolkodásában, hogy sikeresen alkalmazkodhassunk
mindahhoz, ami ránk vár a következő évtizedekben.
Cseh Teréz
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Egy hét a vállalkozóké volt

EURÓPAI KKV-HÉT
Egyszerre, egy időben, egész Európában 2013. november 25-29. között rendezték meg az Európai Kis- és Középvállalkozói Hetet. A Közép-dunántúli régió kis- és középvállalkozóinak a székesfehérvári Gazdaság Házában működő
Enterprise Europe Network iroda állított össze egy színes programcsomagot. Céglátogatás, kereskedők-vendéglátók
napja, nemzetközi üzletember találkozó.
A móri térség kisvállalkozói sem maradtak ki az eseménysorozatból, számukra pénzügyi napot tartottak vállalkozásfejlesztési fórum keretében, szakértők közreműködésével. (A nemzetközi üzletember találkozóról lásd alább részletesebben.)

A vállalkozói eredményekért
- nemzetközi szinten
Közel 250 üzleti tárgyalást regisztráltak a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai
Székesfehérváron, a Gazdaság
Házában tartott nemzetközi üzletember találkozó keretében november végén. Az NGM által támogatott nagyszabású program
8 ország vállalkozóit, kamarai és
önkormányzati vezetőit vonzotta
Székesfehérvárra, ahol a találkozó
keretében tartott előadások során
konkrét projektekkel, vállalkozásfejlesztési
szolgáltatásokkal,
finanszírozással ismerkedtek a
résztvevők.
Az üzleti tárgyalások dömpingje mintegy két órában zajlott, tolmácsok közreműködésével, majd céglátogatásokra is
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sor került. Építőipari és élelmiszeripari
vállalkozásokat kerestek fel az üzleti és
önkormányzati delegációk tagjai.
A nemzetközi találkozó keretében
együttműködési megállapodást írt alá
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a Brnoi Regionális, a Maros
megyei, a NoviSadi Regionális, a Nyitrai
Regionális, a Beszterce-Naszódi Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a
Horvátországi Magyar Vállalkozók Szövetsége.
A rendezvényen a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) tevékenységét dr. Kerekes György vezérigazgató
mutatta be, majd a Kárpát Régió Üzleti
Hálózat kapcsolatépítő szolgáltatásaira
Losoncz Krisztina cégvezető hívta fel
a résztvevők figyelmét. A nemzetközi
projektfinanszírozásról, mind a magyar,

mind pedig a külföldi cégek oldaláról
Kabai Éva, az EXIM Bank Zrt. képviselője tartott részletes előadást. A plenáris
rész végén pedig a Partiumból és Erdélyből 5 projekt került bemutatásra, Király
Csaba, Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt.
Nagyváradi Iroda vezetője koordinálásával.
A budapesti nagykövetségek részéről
a Cseh és a Lengyel Nagykövetségek
második számú vezetői is megtisztelték
részvételükkel a nemzetközi programot.
A Kárpát Régió Üzleti Hálózat cégvezetőjén kívül 6 irodavezető is tárgyalásokat folytatott a helyi és a külföldi vállalkozókkal.
A program a Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával valósult meg.
Erdősné Sz. Zsuzsa (FMKIK)
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75 éves a magyar tulajdonú Videoton

Feladat

A fejlődés záloga a
humán erőforrás

megvilágítása

A jubileumi zárszámadó közgyűlés
legjelentősebb számadatai magukért beszéltek: 12% -kal nőtt, így 110
milliárdot meghaladó az árbevétel a
székesfehérvári nagyvállalatnál úgy,
hogy mindeközben a foglalkoztatottak száma is nőtt, a jelenlegi létszám
8400 fő.
A kezdetekről az évforduló alkalmából felavatott emlékmű így tudósít:
„Köztudomású, hogy a városnak nincs
komoly gyáripara, …ezért az új, hatalmas gyárüzem idetelepítése a város jövője
szempontjából ma még előre nem is látható
rendkívüli jelentőségű, nagy eseménynek
tekinthető.” (Székesfehérvár Törvényhatósági Bizottságának közgyűlési határozata, 1938.)
Mára a 75 éves Videoton a legnagyobb
magyar magántulajdonban lévő ipari vállalatcsoport, amely gyártási, és
gyártáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínál ipari vállalatok számára. A székesfehérvári székhelyű cég
Magyarországon kilenc telephellyel
rendelkezik, de jelen van a nemzetközi porondon is: Bulgáriában (Stara
Zagora) és Ukrajnában (Munkács) 1-1
gyáregységgel.
Széles Gábor elnök-vezérigazgató már
jelen a értékeit összegezte. Elmondta,

hogy a cégcsoport saját tőkéje megközelíti a 80 milliárd forintot, ami stabil
hátteret biztosít. A működő tőke 6%-kal
nőtt 2012 óta. A sikert főként az ágazati
fejlődéssel magyarázta, hiszen minden
leányvállalatnál növekedést tapasztalhattak. E körben kiemelte a VT-Arriva
Kft. (korábban VT-Transman Kft.)
eredményét, amely a tavalyi 5 milliárd forintos árbevételét 10 milliárdra
növelte, elsősorban a Budapesti Közlekedési Központnál elnyert tömegközlekedési tendernek köszönhetően.
Lakatos Péter vezérigazgató a szervezeti letisztulás mellett az előrelépés
okának azt jelölte meg, hogy a 2008-as
válság utáni nagyberuházásokat előnyükre tudták fordítani, és jól használták ki a különböző iparági beszállítók
nehéz helyzetét, valamint a világcégek
költségmegtakarítási törekvéseit.
Sinkó Ottó vezérigazgató közgyűlési értékelésében kiemelte a Videoton
Holding legnagyobb árbevételű leányvállalatait, ezek a VT Autóelektronika
Kft. 27,6 milliárd, a VT Elektroplast
Kft. 20 milliárd, és a VT EAS Kft. 16,5
milliárd forintos teljesítménnyel. A
hogyan tovább kérdésre azt válaszolta,
a növekedés és a jövőbeni fejlődés zálogát a humán erőforrásban látja.
Dr. Göde Andrea

a

Sixtus-kápolna

Veszprém - A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának kutatócsoportja részt vesz a Sixtuskápolna freskóinak megvilágítását megújító innovatív nemzetközi projektben. A veszprémi Virtuális
Környezetek és Fénytan Kutatólaboratórium a leg-

modernebb fényforrások látásra és az emberi környezetre kifejtett hatásával foglalkozik, eredményeiket többek között a LED4ART projekt keretében
hasznosítják, amelyben céljuk a műtárgyak minőségi és energiatakarékos LED világítása. A projektet és
eredményeiket a kutatók sajtótájékoztató keretében
mutatták be a nyilvánosságnak november 25-én.

Díjazták

a

Grundfost

Tatabánya – Székesfehérvár - Átadták az idei CSR
Hungary díjakat, ahol „Felelős beszállítói megoldás”
kategóriában a Grundfos Magyarország Gyártó Kft.

szállítói programja hozta el az első díjat. Az immár
3 éve futó Supplier Excellence Program célja, hogy
hazai beszállítói a vállalattal együtt erősödjenek,
erősítsék versenyképességüket és persze, egyre jobb
minőségben és egyre megbízhatóbban szállítsanak.
Az együttműködés egyre sikeresebb, 2013-ban már
tíz, a Grundfos Magyarországon beszerzett termelési anyagainak 45%-át adó beszállítói bázist segített fejlődni a fenntartható közös siker reményében.
A díjat Takács Jánostól a Bíráló Bizottság elnökétől
vette át Nyeste Zsolt vezető mérnök.

A T-Szol is támogatta
Dr. Card programot

a

Tatabánya - Városunk több vállalkozásával közösen a Tatabányai Szolgáltató Zrt is támogatta a gyors életmentést kínáló Dr. Card

A
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dr. Sztruhár Gyula

T-Szol Zrt. – városi nagyszolgáltató Tatabányán

Szinergia a szolgáltatásokban
Tatabányán a város tulajdonában álló szolgáltató cégek közös vállalatcsoportot
hoztak létre T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörű Részvénytársaság, röviden
T-Szol Zrt. néven. Az átalakulástól mind a városvezetők, mind pedig a lakosok
sokat várnak, hiszen az így létrejött nagyvállalat működése így vagy úgy, de valamennyi itt élő életére hatással lesz. A tevékenységi kör szertágazó: a közszolgáltatásoktól kezdve átfogja a kultúra, a sport és a szabadidős tevékenységek
széles körét. A tervek szerint a közös gondolkodás és gazdálkodás számos előnyét élvezhetik majd a helyiek – tudtuk meg az új cég két vezetőjétől: dr. Sztruhár
Gyulától, illetve dr. Sámuel Emesétől.
– Egy ilyen nagyságrendű átalakítás várhatóan hosszú távon fogja meghatározni
a tatabányaiak mindennapjait. Mi minden előzte meg ezt a döntést?
– Valójában nem egy új társaságról van
szó – kezdi a beszélgetést dr. Szruhár Gyula
–, hiszen a T-Szol Zrt. a bázisát az egykori
távhőszolgáltató vállalatra építette, melyet
a város a ’60-as évek elején hozott létre a
távfűtés és a melegvíz szolgáltatás biztosítására. Így tehát 50 éves múlt és az azzal
járó tapasztalat, stabil működés áll mögöttünk. Persze ettől még az előttünk lévő út
járatlan, azt majd mi, közösen fogjuk kitaposni, és hogy út közben minél kevesebb
legyen a buktató, az indulás előtt jó előre
igyekeztünk körülnézni, tájékozódni. Egy
tanácsadó céggel dolgoztunk együtt és
mind belföldi, mind pedig külföldi sikeres
példákat megvizsgáltunk; az átalakítás
megalapozására megvalósíthatósági tanulmány készült. Az eredmények azt mutatták, hogy érdemes belevágnunk, mert az
egységes irányítású rendszertől sok előnyt
remélhetünk. A döntés tehát megszületett,
az önkormányzat a többiségi vagy teljes
tulajdonában lévő városüzemeltetési és
szolgáltatási feladatokat ellátó cégeit egy
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úgynevezett törzsház-szervezetben egységesítette. Így jött létre a T-Szol Zrt.
– Mi az új szervezet célja, feladata, és milyen előnyökre lehet számítani?
– 2014 januárjától a T-Szol Zrt. egy szervezetben, hatékonyabban lesz képes ellátni
a távhőszolgáltatást, a parkgondozást, az
útfelügyeletet, a közterek takarítását, a
társasházkezelést, a közhasznú munka
szervezését és nem utolsó sorban az önkormányzati ingatlangazdálkodást és –
fejlesztést, valamint azok karbantartását
– válaszol a kérdésemre dr. Sámuel Emese.
– Az új szolgáltató tehát Tatabányán az
élet minden területén jelen lesz, az itt élők
nap mint nap találkozni fognak vele, és
reményeink szerint pozitív változást érzékelnek majd mind a minőség, mind pedig
a hatékonyság terén. Az egységes megjelenésen túl várhatóan jelentősen javulni fog
az információáramlás, a közös elvi alapok
és célok lehetővé teszik az összehangolt
munkát, a közös gazdálkodás és beszerzés
pedig jelentős megtakarítást jelent, amit
a szolgáltatások minőségének javítására,
vagy más célokra, például további kulturális programokra fordíthatunk. Az kön�-

nyen belátható, hogy az árak tekintetében
jelentős kedvezményeket lehet elérni azáltal, ha nagy volumenben tudunk vásárolni. De emellett számos olyan folyamatot
is képesek leszünk összehangolni – beleértve a pénzügyi feladatokat is –, amelyek
nagyobb rugalmasságot és könnyebb finanszírozhatóságot eredményeznek majd
a jövőben. A szinergiahatás tehát hatékonyabbá teszi a rendelkezésünkre álló eszközöket, lehetőségeket. Éppen ezt szolgálja
az egyik legfontosabb célkitűzésünk is, az,
hogy egy tőkeerős vállalat jöhessen létre,
mert így nagyságrenddel több lehetőségünk nyílik az ingatlanfejlesztésre, vagy
a pályázati lehetőségek kiaknázására. A
méretgazdaságosságból adódó előnyök, a
nagyobb tőkeerő, a javuló hitelképesség
tehát mind-mind lehetővé teszik, hogy
olyan nagyszabású fejlesztéseket is végre
tudjunk hajtani, amilyenekről korábban
álmodni sem mertünk volna. Készülünk
a 2014-2020-as uniós pályázati időszakra,
minél több pályázati forrást szeretnénk
lehívni – érvel a cégösszevonások mellett az
igazgatónő.
– Mely cégek kerültek a T-Szol Zrt. tulajdonába, és hogyan változnak a feladataik?
– Az Agora Nonprofit Kft. a kulturális események, a rendezvényszervezés terén, a
sportlétesítmények üzemeltetésében van
jelen, de a vendéglátás is a teendői közé
tartozik a Sport Hotel és Étterem üzemeltetőjeként – kezdi a felsorolást dr. Sztruhár
Gyula – A Cseri Strand- és Élményfürdő
Kft. a város határain túl is ismertté vált
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dr. Sámuel Emese

gyönyörű fürdőkomplexumáért felel a továbbiakban is. Tatabánya Gazdaságfejlesztő Nonprofit (GFSZ) Szervezete az önkormányzati vállalkozás-és térségfejlesztési
elképzelések gyakorlati megvalósításával
a betelepülő, a városban és környékén
működő cégek felé nyújt szolgáltatásokat,
a KKV szektorra fókuszálva, jelentős szereppel bír a gazdaságélénkítés, a beruházás-ösztönzés terén is.
– Városunk országos összehasonlításban
is élen jár a fűtéskorszerűsítést támogató
önkormányzati programjával. Ebben elsősorban a Távfűtési Rendszert Fejlesztő
Közhasznú Nonprofit Kft. munkájára támaszkodik, de a társaság közreműködik
a társasházak homlokzati szigetelésénél
is, ahol az önkormányzat részben kamatmentes kölcsönnel, részben pedig vissza
nem térítendő támogatással siet a lakástulajdonosok segítségére. A városvezetés
szeretné elérni, hogy a társasházaknál a
homlokzatszigetelés és a fűtéskorszerűsítés egyszerre valósulhasson meg, hiszen a
legnagyobb megtakarítás így érthető el.
– A Vértes Vidéke Kft. az AVE Tatabánya
Kft. tevékenységéből vette át a hulladékszállítást. A Tatabányai Közszolgáltató

Nonprofit Kft teljes tevékenysége pedig
– a tervek szerint a későbbiekben önálló divízióként – a város közterületeinek,
parkjainak, játszótereinek tisztán tartása,
gondozása az útfelügyelet és a köztisztaság a T-Szol Zrt-be kerül át. A Tatabánya
Pont Rendezvényszervező és Turisztika
Iroda Közhasznú Nonprofit Kft. is a T-Szol
tulajdonába került, a jövő évtől identitását
és kiváló eredményeit megőrizve az Agora
Nonprofit Kft-be olvadva fog tevékenykedni, a városmarketingért, a turisztikáért.
– Mindezeket kiegészítve a jövőben a T-Szol
Zrt-ben új szolgáltatásként jelentkezik a
társasházkezelés és az ingatlanfejlesztés
– fűzi hozzá dr. Sámuel Emese. – Óriási
erő rejlik abban, hogy egy adott probléma
kezelésekor – legyen az akár műszaki kérdés, vagy a park gondozással kapcsolatos
teendők – egy cégcsoporton belül tudunk
kedvező árú, mégis minőségi szolgáltatásokat nyújtani a társasházakban élők számára. Sok területen érezhető lesz majd az
együttműködés előnye.
A távhőszolgáltatáson keresztül 22 ezer
fogyasztóhoz tudunk eljutni közvetlenül,
ez óriási előnyt jelenthet például az Agora
számára. De ugyanígy elmondható, hogy a
kommunikáció, a marketing terén pedig az
Agorában koncentrálódik az a tudás, aminek az egész cégcsoport hasznát veheti,
éppen ezért ez az egységünk fogja ellátni
a cégcsoport marketing feladatait. Ehhez
hasonló logika mentén a pályázatkészítési
teendőket pedig a Gazdaságfejlesztő Szervezet végezheti majd, mert az elmúlt évek
során ők szerezték meg az ehhez szükséges tapasztalatokat. Így várhatóan a sikeres pályázataink száma és az elnyert források volumene is emelkedni fog.
– Hol tart most az átalakulási folyamat?
– A decemberi közgyűlés az átalakulás
záróakkordja lesz – ad rövid, lényegre törő

választ dr. Sámuel Emese. – A cégügyi
átalakulás december 31-gyel befejeződik,
január 1-jétől pedig a vázat megtölthetjük
tartalommal. Folyamatosan alakítjuk a
szervezet belső szabályzatait az új struktúrához igazítva. Ez mindenki számára
járatlan út, folyamatosan, lépésről lépésre
haladunk a tartalmi feladatokat illetően is.
Ezek közül az első, egy új központi ügyfélszolgálat kialakítása lesz. A cél az, hogy a
lakosok egy helyen intézhessék az ügyeiket, ne kelljen a különböző szolgáltatóhoz
szaladgálniuk ügyes-bajos dolgaikkal.
– A folyamatainkat informatikai megoldásokkal is fejleszteni kívánjuk – egészíti ki a
gondolatot dr. Sztruhár Gyula –, ez azonban komoly beruházást igényel. A tanácsadó cégünktől kaptunk javaslatokat erre
vonatkozóan is. Egy jó vállalatirányítási
rendszer növeli a hatékonyságot, javítja az
információáramlást és feldolgozást, segíti a
tervezést és döntést. Olyan korszerű rendszert szeretnénk, amely jól kezelhető, de a
jelenlegi adottságainkhoz igazodva egyéb
futó alkalmazásainkkal integrálható.
– Azt is örömmel látjuk, hogy a következő
hét éves uniós gazdasági ciklusban a gazdaságfejlesztés fog dominálni – veszi vissza
a szót dr. Sámuel Emese –, s ennek mi is
aktív részesei kívánunk lenni. Sok tervünk
van, és ezekhez pályázati forrásokat szeretnénk nyerni, minél nagyobb volumenben.
A fejlesztések kapcsán együtt dolgozunk a
Komárom-Esztergom megyei Önkormányzati Hivatallal is, hiszen a térségi fejlesztési terveket ők koordinálják, ehhez mi projektterveket is adtunk. A sok-sok fejlesztési
elképzelésünk természetesen nem öncélú:
gyors, pluszokat is nyújtani képes, megfizethető, korszerű szolgáltatóvá kívánunk
fejlődni, maradéktalanul megfelelve a lakossági elvárásoknak – festi fel a bizakodó,
pozitív jövőképet az igazgatónő.
Cseh Teréz
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Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi- és Iparkamara

Sikeresek az uniós források lehívásában
Az uniós támogatások lehívásában a mikro- és középvállalkozások egyaránt 30 százalékos aránnyal szerepeltek, az önkormányzati szektor pedig 20 százalékot meghaladó aránnyal vett részt - mondta Völner Pál,
infrastruktúráért felelős államtitká, Tatabányán, ahol a megyei kereskedelmi- és iparkamara és a Széchenyi
Programiroda közös fórumon ismertette az elmúlt két év uniós támogatásainak felhasználását. Juhász József,
a kamara elnöke köszöntőjében elmondta, a kamara mindennapi küldetése többek között, hogy növelje a
vállalkozási kedvet és felhívta a jelenlévők figyelmét a kamara szolgáltatásaira.
Az államtitkár hozzátette, számos fejlesztés történt a közlekedés területén,
mint Komáromnál az 1-es és a 13-as
utat összekötő elkerülő szakasz, valamint a legrosszabb utak teljes felújítása több mint 40 kilométernyi hosszban,
illetve kisfelületű javítások 12 megyei
helyszínen.
A következő uniós időszakban a források 60 százaléka gazdaságfejlesztésre
jut. A közlekedés fejlesztésére 1200
milliárd forintot lehet felhasználni,
ennek keretében várható a BiatorbágyTata szakasz teljes felújítása, illetve az
Esztergomot az M1-es autópályával
összekötő út megvalósítását - ismertette a jövőről szólva Völner Pál.
Varga András, a Széchenyi Programiroda regionális igazgatója az elmúlt
évek számait összesítve elmondta, a
régió megyéiében 2007 és 2009 között
1.290 szerződött projekt volt, míg ez a
szám 2010 és 2013 között 5.566-ra nőtt.
A lehívott támogatási összeg Komárom-Esztergom megye tekintetében
117 milliárd forintot ért el, mely a korábbi időszak értékének ötszöröse.
Az igazgató kiemelte Tatabányát, ahol
a korábbi időszakban 94 projekt kapott
közel 5 milliárd forintot, míg a jelenlegi
ciklusban 232 projekt a korábbi összeg
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nyolcszorosához, közel 40 milliárd forintos támogatáshoz jutott hozzá.
Czunyiné dr. Bertalan Judit a támogatások lehívása intenzitásának növekedésében a kamarák és a Széchenyi
Programirodák tevékenységét méltatta, akik minden segítséget megadtak a
vállalkozásoknak a források megszerzéséhez.
A kormánymegbízott kijelentette, az
együttműködés eredménye már megjelent a megyei munkaerő-piaci térképén, az álláskeresők aránya nyolc
százalék alatti, a megye stabilan több
éve az első három között szerepel az
egy főre eső befizetett jövedelemadó, a
bérek vásárlóereje és az egy főre jutó
GDP tekintetében.
Bencsik János, országgyűlési képviselő a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról szóló előadásában kifejtette,
hogy a magyar gazdaság megnyomorítását jelentené, ha teljes körűen eleget tennének az EU-s elvárásoknak.
„Olyan mértékben kell az éghajlatváltozás megoldásához hozzájárulnunk,
mint amilyen mértékben a problémát
okozzuk” - fogalmazott.
Rámutatott, vizsgálataik szerint a
széndioxid-kibocsátás a mezőgazdaság és az ipar területén érdemben

nem csökkenthető a versenyképesség
romlása nélkül. Elmondta, a kibocsátás mérséklésének fő lehetőségei a
közlekedésben, az energetikában és az
épületek fűtéskorszerűsítésében keresendők.
A kamara titkára, Zoltai Dániel a
kamara vállalkozókat segítő tevékenységét ismertette. Szólt a sok éve
sikeres Könyvelők Klubjáról, illetve a
közelmúltban tartott tanácsadásról az
útdíj, az elektronikus építési napló, az
online pénztárgép bevezetésével kapcsolatban.
Juhász József elnök a vállalkozók által
igénybe vehető pályázatokról, az ipari
tanulók foglalkoztatásának segítéséről
tartott előadást.
Neuzer András, az esztergomi kerékpárgyár tulajdonosa azt a folyamatot
ismertette, melynek segítségével 2009től öt pályázaton a cég 700 millió forintos beruházáshoz 180 millió forintos támogatást nyert el, megvalósítva
ezzel az ország legnagyobb, magyar
tulajdonban lévő kerékpárgyárát és az
ország első közcélú kerékpárkölcsönző rendszerét Esztergomban.
kemkik.hu
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egészségkártya program második ütemét,
melyben az önkormányzat az adományozó
vállalatoknak köszönhetően közel 14.000
egészségkártyát tud kiosztani a helyi lakosok és

25 éves a Vállalkozók Országos Szövetsége

A

Vállalkozók Napja 2013.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) tizenötödik
alkalommal rendezte meg hagyományos év végi ünnepi eseményét, a
Vállalkozók Napját, amelyre az ország minden megyéjéből közel 600
vállalkozó érkezett. A rendezvény
mára a magyar üzleti élet egyik legrangosabb fórumává vált, amely a
vállalkozói szektor jelentőségét mutatja hazánk gazdasági életében.
A VOSZ fennállásának 25. évfordulója
alkalmából az alapító tagok jubileumi elismerésben részesültek, valamint a vállalkozók magas szintű állami és szövetségi
kitüntetéseinek átadására is sor került.
Legkiválóbbjaink köztársasági elnöki és
nemzetgazdasági miniszteri díjakat kaptak: Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést (3 fő), Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést (3 fő), Magyar Gazdaságért díjat (8 fő) és Nemzetgazdasági
Miniszteri Elismerő Oklevelet (2 fő). Az
állami- és tárca-kitüntetéseken túl, ebben
az évben is a megyei, valamint a regionális
szervezetek, az országos szakmai szekciók
testületeinek javaslata és a VOSZ elnökségének döntése alapján a legpéldamutatóbb
vállalkozók az „Év Vállalkozója” elismerésben (80 fő) részesültek.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos
Szövetsége idén ünnepli megalakulásának
25. évfordulóját. „A gazdaság összefogása
érdekében a jubileumi évben a magyar
szakszervezetek meghatározó képviselőivel

együttműködve, állami és Európai Uniós
támogatással közösen indítottunk el egy
kétéves programot, amely a magyar munkaadók és munkavállalók tájékozottságát,
közös érdekeit és együttműködését fogja
erősíteni. Tesszük mindezt azért, mert mi
dolgozunk a gazdaságban, mi termelünk és
szolgáltatunk a versenygazdaságban, ezért
mi ismerjük igazán a gazdasági viszonyokat
és törvényszerűségeket, mi ütközünk bele
az akadályokba, és mi tudjuk, hogy hogyan
lehetnénk versenyképesebbek, sikeresebbek.
Ezért csak velünk lehet jó vállalkozói, gazdálkodói környezetet kialakítani” – írja jubileumi kiadványuk előszavában Demján
Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke.

az önkormányzati intézmények dolgozói között.
A T-Szol nevében Dr. Sámuel Emese közel hétezer
kártyát vett át Schmidt Csaba polgármestertől és
Magyar Attilától, a Dr. Card rendszer alapítójától. A
társaság a kártyákat azoknak a díjfizetőknek ajándékozza, akik legalább öt éve pontosan fizették a
fűtés- és melegvízdíjat és számlájukon nem szerepelt hátralék.

M0: északnyugati szakasz nyomvonal

Pest megye - A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
a kormányzati honlapon társadalmi véleményeztetés céljából közzétette az M0 10. és 11. főút közti
szakaszának kijelöléséről szóló kormányrendelet
tervezetét. A tárca a körgyűrű északnyugati folytatását Budakalász, Üröm, Pilisborosjenő, Solymár

TO

Kitüntetettek Közép-Dunántúlról
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje: Pordán Zsigmond – a VOSZ Ellenőrző
Bizottságának tagja, a VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének
elnöke
Magyar Gazdaságért Díj: Radvánszki Zsolt – Dual Acélszerkezeti Kft.
Az év Vállalkozói Fejér megyében: Dr. Csabai Zsolt Ph.D. ügyvezető igazgató
(GMR Grou Hungary Kft.), Heinrich Sturm tulajdonos (Osztrák Sörház),
Kunos Csaba tulajdonos (Kunos Lovarda), Bálint György tulajdonos (Bálint
Borárium), Málits József ügyvezető igazgató (Organit Kft.), Varga Zoltán
ügyvezető igazgató (Modern Web Kft.), Vidi Rita ügyvezető (PC Kommandó
Kft.).
Az Év Vállalkozói Komárom-Esztergomban: Havellant István ügyvezető igazgató
(Iron Trade Kft.), Holubár Lászlóné igazgató (OTP Tatabányai Fiók), Gottwald
Sándor tulajdonos (Gottwald Kft. /Gotwald Hotel).
Az Év Vállalkozói Veszprém megyében: Jásdi István tulajdonos (Jásdi Pince,
Csopak), Kovács József ügyvezető (Pápai Asztalos Kft.).

és Budapest közigazgatási területein haladva javasolja megépíteni.Az M0 Magyarország legnagyobb
igénybevételnek kitett gyorsforgalmi útja, amelyen
a tranzitforgalom szinte teljes egészében áthalad,
és amelyet az országon belüli forgalom jelentős része is érint. Áteresztőképességének növelése ezért
meghatározó eleme lehet a közlekedési feltételek
javításának, a versenyképesség fokozásának. A 10.
sz. főút bekapcsolásával a körgyűrű minden, a fővárosba vezető főutat gyorsforgalmi úttal kötne össze.
A fejlesztéssel Óbuda és lényegében a teljes budai
oldal mentesülne a fővárost az Almásfüzitő - Esztergom – Dorog – Pilisvörösvár vonalról érő jelentős
forgalomterhelés alól.
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Megduplázta kapacitását a nemesvámosi Haribo

„Balatonmelléki” gumicukor
A HARIBO cég ősét Hans Riegel alapította még 1920-ban, Bonnban, s rá két évre született meg a táncoló medvét formáló
gumicukor, mely később HARIBO Goldbärenként vált világhírűvé. A céget ma is a Riegel család irányítja. Magyarországon, Nemesvámoson 2000-ben indult meg a termelőüzem építése, és az első termékek 2002-ben gördültek le a gyártósorról. A termelési volumen tavaly meghaladta a 12 000 tonnát. A most lezárt beruházásoknak és a további tervezett
fejlesztéseknek köszönhetően ezt a mennyiséget hamarosan megduplázhatják.
Perjés Ákos, a HARIBO Hungary Kft. ügyvezető igazgatója tájékoztatójában mérföldkőnek nevezte a magyarországi vállalat
több mint tízéves életében a most befejezett
beruházást. A hosszú és komoly előkészítést igénylő fejlesztési munkák hatalmas
távlatokat nyitnak meg a nemesvámosi
HARIBO számára. A több mint 3,4 milliárd
forint összértékű projekttel kétszeresére –
közel 16 000 négyzetméterre - növelték a
gyár méretét. A területi növekedés mellett
jelentős technikai és technológiai fejlesztés
is történt. Az üzleti célok elérésén túl felelős
vállalkozásként arra törekszenek, hogy az
itt élők számára is érzékelhető módon járuljanak hozzá a helyi gazdaság és a szociális
környezet fejlődéséhez. Ennek egyik formája például a Balaton kiemelkedő nyári fesztiváljának, a Veszprém Festnek a támogatása,
csak úgy, mint az Éles Kézilabda Sulinak,
mely az országban a maga nemében a legeredményesebb, több mint kétszáz gyerek
tanulhatja meg itt a sportág alapjait – mondta
büszkén a hazai kereskedelmi és marketing ügyvezető igazgató.
Megtudhattuk azt is, hogy a most lezárult projekthez az Új Széchenyi Terv keretében uniós forrásokat is nyertek, közel
800 millió forintot. A pályázat elkészíté38

sében és lebonyolításában a MAPI szakértelmére, tapasztalataira támaszkodtak.
A generálkivitelezési munkálatokat az
AktuálBau végezte, s a számok jól mutatják,
milyen hatalmas volumenű beruházás történt: 8-9 000 köbméter földet forgattak meg,
7 000 köbméter betont és 1000 tonna acélt
építettek be. Masszív, de mégis impozáns
épületben, hosszú távon folyhat itt a munka, a tervezettnél is magasabb létszámmal.
A projekt indulásakor ugyanis 25 új munkahellyel számoltak, a végére azonban 40
fővel gyarapodtak, hozzájárulva ezzel újabb
40 család hosszú távú, stabil megélhetéséhez. Ma 190 dolgozóval, három műszakban
folyik a termelés, melynek produktuma
javarész külpiacokra jut. A HARIBO keleteurópai bázisaként innen látják el az orosz,
a lengyel, a cseh, a szlovák, a lett és litván
piacokat, de szállítanak még Németországba, Hollandiába, Belgiumba, Angliába,
Kínába, Ausztráliába, Kanadába, sőt még
Japánba is.
A technológiai fejlesztésnek köszönhetően
mostantól olyan új termékek gyártására is
sor kerülhet, melyekre korábban itt nem
volt lehetőség. A termelési flexibilitás és
a kibocsájtott mennyiség növekedésének
eredményeként az üzletek polcaira már
nem csak a balatonmelléki borok, hanem a

„balatonmelléki gumicukor” is felkerülhet
szerte a világon. Az éves termelési men�nyiséget, ha érzékeltetni szeretnénk, egy
tizennégy kilométer hosszú, összefüggő
kamionsort kell magunk elé képzelnünk.
Sokfelé eljut tehát a világba a magyar gyártású gumicukor.
A nemesvámosi cég teljesítménye a számok
tekintetében is impozáns: hazai piaci részesedése a gumicukor szegmensben meghaladja az 55%-ot A márka erősségét mutatja,
hogy a következő márkagyártó piaci részesedése mindössze 7%. A HARIBO 61 féle
ízben, a 10 g-tól az 1 kg-ig, mintegy 20 féle
csomagolásban kínálja termékeit Magyarországon.
A rövid projektzárón arra is fény derült,
hogy a jelenlegi beruházások csupán a
kezdetét jelentik a hosszú távú terveknek,
2015-ig a kapacitásaikat és ezzel párhuzamosan a 2012-hez viszonyított árbevételt
is a duplájára szeretnék növelni. Mindez
az idei esztendőre vetítve 30% növekedést
fog jelenteni az előző évhez képest. Ennek
köszönhetően a magyar HARIBO termékek
előtt újabb és újabb országok piacai nyílhatnak meg a közeljövőben.
Cseh Teréz
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Siker

az uniós források

lehívásában

Komárom-Esztergom megye - Az uniós támogatások lehívásában a mikro- és középvállalkozások
egyaránt 30 százalékos aránnyal szerepeltek, az

Fotók: KTJ

Hamarosan újabb alapkőletétel várható

Új Graboplast üzem
Tatabányán
PVC újrahasznosító üzemet adtak
át a győri Graboplast Zrt. tatabányai telephelyén Schmidt Csaba
polgármester és Németh Lászlóné
fejlesztési miniszter jelenlétében.
A miniszter asszony elmondta: ez
a fejlesztés a vállalat saját szabadalmán alapulva jött létre és hangsúlyozta, hogy a Graboplasthoz
hasonló, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató cégek jelentik
Magyarország versenyképességének egyik erősségét.

A beruházás közel 600 millió forintból
készült el, amelyből 235 millió forint volt
az uniós és állami támogatás. A gyártás
során keletkező hulladékot és selejtet
folyékony nitrogénnel közel mínusz 100
fokra hűtik, majd az üvegkeménységűvé
vált anyagot porrá őrlik, s az így visszadolgozható a késztermékbe.

A kilenc új munkahelyet jelentő őrlőüzem évente közel 1000 tonna PVC-t
képes feldogozni, ezzel 6-8 százalékkal
csökkenti a gyártás alapanyagigényét.
Az újrahasznosított anyag szórással az
új padló rétegei közé kerül, így az eljárás
nem változtatja meg a késztermék tulaj-

donságait.
A Graboplast Zrt. hamarosan 6,4 milliárd forintért új padlógyártó üzemet épít
Tatabányán, a beruházáshoz 1,6 milliárd
forint támogatást kapnak a kormánytól
- jelentette be a cég főrészvényese. Veres Tibor elmondta, hogy a támogatási
szerződést már aláírták a kormánnyal.
Az üzemben luxus minőségű műpadlót gyártanak majd. A több ütemben
megvalósuló gyár közel 100 embernek
biztosít új munkahelyet. Az üzletember
hozzátette, hogy a tervezett technológiával összesen néhány gyár dolgozik
a világon. A beruházás hozzájárul a 95
százalékban exportra kerülő műpadló
termékek versenyképességének megőrzéséhez.
Jancsó Péter elnök-vezérigazgató hozzátette: a Graboplast 2013-ban 17,3 milliárd
forint forgalomra számít, egymilliárd
forint feletti üzemi eredménnyel és 6-700

millió forintos adózás előtti eredmén�nyel. A társaság 550 embernek ad munkát Győrben, Kecskeméten és Tatabányán lévő üzemeiben.
TO

önkormányzati szektor pedig 20 százalékot meghaladó aránnyal vett részt - mondta Völner Pál,
infrastruktúráért felelős államtitkár Tatabányán,
ahol a megyei kereskedelmi- és iparkamara és a
Széchenyi Programiroda közös fórumon ismertette
az elmúlt két év uniós támogatásainak felhasználását. Juhász József, a kamara elnöke köszöntőjében
elmondta, a kamara mindennapi küldetése többek
között, hogy növelje a vállalkozási kedvet és felhívta
a jelenlévők figyelmét a kamara szolgáltatásaira.

Graboplast járműpadló
Szocsi olimpián

a

Tatabánya – Győr - Közel 20 ezer négyzetméter
Graboplast járműipari padló kerül a jövő februárban megrendezésre kerülő Szocsi téli olimpiai játékok vendégeinek mozgatását ellátó autóbuszokba,
melyek még az idén elkészülnek. Az olimpián 335
db új autóbusz áll üzembe, ezekkel váltják le a város elavult járműveit. Az olimpiai főváros komoly

műszaki paramétereket határozott meg, többek között kizárólag légkondicionált, kettős üvegezésű, és
akadálymentesített járművek állhatnak forgalomba.
Néhány héttel ezelőtt az autóbuszgyár vezetése,
személyesen mutatta be a Graboplast illetékeseinek az olimpiára készített új típusú autóbuszokat,
amelyekben szürke színű járműipari padlót fektetnek le.
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Húsz éves a Grabarics Építőipari Kft.

Egy vállalkozást gondozni kell
Az tudja csak igazán, hogy a sikerért mennyire meg kell dolgozni, aki azt már elérte. Húsz év, már önmagában is dicséretes, de ha a mögötte elvégzett munkát, a felépített kitűnő szakemberekből álló csapatot, a bárki által megirigyelhető
referenciákat nézzük, akkor minden kétséget kizáróan jár az elismerés. Grabarics Gábor a nulláról indulva, kockáról
kockára, a hasznot mindig visszaforgatva rakta össze azt a száz százalékban magyar kézben lévő középvállalkozást,
amit ma Grabarics Építőipari Kft. néven ismerünk. A jubileum kapcsán arra voltam kíváncsi, mi került a „fundamentumba”, milyen buktatók építették tovább a „falakat”, mi adja a stabil működést biztosító „tetőszerkezetet”. A tulajdonoscégvezető örömmel avatott be az „építkezés” részleteibe.
– Az induló vállalkozások zöme négy éven
belül csődbe megy. A Grabarics Építőipari
Kft-nek hogyan sikerült ezen túljutnia? Mi
került a „fundamentumba”?
– Az alapot a családból hoztam. Nálunk az volt
a természetes – a bátyámat és engem is úgy neveltek –, hogy tisztességes, rendes munkából
kell megélni. A szüleink biztattak, hogy vállalkozzunk, segítettek bennünket ebben. Látták,
van bennünk spiritusz, hogy elinduljunk és
boldoguljunk ezen az úton.
– Úgy vélem, a pályaválasztásunk is sikeres
volt – a bátyám útépítéssel foglalkozik, az ő
cége is itt ebben az épületben működik, én pedig a magasépítést választottam. Szeretem a
munkám szakmai részét, bár azt is látom, hogy
sok teendő lenne még ebben az ágazatban.
- Meghatározó volt számomra továbbá az első
önálló munkám is. Grábics Gábor – Dunaújvárosban ma is közismert vendéglátós – családi házát építhettem fel. Az építkezés során
beleláttam kicsit az ő vállalkozói életébe, abba,
hogyan csinálja. Mindig azt hangsúlyozta: egy
vállalkozást gondozni kell. A nyereséget nem
szabad felélni, azt mindig vissza kell forgatni.
Minél többet forgatsz vissza, annál gyümölcsö40

zőbb lesz. Megfogadtam a tanácsát. Tíz éven
át semmit sem vettem ki a cégből. Panelban
laktunk még akkor is, amikor már megvolt az
irodaház, a telephely. Aztán persze annak is
eljött az ideje – főleg a gyerekemnek tartoztam
ezzel -, hogy egy komfortosabb környezetbe
költözzünk. Azt hiszem, az otthonról hozottak
mellett ez a kitartó építkezés adta meg végül az
erős alapokat.
– A növekedéshez előbb-utóbb csapat és partnerek kellenek. Milyen „oszlopokra” épített?
– Négy szakemberrel kezdtem a pályát, és arra
nagyon büszke vagyok, hogy közülük három
ma is itt dolgozik. Kitűnő munkát végeznek,
mérceként szolgálnak mindünknek. Van, aki
azóta művezetőként tevékenykedik, és ezen a
téren is szépen megállja a helyét. A vállalkozás
sikeréhez tehát elengedhetetlen, hogy megtaláljuk a megfelelő embereket. Persze nem olyan
egyszerű ez. Sokan megfordultak nálunk is,
olyan is, akik nem illettek ide, olyanok is akik
kárt okoztak nekünk.Utólag már látom, nem
voltam mindig elég tudatos, célirányos ilyen
téren. Arra azonban mindig ügyeltem, hogy
ne hirtelen nőjünk túl nagyot. 160-an vagyunk

jelenleg, de a magot 40-50 kolléga adja.
– A jó működéshez a stabil pénzügyi háttér is
hozzátartozik. Az elején a nulláról indultam,
és még a körülmények sem voltak ideálisak
a vállalkozáshoz akkoriban. Tény, a vevői
igények sem voltak ennyire magasak. Együtt
nőhettünk a feladatokkal, a piaccal, a vevői
elvárásokkal. Éreztem, hogy akkor és ott kell
megerősödni, azokban az induló években,
mert később már sokkal nehezebb lesz, és ez
be is igazolódott. Ma már ilyen feltételekkel
nem, vagy csak nagyon nehezen lehetne elindítani, és sikerre vinni egy vállalkozást. A tőke
elengedhetetlen kellékké vált az induláshoz
épp úgy, mint a stabil működéshez. Szerencsére kitűnő banki partnerünk van, több mint
tíz éve a Raiffeisennel dolgozunk együtt. Fontosnak tartottam mindig, hogy tiszta lapokkal
játsszunk, mindig korrektségre törekedtünk,
és ezt kaptuk tőlük viszonzásul is. A válság
idején sem hagytak minket cserben, nagy
összegű kintlévőség mellett is élvezhettük a
bizalmukat. Oda kell figyelni arra is, hogy
az igényeink ne szaladjanak túl. Ne akarjunk
a bank pénzéből élni. A hitelt soha nem szabad működésre fordítani, azzal termelni kell.
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Olyasmire kell fordítani, ami képes kitermelni
a banki költségeket. A nehéz években, amikor
a termelés csökken, tudni kell korlátozni is magunkat. Mi ezt a mostani válság kapcsán meg
is tettük. Míg mások arra panaszkodtak, hogy
a bank csökkentette a hitelkeretüket, addig mi
ezt saját magunk léptük meg. Meg kell tanulni
rugalmasnak lenni, alkalmazkodni, használni
a józan eszünket.
– Mikor van készen egy cég? Mikor kerül rá
a „tető”?
– Kész soha sem lesz, de azt gondolom, akiknek megadatik, hogy visszatérő vevői legyenek, olyanok, akik elégedettek a munkájukkal,
és rendszeres megbízásokat adnak, azok hátra
dőlhetnek egy kicsit. Persze tényleg csak jelképesen, mert ez az eredmény pillanatok alatt
elillanhat. Elég csak a válságra gondolni. A vevők nagy része ilyenkor gyorsan eltűnhet, és
ha a vállalkozás nincs erre felkészülve, vagy
nem tud alkalmazkodni, akkor hamar rossz
vége lehet a történetnek. Mi szerencsére jól és
gyorsan tudtunk váltani. Korábban például
kizárólag a privát szférában tevékenykedtünk,
közbeszerzéseken nem indultunk. Miután a
válság megtépázta a vevőkörünket, hamar rájöttünk, hogy itt az ideje új utakon elindulnunk.
Kezdőként vágtunk bele a közbeszerzésekbe,
de a korábbi tapasztalatainknak köszönhetően
ebbe is hamar beletanultunk. Ma már indulunk, ahol csak tudunk, és néha megnyerünk
egy-egy munkát.
– De ugyanígy egyfajta kitörési pontot láttunk
a német és osztrák piacokban is. Akkor döntöttem el, hogy nyitunk, amikor már dühíteni
kezdett a zsalukészletünk látványa az udvaron.
Korábban mindig azt mondtuk, nem megyünk
külföldre, amíg itthon is meg tudunk élni. Aztán a válság ezt is felülírta, főleg hallva, látva a
tapasztalatokat: Németországban, Ausztriában
egyáltalán nem olyan a helyzet az építőiparban, mint idehaza. Belevágtunk, és látszik, jól
döntöttünk. Azokban a tartományokban, ahol
tevékenykedünk, ma már számolnak velünk.
Vannak beszállítóink, vevőink, partnereink,
elfogadnak, elismernek bennünket.
– Buktatók, rossz, hibás döntések nélkül
nincs vállalkozás. Azt szokták mondani: ami
nem öl meg, az megerősít. Ez önöknél is vis�szaigazolódott?
– De még mennyire! Mi is belecsúsztunk
olyasmibe, amibe nem kellett volna. Például,
ha olyan tevékenységbe kezdtünk, ami nem
kapcsolódott szorosan a szakmánkhoz, ha valamiféle oldalágat növesztettünk, annál szinte
minden esetben hamar beigazolódott, hogy
tévút volt. Vagy nem értettünk hozzá, vagy
nem fordítottunk rá kellő figyelmet. Kudarcra

volt ítélve. Megtanultuk: a suszter maradjon a
kaptafánál, de azt viszont csinálja igazán jól!
– A munkatársak motiválása terén is volna
még hová fejlődnünk. Az az igazság, hogy
velem van a baj. Nem nagyon hiszek ebben.
Meggyőződésem, hogy a közös erkölcsi alapot otthonról kell magunkkal hozni. Csak
az tud beilleszkedni egy csapatba, aki ezeket
megkapta, és így képes magáévá tenni a közös
célokat. Ha valakinek a motiválásába túl sok
energiát kell fektetni, az rendszerint nem szokott jól sikerülni. Lehet, hogy korszerűtlennek
hangzik, de én a belső motivációban hiszek, és
viszonylag kevés is a türelmem azok irányába,
akikből ez hiányzik. Ez persze nem jelenti azt,
hogy ne lenne türelmem, türelmünk a fiatalokhoz. De közülük is csak azokkal foglalkozunk hosszabb távon, akikben látjuk a tenni
akarást. Megfordult olyan kezdő is nálunk,
akiről már az első beszélgetéskor tudtuk, hogy
előbb-utóbb önálló lesz. Mégis segítettük őt
felkészülni a szakmára, a későbbi önálló életre, és ő is hasznos munkát végzett nálunk az itt
töltött idő alatt. Szeretem látni, hogy valakinek
vannak céljai, és képes is érte dolgozni. Ez az
igazi motiváltság.
– Végül az is elmondható, hogy a hazai építőipar a maga keretrendszerével, az elmúlt húsz
év szabályozatlanságával, jogi kiskapuival
önmagában is telis-tele volt buktatókkal. A
lánctartozás sok vállalkozás számára végleg
becsukta a kaput. Nekünk ezt sikerült elkerülnünk. Mindig nagyon korrekt kapcsolatot tartottunk az alvállalkozóinkkal. Akik minőségi
munkát végeztek, azokhoz ragaszkodtunk. A
házon belül az volt a jelszó: amit a vevő megkövetel, és amit magunktól is elvárnák, azt
kell megkövetelnünk az alvállalkozóinktól is.
Ugyanakkor ki is fizettük őket. Ezt a korrektséget viszonozták ők is, amikor hirtelen megnőtt
kintlévőségeink a mi életünket nehezítették
meg. Türelmesek voltak, bíztak bennünk, tudták, ez egy átmeneti állapot, és kitartottak mellettünk: százból kilencvenhét. A tapasztalat
tehát azt mutatta, hogy hosszú távon megéri
tisztességesnek lenni.
– Mit várnak az elkövetkezendő évektől?
– Mindenekelőtt az újrastabilizálódást. Talán
már mutatkoznak ennek az első jelei, felcsillant
a remény, a következő évek az erősödésről kell,
hogy szóljanak. A hamarosan megnyíló uniós
források is sokat lendíthetnek majd ezen.
– Azt már elértük két évtized alatt, hogy idehaza és Németországban is ismert és elismert cég
vagyunk. Azt szeretnénk, hogy mindkét helyszínen a következő húsz esztendőben is azok
maradhassunk, és a partnereink továbbra is
számítsanak ránk.
Cseh Teréz

Hankook I-II. ütem, Dunaújváros 2006-2011

Autoliv gyártócsarnok, Sopronkövesd 2013

Tesco Hipermarket,
Budapest XIII., Gács u. 1-3. 2011

Idősek Otthona I-II ütem,
Budapest IV. Baross u. 100. 2012-2013
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Húszéves az Iron Trade Hungary Kft.

Havellant István, az Év Vállalkozója
A magyar tulajdonú Iron Trade Hungary Kft. hazánkban a kötőelem kereskedelem egyik legmeghatározóbb vállalkozása, raktárkapacitás tekintetében pedig az első. A tulajdonos-ügyvezető Havellant István december elején vehette át
Demján Sándortól az Év Vállalkozója kitüntetést. Az indoklás szerint az elmúlt évek vállalkozói tevékenységéért, illetve
szűkebb hazájában, Komárom-Esztergom megyében a társadalmi szerepvállalásáért járt az elismerés.
– Milyen érzés volt, hogy elismerték eddigi tevékenységedet?
– Nagyszerű, hiszen egy vállalkozónak
borzasztó nagy szüksége van az erkölcsi
elismerésre: ez mutatja, hogy jó az irány,
az erőfeszítéssel és a befektetett munkával
nemcsak saját magát gazdagította az ember,
hanem a társadalom javára is szolgált. Egy
ilyen elismerés újabb motivációt, lökést is
ad. Nagyon fontosnak tartom a társadalmi szerepvállalás kiemelését, hiszen véleményem szerint a helyi vállalkozásoknak
tehetségük szerint a helyi értékes kezdeményezéseket kell támogatni. Mi három
területre koncentrálunk. Az első a vívósport, a tatai vívóklub névadó szponzorai
vagyunk. Másik szerepvállalásunk a tatabányai székhelyű Forrás Rádió, ami komoly
értéket tud az éteren keresztül közvetíteni
a közösségnek. A szegény sorsú gyerekek
mellett sem lehet elmenni szótlanul, ezért
tízedik alkalommal támogattuk a tatabányai Déva gálát. Ma már a Dévai Szent
Ferenc Alapítványnak Magyarországon is
vannak érdekeltségei, így ide kerülhetnek
az adományok. Óriási dolog, amit az alapítvány meg tudott csinálni az árván maradt
gyerekek érdekében, ezért szívvel-lélekkel
álltunk oda az ügy mellé.
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– Hogy lesz egy filmes szakemberből csavarkereskedő cégvezető?
– Ezt még soha nem kérdezték tőlem, pedig
igazán „csavaros” történet. Bár külkereskedői végzettségem van, pályámat a Magyar
Filmgyártó Vállalatnál kezdtem, mint felvételvezető. A nyolcvanas évek második
felében lehetőség nyílt magán érdekeltségű
vállalkozások, GMK-k - majd kisszövetkezetek létrehozására. A MAFILM-es kollégák
megalapították a Showtechnika Kisszövetkezetet, én is hamar bekerültem a tulajdonosi körbe, a filmgyárban dolgozó technikusi, gyártás-szervezési gárda tagjaival így
próbáltunk meg magánmunkákat találni.
Rendezvények szervezése, azok technikai
ellátása (hangosítás, szállítás) volt a feladat, amelyet bérelt, majd saját eszközökkel végeztünk. Szerződni tudtunk többek
között az IBUSZ-szal is, így egyre nagyobb
rendezvényeket kaptunk meg szervezésre.
A magas színvonal biztosítása érdekében
technikusainknak voltak saját fejlesztéseik,
elsősorban világítástechnikai területen (robotlámpák, számítógép vezérlésű világítások, hangosítások), így rátaláltunk szovjet
piaci lehetőségekre is. Akkoriban a külkereskedelmi jog monopólium volt, ezért a
Tungsrammal összefogva, annak alvállal-

kozójaként különböző technikai eszközöket szállítottunk a volt Szovjetunióba. Ezek
főleg barterüzletek voltak. A Tungsram
különböző termékekhez, nyersanyagokhoz
jutott, mi pedig saját fejlesztésű berendezéseket szállítottunk.
– A rendszerváltás mit hozott a számotokra?
– Megalakítottuk az első kft-nket, a VIP
Service-t, továbbvittük a meglévő Szovjetunióbeli üzletünket, immár saját jogon
folytathattunk export-import tevékenységet. Ennek formája továbbra is a barter volt.
Többek közt Szerov városában egy nagy
acélművel volt kapcsolatunk, amelynek
barter termékei acélipari alapanyagok (hatszög acélok, köracélok, acél bugák) voltak,
ezeket kellett nekem Európában értékesítsem. Ellenértékként egy ottani művelődési
házat - amely körülbelül hússzor akkora,
mint a tatabányai Agora - újítottunk fel.
Az ajtó-ablak cserék mellett egy hatalmas
disco építése volt a feladat. Ennek ára 1991ben kb. egymillió dollár volt, beépítettük
a hatalmas létesítménybe az akkori kor
legmagasabb technikai színvonalú berendezéseit.
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– Az acéllal való találkozás megváltoztatta az életedet.
– Így van, az acéltermékeket árusítva jutattam el Erdélybe, Kézdivásárhelyre, ahol a
csavargyárnak szállítottam, amely akkoriban Közép-Európa legnagyobb üzeme volt.
Telt-múlt az idő, a Szovjetunió szétesett,
új idők jöttek, elindult a vad privatizáció.
Olyan új tulajdonosai lettek a velünk kapcsolatban álló cégeknek, akikkel jómagam
már nem óhajtottam együttműködni. 199495-ben a privatizáció elérte a hazai Csavaripari Vállalatot is. Az új tulajdonost csak az
értékes telek érdekelte, a Váci úti volt telephely udvarán jött létre az első pláza kezdemény, majd a Duna Pláza is ott épült meg.
Arra gondoltam, hogyha itthon nem lesz
csavargyártás, akkor szükség lesz egy olyan
cégre, amely minőségi kötőelemeket fog értékesíteni, így aztán ebben az időszakban
tevékenységet változtattunk az Iron Trade
Kft-ben. A céget egyébként 1993-ban alapítottuk acélipari termékek nagykereskedelmi tevékenységre. A kézdivásárhelyi partner igazgatóját, Jakabos Csaba barátomat
megkeresve megállapodtunk, hogy vásárolok tőlük csavarokat, és azokat Magyarországon értékesítem. 1996-ban így indult a
cég „csavaros” története. Budapesten volt a
székhely, mert a feleségemmel, aki szintén
külkereskedő, ott ismerkedtünk meg, ott
alapítottunk családot. Először a lakásunkban ketten intéztünk mindent, hiszen egy
kezdő vállalkozásban minden élő munkát,
amit lehet, saját magának kell elvégeznie
az embernek, ezen tud spórolni. A belváros
viszont a gyerekek számára nem volt egy
ideális hely. Feleségem, Zita, tatai születésű, gyakran látogattuk a szüleit, és 1998-ban
eldöntöttük, hogy itt fogunk letelepedni.
Ezzel párhuzamosan a céget is idehoztuk.
Először a KOMÉP-telepen béreltünk raktárakat és irodát, innét elégítettük ki a megrendelők igényeit, immár országos szinten.
Tatabányán 2000-ben, amikor az Ipari Park
fejlődésnek indult, az elsők között vettük
meg azt a területet, ahol most is vagyunk.
Első ütemben 2002-ben felépítettük egy
1500 m2 alapterületű raktárt, egy 400 m2-es
irodát és a szociális helyiségeket. Ezt elég
gyorsan kinőttük, és 2009 elején jött a második ütem. A raktárfelület a duplájára nőtt,
a kapacitás pedig megsokszorozódott, mert
magasabb épületet építettünk. Ma kb. 10000
euro-raklapnyi árut tudunk raktározni.
– Maradt az erdélyi beszállító?
– Sajnos nem, időközben ugyanis ott is beköszöntött a privatizáció. Egy amerikai üzletemberrel közösen mi is megpróbáltunk
pályázni a kézdivásárhelyi gyárra, amely
több tízmillió dolláros európai exporttal
rendelkezett, de sajnos a politikai viszonyok miatt enyhén szólva sem a legjobb
ajánlat nyert. Az új tulajdonos három év
alatt tönkretette és bezárta az üzemet. A

kilencvenes években az áruink nagy része
Nyugat-Európából, érkezett, de amint a
tőkeerőnk lehetővé tette, mi is a Távol-Kelet felé fordultunk. 2002 óta gyakorlatilag
direkt importot bonyolítunk. Így aztán a
privatizáció az én vállalkozói múltamból
teljesen kimaradt.
– A pénzügyi, gazdasági válság éveiben is
fejlesztettetek.
– A válság a mi termékeink legnagyobb
felvevőpiacát jelentő építőipart alaposan
megroppantotta. Stratégiát kellett változtatnunk, és a gépipari, autóipari alkatrészgyártók, és viszonteladóink igényeinek
kiszolgálását helyeztük előtérbe. Felépítettünk egy korszerű logisztikai rendszert,
itthon egyedül nálunk működik olyan vonalkód bázisú, félautomata raktári rendszer, ami a legszigorúbb minőségirányítási
követelményeknek is megfelel. Célkitűzésünk, hogy még nagyobb arányban tudjuk
kiszolgálni a Magyarországra betelepült
ipari vállalatokat.
– Az Iron Trade nem csak egy cég, hanem
egy cégcsoport. Hogyan alakult ez ki?
–
A
kilencvenes
évek
végén,
Kézdivásárhelyen – amikor már lehetett
látni a privatizáció negatív hatásait – Jakabos Csabával megalapítottuk az Iron Trade
Románia Srl-t, amely Dél-Erdélyt és a regáti
területeket látja el. Folyamatosan nőtt a román piac igénye, így az ország nyugati,
partiumi részének ellátására, 2008-ban létrehoztuk Kolozsváron az Universal Surub
Srl-t. Célunk, hogy a Kárpát-medence
valamennyi magyarlakta területén jelen
legyünk, munkát adva a magyar embereknek. Tervünk egy felvidéki, szlovákiai

leányvállalat létrehozása, amely a cseh
piacot is elláthatná, a következő célpont
pedig Ausztria, azaz Őrvidék. Magyarországon 32, Erdélyben pedig kb. 20 fő kollégánk dolgozik. Hosszú távú biztonságot,
és megélhetést szeretnék nyújtani munkatársaimnak, úgy látszik sikeresen, mert a
kezdetben felvett emberek 90 %-a ma is a
cégben tevékenykedik.
– Hogy látod, mi a siker titka?
– Kell a kollégák kiváló munkája, némi
szerencse, és elsősorban a biztos családi
háttér. Feleségem elsődleges feladata a
család összetartása, a gyerekek nevelése.
Ezért óriási köszönet jár, hiszen feláldozta
a karrierjét, hogy engem a háttérből támogasson. Én mindig egy hosszú távú családi hagyományban gondolkodtam, ahol
a gyerekek továbbviszik a céget. Sokszor
behoztam őket, nyári munkán is részt vettek, részesei voltak küzdelmeinknek és
sikereinknek is. Jó úton járunk, leányunk
21 éves, az USA-ban járt középiskolába,
ma pedig Budapesten, az IBS-en közgazdásznak tanul angol nyelven. A fiunk 19
éves, és a Széchenyi Egyetemre jár, szintén közgazdász lesz, az utánpótlás tehát
biztosítottnak látszik. A vízióm az, hogy
Közép-Európa egyik meghatározó, kötőelemekkel, rögzítés-technikával foglalkozó logisztikai központjává tudjunk válni.
A mostanában publikált pozitív gazdasági
adatok azt mutatják, hogy kezd visszajönni az üzleti bizalom és bizodalom, márpedig ha ez visszatér, akkor a stagnálás évei
utáni időszak hirtelen, látványos fejlődést
hozhat számunkra is.
Veér Károly
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A képen balról jobbra
Szlovák Mihály, dr, Petőcz Erzsébet,
Hauzer János, Hermann Jánosné,
Lipót Róbertné és Pókos József
látható.

2014 a remény éve lesz: bővülő szolgáltatások és források

KISZÖV évértékelő
A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” hagyományait folytatva tagjai körében 2013. december 12-én évértékelő ünnepséget tartott, ezúttal a vértesszőlősi Bowling Clubban. Dr. Petőcz Erzsébet a
„KISZÖV” ügyvezető igazgatója évértékelő beszédében kiemelte a Szövetség stratégiájának fontosságát:
a tagok gazdasági működését, versenyképességét, a talpon maradásukat segítő szolgáltatások évről évre
történő bővítését.
Az érezhető gazdasági növekedésre még
várni kell, de jó hír, hogy ennek ellenére
valamennyi tagszervezetük 2013-ban is
talpon tudott maradni. A beszámolóból
megtudhattuk, hogy a Szövetség a megyei önkormányzat felkérésére részt vett
a 2014-2020-as tervezési időszak megyei
koncepciójának kidolgozásában, a megye
gazdaságfejlesztési irányának meghatározásában, jövőképének megalkotásában.
Az ügyvezető igazgató szólt továbbá arról, hogy 2013-ban a Szövetség széleskörű
partnerkapcsolata is tovább gazdagodott
a „Munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése a Komárom-Esztergom Megyei Ipar-
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szövetségnél” című pályázat eredményeként. Ezt követően jóleső érzéssel adott
számot arról is, hogy az „Összefogás vetélkedő Magyarország 2013” című rangos,
a kis- és középvállalkozások egymás közti megmérettetést szolgáló eseménysorozatba a Szövetség 3 főt delegált a 11 fős
megyei csapatba. Az Alfadat-Press Kft., a
Transmissió Kft. és a Sportmix Kft. első
számú vezetői, tudásukkal, felkészültségükkel jelentősen hozzájárultak ahhoz,
hogy a megyei az országos döntőben III.
helyezést érte el. Ennek elismeréseként
az évzáró keretében oklevelet vehettek át
Dr. Petőcz Erzsébettől.

A munka mellett a Szövetség kilencedik
alkalommal sem feledkezett meg szabadidős sportnapjuk megszervezéséről. A
közel 100 részvevő egy igazán kellemes
napot tölthetett el a komáromi WF Szabadidőparkban.
A Szövetség vezetője a beszámoló után
megköszönte a tisztségviselők, tagszervezeti vezetők egész évben végzett munkáját, mellyel hozzájárultak a szervezet
vállalt feladatainak ellátásához, majd
elismerésképpen átadta a kitüntetéseket.
Igazgató Asszony bejelentette, hogy a
Magyar Iparszövetség (OKISZ) budapesti
ünnepségén Pókos József, az ELSŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető
vehette át a Magyar Iparszövetség Emlékgyűrűjét.
Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség Elismerő Oklevelét vehette át
Hermann Jánosné kozmetikus (StylZrt.),
Lipót Róbertné kéz- és lábápoló, műköröm-építő (StylZrt.), Hauzer János mérlegszerelő (Alsógallai Mérlegjavító Kft).
Az évértékelő hivatalos részét a KISZÖV
Elnöksége nevében Szlovák Mihály zárta le, aki szólt a 2014. évi feladatokról és
pohárköszöntőjében további munkasikereket, eredményeket kívánt a jövő évi feladatok megvalósításához. Az esemény jó
hangulatú vacsorával, bowling versennyel
és kötetlen baráti beszélgetéssel zárult.
-réz
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„Karácsony éjjelén az Ég és aFöld köldöke egyetlen középponttáválik. A hites ember
ilyenkor kívülkerül a téridőn, „villanásnyi” időreIstenben él. A régiségben két alkalmavolt
a megbocsátásnak: karácsonyés húsvét ünnepe.”

Molnár V. József

Katica Pékség
Balatonkenese
Balatonkenese központjában, alig egy
sóhajtásnyira a Városházától impozáns
épület áll. Az ízlésesen felújított patinásház ajtaján mennyei illatok szivárognak
ki, csalogatva az arra sétálót. Friss kenyér, péksütemények, rétesek,kalácsok,
és még számos finomság alatt roskadoznak a polcok.
Cikkünk a 46. oldalon

Ivókutat avattak
Tatán

Honlapot kapott, és megújult a Rám-szakadék
A Pilisi Parkerdő Zrt. új tanösvényt alakított ki a Rám-szakadékban, és megállapodást írt alá a dömösi önkormányzattal, valamint a Duna-Ipoly Nemzeti
Park Igazgatósággal a térség természeti értékeinek bemutatásában való együttműködésről. Felújították a 2006-ban létesített biztonsági berendezéseket, újabb
25 méter kapaszkodókorlátot és létrákat szereltek fel, három kilométer hosszan
frissítették a turistajelzéseket, illetve egy, az elmúlt évek heves esőzései által
megrongált hidat is helyreállítottak. A Rám-szakadékot évente hatvanezernél
több ember keresi fel, számukra a tanösvény 23 információs táblán nyújt ismereteket a terület élővilágáról és történelméről. A turisták tájékozódását új
irányjelző táblák segítik, a gyerekek részére pedig kialakítottak egy autók elől
elzárt, füves területet. A létesítményt kétezer munkaóra ráfordításával alakították ki, 9 millió forintos költséggel. A tanösvény átadásával egy időben indították
el a www.ramszakadek.hu internetes oldalt, melyen megtalálhatók a látogatási
szabályok, és a jövőben a térségbe tervezett kirándulásokkal kapcsolatos információkat olvashatnak majd az érdeklődők.

Szépen díszített forrásházat állított az
Észak-dunántúli Vízmű Zrt. a tatai Öregtó partján, alig pár méterre Keresztelő
SzentJánosnak a tóban álló szobrától.
A több mint háromszáz éves platánfa
szomszédságában, páratlan természeti
környezetbenhelyet kapó Platán-forrás az
újjáéledő vértes-gerecsei forrásörökségnek állít méltó emléket.
Cikkünk az 50. oldalon
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Gyenge Katalint hamar befogadták a keneseiek

Mennyei illatok háza: Katica Pékség
Balatonkenese központjában, alig egy sóhajtásnyira a Városházától impozáns épület áll. Az ízlésesen felújított patinás ház ajtaján mennyei illatok szivárognak ki, csalogatva az arra sétálót. Friss kenyér, péksütemények, rétesek,
kalácsok, és még számos finomság alatt roskadoznak a polcok. Gyenge Katalin tulajdonos mesélt a Katica Pékség
történetéről.
Gyenge Katalin alföldi lányként Orosházán ismerkedett meg a szakma alapjaival.
Bár alapvégzettsége közgazdász, 1975-től
kezdve végigjárta a szamárlétrát, és a rendszerváltáskor az Orosházi Sütő-és Édesipari Vállalat gyárigazgatójaként dolgozott. A
vállalatot azonban utolérte a privatizáció,
és a friss zsemlék helyett hamarosan műanyag termékek előállításával foglalkoztak
a kenyérgyárban. Ekkor két társával úgy
döntöttek, hogy vállalkozást indítva igyekeznek működtetni néhány pékséget, nehogy azok is hasonló sorsa jussanak. Katalint Miskolcra sodorta az élet, és egy ottani
pékséget vezetett jól, nyereségesen. Alföldiként azonban nehezen viselte a nyüzsgő
iparvárost, így kapóra jött egyik üzlettársa
hívása, hogy segítsen a balatonkenesei sütőüzemet nyereségessé tenni. Magánélete
is fordulatot vett, így önállóvá válva jött a
Balaton partjára. Huszonhárom évvel ezelőtt érkezett Kenesére, és az alkalmi segítségből végleges letelepedés lett. Az itteniek
nagyon kedvesen fogadták, így hamar sikerült beilleszkednie. Társait kivásárolva
hamarosan egyedül vitte tovább az üzemet,
amelyet egyik kollégája róla nevezett el Katica Pékségnek.
– Amikor megállt az autó – emlékszik vissza
mosolyogva –, teljesen megrémültem. Bár az
épület régen is pékség volt, a homlokzata úgy nézett ki, mint egy istállóé! Azonnal láttam, hogy
itt radikális változtatásokra van szükség!
Érkezéséig csak kenyér, kifli és zsemle volt
a kínálat, első lépésként azonnal bevezette
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a nehéz vajas és omlós tészták, kalácsok,
briósok és töltelékes áruk – azaz szinte a
teljes sütőipari repertoár – gyártását. Az új
termékeket nem óriási csinnadrattával vezették be, hanem egyszerűen kitették az akkor még szinte tenyérnyi pultra, és minden
vásárlóval megkóstoltatták. Amelyik ízlett
az embereknek – márpedig tettek róla,
hogy minden finom legyen -, azt elkezdték
nagyban gyártani, és vitte is a közönség. A
mai napig ezt a bevált módszert alkalmazzák az újdonságok piacra vezetésénél.
Katalin a fokozatos fejlődés híve, sikereinek
titkát abban látja, hogy a megtermelt nyereség minden fillérét visszaforgatja a vállalkozásba. Fejlesztéseiben is megfontolt,
hitelt soha nem vett fel, inkább pályázati
forrásokra támaszkodik. Kezdetben 108
m2-en folyt a sütés, ám ahogy üresedtek
a szomszédos telkek, lehetősége szerint
újabb és újabb az ingatlanokat vásárolt. Így
ma már a vállalkozásé az udvar is, nem kell
az utcáról rakodni, mint a kezdetekben.
A gazdasági válság nem érte felkészületlenül, mert már előtte, 2000. tájékán megfizette a tanulópénzt, majdnem ráment az
egész vállalkozás. Az üzletláncok 60 napra
fizettek, és számos teljesíthetetlen feltételt
szabtak, így a Katica Pékség visszahúzódott saját keretei közé, ma már nem szállítanak a multiknak. Áruikat három járat teríti,
Tihanyig, Veszprémig és Székesfehérvárig
jutnak el. Van néhány saját üzletük, Fehérváron egy vállalkozó az ő dizájnjuk szerint
csinált egy kenyérboltot. Szállítanak a szív-

kórháznak, ezen kívül szállodákban, és családi kisboltokban kaphatók a termékeik.
Megvásárolták a lepsényi pékséget, ahol
tartós linzertermékeket, finom pékárut és
pudingokhoz, krémekhez való zsemlemorzsát állítanak elő. Nyugati mintára 2004ben a pékség és az üzlet mellett teaházat,
kávézót nyitottak. Legújabb fejlesztésként
augusztus 16-án lekvárfőző üzemet avattak a hátsó traktusban. Katalin célja, hogy
felvásárolja a környékbeli kiskertekből a
megtermelt gyümölcsöket, és azokat feldolgozva, kifőzve saját lekvármárkát teremtsen, illetve ellássa a pékséget a szükséges
nyersanyagmennyiséggel.
Gyenge Katalin úgy tartja, hogy termelni
kell, ez biztosítja a jövőt. A vállalkozását
olyan méretben tartja, ahol még minden
folyamatot át bír látni. A két pékségben, az
üzletekben, illetve a családi érdekeltségű
építőipari cégben éves átlagban 60-70 ember dolgozik. Ez a létszám nyáron, idényben persze magasabb, hiszen Balatonkenesén ilyenkor ugrásszerűen megnő az itt
tartózkodók száma, és a rengeteg nyaraló
hozza számukra is a bevétel nagy részét.
Elbúcsúzva Katalin asszony kezembe nyomott egy táskát, benne friss, gőzölgő péktermékekkel. Az illatok csábításának engedve a kocsiba ülve azonnal befaltam egy
buktát. Ha meglátogatják a Katica Pékséget,
garantálom, hogy önök még az autóig sem
fogják kibírni!
Veér Károly
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Az

örök

Shakespeare

Székesfehérvár - Örök és időtlen Shakespeare, s
ezt a síkot ragadja meg Bagó Bertalan rendezése
a Vörösmarty Színházban. A főszereplő Cserhalmi
György, lányait Földes Eszter, Radnay Csilla és Varga
Gabriella alakítják. Gloster Gáspár Sándort, Edgar

Két évtized a targoncák, rakodógépek világában

A Vértesker
folyamatosan fejleszt
A tatabányai központtal rendelkező
Vértesker Kft immár két évtizede a
targoncák, rakodógépek szervizelését, forgalmazását, értékesítését végzi, egyre dinamikusabban fejlődik.
A százszázalékos magyar tulajdonú
cég legújabb eredményeiről Visegrádi Péter üzletágvezető számolt be.
Ősszel Budapesten is megnyitottuk új szervizközpontunkat, a tatabányaival együtt
ígymár az ország négy városában vagyunk
jelen, az említetteken kívül Győrben és
Szolnokon. Emellett „mobil szervizünket„
is bővítettük, további új műhelyautókat vásároltunk, ennek eredményeként cégünk
a targonca értékesítés és javítás területén
országos lefedettségre képes.
Társaságunk a Clark típusú, környezetbarát targoncák márkaképviseletét, forgalmazását látja el. A hatékonyság növelése
érdekében Tatabányán csarnokot bővítettünk, a központi javítóbázist modernizáltuk, a XXI. századnak megfelelő körülmé-

nyeket teremtünk. Büszkék vagyunk arra,
hogy mindezt saját forrásokból valósítottuk meg, és arra is, hogy - hazai és külföldi partnereink megelégedésére -, mindig
magas műszaki színvonalon végezzük
munkánkat.
A szakemberképzés is fontos számunkra, több megyei szakképző iskolával és a
munkaügyi központtal is kapcsolatban
állunk. Hisszük, hogy a jó szakembereknek biztos helye van a munkaerőpiacon.
A társadalmi szerepvállalásból is kives�szük részünket. A hátrányos helyzetű
embereken saját lehetőségeinkhez mérten
igyekszünk segíteni. Most, karácsony előtt
hagyományőrzően egy tál meleg étellel
vendégeltük meg az arra rászorulókat.
Az ünnepekhez közeledvén, ezúton is szeretném megköszönni partnereinknek az
egész éves együttműködést, áldott, békés
karácsonyt és boldog újesztendőt kívánunk minden kedves ügyfelünknek!
KTJ

Szilveszteri ajánlónk:

Hilltop Borhotel és
Étterem, Neszmély
A Hilltop Borhotel és Étterem egész évben
vonzó célpont. A fantasztikus dunai panoráma mellett, kitűnőek az ételek és nagyszerűek a borok. Mindez nem véletlen,
hiszen a Hilltop Borászat finom nedűi kerülnek az asztalokra az év minden napján,
így szilveszterkor is. A különleges ételek, és
a korlátlan borfogyasztás egészen biztosan
megalapozza majd, hogy az idei zenés-táncos szilveszteri mulatság most is méltó zárása legyen az éves Hilltop-rendezvények
sorának. Emellett különleges élményre is
számíthatnak az itt szilveszterezők, hiszen
a Duna túlpartján fekvő tizenhat település
éjféli tűzijátéka, a vízen visszatükröződő
fényjátékkal szemet gyönyörködtető látványt nyújt. Feledhetetlen élmény lesz,
akárcsak a zene, melyet ezúttal Galambos
Lajos szolgáltat.

Az újévben, január 25-én folytatódhat a vigasság, a Borhotel és Étterem hagyományteremtő szándékkal indítja útjára a Hilltop
Sváb Bált, melyre mindenkit szeretettel
várnak!
Telefon: 30/515-2328 és
34/550-440
Email:hotel@hilltop.hu

Krisztik Csaba, Edmund Makranczi Zalán, Kent szerepében Derzsi János lép színpadra.A novemberi
bemutató óta nagyon jó visszhangja van a darabnak. Van, aki a militarista közegbe helyezést dicséri,
s ebben a Ruff Tamás karnagy irányította Székesfehérvári Helyőrségi Katonazenekar jelenlétét, mások
a szoborpark díszlet megelevenedő, eseményekre
reagáló szerepére figyeltek fel, sokak a lélekállapot tükröző zenére, a nyelvhasználatra. A szöveget
70%-ban Nádasdy Ádám, 30-ban Vörösmarty fordítása adja. A fiatalok Nádasdy stílusában szólalnak
meg, míg az idősebb generáció Vörösmarty fordításában szólal meg, majd a történet előre haladtával
ők is átveszik a modernebb szóhasználatot.

Több tízezer lúd
az Öreg-tavon

pihent

Tata - A Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület
madarászai már legalább 21 ezer vadludat számláltak össze a tatai Öreg-tavon, ahová újabb csapatok érkeznek majd, így idén is 30-40 ezer madarat
figyelhetnek majd meg a Vadlúd Sokadalomra érkezők. A madárseregletben 17 vörös nyakú lúdról

sikerült fényképet készíteniük az egyesület tagjainak, a faj globálisan veszélyeztetett, Magyarországon fokozottan védett. A november 30-án lezajlott
Tatai Vadlúd Sokadalom országos természetvédelmi fesztiválként a madármeg-
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Vázlat a régi ember ünnepéről – karácsony kapcsán

Három aranyalma
Kevés olyan tudós, tanító ember létezik széles e hazában, mint Molnár V. Józsi bácsi népművelő, néplélektan kutató. A Regio Regia magazin főszerkesztőjének van szerencséje hónapról-hónapra hallgatni az
immár 83 éves, fáradhatatlan, varázslatos ember előadásait az esztendő körének népi szokásrendszeréről
a Kőrösi-Csoma Sándor Magyar Egyetemen. A most következő tanulmányrészlettel tisztelgünk Józsi bácsi
munkássága előtt. A teljes írás az Örökség című kötetben (Örökség Könyvműhely 2011.) olvasható.
A hajdan volt „karácsonyi asztal”ra emlékezve, a kartali Piroska néni
(Magyar Andrásné Csóré Piroska)
mondta el, hogy apja az éjféli mise
után: „behozott három szem almát
(a kamrából), egyet kivitt a kútba, na
aszongya ebből isznak az állatok, hogy
olyan egészségesek legyenek (mint az
alma), egyet meg beletett a vödörbe, a
vízbe, aszongya (a családnak) erről meg
(ti) igyatok egész vízkeresztig, hogy ilyen
szép pirosak legyetek. A harmadik almát
meg szétvagdosta, és aszonta vegyetek
ebből mindnyájan (...), hogyha valamikor
elmentek a családból, így, mint ahogyan
az alma egybe’ volt, így jöjjünk össze.”
A régi ember hitte, hogy a téli „napfordulat” misztériumában, amikor
meghal, s még ugyanabban a pillanatban meg is születik az új életet
adó, áldott fény; (Megváltó támad
Isten akaratából) éjféli harangszókor
aranyossá válnak (vagy borrá változnak) a vizek, a kút vize is, s ha benne
megmeríti az almát, amely számára
az élet „egész”-ségét idézte meg, az
szakramentummá lényegül. Játékával e magasztos éjjelen a minden-kerekség része lett (jószágával együtt),
s részese majdan az elkövetkező esztendőben Isten áldásának.
A természetben élő ember a világot, a Mindenséget kereknek észlelte: „kerek határ”, „kerek világ”,
s e kerekség kellős közepét, a „föld
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köldökét” szentnek tartotta. A moldvai csángó-magyarok szerint „a föld
köldökirű, ha van szó, az mindenkinek az
a hely, hul született, ahul ősapáink tájai,
ahul él az ember, ahul nyeri mindennapi
kenyerit, ott hul ismeri az egész világot”.
A föld köldökét az égi biztos ponttal,
féltekénken az északi sarkcsillaggal az „égig érő fa” kötötte össze (az
eget tartó világoszlop, a Mindenség
tengelye), amelynek csúcsán a Teremtő trónol, aki rendet tesz a világ
látszólagos káoszában, s jeleket támaszt, amelyekkel tudatja a rendet,
s parancsait. Ő rakta az ég búrájára
a csillagokat (s alkotta a csillagképeket), a Napot és a Holdat, azokat az
égi lényeket, akik az égig érő fa körül keringenek fáradhatatlanul. Ezek
segítségével tájékozódott a régi ember, mind a kerek világ, mind a kerek esztendő és nap születést, életet,
halált hordozó, ciklikusan váltakozó
tartományában, a tér-idő misztikus
mezején…
…Isten kerek esztendeje tizenkét
más-más ágat, hónapot hajt, a tizenkét hónap ötvenkét hetét virágzik,
s az ötvenkét hét három nagy ünnepet (karácsony, húsvét, pünkösd)
terem. A három aranyalma archaikusabb felfogásban a Nap keltének
és leszentülésének három kardinális helyét jelölte, jelentette: a téli és
a nyári napfordulati, s a két napéj-

egyenlőség azonos helyét.
Az évkört már az ókorban tizenkét
egyforma időtartamú részre tagolta az ekliptikán körbemozgó (a régi
ember által megtalált és kitüntetett)
tizenkét csillagkép: az állatöv égi
„képírása”. A tizenkét csillagképhez tizenkét egymást kiegészítő
tulajdonság kötődött, földi életünk,
élő környezetünk változásainak és
átváltozásainak köre, ritmusa[3]. A
változások és átváltozások időpontjaihoz már az ősidőkben kultikus
cselekvések tartoztak; s fokozatosan ünneppé nemesedtek az évkör
megtalált csomópontjai. A középkori keresztény ünnepek (Jézusról,
Szűz Máriáról, az angyalokról és a
szentekről való megemlékezés alkalmai) csaknem kivétel nélkül az ún.
pogány ünnepek helyére kerültek.
A régi formákat, „edényeket” új tartalommal töltötték meg. A középkori
ember hite szerint a Teremtő parancsára elevenné, időszerűvé, rendezetté lett az ókor végére bálványimádássá merevedett (túlspekulált,
kaotikus) szakrális gyakorlat, a Mindenség megtalált rendjéhez való igazodás módja, „módszere”…
…Az imádság utolsó két sora a Nap
és Jézus Krisztus analógiás kapcsolatára utal. A régi falu népének a Nap
(égi szerepéből, „tulajdonságából”
következően) alkalom arra, hogy Jé-
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zust megidézze: a karácsonyi Nap
például a születő Jézust, a húsvéti
pedig a föltámadót. A bukovinai
székelyek téli napfordulós „pogány”
tánca a betlehemi Jézust köszönti.
Ahogy a karácsony éjfélen születő
Nap a határ új életét hozza, akképpen Jézus az emberét -- vallják még
ma is a falu öregei. A bukovinai székelyek karácsonyböjti kántálásában,
a „paradicsomolás”-ban egyszerre
van jelen a megszülető (minden élet
oka) és a feltámadás előtt meghaló (az új életet halálával megváltó)
Krisztus…
…A régi ember számára a világ - annak minden „mozgó és moccantalan
teremtménye” - középpontra rago-

rendezi életét - a szorongással és
reménnyel teli sötét napok idejének
kellős közepén megerősíti a szeretetben. Karácsony éjjelén az Ég és a
Föld köldöke egyetlen középponttá
válik. A hites ember ilyenkor kívül
kerül a téridőn, „villanásnyi” időre
Istenben él. A régiségben két alkalma volt a megbocsátásnak: karácsony és húsvét ünnepe. Karácsony
napon a régi ember, ha elszakadtan
élt a szülői háztól, ha haraggal szakadt el, akkor is hazament a szülőket
köszönteni („megénekelni’). Azon a
napon a gyermek-Isten karéjba ölelt
mindenkit, s a terített családi asztalnál, melynek közepén a Lucakor
csíráztatott búzabokorban gyertya
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figyelők egyik legrangosabb vetélkedője,
ahol évente egyszer madarászok, természetvédők találkoznak.

„IZÉ Szalon” Alsógallán

Tatabánya -„Irodalom Zene És minden, ami belefér” - röviden IZÉ - néven indított interaktív, közösségi programot a József Attila Művelődési ház. A költő
halálának 76. évfordulóján, a ház névadójára emlékeztek, ahol a helyi előadók előtt, dr. Kancz Csaba
alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője osztotta meg gondolatait. A fiatalok irodalomra
nevelése mellett, fontos az is, hogy időnként leül-

jünk, elbeszélgessünk egymással – mondta az alpolgármester, aki úgy véli az Agora mellett, a városrészi
művelődési házakban is helye van nívós eseményeknek. Dicsérendő, hogy Tóth Sándor, Veér Károly és
Herendi Judit, életre hívta ezt a rendezvénysorozatot, amelyben az irodalom, a zene és a kultúra nevében együtt lehetnek a tatabányaiak – fogalmazott
dr. Kancz Csaba. Az este folyamán közreműködött
Orbán Gábor és Németh Ádám, akik megzenésített
József Attila versekkel szórakoztatták a klubtagokat,
valamint Horváth Sándor és a Mikes Stúdió is szórakoztató irodalmi előadással készültek.

Nagy

zódó kerek egész, amelyben minden
mindennel összefügg, amelynek
hierarchikus és heterogénrendszerében ő, az észlelő, a látszólag
különvaló is szervesen beletartozik;
a tér és az idő cselekvő része, részese. Hiszi, hogy cselekvése (szokásai, szakrális játéka), annak módja
hatással van a létét formáló erőkre.
Hiszi, hogy szükség van rá, hogy az
Úr aktív, „pozitív hősnek” teremtette. Karácsonya ezért valóságos. Nem
emlékünnepet ül, hiszen hitében
Krisztus mindennap, minden évszakban minden elevenben mutatja
magát, s minden karácsonyon benne az ő szívében, lelke szalmaágyán
születik meg.
Minden karácsonyon újra, meg újra
bemegy a házba: „Begyütt Jézus a házamba,/ Házam közepén megálla” - és

égett, Ő kért bocsánatot a haragot
keltőben, s Ő bocsátott meg a megbántottban. Ez volt a karácsonyi
ajándék-karácsony ajándéka; meg
az éjféli mise után terített karácsonyi asztalon, melyre számos vidéken mindenből került „mutatóba”,
ami a réteken (az „életen”) termett
- a születő új fény, az éppen akkor és
ott született Krisztus áldása.
„Szerettük a nyarat - emlékezett vissza
a hajdan volt időkre Hévízgyörkön Juli
néni (Sápiné Homoki Júlia) - akkor nagyon sokat dolgoztunk, télen meg csak
ünnepeltünk, majd az egész tél ünnepünk volt; az volt még az igazi! Máma
én se nagyon ünnepelek, meg a család
se, mert mindenki csak rohan; már nem
is soká élünk ebben a rohanó világban elpotyogunk, mint a legyek”.
Molnár V. József

az öröm

Pápán

Pápa - Több mint ötven festményt kap vissza a pápai Esterházy-kastély a Magyar Nemzeti Múzeumtól, az alkotásokat pályázati pénzből restaurálják.
A festmények egy része a kastély úgynevezett Ősök
Csarnokában állt, amely az Esterházy család tagjait ábrázolja; a 26 festmény kettő kivételével mind
visszakerül Pápára, kettő a Magyar Nemzeti Múzeum állandó kiállításait gazdagítja - közölte Áldozó
Tamás, Pápa polgármestere. Hozzátette: pályázati
úton 14 millió forintot nyertek a festmények restaurálására, az önrésszel együtt 15,4 millió forintot
költhetnek a festmények rendbetételére.
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A Vízmű új jelképe lesz

Ivókutat avattak a tatai Öreg-tó partján

Szépen díszített forrásházat állított az Észak-dunántúli Vízmű Zrt. a tatai Öreg-tó partján, alig pár méterre Keresztelő Szent
Jánosnak a tóban álló szobrától. A több mint háromszáz éves platánfa szomszédságában, páratlan természeti környezetben
helyet kapó Platán-forrás az újjáéledő vértes-gerecsei forrásörökségnek állít méltó emléket.

A 1,3 m átmérőjű, 2,6 m magas mészkőtömbökből készült díszes ivókutat ünnepélyes
keretek között Dr. Jelen Tamás vezérigazgató és Bencsik János országgyűlési képviselő avatta fel. A hiánypótló építmény
jelentőségéről Michl József, Tata város
polgármestere beszélt. A Kajla Ferenc által megfaragott, sóskúti mészkőből készült,
míves kidolgozottságú, négyoszlopos ivókút egyedi faragványokkal díszített vízköpőiből 20,5 0C-os langyos karsztvíz folyik.
Tata a „vizek városa”, azon ritka településeink egyike, amelyben a víz – tavak, patakok,
források, fürdők, vízimalmok - rendkívül
változatosan, a hely egészét átszövő módon
van jelen. Ezért is sajnálatos tény, hogy az
1970-es években, a drasztikus bányászati
beavatkozások és az ebből következő nyomáscsökkentés hatására a település 30-40
nagyobb és számos kisebb vízhozamú
forrása is teljesen elapadt. A tatai források
regenerálódása csak húsz évvel később – a
térségi bányák bezárását követően – indult
el, a karsztvízszint közel 40 métert emelkedett.
– A források aktív idején több helyen volt forrásfoglalás, illetve ivásra alkalmas hely, de ezek
a források eltűnésével megszűntek. Harminc év
elteltével, 2002-ben „szólalt meg” újra az első
forrás a városban, mára az ötvenből legalább
negyven visszatért már Tatán, de jelenleg a
Platán-forrás az első, ilyen jellegű ivókút a településen – hangsúlyozta Michl József Tata
polgármestere az építmény jelentőségét,
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majd köszönetképpen ajándékot nyújtott át
az ÉDV Zrt. igazgatójának.
– A szülőföld, amely közösségbe ölel, maga az
örök bőség – mondta Bencsik János országgyűlési képviselő. – Lüktető, életteli egész,
amelybe bele kell illeszkednünk. Ha nem gondolkodunk előre, akadályokat is támaszthat elénk,
ezért fontos, hogy csak tényleges igényeinket
elégítsük ki; igaz ez a karsztvíz kinccsel kapcsolatban is. Ebben az ünnepi pillanatban is kell
erre figyelni, hogy bizony az elkövetkezendő
években, évtizedekben ezeknek a forrásoknak az
életre kelése olyan feladatokat is hárít közösségeinkre, amelyek városépítészeti, várostervezési és
városrendezési feladatokkal is együtt járnak!
– Kivételezett helyzetben vagyunk, hiszen szó
szerint KINCS van a talpunk alatt. A forrásvíz
önmagában az örök élet szimbóluma, számunkra
a megbízhatóság, a kiváló minőségű vezetékes

víz biztonságának jelképe is. Az életadó forrás
üzenetét magunkénak érezzük, ezért is újítottuk
meg a napokban társaságunk arculatát, melynek
központi eleme a biztonságot szimbolizáló forrásház – mondta dr. Jelen Tamás, az ÉDV
Zrt. vezérigazgatója. - Rendkívül sokat jelent
nekünk ez az ivókút, hiszen évek óta készülünk
az építtetésére. Örömmel adjuk át a Platán-forrást, kiváló minőségű karsztvizét minden szomjazó utazónak ajánljuk, s bízunk benne, hogy
a hely új színfoltja és találkozási pontja lesz a
vizek városának.
Az ünnepség zárásaként dr. Pápai Lajos győri megyéspüspök felszentelte a különleges
kutat. Ezt követően a meghívott vendégek és
a jelenlévő érdeklődők maguk is felavatták
a kutat, hiszen mindenki megkóstolta a talpunk alól érkező természeti kincset.
vk.

