KDOP-1.4.1-10-2010 Című pályázat „Vállalati tanácsadási szolgáltatás
támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások részére”
Pályázat rövid bemutatása
A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelő képességének növelése tanácsadási tevékenységek megvalósulásával. A
KKV-k a program keretében támogatást vehetnek igénybe különböző tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan. A program lehetőséget kínál például üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány, építési tervdokumentáció, illetve egyéb a vállalkozás működését elősegítő tevékenységek vissza nem térítendő forrásból történő finanszírozására. A program keretében kizárólag akkreditált tanácsadói kör részvételével lehet igénybe venni a rendelkezésre álló támogatási forrásokat.
Rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg a 2011-2013. évben 377.650.000 Ft.
Pályázók köre
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi besorolású és a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak (továbbiakban: KKV) minősülő vállalkozások pályázhatnak: Gazdasági társaságok; Szövetkezetek; Egyéni vállalkozók; Egyéni cégek; Non-profit gazdasági társaság
Fejlesztési cél
A tanácsadói tevékenység keretében az alábbi típusú tanácsadási szolgáltatások vehetők igénybe:
Vállalati Stratégia; Szervezetfejlesztés; Online-megjelenés; Technológia termékfejlesztés; Marketing; Közbeszerzés; Pénzügy – adó – számvitel; Horizontális célok; Munkaügy, munkabiztonság; Ügyvitel, adminisztráció; Jog; Szakfordítás
Pénzügyi feltételek
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 8 millió Ft lehet, azonban
induló vállalkozások esetén nem haladhatja meg az 1 millió forintot.
Támogatás mértéke
A Címzettek által igénybevett tanácsadási tevékenységhez kapcsolódó támogatás maximális megengedett mértéke: 50%
Pályázat benyújtás kezdete:
2011. október 17.
Pályázat benyújtás helye:
Elektronikus benyújtás helye: www.tanacsadastamogatas.hu
Postai benyújtás helye:
OTP Bank Nyrt. Vállalati Tanácsadás Koordinációs Iroda - 1051 Budapest, Nádor u. 16.
Akkreditált partner:
KEM-Bridge Net
Témakörök:
online marketing, PR, IT tanácsadás

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

Tatai Patara Törökkori Történelmi Fesztivál
Tata, 2013. május 24-25-26.

Pogánokval vívni, ha akartok…”

“

Tatai Patara 1597 - a nagy durranás!
Hat éve annak, hogy Pálffy Miklós 1597. évi sikeres ostromának és a kapupetárda
(patara) első alkalmazásának évfordulóján a ZOFI Rendezvényszervező Kft. neves múzeumi szakemberek támogatásával útnak indította a Tatai Patara török kori történelmi
fesztivált. Az évek során a város múltjához méltó és turisztikai értelemben is figyelemre méltó esemény jött létre. A program Európa egyik legjelentősebb, a XVI. századi
történelmet megjelenítő rendezvényévé fejlődött, melynek rendszeres közreműködői
lengyel, cseh, német, belga, szlovák, orosz és magyar katonai hagyományőrzők. A
rendezvény fővédnöke Hende Csaba honvédelmi miniszter.
Idén a programok május 24-26. között zajlanak. Helyszínük a tatai Vár és az Eszterházy
tér. Péntek délután várbéli koszorúzásra, kardcsörtető mustrára és díszlövésekkel színesített fáklyás felvonulásra hívjuk Önöket. Szombaton és vasárnap is két-két látványos
csata lesz, amelyekben több mint 470 állig felfegyverkezett török és keresztény vitéz
küzd meg igazáért.
A kerettörténet szerint az 1594-ben kirobban újabb háborúban Tata négybástyás vára
török kézen van és komoly akadálya sikeres dunántúli keresztény hadmozdulatok indításának. A hadi kudarcokat látva Pálffy Miklós komáromi főkapitány furfangos tűzmestereinek segítségével cselvetésre szánja magát, és 1597-ben kapupetárdával nyitja
meg a várkaput.
Ígérjük, hogy a 2013. május 24-26-án Tatára látogatók most sem maradnak feledhetetlen élmények és hamisítatlan fesztiválhangulat nélkül!

Kedves Olvasó!
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait a rendezvényre! Tanulmányozzák a rendezvény folyamatosan bővülő, frissülő honlapját, keressék közösségi oldalainkat, ahol a részletes programot, a közreműködő
hagyományőr csapatok, a fellépő művészek és támogatóink névsorát is olvashatják!
www.tataipatara.hu
Tel.: +36 20-942 3830; +36 34 380 862

ajánló

E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XIII. évfolyam 109. szám
http://www.regioregia.hu

Rivalizálás helyett együttműködés – 8. oldal

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

Nem hinném, hogy volna olyan lakója e hazának, aki ne
bosszankodott volna már azon, hogy micsoda pazarlás
folyik időnként egy-egy fejlesztési területen; vagy azon,
hogy mennyire nincsenek összehangolva egymással a közlekedési, illetve más jellegű beruházások.

Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly

A Grundfos sikertörténet – 30. oldal

Munkatársak:
B. Csejtey Anikó, Cseh Teréz, dr. Göde Andrea,
Mórocz Károly, M. Tóth Sándor, Réz Napsugár,
Taizs Gergő, Tárnay Olivér, Veér Zoltán

41 ország - 71 vállalat - 18.000 foglalkoztatott - évi 16 millió szivattyú = piacvezető szerep. Ilyen egyszerű a képlet.
A keringető-, merülő-, centrifugál-, a vízellátás és szennyvízkezelés szivattyúi és az adagolástechnikai termékek
alkotják a főbb termékcsoportokat.

Fotó: Dr. Göde Andrea, Hagymássy Bence,
Horváth Zsolt, Kiss T. József, Raáb Zoltán,
Regio Regia archív

Rotáció Expo – immár huszonegyedszer – 36. oldal

Címlapfotó: Horváth Zsolt

Nehezen indult az idei kiállítás, anyagi problémákkal,
egészségügyi gondokkal, kevés számú jelentkezővel küzdött a Rotáció Kft. vezetősége. Ám ahogy megszokhattuk
több mint két évtized alatt, Michl József tatai polgármester jelenlétében és bíztató szavaival rendben megnyílt
március 8-án a XXI. Rotáció Expo.

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

Aki birkózóból lett közgazdász – 44. oldal
Sámuel Botond, a TSC egykori birkózóreménysége Tatabányán él, Sárberekben újított fel egy öreg házat. Felesége
a megyei könyvtár munkatársa immár tizenöt éve, kislánya
Rebeka hét, kisfia Domonkos négy éves. Egy évtizedes
kitérő után tért haza, hogy a sport és a kultúra városi szervezetét, az Agora Nonprofit Kft-t irányítsa.

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074
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Ismét megújult a
Regio Regia magazin
Tudjuk nagyon jól a szerkesztőségben is, ahhoz, hogy
minél jobban kiszolgálhassa olvasóit és partnereit, egy
magazinnak időről időre meg kell újulnia. Sokat törtük a
fejünket, hogy ezt hogyan tehetnénk meg, hát most kezébe veheti Ön is a végeredményt.
Mindenekelőtt egy jóval markánsabban szerkesztett lapot olvashat, ahol az eddiginél határozottabb rovatolást
találhat. Az önkormányzati rovatban a településeket
érintő információk kapnak helyet. A gazdaság, vállalkozás fejezet a cégek életével, eredményeivel, pályázatokkal foglalkozik. Újdonság az innovációs rovat, amelyben
kutatási eredményeket, oktatási témákat, újításokat,
fejlesztéseket teszünk közzé. A kincskereső fejezet a tehetségeké, a kultúráé, a sporté, azaz mindazon dolgokról szól, amelyek jobbá, szebbé teszik az életünket. A
következő számban elindítjuk a Kárpát Régió rovatot is,
ahol a határainkon túl élő magyarság életét szeretnénk
bemutatni.
Újdonság a rovatonként, elkülönülten található hírsáv,
ahol mindazon rövidebb híreket, információkat osztjuk
meg önökkel, amelyek az eltelt időben történtekről szólnak a Közép-Dunántúlon.
Jelenlétünk sűrűségét is növelni szeretnénk, a kissé
hektikus időközönként megjelenő magazinszámok között havonta egy online kiadással állunk az olvasók elé,
amely friss információkat, aktualitásokat fog közölni.
Reméljük, fáradozásunk, munkánk elnyeri az Önök tetszését is!
Veér Károly
főszerkesztő
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önkormányzat

Ötszázan adtak választ a kérdésekre

Közvélemény-kutatás Tatán
Január végén Michl József polgármester kezdeményezésére közvélemény kutatást tartott a Kutatópont Kft.a városban, melynek során 500 tatai polgár válaszolt
telefonon a feltett kérdésekre. Az önkormányzat kíváncsi volt az emberek véleményére, szeretett volna képet kapni arról, miben látnak okot a változásra a
polgárok, és mit javasolnak az elindult változások folytatásánál.

Fontos az emberek véleménye
– A kutatás nagy segítség az idén ötéves
Magyary-tervünk megújításához. Szeretnénk az eddigi tapasztalatokat, véleményeket is figyelembe véve átdolgozni a
város hosszú távú fejlesztési tervét. Ehhez
jó alkalom az is, hogy a megye is elkészíti fejlesztési tervét, és természetesen az új
európai támogatási ciklus 2014. évi indulását is figyelembe vettük. Fontos ezeknek a
terveknek az előkészítése kezdetén tükröt
tartani, erre nagyon jó ez a kutatás. Önkormányzatunk mindig is fontosnak tartotta a
helyiek véleményét – hangsúlyozta Michl
József.
A Kutatópont Kft. reprezentatív felmérése
a 18 éven felüliek válaszaira volt kíváncsi.
A nélkülözéssel élők, a gondok nélkül élők,
azok, akik beosztással jól kijönnek bérükből, akik éppen, hogy kijönnek havi jövedelmükből és a hónapról hónapra anyagi
gondokkal küszködők válaszoltak a kérdésekre.

Tájékozottság, érdeklődés,
médiafogyasztás
A tataiak állampolgári érdeklődése és tájékozottsági mutatójának eredményéből kiderül, hogy a város közügyei iránt a megkérdezettek 85 százaléka érdeklődik, és ez igen
jó arány. A tatai lakosok háromnegyede tájékozottnak vallotta magát a város ügyeivel
kapcsolatban. Hozzá kell fűznünk, hogy
a tatai önkormányzat nagyon fontosnak
tartja a folyamatos, korrekt tájékoztatást. A
testületi ülések például élő adásban mennek a helyi tévében, és interneten, de sok
más sajtóorgánumban is megjelennek (Helyi Téma, 24 Óra, Forrás rádió, Regio Regia,
tata.hu, MTI stb.) a Tatát érintő közügyek.
A médiafogyasztás volt a közvélemény6

kutatás második kategóriája, amelyben a
működő újságok közül hetilapként a Helyi
Téma olvasottsága a legmagasabb, 83 százalék (53 gyakran és 30 százalék ritkábban).
Országos lefedettségű napilapokat (Magyar Nemzet, Népszabadság) a válaszadók
negyede követ. A televízió-csatornák közül
az m1, TV2 és az RTL Klub követési aránya
egyaránt 90 százalék feletti. A felmérés
szerint a Tatai TV-t a lakosok 35 százaléka
rendszeresen, szintén 35 százaléka ritkábban követi. Megállapíthatjuk, hogy a tatai
tv népszerűsége nagyon jónak mondható.
A város honlapja, a tata.hu látogatottsága
48 százalékos, ebből a portál rendszeres követőinek aránya 14 százalékos.

A város fejlődése
Érdekes véleményeket tartalmaznak a fejlődés területére adott válaszok. Ezek szerint
a tatai lakosok 35 százaléka szerint jó, 23
százalékuk azonban úgy véli, hogy inkább
rossz irányba mennek a dolgok a városban.
Itt azonban osztályozási rendszert nézve
(1-5-ig, mint az iskolákban) 3,10-re jön ki az
átlag, ami jónak mondható. A voltaképpeni
helyes irányba (nem a kimondottan jó) fejlődés 74 százalékos a megkérdezettek körében. Részletezve: 6 százalék rossz irány,
17 elégséges, 39 közepes, 31 jó és 4 százalék kiváló. Három százalék nem válaszolt a
kérdésre. A 18-29, a 30-39 és a 60 év feletti
korosztály, valamint a gond nélkül élők,
akik szerint a jó irányba mennek fejlődési
mutatók.

Közbiztonság, lakáshelyzet
és intézkedések
A közbiztonság állapotának elégedetlenségi mutatója 22 százalék. A lakáshelyzettel

elégedettek a tataiak, a megkérdezettek
mindössze nyolc százaléka kifogásolta ezt
a területet. Az elmúlt 5 év legpozitívabb
fejlesztéseivel kapcsolatban számos ügyet
említettek a tataiak. Ezek közül a körforgalom bővítése (46 százalékos említés), az
iskolák energetikai felújítása (37 százalék),
valamint a panel program elindítása (34
százalék) emelkedett ki.
A Tata-kártya bevezetése, a szennyvíztisztító telep fejlesztése és a Bartók ovoda építése is a tetszési indexet növeli. Ezen kívül
a város lakói elégedettek a szennyvíztisztító telep fejlesztésével, a Bartók Béla ovoda
megépítésével, a Tata-kártya bevezetésével
és a tanuszoda megépítésével is.

Elégedettségi mutatók,
egészségügy, közoktatás
A válaszadók közel fele (46 százalék) elégedett és kevesebb, mint egyötöde (18 százalék) elégedetlen Michl József munkájával.
A kérdésben legmegosztottabb társadalmi
csoport a nélkülözések között élők. 21 százalékuk egyáltalán nem elégedett, 79 százalékuk azonban pozitív véleményt alkot a
polgármester munkájáról.
A tatai kórház és szakrendelő szolgáltatásainak megítélése átlagos. A megkérdezettek 26 százaléka elégedett, 27 százaléka
elégedetlen, 39 százaléka pedig közepesen
ítéli meg a szolgáltatások minőségét. A rendelési idő hosszával a lakosság nagy aránya (67 százalék) elégedett és mindössze
4 százalék az ezzel elégedetlenek aránya.
Az egészségügyi dolgozók szakértelmének
megítélése is pozitív. 43 százalékos elégedettség mellett 28 százalék az elégedetlenek aránya.
Az iskolai oktatás és az óvodai nevelés
színvonalával a válaszadók 43 százaléka
elégedett, 28 százaléka elégedetlen. A pedagógusok felkészültségének és szaktudásának megítélése kimondottan előnyös. A
kérdést negatívan megítélők 3 százalékával
szemben 56 százalék a pozitív véleményalkotók aránya.
tata.hu

Önkormányzat
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„A lényeg tehát az, hogy az egyes beruházások ne konkuráljanak egymással
az uniós források maximalizálásáért, hanem kezdjenek el együtt gondolkodni
a közös érdekeikről, találják meg a közös pontokat.”
Czunyiné

dr.

Bertalan Judit

Rácalmás
Régiónk talán egyik legdinamikusabban
fejlődő kisvárosa, ahol az elmúlt időszakban is jelentős beruházásokat sikerült tető
alá hoznia a városvezetésnek. A helyiek
legnagyobb örömére olyan fejlesztések
valósulhattak meg az egészségügy és a
sport területén, amelyekre sok-sok évet
kellett várniuk.
Cikkünk a 14. oldalon

Pápa
A város képviselőtestületénél a „boldog
békeidők” forgatókönyvét – amely szerint
a november-december hónap a következő évi költségvetés koncepciójának tervezésével, a január-február pedig összeállításával telik - felülírta a Pápai Hús 1913.
Kft. –vel kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás – tudtuk meg dr. Áldozó Tamás polgármestertől.
Cikkünk a 16. oldalon

Navracsics Tibor Oroszlányban
Követendő példa, hogy nem csak a megyeszékhelyen, hanem a járásokban is
tartanak kihelyezett fogadónapot a szakigazgatási szervek, például a földhivatal
– mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes az oroszlányi járási hivatal megtekintése alkalmából. Az országban elsőként a megyében bevezetett
rendszert, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott újítását a többi hivatal
számára is ajánlani fogom. A közigazgatási reform célja a hivatali ügyintézés
megkönnyebbítése volt. Eredményességét igazolja, hogy ma már az ügyfelek
harminc százaléka munkaidőn kívül érkezik ügyet intézni a járási hivatalba, tehát hasznos volt a kétműszakos, 8-tól 20 óráig tartó munkarend bevezetése.
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Az összehangolt terület- és településfejlesztés mindenkinek előnyös

Rivalizálás helyett együttműködés
Nem hinném, hogy volna olyan lakója e hazának, aki ne bosszankodott volna már azon, hogy micsoda pazarlás folyik időnként egy-egy fejlesztési területen; vagy azon, hogy mennyire nincsenek összehangolva egymással a közlekedési, illetve más jellegű beruházások. Elkészül egy ipari létesítmény, majd kiderül, hogy nincs
hozzávezető út, vagy iskolákat újítanak fel, csak épp a gyerekek hiányoznak belőle. Éppen ezért örültem,
amikor Czunyiné dr. Bertalan Judit arról beszélt Komárom város nagy vállalkozói előtt az épülő új Duna-híd
kapcsán, hogy a kormányzat ma már nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az országos, a regionális, a megyei és
a helyi fejlesztések összhangban legyenek, erősítsék egymást, ne pedig rivalizáljanak. A Komárom-Esztergom
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával ennek az összhangnak a jelentőségéről beszélgettünk.
- Milyen okok vezettek a terület- és
településfejlesztés ilyen fokú elszigetelődéséhez?
- Az egyes települések ipari jellegű
beruházásai, út- és infrastruktúra
fejlesztései, vagy a településfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok spóraszerűen elszórva, nem összefüggő
rendszerben kerültek támogatásra.
Persze maguk a beruházások előremutatóak, hiszen az jó, ha egy megyében van fejlődés. Ugyanakkor
nem volt semmiféle rendszer, amely
összehangolta volna, hogy egy-egy
fejlesztés vajon milyen hatással lehet
a környező településekre, vagy a megye egészének fejlődésére.
- Mi minden történt a jobbítás érdekében?
- Amennyire csak lehetett, már a
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2007-2013-as fejlesztési ciklusban is
igyekezett a kormányzat figyelmet
fordítani arra, hogy olyan pályázatok legyenek kiírva, ahol az egyes
beruházások egymást erősítik, illetve, hogy egy megye fejlesztési
potenciálja összhangba kerüljön a
reális lehetőségeivel. Például egy állami ösztönzésű vasút, vagy hídépítés esetében fontos, hogy a városhoz
vezető utak összefüggésrendszerben
legyenek olyan belterületi utakkal,
amelyek rávezetik az ipari park vagy
a szolgáltató szektor szállítási igényeit. Hasonlóan fontos a munkahelyteremtés esetében is ez az összhang,
például a közösségi közlekedéssel,
vagy az úthálózat-fejlesztéssel. Ha
épül, mondjuk, egy gazdasági beruházás, ahol sok új munkahely születik, alapvető fontosságú, hogy az azt

körülvevő úthálózat alkalmas legyen
a munkavállalók, vagy egyéb ehhez
kapcsolódó közlekedési igény kiszolgálására. A lényeg tehát az, hogy az
egyes beruházások ne konkuráljanak
egymással az uniós források maximalizálásáért, hanem kezdjenek el
együtt gondolkodni a közös érdekeikről, találják meg a közös pontokat.
Olyasmire gondolok, hogy például
konszenzusra kell jutniuk a települést elkerülő ipari utak tervezésében; el kell érniük, hogy a település
élhetősége és a munkahelyteremtés
között ne alakuljon ki ellentmondás;
célként kell kitűzniük, hogy a városok fejlesztései megyei szinten összefésültek legyenek. Ez már csak azért
is előnyös, mert ha minden település
fejlesztési szándéka ismert, akkor
ezeket ütemezni lehet, így senki sem
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marad ki, és nem csak az tud fejlődni, aki nagyobb lobbyerővel rendelkezik.
- Mi ennek az összehangolásnak a
fóruma?
- 2011-ben a megyei önkormányzatok
feladatai átszervezésre kerültek, és
ennek kapcsán a megyei önkormányzatok a megyei területfejlesztési feladatok koordinálását is átvették. A
megyék korábban is rendelkeztek fejlesztési tervekkel, de ezek még nem
álltak feltétlenül összhangban a városok és egyéb települések saját terveivel. A megyei önkormányzatunk
az uniós pályázatoknak megfelelően munkabizottságokat hozott létre,
ezek a gazdaság és iparfejlesztés, a
humánerőforrás-fejlesztés, az intézményfejlesztés fórumai.
A járási tankerületek is kiveszik majd
a részüket ebből a munkából, hiszen
az oktatás területén is fontos, hogy
felmérjük a valós igényeket, és a lehetőségeket.
- Említene néhány fontosabb megyei
beruházást, ahol ennek az összhangnak a megteremtése, az erre való törekvés már érvényesülni tud?
- Folyamatban van egy OroszlányKörnye-Tata ipari közforgalmú elkerülő út, Komárom esetében már
elkészült a körforgalomnál az az elkerülő lehajtó út, ami alkalmas lesz
arra, hogy a 13-as úton keresztül a
81-es útra levezesse az új Duna-híd
forgalmát.
Nagyon fontosak az ipari parki szereplők folyamatos telephelyfejlesztései, csarnokbővítései, az egyik
legfigyelemreméltóbb közülük a
Bridgestone új gyártócsarnoka, melyet a Kormány kiemelt beruházássá

nyilvánított, és ennek a fejlesztésnek
eredményeként 2014-2015-re 500 új
munkahely teremtődik. Miniszterelnök úr fontos fejlesztésként bejelentette az M1-Esztergom direkt ágának
a terveztetését, az is eldőlt, hogy a
vasút a Piliscsaba-Esztergom szakaszon megújulhat, tehermentesítve
ezzel az amúgy is nagyon forgalmas
10-es főutat.
A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0004 útfelújítási projekt az Új Széchenyi Terv
forrásaiból, a Közép- Dunántúli
Operatív Program keretében kerül
megvalósításra. A konstrukció célja
a megfelelő sűrűségű és jó minőségű alsóbbrendű közúthálózat biztosításával a kistérségek kohéziójának
erősítése, a kistérségi központok népességmegtartó képességének javítása, a városi szolgáltatások elérésének
elősegítése. A projekt keretében 18,8
kilométeres szakaszon megújul a TátTarján-Tatabánya összekötő út.
Több, a megye ipari parkjait, illetve
a megyéket összekötő út felújítása is
megindulhat, és remélhetőleg egyre
több területen sikerül megteremtenünk ezt a kívánatos összhangot. A
végcél az, hogy ezek az összehangolások a lehető legszélesebb körben
megtörténjenek, hiszen a közeljövőben hiába költünk el több mint 10 MD
forintot a tatabányai Szent Borbála
Kórházra, ha mindez nem lesz összhangban az úthálózat fejlesztésével.
Elkerülhetetlen tehát, hogy a teherforgalmat az arra megépített utakra
tereljük, a személyforgalmi úthálózatunk pedig alkalmassá váljon arra,
hogy a kitűzött céljainkat, mint például az egészségügyi ellátást – rajtuk
keresztül el tudjuk érni.
Cseh Teréz

Kormányzati támogatással futó közútfejlesztések
KDOP 4.2.1/A-11 Térségi jelentőségű közutak fejlesztése
Bajna, Térségi elérhetőség javítása a 1119 j. úton................................... 2 498 376 714 Ft
Nagyigmánd, Térségi elérhetőség javítása a 8136. j. úton.................. 1 345 842 835 Ft

A bálteremtől
Farkaslakáig...
Székesfehérvár – A város új kezdeményezésének, az Utazás és Szabadidő Kiállításnak április
6-7-én a Hiemer-ház bálterme adott otthont.
Közel húsz stand várta a látogatókat külföldi és
hazai illetve határon túli élményekkel csalogatón. Hogy a szülők nyugodtan nézelődhessenek,
a földszinti termekben játszóház fogadta a gyerekeket. Az utazási irodákon kívül az Árpád Fürdő,
a pákozdi Katonai Emlékpark is bemutatkozott.
„Minden, ami falusi turizmus, minden, ami bor
- érdekel bennünket. Ezért jöttünk el a móri borvidék kínálatával és szállás, wellness ajánlatunkkal” - összegezte Möllmann Günterné, a Fogadó
az Öreg Préshez Kft. ügyvezető igazgatója, aki
két főre szóló hétvégi meghívással kedveskedett
a tombolasorsolás egyik nyertesének (képünkön).

A Csillagösvény Utazási Iroda álomútjával akár
Tamási Áron szülőházához (Farkaslaka) is eljut a
szerencsés család. Merthogy rengeteg tombolatárgy, ajándék volt a rendezők és kiállítók jóvoltából.
Az ABC Travel ügyvezetője, Hutvágner Terézia
szintén elégedett volt a kétnapos rendezvén�nyel, jövőre megint szívesen eljönnek téli-nyári
útjaikkal, repülőjegy-, szállásfoglalás szolgáltatásaikkal. A rendezvény díszvendége a felvidéki
Búcs község volt, melynek fő nevezetessége a
Népviseletes Babák Háza. Ezekből a fehérvári
közönségnek egy válogatást hoztak. Posch Ede,
a szervező Lénia Kft. ügyvezetője minden résztvevőtől pozitív visszajelzést kapott - tehát az ötlet
folytatásra méltó.

KÖZOP 3.1.1-07 Közúthálózat fejlesztése
Komárom, 13. sz. főút Komárom elkerülő.............................................1 945 077 089 Ft

Korszerű
hulladékgazdálkodás

Megyei vasútfejlesztések 2013-2020-ig

Sümeg - Az észak-balatoni térség hulladékproblémáinak megoldása érdekében önkormányzati
társulás formájában 158 település fogott össze.
Egy sikeres pályázat eredményeként az Európai
Unió támogatásával kiépült egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer, melynek első üteme
lezárult. A második ütemben, 2012-13-tól a társulás területén a korszerű hulladékgazdálkodás feltételei kibővülnek, többek

Biatorbágy (kiz) – Tata (kiz) vasúti pálya rekonstrukció, 2015-2018........ 110 000 mFt
Budapest – Hegyeshalom oh.: ETCS 2-re való áttérés, 2017-2020................ 10 000 mFt
Tatabánya-Felsőgalla lakókolónia vízcsatorna építés, 2013............................ 39,5 mFt
Piliscsaba (kiz) – Esztergom (bez): pályaépítés, 2012.03.13-2013.03.31......... 8 899 mFt
Rákosrendező – Esztergom villamosítás, 2014-2017 (tervezett)..................41 000 mFt
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Fő értékük a természeti, épített és szellemi környezet

Veszprémben legyen mindenkinek áll
2012-ben Porga Gyula vehette át az 1997 óta évente adományozott „Év
polgármestere” díjat Tihanyban. Veszprém Megyei Jogú Város első emberét arról kérdeztük, hogy milyen munka áll a kitüntetés hátterében,
mit tesz az önkormányzat azért, hogy az itt élők jól érezzék magukat a
történelmi településen.
- Nagyon fontosnak tartom – köszönte meg a gratulációt Porga
Gyula -, hogy az elmúlt két évben
közel tízmilliárd forintnyi uniós
forrást sikerült a városba hozni,
amelyeket gazdasági, turisztikai
vagy kényelmi célú beruházásokra
költhettünk. Emellett a Veszprémben működő gazdasági társaságok
is 15 milliárdos uniós forráshoz jutottak, ezáltal jobbak lettek a munkafeltételek, és új munkahelyek teremtődtek. Legfontosabb városképi
és turisztikai fejlesztésünknek a
Séd völgyének rehabilitációját tartom, ahol nem nagy attrakciókat
csináltunk, hanem egy gyönyörű
természeti környezetet újítottunk
meg. Műemléképületeket hoztunk
rendbe, játszótereket létesítettünk,
kitisztítottuk a Séd patak medrét, és
épült egy kerékpárút is. A helyiek
és a turisták nagy örömmel vették
birtokba, és használják ezt a teret.
Tavaly 50%-kal emelkedett a vendégéjszakák száma a városban, és
örömteli, hogy ezzel párhuzamosan
a szállásadók is sikeresen pályáztak
férőhelybővítési ügyekben. Azért,
hogy legyen is vendégük, kiemelten kezeljük a három-négy napos
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kulturális fesztiválokat, ekkor az
ide látogatók helyben maradnak,
és igénybe veszik a szállásadók,
vendéglátósok és a többi vállalkozó
szolgáltatásait.
- Nagy változáson megy át szemünk láttára Veszprém centruma
is.
- Sikert várok a belváros rehabilitációjától is, amely jelenleg zajlik,
és reményeim szerint ősszel átadhatjuk. Megújulnak a közterületek
is, de ez alapvetően egy funkcióbővítő beruházás. Veszprémben a
belvárosból a bevásárló centrumok
kitelepültek a város peremére, így
a központ ilyen szempontból egy
kicsit kiürült. Fontos lenne, hogy
a beruházás kapcsán a kereskedők
újra visszajöjjenek. Szép közösségi
tereket kívánunk létrehozni, itt is
lesz egy új játszótér, és ami nagyon
fontos, ehhez a beruházáshoz 28 helyi vállalkozást sikerült partnernek
megnyerni. A projekt része a Kossuth utca és az üzlethelyiségek teljes felújítása, két parkoló bővítése,
illetve a Hangvilla elnevezésű új,
modern kulturális központ kialakítása.

- Milyen tervekkel vágtak neki a
ciklus második felének?
- Zajlik egy intenzív közlekedésmegújítási programunk, amelynek
végrehajtása folyamatos. Már elkészült a Völgy-híd és a körforgalmi
csomópont, de folytatjuk az utak
fejlesztését, felújítását is. Két kerékpárút beruházás is zajlik, nemcsak
a városon belül, de a kivezető részeken is. Nemesvámos irányába hamarosan elkészül, illetve a Bánd és
Márkó felé tartó bicikliút építése is
hamarosan elkezdődik. Most adtuk
be a szociális város rehabilitációs
pályázatunkat, amely a lakótelepeken élők komfortérzetét növeli. 1,2
milliárdból közterületek újulhatnak meg, az egyik nagyon rossz állapotban lévő óvodát is újjáépítjük,
illetve négy lakótömb energetikai
korszerűsítése – fűtésrekonstrukciója és szigetelése - is megvalósulhat. Célunk még a Városi Művelődési Központ és a Bábszínház
elhelyezése méltó környezetben és
épületben.
- Hogy érintette az állami adósságkonszolidáció a várost?
- Veszprém nem volt a nagy adó-
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között a szelektív hulladékgyűjtést segítő elemekkel.
A szelektív hulladékgyűjtés lényege, hogy a szemetesvödörbe kihajított dobozok, palackok, csomagolóanyag-maradékok értékes nyersanyagforrást
jelentenek. A papír, a fém, az üveg jelentős részben visszanyerhető, ehhez azonban az első lépés,
hogy szétválogatva gyűjtsük azokat. A szelektív
gyűjtéssel segíthetjük a hulladék nyersanyagként
történő újrahasznosítását, és ezzel megóvhatjuk
környezetüket. Sümegen évek óta működnek szelektív hulladékgyűjtő szigetek. A lakosság nagy
része ma már azokba helyezi a papírhulladékot,
az üveget valamint a műanyag palackokat.

A

Veszprémben megújult a Séd patak
völgye, többek közt játszótér is
épült a gyerekeknek

lása!
sok között, sőt tavaly egymilliárd
forinttal sikerült csökkenteni a tartozásainkat, amelyek hétmilliárd
forintra zsugorodtak. Ebből 70%-ot,
azaz ötmilliárd forintot vállalt át
az állam. Így jelenlegi költségvetésünknek mintegy 25%-át tervezzük
fejlesztések végrehajtására.
- Fontos szerepet játszik Veszprém életében a Pannon Egyetem.
Milyen az intézmény kapcsolata a
várossal?
- Az egyetemmel együttműködési
megállapodást kötöttünk, kéthavonta van Egyetemváros Tanácsülés, ahol megvitatjuk aktuális
ügyeinket. Számos folyamatot sikerült közösen elindítani, melynek
gyümölcsét majd a későbbiekben
fogja élvezni a város. Persze kézzelfogható eredmény is született már.
Online panaszkezelő rendszert hoztunk létre egy hármas együttműködés segítségével (város, egyetem,
IBM). Ennek lényege, hogyha bárki
a városban lát valami visszásságot,
akkor az információt akár mobiltelefonon, akár az internet segítségével el tudja juttatni közvetlenül az
ügyintézőhöz, aki aztán a bejelentőnek jelzi, hogy miként sikerült
megoldani az ügyet. A rendszer
teszt-üzemmódja már zajlik, és hamarosan élesben is igénybe vehetik
a veszprémiek.

- A város nagy munkáltatói miként
viszonyulnak az egyetemhez?
- A Veszprémben működő nagy
foglalkoztató társaságok, például a
Valeo, a Continental és társaik az
elmúlt években komoly fejlesztéseket, beruházásokat hajtottak végre.
Ha megnézzük ezeknek az irányát,
láthatjuk, hogy nemcsak a kapacitásbővítés jelenik meg, hanem a
kutatás és fejlesztés is. A kutatóközpontokban hamarosan több mint
ötszáz mérnöknek fognak tudni
munkahelyet biztosítani, akik az
egyetemről kerülnek ki. Például a
Continentalnál már ma is több mint
kétszáz Pannon Egyetemen végzett
mérnök dolgozik. Ez egy olyan potenciálja a városnak, amelyre hos�szú távú stratégiát lehet építeni.
Egy jó hírű egyetem vonzóvá teheti
a települést további, betelepülésen
gondolkodó cégeknek, vállalkozásoknak, hiszen helyben megkapják
a munkaerőt, a gyártás és a kutatásfejlesztés területén is. Ennek
folyománya, hogy Veszprémben a
munkanélküliségi ráta hagyományosan alacsonyabb az országosnál,
5% körül mozog. Sokan ingáznak a
környező nagyvárosokba, illetve
a balatoni szezonális munkavállalók torzítják ezt a képet. Persze azt
akarjuk elérni, hogy Veszprémben
mindenkinek legyen állása, aki szeretne dolgozni!
-érk.

Csányi Kálmán
a polgármester
Pusztaszabolcs - Fejér
megye 4. számú országgyűlési körzete második
legnagyobb településén,
Pusztaszabolcson - a korábbi polgármester lemondása miatt - időközi
polgármester-választást
tartottak. A küzdelemből
a Fidesz által támogatott
független jelölt, a helyi
középiskola igazgatója,
Csányi Kálmán került
ki nyertesen, legyőzve
az DK-s jelöltjét, valamint a függetlenként indult
jelenlegi alpolgármestert, aki korábban az MSZP
színeiben politizált. Az 5026 választásra jogosult
polgár közül 1993 fő élt a jogával, így 39,65%-os
volt a részvétel. A leadott szavazatok 45,61 százalékát kapta meg Csányi Kálmán, míg a második helyen végző DK-s jelöltre a választáson megjelentek 25,09 százaléka szavazott.

Élj! – több százan
a Kisfaludy Gálán
Környe - Hagyományosan három diák vehetett
át elismerést a fennállásának 125. évfordulóját
ünneplő környei Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
péntek esti gálaműsorán, amely 15. éve
ad ízelítőt az intézményben folyó színes

A
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Tatán számára a múzeum jelenti az újdonságot

Európa Díjat nyert az élővizek vár
Az elmúlt időszakban van mire büszkének lennünk Tatán – kezdte beszélgetésünket Michl József polgármester. –Országos és nemzetközi díjak, befejezett, megkezdett és beadott pályázatok fémjelzik az önkormányzat,
a civil szervezetek és a lakosság gyümölcsöző együttműködését, a közös akarat diadalát.

Díjak, elismerések
- A közelmúltban – kezdte a felsorolást a
polgármester - a tatai Által-ér Vízgyűjtő
Helyreállítási és Fejlesztési Szövetség
átvehette a Magyar Tájdíj pályázat első
helyezésével járó elismerést Fazekas
Sándor vidékfejlesztési minisztertől. A
szövetség sok önkormányzattal együtt
létrehozta a Gerecse Natúrparkot, megkezdte a tatai Öreg-tó vízminőségének
javítását és természeti értékeinek megőrzését, valamint ökológiai szemléletű
fejlesztéseket hajtott végre az Által-ér
völgyében. Külön öröm számunkra,
hogy ez a pályamű képviseli Magyarországot az Európa Tanács Táj Díja 2013-as
pályázatán, ahol összemérheti magát a
többi európai ország első helyezettjeivel.
- Az országban hetedikként létrejött Gerecse Natúrpark – tette hozzá - huszonkilenc település, és húsz civil szervezet
összefogásával alakult, és komoly fejlesztési lehetőséget jelent a résztvevő
önkormányzatok számára. Alapvető célja, hogy a Gerecse-hegység és az ahhoz
csatlakozó peremterületek (Duna-völgy,
Által-ér völgye, kisalföldi löszvidék, Keleti-Gerecse) vonatkozásában elősegítse
a fenntartható és értékőrző tájhasználati
formákat, egységes arculatot és marketingtámogatást teremtsen a tájra jellemző helyi termékekhez és szolgáltatásokhoz, valamint a környezeti nevelés,
oktatás eszközeivel is hozzájáruljon a
természeti és kulturális értékek, hagyományok megőrzéséhez. A Gerecse Natúrpark segíteni hivatott a zöldturizmus
különböző formáit és a hazai natúrpark
mozgalom ügyét is.
- A legfrissebb jó hír – mutatta a levelet
Michl József -, hogy Tata városa – a németországi Altöttinggel megosztva –
áprilisban elnyerte az Európa Tanács
Európa Díját. A díj odaítéléséről szóló
hivatalos közleményben ezt írták rólunk: „A Komárom-Esztergom megyében található Tata városa kilenc
testvérvárosával kiterjedt és változatos
cserekapcsolati hálózatot hozott létre.
A 2012-ben szervezett több mint hatvan
esemény számos olyan kulturális, sport
és iskolai cserét tett lehetővé, amelyek
Tatát az európai eszme helyi szintű
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előmozdításának modelljévé teszik Magyarország számára.”
- Az Európa Díjat, illetve az ezzel a névvel jelzett kitüntetési rendszert az Európa Tanács alapította 1955-ben – olyan
helyi és regionális önkormányzatok elismerésére, melyek kiemelkedően aktív
szerepet vállalnak az európai egységet
erősítő nemzetközi kapcsolatok terén. A
kitüntetési rendszer négy lépcsős. Első
lépcsőfoka az Európai Diploma, a második a Becsület Zászló, a harmadik a

Pályázatok minden
mennyiségben
- Az Öreg-tó projektet szeretnénk folytatni – tért át másik témára a polgármester -, komoly munkában vagyunk, hogy a második
ütemre összerakjuk a terveket. A magas
belvíz kapcsán csak most látszott igazán,
hogy az Által-ér kitakarítása milyen hasznot hozott, milyen óriási vízmennyiséget
tudott elvezetni biztonságosan.

Óriási vízmennyiséget vezetett el a kitisztított Által-ér az idei esős tavaszon.
Hamarosan indulhat a második ütem.

Becsület Plakett és a negyedik maga az
Európa Díj. Mi 1999-ben nyertük el az
Európai Diplomát, 2000-ben a Becsület
Zászlót és 2004-ben a Becsület Plakettet.
Azóta minden évben pályáztunk a kitüntetési rendszer legmagasabb fokozatára, amelyet most sikerült elnyernünk.
Ebben a kitüntetésben évente mindös�sze egy európai település részesülhet,
Magyarországon rajtunk kívül eddig
egyedül Szeged városa érte el ezt a sikert.

- Az elmúlt évek azzal teltek – sorolta
tovább -, hogy rengeteg pályázatot nyertünk, és ezek sokszor bizony ciklusokon
átnyúló projektek. A legnagyobb talán
a Tata és Tatabánya közti kerékpárút
építése, amelynek tényleges fizikai kivitelezése most indult el. Három másik
pályázat esetében írtunk ki közbeszerzést. Az első az Angolpark rehabilitációja, amely az utak, a szabadtéri színpad
és a kiskastély megújítását tartalmazza.
Más jellegű az Ökoturisztikai Központ

önkormányzat

rosa

kialakítása, a tóparti volt kajakházat
alakítjuk át gyalogos, kerékpáros és vízi
turisták számára. A harmadik pedig
a távhő projektünk, ennek keretében a
rendszer felújítása történik 250 millió
forint értékben. A város a távhőszolgáltatást egyébként átadta a francia Dalkia
cégnek, amelyben reményeink szerint
egy jó partnerre találtunk.
- Nyertünk pályázatot – folytatta Michl József – a Baj községet és a tatai tópartot ös�szekötő kerékpárútra, szintén nagy összegű támogatást az intermodális közlekedési
csomópont szakmai terveinek elkészítésére. Ennek keretében szeretnénk kivinni
a buszpályaudvart a vasútállomás mellé,

művészeti és nevelői tevékenységből,
a diákok tehetségéből a produkciókon
keresztül. Vági Erika immáron 15 esztendeje
indította útjára a környei általános iskola „iskolanapok” programját, mely mára a pedagógus
kollégák összefogásának köszönhetően különböző helyszínekkel és eseményekkel színesítve
többnapos rendezvénysorozattá bővült, s miután
az intézmény 2001-ben felvette Kisfaludy Mihály
egykori tanító, iskolaigazgató nevét, akkortól a
„Kisfaludy-napok” elnevezést viseli.
Idén Füstös Bence részesült a Kisfaludy-díj elismerésben. A végzős diák az intézmény tantestületének egyöntetű javaslata alapján vehette át a
díjat Trézlné Staudinger Csilla igazgatótól. Kisfaludy emléklapot két negyedik osztályos tanuló,
Árva Bereniké és Nagy Lilla vehetett át.

A

jénél fogva. Nagyon komoly feladatot jelent a múzeum megújítása. Az épületek
elég elhanyagolt állapotban vannak. A
Német Nemzetiségi Múzeummal szeretnénk kezdeni a munkát, ahol szeretnénk kérni a német állam segítségét
is. Ehhez kapcsolódik, hogy nagyon
büszke vagyok arra, hogy egyik előterjesztője lehettem annak a javaslatnak,
amely alapján a parlament január 20-át
a németek elhurcoltatásának emléknapjává nyilvánította. Természetesen mi is
megemlékeztünk a szomorú eseményről, akárcsak április 12-én a felvidéki
kitelepítés emléknapjáról.
- Pályáztunk – fejezte be a beszélgetést

Mondd el atyáid
fájdalmát!
Komárom - A Magyar Országgyűlés tavaly decemberben hozott határozatával április 12-ét a
felvidéki kitelepítettek emléknapjává nyilvánította. Ezen a napon a kitelepítettekre emlékeztek
Komáromban is.
A komáromi Kecskés László Társaság évek óta
azon fáradozik, hogy a kitelepítésben érintett családok történetei és a Benes-dekrétumok igazságtalan következményei napvilágot lássanak, így
ezt az ügyet Komárom városa, és annak együtt
érző vezetői is felkarolták.
A több órás vitát kiváltó előterjesztést dr. Molnár

hogy elindulhasson a város komplex közlekedésének megújítása. Emellett 180 millióból megkezdődhet a Fényes Fürdőn az
ökoturisztikai tanösvény építése is.

Tervek, újdonságok
- Tata számára – tette hozzá a polgármester
- a múzeum jelenti az idei nagy újdonságot, a város kapta meg ugyanis a megyei
múzeum fenntartói jogát a törvény ere-

Michl József - a közvilágítás, a gimnázium és művelődési központ megújítására, és a szociális otthonuk átalakítására
is. Az Angolparkra is szeretnénk egy új
pályázatot beadni, amelynek célja a növényzet és a vizek megújítása lesz. Az
új pályázatok és feladatok tükrében felújítjuk, aktualizáljuk a Magyary-tervet,
amely idén öt éves, így számos tekintetben újra kell fogalmazni.
Vk.

Attila komáromi polgármester vitte végig tavaly
decemberben a törvényhozás rögös útján, így
lehetett, hogy méltó módon – immár hivatalos
emléknapon - emlékezhettek a második világháborút követően hazájukat és egyben otthonukat,
rokonaikat és múltjukat vesztett felvidéki magyarokról, és az 1947 áprilisától kezdődő úgynevezett lakosságcserékről.
Komárom önkormányzata a városháza dísztermében tartott emlékülést az üldöztetést megélt áldozatok és a kitelepítettek ügyét pártolók körében.
Dr. Molnár Attila polgármester a zsúfolásig megtelt
teremben ismertette az országgyűlés határozatának
pontjait, majd hozzátette: városa, Komárom tisztelettel adózik azon családoknak, amelyek állampolgárságuktól, közösségüktől, vagyonuktól megfosztva, a szülőföldjüktől egy kézipoggyásszal elűzve
kemény akarással otthont teremtettek maguknak.
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Adósságmentesen optimistán néznek a jövő elé a rácalmásiak

Régóta várt beruházások a DunaRácalmás régiónk talán egyik legdinamikusabban fejlődő kisvárosa, ahol az elmúlt időszakban is jelentős
beruházásokat sikerült tető alá hoznia a városvezetésnek. A helyiek legnagyobb örömére olyan fejlesztések
valósulhattak meg az egészségügy és a sport területén, amelyekre sok-sok évet kellett várniuk - számolt be
minderről Schrick István polgármester.
- Melyek voltak ezek a várva várt fejlesztések?
- Csupa olyan beruházás, amelyekre évtizedek óta nem jutott pénz. Ilyen volt
az orvosi rendelő több mint 100 millió
forintos, teljes felújítása, modernizálása.
Gyakorlatilag a csupasz falig levertünk és
kicseréltünk mindent. A tetőt teljesen újjá
építettük, kicseréltük a nyílászárókat. Az
örömünket tovább fokozta, hogy idén egy
közel 9 millió forintos nagyon modern
fogászati berendezéssel is gyarapodhattunk. Ezzel egy nagyon nagy beruházáson vagyunk túl, és a rácalmási emberek
joggal várták el, hogy végre ezen a téren
is történjen előrelépés.
– Hasonlóképpen az egészségügyhöz, a
sportra sem jutott sajnos elegendő pénz
az elmúlt évtizedekben, mindig fillérekből kellett gazdálkodnunk ezen a téren.
Duna-parti település lévén óriási igény
jelentkezett – különösen amióta megalakult a Rácalmási Sportegyesületen belül
a vízi szakosztály –, hogy legyen valahol
egy olyan közösségi ház, ahol csónakokat,
kenukat lehet tárolni. Az egyesülettel közösen – ők pályáztak, mi pedig az önrészt
vállaltuk – megépítettünk egy csónaktárolót, egy vízisport bázist, amelyet át is adtunk az elmúlt esztendőben. A sporthoz
kapcsolódó másik régóta húzódó beruházásunk is megvalósulhatott, a rácalmási
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labdarúgó és kézilabda szakosztály öltözője, az egyesületnek a székháza ugyanis
nagyon lepusztult állapotban volt, és ezt
most az önkormányzat saját forrásból
teljes egészében felújította. Ez nagy öröm
számunkra, mert jelenleg több mint 200
gyermek sportol városunkban, tehát van
igény a sportra, és ehhez méltó körülményeket akartunk biztosítani.
A beruházások sorába illeszkedik továbbá, hogy a Révai és a Tóth Árpád utcát
sikerült leaszfaltoznunk, és ehhez kapcsolódóan végre a csapadékvíz-elvezetést is megoldottuk, ami különösen sok
bosszúságot és gondot okozott az itt élőknek, mert ezek a város legszélső utcái, és
vizesebb időszakokban a szántóföldekről
nagy mennyiségű víz jutott be mindig a
házakhoz. De annak is nagyon tudtunk
örülni, hogy a művelődési ház körül új
parkolót alakíthattunk ki, és a hozzá vezető utat térburkolattal tudtuk ellátni, a
szomszédos Béla köz pedig szintén aszfaltot kapott, vízelvezetéssel együtt. Ezek
a beruházások nagyon régóta várattak
magukra, a település évtizedes takarékos
gazdálkodásának eredményeként most
azonban végre megvalósulhattak.
- A járási központok kialakítása hogyan érintette önöket?
- Két főt nekünk is át kellett adnunk az

induló járási hivatalnak, számítógéppel
és egyebekkel felszerelve, ebben igyekeztünk maximálisan partnerek lenni. A
településen a járási hivatalnak kirendeltsége működik, amely itt a polgármesteri
hivatalban kapott helyet, úgyhogy az itt
élők már helyben is elérhetik ezeket a
szolgáltatásokat.
Az önkormányzat úgy döntött, hogy
megtartja az iskoláit, az ott dolgozókat
a továbbiakban az állam finanszírozza,
de az épületek fenntartását továbbra is
mi vállaljuk. Sőt az új iskolaszárnyunk
mellett idén szeretnénk a régire is nagyobb gondot fordítani. Az új igazgatóval felmértük a legfontosabb feladatokat
erre vonatkozóan, és ezeket nyáron szeretnénk elvégezni. A képviselőtestület
több mint tízmillió forintot tervezett be
az iskolára, hogy a gyerekeinknek magas
színvonalon tudjuk biztosítani a tanulási
feltételeket.
- Mínusszal vagy plusszal jöttek ki az új
kormányzati finanszírozásból?
- Nálunk jelentős elvonásokat jelentett
az új rendszer. Elment a súlyadó 60%-a,
de ami még ennél is fájdalmasabb volt,
hogy elment az SZJA korábban itt maradó 8%-a, ami a mi esetünkben 100 millió
forintot jelentett. Szerencsére az itt élők
viszonylag magas jövedelemmel ren-

önkormányzat

Alternatív történelem
Várpalota - A háborús győztesek vezetői is
ülhettek volna a vádlottak padján, hangzott
el vitéz Pongrácz György Egy másik Nürnberg
címmel megjelent könyvének bemutatóján a
Thuri-várban.

-parti kisvárosban
delkeznek ezért ez jelentős kiesést okozott, de mi mást tehettünk volna, mint
tudomásul vettük ezeket a változásokat,
és megpróbálunk ezekkel együtt élni.
Élvezhettük viszont az adósságkonszolidáció előnyeit, egy 260 millió forintos
Magyar Fejlesztési Bank által nyújtott
hitelünket átvállalta a kormányzat, igaz
a banknál lekötésben lévő 32 millió forintos lekötött fedezetünket nekünk is a
hitel visszafizetésére kellett fordítanunk.
Ezt a hitelt mi kifejezetten nagyberuhá-

zásokhoz – általános iskola, új városháza
építéséhez, a Jankovich-kúriához, önrész
biztosításához vettük igénybe, és természetesen azzal számoltunk, hogy ennek a
fedezetét folyamatosan elő is tudjuk majd
teremteni. Összességében azért jól jött a
hitel átvállalása, így több jut majd fejlesztésekre, pályázati önerő biztosítására.
Teljesen adósságmentesen önkormányzatunk – azt gondolom – optimistán tekinthet a jövőbe.
- réz

Visszatérő vendég a településen a II. világháborúban is harcoló hadnagy, aki harmadik történelmi
témájú könyvét jelentette meg a közelmúltban.
Az ünnepélyes bemutatóra a Palotai Turul Társaság meghívására a vár Thuri-termében került sor
a napokban.
- A II. világháborúba való belépésünkkel - mint
annyiszor a magyar történelemben - a nagyoknak engedelmeskedtünk, ám ezért igen nagy árat
fizettünk. Több százezer magyar család hullott
szét, a háborút pedig évtizedeken át tartó diktatúra követte - mondta el bevezetésképp Gágó
Zsolt, a szervező Palotai Turul Társaság elnöke,
és egyben köszöntötte a kötet szerzőjét, vitéz
Pongrácz György hadnagyot, aki ezúttal is vitéz
Dobszai Zsolt, a Vitézi Rend székkapitánya segítségével érkezett Várpalotára. A nyugállományú
katonákat, háborús hősöket egy-egy érdekes
előadás erejéig a városba invitáló Dobszai Zsolt
több éves munkája elismeréseként egy díszes
emléklapot is átvehetett a helyszínen megjelent
Katona Csaba alpolgármestertől.

Zene, víz, barátság
Komárom - Több száz fős testvérvárosi küldöttség érkezett Komáromba április 26-án. Egy európai uniós pályázatnak köszönhetően a Lietoból,
Naumburgból, Sosnowiecből, Szászsebesről és
Észak-Komáromból érkező vendégek
igazán színvonalas programokon vehet-

A

15

önkorámnyzat

Pápán gőzerővel zajlik a Fő tér
felújítása, júniusban ünnepélyes
átadó lesz

Az élet felülírta az önkormányzati rutint

Műjégpálya is lesz Pápa főterén
Pápa város képviselő-testületénél a „boldog békeidők” forgatókönyvét – mely szerint a november-december
hónap a következő évi költségvetés koncepciójának tervezésével, a január-február pedig összeállításával telik –
felülírta a Pápai Hús 1913. Kft–vel kapcsolatos önkormányzati szerepvállalás – tudtuk meg dr. Áldozó Tamás
polgármestertől.
- Miért került sor erre a szokatlan,
ma divatos szóval unortodox lépésre?
- Ennek több oka van. Egyrészt sok
pápai dolgozik a gyárban, másrészt a
húsüzem a környék mezőgazdaságát
is meghatározza a tenyésztett állatok
felvásárlásával, ez pedig a takarmánytermesztésre is kihat. Emellett a gyár
nagy adófizetője a városnak, és fontos
a munkakultúra megőrzése is, hiszen
a társaság amúgy jó termékeket gyárt,
melyeket akár a legigényesebb külföldi
piacokon is el tud helyezni. Tőkehúst
például Magyarországról csak a pápai
gyár exportálhat Oroszországba. Így
aztán - más megoldás híján - a nehéz
helyzetben lévő gyárat az önkormányzat próbálja lábra állítani, stabilizálni.
- Hogy jutott idáig a nagy múltú
gyár?
- Próbáljuk feltárni, milyen okokra vezethető vissza, hogy ilyen nehéz helyzetbe kerültek. A 70-80-as években kidolgozott és jól működő modell mára
felélte a tartalékait, ezért reorganizációra van szükség. Bízunk benne, hogy
a másfél milliárd forint körüli törzstőke emelés, amit az önkormányzat végrehajt a gyárban, elég lélegzetvételhez
juttatja ahhoz, hogy az újjászervezés
megtörténhessen. Egyébként tudtommal két város van egész Európában –
Gyula és Pápa ahol – nem szokványos
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módon – az önkormányzat ilyen nagy
volumenben tulajdonosa lett valamely
termelő egységnek. Hosszabb távon
ezt az állapotot persze meg kívánjuk
szüntetni. Olyan szakmai befektető érkezésében bízunk, amely garanciákat
tud adni arra nézve, hogy a termelést
és a munkahelyeket megőrzi és fejleszti. Ez azonban még a jövő zenéje.
- A közigazgatás és az intézményrendszer átalakítása miként zajlott
Pápán?
- Ahogy valamennyi önkormányzat
életében, nálunk is jelentős változások álltak be a múlt év végén. Pápán
is megalakult a járási hivatal, amely a
korábbi polgármesteri hivatalban működik, mi pedig a rekonstrukció után
a régi városháza épületébe költöztünk.
A tűzoltóság után a kórház, majd pedig
az iskolák is állami fenntartásba kerültek. Az iskolák esetében egy kérdés
maradt őszre, hogy a fenntartói jognak
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz való átkerülése után a működtetést vállaljuk-e? Mi azt nyilatkoztuk,
hogy nem vállaljuk. Megtudtuk azt
az összeget, amit ebben az esetben az
államnak hónapról-hónapra be kell fizetni, és ennek ismeretében megerősítettük elhatározásunkat. Úgy érezzük,
hogy ez egy jó döntés volt, és azt sem
látjuk problémának, ha a fenntartónál
születnek a működéssel kapcsolatos

döntések. Így tehát állami fenntartásba
került négy általános iskola és az egy,
eddig nálunk lévő középiskola. Mindezeket nagyon jó minőségű, felújított
ingatlannal tudtuk átadni. Tavaly hatvan-hetvenfős létszámmal, egy amerikai iskolával gazdagodott a város, önkormányzati ingatlan bérbevételével.
Így elmondhatjuk, hogy hazánkban
ma a főváros mellett csak Pápán van
amerikai iskola, amelyet a QSI nemzetközi hálózat tart fenn a repülőtéren szolgáló külföldiek gyermekeinek.
Még a bentlakásos szociális intézmény
átadásának feladata áll előttünk, amit
korábban az önkormányzat önként vállalt feladatként működtetett.
- Mit jelentett a városnak az állami
adósságátvállalás?
- Kétmilliárd-hatszázhatvan millió
forintot vállalt át az állam az adósságunkból, ez hatvan százalékot jelentett. Az évi 320 milliós törlesztésünk
helyett így csak mintegy 160 milliót
kell fizetnünk jövőre, ami óriási segítség a városnak. Ezen kívül tavaly még
77,5 millió forintot tudtunk elhozni a
folyamatban lévő uniós projektjeink
önrészére kiírt pályázaton. Ha erre
még az idén is számíthatunk, úgy vélem, egész jó állapotban lesz év végére a település. Az idei évre már nem
szabadott működési hiánnyal tervezni
a költségvetést, ám nem mellesleg mi
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tek részt, miközben jobban megismerték
egymás kultúráját és szokásait.
Hamrák Zsófia a városi ünnepekért felelős tanácsnok elmondta, az április 26-a és a május 1-e
közötti Zene, víz, barátság fesztivál egy önálló
programsorozat volt, ami azonban kapcsolódott
a Komáromi Napokhoz is.
– A 20 éves jubileumi testvérvárosi találkozó alkalmából külön programmal készültünk vendégeink
számára, azonban a Komáromi Napok fellépési
és bemutatkozási lehetőséget kínált a testvérvárosi delegációknak, és ezáltal a Jókai ligetbe kilátogatók is élvezhették a színes, hagyományőrző,
népi jellegű fellépéseket. A küldöttségek tagjai
nem csak az adott városok önkormányzatának
tagjai, hanem művészemberek voltak – hangsúlyozta Hamrák Zsófia.
A nagyszámú vendégsereget április 26-án egy,
a testvérvárosi kapcsolatokat bemutató kiállítás
várta a városháza díszterme előtt.

A

Térségi összefogás
a turizmusért

még soha nem is terveztünk így! A
biztonság kedvéért, a helyi adóbevételek hektikusságának kiegyenlítésére
fenntartunk egy folyószámla hitelkeretet, amelyet jellemzően évről-évre
alig-alig használtunk, év végére pedig
mindig kiegyenlítettünk. Pápa – bár a
képviselő-testületben természetesen
megoszlottak a vélemények – szerintem egyértelműen jól jött ki a közigazgatás és az intézményrendszer átszervezéséből.
- Számos nagyobb, és kisebb felújítás és átalakítás zajlik a városban.
Mire hoznak ezek kézzelfogható eredményt?
- A Fő tér megújulásának projektje
2013-ban várhatóan befejeződik, június 14-én veheti birtokba a lakosság. A
kastély felújítás több leállás után végre
folytatódhat, hiszen bekerült a kiemelt
beruházások közé. Elképzeléseink között szerepel egy turisztikai program,
a zsinagóga felújítása, a keleti elkerülő
út és a közösségi közlekedés fejlesztése. Mindezekre várjuk a megfelelő pályázati kiírásokat, de van köztük olyan
is, ahol már megrendeltük a megvalósíthatósági tanulmányt.
- Pápán hagyományosan gazdag a rendezvénykínálat, mi várható az idén?
- Áprilisban nagy sikerrel zajlott le a
hagyományos Agrárexpo, a napokban

lesz nagy közösségi rendezvényünk, a
városi ballagás. Megújulása után a Fő
tér ad helyet a nagyrendezvényeknek,
melyet június 14-16-án, a Játékfesztivál
keretében veszünk birtokba. Erre az
eseményre meghívjuk testvérvárosaink delegációit. Éppen tíz éves lesz
a losonci testvérkapcsolat, így tőlük
várjuk az egész képviselő-testületet.
Augusztus 17-18-án terep rally világkupa futamnak ad otthont Pápa
és környéke, szeptemberben pedig
jön a kéthetes borünnep. Tavaly már
Cicege- és bornapoknak hívtuk, most
azt szeretnénk, ha a Pápai Hús hathatós közreműködésével tovább bővülne
a gasztronómia irányába. Márton nap
alkalmából a Fő téren – természetesen
az időjárás függvényében - megnyitjuk
a műjégpályát, majd decemberben az
adventi ünnepkör zárja az évet. Ezeken kívül civil és egyházi kezdeményezésre számos kisebb rendezvény,
fesztivál színesíti a közbeeső hétvégéket. A helyi idegenforgalom 2012-ben
megismételte a válság előtti legjobb
év eredményét, ez mintegy ötvenkétezer vendégéjszakát jelentett, ehhez a
rendezvények és kiállítások mellett a
Várkertfürdő is jelentősen hozzájárult.
Szeretettel várjuk idén is vendégeinket
nagy múltú városunk rendezvényein!
veér

Oroszlány – Majk - A Velencei-tó és Térsége,
Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács április 26-án Oroszlányban tartotta ülését, majd a
tanács tagjai látogatást tettek a műemlék Majki
Kamalduli Remeteségben. A tanács vezetője, a
Parlament kulturális bizottságának elnöke, L. Simon László elmondta: a térségi fejlesztési tanács
már a 2014 – 2020. évi összehangolt fejlesztések
terveit készíti elő Bendi Lajos és Bodrogai László,
a Magyar Turizmióus ZRt. regionális marketing
igazgatójának közreműködésével.
Az önkormányzatokra szétforgácsolt, „pontszerű” fejlesztések helyett turisztikai csomagokban,
desztinációkban kell közösen gondolkodnunk

– fejtette ki L. Simon László. Majk kiemelt szerephez juthat a Velencei–tónál nyaralók kulturális
úticéljai között, és nem csak az autós, hanem a
kerékpáros turizmus számára is. Ma még kevesen tudják, hogy a Vértesben kijelölt, 110 kmnyi túrakerékpáros útvonal több, mint amennyi
a Bakonyban bejárható úthossz. A biciklis turista a második legtöbbet költő kiránduló, tehát az
idegenfogalom fejlesztése szempontjából fontos
célközönség.
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A közigazgatás átszervezése nem előnyösen érintette a kisvárost

Berhidán a közfoglalkoztatás kiem
A szociálisan hátrányos helyzetű kistelepülésen régóta a legnagyobb
foglalkoztató a helyi önkormányzat. Sok a - zömében szakképzetlen munkanélküli, állások pedig nincsenek. Az önkormányzat évek óta sokat
dolgozott azért, hogy a közfoglalkoztatás keretében valódi igényeken
alapuló állásokat teremtsen, amely valódi szakmát és gyakorlatot adhat
a közfoglalkoztatásban munkát vállalóknak, és amely alkalmassá teszi
őket a versenyszférába való visszatéréshez. Éppen ezért mind a közfoglalkoztatás mind a közigazgatás-közoktatás átszervezése érzékenyen
érintette őket. Pergő Margit polgármester úgy véli, mindez sokkal jobban is működhetne, ha lett volna – vagy ha lenne - mód átgondolni,
egyeztetni a kritikus pontokat.
- Milyen változások és hogyan érintették Berhidát a közfoglalkoztatás
terén?
- Berhida a közfoglalkoztatás szempontjából hivatalosan ma nem számít hátrányos helyzetűnek, pedig a
munkaképes korú lakosság több mint
10%-a kap foglalkoztatást helyettesítő
támogatást. Sajnálatos módon számunkra sokkal rosszabb lett a helyzet
a közfoglalkoztatottak támogatása terén. A korábbi 5%-ról 30%-ra nőtt az
önrész, ennek eredményeként kevesebb főt tudunk foglalkoztatni, mert
nincs miből megemelnünk az erre fordítható keretünket. A korábbi 4 vagy
8 óra helyett ma kizárólag 6 órában
lehet ilyen formában dolgoztatni, és
a támogatási csomagok úgy vannak
összeállítva, hogy két-háromhavonta
cserélni kell a résztvevőket. Tehát hiába taníttattuk ki, és tudnánk foglalkoztatni a szakmájában térburkolót,
épület-hőszigetelőt újat kell felvennünk a helyére, szakképzetlent, vagy
más szakmával rendelkezőt, akivel az
adott feladatot nem tudjuk megoldat18

ni. Hivatalosan a cél ezzel az, hogy
többen munkához jussanak, de véleményem szerint ez csak a statisztikát
erősíti, mely szerint létszámra nő a
foglalkoztatás, így azonban épp az
alapvető célt nem tudjuk elérni, mert
ez a foglalkoztatási forma sem a megélhetéshez nem elegendő, sem pedig
az ösztönzéshez a munkavállalásra,
a felkészítésre a versenyszférába való
visszatérésre. Tavasztól őszig több
embert is képesek lennénk munkába
állítani a jelenleginél – akár 80-90 főt
-, ehhez képest, jellemzően 50-60 fő 6
órás támogatására kapunk lehetőséget, annak ellenére, hogy tavaly is kiderült, hogy az év végére felhasználatlan keret is maradt. Mit kezdjek én
decemberben egy 55 főre szóló 100%os támogatási lehetőséggel? Milyen
valódi munkával bízzam meg ezeket
az embereket télen? Tavasztól őszig
bőven lett volna számukra feladat.
Egyszerűen látni kell, hogy a munka
nélkül maradtaknak van egy olyan
része, akik valóban dolgozni szeretnének, de nincs munkahely, van egy

olyan részük, akiket még be lehet
vonni a munkába, és vannak olyanok
is, akik nem is akarnak munkát vállalni. Az utóbbiakhoz értelemszerűen
valami más megoldást kellene találni.
Ahelyett, hogy azokra tudnánk koncentrálni, és valós megoldást nyújtani számukra, akik tenni is akarnak
a munkavállalásuk érdekében, mindenkit be akarunk vonni, de ez nem
vezet eredményre. A munkavállaláshoz mindkét fél kell: munkaadó és
munkavállaló.
- Milyen változásokat hozott a közigazgatás illetve a közoktatás átszervezése a város életében?
- Az iskolák üzemeltetését továbbra
is az önkormányzatnak kell finanszíroznia, ami számomra nem egészen
értelmezhető, hiszen, ha egyszer az
oktatás állami kézbe kerül, akkor a
fenntartási díjak miért maradnak az
önkormányzatoknál, főleg úgy, hogy
nem csak a rezsiköltségeket, hanem
a mindennapi munkához szükséges
kellékeket, feltételeket is nekünk kell
előteremtenünk? Szerettük volna átadni az üzemeltetést, az állam el is
fogadta, hogy mindezt a költségvetési számaink alá is támasztják, mégis
azt kérték, hogy pénzbeni befizetéssel járuljunk hozzá továbbra is az iskola fenntartásához így aztán inkább
a további üzemeltetést választottuk.
Rengeteg még a tisztázatlan helyzet,
vajon jogviszony híján majd milyen
együttműködés tud kialakulni a
fenntartó önkormányzat és az iskola
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Főigazgatói kinevezés
Fejér megye - Dr. Paróczai Csaba Zoltánt a Fejér
Megyei Kormányhivatal főigazgatójává nevezte
ki dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, dr. Dorkota Lajos kormánymegbízott javaslatára, 2013. április 15-ei hatállyal.

Mint ismeretes, dr. Paróczai Csaba Zoltán korábban a Fejér Megyei Kormányhivatal igazgatójaként végezte kormánytisztviselői munkáját.

melt jelentőségű
vezetése között? Mi fizetünk a villanyért, a fűtésért, ugyanakkor nem
mondhatom a tanároknak, hogy legyenek szívesek lekapcsolni távozáskor a villanyt. Sok furcsa helyzettel
fogunk még szembe nézni a jövőben,
az biztos.
- A járási hivatalok átszervezésénél is
látok problémákat, Berhida egy szociálisan hátrányos helyzetű település,
rengeteg ilyen típusú ügyünk van,
és azzal, hogy az ügyintézés most
átkerült a járási hivatalokba, nem fog
egyszerűsödni az ügymenet. A családok ugyanis könnyebben tudnak
kapcsolatot teremteni a helyi önkormányzatokkal, az itt élők egy jelentős
részének még arra sincs pénze, hogy
beutazzon az ügyét intézni Várpalotára. Így az ügyek egy jelentős része
már csak ebből adódóan is elintézetlen marad, vagy az érintett nélkül
születik majd döntés. Nagyon szerettük volna, ha a munkaügyi hivatalt
legalább egy héten egy napra kihozták volna Berhidára, de azt a választ
kaptuk, hogy ehhez nincs elegendő
létszámuk, talán majd ha a kormányablakok beindulnak. Mindezt jó lett
volna előzetesen megvitatni, és megtalálni a jó megoldásokat. Sajnos erre
nem volt lehetőségünk.
- A város sokféle pályázattal igyekszik forrást szerezni a helyi fejlesztésekhez, beruházásokhoz. Milyen
aktuális projektjeik vannak?
- A „Kistó és környéke” pályázati projektünknek a végére értünk, Leader

támogatásból 38 millió forintot nyertünk erre a célra a bruttó összköltség
megközelítette az 50 millió forintot.
Ugyancsak a Leader program keretében sikerült a sportöltözőinkben
felújítanunk a vizesblokkokat, erre
egy kisebb összeget, 5 millió forintot nyertünk. Folyamatban van, és a
hó végéig el is készül a város közbiztonságát szolgáló térfigyelő kamerák
elhelyezése. Ezt a támogatást a Belügyminisztériumtól kaptuk, 10 millió
forintot fordíthatunk erre a célra. A
rendszerbe egy traffipax is beépítésre
kerül, így reményeink szerint az autósok is jobban oda fognak figyelni
a sebességhatárok betartására. Nem
büntetést akarunk, hanem lassúbb
forgalmat.
Ennyit tudtunk fejlesztésekre fordítani, illetve ezeket tudtuk elérni, de a
mostani költségvetési körülmények
között már ezt is jelentős eredménynek
tartjuk, és főleg azt, hogy mindemellett valamennyi rendezvényünket az
előző évekhez hasonló színvonalon
tudtuk megtartani, és a civilszervezeteink támogatásáról sem kellett lemondanunk. Nekünk eddig sem volt
adósságunk, remélem tudunk úgy
gazdálkodni, hogy a jövőben sem
lesz. Mindenesetre keresssük azokat
a pályázati lehetőségeket, amelyek
megvalósulását követően csökkenthetőek az üzemeltetési költségeink.
Cseh Teréz

Tettek a Földért!
Esztergom - A város Polgármesteri Hivatalának
dolgozói is kivették a részüket a Föld Napja alkalmából meghirdetett, a Magyar Közút Zrt.által
szervezett országos akcióból. Április 22-én, hét-

főn a hivatal majd minden dolgozója szedte a
szemetet, gyűjtötte az avart, takarította a városi
köztereket. A köztisztviselők délelőtt a Csalamádé temetőt tisztították meg az ott felhalmozott
rengeteg hulladéktól, délután a Kis-Duna partján, és a Poór Antal téren tettek rendet.

A szerencsés tűzoltó
horgászat

Sárbogárd - Április utolsó csütörtökén a Bogárd
és Térsége Tűzoltó Egyesület tagjai tavaszi horgászatot tartottak Sárbogárd „Kertvárosban”,
vagyis Nagyhörcsök előtt lévő horgásztavon. A
tó tulajdonosa Nagy József kitett magáért, mivel
a tó halai egyéni rekordok döntését tették lehetővé a sporthorgász nyugdíjas tűzoltók számára.
Ezen a napon az apró halat a hat kiló alattiak jelentették. Fogtunk pontyból 6, 8, 10, 13,5, és 14
kg-osat is. Az egyesület tagjai biztosra
mentek, mivel az ebéd a tóparton nem

A
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Balatonalmádi sikeresen vette az akadályokat

A tavalyi év teljes egészében az id
Járási központ, járási tankerület kialakítása, megyétől átvett gimnázium, évek óta ismeretlen költségvetési kihívások – ilyen és ehhez hasonló
gondok megoldásával volt elfoglalva Balatonalmádi városvezetése az
elmúlt esztendőben. A 2013-as év első hónapjai ugyanis a változások
jegyében teltek, és a zökkenőmentes átmenet megkövetelte az alapos
tervezést, felkészülést – tudtuk meg Keszey János polgármestertől.
- Hogyan készültek az idei évi változásokra?
- A tavalyi és az idei esztendő szervesen összekapcsolódik, még akkor
is, ha költségvetési szempontból teljesen eltérőek voltak. A múlt év teljes egészében ráment az ideire való
felkészülésre. Január 1-jétől sok változás történt a város életében, és a
2012-es esztendő során az erre való
felkészülés került fókuszba. Szinte
minden más feladat eltörpült ezek
mellett, alig hagyva nyomot az emlékezetünkben. Mindezek kapcsán
rendkívül sok kérdés merült fel menet közben. Ezek tisztázása sok-sok
tárgyalást, egyeztetést igényelt.
- Mi jelentette a legnagyobb kihívást?
- Egyértelműen az új költségvetés
összeállítása. Városunkat nem érintette az adósságkonszolidáció, nincsen hitelünk. Mindig felelősségteljesen gazdálkodtunk, és rendszerint
pozitív mérleggel zártunk. Éppen
ezért eleinte a 2013-as költségvetési koncepció összeállításakor sokkolt bennünket a hiány 190 milliós
nagysága, melyből 70 milliót eleve
a gimnázium átvétele okozott. Az
új szabályozás előírta, hogy az önkormányzatok a költségvetésüket
működési hiánnyal nem készíthetik,
és hitellel sem fedezhetik azt, ezért
20

olyan lépéseket kellett megtennünk,
amire már hosszú évek óta nem került sor városunkban. Először 5%kal majd később újabb 5%-kal, ös�szességben 10%-kal csökkentettük
a hivatal, és a városi intézmények
dologi kiadásait. Az építményadót
ugyan nem növeltük, de csökkentettük a kedvezményeket, az iparűzési
adót pedig 1,95%-ról 2%-ra emeltük.
Ezeknek az intézkedéseknek és a
korábbi év pénzmaradványának köszönhetően végül sikerült a költségvetést a törvényi elvárásoknak megfelelően összeállítanunk.
- A közoktatás átszervezése ezzel
párhuzamosan zajlott. Itt mennyire
volt gördülékeny az átállás?
- Azzal egy időben, hogy járási központ lettünk, járási tankerületté is
váltunk, az ehhez szükséges irodát
ehhez biztosítottuk. Menet közben
rengeteg tisztázandó kérdés merült
fel, melyekre a válaszok sem érkeztek meg mindig időben, de ahogy
haladtunk, végül egyre jobban belelendültünk. Úgy döntöttünk, hogy
saját magunk fogjuk működtetni
iskoláinkat. Nem várt kiadásként
jelentkezett, hogy vissza kellett vennünk a korábban tizenhat éven át
megyei fenntartású gimnáziumot is.
A felmerülő problémáink egy része
is ehhez kapcsolódott, elsősorban a
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a fogásból, hanem a gyönyörű sárga,
kapirgálós egyéves kakasokból készült.
A szép időben, friss levegőn, a szabadban, jókedvűen együtt eltöltött napot és a fogásokat még jó
ideg emlegetni fogják. A horgászat a mai rohanó
világunkban stresszoldó, megnyugtató hatású. és
nem mellékesen egy nem drága kikapcsolódási
lehetőség a családok számára is.

A

Képviselők festették
a padokat
Fotó: Czoma Csaba

deiről szólt
közétkeztetés terén, ami új feladatként jelentkezett.
- A járási hivatal kialakítása már
gördülékenyebben ment?
- Ez is többletkiadással járt, amit saját forrásból kellett fedeznünk. Azt
sajnos nem tudtuk megoldani, hogy
a polgármesteri és a járási hivatal egy épületben kapjon helyet, az
utóbbinak csupán egy részét tudtuk
itt befogadni az épület alsó szárnyában. A költözés miatt új vizesblokkokat és szociális helyiségeket kellett
kialakítanunk 6 millió forint értékben. A járási hivatal másik fele pedig a volt orvosi rendelő épületének
alsó szárnyában került kialakításra,
ez a város költségvetéséből 10 millió
forintot emésztett fel. A költségektől eltekintve azonban mondhatjuk,
hogy zökkenőmentes volt nálunk a
hivatal átszervezése.
Ehhez kapcsolódóan még egy kihívással kellett szembe néznünk:
– Felsőörsön, mint minden 2000 fő
alatti településen az új törvényi előírásoknak megfelelően megszűnt az
önálló hivatal, ezért év közben megkerestek, hogy hozzánk szeretnének
csatlakozni. A két hivatal életének
összehangolása sem volt egyszerű
feladat.
– Rengeteg volt tehát a változás. Ös�szességében mégis az idei év legfontosabb feladatának az intézmények
működtetését, valamint a benyújtott
és a már elnyert pályázatok megvalósítását tekintjük.
Cseh Teréz

Tatabánya - Az önkormányzat a közelmúltban
felelősséget vállalt a vasútállomás üzemeltetésére, ezért képviselőtársaimmal ebből úgy is szeretnénk kivenni a részünket, hogy a padok egy részét önkéntes munkával újrafestjük, legyen ez az
első jele a változások kezdetének - fogalmazott
Schmidt Csaba. A polgármester, dr. Kancz Csabával, Magyarné Kocsis Andreával, Turai John
Katalinnal, Pataki Zoltánnéval, Pleier Tamással,
Salló Győzővel és Bagó Attilával, a Fidesz képviselő-csoportjával vállalkozott erre a feladatra.
Megtudtuk azt is, hogy a város tovább folytatja a
szükséges, főleg az utasoknak jobb körülményeket biztosító felújításokat. Mint ismeretes, A MÁV

Zrt. és Tatabánya önkormányzata példaértékű
együttműködésének eredményeként megújulnak
a tatabányai vasútállomás utasforgalmi részei. A
város és a vasúttársaság egyaránt 20-20 millió
forinttal járul hozzá a munkálatokhoz. Az állomás utasforgalmi létesítményeinek üzemeltetését
2013. április 1-jétől – megállapodás alapján – az
önkormányzat végzi, mely a helyi lakosság és az
utazóközönség érdekeit egyaránt segíti. A város
Alsógalla megállóhely üzemeltetését is átvette a
MÁV-tól.

103 éves főhadnagyot
tüntettek ki

Tata - Százharmadik születésnapja alkalmából
köszöntötték a Magyar Honvédség képviselői vitéz Kovács Ernőt Tatán. Az egykori magyar királyi
tartalékos főhadnagy miniszteri elismerésben is
részesült. A kitüntetéssel járó viselettörténeti emléktárgyat − egy huszártiszt-

A
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Oroszlány saját hulladékhasznosító céget szeretne

Járási székhely lett a bányászvár
Oroszlányt több ponton is lényegesen érintette a közigazgatás átszervezése. Tudtommal a történelem folyamán először, járási székhely rangot kapott. Így a tavalyi év utolsó ötöde átszervezésekkel telt. Ezek csendesen,
békésen lezajlottak, bár jelentős létszámot érintettek, például a polgármesteri hivatal dolgozóinak 45%-a
átkerült a járáshoz. Jelenleg a járási közigazgatási hivatal a városháza földszintjén működik, ahol a kormányablak és az okmányiroda is – kezdte beszélgetésünket Takács Károly polgármester.
– Milyen mértékben érintette a várost az adósságkonszolidáció?
– Oroszlány az elmúlt ciklusokban
összeszedett több mint kétmilliárd
forintnyi adósságot. Ez számunkra
örökség volt, mi ezt az elmúlt három
évben nem szaporítottuk. A kormánytól közel 50%-os könnyítést kaptunk,
ami nagyon jól jött a város számára. A
felszabaduló hitelállományt – természetesen kormányengedéllyel – egy
hulladékhasznosító cég vásárlására
szeretnénk (Remondis) fordítani. Ez
egy hasznos, értéknövelő beruházás
lenne, amely jelentős vagyonnövekedéssel járhat, s megteremti a lehetőségét az új erőmű tüzelőanyag
beszállításának is. A helyi iparűzési
adó növekedett a városban, bár még
az idei konkrét számokat nem látjuk.
Nagyon óvatosan terveztünk, hiszen
a versenypiaci szereplőknél látható
egyfajta visszafogottság. Az látszik,
hogy a tavalyi szint fölött nem reális
tervezni, bár az sem volt kevés: több
mint kétmilliárd forintot tett ki. Idén
olyan költségvetést kellett készítenünk, amely minden szempontból
garantálhatóan működik is.
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– Hogy állnak a munkálatok az új
városközpontban?
– Az Arany János Iskolával, azaz az
új városi közigazgatási központtal
kapcsolatos hír, hogy még az idén
megtörténik a munkálatok első üteme, rendbe tesszük az épület körüli
teret és a parkolót, és beköltöztetjük
a Munkaügyi Központot és az új Kormány Ablakokat is. Ez a lépés az egész
beruházás mintegy 25%-át jelenti, és
kb. négyszázmillió forintba kerül.
A folytatás nagyrészt a forrásoktól
függ. Sajnos megkaptuk a Magyar
Posta 2. elutasító válaszát, amit nem
értünk, másrészt nagyon sok pályázati ablak nem került feltöltésre, amit
megcéloztunk az épület felújítása érdekében. Így a projekt valószínűleg
lassabb lesz, mint ahogy eredetileg
terveztük.
– Milyen egyéb beruházásokra készülnek?
– Az említetteken kívül rengeteg
egyéb feladatunk is van, például
számos jóléti intézkedést szeretnénk
megtenni, ilyen a nagy műfüves pálya és a 4-es iskola sportkomplexu-

ma. Ezek idei feladatok 200 millió
Ft-os összegben. A súlyemelők és a
focisták is jobb körülmények közé
kerülhetnek. Látványos eredményt
fog hozni a strand idei újraindítása,
működtetése. 138 milliós pályázatot
nyertünk egy zártkerti, Nyíres-dűlői
komplex programra, amelynek célja
a helyi kertművelés beindítása, kertész- és kőművesképzés. A kosárlabda
szövetség támogatásával pályázunk
egy új, 758 milliós terem felépítésére,
sportcsarnokunk bővítésére. Előkészített projektjeink is vannak természetesen. Például itt van mindjárt a
Szent Borbála és a Mindszenti utak
felújítása – ez az Ipari Park két gerinc útvonala, tavaly a KDRFÜ ezt a
beruházást sajnos tartalékalapba helyezte. De vannak kisebb volumenű
terveink például a szociális szektorban is, ezek ugrásra készen várják a
források megnyílását.
– A Vértesi Erőmű helyzete mindig
kulcskérdés volt Oroszlányban. Milyen most a kapcsolat a Zrt.-vel?
– A Vértesi Erőmű esetében a többségi tulajdonos, azaz az MVM állás-

önkormányzat

figurát − otthonában, családja társaságában vette át.
Az idős főhadnagy tatai otthonában megjelentek
a Honvédelmi Minisztérium, valamint a helyőrség képviselői. A kedélyes hangulatú köszöntés
és a miniszteri elismerés átadása során az egykori katonatiszt háborús élményeiről mesélt az
egybegyűlteknek. Volt miről, hiszen a második
világháború alatt kétszer is megjárta a frontot.
Az idős katonatiszt nemcsak a Magyar Honvédségben, hanem Tatán is rangidősnek számít, ahol
általános ismertségnek és köztiszteletnek örvend.
Katonamúltját soha nem felejtette el, lánya elmondása szerint néha álmában is sorozásra indul. A számos háborús kitüntetés tulajdonosa
− aki egyaránt hálás a felterjesztőnek és az adományozónak − azt ígérte, hogy az átvett elismerés a kitüntetések között a főhelyre kerül.

A

A jövő évig megújul a Rákóczi út
kilenc sgraffitója. Vecsési Sándor
Halászok című faliképe már régi
szépségében pompázik

ros
pontját kell figyelembe vennünk, tehát alapvetően nem helyben dőlnek el
a fontos kérdések. Szerintem eddig a
legjobbat hozták ki a szereplők ebből
a dologból, azaz a lehető leghosszabb
ideig működjön a szénbázisú termelés, legyen idő a távfűtési rendszer átalakítására, ezek esetében folynak az
előkészítő munkák. A Vértesi Erőmű
sajnos mára már nincs a város legelső
adófizetői között, így komoly szerkezeti átalakulás volt tapasztalható
mind a foglalkoztatásban, mind pedig az ipari parki szerkezetben. Ennek ellenére nekünk továbbra is az az
érdekünk, hogy minél hosszabb ideig
működjön az erőmű, és próbálunk
együttműködni velük, amennyire
lehetséges. Például nagyon jól áll a
bio-fűtőmű előkészítésének az állapota, ezek a munkák és folyamatok
felgyorsultak. Biztos vagyok benne,
hogy az MVM a megfelelő kapacitások birtokában ezt a programot nagyon gyorsan le fogja vezényelni. Mi
mögé tettük a kötelezettségként vállalt hőtávvezeték felújítást, melynek
egyik része jelenleg pályázati döntés
alatt van és egymilliárd forint értékű
munka. A Zrt-től próbáljuk megvásárolni a feleslegessé vált utakat, épületeket, sajnos a volt szénosztályozó
barnamezős területről még nem tudtunk velük megegyezni, pedig nagyon fontos lenne, mert az ipari park-

ba ez egy háromszögben beékelődik.
Jelenleg belevágtunk egy nagyon
nehéz ügybe, az iparterület növelése
érdekében több mint száz tulajdonostól szeretnénk megvásárolni mintegy
50-60 hektárnyi földterületet a BorgWagnerrel szemben.
– Örvendetesen gazdagodott az
oroszlányi kulturális kínálat.
– Igen, Oroszlány kulturális életében
minőségi változás állt be. Örömteli,
hogy jelentős mennyiségi és minőségi növekedés van a kínálatban, és
ezzel együtt megemelkedett a kulturális programok látogatottsága is. A
kultúra témaköréhez tartozik, hogy
folyamatosan megújulnak a városképi jelentőségű sgraffito-k is a Rákóczi
úton, összesen mintegy 50 millió forint összegben, mind a kilenc elkészül a jövő évben. A Zámbó Kornél
és csapata által végzett munka szépen halad, négy kép már elkészült,
a többi öt nagyméretű alkotás közül
három az idén, kettő pedig jövőre kerül átadásra. Természetesen nemcsak
a képek, hanem a hordozó épületek
homlokzata is megújul a munkálatok
során. A megújító munkákban én is
tevőlegesen részt veszek.

Veér Károly

Megújult a Kossuth
utca
Bicske - Több jelentős közút is áthalad a városon, emiatt folyamatosan javítani kell az utakat.
Különösen régóta vártak már a településen élők
a Kossuth utca helyreállítására, amely az 1-es út
körforgalmától a városközpontig vezet - mondta Tessely Zoltán polgármester. Molnár István, a
Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatója
hangsúlyozta, a kezelésükben lévő bicskei utakra folyamatos figyelmet fordítanak, s az elmúlt
években többször végeztek helyreállítási munká-

latokat százmillió forintnál is nagyobb értékben.
Ennek eredményeként újulhatott meg a József
Attila utca egy része, a Kanizsai úton a Szent
László patak közúti hídja.
A Kossuth utca nagyon rossz állapotban volt,
ami nem csoda, hisz napi 4 500 autó halad itt
át. Utoljára 1983-ban kapott új burkolatot, majd
a 90-es években felületi javításokat végeztünk.
Sok költséget okozott ez a társaságnak, de most
megvalósulhatott a beruházás, melynek nettó értéke 52 millió forint volt. Öt centiméter vastag új
aszfaltszőnyeget terített le a kivitelező, melynek
során 560 köbméter aszfaltot épített be. Új az útpadka, és tartós útburkolati jeleket festettek fel.
Ráadásul három év jótállást is vállalt a kivitelező
- mondta Molnár István.
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Másfél milliárd adósságból a 26 legjobban gazdálkodó város közé jutottak

Példaértékű összefogás Komárom
Komárom város vezetésének egy évvel ezelőtt még azzal kellett szembesülnie, hogy egymilliárd forintos folyószámlahitelük, 2-300 millió forint lejárt szállítói tartozásuk, késedelmes bérkifizetésük van. Ma viszont Magyarország háromszázhuszonöt városából azon huszonhat között szerepelnek, akik elmondhatják magukról,
hogy nincs hitelük, nincs tartozásuk, és az adósságkonszolidációra nem volt szükségük. Hogy minek köszönhető mindez? Nem kis mértékben a komáromiak összefogásának – ahogyan azt dr. Molnár Attila, polgármestertől megtudhattuk.
- Mi mindent kellett tenni ahhoz,
hogy ezt az óriási fordulatot véghez
vigyék?
- Háromféle tényező együttes hatása
kellett ahhoz, hogy kimászhassunk
abból a bajból, amibe Komárom városa
a gazdasági válság eredményeként jutott. A legnagyobb eredményeket az
adórendszer átalakítása hozta. Mindez természeténél fogva nem tartozott
a népszerű intézkedéseink közé, de az
itt élőknek is be kellett látniuk, hogy
a gazdasági helyzet megváltozott, és
a 2002-ben kialakított adószabályokat
mindenképpen újra kellett gondolnunk. Egy tízéves adórendszerhez
kellett hozzányúlnunk, új adónemeket
kellett bevezetnünk, adómértékeket
voltunk kénytelenek felülvizsgálni.
Mindennek eredményeként stabilizálni tudtuk a város anyagi helyzetét, alkalmazkodni tudtunk az új gazdasági
környezethez.
– A város pozícióinak megerősítéséhez ugyancsak hozzájárultak azok a
takarékoskodást célzó intézkedéseink, amelyeket még 2011-ben voltunk
kénytelenek meghozni. Keserű döntések voltak ezek is: intézmény-összevonások, létszámleépítések, adható
juttatások megvonása, intézménymegszüntetések. Ezek eredményei azonban hamar, már az év második felében
jelentkeztek.
– A siker harmadik tényezője pedig
nem más, mint a komáromiak hozzáállása. Az itt élők ismét megmutatták,
hogy ha baj van, képesek összefogni.
Az elmúlt időszakban érezhetően javult az adómorál, a lakosság, a kisvállalkozások és a multinacionális
vállalatok egyaránt nagyobb gondot
fordítottak az adók megfizetésére.
– Hogyan érintette a várost a kormányzati finanszírozás átalakítása?
– A korábban említett intézkedéseknek köszönhetően 2013-ban tiszta
lappal indulhattunk, hitel, adósság és
hiány nélküli költségvetéssel. Emel24

lett az is nagyon fontos tényező, hogy
városunk nyertese lett a kormányzati finanszírozás átalakításának, több
százmillió forinttal többől gazdálkodhatunk, mint korábban, annak ellenére, hogy továbbra is vállaltuk iskoláink működtetését, sőt minden olyan
téren szerepet vállaltunk a finanszírozásban, ahol abban döntési lehetőségünk volt. A költségvetési főösszegünk közel 5 milliárd forint. A tavalyi
állapothoz képest nagy előrelépést
tettünk a tekintetben, hogy az idei
terv már olyan tételeket is tartalmazzon, amelyekre tavaly nem tudtunk
forrásokat biztosítani. Beruházásokra,
fejlesztésekre 2013-ban egymilliárd
forintos elkülönített keretet hoztunk
létre. Nagy a lemaradásunk ezen a téren, főleg az infrastrukturális fejlesztések terén, éppen ezért idén elsőként
ezekre fókuszálunk. Több éve nem
tudtunk már hozzányúlni az úthálózatunkhoz, járdáinkhoz, éppen ezért
ez lesz most a fő csapásirány, hogy a
jogos lakossági igényeknek megfeleljünk. Szeretnénk az intézményeinket

is megfelelően működtetni, ott is sikerült elkülönítetünk egy pénzalapot,
és ami nagyon fontos, hogy folytatni
tudjuk a kis- és középvállalkozásaink
támogatását is. Erre van egy külön
pályázati alapunk, amit a Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal közösen
működtetünk. Ez két célt szolgál,
egyrészt a munkahelyteremtést, másrészt a vállalkozásainknak a segítését
egy részben visszatérítendő, részben
pedig vissza nem térítendő pályázati
önerő biztosításával.
– Ha már a pályázatokat említette, a
város is tud élni a lehetőségekkel?
– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy településünk részt tudjon venni pályázatokon. Három nagyból kettőt már
benyújtottunk, egynél pedig bízunk
benne, hogy sikerrel fogunk járni. Az
egyik legfontosabbnak a geotermikus energia hasznosítására benyújtott anyagunkat tartjuk, hiszen ma az
a helyzet, hogy a termálvizünk nap
mint nap megy bele a Dunába, mindenféle hasznosítás nélkül, ugyan-
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Önkéntes mentők
a szigeten

mban
akkor a gyógyfürdőnk gázzal fűti a
létesítményeit. Az idén lehetőségünk
nyílhat beadni az erre vonatkozó pályázatunkat, ez egy több mint egymilliárdos, uniós projekt lesz, aminek
eredményeként éves szinten több mint
113 millió forintot spórol majd meg
az önkormányzat. Így az önrész, amit
ebbe be kell fektetnünk, négy év alatt
megtérül. Amennyiben ez megvalósul,
úgy a fürdőt, az intézmények jelentős
részét és a lakótelepet is geotermikus
energiával tudjuk majd fűteni.
A másik tervezett projektünk részben
ehhez kapcsolódik: a távhővezetékek
fejlesztése. A félmilliárd forint összköltségű pályázat eredményeként
évente további 30 millió forint megtakarítással számolhat majd a város.
2011-ben, amikor a nehéz gazdasági
körülmények ellenére az ipari park
továbbfejlesztésén dolgoztunk, sokan
nem értettek velünk egyet, hiszen azt
látták, hogy egyre több cég szünteti
be a termelését, és hagyja el az ipari
parkot. Az idő, úgy néz ki, mégis csak
igazolni fogja a döntésünket, mert már
most is nagyon sok megkeresésünk
van a cégek részéről, akik közül sokan
zöldmezős beruházás után érdeklődnek. Ráadásul az ipari parkban is egyre kevesebb az üresen álló csarnok.
Szerencsére rendelkezünk megfelelő
szabad területtel, aminek a közműve-

sítését, infrastrukturális fejlesztését
szeretnénk szintén pályázati forrásból
megvalósítani, egy körülbelül egymilliárd forintos beruházás keretében.
- A járási hivatal és a járási tankerület kialakítása hogyan érintette a
várost?
- Nálunk minden zökkenőmentesen
zajlott. A jegyzőasszony lett a járási
hivatal vezetője, és az ő személye garanciát jelentett arra, hogy a változás
ne okozzon problémát. Véleményem
szerint példaértékű volt, ahogy az átalakulás Komáromban megtörtént.
Mi magunk minden segítséget megadtunk mind a járási hivatal munkatársainak, mind pedig az ugyancsak
Komáromban létrejövő Klebersberg
Járási Intézményfenntartó Központ
számára, amely szintén itt a városháza
épületében kapott helyet. A járási hivatal létrejötte kapcsán már most pozitív visszajelzéseket kapunk a lakóktól,
hiszen nagyon sok - adó, nyugdíj, TB –
ügyet hetente egy alkalommal már itt
helyben intézhetnek, emiatt már nem
kell Tatabányára utazniuk.
- Mi újság a Duna másik oldalán, milyen az együttműködés Észak-Komárommal?
- A szlovák-magyar kapcsolatokat jól
jellemzi a hamarosan megépülő új
Duna-híd. Az erre vonatkozó nemzetközi egyezményt már mindkét
miniszterelnök aláírta, és mindkét
parlament ratifikálta is azt. Gőzerővel
folynak az előkészítési munkálatok,
tehát az új híd 2015-17-ben állni fog.
Észak-komáromi polgármester kollégámmal több esetben egyeztettünk
ez ügyben is, szerencsére nagyon jó a
kapcsolat, szinte minden téren együttműködünk. Mindketten elköteleztük
magunkat, hogy a rendelkezésünkre
álló valamennyi eszközzel megpróbáljuk elősegíteni az állami beruházás
sikerességét. Azt lehet mondani, hogy
mind az önkormányzatokat illetően,
mind pedig a civilszervezetek, helyi
vállalkozások, és a lakosság között
nagyszerű a kapcsolat. Tényleg kezd
a két településrész – Észak- és Dél-Komárom – egy városként lélegezni.
Cseh Teréz

Dunaújváros - Nagyszabású gyakorlat egyik
helyszíne volt a Szalki-sziget április végén: a közelmúltban alakult Fejér Önkéntes Mentőszervezet harminchat órás gyakorlatának dunaújvárosi
állomásán a „vizes” beavatkozások próbáinak
adott otthont a sziget.

Elkezdődött
a buszállomás átépítése
Balatonfüred - Hosszú előkészítés után végre
megkezdték a busz-, illetve a vasútállomás rehabilitációját. Első lépésként az egykori vendéglátó helyiségeket bontják le, majd következik a tereprendezés. Az épületek modernizálása és a tér átalakítása
várhatóan egy évig tart majd.
Az állomás felújítása mellett átépítik a lehangoló
állapotú Castricum teret is. Az állomáson a munkálatok alatt sem áll le a közlekedés, kisebb-nagyobb
fennakadásra azonban számítani kell majd.
A város kapujának is nevezett elhanyagolt állapotú busz-, és vasútállomás felújítása már évek óta
napirenden volt, most végre hosszú egyeztetések
után az önkormányzat megállapodott a MÁV-val és
a Balaton Volánnal, így az Európai Unió támogatása mellett közösen finanszírozzák a fejlesztést, mely
560 millió forintból várhatóan egy év alatt készül el.
A kivitelező a budapesti MVS Kft. lesz, de a fejlesztésben helyi vállalkozók is részt vesznek.

Egy város gyászolja
Tapolca - Elhunyt Sebők János nyugalmazott vezérőrnagy, a Tapolcai Helyőrség V. Önálló Harckocsi
Rakétadandár volt parancsnoka, országgyűlési képviselő, a Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjének
birtokosa.
Katonatársai így búcsúznak tőle: „A II. világháború idején amerikai hadifogságba esett, onnan csak
egy év múlva szabadult. Édesapja szovjet fogságba
került, így 48-ig családjáról, testvéreiről neki kellett
gondoskodnia. Miután katonai képesítést szerzett,
1951-től a Magyar Néphadsereg hivatásos katonája lett, majd a ranglétrát végigjárva törzstiszti és parancsnoki beosztásokat töltött be, közte a
Rakétadandárét. 1989-ben vezérőrnagyi
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A Polgármesteri Hivatal januárban a régi Községháza épületébe
költözött

A régi községházára költözött a polgármesteri hivatal

Bicske adósságállománya negyedé
Bicske a közigazgatás átszervezésének egyértelmű nyertese. A számok is ezt támasztják alá, az adósságkonszolidáció és a támogatások óriási segítséget jelentettek gazdálkodásában. A miniszterelnök úrnak írt
köszönőlevelet – ez jól mutatja az intézkedések pozitív voltát – párthovatartozás nélkül valamennyi képviselő
aláírta – tudtuk meg Tessely Zoltán polgármestertől.
- A múlt öröksége nehéz teherként
nyomta az önkormányzat vállát, a
hatalmas adósságállomány megkötötte a kezüket a fejlesztések, beruházások területén. Hogy alakult a város
gazdálkodásának sorsa?
- 2008. óta 2,1 milliárdos hitelt kellett
kezelnünk. Az akkori időközi választás előtt egy forintot sem törlesztett az
előző önkormányzat, csak elköltötte ezt
a pénzt. Büszkén mondhatom, hogy
az elődeim által felvett hitelből (1,4
milliárd fejlesztési hitel, 600 milliós
folyószámlahitel, és az egészségügyi
központ pályázatának kivitelezéséhez
szükséges, már általunk felvett 100
milliós hitel az önerő, és a járulékos
költségek biztosítására) 2012-ig már
csak 1,460 millió maradt, amit ésszerűsítéssel, intézmények összevonásával
és az adózási fegyelem javításával értünk el.
- Mit kell tudni a korábban ráfizetéssel működő uszoda-projektről?
- A múlt öröksége volt ez a beruházás
is, ahol komoly építészeti problémák
merültek fel, ám ezeket sikerült kijavítani. Így végül is a helyi igényeknek
megfelelő, funkcionálisan jól működő,
fenntartható tanuszoda épült, melyet
2009. augusztus huszadikán adtunk
át. Az önkormányzatnak a háromoldalú megállapodás közel százmillió
forintjába került évente, bár ehhez az
26

állam további 53 millió forinttal járult
hozzá. A bevétel ezzel szemben évente
csak huszonöt millió volt. Most decemberben aláírtuk azt a dokumentumot,
amelynek értelmében az állam kivásárolta a Kerex Uszodatechnikát ebből a
megállapodásból, és rögzítettük azt is,
hogy így az uszoda állami vagyonba
került, ugyanakkor márciusban a tanuszodát és épületeit az önkormányzat
ingyenes használatra megkapta. Most
miénk a működtetés költsége, ez pedig csak negyvenötmillió körül van, a
szervezést is mi bonyolítjuk, így vélhetően növelni tudjuk a bevételt is. Mindez az évi költségvetésünkben mintegy
ötvenmilliós megtakarítást jelent.
- 2012 végén a kormányzat a települések támogatásáról és adósságátvállalásáról döntött. Milyen mértékben
részesedett ebből a város?
- Bicske 2010 óta folyamatosan kapott
az ÖNHIKI-ből, 2010-ben 25, 2011-ben
200, 2012-ben első félévében 50 millió
forintot. Tavaly decemberben aztán a
kormány úgy döntött, hogy értékelve a
2008. óta megtett lépéseinket, további
500 milliós támogatást nyújt, amellyel
a város költségvetésének stabilizálását
célozta meg. Ez a félmilliárdos támogatás lehetőséget teremtett arra, hogy
utolérjük magunkat. A települések
hitelállományának részleges átvállalásakor Bicske az államtól 65%-os

támogatásban részesült. A másfélmilliárdos adósságunkból így 916 milliót
vállaltak át, ezért a 2008-as 2,1 milliárd
helyett mára 500 millióra csökkent a
város hitelállománya, így az idén már
sokkal könnyebb volt költségvetést
tervezni, és lassan gondolkodhatunk
közérzetjavító és a várost lakhatóbbá,
élhetőbbé tevő beruházásokban, fejlesztésekben is.
- Aki ritkán jár Bicskén, az 2013 januárjában meglepve tapasztalhatta,
hogy a polgármesteri hivatal a korábbi helyéről a Hősök terén lévő patinás épületbe költözött. Miért döntöttek a költözés mellett?
- A történelmi múlt azt sugallta számunkra, hogy itt, a régi községháza
épületében van a polgármesteri hivatal
és az önkormányzat helye. Itt korábban
különböző cégek székhelye volt, az
utolsó időkben pedig itt kapott helyet a
művészeti iskola. Amikor elkezdtünk
gondolkozni a városközpont épületeinek sorsáról – tudva, hogy a közigazgatásban milyen változások lesznek –,
úgy láttuk, van esély arra, hogy azokat
a feladatokat láthassák el újra az egyes
épületek, amelyre építették őket. Nem
volt azonban ez egy egyszerű dolog.
Mi büszkék vagyunk arra, hogy a
művészeti iskola egy nagyon fontos
intézménye a városnak, a gyerekek jó
teljesítményt nyújtanak a zene, illetve
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rendfokozatban nyugdíjazták.
1985-ben választották országgyűlési képviselőnek, tagja volt a honvédelmi bizottságnak és
titkára az ügyrendi bizottságnak. 1990-ben az ő javaslatát elfogadva kezdeményezte határozati javaslatban a parlament a szovjet csapatok kivonulását.
1994-ben ismét képviselővé választották Veszprém
megye 4-es számú, Tapolca központú választókerületéből.

A

Kinyitott
az Esterházy-kastély
Pápa - Újra teljes programkínálattal várja látogatóit az Esterházy-kastély – hívta fel a figyelmet
a város egyik kiemelt turisztikai attrakciójára Boros

ére csökkent
most már a néptánc területén is, tehát
számukra méltó elhelyezést kell biztosítani. Úgy hozta az élet, hogy a gimnáziumnak volt egy kollégiumi szárnya,
és egyre kevesebb olyan beiratkozó
volt, aki igényelte ezt a szolgáltatást, a
2008-9-es tanévben mindössze öt diák
kért kollégiumi elhelyezést. Ez is egy
patinás épület, és méretében abszolút
alkalmas arra, hogy otthont adjon a
művészeti iskolának. Mintegy 15-18
millió forint befektetésével létrejöttek
a megfelelő terek a zenei oktatásra,
illetve egy nagyobb terem, ahol a táncosok és a fúvószenekar is otthonra talált. Ezután arról kellett gondoskodni,
hogy a valamikori községháza ne csak
kívülről nézzen ki városházának, hanem belső kialakítása is megfeleljen a
XXI. század követelményeinek. Beadtunk egy pályázatot a városközpont
akciótervével, amelyben ez az épület is
szerepelt. Úgy terveztük a 2011 évvégi
beadáskor, hogy nyertes pályázat esetén ez a beruházás idén januárra meg
is valósulhat. Ez nem lett sikeres, ám
a következőt, ahol már az előbbi 85%-a
helyett 100% volt a támogatási intenzitás, már megnyertük. A közelmúltban írhattuk alá a támogatási szerződést. Ebből a pénzből megújulhat ez
az épület is, épülhet egy új szárny is
konferencia- és előadóteremmel. Szeretnénk multifunkcionálisra alakítani,
azaz nemcsak önkormányzati, hanem
kulturális és közösségi feladatok ellátására alkalmas városházában gondolkodunk. Az új épületszárnyban lesz
lift is, így végre a mozgáskorlátozottak
számára is elérhető lesz minden szol-

gáltatásunk.
- Gondolom nemcsak a városháza
megújításában gondolkodtak a pályázat összeállításakor.
- Így igaz, a kétszázmillió forintnyi
elnyert pályázati összeg segítségével
több minden is meg fog újulni, például
a katolikus templom teljes homlokzata
– ehhez szükség volt az egyház anyagi közreműködésére is. A református
egyház parókia épülete belső tereinek
egy részét már megújította, mi pedig
a külső megjelenését tesszük műemlék jellegéhez méltóvá. Meg tud újulni
még a volt mozi épület csarnokrésze,
illetve a városháza előtti Hősök tere. A
projekt most ott tart, hogy megkezdtük
a közbeszerzési eljárással kapcsolatos
tennivalók intézését, a befejezés pedig
2014 tavaszára várható.
- Mi lett a korábbi polgármesteri hivatal sorsa?
- A járási kormányhivatal költözött
az 1973-ban épült szocreál stílusú, ötemeletes épületbe. Két szintet elfoglal
már a földhivatal, de ott székel az állategészségügy, a falugazdász, itt kapott
helyet a NAV irodája, az okmányiroda,
és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ is. Igyekeztünk úgy alakítani,
hogy minden hivatal, amely a járáshoz
kerül, ott legyen. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy zökkenőmentes, mindenki funkcionális igényét kielégítő volt
az átszervezés, akárcsak az iskolák,
intézmények átadása az államnak.

Katalin. A Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője
elmondta, újabb értékes élményekkel térhetnek
haza azok az érdeklődők is, akik már jártak a főúri
enteriőrben, hiszen az előző évekhez képest mind a
tárlatvezetések, mind pedig a módszertani foglalkozások megújultak.

Kitüntették
dr. Mikulási Erzsébetet
Veszprém - Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi miniszter nemzeti ünnepünk, március
15-e alkalmából közel három évtizeden át végzett szakmai munkája, valamint a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium eredményes működése
szempontjából fontos szakmai feladatok végrehajtásában szerzett érdemei elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott dr. Mikulási
Erzsébetnek, a Veszprém Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Felügyeleti Főosztály vezetőjének. A
kitüntetettet elmélyült jogismeret és kimagasló hivatástudat jellemzi. Jól ismeri a Veszprém megyében
működő helyi önkormányzatokat, és széles körű tapasztalati alapján eredményesen segíti problémáik
feloldását.
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2015 második felére korszerű intézménnyel gazdagodik Tapolca

Pályázati segítséggel felújítják a kórházat
Az 1914-ben közadakozásból megépült kórház sorsa, jövője mindig is központi
figyelmet kapott a város mindenkori vezetése és a polgárai részéről. A tavalyi
esztendő jelentős változásokat hozott az intézmény életébe. Május elsejétől állami tulajdonba került, július elsején struktúrát váltott, dr. Flórián Csaba, a kórház
igazgatója december 15-ével nyugdíjba vonult. Az intézményvezetői feladatokat
azóta dr. Lang Zsuzsanna megbízottként látja el, akit a kórház jelenéről és jövőjéről kérdeztünk.
–Mióta dolgozik a tapolcai kórházban,
milyen munkaköröket töltött be eddig?
– 1994. január elsejétől dolgozom a kórházban. Ekkor nyílt meg a belgyógyászati
osztály, itt kezdtem dolgozni pár hónapos
tüdőgyógyászati-barlangterápiás osztályos
munka után. Az osztályon tettem belgyógyászati szakvizsgát 1995-ben, majd ezt
követően 2003-ban kardiológiából szakvizsgáztam. 2008-ban a diabetológiai szakképesítés megszerzése után a rendelőintézet
belgyógyászati-diabetológiai szakrendelésén folytattam a betegek gyógyítását, nem
szakadva el az osztályos munkától, hiszen
továbbra is ott láttam el ügyeletet, és végeztem kardiológiai szakrendelést. Tettem ezt
egészen 2012 decemberéig, amikor is a kórház ügyvezető igazgatói teendőinek az ellátásával bízott meg jelenlegi fenntartónk,
a GYEMSZI.
– Napjainkban miként működik a struktúrát váltott tapolcai kórház?
– 2012. július 1-je, azaz a struktúraváltás óta
– amióta a kórházban nincs aktív belgyógyászati és sebészeti osztály – tovább folyik
a betegek ellátása. Az ápolási osztály, mely
korábban is és jelenleg is 30 ággyal működik, gyakorlatilag 100%-os ágykihasználtsággal üzemel és fogadja a többnyire idős,
ápolásra szorulókat a helyiek és a környékbeliek megelégedésére. A krónikus belgyógyászati osztályon 40 beteget tudunk ellátni
és kezelni. Az osztályra a betegek részben a
környéki kórházak (Ajka, Keszthely, Veszprém) sürgősségi osztályairól kerülnek felvételre, illetve átvételre, de a betegek egy
része háziorvosi beutalóval, előzetes idő28

pontkérés és helybiztosítás után érkezik.
Ideggyógyászati beutalóval Ajkáról és Ajka
környékéről is látunk el osztályunkon beteget és kapnak infúziós kezelést, valamint nő
a reumatológiai javaslatra történő fájdalomcsillapítós, infúziós kezeltek száma is. Az
osztályon 10 körüli ágylétszámon egyelőre
még meg tudjuk oldani a nem akut kezelésre szoruló kórképek (magasvérnyomás beállítás, cukorbetegség kezelése, gyomor és
bélrendszeri betegségek) kezelését, melyeket szintén háziorvosi beutalóval, előzetes
időpont és helybiztosítás kérése után lehet
igénybe venni. Az osztályon kardiológiai
és gastroenterologiai szakrendelés is működik.
– A struktúraváltással a tüdőrehabilitáció
lett a kórház „fő profilja”. Milyenek az eddigi tapasztalatok?
– A tüdőgyógyászati- rehabilitációs osztály
jelenleg 71 ággyal működik. Az osztály vezetését ez év február elsejétől dr. Lengyel
László pulmonológus-rehabilitációs főorvos látja el. Az évtizedek óta ezzel a területtel foglalkozó szakember már elkezdte
azt a team munkát megszervezni, amellyel
a tüdőbetegek az eddigi gyógyszeres kezelésük és a barlang adta lehetőségek mellett kiegészítő kezelésekkel, programokkal
hozzájárulnak gyógyulásukhoz, állapotuk
javulásához. Ennek részeként komplex
tornaprogramban részesülnek a betegek
gyógytornászok segítségével, életmódbeli tanácsokat hallgathatnak meg, előadásokon tájékozódhatnak a betegségükkel
kapcsolatban, diétával kapcsolatos problémáikra napi rendszerességgel dietetikus

áll rendelkezésükre, hogy csak párat említsek azok közül, amelyek az orvos és a
szakszemélyzet,a nővérek munkáját segítik. Azt gondolom, hogy ez, ha lassan is, de
meg fogja hozni a gyümölcsét, el fog terjedni az osztályon történő igényes munka
végzésének híre az itt gyógyuló betegektől,
hiszen jelenleg még az egész ország területéről jöhetnek betegek beutalóval. El fogják
vinni hírünket, növelve ezáltal a kórház, a
város és a környék hírnevét is.
– Hogyan alakul a kórház jövője?
– Ez év február elsején aláírásra került a
támogatási szerződés a tüdőgyógyászati
rehabilitációs pályázattal kapcsolatban. Remélhetőleg az év végén elkezdődhetnek az
építkezési munkák. Folyamatban van egy
következő, beadásra váró „Struktúraváltás
támogatása a járó- és fekvőbeteg ellátás fejlesztésével” című pályázat, amelybe bekerülne a jelenlegi fizioterápia, egy vízi tornára szolgáló termálvizű medence, egy új
műtőblokk és egynapos sebészeti részleg,
laboratórium, valamint a sebészeti osztály
helyére kerülne a mostani ápolási osztály.
Új és modern betegfogadó egységgel várnánk a betegeket, az informatikai hálózat
is megújulásra kerülne. Terveztünk egy kb.
húsz fő befogadására alkalmas kápolnát is
ebbe az épületegyüttesbe. Az előző pályázattal szorosan összefüggésben, illetve arra
épülve szintén beadás alatt van „Az épületenergetikai fejlesztéseket szolgáló energiahatékonysági” pályázat, amely magába
foglalja a már meglévő épületek korszerű
külső szigetelését, a nyílászárók cseréjét, illetve az említett medence vízével való fűtés
megvalósulását, napkollektorok telepítését.
Reméljük, hogy ezek a pályázatok befogadásra kerülnek, és akkor elmondhatjuk,
hogy várhatóan 2015 második felére egy
korszerű, teljesen felújított kórházzal büszkélkedhet a város, amiben öröm lesz gyógyítani, ápolni és betegként gyógyulni.
N. Horváth Erzsébet cikke
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„Fenntarthatóság, őszinteség és megbízhatóság, emberközpontúság,
függetlenség, partnerközpontúság, töretlen ambíciók – ezek az értékeink.”
Török László

XXI. DUNAGÁZ
Szakmai Nap
- A Magyar Gázipari Egyesülés huszonegy
éven át szolgálta a szakmát. A gázpiac
2007-es átalakulása jelentősen megváltoztatta a helyzetet. A versenypiac és az
egyetemes szolgáltatói piac létrejöttével
a kereskedők konkurálni kezdtek, így az
érdekképviselet szinte lehetetlenné vált,
érdekellentétek alakultak ki.
Cikkünk a 32. oldalon

Új malom Gyermelyen
Újabb fejezethez érkezett a Gyermelyi
Zrt. több mint két évtizedes fejlesztéseinek története azzal, hogy április 26-án
átadták a cég új, kétmilliárd forintból felépült malmát Gyermelyen. A fejlesztéssel
tovább javul a mindmáig magyar magántulajdonban lévő vállalat versenyképessége és termelékenysége.
Cikkünk a 37. oldalon

A Bridgestone az Év Befektetője”
“
Az „Év Befektetője” kitüntetést a Magyarországon kiemelkedő befektetői teljesítményt nyújtó cégek elismerésére alapította a Nemzeti Külgazdasági Hivatal
(HITA). „Az év legtöbb munkahelyet teremtő vállalata 2012” címet - Tatabányára
tervezett beruházásával - a Bridgestone nyerte el.
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Az emberközpontú vállalat

A Grundfos sikertörténet

41 ország - 71 vállalat - 18.000 foglalkoztatott - évi 16 millió szivattyú = piacvezető szerep. Ilyen egyszerű a képlet. A keringető-, merülő-, centrifugál-, a vízellátás és
szennyvízkezelés szivattyúi és az adagolástechnikai termékek alkotják a főbb termékcsoportokat. Ezek mellett a Grundfos villanymotorokat és elektronikai termékeket is gyárt. 2000 óta 2000 magyar munkavállaló érzi a céget sajátjának, élükön Török
Lászlóval, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. ügyvezető igazgatójával.
Biatorbágyon logisztikai központ, Törökbálinton értékesítés, szerviz, Budapesten
pénzügyi és informatikai szolgáltatás,
Tatabányán cégközpont és gyár, Székesfehérváron két termelőüzem és kutatásfejlesztés – a Gundfos-helyszínek. Az
ügyvezető igazgatót hol Dániában, hol e
városokban lehet utolérni. Székesfehérvár az otthona, ám legtöbb idejét tatabányai irodájában tölti. A Vértesen átvezető
út 40 percét reggelente egyfajta csendes
ráhangolódásnak éli meg a természet világában, míg a hazaút az összegző értékelésé, a következő feladatok előkészítéséé a csodás közegben.
– Amikor 17 milliós beruházású új fehérvári gyár bokrétaavató ünnepségén a
dolgozók elégedettségét, örömét láttam,
elhatároztam, hogy erről is beszélünk Török úrral.
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– Jó, hogy átjött ez az érzés, amikor a vállalat legújabb létesítményének legmagasabb építési pontjához értünk. Ezt nagyon
megtanultam a dánoktól: a sikereket, fél sikereket meg kell ünnepelni! Legyen ez egy
új termék, az 5, 10 éves tagság, dolgozóink
önkéntes környezetvédelmi munkája… Ha
egy szelet torta, egy családi nap, egy ebéd
formájában, de igenis örüljünk együtt!
– Fontosnak érzi a vállalat iránti elkötelezettséget?
– Olyannyira, hogy e nélkül nem is lehetnénk ilyen lendületesek. Nagyon büszke
vagyok legutóbbi felmérésünk eredményére. 1500 fő motivációit és elhivatottságát
vizsgáló kérdőívünket 70%-os visszajelzés
követte. A dolgozók 30%-a első helyen a
cég márkanevét, a márkahűséget említette, 21% a közvetlen vezetőt, 15%-nak a
fizetés a legmeghatározóbb. Az, hogy egy

NÉVJEGY

Név: Török László
Születési helye: Marosvásárhely
Iskolái: Filozófustól a testnevelőiig mindenki
volt már a családban, mérnök nem. Ő – elsőként
– a Brassói Műszaki Egyetemen gépészmérnök hallgató, de diplomát már a Bánki Donát
Műszaki Főiskolán szerez. Később ugyanitt
termékfejlesztő szakmérnökként végez. MBA
diplomamunkáját Amerikában, a Purdue egyetemen védi meg 2008-ban.
Munkahelyek, munkatapasztalatok: 19942000-ig a Videotonban dolgozik. A hangdoboz
gyártásnál sokoldalú – a projektmunkában, üzletépítésben, a nemzetközi piacon való eligazodást igénylő – feladatköre volt, ami szakmai kihívást és fejlődést egyaránt jelentett. A vállalati
kultúra pedig olyan emberi értékeket és erényeket adott, hogy akár onnan is ment volna nyugdíjba, ha nem keresi meg egy fejvadász cég…
Miért váltott? A vállalati kultúra immár dán
hagyományokkal átszőve folytonosság lehet az
életében, a saját termékgyártás mint új erőpróba
–, s mindez egy világelső cégnél! Egy ilyen ajánlat megszédíti az embert, és igent mond.
Családja: felesége a szociális ágazatban tevékenykedik, jelenleg egy idősotthon munkáját
koordinálja igazgatóhelyettesként. Fia mester
szakos a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnök szakán, lánya közgazdásznak tanul a
Budapesti Corvinus Egyetemen. Sikerült őket
„megfertőzni”: mindketten dolgoztak nyári
diákmunkásként a Gundfosnál a gyártósoron,
amit TDK pályamunka követett, ill. a fia diplomamunkája is a céghez kötődő kutatás.
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világszínvonalú vállalat munkájának
részesei lehetnek – minden egyéb tényezőt megelőzött.
– A szervezet nívós díjakkal büszkélkedhet: „Legjobb első (fenntarthatósági) jelentés díj” (Deloitte),
„Ablakon bedobott pénz” – környezeti megtakarításokért (KÖVET),
„Fogyatékosság-barát munkahely”
díj, „Valóban felelős vállalat” díj
(MPRSZ). Hogyan tovább?
– Folytatjuk a kijelölt utat. Kutatásfejlesztésünk nemcsak a mérnöki
csoport növelésére vonatkozik, de az
egyetemek tudományos munkáihoz,
tehetséggondozásához, képzéséhez
is adunk támogatást. Friss diplomásainknak tehetségnevelő programot
indítottunk két éve. Állandó belső
képzések zajlanak nálunk. A napi
esetmegbeszélő projektjeink minden
dolgozó számára lehetőséget adnak
véleménynyilvánításra, ötletekre számunkra innovációt teremtve. A
2000 dolgozótól tavaly 6000(!) újítási javaslat érkezett (melyekre 50
millió forint jutalmat fizettünk ki).
Régebben a külföldi szakemberektől
lestük el a tudást, most ott tartunk:
tőlünk is tudnak tanulni. Oda-vissza
működik a cégnél a külföldi tanulmányút rendszer. Mi is küldünk 2-5
éves időszakra dolgozókat, de az is
hatalmas fejlődési lehetőség, ha valaki nálunk tölt 2-3 évet. Az anyavállalatnál komoly presztízst hoz
egy ilyen váltás, cégen belül pedig
komoly kapcsolódási pontokat jelent
mindkét forma.
– Egy-egy új technológia, szabványértékű minősítést jelent. Ezáltal akár
60%-os energiamegtakarítás érhető
el, azaz már most biztosított a 2015re előírt műszaki-energetikai színvonal, így válnak a Grundfos-termékek szinte legenergiahatékonyabbá a
piacon.
– Az alapítói szándéknak megfelelően a dolgozói létszám 3%-ában
megváltozott munkaképességűeket
foglalkoztatunk. Nálunk nem csak
szlogen az empátia. Természetessé
vált, hogy a 90 fő megmaradt képességére építjük az elvégzendő feladatokat. A vállalati kultúrához ez is
sokat ad. Jelent egyfajta biztonságot
is, ha ne adj Isten, valakivel valami
történik, a nagy baj közepette nem
kell attól tartania, hogy még a mun-

kahelyét is elveszíti. Átmeneti vagy
akár végleges megoldást tudunk
adni. Került itt sor már baleset,
rokkantság, sőt daganatos megbetegedést követő foglalkoztatási
rehabilitációra! Az orvos ajánlása
alapján rugalmasan alakítjuk a 4-8
órás munkarendeket, egyéb munkafeltételeket.
– A vállalat tulajdonosai egyre több,
bonyolultabb – akár még Dániában
kipróbálatlan – feladatot bíznak
ránk. Ez hallatlanul felelős dolog,
hiszen a legnagyobb gyáregységként
a cég globális épüléséhez tudunk
hozzátenni.
– A GMH 4 projekt mintha összegezné a vállalati erényeket…
– Összegzés és előrelépés. Fenntarthatóság, őszinteség és megbízhatóság, emberközpontúság, függetlenség, partnerközpontúság, töretlen
ambíciók – ezek az értékeink. A fehérvári új egységünk azért is épül,
mert egy újfajta projektgondolkodást valósítunk meg a kutatás-fejlesztéssel együtt. A sorozatgyártás
mellett képesek vagyunk egyedi,
akár egydarabos megrendelés kivitelezésére, hogy a legoptimálisabb
szivattyúrendszert és termékcsoportot adjuk el. Speciális applikáció,
gyártási igény, a vevőkkel és értékesítőkkel való állandó kapcsolat van
jelen egy más típusú alapellátás, dinamika, kompetencia, aktivitás hozzáadásával. Régebben kicsit irigykedtem azokra, akik saját terméket
gyártottak, fejlesztettek – ez most a
Grundfosnál megadatott számomra. Szeretem a feladatbővülést, a jó
közösséget, a pozitív gondolkodást,
tenni akarást magam körül.
– Ha a Grundfostot a kormány stratégiai partnernek kérné föl, hogyan
fogadnák?
– Nem került még szóba tulajdonosi, vezetői szinten ez a téma. Már a
válság előtt is a 100 nagyvállat egyike voltunk, most nagyságrendileg
úgy ötvenedikek lehetünk. Nagyságrendünk, növekedési rátánk,
beruházási intenzitásunk, felelős
gondolkodásunk azt hiszem, alkalmassá tenne bennünket az elkötelezett együttműködésre.
Dr. Göde Andrea

Fotó Dr. Göde Andrea
Az GMH 4 bokrétaavató ünnep pillanatai
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Az elnökségben (balról-jobbra):
Dr. Kaderják Péter,
Salzinger György, Störk Imre,
Szalainé Papp Erzsébet, Tajti Péter

A szakmai fórumon idén is jelen volt a gázipar krémje

XXI. DUNAGÁZ Szakmai Nap
Dobogókő adott otthont idén a rangos gázipari szakmai fórumnak. A főszervező, DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. részéről Gáspár Jánosné vezérigazgató fogadta a vendégeket, az eseményt Fülöp Lajos,
a DUNAGÁZ Zrt. szakérője nyitotta meg. Magazinunk Tajti Pétert, a délelőtti programok levezető elnökét, az
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. általános vezérigazgatóját, a Földgázelosztói Együttműködés Fórumának elnökét szólaltatta meg.
- Miért lett idén csupán egynapos a
gázipar jól ismert fóruma?
- Mi magunk sem gondoltuk, hogy
ilyen sokan megtisztelik az idei összejövetelünket, Az előkészítő bizottságban - a cégek visszajelzései alapján -,
jóval szerényebb létszámmal számoltunk. Úgy gondoltuk azonban, hogy a
folyamatosság, a szakmaiság megtar-
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tása nagyon fontos, ezért igyekeztünk
a költségek csökkentésével segíteni.
Egy napba sűrítettük bele a programot.
Örömmel tapasztaltuk, hogy a szakma
értékelte a törekvéseinket, és a gázipari infrastruktúra üzemeltetőinek
krémje képviseltette magát szakmai
napunkon.

- A teltház maximálisan visszaigazolta az elképzelésüket, de mégis
mitől ez a kitartó érdeklődés évről
évre?
- Fontos fórum ez, mert úgy látjuk, a
műszaki területek a gáziparban ma
háttérbe szorultak, a pénzügyi befektetés, a megtérülés került előtérbe. A
társaságoknak azonban – bármilyen
is a gazdasági környezet – műszakibiztonsági téren mindenképpen helyt
kell állniuk. A mi dolgunk, hogy folyamatos és biztonságos szolgáltatást
nyújtsunk, védjük a környezetünket,
és üzemeltessük a vezetékeinket, méghozzá a legjobb minőségben. Ehhez
pedig a naprakész szakmai ismeretek elengedhetetlenek. A DUNAGÁZ
szakmai napjai emellett azért is népszerűek, mert a gázipari infrastruktúra üzemeltetésével viszonylag kevés
társaság foglalkozik, ezért ez egy szűk
körű szakmai fórum. Jól ismerjük egymást, és azonosak a problémáink. A
DUNAGÁZ szakmai nap a fiatal szakemberek számára is vonzó. A gázipari
szakemberek úgynevezett „második
generációja” most kezd szerepet vállalni a szakmában. Azok, akik a’70-es
években, a gázfelfutás idején voltak
fiatalok és vállalták ezt az akkor újnak számító területet, ma már jócskán
a 50-es éveiket tapossák, és hamarosan nyugdíjba vonulnak. Át kell tehát
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Bod Péter Ákos
a kamarában

adni, illetve venni a stafétabotot. Ezek
a fiatalok jól láthatóan rendkívül elkötelezettek, és itt előadóként, felszólalóként találkozhatnak a szakma megszállottjaival, egy-egy társaság vagy
az iparág ikonjaival. Az is az esemény
mellett szól, hogy gyakorlatilag nincs
másutt Magyarországon olyan szakmai fórum, ahol ezeket a műszaki jellegű problémákat meg lehetne vitatni.
Általában kereskedelmi jellegű konferenciákat szerveznek, ahol azt lehet
megtudni, hogy honnét lehet gázt beszerezni, milyen áron lehet azt eladni,
hogyan lehet azt a fogyasztó felé prezentálni. A mi feladatunk azonban az –
függetlenül attól, hogy ki a kerekedő –,
hogy a gázt, ami az országba belép,
elvigyük a fogyasztókhoz a lehető legjobb minőségben, és a legnagyobb biztonságot garantálva.
- Nagyon gazdag programmal várták
a szakma képviselőit. Milyen koncepció mentén állították ezt össze?
- Három fő vonalat követtünk: az iparági kitekintés a jövőnkről szól, a másik
kettő pedig a két fő tevékenységünket
érinti - az egyik a közterületeken lévő
gázelosztó-vezetékek üzemeltetésével
kapcsolatos, a másik pedig a telekhatáron belüli biztonsági felügyelettel.
Eszerint szerkesztettük az előadásokat
is, melyek a délelőtt folyamán jellemzően az elmúlt hónapokban megváltozott
jogszabályokat tekintették át. A délutáni előadások inkább a szakmát érintő
speciális területekkel foglalkoztak
olyanokkal, mint a jogszabályváltozás
ellentmondásainak feloldása, vagy a
szakképzés kérdései.
Remek példája ennek az ötévente kötelező műszaki biztonsági vizsgálatokról szóló törvényi előírás. Ehhez
naponta körülbelül ezer vizsgálatnak

kellene megtörténnie. Ezzel szemben
azt látjuk, hogy - csupán két nagy gáztársaságot vizsgálva - szeptember óta,
amióta a jogszabály érvénybe lépett,
összesen nincs még ezer ilyen vizsgálat. A törvényi előírások szerint az év
végéig pedig háromszázezernek kellene megvalósulnia. Ez tehát képtelenség. Látszik, hogy itt valami kampányt
kellene indítani, felhívni a fogyasztók
figyelmét erre a kötelezettségükre.
Ilyen esetekben mi kezdeményezünk,
javaslatot teszünk, próbálunk lépni a
megoldás érdekében, hiszen nagyon
fontos dologról van szó, emberek halnak meg a vizsgálatok hiánya miatt
szénmonoxid mérgezésben.
- Új érdekképviseleti szervet is létre
hoztak. Mi baj volt a régivel?
- A Magyar Gázipari Egyesülés huszonegy éven át szolgálta a szakmát. A
gázpiac 2007-es átalakulása jelentősen
megváltoztatta a helyzetet. A versenypiac és az egyetemes szolgáltatói piac
létrejöttével a kereskedők konkurálni
kezdtek, így az érdekképviselet szinte
lehetetlenné vált, érdekellentétek alakultak ki. Az egyetemes piacnál még
lett volna értelme az együttgondolkodásnak, ám a társaságok zömének volt
versenypiaci kereskedője is, ezért ez is
nehézkessé vált. Nekünk, az infrastruktúra üzemeltetőinek valamennyivel
együtt kell működnünk. Miután a kereskedők nem tudtak megegyezni, az
egyesület a végelszámolás mellett döntött. Mi földgázelosztók pedig rögtön
létrehoztuk az új szervezetünket, mert
továbbra is szeretnénk komoly szerepet vállalni a jogszabályalkotásban, a
műszaki követelményrendszer kialakításában. Ezért hoztuk létre a Földgázelosztói Együttműködés Fórumát.
Cseh Teréz

Székesfehérvár - „A magyar gazdaság helyzete és
kilátásai Európában” címmel tartott előadást Bod
Péter Ákos közgazdász, a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a Magyar Nemzeti Bank egykori
elnöke Székesfehérváron, a Gazdaság Háza Európa Klubjában.
A neves szakember rámutatott arra, hogy a válságot megelőző években, 2006-2008 között, míg
a szomszédos országok gazdasága dinamikus fejlődést mutatott, hazánkat a stagnálás jellemezte.
Ebből is látszik, hogy a válság hazánkat még inkább felkészületlenül érte, és a helyzet nagyon lassan javul. A beruházások zuhanni kezdtek, a belső
fogyasztás minimális, kizárólag az exportra tudunk
építeni, és bár a beruházások terén trendforduló
várható, a válságból való kilábalás még jó ideig
eltarthat. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a vállalati
hitelezés – hasonlóan a balti országokhoz – mélyponton van. A magyar hitelezés mértéke a spanyo-

léhoz hasonlítható. A magyar helyzet azonban nem
számít kivételnek.
A Magyar Fejlesztési Bank makrogazdasági prognózisa szerint lassú javulás várható, az európai
trendet követve, fordulatra számíthatunk, de sok
minden függ a uniós források alakulásától is.
Addig is a megoldás az export irányába mutat, a
Kárpáp-medence gazdasági lehetőségeinek kiaknázása egyfajta kitörési pontot jelenthet, melyhez
az EXIM Bank kínál finanszírozási megoldásokat is.

A Grabarics Kft.
Harkányban dolgozik
Dunaújváros-Harkány - Elindult Harkányban a
Balneológiai épület bővítése, a megbízásról a vállalkozói szerződést a kivitelező Grabarics Építőipari
Kft. és a projekt megvalósítására létrehozott konzorcium vezetője, a Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház NKft. 2013. április 5-én írta alá.
Az új épületrész megvalósítására a szerződés megkötésétől számítva 315 nap áll
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Uniós támogatásból jött létre a KomáromEsztergom Megyei Metál-Klaszter Tatabányán
A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 21 millió forint uniós támogatást nyert 2011-ben a „Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása” című
pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 27 millió forintos összköltségvetést
meghaladó keretből a klaszter tagjai jelentős
mértékben növelték közös piaci és marketing,
innovációs és fejlesztési tevékenységüket.
A 2012. január 1-jén alakult Komárom-Esztergom
Megyei Metál Klaszter idén április 26-án, a tatabányai Metál-Expo Fémipari Szakkiállítás keretén belül tartotta projektzáró ülését.
A 17 alapító tag – többségében fémipari cégek – a
Klasztert azon célból hozta létre, hogy az előmozdítsa a tagok egymás közti együttműködését, gazdasági versenyképességük növelését, közös piaci
és marketing, innovációs és fejlesztési tevékenységüket. A Klaszter működéséhez szükséges üzleti infrastruktúrát az integrátori szerepet betöltő
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara biztosítja, ellátva egyúttal a működéséhez kapcsolódó szervezési és menedzselési
feladatokat.
A tagok – a kezdeti együttműködés eredményei és

tapasztalatai alapján – közös fejlesztési stratégiát
dolgoztak ki, mely megalapozta a Klaszter hosszú
távú működését, a tagok fenntartható fejlődése,
a közös innováció és fejlesztés, az üzleti sikeresség érdekében. Most, az uniós támogatással ezen
cégeknek lehetősége nyílt többek közt külföldi
vásárokon való részvételre, ezáltal külföldi partnerekkel és belföldi klaszterekkel való megismerkedésre, kapcsolatépítésre. A pályázati időszak
során több új munkahely teremtődött, a termelési,
technológiai együttműködés lehetőségeinek kiaknázásával, az egymással való kooperációval, a
jobb kapacitás-lekötés előmozdításával jelentősen
javultak a tagvállalkozások gazdasági mutatói.
A Klaszter elsődlegesen az alapító vállalkozások
körében működik, de nyitott a klaszterhez csatlakozni kívánó, hasonló szakterületen működő vállalkozásokkal, intézményekkel történő együttműködésre, amennyiben azok a Klaszter által
kitűzött és felvállalt célokat elfogadják, illetve
magukévá teszik.
A klaszterről bővebb információ:
www.kemkik.hu
Kapcsolattartó:
Vértesi Gabriella, 34/513-023 gabi@kemkik.hu
Pályázati azonosító: KDOP-1.2.1-11-2011-0010

KEMEXPO, másodszor
Tatabánya - A kiállítás és vásár megnyitóján elsőként Popovics
György, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte a közönséget és a kiállítókat, majd átadta a megye vásári
díját. A kiállítók szemléjén az elnök úr az Agrogold számára szavazott bizalmat. Őt követve Dr. Kupcsok Lajos országgyűlési képviselő,
az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Biztosságának tagja. Beszédében kiemelte, hogy fontos az, hogy a KEMEXPO által született
gazdasági kapcsolatok az elkövetkező egy év során is követve, ápolva
legyenek. A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara díjait Juhász József elnök úr adta át. A Zoltai Dániel kamarai titkárral közösen kiválasztott különdíjat a Szőllősi Travel Kft., valamint a
kamarai arculatdíjat a Manóműhely standja vehette át. A KEMEXPO
által megítélt vásári díjat a Vibi Kft-nek nyújtotta át a rendező Moriani
Consulting Kft. ügyvezetője, Hetei Zoltán.

gazdaság, vállalkozás

Nagy adózók fogadása
Az idén az új Fő téren megépült városházi tanácsteremben fogadta
Schmidt Csaba polgármester a legnagyobb adózó cégek vezetőit. Az
eseményen előadást tartott Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági államtitkár. A meghívott vendégek között ott volt Bencsik János a város
országgyűlési képviselője is.
A polgármester elmondta: a város területén beszedett helyi adó 2012-ben
meghaladta az 5.207 millió forintot, ezt
a Környétől átvett 518 millió forint bevétel egészítette ki. Így az összes helyi
adóbevétel 5.726 millió forint volt Tatabányán. Ez az összeg 118,1 százaléka
a 2011-es bevételeknek.
Schmidt Csaba ismertette azt is, hogy
a 2012. évi iparűzési adó összege 4.251
millió forint volt, amely a 2011. évi 111,2
százaléka. Az Ipari Parkban, Környe
közigazgatási területén működő vállalkozások által befizetett, Tatabányát
megillető adóbevétel 29 százalékkal
nőtt a 2011. évihez képest.
A 2011-es évben a helyi adóbefizetések a város teljes bevételének 27,8 százalékát, 2012-ben pedig várhatóan 30,7
százalékát teszik ki. Ez utóbbi adat is
jól mutatja, hogy az adófizetők szerepe
továbbra is meghatározó a város működéséhez és fejlesztéséhez szükséges
források biztosításában – hangsúlyozta a polgármester.
A városvezető egyebek mellett szólt
arról is, hogy a 4,3 milliárd forintnyi
iparűzési adót 6.327 vállalkozás fizette be. A 2,5 millió forint, vállalkozási

a kivitelező rendelkezésre. Az épület kivitelezése a kórház folyamatos üzemelése
mellett történik. A balneológiai épület bővítésének
megvalósítására a Zsigmondy Vilmos Harkányi
Gyógyfürdőkórház NKft. A „Harkányi gyógyvíz Egészséget adó és megőrző őselem” című projekt
keretében kerül sor. A meglévő Balneológia épület
az építtetői igényeknek és beépítési lehetőségeknek megfelelően kerül bővítésre. Az elkészült épületet a dunaújvárosi Grabarics Építőipari Kft. 2014.
februárjában adja át az építtető részére.
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18 százalékkal nőtt a helyi adóbevétel Tatabányán

szintű adóalapot meg nem haladó
kisvállalkozásoknak 2012. évben az
adó 25 százalékát nem kellett megfizetniük. A jogosultak által igénybevett
mentesség értéke több mint 10 millió
forintot tett ki. A tíz legnagyobb adózó között a 2012-es esztendőben kilenc
termelő (2011-ben is kilenc), egy szolgáltató (2011-ben is egy) társaság található.
A legnagyobb adózók:
AGC Glass Hungary Kft., Alpla Műanyag Csomagolóipari Kft., ASG
Gépgyártó Kft., AVE Tatabánya Zrt.,
BD Medical Becton Dickinson Kft.,
Bridgestone Tatabánya Kft., Coloplast
Kft., Delphi Connection Systems Hungary Kft., Észak-dunántúli Vízmű
Zrt., Gasztrometál Zrt., Graboplast
Zrt., Grundfos Magyarország Gyártó Kft., Henkel Magyarország Kft.,
Impreglon Kft., Mivisa Hungary Kft.,
Natura Margarin Kft., OTTO FUCHS
Hungary Kft., Reckitt Benckiser Kft.,
SANMINA-SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Kft., Scholzalu Tatabánya
Kft., SCS-Stahlschmidt CableSystem
Kft., Tatabánya Erőmű Kft., Vértes Volán Zrt.
T.O.

Technológiafejlesztés
a Continental-nál
Veszprém - A Continental Automotive Hungary
Kft. 321 millió forint uniós támogatást nyert a
„Komplex technológiafejlesztés és foglalkoztatás
támogatása” tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat négy új gyártósor gépbeszerzéseit, a kiszolgáló területeken a ka-

pacitásbővítés miatt fellépő egyéb eszközigények
kielégítését, infrastrukturális fejlesztést, valamint a
félautomata gyártósorokhoz közvetlenül kapcsolódó létszámbővítést tartalmazza, futamideje 2012.
júliustól 2014. júniusig tart. A „Technológiafejlesztés a Continental Automotive Hungary Kft. veszprémi gyárában” című projekttel együtt, a vállalat
összesen csaknem 5 milliárd forint költségű beruházást valósít meg, és 260 új munkahelyet teremt.

Irodát nyitott
a KEMKIK
Kisbér - A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Tatabánya és Esztergom
után Kisbéren nyitotta meg harmadik kirendeltségét, mely a térség közel 400 vállalkozója számára hozza közelebb a

A

Tatabánya legnagyobb adózói, a városvezetők és a meghívott vendégek az ünnepség után
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Mezőgazdasági gépek
arzenálja várta idén is a
szépszámú látogatók tömegét

Ismét nagy sikere volt a tavaszi mezőgazdasági gépkiállításnak Tatán

Rotáció Expo –
immár huszonegyedszer
Nehezen indult az idei kiállítás, anyagi problémákkal, egészségügyi gondokkal, kevés számú jelentkezővel
küzdött a Rotáció Kft. vezetősége. Ám ahogy megszokhattuk több mint két évtized alatt, Michl József tatai
polgármester jelenlétében és bíztató szavaival rendben megnyílt március 8-án a XXI. Rotáció Expo. Harmath
József ügyvezető igazgató, a vásár motorja értékelte az idei rendezvényt.
- A kiállítók száma – kezdte beszámolóját
Harmath József - idén valamivel kevesebb volt az előző évekhez viszonyítva,
ez annak tudható be, hogy 2012. mindenkinek elég gyenge éve volt. Ennek
ellenére megtelt vásározókkal az edzőtábor csarnoka, és a külső téren is voltak személyautók, és nagyobb mezőgazdasági gépek. A látogatók számát
illetően sokkal kedvezőbb a kép. Bár a
kevesebb kiállító miatt spórolni kellett
a reklámmal is, mindkét napon sokan
meglátogatták az expót. Legalább an�nyian, sőt talán még többen is voltak,
mint az elmúlt esztendőkben. Ismét
vendégül láthattuk vasárnap a magyar
favágó, azaz Timbersport válogatottat,
akiknek bemutatójára hatalmas tömeg
volt kíváncsi.
– A kiállítók többnyire elégedettek
voltak – tette hozzá –, eredményesnek
ítélték a két napot, nagy részük úgy
búcsúzott, hogy jövőre is itt a helyük.
A rendező cégünk, a Rotáció Kft. forgalma is megfelelt az elvárásoknak,
bár ez még nem látható pontosan, van,
aki csak előleget adott, és később veszi
át a vásárolt gépet. Olyan is előfordult,
hogy kifogyott raktárról a megrendelt
eszköz, így az újabb szállítmányok beérkezésekor fogják azt vevők megvásárolni.
- A válság nehezen múlik el – fejezte be
a beszélgetést Harmath József -, bár egy
36

kicsi kis elmozdulás érezhető pozitív
irányban. Az idei forgalmat még nem
tudjuk felmérni, de a visszatérés reményében elköszönt partnereink bíztatá-

sára támaszkodva bizonyára lesz huszonkettedik Rotáció Expo 2014-ben.
veér

A XXI. Rotáció Expót Michl József, Tata polgármestere nyitotta meg
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Akár napi 150 tonna durumbúza is őrölhető

Új malom Gyermelyen
Újabb fejezethez érkezett a Gyermelyi Zrt. több mint két évtizedes fejlesztéseinek története azzal, hogy április 26-án átadták a cég új, kétmilliárd forintból felépült malmát Gyermelyen. A fejlesztéssel tovább javul
a mindmáig magyar magántulajdonban lévő vállalat versenyképessége
és termelékenysége.

kamarai szolgáltatások teljes spektrumát mondta el az iroda megnyitóján a kamara
elnöke. Juhász József hozzátette, a Bakonyalja térsége földrajzi elhelyezkedése miatt kedvezőtlenebb
helyzetben van a megyében és a kamara stratégiájában kiemelt helyen szerepel a vállalkozókkal való
kapcsolattartás erősítése. A kamara az iroda megnyitásával szeretné segíteni a vállalkozók tevékenységét, ezen felül meg kíván felelni a regisztrációból
adódó többletfeladatoknak, valamint a szakképzésben való részvételből adódó kihívásoknak.
Az iroda az ipartestület székházában található, kezdetben a hagyományos piacnapon, csütörtökön kilenctől délután egy óráig tart nyitva, de igény esetén
a félfogadási idő bővíthető. A kamara megpróbál az
érdeklődők minden kérdésére válaszolni, ha nem a
helyszínen, akkor a központból kapott segítséggel.
A kisbéri iroda megnyitásán a megjelenteket köszöntötte Popovics György, a megyei kozgyűlés elnöke és
Dr. Udvardi Erzsébet, Kisbér polgármestere.
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Vállalkozói
nagykövetek
Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter is megtisztelte jelenlétével az új malom átadó ünnepségét

A nem mindennapi fejlesztés jelentős
kapacitásbővülést tesz lehetővé a cégcsoport számára: az új malom 24 óra
alatt 200 tonna lágybúza, illetve 150
tonna durumbúza őrlésére képes.
„A Gyermelyi cégcsoport története, a
Gyermelyi csoda maga képviseli a Nemzeti
Vidékstratégiában is megfogalmazott célokat: a több lábon állást, a nagy hozzáadott
értékű termékek előállítását. A bevétel jelentős részét folyamatosan fejlesztésekre
költi a cég, az alapanyag előállításától a
késztermékig minden egy kézben, a közösséget alkotó tulajdonosok kezében van” –
fogalmazott Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter.

Az eseményen Tóth Béla, a Gyermelyi
Zrt. igazgatója a vállalat elmúlt huszonöt évének történetét mutatta be.
Mint elmondta, az első malom építését 1986-87 táján az indokolta, hogy
addig változó minőségű lisztet tudtak
vásárolni a piacon, amelyből nehéz
volt állandó minőségű készterméket
gyártani. Az azóta eltelt idő a folyamatos fejlesztésekről szólt. „A fajlagos
mutatók egyértelműen jelzik, hogy a
termelés hatékonysága nagyot nőtt a
kezdetek óta” – tette hozzá Tóth Béla,
majd kiemelte: a Gyermelyi jelenleg is
fejleszt, új gabonatároló és egy új lisztcsomagoló épül a cég telephelyén.
Tárnay Olivér

Székesfehérvár - Újszerű üzleti kapcsolatépítést,
hatékony partnerkeresést kínál az Enterprise Europe
Network magyarországi hálózata. Székesfehérváron, a Gazdaság Házában hazai nagykövetei mutat-

koztak be, köztük Belegrai Péter (MOTE Kft. ügyvezetője) a Közép-dunántúli Régió képviselőjeként. A
nagykövetek arról számoltak be, hogy a hálózattal
együttműködve milyen eredményeket, sikereket értek el a külpiacon. Az EEN adatbázisában 50 ország
üzleti ajánlatából válogathatnak a hazai cégek, sőt a
saját ajánlataikat is megjeleníthetik a rendszerben.

Stratégiai
együttműködés
a Dalkiával

Impozáns látvány az új malomépület, ahol naponta 200 tonna lágy-,
és 150 tonna durumbúzát tudnak megőrölni

Budapest-Dorog - Stratégiai együttműködési
megállapodást írt alá Magyarország Kormánya és a
közüzemek, valamint ipari vállalatok számára energiaszolgáltatást nyújtó Dalkia Energia Zrt. A megállapodás alapján rendszeres egyeztetések kezdődhetnek a kormány képviselői és az energetikai cég
között. A francia Dalkia csoporthoz tartozó Dalkia
Energia Zrt. a tizennyolcadik vállalat, amellyel a
kormány stratégiai együttműködési megállapodást
írt alá a magyar gazdaság versenyképességének
javítása érdekében.
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“Az Európai Iskolák egy Élhető Bolygóért”projekttel arra akarjuk felhívni a
diákok figyelmét, hogy ők is aktívan részt vállalhatnak környezetük jövőjének
alakításában”

Barbara Tauscher

Útban
a Nobel-díj felé…
Négy székesfehérvári diák indult a Kutató Diákok Országos Konferenciáján. Az
1996-tól induló mozgalom kiemelkedően
tehetséges középiskolások támogatására
szerveződött. Egy-egy problémamegoldással foglalkozó fiatalt abban segítenek,
hogy laboratóriumok, intézetek, műhelyek lehetnek kutatásának bázishelyei,
az ott dolgozók pedig felnőtt mentorként
állhatnak mellette.
Cikkünk a 42. oldalon

Pannon Egyetem
Szakmai egyeztetés Székesfehérváron
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a Nemzetgazdasági Minisztérium felkérésére és a Nemzeti Innovációs Hivatal koordinálásában készítette el
a Közép-dunántúli Régió intelligens szakosodási stratégiáját (RIS3) a 2014-2020
közötti időszakra. A dokumentum, a többi hat régió hasonló stratégiájával és a
nemzeti intelligens stratégiával együtt előzetes feltételei annak, hogy Magyarország az EU Strukturális Alapokból innovációs, kutatási és fejlesztési célokra
támogatási forrásokhoz jusson. A stratégia kidolgozásának egyik állomása a
márciusban, Székesfehérváron megtartott workshop volt.

„Energia ellátó és hasznosító rendszerek korszerűsítésének és hatékonyabb
üzemeltetésének tervezése és optimalizálása megújuló energiaforrások és
infokommunikációs technológiák felhasználásával” címmel 759 659 801 forint
összegű támogatást nyert el a Pannon
Egyetem. A projekt TÁMOP-4.2.2.A-11/1/
KONV-2012-0072 azonosító számon került nyilvántartásba. Az összeget az egyetem kutatási kapacitásának fejlesztésére
fordítja.
Cikkünk a 40. oldalon
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Hasznosítják a műszaki tudományos potenciált

Projektnyitó a Pannon Egyetemen
„Energiaellátó és -hasznosító rendszerek korszerűsítésének és hatékonyabb üzemeltetésének tervezése és
optimalizálása megújuló energiaforrások és infokommunikációs technológiák felhasználásával” címmel
759 659 801 forint összegű támogatást nyert el a Pannon Egyetem. A projekt TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV2012-0072 azonosító számon került nyilvántartásba. Az összeget az egyetem kutatási kapacitásának fejlesztésére fordítja.
A projektnyitó rendezvényt Dr.
Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem
rektora nyitotta meg. Köszöntőjében
rámutatott a projekt által támogatott
kutatások jelentőségére, s kiemelte az
egyetem műszaki tudományos potenciálja hasznosításának fontosságát az
energiaellátó rendszerek fejlesztésében. A Pannon Egyetemen olyan szakemberek dolgoznak, akik nemzetközi
szakfolyóiratokban publikálnak, ezzel
is hozzájárulva az egyetem nemzetközi elismertségéhez, mondta.
Ezt követően Piglerné dr. Lakner Rozália, a Műszaki Informatikai Kar
dékánja mutatta be a kar oktatási-kutatási tevékenységét, és kiemelte a projekt jelentőségét az érintett szervezeti
egységek szempontjából. Rácz Géza
projektmenedzser ismertette a projekt
előzményeit, célkitűzéseit, résztvevőit,
valamint a projekt feladatait.
Dr. Mizsey Péter egyetemi tanár, a
projekt szakmai vezetője beszélt a Műszaki Kémiai Kutatóintézet által megvalósítandó feladatokról. Ezek többek
között a megújuló termikus energia
hasznosítására alkalmas új hőtároló
anyag kifejlesztése, a megújuló energia
termelését és a technológiai energiaigény csökkentését megcélzó új eljárások kidolgozása.
Dr. Simon Gyula egyetemi docens
bemutatta a Rendszer- és Számítástudományi Tanszék kutatási feladatait,
amelyben célul tűzték ki fenntartható
energiaellátó rendszerek adatgyűjtésének és modellezésének tervezését,
valamint olyan költséghatékony mérőrendszerek megtervezését és tesztelését, amelyek elősegítik a környezettu40

datos energiafelhasználást.
Dr. Magyar Attila egyetemi docens ismertette a Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszék projektben
vállalt feladatait, melyek a megújuló
energiaforrásokra támaszkodó energiatermelő egységek és energiatárolók
optimális tervezése, üzemeltetése és
irányítása.

A nemzetközi együttműködésben
megvalósuló projekt 2012. október
1-jén indult és 2015. január 31-ig tart.
Mintegy 70 hazai és külföldi kutató,
valamint doktorandusz 28 hónapos intenzív munkája biztosítja a kutatások
eredményességét.
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A Csitáry G. Emil szobor mintái a városházán

A lakosság
véleményét is várják
Székesfehérvár ünnepi évére számos rendezvénnyel, kötettel és természetesen új köztéri alkotásokkal, megújuló zöldfelületekkel is készül a
város. Csitáry G. Emil egykori polgármesternek is szobrot állíttat 2013ban az önkormányzat. Két alkotó fogadta el a felkérést, az általuk készített maketteket most a városháza első emeleti aulájában bárki megnézheti és véleményezheti.
A 2013-as Szent István Emlékévvel
nemcsak államalapítónkra emlékezünk, hanem a Fehérvár életében
egykor fontos szerepet betöltő személyeknek is igyekszik emléket állítani
a város önkormányzata. Ennek eredményeként jelent meg Csitáry G. Emil
naplója és szerveztek ünnepi programsorozatot februárban tiszteletére.
Az egykori, meghatározó közéleti vezető mellszobra a Rózsa-ligetben kerül
felállításra, Csitáry G. Emil július 29-i
születésnapjának évfordulójához kapcsolódóan.
Csitáry jegyzőként, majd 1931 és 1941
között polgármesterként tevékenykedett, illetve az utolsó két évben és az
azt követő két esztendőben a főispáni
tisztséget is betöltötte. 1932-ben szü-

letett meg a döntés ’38-as Szent István
jubileumi esztendő megünnepléséről,
ezt követően tervszerű városfejlesztés
kezdődött, melynek során a mai városképet alapjaiban meghatározó beruházások valósultak meg. Csitáry Emil
kiemelkedő szerepet játszott a ’38-as
Szent István-emlékév megszervezésében, és az Országgyűlés Székesfehérvárra hozatalában.

Intelligens
Szakosodási Stratégia
Veszprém - A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség a Nemzeti Innovációs Hivatallal,
a Nemzetgazdasági Minisztériummal és a Pannon
Egyetemmel együttműködve készíti a Közép-Dunántúl Intelligens Szakosodási Stratégáját (RIS3
Stratégia), mint a 2010-ben elkészült RIS továbbfejlesztését. A RIS3 céljainak elérését támogatja a
Pannon Egyetemen megvalósuló TÁMOP-4.2.108/1-2008-0007 azonosítójú, „Egységes Tudás- és
Technológiatranszfer platform a kiterjesztett Középdunántúli tengelyen” című projekt.

Szakma Sztár Fesztivál
Komárom-Esztergom megye - Közel négyezer
elődöntős közül kétszáz diák jutott a döntőkbe a VI.
Szakma Sztár Fesztiválon. A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara által szervezett versenyen a burkolók között Tóth Dávid végzett az élen, (Tatabánya,
Kandó Kálmán Szakközépiskola, felkészítő tanára
Molnár Béla). A szerszámkészítők győztese Lipka

A két szoborminta három héten át lesz
kiállítva, így az Aba-Novák secco és
annak tervei mellett most ezeket is érdemes megtekinteni a városháza első
emeletén. Mellettük a részletes műleírást és a látványterveket is elhelyezik,
valamint egy emlékkönyvet tesznek
ki, ebbe írhatják bele benyomásaikat,
véleményüket a látogatók.

Miklós (Esztergom, Géza Fejedelem Szakközépiskola, felkészítő tanára Mezei Mihály). A rendezvényt
Orbán Viktor miniszterelnök nyitotta meg, akit a
Mária Valéria-híd Géza Fejedelem Szakközépiskolában készített makettje előtt üdvözölt a KomáromEsztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Juhász József és titkára, Zoltai Dániel.

Szupertiszta műanyag
az Adu Develop Kft.-nél

Csitáry G. Emil szoborterv

Székesfehérvár - Nagy érdeklődés mellett zajlott
Székesfehérváron az Uniós Fejlesztések Nyílt Napja
– séta a kulisszák mögött elnevezésű program. Az
Adu Develop Kft. a 216 millió forint összköltségű
kutatás-fejlesztési pályázat eredményét mutatta be
az érdeklődőknek. Az ipari méretű, ún. szupertiszta
műanyag újrahasznosítási eljárás kifejlesztése a Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása pályázaton nyert 149 millió forint támogatásból
valósulhatott meg az Új Széchenyi Terv segítségével. A készülék nemcsak hazai, hanem nemzetközi
szinten is egyedülálló megoldást képvisel.
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Kutatás - tehetség - siker

Útban a Nobel-díj felé…
Négy székesfehérvári diák indult a Kutató Diákok Országos Konferenciáján. Az
1996-tól induló mozgalom kiemelkedően tehetséges középiskolások támogatására szerveződött. Egy-egy problémamegoldással foglalkozó fiatalt abban segítenek, hogy laboratóriumok, intézetek, műhelyek lehetnek kutatásának bázishelyei, az ott dolgozók pedig felnőtt mentorként állhatnak mellette.
Dr. Ujvári Sándor szurkolt tanítványainak. Az
első forduló 4:4 arányú továbbjutása páratlan
eredmény Fehérvárnak és a Lánczos Kornél Gimnáziumnak. A tanár úr így idézi föl az eseményeket:
- A második fordulóban az első helyezés
mellett a kiadható nagydíjat is megszereztük, míg a másik csoportból Emil hozta el
a legmagasabb elismerést. Róla gondoltam,
hogy nyerni fog, hisz évek óta dolgozik a témáján, a másik két rangos díjra nem mertem
gondolni. Amióta van ilyen verseny, szinte
mindig rá lehet venni valakit a kutatásra. A
lányok, remélem, jövőre megint indulnak, s
jelentkezett egy elsős érdeklődő is. Szóval:
folytatjuk. Az elsők 20, a nagydíjasok 30 felvételi pontot és 50.000 forintot kaptak, valamint lehetőséget arra, hogy pályázzanak a
Nobel-díj átadó ünnepségén való részvételre.
Nyerki Emil az erős mágneses tér növényekre gyakorolt hatásának vizsgálatáért kapott
NAGYDÍJ-at. A következőket mondta:
– Ezzel az előkezeléssel a növények gyorsabban fejlődnek, ellenállóbbak a faggyal és
a szárazsággal szemben, a dísznövényeken
több virág jelent meg. A haszonnövényeknél nagyobb terméshozamra számítunk. A
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biológiához egy konferencián megismert
társam – Papp Tibor, PE Georgikon – ért, én
(ahogy mondani szoktuk egymás közt) minden máshoz. Meggyőződésem, hogy a határterületeken lehet fantasztikus eredményt
elérni. Mérnök beállítottságú vagyok, ezért
a Szegedi Tudományegyetem molekuláris
bionika szakán sejtbiológiával, lézerfizikával, s ezek segédtudományaival foglalkoznék. A kutatásunk hozott közel ehhez az
interdiszciplináris ághoz.
Viola Hajnalka Virtuális optikai elemek készítése holografikus úton címmel adott be pályázatot.
Egy lencseként viselkedő hologramot készített.
Ezzel az országos versenyen második helyezést
ért el.
Drávai Tamás: Elektromechanikus kézmodell
(manipulátor) tervezése és építése munkájával
nyert NAGYDÍJ-at.
- Végy műanyagot, egy motort, horgászzsinórt, relét, tartsd be az atyai útmutatásokat
a csavarok rögzítésének megoldásában, s
kész a mű! A hobbi szintről Ujvári tanár úr
lendített át a kutatás irányába – meséli Tamás. Nagyon izgatnak a mechanikus gépek.
Hogy ez a szerkezet, amivel tárgyakat lehet
megfogni, az orvostudományban haszno-

sul vagy a gépjárműgyártásban, még nem
tudom, de nem állok meg a fejlesztésben.
Talán az lenne az igazi, ha a kézszerkezetet
agyi működéssel lehetne mozgatni, hisz ez
új életminőséget adhat a végtagsérülteknek.
Papp Eszter modellkedik, rádiózik, mellesleg kitűnő tanuló. Elsődíjas pályázata: Atomi erő mikroszkóp modell készítése és hitelesítése.
- A Lánczos Kornél Fizikaversenyen még
egy elég primitív szökőkúttal indultam – idézi föl a múltat -. Utána egyre kisebb részekkel
foglalkoztam. Sukorón radioaktivitást vizsgáltam a gránittömböknél. Tanár úr említette a versenyt – ez az első ilyen szereplésem,
s első lettem! A mikroszkópomat a sejtek
vizsgálatához tudják használni. A francia
feltaláló szakcikke alapján kezdtem az építésbe, ami magának a mikroszkóp működésének megértésében is segített. Az amúgy
aprólékos munkát nehezítette, hogy több alkatrészt külföldről kellett meghozni, s nem
minden alakult úgy, ahogy a leírás szerint
kellett volna – tehát köztes fejlesztésekre volt
szükség. Most tizenegyedikes vagyok. Egy
pontosabb mérőműszert szeretnék az iskolámnak ott hagyni, mire végzek. Utána az
ELTE biofizika szakára jelentkezem. Oda az
vonz, hogy már most meghívtak egy olyan
sejtkutató programba, ami a gyulladásokat
csökkentő gyógyszerek innovációjában segít. Mi lesz velem tíz év múlva? Remélem, a
saját Nobel-díj átadásomra megyek.
Dr. Göde Andrea
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„Itt az elmúlt öt évben politikus egyszer sem szólalt meg, vagyis mindent
a magunk erejéből és a magunk elhatározásának megfelelően, közösségi
összefogással valósítottunk meg.”

Monostori János

KALOTszületésnapok
Felsővároson mindig első volt a munka,
ám a kultúrát is megbecsülték. A 19.
század végén, a 20. század elején egyre-másra hozták létre az akkori fiatalok
az egyleteket, köröket. 1863-ban alakult
meg elsőként a Katolikus Legényegylet.
Cikkünk a 48. oldalon

Várfelújítás
Csókakőn
A csókakői vár felújításának szervezését
és az örökségvédelmi (régészeti, műemlékvédelmi) szakmai munkálatok segítését – bő évszázados elhanyagoltság után
– 1994-ben kezdte meg a helyi önkormányzat, illetve a történelmi emlékhelyért
felelősséget érző, annak megmentéséért
aktívan dolgozó Várbarátok Társasága.
Cikkünk az 50. oldalon

Ágh István költő kapta a Péterfi-díjat
A magyarság és Európa történelmi értékrendjét sokoldalúan kifejező, magas
szintű irodalmi életműve elismeréseként Ágh István költő kapta a 2012. évi Péterfi-díjat. Az iszkázi születésű alkotó az elismerést a Magyar Írószövetség székházában vette át. Az immár 12. alkalommal átadott elismerés pénzjutalommal
és oklevéllel jár – tájékoztatott Báger Gusztáv, a Péterfi Vilmos Alapítvány képviselője. A díjat korábban megkapta mások mellett Varga Domokos író, Utassy
József költő, Albert Gábor író, Orbán János író és Vasadi Péter költő. Báger
Gusztáv elmondta, hogy az elismeréssel írók, költők, irodalomtörténészek kiemelkedő életműveit jutalmazzák.
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Bemutatjuk Sámuel Botondot, az Agora Nonprofit Kft. ügyvezetőjét

Aki birkózóból lett közgazdász
Sámuel Botond, a TSC egykori birkózóreménysége Tatabányán él, Sárberekben újított fel egy öreg házat. Felesége a megyei könyvtár munkatársa immár tizenöt éve, kislánya Rebeka hét, kisfia Domonkos négy
éves. Egy évtizedes kitérő után tért haza, hogy a sport és a kultúra városi
szervezetét, az Agora Nonprofit Kft.-t irányítsa.
- Hogyan alakult pályafutása az
Agora Nonprofit Kft. előtt?
- Egész életemet a sport határozta
meg, ezért első végzettségem testnevelő tanár. Versenyszerűen birkóztam
előbb Tatabányán, majd Pesten a Fradiban, utánpótlás koromban voltam
világbajnokságon és Európa-bajnokságon helyezett. A Testnevelési Egyetem elvégzése után fél évet tanítottam
a mésztelepi Kossuth Lajos Általános
Iskolában. Kemény időszak volt, minden pedagógusnak, aki manapság panaszkodik, el kellene tölteni ott egy fél
évet! Azt láttam huszonéves fiatalként,
hogy a pedagógusi pálya egzisztenciálisan nagyon nem kifizetődő, hiába is
szerette az ember. Így aztán átcsábultam a kereskedelembe, ahol egy multinacionális cégnél, a ranglétrát bejárva tizenkét évig dolgoztam, a végén a
Dunántúli Régió vezetőjeként. Közben
elvégeztem a Közgazdasági Egyetem
marketing és közgazdász szakirányát,
aztán hobbiból megcsináltam a birkózó szakedzőit is, hátha egyszer majd
edző leszek. Tavalyelőtt kerültem vis�sza a városba, ahonnét sohasem mentem el igazán, csak éppen nem itt volt
a munkahelyem. Megválasztottak a
Tatabányai Sport Club ügyvezető-elnökének, és sokat beszélgettünk a polgármester úrral, egyeztettük a gondolatvilágunkat. A közgyűlés pályázat
után engem választott meg a Sport Kft.
élére, majd ennek folyományaként,
a többi részegység beolvadásával az
Agora Nonprofit Kft. vezetője lettem.
- A multi céges gyakorlat után egy
teljesen más világba csöppent. Hogy
fogadták a szakmabeliek?
- Érdekes volt a fogadtatás, persze,
hogy megkérdezték, mit keres a kultúra világában egy a multi-világból
idecsöppent közgazdász. Én azt gondolom, hogy szükség van egy komoly
szakmai színvonalra, másrészről viszont értékesíteni is tudni kell. Ha
csak önmagát valósítgatja meg valaki,
annak semmi értelme. Olyan programokat kell kitalálni, amely eladható
elsősorban a tatabányai polgároknak,
ez az alapvető küldetésünk. Ugyan44

ilyen fontos a konferenciaturizmus, a
céges kapcsolatrendszer, hogy a nagyvállalatok ne vigyék más településre a
rendezvényeiket, hiszen ma már teljes
vertikumban, kiváló színvonalon tudjuk biztosítani azok hátterét, helyszíneit.
- Miként alakult ki az Agora Nonprofit
Kft. mai formájában?
- 2009-ben Tatabánya MJV önkormányzata elhatározta, hogy indul
az Agora projekt pályázaton. 2012 januárjában történt az első kapavágás,
ezzel elindult A Közművelődés Háza
teljes felújítása. Ez nemcsak egy épület
rehabilitációját jelentette, hanem egy
újfajta funkció, egy újfajta közösségi
tér kialakítását is. Tizenkét évig egy
szakmai fenntarthatóságot kell produkálni, négy, egészen pontosan meghatározott indikátornak kell megfelelni.
Az Agora Nonprofit Kft. összefogója
ennek a feladatnak. Korábban volt a
Közművelődés Háza Nonprofit Kft., és
a Sport Kft. Ennek a kettőnek az ös�szevonásából alakult meg 2012. májusában az Agora Nonprofit Kft. A város
döntéshozói úgy gondolták, hogy a
sport, a kultúra, a nagyrendezvények
és az élmény funkciót egy közös cég
koordinálja. 2012. augusztusában a
négy városrészi művelődési ház is
csatlakozott. Három fő divízióban végezzük tevékenységünket. Van a Sport
Hotel és Étterem, mint vendéglátás, ez
fontos része a teljes körű szolgáltatásnak. A sportlétesítmények, azaz a
Földi Imre Sportcsarnok, két műfüves
labdarúgópálya, a Grosics Gyula Stadion, a küzdősportok csarnoka és a
futófolyosó biztosítják az amatőr és a
versenysport helyszíneit, valamint a leánykori nevén A Közművelődés Háza,
mai elnevezéssel A Vértes Agorája és a
négy városrészi művelődési ház adja a
kultúra színtereit a városban.
- Mi indokolta az összevonásokat?
- Több ilyen szempontot említhetnék,
ezek közül az első a gazdasági racionalizálás. Például a sportcsarnokban van
egy kiváló, több millió forintot érő takarítógép, amellyel az aulát lehet taka-

rítani. Ez nincs mindig üzemben, a mai
helyzetben ilyenkor a Vértes Agorája nagyobb tereit is ki tudja szolgálni. Vagy
például olyan karbantartó, kiszolgáló
csapata van a sportlétesítményeknek,
amely többször alkalmazható a művelődési házakban, vagy a nagyrendezvényeknél. Bármilyen probléma merül
fel, nem kell külső vállalkozót hívni a
javításokhoz, hanem saját személyzettel ki tudjuk javítani a hibákat. Így a
munkaerőt lehet a célokhoz összpontosítani, és ez gazdaságilag mindenképpen előnyös. De ugyanígy indokolja a
döntést a programok egymásra épülése is. Például ha van egy céges családi
nap, amikor napközben kint fociznak,
teniszeznek a sportpályán, utána beülhetnek a hotel éttermébe étkezni, majd
este elmehetnek közösen egy gálára
az Agorába. De ez fordítva is igaz, egy
cég például kétnapos konferenciát tartott az Agorában, este pedig feljöttek a
hotelbe, étkeztek, jól érezték magukat,
majd itt meg is tudtak szállni. Tudunk
tehát ésszerűen gazdálkodni a pénzzel
és a létszámmal, valamint a technikai
berendezésekkel.
- Mennyire függnek a részegységek
anyagilag a Kft-től?
- Egy nagy kalapból gazdálkodunk,
de minden részegységnek van külön
alszámlája. A divíziók vezetői benyújtották költségvetésük tervezetét, amit
megvitattunk, elfogadtuk azt, ezt követően pedig ehhez ragaszkodunk, ezt
be kell tartani. A másik rovására nem
fordulhat elő túlköltekezés. Alapvetően a fenntartó város felé egy nagy
költségvetési szervként számolunk el.
Előfordulhat persze keresztfinanszírozás. Például a művelődési házaknak
tavasszal kevesebb a pénzük, mert a
rendezvények, amelyek nagyobb bevételt hozhatnak, inkább nyáron vannak.
Ilyenkor van előfinanszírozás, amellyel
a későbbiek folyamán elszámolunk.
- Az intézményvezetők önállósága
biztosított?
- Az intézményeink abszolút önállóak.
Ismét mondok egy példát. Ha a Puskin
Művelődési Ház vezetője akar egy ki-
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V. Almavirág Fesztivál
Rácalmás - Május 11-én a hagyományokat követve ismét a család, az egészség, a sport és a kultúra
jegyében rendezte meg az Almavirág Fesztivált a
Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület. A régió
egyik legjelentősebb rendezvényének programkí-

nálata idén is gazdag volt, az egész napos fesztiválon minden korosztály találhatott magának színvonalas szórakozást a Jankovich-kúria parkjában és
termeiben.

Bakonyi élményvonat

állítást, vagy egy bált rendezni, ahhoz
nem kell engedélyt, vagy pénzügyi
hozzájárulást kérnie. Azért ő a felelős
vezető, mert pontosan tudja, hogy mi
az, ami gazdaságilag és szakmailag
megvalósítható. Ha stratégiai döntésekről van szó, akkor azt meg kell
beszélni, mert ha valaki nyílászárókat
szeretne mondjuk cserélni, ahhoz már
tulajdonosi döntés szükséges. Pályázatoknál minden részegység indulhat
akár önmaga, de a többiekkel összefogva is, ha az a kiírás tartalma szempontjából előnyösebb. A munkáltatói
jogokat én, mint a kft. ügyvezetője
gyakorlom, de nem kívánok a szakmai
személyzet kiválasztásába beleszólni,
elfogadom a részegységvezetők javaslatait, és aláírom a szerződéseket. Abban hiszek, hogy akkor lehet bárkitől
követelni, ha mindenki a saját maga
által kiválasztott csapatát a lehető legjobban irányítja.
- Hogy vált be az új struktúra az eddigiek alapján?
- Ez egy új szervezet, amit be kell járatni. A koncepció szakmai összeállításá-

ban óriási segítségemre van Salamon
Hugó, az Agora vezetője, míg én a gazdasági és logisztikai részt próbálom
összefogni. Egyelőre úgy gondolom,
hogy jól vizsgázunk, de a puding próbája az evés. Láttunk már be hibákat,
itt-ott változtattunk is, de alapvetően
nem kellett még belenyúlni a rendszerbe. Egy gazdasági évet mindenképpen végig kell csinálnunk ahhoz,
hogy a tanulságokat levonva az elkövetkezőkben pontosabban tervezhessünk és dolgozhassunk. Az idén van,
ahol tudtunk bázis évre támaszkodni,
de például, hogy mennyibe kerül az
Agora fűtése és világítása – bár bekértünk szakértői véleményeket – azt
nem lehet fillérre megsaccolni. Óriási az elvárás és az érdeklődés velünk
szemben. Két hét alatt 8900-an látogattak el a felújított Agorába. Ez hatalmas
szám, ám hogy költségek terén ez mire
fut ki évvégére, azt senki sem tudja
megmondani.

Veér Károly

Cuha-völgye - A Magas-Bakony talán legszebb részébe az országos hírűen szép Cuha-patak völgyének vadregényes sziklaszurdokába zakatolt az április 20-i „Természetjáró Különvonat”, amely Bp.Déli
Pu. - Bp. Kelenföld-Székesfehérvár-Veszprém-ZircPorva-Csesznek-Vinye-Bakonyszentlászló útvonalon
közlekedett. A Bakony és Balaton térséget általában
a lassú turizmus élménykínálata jellemzi: az ide látogatók számára megszűnik a mindennapok rohanása, ugyanis a változatos kulturális és természeti

örökség, a vidék nyugalma kikapcsolódást nyújt számukra. Felfedezhetik a Bakony rejtett kincseit, kapcsolatba léphetnek a vendégszerető vidéki lakosokkal és megízlelhetik jellegzetes ételeiket, hogy mind
testben, mind lélekben felfrissülve térjenek haza.

Buzánszky támogatja
a kezdeményezést
Budapest-Dorog - A Vasas Kubala Akadémia
U14-es csapata képviseli Magyarországot az orosz
Gazprom gázipari vállalat társadalmi célú
programjában. A „Foci a barátságért” célja
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Másfél évtizednyi civil munka a komárom-koppánymonostoriakért

A MAGuk erejéből
Munkás, kalandos, tanulságos, de mindenképpen termékeny tizenöt – sőt már inkább tizenhat – esztendő áll
a komáromi Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület, és a hozzájuk kötődő fiatalabb civil szervezetek: a Komárom Környéki Civil Társulás, a Kerecsen Ifjúsági Egyesület és a Komáromi Talpasíjászok mögött. A
MAGuk erejéből hozták létre és üzemeltetik közösen a koppánymonostori településrészen a MAG-Házat. A közösségi házban körbevezetve Monostori János, régi kedves ismerősöm, egykori iskolatársam lelkesen mesélt a
szervezetekben folyó munkáról, a MAG-Ház születéséről és eddigi életéről, az elért eredményekről.
- Mi mindennel foglalkoztok itt?
- Az ökogazdálkodáson keresztül,
a Cseh Tamás emlékesten át volt itt
már sok minden, – legutóbb épp a
metszésről szóló előadás maradt el
a rendkívüli havazás miatt -, számos eseménynek ad tehát otthont a
komárom-koppánymonostori MAGHáz. De ugyan így lehet ránk számítani a civil segítés jegyében: informálunk a központilag vagy akár helyi
szinten kiírt pályázatokról, segítünk
hivatalos ügyekben, de akkor sem
tessékelünk ki senkit a házból, ha
épp faxolni, vagy nyomtatni szeretne
valamit. Egyfajta jó értelemben vett
szolgáltató ház vagyunk.
A ház önmaga is „mesél”, az „építők
falán” nyomon követhető az építkezés
teljes folyamata a bozótirtástól a teljes
megújulásig; kockáról kockára látható
hogyan lett az egykori egyszoba-konyhás, romos családi házból a közösséget
szolgáló sokhelyiséges épületegyüttes. Az
építőkről sem feledkeztek meg. A falon ott
mosolyog mindenki, aki ha kis időre is, de
részt vállalt a munkákból, amiből bizony
akadt bőven. Az eredeti épületet egészen
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a falakig lebontották, az egykori szoba ma
irodaként funkcionál, a régi melléképületek helyén pedig hangulatos helyiségek
állnak.
- A tetőteret is sikerült teljesen beépítenünk, ahol jelenleg – igaz csak jobb
időkben, mert a szigetelés, illetve a
fűtés koránt sem mondható tökéletesnek – szállást tudunk biztosítani
csoportoknak. Ehhez rendelkezésünkre áll minden, ami szükséges:
matracok, ágynemű, törölközők, zuhanyzó. Osztályok, cserkészcsapatok
szívesen jönnek hozzánk.
- Mennyi idő alatt sikerült mindezt
megvalósítani?
- A MAG-ház nemrég volt öt éves, ez
idő alatt jutottunk el idáig. Fontosnak tartjuk azt is kiemelni, hogy itt
az elmúlt öt évben politikus egyszer
sem szólalt meg, vagyis mindent a
magunk erejéből és a magunk elhatározásának megfelelően, közösségi
összefogással, pályázati forrásokból,
támogatásokkal valósítottunk meg.
Persze az egésznek van egy „motorja”
is, aki nélkül biztosan nem tartanánk

itt, ő a feleségem, Monostori Éva, aki
közösségfejlesztési szakemberként
megfertőzött mindannyiunkat.
Az udvaron szépen faragott egyedi padokat látni – némelyek már a helyükre
kerültek, láthattuk azokat itt-ott az ide
vezető úton is -, ezek zöme hamarosan
a település utcáira kerül, ahol jövendőbeli „örökbefogadójuk” – egy-egy
koppánymonostori lakos – gondoskodik
majd állaguk megóvásáról, más részük
pedig a MAG-ház udvarán szolgálja
majd a közösséget. A padok egyedi faragású támlái a településrészen egykor élt
emblematikus alakoknak állítanak emléket.
- A szabadtéri programokhoz is van
itt elegendő hely és alkalmatosság.
Ki is használjátok ennek a lehetőségeit?
- Rengeteg szabadtéri programot
szerveztünk már ide, a kenyérsütéstől és a cipóban sült finomságoktól
– hiszen kemencénk is van -, a böllérnapokig, sportnapig, tökös napig.
A szervezeteinken keresztül jelentős
szerepet vállalunk az ifjúsági közös-
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olyan alapvető értékek erősítése a fiatalokban, mint a különböző kultúrák és nemzetek, ellenfelek és játékostársak tisztelete, az egyenlőség és a sportolással elérhető egészséges életmód. A
program nemzetközi nagykövete a legendás labdarúgó-játékos és edző, Franz Beckenbauer, Magyarországon pedig az ugyancsak világhírű Buzánszky
Jenő, az Aranycsapat hátvédje állt a kezdeményezés
mellé.

A

COOP élelmiszeradomány
Komárom-Esztergom megye - A Coop Segély
Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériumá-

ségfejlesztésben – erdélyi és francia
kapcsolatokat ápolunk -, van ifjúsági
prevenciós programunk, gyermekfoglalkozásokat tartunk, az önkéntes
munka népszerűsítése terén is szerepet vállalunk; de ugyan így a felnőttképzéshez is csatlakoztunk már, szociális téren kínálva partnerségünket.
Adományszervezés, népi kultúra,
hagyományőrzés, természetvédelem
ezeken a területeken mind-mind
igyekszünk letenni a névjegyünket.
A ház falai közt nagyon komoly szakmai
munka folyik. Nem véletlen, hogy a Közösségi Támogató Hálózatot regionális
szinten képviselhetik, és arra is büszkék
lehetnek, hogy az Élettér Közösség- és
Településfejlesztő Egyesület az ifjúsági
munka területén hosszú ideje kimagasló
munkájáét „Miniszteri Elismerő Oklevelet” vehetett át 2009-ben.

Az országban egyedülálló az is – francia
minta alapján kezdtek bele a kísérletbe -,
hogy a közösségi házat központi támogatások nélkül, a helyi civilszervezetek maguk tartják fenn. Egymással összefogva
teremtik elő a szükséges forrásokat. Ha
tehetik, élnek a pályázati lehetőségekkel,
és sikeres programokat hajtanak végre,
komoly szerepet vállalva az ifjúsági munkában.
- Az Élettér Egyesület közösségi céllal hívta életre a MAG-Házat, és sok
sikeresnek mondott programot tudhatunk már magunk mögött, mégsem mondhatjuk azt – sajnos -, hogy
a céljainkat teljes mértékben sikerült
elérnünk. Nagyon nehéz kimozdítani az embereket, és még nehezebb
közösséggé kovácsolni őket. De azon
vagyunk, nap mint nap.
Cseh Teréz

val együttműködve idén is 6548 különleges ellátást
igénylő gyermek étkeztetését támogatja országszerte. A Coop Segély kamionja 183 gyermek részére
jutatta el élelmiszeradományát Komárom-Esztergom
megyébe.

Fejlesztés
a Királyi Várban
Esztergom - 500 millió forint Uniós támogatást
nyert a Magyar Nemzeti Múzeum az „Európai örökség” címmel rendelkező, első királyi központ interaktív kiállításainak fejlesztésére, különös tekintettel
a Várkápolna és a reneszánsz Studiolo új kutatási
eredményeinek bemutatására.
Jelen projektnek igen jelentős szerepe van a múzeum életében. Ez a fejlesztés lesz hosszú idők óta,
amelyik nem csupán elszigetelt feltárási, állagmegóvási vagy restaurátori jellegű, hanem egyszerre
több területen is megvalósul, turisztikai szempontból
kiemelkedő attrakciónövelő szereppel bír, hiszen Európában egyedülálló értékű történeti terek
válnak bemutathatóvá, és a Studiolo fres-
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A március hónap öt ünnepeltje:
Márhoffer István (82),
Mohácsi István (75), Szabó József (74),
dr.Csiák Dániel (63), Pásztor László (57)

Öten 351 évesek

KALOT-születésnapok
Felsővároson mindig első volt a munka, ám a kultúrát is megbecsülték.
A 19. század végén, a 20. század elején egyre-másra hozták létre az
akkori fiatalok az egyleteket, köröket. 1863-ban alakult meg elsőként
a Katolikus Legényegylet, 1868. január 1-jén szerveződött a Felsővárosi
Olvasókör, 1870-ben jött létre a Székesfehérvári Katolikus Kör, melynek
a Szent Sebestyén templom mellett állandó épületet alakítottak ki. 1903ban a Felsővárosi Római Katolikus Földmíves Dalkör született meg.
Mindezekből 2013-ban még működik a
Kör épülete Felsővárosi Közösségi Házként, a Dalárda minden évben énekel az
egyházi ünnepeken, és szerencsére él a
KALOT. A 150 éves szervezetben Fister
István, Kálmán Péter után Pásztor István
vette át e közösség irányítását, Pista bácsi
halála után pedig a Pásztor-család tagjai
segítenek a hagyományápolásban. Minden
vasárnap idejönnek a mise után a mára
már kissé korosabb „legények”. Beszélgetnek, borozgatnak, kártyáznak, énekelnek,
fölidézik a múltat, s megünneplik egymás
név- és születésnapját.
Márhoffer Pista bácsi (1938. III. 9.) dédszülei Németországból kerültek ide. Nagyapja, apja, s ő is tetőfedő mesterként kereste
a kenyerét Felsővároson. Gyermekkori élményeinek fölidézésével kezdtük a beszélgetést.
- Öt gyerek volt a családunkban, három fiú, kettő lány. 1928-ban a nyolcéves testvéremet az egyetlen fehérvári
autó – egy Jámbor nevű géplakatosé –
gázolta el. Először az Ond utcában
laktunk az édesanyám szüleinél, az ő
haláluk után költöztünk a Sörpincék
(Móri) utcába. Nagypapának a Sajó
utcában volt két rétje, meg egy szőlője. Én hordtam neki mezítláb, klott
gatyában az ételt, aztán egyre több
dologban segítettem. A diófát úgy daraboltuk, hogy biztatott, csak húzzuk
együtt a fűrészt! Hamar befogták a
fiúkat a mezőgazdaságba. Ha munka
volt, iskolába se engedték őket.

48

- Mikor járt itt a Katolikus Kör épületében először?
- 1937-ben, amikor elsőáldozóként a
reggeli tejeskávét itt fogyasztottuk el.
Úgy emlékszem, száznál többen lehettünk, mert a templomban, a padok mellett felsorakozva alig fértünk el: jobbról
a fiúk, balról a lányok álltak. Későbbi
időkből a bálokra emlékszem szívesen,
a Katalin napitól a batyus bálon át. Az
asszonyok kísérték és vigyázták a lányokat a fal mellett üldögélve.
- Az egyház, a Vörösmarty Termelőszövetkezet, az állam tulajdonában
is volt a ház…
- Az őseink fölépítették, lovas kocsival hordták ide az anyagot, hogy
legyen egy közösségi épü1et, aztán
rendszerek és tulajdonosok váltották
egymást… Én mindig arra szavaztam,
hogy tartsuk meg, legyen a fiataloknak egy hely, ahol találkozhatnak,
szórakozhatnak. A 70-es években társadalmi munkában dolgoztunk sokat,
hogy megmentsük az épületet. Most
nagyon jó, hogy – főleg nyugdíjasként
– mi is itt lehetünk. Ma a szent mise
után a kikapcsolódás, a barátokkal
elbeszélgetés – ezt jelenti a KALOT.
Ahogy fogyunk, feltöltődünk – jönnek
azért a fiatalok is.
- A szemközti Szent Sebestyén templom tetőzetéhez többször is hívták
dolgozni.
- Ha bármi gond akadt, mindig kéznél

voltunk, ha szaladt az atya értünk: a
hívek összefogtak, mert annyi lelkiismeretünk volt, hogy segítsünk. A
két torony meg a templom a második
világháborúban megvédte a Felsővárost, de iszonyú sok találatot kapott,
amikor három hónapig itt pusztított
a front. A zsalu aljáig romban volt a
torony, sokáig az óvoda adott helyet
az istentiszteletnek. A szarufákat, gerendákat magasépítők javították, a tetőt az apámmal mi csináltuk. Tízezer
cserepet a csigalépcsőn kézről kézre
adogattak föl nekünk az emberek.
A hetvenéves barátság – így lehetne
jellemezni másik két születésnapos
Mohácsi István (75), Szabó József (74) –
és Botos József (75) kapcsolatát.
A Kertalja és a Zámoly utcában laktak.
Szüleik, nagyszüleik és felsővárosiak,
sőt: dalárdisák, Mohácsi István édesanyja kivételével, aki Tolnai utcából
1944-ben költözött ide. Gyerekkorukban nap mint nap találkoztak. Közös
emlékük, hogy a bodajki búcsúba is
együtt jártak. A Kopasz-hegyen úgy
fényképezkedtek, hogy nyakukban
lóg a siflis (sütemény) olvasó.

Ha a munka el is távolította őket, a nyugdíjas évek újra megerősítették a kapcsolatot.
Vasárnapi programjuk: 10-11-ig Biblia a
templomban, utána itt a Körben az ördög
Bibliája, a kártyázás jöhet. Ebben Mohácsi
István a legkitartóbb. A ramslival gyorsan,
sokat lehet veszíteni, nyerni nemigen –
összegzik. Közben kis eszem-iszom, beszélgetés, harmonikázás, éneklés.
„Föl-fölidézik az utcájukról szóló nótát is:
Fehérvári Kertekalja, jaj, de harmatos,
Vetek bele rozmaringot, jaj, de illatos.
Vetek bele lenmagot,
a szeretőm elhagyott,
Jaj, de sajnálom!”
Dr. Göde Andrea
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Miért jók a Csermák
bemutatói?

Farsangi matiné címmel tartott bemutatót a veszprémi Csermák Antal
Alapfokú Művészeti Iskola magánének tanszaka. 18 éves hagyományuk,
hogy a farsang a felszabadult öröm és vidámság ünnepe legyen énekükkel. A hagyomány mellett mindig jelen van a megújulás, az ötlet: átalakul a díszlet, megváltozik a repertoár, avagy – idén – vidám kis jelenetek
közjátéka színesíti az előadást…

kói is méltó környezetbe kerülnek. Megnő
a turisták által bejárható terület, és bővül
a múzeumi aktivitások köre. Lehetővé válik az élményszerű, interaktív ismeretszerzés is. A komplex
termékfejlesztés, az egymással összefüggő, összekapcsolódó tevékenységek és szolgáltatások bővítése révén a múzeum a turisták olyan igényeit elégíti ki, amelyre eddig nem volt lehetősége.
A projekt sikeres megvalósításával egy új kulturális és
tudományos centrum jöhet létre, ahol innovatív módon lehet majd megközelíteni a magyar középkort.

A

A fehérvári médiavilág
új otthona
Székesfehérvár - Tévé, rádió, újság, on-line - a
négy média végre egy helyre, 21.századi körülmények közé költözött április 5-én. A Szent Ven-

Mindig szívesen jövök Veszprém belvárosába erre a bemutatóra, azt találgatva, mi lesz az év újdonsága. Nyilván alkalmazkodnak a növendékek
hangi adottságához – ez eleve meghatározza a darabválasztást. Ennek megfelelően ismert és népszerű dallamok
hangzottak el az első részben. Az ibolya, a Varázsfuvola Papagenója, s Figaro révén Mozart bizonyult a legnépszerűbb szerzőnek, de megelevenedett
még például Haydn, Bizet, Schumann,
Schubert, Gershwin világa. Kacsóh
daljátékából Iluska és a királylány
dala is elhangzott. Gergely Hajnalka a
tanítványok felkészítésén túl konferálásával a legtájékozatlanabb koncertlátogatót is eligazította az operák és
zenék világában. A második részben
Smetana: Eladott menyasszony című

operájának feldolgozása következett.
A magánének szakosok hangi adottságaik mellett remek színészi játékkal
lepték meg a közönséget.
Felkészítő tanárok: Gergely Hajnalka,
Völler Adél, Ötvös Károly. Zongorán
közreműködtek: Győrfi Judit, Onoferné
Kecskés Judit. A fellépő énekesek,
akik különleges délelőttöt varázsoltak
a nézőknek: A.Bartl Katalin, Bakonyi
Viktória, Békei Anna, Dr.Németh Valentina, Hada Veronika, Kiss Zoltán,
Körmendi Flórián, Mozsdényi Péter,
Nagy Péter, Németh Csaba, Pónácz
Mária, Simon Annamária, Sulyok Georgina, Timár Veronika, Tóth Gergő,
Tüskés Bernadett, Zsigmond Lajos.
Dr. Göde Andrea

del utcai épület Spányi Antal püspök szentelte föl.
Hagymásy András, a Fehérvár Médiacentrum Kft.
ügyvezető igazgatója kiegyensúlyozott hírközlést és
tájékoztatást ígért a közönségnek és a szakmának.
Ennek jegyében leplezték le Kocsis Balázs Pondera,
azaz Egyensúly című alkotását - a szorgalmasan
jegyzetelő figura fölött egy kötéltáncos egyensúlyoz
a magasban...

Ünnep a Duna két
partján
Komárom - Az 1849. április 26-i dicsőséges komáromi csata emlékére idén ismét megrendezésre került a Komáromi Napok programsorozata. A
hívószavak ezúttal is a hagyomány és a minőségi
kultúra voltak. A XXII. Komáromi Napok eseménysorozatából így nem hiányozhattak az élőzenés
koncertek, a konferenciák, a hagyományőrző programok és a gyermekelőadások sem.
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Hol kőhalom állott, immár újra vár leend…

Elkészült a csókakői vár kaputornya
A Vértes Csókakő fölé magasodó szikláján álló vár Fejér megye lényegében egyetlen középkori eredetű, s a török időkben is használt erőssége, mely évszázadokon
át a vidék Fehérvár utáni legjelentősebb hatalmi központja volt. Mindezt kedvező
stratégiai helyzetének is köszönhette: a Dunántúl ősidők óta egyik legfontosabb
útvonalát, a mai 81-es út ősét ellenőrizte.
A vár felújítása jelentős állomásához érkezett azzal, hogy alig fél év alatt, közel
százmillió forint felhasználásával elkészült
a kaputorony rekonstrukciója. A megújult
tornyot április 2-án avatták. A teljes egészében az MNV Zrt. által finanszírozott
beruházást L. Simon László, mint a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi
Fejlesztési Tanács (VVVTFT) elnöke, országgyűlési képviselő és Marjay Gyula, az
MNV Zrt. főigazgatója adták át.
A csókakői vár a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény 2. számú mellékletében a 104-es sorszám alatt szerepel, azaz
nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű, nemzeti vagyonnak minősülő műemlék. Az állam tulajdonosi jogait a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. gyakorolja, így a karbantartás, a tudományos,
a régészeti kutatás-feltárás és a fejlesztés is
alapvetően az MNV Zrt. felelőssége.
A csókakői vár felújításának szervezését és
az örökségvédelmi (régészeti, műemlékvédelmi) szakmai munkálatok segítését – bő
évszázados elhanyagoltság után – 1994-ben
kezdte meg a helyi önkormányzat, illetve a
történelmi emlékhelyért felelősséget érző,
annak megmentéséért aktívan dolgozó
Várbarátok Társasága. A település és a civil
szervezet 1995 és 2010 között több mint 100
millió forintot nyert különböző pályázatokon (NÖP. NKA), és költött a vár régészeti kutatására illetve helyreállítására, amit
2012-ben 94,1 milliós ráfordítással az MNV
Zrt. folytatott. Tekintettel arra, hogy a települési önkormányzat által korábban már
elkészíttetett és engedélyeztetett tervek ren50

delkezésre álltak, a kaputorony felújítását
célzó beruházás viszonylag gyorsan, alig
fél év alatt valósult meg.
A kaputorony teljes rekonstrukciója során
elkészült a felvonó híddal, rostéllyal, kapuszárnyakkal, valamint a toronyhoz kapcsolódó délnyugati várfalszakasz pártázattal,
fa gyilokjáró folyosóval és feljáróval. A
csókakői vár rekonstrukciója azonban ezzel nem ér véget. A tervek között szerepel a
vár területén található különleges kápolna
helyreállítása, a kápolna és kaputorony között elhelyezkedő ágyúállás rekonstrukciója, a kápolnáig vezető lépcső befejezése, illetve a várban feltételezett török-kori mecset
területének régészeti feltárása. Mindezeket

elsősorban az indokolja, hogy a látványos
vár jelentősen növeli az idegenforgalmat,
ami megteremti a műemlék önfenntartásának esélyét.
A még romjaiban is impozáns vár idegenforgalmi lehetőségei kitűnőek. Maga
a község a nagy forgalmú Győr-Székesfehérvár 81-es műút mentén fekszik, a
móri borvidéken. Természetjárók számára
vonzó kirándulóhely a Vértes Tájvédelmi
Körzet peremén, jól kiépített gyalogtúra
ösvényekkel. A műemléki turisztika iránt
érdeklődőknek jó kínálati lehetőséget nyújt
a közeli Fehérvárcsurgó (Károlyi-kastély,
középkori eredetű r.kat. templom) - Bodajk
(Hochburg-Lamberg kastély, malom) - Mór
(barokk főtér, Láncos- és Lamberg kastély)
- Vértesszentkereszt – Majk (Kamalduli
Remeteség) kiránduló útvonalba illesztve,
Székesfehérvár és a Velencei-tó vonzáskörzetében.
tárnay
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