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A Fekete Párduc már az égi válogatott kapuját őrzi

Elhunyt Grosics Gyula

2014. június 13-án Grosics Gyula, az Aranycsapat legendás kapusa 88 éves korában visszaadta lelkét teremtőjének. A Nemzet
Sportolójával szinte napra pontosan két évvel a halála előtt tudtunk interjút készíteni, most ennek az írásnak részleteivel búcsúzunk a nagyszerű sportembertől.
– Gyula bácsi megváltoztatta a kapusjátékot, az alapvonalon való helyezkedés
helyett rengetegszer kifutott, lábbal is játékba avatkozott, és emlékezetesek fantasztikus robinzonádjai. Honnét jöttek
ezek az újítások?
– Jó ütemérzékem volt, ez a gyorsaságommal kiegészítve rákényszerített arra, hogy
bejátsszam az egész tizenhatost. Miért kéne
nekem minden esetben kivetődni, amikor
sokszor lábbal, jóval előbb elérhetem a labdát! Ha egytized másodperccel előbb startolok, akkor a labda az enyém, hiszen felém
gurul. A robinzonád, a levegőben úszva
történő védés egy ösztön. Ahhoz, hogy elindulj a labda irányába, minden mozdulatodat kontrolláld, hogy megoldd a feladatodat, tényleg tehetség kell, ezt nem lehet
megtanulni.
– Sokszor és szívesen mesél a gyermekkoráról. Ennyire meghatározó időszak ez az
életében?
– Ha az ember elér egy bizonyos kort, elkezdenek felidéződni a régi emlékek. Azt
nem tudom, hogy tegnap mit csináltam,
de arra például emlékszem, hogy Dorogon
a vasúti sínek mellett laktunk az 1-es utcában. Egyszer meglógtam, és felszálltam egy
tehervonatra, ami elindult, és ment kifelé
a városból. Édesanyám kijött az udvarba,
meglátott, és rám kiáltott. Én megijedtem a
hangos szótól, leugrottam, és a kerekek néhány centire a fejemtől csattogtak el. Mit ad
Isten, a következő héten elkezdték drótkerítéssel bekeríteni a vasúti pályát. A másik,
hogy egészen kis gyermekként, 3-4 éves koromtól idejártam Tatabányára, a nagyszüleimhez, akik a VII-es telepen laktak. Minden

évben 2-3 hónapot náluk töltöttem. Nagyon
csintalan gyerek voltam. Volt olyan például,
hogy felmásztam egy fa tetejére, nem tudtam lejönni, és a tűzoltóságot kellett kihívni, hogy leszedjenek. Akkor még álmomban
sem gondoltam, hogy valaha én itt fogok
játszani a tatabányai csapatban. Egyébként
nagyon szófogadó gyerek voltam, ha valamit mondtak a szüleim, én tűzön-vízen
keresztül végrehajtottam, mert úgy gondoltam, hogy a szülők jobban tudják, hogy mi
a jó nekem, mint én. Édesanyám a betegségének egy éve alatt annyira vallásos lett,
hogy nem tudta elképzelni az életét – de a
miénket sem – templom, szentmise és pap
nélkül. Úgyhogy szigorú, katolikus neveltetésben részesültem, és soha nem tagadtam
meg a hitemet, vallásomat. Természetes,
hogy gyermekkoromat életem nagyon fontos időszakaként tartom számon.
– Legendás történet, hogy édesanyját eltiltották a foci nézésétől. Hogy is történt ez?
– Édesanyám mindössze egyszer látott labdarúgó mérkőzést, és engem a pályán. Az
ominózus találkozón – a Zuglói MADISZ
ellen játszottunk a negyvenes években Dorogon - egy kisebb karcolásos sebet kaptam
Tolditól, a későbbi kiváló csatártól, aki elé
kivetődtem egy előrevágott labdára. Sportszerűen átugrott, de az egyik lábát nem tudta eléggé felemelni, így felszakította a bőrt
a fejemen. A seb rögtön elkezdett vérezni.
Egy perc volt talán hátra, és én elhatároztam, hogy eljátszom a nagyhalált, pedig
nem volt súlyos a sérülés. Édesanyám látta a
jelenetet, hogy vérző fejjel fekszem a füvön,
és megvárta, míg a kiállított Toldi a játékos
kijáróhoz ér, valahogy közel férkőzött hoz-

zá, és a vastag nyelű esernyőjével elkezdte
püfölni a csatár fejét. Megölted a fiamat te
átkozott! – kiabálta. Persze egyszerre lefogták, behívták az elnök irodájába, és mondták neki: Grosics néni, soha többet ne jöjjön
futballmérkőzésre! Így aztán nem is látott
többet a pályán játszani.
– Kapushoz képest fiatalon, ereje teljében,
36 évesen visszavonult. Mi volt ennek az
oka?
– Elhamarkodtam a döntést, még 3-4 évet
játszhattam volna, de az 1962-es chilei vb
után közölték velem az akkori OTSH vezetői, hogy nem járulnak hozzá ahhoz, hogy
visszamenjek a fővárosba, konkrétan a Fradiba játszani. Hét éve éltem már akkor távol
a családomtól, és első dühömben bejelentettem, hogy visszavonulok. Nagy butaság volt
ez a részemről. Ha vissza lehetne pörgetni
az idő fonalát, bizony most másképp csinálnám.
Miután felhagyott az aktív játékkal, edzőként
próbálta ki magát: itthon a Tatabánya, a Salgótarján és a KSI edzője volt, továbbá dolgozott Kuvaitban és Lengyelországban is. Számos rangos
egyéni elismerés büszke tulajdonosa (A Nemzet
Sportolója, Szent István-díj, Príma Primissimadíj, Magyar Szabadságért-díj), a felcsúti Puskás
Akadémia szakmai irányító testületének tagja.
Újbudán egy általános iskola, Tatabányán egy
stadion, Gyulán pedig egy futballakadémia viseli
a nevét. 2008. március 25-én megvalósult régi
álma, jelképesen bemutatkozhatott a Ferencváros színeiben, amikor a zöld-fehérek az angol
Sheffield United ellen léptek pályára az Üllői
úton. Grosics a kezdőcsapatban kapott helyet.
Veér Károly
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Regio Regia

A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XIV. évfolyam 114. szám
http://www.regioregia.hu
Kiadja: Regio Regia Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971

30 éve város Zirc - 14. oldal

Sok vagy kevés három évtized? Attól függ, honnan nézzük, kinek a szemével. Így látja ezt Zirc polgármestere, Ottó Péter is,
akivel együtt tekintettünk vissza a városavató óta eltelt időkre.
Ilyenkor jön csak rá az ember, hogy mennyi minden változott
meg a környezetében, mi minden tűnt el, mi minden jött létre.
Zircen zajlottak az események, bőven van miről beszámolni,
van mit értékelni.

Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly
Munkatársak:
Cseh Teréz, dr. Göde Andrea, Kiss T. József,
Mórocz Károly, Réz Napsugár, Taizs Gergő,
Tárnay Olivér, Veér Zoltán

Uniós forrásokból újul meg a pápai kórház - 20. oldal
Közel 1,7 milliárd forintnyi uniós támogatást nyert el a pápai
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő két
pályázaton. A projektek közül az egyik lassan befejeződik, a
másik pedig az előkészítés szakaszában van. A kórház megújítását célzó beruházásokról dr. Vörös Ibolya főigazgató asszonnyal
beszélgettünk.

Szerkesztőségi asszisztens:
Dr. Révészné Dévényi Zsóka, Sándor Judit
Zsoldosné Pintér Mária
Regionális lapigazgató:
Molnár János

Új fejőházat avatnak az Agárdi Farmnál - 28. oldal

A tatabányai Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola nemrég ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. A jubileumi rendezvénysorozat részeként az Edutus Főiskolán beszélgetést szervezett az iskola vezetése, ahova sikeres
üzletembereket hívtak meg. Jelen sorok írója moderátorként ott
ismerkedett meg dr. Gergácz Zoltánnal, az Agárdi Farm Kft.
ügyvezető igazgatójával, pedig kiderült, hogy légvonalban alig
100 méterre laknak egymástól.

Fotó: Dr. Göde Andrea,
Kiss T. József, Regio Regia archív
Címlapfotó: Gál Nikoletta
Nyomdai előkészítés:
KEM-Bridge Net, Tatabánya
Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán

A cselló varázslója: dr. Lakatos János - 46. oldal

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

A Regio Regia magazin időről-időre megkérdezi támogatóit,
pártolóit, értékteremtőit, hogy melyek azok a témák, amelyekről
érdemes írni. Bábolna polgármestere, dr. Horváth Klára azonnal rávágta: írjunk a Kocson élő, de náluk is praktizáló dr. Lakatos Jánosról, aki amellett, hogy kiváló orvos, nagyszerűen játszik
csellón is, sőt felléphetett a világhírű Carnegie Hallban. A nagy
kalandról beszélgettünk a zenélő doktorral.

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074
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Pályázatokra várva
Mostani lapszámunk interjúiban, beszámolóiban több
helyütt is olvashatják, hogy a régió vállalkozásai, önkormányzatai nagyon várják az új uniós pályázati ablakok
megnyitását. Tavaly évvége óta valóban egy kissé szélcsendes időszakot élünk, ami az egyes kiírásokat illeti.
Nem elég, hogy itthon országgyűlési választások voltak,
de az uniós képviselőkre is szavazni kellett. Így aztán az
egyes testületek, szervezetek mostanra kezdenek felállni, lassan újra felpörög az a bizonyos motor. Ráadásul új
EU-s költségvetési időszak vette kezdetét 2014-ben, aminek keretében mára köztudott, hogy kb. 10.000 milliárd
forintnyi fejlesztési pénz érkezhet hazánkba.
Újra kellett szabni az operatív programokat, meg kellett határozni a főcsapás irányait, ráadásul ezt el kellett
fogadtatni az európai döntéshozókkal. Az új fejlesztéspolitika vezérelve a közvetlen gazdaságfejlesztés súlyának növelése.A kormány ígéretének megfelelően a
Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programra
(GINOP), a Területfejlesztési Operatív Programra (TOP)
és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programra (VEKOP) a rendelkezésre álló forrás mintegy 60
százaléka jut.
Óriási összegről van szó, amelynek jó felhasználása
elmozdíthatja a kkv szektort egy dinamikus fejlődés
irányába. Most már csak a kiírásokat várja mindenki,
reménykedve abban, hogy a támogatási arányok kedvezőbbek, az adminisztrációs feladatok kevesebbek, a pályázati dokumentációk áttekinthetőbbek, egyszerűbbek,
a kifizetések pedig gyorsabbak lesznek.
Mit lehet erre mondani? Ámen, azaz: úgy legyen!

Veér Károly
főszerkesztő
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Épül-szépül Wekerle Sándor szülővárosa

Mór 30 éve a fejlesztések tükrében
1984. január elsején Mór – századikként hazánkban – városi rangot kapott, erről Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke adta át
a városi tanács részére a díszoklevelet. A politikai és gazdasági rendszerváltást követően azonban a szocialista ipari üzemek
és bányák leépítésének, az Állami Gazdaság felszámolásának köszönhetően a munkanélküliség 1992-re 15% fölé emelkedett.
Schmidt Ferenc polgármester vezetésével – va az ezredfordulóra nemzetközi hírnévre Bizottság elnökeként végzett tevékenységemmel
aki 1989-től 17 éven át töltötte be a posztot tett szert.
hozzájárulhattam a fejlődéshez, amely az elmúlt
– az akkori képviselőtestület stratégiai dön- A város életében újabb lehetőségeket nyi- évtizedekben városunkban bekövetkezett. Parlatést hozott a munkahelyteremtés érdekében. tott meg az ország 2004-ben bekövetkezett menti képviselőként kiemelt célom volt, hogy a
A foglalkoztatást ösztönző adókedvezmé- európai uniós csatlakozása, mivel korábban maximális uniós és állami pályázati forrást tudnyekkel támogatva az első beruházó számá- nem létező pályázati források nyíltak meg a juk biztosítani a fejlesztési programokhoz, ennek
ra 1 Ft/nm áron értékesítette a város észak- települések számára. 2006-ban a lakosságtól sikerét a több mint 2 milliárd Ft elnyert támogatás
nyugati határában fekvő területet, amely Fenyves Péter kapott bizalmat a város veze- bizonyítja.”
mára több mint 56 hektáros iparterületté tésére, Erről az alábbiakat mondta el: „Polgárfejlődött. A városban működő ipari, keres- mesterré választásom óta arra törekedtem, hogy A jövőt tekintve Fenyves Péter polgármester
kedelmi és szolgáltató vállalkozások száma városunk fejlődése egy tudatos várostervezésen hangsúlyozta, hogy amit vállaltak, azt ma1999-re meghaladta a 600-at, számos máig alapuljon. Ahhoz, hogy tizenötezer polgártársunk radéktalanul teljesítették és a jövőre nézve
is működő kis - és középvállalkozás alakult, otthona szellemében és külső megjelenésében tö- is megalapozott terveik vannak. „A tudatos
megjelentek a nagyobb bevásárló üzletlán- retlenül fejlődjön, biztos alapokra kellett építeni. városfejlesztési program folytatásaként az elköcok, több mint 5000 lakásra kiterjedően ki- Schmidt Ferencnek, Mór város díszpolgárának vetkezendő öt évben igazodunk az Európai Unió
épült a digitális kábeltelevíziós és internet vezetésével a városban megépültek a földfelszín hétéves költségvetésének magyarországi fejleszhálózat. A 90-es években a növekvő számú alatti infrastrukturális elemek: befejeződött a gáz, tési koncepciójához, mely a gazdaságfejlesztést
bel- és külföldi látogatók igényeit kielégítve a telefon, s a szennyvíz-csatorna program. 2006 helyezi előtérbe. Előkészítettük és a megvalósítás
- magánberuházásoknak köszönhetően – új, őszétől megalkottuk a négyéves ciklusokra bont- szakaszába visszük a városközpont II. fejlesztészínvonalas szálláshelyek és idegenforgalmi ható várostervezési és városépítési stratégiánkat.” si ütemét, mely felöleli a kereskedelmi központ
szolgáltatások jöttek létre, az újjáéledő csalá(jelenlegi piactér) komplex fejlesztését. A lakótedi pincészetek a borászati hagyományőrző A kórház-rendelőintézet 2010-ben - az önkor- rületeink járdaprogramját, zöldterületeink felújíszervezetekkel együtt megteremtették a mi- mányzat és a kórházvezetés közös elhatáro- tását, középületeink energiatakarékos fejlesztését
nőségi borturizmus kereteit.
zásával - átgondolt funkcióváltással modern évekre lebontva ütemezetten fogjuk végrehajtani.
egynapos sebészetté és járóbeteg-ellátó köz- Városunk bővülő anyagi lehetőségeit felhasználva
Schmidt Ferenc 2011-ben elhunyt ország- ponttá alakult. Ennek keretében új mentőál- biztonságos szociális ellátórendszert, fejlődő kulgyűlési képviselő munkájának köszönhető- lomás építésére is sor került, amely elősegíti turális és városunkért tenni akaró civil életet vaen a német nemzetiség képviselete is meg- az egészségügyi alapellátás és szakellátás lósítunk meg. A terveink megvalósításához eddig
erősödött. Az önkormányzat közel 30 milliós térségi integrációját. Régi vágya teljesült a is biztosítva volt a városunkért tenni akaró felelőspályázati alap létrehozásával segítette és tá- móri lokálpatriótáknak a város nagy szü- ségteljes képviselő-testület és remélem a jövőben,
mogatja évente a civil szféra tevékenységét.
lötte, Wekerle Sándor háromszoros magyar minden feltétel adott lesz a fenti elképzelések megAz évek során Móron számtalan magas miniszterelnök köztéri szobrának felállítá- valósításához.”
színvonalú rendezvény színesítette a hét- sával, amelyet 2011-ben a legszélesebb körű
köznapokat felüdítő ünnepeket, amelyek politikai, civil és lakossági és vállalkozói ös�- A város vezetői elképzeléseinek ismeretében
megrendezésében az önkormányzat intéz- szefogással sikerült a felújított Erzsébet téren zárszóként csak azt kívánhatjuk, hogy az
ményei mellett a civil szervezetek is nagy felavatni.
elmúlt évtizedekben elért eredményeket és
szerepet vállaltak. A városi rendezvények
a jövőbeni terveket az itt élők is magukénak
közül kiemelkedik az 1934 óta megrendezett Törő Gábor országgyűlési képviselő, a Fej- érezzék és legyenek büszkék Mórra, a maMóri Bornapok, amely fúvószenei és néptánc ér Megyei Közgyűlés elnöke visszatekint- gyar kisvárosok egyik legfényesebb gyöngyfesztivállal kiegészülve, nagyszínpadi és ha- ve elmondta: „Büszke vagyok arra, hogy szemére.
gyományőrző programokkal tartalmában és 1994 óta végzett móri önkormányzati képviselői
színvonalában is nagy ívű fejlődést felmutat- munkámmal és 2006-tól a Településfejlesztési
Összeállította: Veér K.
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„A tudatos városfejlesztési program folytatásaként az elkövetkezendő öt évben igazodunk az Európai Unió hétéves költségvetésének magyarországi fejlesztési koncepciójához, mely a gazdaságfejlesztést helyezi előtérbe.”
Fenyves Péter

Sárbogárd
A költségvetési fegyelem, a pályázati lehetőségek ésszerű felhasználása, a közmunkaprogram zökkenőmentes lebonyolítása
és a munkahelyeket teremtő új vállalkozások megjelenése lehet biztosíték arra, hogy
a következő négyéves időszakban Sárbogárd fejlődő pályára állhasson – tudtuk
meg dr. Sükösd Tamás polgármestertől.
Cikkünk a 10. oldalon

Látogatóközpont épül a Turul-szobornál
A tatabányai Turul-szobor közelében Gerecse kapuja névvel látogatóközpontot
alakít ki az önkormányzat. Schmidt Csaba polgármester elmondta, hogy a kiírásban ajánlatokat kérnek XXI. századi modern épületre, organikus, a természetbe illő létesítményre, valamint a természet és a civilizáció közötti átmenetet
kapuként megjelenítő formára. Mivel a Turul-szobor közelében csak egyszer és
csak egy épületet lehet emelni, a terület kiemelt jellege miatt a létesítménynek
emblematikus jelentősége lesz - tette hozzá a polgármester. A látogatóközpontban régészeti, turisztikai és történelmi bemutatóhelyet rendeznének be, valamint
egy vendéglőt alakítanának ki. Az autópályáról is jól látható, fehér mészkősziklákon drótkötelekkel, kötélhidakkal 550 méteres mászóutat, via ferratát építenek
ki. A Cseszneken lévő, hasonló létesítmény tatabányai alpinisták munkája, az
ottani létesítményt hétvégenként átlagosan 500 látogató keresi fel.

Nemesvámos
A Veszprém szomszédságában lévő kistelepülés lakói, vezetői nem csupán szerencsésnek tartják magukat adottságaik,
lehetőségeik miatt, de tudatosan élni is
kívánnak ezzel. Határozott elképzeléseik
vannak a jövőt illetően, melyet egymással
összefüggő vidékfejlesztési programjaik is
visszatükröznek. A ciklus végéhez közeledvén Sövényházi Balázs polgármestert az elmúlt négy év célkitűzéseiről és
eredményeiről kérdeztük.
Cikkünk a 18. oldalon
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Városképi jelentőségű volt a Tamási Áron Művelődési Központ és a Belvárosi Irodaház
felújítása

A tapolcaiak folyamatos fejlődésre számíthatnak

„Előttünk a város, mögöttünk a kormány”
A város polgármestere, Császár László évértékelőjében ezzel a találó gondolattal jellemezte az elmúlt időszakot. A ciklus
eredményei mindezt alá is támasztják: látványosan fejlődött a város az elmúlt négy esztendő alatt, és a kormányzati szerepvállalás is jelentősen hozzájárult a sikerekhez. Ráadásul a folytatás is ígéretesnek tűnik, az új tervek áttörést hozhatnak
a munkahelyteremtésben, a helyi adóbevételek növelésében. Van tehát miről beszámolni, és van miről terveket szőni. A
városvezetőtől a részleteket is megtudhattuk.
- Milyen célkitűzésekkel indultak neki az
elmúlt négy éves ciklusnak, és mit sikerült
mindabból megvalósítani?
- A 2011-2014 és a 2014-2017 közötti időszak fejlesztési terveit Stratégiai Programunkban, illetve
az „Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez” című dokumentumban foglaltuk
össze. Stratégiai programunk időarányosan
megvalósult, folyamatos fejlődés jellemzi a
várost. A ciklus során elvégzett feladatok lefedik gyakorlatilag az önkormányzati feladatok
teljes skáláját, azaz minden téren történt előrelépés az elmúlt időszakban. Hetven uniós pályázatot nyújtottunk be a 2011-2013-as időszakban, közel 2,2 Mrd Ft fejlesztés valósult meg,
és további kedvező elbírálás esetén ez még 837
M Ft-tal bővülhet.
– A legnagyobb előrelépést a belvárosi rehabilitációs programunk jelentette, melynek eredményeként látványosan megszépültek Tapolca
városképi jelentőségű épületei: a Belvárosi Irodaház, a Tamási Áron Művelődési Központ, a
Wass Albert Könyvtár, a Tópresszó, valamint
a városközpont belső udvarai, közterületei.
Tapolca újkori történetének eddigi legnagyobb
fejlesztését hajtottuk végre.
– Emellett kerékpárutat adtunk át, nagyszabású útfelújítások történtek, többfunk8

ciós sportpálya és felnőtt játszótér létesült,
műfüves sportpálya épült, parkfelújítás,
parkolókialakítás történt, és térfigyelő rendszer tette élhetőbbé az itt élők mindennapjait.
Ugyanezt a célt szolgálta – a jelentős megtakarítás mellett -, hogy 300 M Ft-ból teljes közvilágításunkat lecseréltük úgynevezett ledes
lámpákra.
– Számos intézményünk is hamarosan megújul: folyamatban van a hajléktalan szálló fejlesztése 100 milliós értékben, és ugyanennyit
tervezünk költeni két óvodánkra is. A szennyvíztelep korszerűsítése előkészítés alatt áll, készül a megvalósíthatósági tanulmány, 33 M Ft
támogatást nyertünk erre a célra, és összesen
4-500 milliós megújítást tervezünk ezen a területen. Korábban már megoldottuk a szennyvíz nitrát tartalmának csökkentését, most a
foszforcsökkentést tűztük ki célul.
- A közigazgatási átszervezés során Tapolca
járási központtá vált. Mennyire volt zökkenőmentes az átalakulás?
- Szerencsére nálunk minden simán ment, az
itt élők alig-alig vettek észre bármit is az átalakulásból, hiszen mindvégig arra törekedtünk,
hogy mindez a lehető legkevesebb gonddal járjon, és minél jobban képesek legyünk

együttműködni az új szervezettel. A folyamat
során átadásra került az önkormányzati épület egy része, valamint létszám- és eszközátadás is történt. Ugyan így az oktatás terén
is gyorsan túljutottunk a változásokon. Az
óvodai nevelés kivételével az állam gondoskodik a köznevelési alapfeladatok ellátásáról,
ugyanakkor önkormányzatunk vállalja – a
szakképző iskola kivételével – az illetékességi
területén lévő összes, saját tulajdonában álló
oktatási intézmény működtetését.
– Polgármesteri Hivatalunk is átalakult, Gyulakeszi és Raposka községek csatlakozásával
közös önkormányzati hivatal jött létre, mely
megújított minőségbiztosítás mentén, mindannyiunk megelégedésére végzi feladatait.
- Az állami szerepvállalás az egészségügyet
is érintette. Milyen változások történtek a
kórházukat illetően?
– A járó- és fekvőbeteg-ellátás hatékonyságának növelése, színvonalának emelése és a munkahelyek megtartása, és nem utolsó sorban a
finanszírozhatóság érdekében az Országgyűlés
ezen intézmények, illetve fenntartó szervezeteik államosításáról döntött. A folyamat nálunk
rendben lezajlott, de természetesen a finomhangolás még hátra van. Az átalakulás egyben
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A Tópresszó kellemes időtöltést ígér

feladat-átszervezéssel is járt, az aktív kórházi
ágyak megszűntek, ezzel párhuzamosan folyik
az úgynevezett egynapos sebészet és a tüdő-rehabilitáció fejlesztése-bővítése. Jelentős beruházás előtt áll az intézmény, két pályázat segítségével. A szolgáltatások fejlesztésére elnyert 650
M Ft beruházási összegű projekt megvalósítása
hamarosan megkezdődik. A mintegy kétezer
négyzetméter alapterületű új épület és a hozzá
kapcsolódó eszköz- és műszerfejlesztés méltó
körülményeket fog biztosítani a tüdőgyógyászati, barlangterápiás és kardiológiai rehabilitációs kezelésekhez. Emellett a TIOP támogatásával új mentőállomás épülhet, a már meglévő
épületek összekötésre és energia-hatékony módon – a termálvizet is felhasználva - felújításra
kerülnek. Ezzel párhuzamosan eszközfejlesztésre is sor kerül, melynek során többek között
új digitális képalkotó műszerrel is gyarapodik
az intézmény. A projekt összköltsége 1,3 Mrd
Ft. Úgy véljük, ennek köszönhetően az éppen
százéves évfordulóját ünneplő kórházunk méltó módon élheti meg jubileumát.
- Ha már az állami szerepvállalásról szó
esett, beszéljünk kicsit az önkormányzatok
adósságkonszolidálásáról is! Hogyan érintette ez Önöket?
– Tapolca városa az elmúlt évek során kizárólag fejlesztési célokra vett fel hiteleket – csatorna beruházásra, szociális lakásépítéshez -, illetve a „Tapolca Jövőjéért” kötvényt is abból a
célból bocsátotta ki az önkormányzat, hogy az
fedezetet nyújtson a fejlesztési célú pályázatok
önerejéhez. Működési célokra ilyen forintokat
soha sem fordítottunk. Ennek ellenére az évek
során jelentős adósságállománnyal kellett
szembe néznünk. Összesen 1,6 Mrd Ft-nyi hitel került konszolidálásra, két ütemben: tavaly
65%, idén pedig a fennmaradó rész. Mindez
újra „helyzetbe hozta” az önkormányzatot, a
település vezetése végre ismét dönthet felhalmozási célú kiadásokról, a lakossági szolgáltatások fejlesztéséről, minőségének javításáról.
- Mire fordítják majd az így felszabadult forrásokat? Milyen új célkitűzések fogalmazódtak meg?
- Elsősorban új munkahelyek létrehozására
fogunk koncentrálni – ez állami elvárásként

is megfogalmazódott. Ennek érdekében az
egykori honvédségi laktanya 40 hektáros területén egy kereskedelmi-gazdasági övezetet kívánunk kialakítani. Tíz-tizenkét, zömében helyi vállalkozással, akik már kinőtték jelenlegi
telephelyeiket, szerződést is kötöttünk, hogy
fejlesztenek, és átköltöznek erre a területre. A
következő hétéves ciklus kitörési pontja lehet
ez a nyitás Tapolca életében. Az is óriási lökést adhat ennek a projektnek, hogy a korábbi
15-16%-hoz képest a következő időszakban
az uniós források 60%-át beruházásokra kell
fordítani. Tapolca és környéke 7 Mrd forintra
számíthat, ebből körülbelül 2 milliárdot fogunk a laktanya fejlesztésébe invesztálni.
– Jövő év tavaszára - a tapolcaiak nagy örömére - végre a strandunk is megújulhat. Tavaly
év végén, szép karácsonyi ajándékként, 250
M Ft vissza nem térítendő állami támogatást
kaptunk. Ezt az összeget megtoldjuk még 100
M Ft saját erővel, és ebből már elkészülhet a
várva várt, a mai kor színvonalának megfelelő létesítmény: gyerek- és élménymedencével,
klasszikus strand medencével, és különféle
élményelemekkel. A „vizes építkezés” ezzel

még nem ér véget, 2015-re állami kézben lévő
tanuszoda is épül városunkban. A strand tervei már eleve úgy készültek, hogy ezt a bővítést is be tudja majd fogadni.
– A jövőre vonatkozó fejlesztési elképzeléseinkben elsősorban intézményeink felújítását,
energiaracionalizálási programunk folytatását céloztuk meg. Középiskolánk, zeneiskolánk, gimnáziumunk, és még egy eddig
kimaradt általános iskolánk újul majd meg a
következő évek során. A kellemes környezeten, az élhetőbb intézményeken túl jelentős
költségmegtakarításra is számítunk, hiszen
ezen épületek energiahatékonysága is jelentősen javulni fog.
– Az új tervezési időszakban uniós és hazai
források elnyerésével azt szeretnénk elérni,
hogy Tapolca jelentősen fejlődő kisrégiós központ legyen, vonzó befektetési célpont, és a
fejlesztéseknek, a növekedésnek köszönhetően a város és környékének lakói minél magasabb színvonalon élhessék mindennapjaikat.
Cseh Teréz

A megújult Wass Albert Könyvtár vonzóbb külsővel várja az olvasni vágyó tapolcaiakat
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A sárbogárdi sportcsarnok látványterve

Ciklust értékeltünk dr. Sükösd Tamás polgármesterrel

Uszoda és sportcsarnok is
épülhet Sárbogárdon
A költségvetési fegyelem, a pályázati lehetőségek ésszerű felhasználása, a közmunkaprogram zökkenőmentes
lebonyolítása és a munkahelyeket teremtő új vállalkozások megjelenése lehet biztosíték arra, hogy a következő
négyéves időszakban Sárbogárd fejlődő pályára állhasson – tudtuk meg dr. Sükösd Tamás polgármestertől.
- Mi jellemezte az önkormányzat gazdasági helyzetét az elmúlt négy évben?
- Az elődöm mindig elmondja, hogy a korábbi testület jelentős pénzmaradványt
hagyott a kasszában. Ez valóban így volt,
ám a másik oldalon állt a város devizakötvénye, és a vízi közmű hitel, amelyeket
kezelni kellett. Ezért muszáj volt nagyon
szigorú költségvetési fegyelem mellett
dolgozni. Szemünkre hányják, hogy csak
külső forrásokból fejlesztettünk, és ez is
igaz, viszont ezekből többet sikerült bevonni, mint az előző 8-10 évben összesen.
Mindennek köszönhetően 2013-ban 140 M
Ft pénzmaradványunk keletkezett, ebből
80 M Ft a szabad felhasználású összeg.
Ezt részben intézményeink működésére,
részben pedig pályázati önrész biztosítására fordítunk. Természetesen nekünk is
nagyon jól jött, hogy az állam átvállalta az
önkormányzatok adósságait, ám megtakarításunk még a jogszabály életbe lépésének
első szakasza idején keletkezett, köszönhetően a nem túl népszerű, vasfegyelemmel
végigvitt gazdálkodásunknak.
- A külső, pályázati forrásokból milyen fejlesztések valósulhattak meg?
- Igyekeztünk a pályázatokat ésszel
kezelni, nem a látványberuházásokra,
hanem a hasznos fejlesztésekre koncentrálni. Sárbogárdon a legnagyobb
probléma a csapadékvíz elvezetése és
a belvíz. Több, ebből a szempontból nehéz helyzetű városrészt sikerült rendbe
tennünk egy 104 milliós pályázatból,
és a városközpont rehabilitációjára is
nyertünk 200 millió forintot. TÁMOP-os
és TIOP-os pályázatok segítségével intézményeinket is tudtuk fejleszteni, és
a BM pályázatain is nyertünk összegeket energiaracionalizálásra. Így sikerült
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az iskola fűtőrendszerét átalakítani, és
kicserélni a nyílászárókat. Jelenleg 33
milliós költségvetéssel hasonló munkák
folynak a Zengő Óvodában, ahol a legrosszabbak voltak eddig az energiahatékonysági mutatók. Nyertünk Leader
forrásokat is, ezekből megújult a művelődési ház fűtésrendszere, és az ifjúsági
parkban elkészült egy skeet board pálya, ahol a gördeszka, a görkorcsolya, és
a BMX szerelmesei hódolhatnak szenvedélyüknek. MLSZ pályázatból műfüves
pályát építettünk, és Sárszentmiklóson
megújult a sportöltöző is.
- Régi probléma Sárbogárdon a munkahelyteremtés. Ebben mennyit sikerült előrelépni?
- Nevezhetjük áttörésnek, hogy egy 16
éve hazánkban működő német tulajdonú vállalkozás letelepedett nálunk.
Vetőmag előállításával foglalkoznak, és
folyamatosan fejlesztenek. Mára mintegy 15 ezer m2 beépített területen dolgoznak, és 50-70 új munkahelyet hoztak létre. PET-palackok feldolgozásával
is foglalkozik egy cég, összességében
20-24 főt foglalkoztat. Ha valaki vállalkozni, beruházni szeretne Sárbogárdon,
akkor az önkormányzat minden, a jogszabályok által megengedett eszközzel
segíti a letelepedését. A legnagyobb
munkáltató sajnos továbbra is az önkormányzat, a tavalyi évben mintegy
ötszáz közmunkás dolgozott nálunk,
amely szám a 12.600 fős lakossághoz képest igen markáns.
- Mennyi jut a civilek, a sport és a kultúra támogatására?
- A szoros költségvetésből mindig
igyekszünk a legtöbbet adni ezeknek a

szervezeteknek. Támogatjuk a nyári táborokat, a helyi egyesületeket, a szabadidő hasznos eltöltését, a látványsportokat űzőknél pedig elsősorban azok
számíthatnak ránk, akik indulnak az
őket támogató TAO-s pályázaton.
- Tekintsünk a jövőbe. Mik azok a fejlesztési irányok, amikre szüksége lenne a településnek?
- Szeretnénk elfogadható környezetet
biztosítani az itt élőknek, és a betelepülni akaró működő tőkének, a jövő
évtől mintegy 600 millió forintot fordíthatunk fejlesztésekre. Terveink között szerepel, hogy folytatjuk intézményeink rendbetételét. Nagyon fontos
a Sárbogárd és Sárszentmiklós között
elképzelt, nem turisztikai jellegű kerékpárút, melynek tervezett költsége 290
millió forint. Szükség van erre, hiszen a
települést átszelő 63-as főúton naponta
tízezer jármű közlekedik, ami veszélyezteti a kerékpárosok biztonságát. A
kerékpárúthoz szorosan kapcsolódnak
a csapadékvíz-elvezetés 110-120 millió
forintos munkálatai is. 95 millió forintot szeretnénk útfelújításra fordítani, az
Egyesített Szociális Intézmény épületkorszerűsítésére pedig 30 millió forintot
tervezünk. A nemzeti program nyomán
tanuszoda létesül Sárbogárdon, a kézilabda egyesülettel közösen pedig új,
multifunkcionális sportcsarnok építésében gondolkodunk. A mentőállomás, és
a rendőrség épülete is jelentős felújításra
szorul, és bővíteni kell a parkolási lehetőségeket is a városban. Munka tehát
akad bőven, remélem mindezek megvalósítására újra bizalmat kapok a választásokon a város polgáraitól!
Veér Károly

ÖNKORMÁNYZAT

Tisztelet

a múlt hőseinek

Székesfehérvár - Március 26-án a székesfehérvári Ciszterci Szent István Gimnázium falánál tartott
emléktábla avatón az egykori ciszter diák – Bella
István – Halotti beszéd című verse is fölhangzott a
gimnázium mai fiatalságának műsorában. Az első
világháborúban elesett hajdani tanárok és diákok

„Hogy ne csak lakjanak itt az emberek”

Falumegújítási Díj
Környének
„Magyarországi Falumegújítási
Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért – 2013.” elismerést és
a Vidékfejlesztési Minisztérium
különdíját vehette át Beke László, Környe polgármestere április
végén, az Újszilváson rendezett
ünnepségen és konferencián.
A belügyminiszter és a vidékfejlesztési miniszter 2013 szeptemberében
közösen hirdetett meg pályázatot
azzal a céllal, hogy felkutassák, díjazzák, és ezzel reflektorfénybe állítsák azokat a települési közösségeket,
amelyek kimagasló és példaszerű
színvonalon végzik jövőbe mutató
fejlesztési munkájukat. A tavaly ős�szel beérkezett pályázatok első bírálati fordulójából a Közép-Dunántúli
régióból Környe jutott tovább az országos döntőbe, ahol a legjobb öt között végzett, és elhozhatta a minisztériumi különdíjat.
- Nagy megtiszteltetés ez az elismerés –
mondta el lapunknak Beke László polgármester -, és óriási meglepetés a minisztériumi különdíj, erre nem számítottunk.
A pályázatban az elmúlt öt év fejlődését
kellett bemutatni, és úgy gondoltuk, hogy
az a koncepcionális munka, amit a faluközpont megújítása során végeztünk,
pontosan fedi a kiírás feltételeit.
- Amikor belekezdtünk a központ átalakításába, először megkerestük a helyi civil
szervezeteket, és kikértük a véleményüket. A beérkezett javaslatokat átnéztük,
rendszereztük, és az egészre kiírtunk a
megyei Építész Kamara elnöke, Markos
Anikó segítségével egy tervpályázatot. A

meghívott tervezők pályázataira első díjat
nem adtunk ki, ám valamennyi beérkezett
anyag tartalmazott hasznos részleteket,
ezekből a pályamunkákból raktuk össze
a végső koncepciót. A 2010-es választásokon az Együtt Környéért pártsemleges
szervezet programjaként ennek a tervnek
a folytatását írtuk le, és ezzel elnyertük
a választók bizalmát. Zöld utat kaptunk
tehát a folytatáshoz, és a koncepcióból
nagyon jól látszottak a következő lépések.
- Nemcsak arról van szó, hogy felújítunk
épületeket, vagy felépítünk egy szép parkot, ez önmagában üres infrastrukturális
beruházás. Az a lényeg, hogy utána élettel teljen meg, az egész falu sajátjaként
tudja használni, és sajátjaként vigyázzon
is rá. Az első lépés a Tájház, majd a Polgármesteri Hivatal rendbetétele volt. A
hivatal mögötti területen lebontottuk a
kerítést, és egy kedves parkot alakítottunk
ki. A művelődési házban a színházterem
olyan minőségű, hogy bármilyen vendégjátékot tud fogadni, ki tud szolgálni. A
Tájházat évente több mint 90 napra kiadjuk, keresztelőket, születésnapokat, esküvőket, lakodalmakat tartanak itt a környei
családok, egyszóval használják. Ennek
ellenére csak tisztasági meszelésekre van
szükség, nem rombolják szét, vigyáznak
rá a helyiek.
- A fejlesztések értéke meghaladja az
egymilliárd forintot, ezek 95%-a önerőből valósult meg. Az anyagi hátteret az
ország talán legdinamikusabban fejlődő
ipari parkjában működő társaságok, a
helyi vállalkozók és lakosok adóforintjai
biztosítják, amit köszönünk, és Környére,
a környeiek életminőségének javítására
fordítunk a jövőben is!
VK

nevét őrző márványt a Honvédelmi Minisztérium
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti Főosztálya támogatásával állították föl. A katonai
szertartás keretében megrendezett ünnepségen dr.
Cser-Palkovics András polgármester és Dékány
Árpád Sixtus zirci főapát mondott beszédet.

Új

ifjúsági szálláshely

Kömlőd - Harmincnégy fiatal elhelyezésére szolgáló ifjúsági szálláshelyet adott át Balog Zoltán
emberierőforrás-miniszter a Komárom-Esztergom
megyei Kömlődön. A szálláshelyet a Kerényi Béla
Református Diakóniai Intézmények lakóotthonának tetőterében alakították ki. Bogáth István, a

helyi református gyülekezet gondnoka elmondta:
a szálláshely kialakításához a Rendezett Életek Világa Alapítvány nyújtott be pályázatot, és mintegy
16 millió forintot nyertek. A szálláshely valamennyi
berendezési tárgya, háztartási eszközökkel együtt a
református egyház kapcsolatai révén adományként
érkezett Németországból.

Az

ország legnagyobb hőtárolója

Tatabánya - Egy meglévő olajtartály átalakításával
az ország legnagyobb hőtárolóját építette
meg a Tatabánya Erőmű Kft., amelynek

A
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Soltész Miklós, Tessely Zoltán, L Simon László és Tóth István
A „mezőny” élén Tessely Zoltán

Újabb szakasz készült el a Velencei-tó körüli gyűrűből

Gárdonyi kerékpárút-átadó
Kerékpárosok egész hada várta türelmetlenül, hogy az ünnepi beszédeket követően végre birtokba vehessék a
Velencei-tavat körülölelő kerékpárút most elkészült gárdonyi szakaszát. 800 millió forintos fejlesztés eredményeként Dinnyéstől egészen Velencéig tekerhetnek a kétkerekű szerelmesei. Az átadón megjelent, főképp fiatalokból
álló „mezőny” felvezetését Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő, Bicske város polgármestere vállalta magára.

L. Simon László, kormánybiztos köszöntőjében arról szólt, hogy a pályázat,
melyet benyújtottak, valójában két egymással összefüggő, de mégis önálló csomag. A Gárdony-Velence közötti részt a
Velencei-tó és Térsége, Váli-vögy, Vértes
Fejlesztési Tanács pályázta meg, míg azt
a szakaszt, amely most került átadásra
Gárdony Város Önkormányzata. Mindkét projekt sikeres volt, a Kormány pedig további 150 M Ft támogatást nyújtott
az előkészítésre, és a tervezésre. A kormánybiztostól azt is megtudtuk, hogy
nemrégiben döntés született arról is,
hogy a magyar állam további segítséget nyújt az időközben jelentkező többletfeladatokra. Így a tervezetten felül
kötelezően előírt feladatok is megvalósulhatnak, azaz az út mentén végig kiépülhet a közvilágítás. L. Simon László
köszönetet mondott az uniós és a hazai támogatóknak, mindazoknak, akik
részt vettek a fejlesztésben.
Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő, Bicske Város polgármestere a Velencei-tó környékét érintő olyan további
beruházásokról beszélt, amelyekhez
kapcsolódási pontot jelent a most átadott kerékpárút szakasz. Ezek egyike,
a Kormány által támogatott BudapestBalaton kerékpárút, mely épp itt halad
12

keresztül. Ehhez kapcsolódhat majd a
Váli-vögyi szakasz, és a velencei-tavi
körgyűrű további, még kivitelezésre
váró részei, melyek előkészítése már
megtörtént. Az országgyűlési képviselő
tájékoztatásából azt is megtudhattuk,
hogy néhány héttel ezelőtt egy 800 M
Ft támogatást célzó pályázatot nyújtottak be az előkészítési munkálatokra a
Velencei-tó teljes parti védműveinek a
megerősítésére. A teljes beruházás a tervek szerint eléri majd a 15 Mrd Ft-ot.
Ezt követően Tóth István, Gárdony város polgármestere, a projekt házgazdája
osztotta meg ünnepi gondolatait. Úgy
véli, nem csupán egy kerékpárutat, hanem a szabadidő hasznos eltöltésének,
az egészséges életmód lehetőségének
egy új színterét adták ma át. Gyakorló testnevelőként az elmúlt évek során
osztályok százaival kerekezték körbe a
tavat, és hihetetlenül nagy könnyebbségnek tartja, hogy ezentúl mindezt
teljes biztonságban tehetik meg, a nagy
forgalmú, veszélyes utakat örökre elfelejthetik.
A városvezető a beruházás részleteiről
is beszámolt: A 12,6 km hosszú kerékpárútból 8,6 km új szakasz, a többi meglévő utak, utcák felújítását jelenti. Több

helyen – körülbelül 5 km hosszan - külön sétány is épült.
A polgármester mindenkit arra kért,
vigyázzanak erre a szép létesítményre,
amelyre igazán büszkék lehetnek. Úgy
látja, hogy ha a város lehetősége a korábbiakhoz hasonlóan alakulnak, akkor
a település további „ékszerei” is elkészülhetnek a tóparton.
Soltész Miklós szociális és családügyekért felelős államtitkár ünnepi gondolatait elsőként a fiatalokhoz intézte. Arra
kérte őket, hogy becsüljék meg ezt a kerékpárutat, és azzal köszönjék meg azt
a sok munkát, amivel mindez létrejöhetett, hogy hosszú távon is megőrzik a kerékpárút szépségét, tisztaságát, hiszen
hallatlanul nagy érték az, amit most
megkaphattak. Végül arra tett ígéretet,
hogy az a munka, amit itt a képviselőtársaival és a Kormánnyal elkezdtek, az
folytatódni fog. A cél az, hogy a Velencei-tó újra felértékelődjék, és teljes pompájában szolgálhassa mind a helyieket,
mind a megyéből, vagy messzebbről
érkezőket.
Az ünnepélyes szalagátvágást követően
– Tessely Zoltán „felvezetésével” – aki
szintén kerékpárra pattant - a kerekesek
birtokba vehették az új létesítményt.
Napsugár
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elindították a próbaüzemét. A hőtároló
beruházásának költsége közel 650 millió
forint, amihez a társaság 250 millió forint pályázati támogatásban részesült. A berendezéssel olyan
napszakban is tudnak villamos energiát termelni,
amikor azt magasabb piaci áron tudják értékesíteni.

A

Bor7,

több, mint borfesztivál

Badacsonytomaj - A balatoni borok fellegvára, a
balatoni napsütés, a badacsonyi talaj különleges ízt

A régió vezetői közösen vágták át a szalagot

Turisztikai központtá vált a régi szabadstrand

Átadták a Velencei-tó
Kapuját
A Velencei-tó Kapuja beruházás
átadására bizony sokat kellett
várniuk mind a helyieknek, mind
a Velencére látogatóknak. A félbemaradt fejlesztés azonban a
sok-sok bosszúság, az elhúzó vita
és pereskedés után végül mégis
csak megvalósulhatott, elkészült a
nagy mű, átadhatóvá vált Velence
új büszkesége: a turisztikai központ, az egykori szabad strand.
Velence város polgármestere, Oláhné Surányi Ágnes sugárzó örömmel
kezdte a térség legnagyobb fejlesztésének ismertetését, a 2,6 Mrd Ft összértékű beruházásnak köszönhetően egy 8
hektáros turisztikai központ jött létre.
A költségek több mint felét, 1,4 Mrd
Ft-ot az Európai Unió finanszírozta,
1,2 Mrd Ft-ot pedig Velence város biztosított önrészként. A fejlesztés eredményeként az ország egyik legszebb
gyermek- és családbarát szabad strandját adhatták át, 14 ezer négyzetméteres
homokos parttal, 17 ezer négyzetméter
parkosított területtel. A létesítmény
teljes területét parti sétány övezi, és
ehhez csatlakozik a velencei korzó fedett, klimatizált belsőrésszel és nyitott
emeleti szakasszal, ahol 30 féle üzlet
és szolgáltatás kap helyet. A korzóról,
a közösségi célokat szolgáló galériáról,
a körpanorámás díszteremből – mely
egyúttal Velence város új házasságkötő
terme is lesz – páratlan kilátás nyílik az
ország harmadik legnagyobb természetes tavára – mondta büszkén a városvezető.

A projekt új munkahelyeket is teremt –
tette hozzá -, sőt túlzás nélkül állítható,
hogy a fejlesztés hatására Velence új városközponttal gyarapodott, és ez óriási
lépés a négy évszakos turizmus megvalósítása irányába.
A polgármester asszony néhány mondat erejéig arra is utalt, hogy viszontagságos utat járt be ez a beruházás, két
évet csúszott a befejezés, és jelentősen
– 800 M Ft-tal - megdrágult a kivitelezés. De a lényeg, hogy az ide látogatók
végre birtokba vehetik mindazt, amire
éveket vártak: a szabadstrandot, a kikötőt, a korzókat, a sportpályákat, a játszótereket, vagyis egy szemet gyönyörködtető turisztikai központot – zárta
ünnepi gondolatait Oláhné Surányi
Ágnes.
A projekt részleteit – számokkal is alátámasztva - a kivitelező cég igazgatója,
Istenes István mutatta be. A ZÁÉV Zrt.
mindent megtett annak érdekében,
hogy a félbe maradt beruházás okozta
negatívumokat kitörölje az emlékezetből. A kitartó, következetes munkának, az összefogásnak köszönhetően
a káosz megszűnt, a mű elkészült, úgy,
ahogy a tervező és a megrendelő közösen megálmodta.
A cégvezető ünnepi szavait követően
az emléklapok átadása következett,
a város névre szólóan köszönte meg
mindazoknak a munkáját, akik sokat
tettek a projekt megvalósításáért. Ezután követően került sor az ünnepélyes
szalagátvágásra, a Velencei-tó Kapuja
projekt átadására.
Napsugár

és zamatot ad az itt termő szőlőnek és a fürtökből
készülő nemes italnak, a bornak. Az egykori vulkán
lankáin olyan borok születnek, amit borászaink szerényen az istenek nektárjának neveznek. Mivel ezzel
az állítással eddig senki sem vitatkozott, így nyugodt
szívvel ajánljuk a borkedvelőknek, hogy jöjjenek
és kóstoljanak bele bátran a Badacsonyi Borvidék
legnevesebb pincéinek legjobb boraiba a Bor7-en
2014. július 18-augusztus 3 között.

Teherkomp Esztergom

és

Párkány

között

Esztergom - Közvetlen teherforgalmi kapcsolat jöhet létre Esztergomnál a magyar-szlovák határon
jövő tavaszra. Az új teherkomp naponta 70-80 kamiont szállíthat majd át a Dunán. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közleménye szerint a 2001ben átadott Mária Valéria-hidat súlykorlátozás miatt
nem használhatják a teherjárművek. A legközelebbi
hidak 40-50 kilométerre vannak. A közúti áruszállítás az esztergomi, a dorogi és a párkányi térség
között így csak nagy kitérővel, jelentős többletköltséggel és időveszteséggel, felesleges környezetterheléssel oldható meg.
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Az Apátság felállványozva, még a renoválás előtt

„Ritkán gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra, amink nincs.”

Az Apátság teljes pompájában

A Rákóczi tér egykor

A Rákóczi tér ma

A Rákóczi tér 11. 2006-ban

A Rákóczi tér 11. 2014-ben
14

30 éve város Zirc

Sok vagy kevés három évtized? Attól függ, honnan nézzük, kinek a szemével. Így
látja ezt Zirc polgármestere, Ottó Péter is, akivel együtt tekintettünk vissza a városavató óta eltelt időkre. Ilyenkor jön csak rá az ember, hogy mennyi minden változott
meg a környezetében, mi minden tűnt el, mi minden jött létre. Zircen zajlottak az
események, bőven van miről beszámolni, van mit értékelni.
- Milyen tényezők voltak hatással arra,
hogy Zirc városi rangra emelkedett?
- Zirc készült a várossá válásra, úgy is mondhatnánk megérett rá. A térségben betöltött
központi szerepköre, mely nemcsak földrajzi
értelemben, hanem a környezete számára is
biztosított szolgáltatások által is folyamatosan fejlődött, erősödött, emelte városi rangra. Már a városavatás előtti években komoly
építkezések kezdődtek, például: új óvoda és
általános iskola, a negyvenlakásos társasház. Ha az időben évtizedekkel korábbra is
visszatekintünk, akkor nem feledkezhetünk
meg a dudari bánya megnyitásáról és a térség fejlődésére gyakorolt hatásáról sem. Mivel az ország különböző részeiről ide érkező bányászok és családjaik letelepedésének
infrastrukturális feltételei leginkább Zircen
voltak adottak, lakhatásuk biztosítása érdekében a negyvenes évek végén, ötvenes évek
elején komoly lakóház építkezések kezdődtek, ennek következtében ugrásszerűen nőtt
a lakosság száma. A várossá válás folyamata
már ezzel elkezdődött.
- Mikor volt a városavató?
- 1984 januárjában emelték városi rangra
Zircet, azaz idén harminc esztendeje. A jeles
évfordulót természetesen megünnepeltük,
bár kicsit később, májusban, mert ekkor már
a szabadtéri programoknak is kedvezett az
időjárás. Harminc év szinte semminek, morzsányinak tűnik Zirc első írásos említése óta
eltelt több mint 950 évhez képest, de egészen
más a történelemkönyveket lapozgatva századokat átugrani, mint amikor valaki a saját bőrén érzi az idő múlását. Így nézve már
nem is olyan kevés ez az idő: egy egész emberöltő.

- Egy korszaknak mindig vannak meghatározó egyéniségei. Kiket tenne a felsorolás
élére?
- Az idő múlását az is mutatja, hogy városalapítóink, az elmúlt három évtized meghatározó személyiségei közül sajnos többen
már nem lehetnek velünk. Közéjük tartozik
Kiss László, a rendszerváltást megelőző
időszak nagyközségi, majd városi tanácsának elnöke, Varga István, a város első
szabadon választott polgármestere, illetve
alpolgármestere Varga Zoltán, aki az első
ciklus végén megbízott polgármesterként
vitte a város ügyeit.
– Az elmúlt 30 év meghatározó személyisége Dr. Varga Tibor, aki közreműködött a
várossá válás előkészítésében, majd városi
tanácstitkárként dolgozott, 1994-től két ciklusban a város polgármestere volt. Őt Horváth László követte a város élén. Meghatározó városvezetőink mellett azonban számos
jeles közéleti szereplőt, képviselőt lehetne
kiemelni, az élet szinte minden területéről:
egyházi képviselőket, díszpolgárokat, a gazdasági élet kiemelkedő alakjait, hivatali és
intézményi munkatársakat, civilszervezetek
képviselőit, kitűnő sportembereket. Nehéz
lenne név szerint felsorolni mindazokat,
akik saját területükön végzett munkájukkal,
eredményeikkel hozzájárultak városunk sikereihez.
- Hogyan fejlődött a város harminc év alatt?
Melyek a legszembetűnőbb változások?
- A legjobban úgy érzékelhetjük a változást,
ha előszedünk egy harminc évvel ezelőtt
készült fotót a városról. Az apátság épülete
egészen biztosan felismerhető lesz rajta, hiszen ez az épületegyüttes az 1700-as években történt megépítése óta Zirc jelképévé
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vált. Más városrészeket tekintve azonban
hamar elbizonytalanodnánk: vajon hol is
járunk?
- A rendszerváltás előtti jelentős fejlesztések
a 90-es években tovább folytatódtak: kiépült
a szennyvízcsatorna-, a gáz- és a telefonhálózat, üzembe helyezték a kábeltévé-rendszert. Az egyházi kárpótlás keretében új
szakképző iskola, majd ahhoz kapcsolódóan
étterem, kollégium és tornacsarnok épült.
Az általános iskola is új tornateremmel gyarapodott, a gimnázium és az óvoda magas
tetőt kapott. Teljes egészében megújult a város egészségügyi infrastruktúrája az alapellátástól kezdve, a krónikus és rehabilitációs
kórházi fekvőbeteg ellátáson keresztül, az
emelt szintű járóbeteg szakellátásig. Kívülbelül felújításra került a városháza épülete,
tatarozva lettek a Rákóczi téri épületek, a
volt zárda, a fiúiskola épülete, megépült a
szociális feladatellátás új helyszíne a Segítő
Kezek Háza. Új óvodai csoportszobákkal
bővültünk és bölcsőde is épült. Folyamatosan újul meg a Reguly Antal Múzeum és
Népművészeti Alkotóház, s a város főtere.
- Az apátsági épületegyüttes elmúlt 100 évének legjelentősebb fejlesztése, rekonstrukciója fejeződött be az elmúlt évben. Jelentős
turisztikai beruházások történtek, szállodák
épültek például Szarvaskúton a Forest Hills
Biohotel &Golf, és a Hotel Szarvaskút. Felébredt több évtizedes „csipkerózsika álmából”
Zirc egyik legrégebbi épülete is a Bagolyvár
Fogadó, s megújult az Arborétum is. A város
arculatának változásában, a település fejlődésében meghatározó szerepe van a helyi
vállalkozások által megvalósított beruházásoknak ugyanúgy, mint az itt élő emberek
által megépített társasházaknak, családi házaknak. A 80-as években kezdett el kiépülni
több ütemben a Kukoricaföldi lakótelep és
az Erdőalja lakótelep, vagyis a város lakótere is folyamatosan bővült. Annak, aki nap
mint nap itt éli az életét, persze nem olyan
szembetűnő a változás, de aki csak néha
napján fordul meg városunkban, az ugrásszerű fejlődést tapasztalhat.
- A település gazdasági környezete is sokat
változott harminc év alatt. Mi a legszembetűnőbb mindebből?
- A 80-a évek meghatározó foglalkoztatóit a
közszféra és az állami nagyvállalatok jelentették: Dudari Bányaüzem, Bakonyművek
Dudari Gyáregysége, Mezőgép Vállalat, Termelőszövetkezet, Városgazdálkodási Üzem.
Ezek a cégek a városi élet meghatározó szereplőivé váltak, rájuk épült a sport, a kultúra
és még sok minden más. A rendszerváltást
követően azonban ezek a vállalatok nagyrészt eltűntek, helyüket kisvállalkozások
foglalták el, ők vették át a foglalkoztatói szerepet. Zircen ma körülbelül 600 vállalkozás
működik. Ez igen nagy szám a lélekszámhoz
viszonyítva. 3200 aktív munkavállalónk, és

ugyanennyi munkahelyünk is van, ennek
ellenére sokan ingáznak a környező városokba: Veszprémbe, Győrbe, Mórra. Ugyanakkor körülbelül ugyanennyien érkeznek
ide munkavállalóként a közeli kistelepülésekről.
- Zircen a civilszervezetek meghatározó
szerepet töltenek be. Milyen pontokon köthető össze az ő tevékenységük a város 30
évével?
- Pezsgő civil élet zajlik Zircen, körülbelül 80
ilyen jellegű szervezetünk van, elsősorban
szabadidős, kulturális és sport téren mutatkozik meg a tevékenységük. Az egyik legrégebbi közülük a Zirc Városi Vegyes Kar, nekik köszönhető testvérvárosi kapcsolatunk
a németországi Pohlheimmel, de ugyan így
civil kapcsolatok mentén jött létre az együttműködésünk az erdélyi Baróttal, és a finnországi Nivalával is.
- A civil szféra kezdeményezte a 90-es évek
elején a Zirc és Vidéke újság újraindítását, a
helyi televízió létrehozását, nekik köszönhető a már országos szinten is jól ismert Zirci
Buli, és részben a Bakonyi Betyárnapok rendezvénye is. A civilek az élet minden területén ott voltak és ott vannak: kereszteket,
kőképeket újítanak fel, szobrokat állítanak,
eseményeket szerveznek történelmünk jeles
napjaihoz kapcsolódóan. Rangos összejövetelek köthetők hozzájuk, mint a Templomi
Kórusok Találkozója, vagy a nyugdíjasok
megyei sakk-, illetve rejtvényfejtő versenye. De a sportszervezeteink is sikeresen
működnek. A nagyvállalatok eltűnésével jó
részük ugyan szponzor nélkül maradt, de
szerencsére sokan talpon tudtak maradni,
és ma is országos, sőt nemzetközi sikereket
érnek el, leginkább önerőből. Példaértékűnek tartom ilyen téren a Vincze Judo Club,
vagy akár az újszerű sportok művelői közül
a Wings Darts Club működését.
- Milyen üzenete lehet ennek a 30 évnek a
zirciekhez?
- Az ünnepség állófogadásán Arthur Schopenhauer gondolatát kölcsönöztem: „Ritkán
gondolunk arra, amink van, és túl gyakran arra,
amink nincs.” Éppen ezért fontos időnként
megállni, visszatekinteni, megállapítani mi
mindent sikerült elérni. Az ember a sikereiből tud töltekezni, az ad erőt ahhoz, hogy
megteremtsük, ami még hiányzik.
– Úgy gondolom, egy közösség sikere mindig a tagjain múlik, a sorsukat jobbra fordítani akaró emberek hozzáállásán, szándékán
és a velük együttműködők körén. Zircen – én
úgy látom - alapjában véve munkából megélni kívánó emberek élnek, akik soha nem hátráltak meg a feladatok és az akadályok előtt.
Ha visszatekintünk a város elmúlt 30 évére,
akkor egy sikeres történetnek lehetünk tanúi, ami az itt élő emberek közös eredménye.
-réz

Az orvosi rendelők 2005-ben

A már átalakított, felújított orvosi rendelő

Az SZTK régi épülete

Ma már rá sem lehet ismerni az egykori SZTK-ra

A Bagolyvár 1986-ban

A Bagolyvár Fogadó napjainkban
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Lee Sang Il, ügyvezető igazgató (Hankook Tire Magyarország Kft.), Roy Katalin, kommunikációs igazgató (Hankook Tire Magyarország Kft.),
Dr. Galambos Dénes, országgyűlési képviselő, Schrick István, polgármester, Bodnár Sándor, Rácalmási Városvédők Egyesületének elnöke

Profi „civilek” Rácalmáson

Az Almavirág Fesztivál is
egyre népszerűbb

Manapság, amikor egyre nehezebb közösséget életre hívni, és még nehezebb azt életben tartani, akad egy hely, mely
kivételt képez: Rácalmás. A helyi civilek – a Rácalmási Városvédők Egyesületének keretében, az önkormányzattal együttműködve – több ezer fős, országos hírű rendezvényeket bonyolítanak le profikat megszégyenítő minőségben, önkéntes
munkával, fizetség nélkül, igazi közösségként. A titok talán az, hogy magukért csinálják, a saját örömükre, no meg annak a sok ezer látogatónak a kedvéért, akiket a nívós programok az ország szinte minden pontjáról idevonzanak. Az
immáron hatodik Almavirág Fesztiválon a városvédők elnökével, Bodnár Sándorral vettük számba, kiket is láthattak a
színpadon a fesztiválozók, milyen eseményekkel várták az érdeklődőket.
- Kiknek szól ez a fesztivál? Kiket kívántak megszólítani ezzel az egész napos eseménysorozattal?
- Eredetileg ezt az egészségről, a sportról,
a kultúráról szóló helyi rendezvénynek
terveztük, egy bemutatkozási-találkozási lehetőségnek a rácalmásiaknak, ahol
megmutathatják magukat az itt élők - művészek, keramikusok, szobrászok, vagy
éppen a fiatalok, illetve a helyi csoportok.
Aztán a kezdeti öt-hatszáz fő érdeklődőből az évek során valahogy öt-hatezer lett.
Az Almavirág Fesztiválunk felcseperedett, és ma már a rácalmási nagyrendezvények sorát gyarapítja. A Tökfesztiválhoz
hasonlóan ezúttal is a Jankovich-kúria ad
otthont az eseményeknek, de az cél volt,
hogy ne egy „kis tökfesztivált” hozzunk
létre.
- A nevében „almás” ugyan a településük,
de valóban kötődik ez a gyümölcs a városhoz?
- Egykoron a nagy sziget tele volt alma- és
másfajta gyümölcsfákkal, úgyhogy a település neve nem véletlenül utal erre. Az
alma tavasszal virágzik, és mi úgy gondoltuk, ne múljon el a kikelet úgy, hogy azt ne
ünnepelnénk. Így esett a választásunk az
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Almavirágra. A japánok a cseresznyefáikat
ünneplik, mi az almafáinkat.
- Milyen „almás” események születtek?
- Alapvetően két verseny az, ami kifejezetten „almás ízesítést” kapott: egyrészt

egy almahámozó verseny – itt a cél az,
hogy egyetlen almáról összefüggően minél
hosszabb héjat tudjon valaki lehámozni mondhatni hihetetlen rekordok születtek -,
a másik pedig az almás palacsinta, illetve
az almás sütemények versenye. Elmond-
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hatatlanul sokféle süteményköltemén�nyel, almás csodával lepnek meg minket a helyi lányok és asszonyok évről
évre.
- A gazdag kínálatból emeljük ki a
főbb programokat!
- Nagyon sok ifjúsági és gyermekrendezvényünk van. A kúria északi
részén, külön kézműves épületben
tanítják az ügyes kezű helyi urak és
asszonyok az igencsak kreatív gyerekeket a hagyományos kézműves szakmák fortélyaira. Fantasztikus csodák
születnek itt! Új programunk a kisállat
simogató, melyet azért találtunk fontosnak, mert ma alig akad olyan család,
ahol háziállatot tartanának. A gyerekek
nem is ismerik ezeket a jószágokat. Itt
nem csak találkozhatnak, de közvetlen kapcsolatba is kerülhetnek velük,
etethetik, simogathatják őket. Több kiállítást is szerveztünk: bemutatkozott a
Veszprémi Aranyhíd Kortárs Festmény
Galéria, illetve „Rácalmás akkor és
most” címmel fotókon is megismerhetővé tettük városunkat. A sporteseményekhez kötődött a Decatlon Sportáruház bemutatója és vására, de volt íjász-,
kajak-kenu-, ragadozómadár-bemutató,
nordicwalking-találkozó is. A fiatalok
színpadra jutását is segítettük, a tavaly
elindított „legtökösebb iskola” jegyében
mutathatták be az iskolások, és az óvodások tehetségüket, de nagy sikert aratott a helyi asszonykórus, csakúgy, mint
a húszéves Barina Néptánccsoport. A
kultúra, a sport és az ifjúsági programok mellett az egészségügy is kiemelt
figyelmet kapott, a különféle szűrőprogramokon mondhatni „telt ház”
volt. A nagyobb színpadi programokra
is nagy gondot fordítottunk, úgy válogattuk össze a fellépőket, hogy minden
korosztály megtalálja az ízlésének megfelelőt: délben Magyar Rózsa nótaénekes lépett fel, őt a Magyarock együttes,

illetve a Hollywood Rose követte, majd
Kasza Tibi műsora után az estet Tóth
Gabi és a Szupernova koncertje zárta.
- A Rácalmási Városvédők Egyesülete
kulcsszerepet tölt be a helyi nagyrendezvények szervezésében, lebonyolításában. Sok-sok „lelkes amatőr”,
mégis lekörözik a profi szervezőket is.
Hogy lehet ez?
- Részben tapasztalat, részben lelkesedés,
a közös munka adta öröm. Tudjuk, a sikerhez elengedhetetlenek a magas színvonalú programok, ehhez pedig a minőségi
támogatók. Szerencsére nálunk egyikből
sincs hiány. A Jankovich-kúriában tartott
nagyrendezvényeinken neves fellépők
egész sora fordult már meg, szinte minden műfajban, és minden korosztályt
megszólítva. Legnagyobb támogatónk
a Hankook Tire Magyarország Kft., de
a legtöbb helyi vállalkozásra is építhetünk. Nagy öröm számunkra, hogy ma
már kormányzati szinten is elismerik a
tevékenységünket, és az NKA együttműködésére is számíthatunk. Támogatóink
szívesen mellénk állnak, hiszen a telt ház
maximálisan visszaigazol bennünket.
Fesztiváljaink híre egyre messzebbre jut
el, egyre gyakrabban keresnek meg bennünket profi rendezvényszervezők, hogy
szívesen vállalnák az események szervezését, lebonyolítását. Ez azonban szóba
sem jöhet. Rácalmás fesztiváljain csakis,
és kizárólag helyi önkéntesek dolgoznak,
akiknek a fizetsége rendszerint egy tál
babgulyás. Ez így van rendjén. A Rácalmási Városvédők Egyesületének minden
tagja – és mindegy, hogy az épp a megyei
kórház igazgatója, vagy a helyi étterem
vezetője, esetleg közismert vállalkozó
– szívesen vállalja a közös munkát, magának érzik ezeket az eseményeket. Jó
együtt jót csinálni, olyat, amire igazán
büszkék lehetünk, és ami messzire viszi
városunk hírét.
Cseh Teréz
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Összehangolt vidékfejlesztési programok a térségben élőkért

Nemesvámoson tudatos fejlesztés folyik
A Veszprém szomszédságában lévő kistelepülés lakói, vezetői nem csupán szerencsésnek tartják magukat adottságaik, lehetőségeik miatt, de tudatosan élni is kívánnak ezzel. Határozott elképzeléseik vannak a jövőt illetően, melyet egymással
összefüggő vidékfejlesztési programjaik is visszatükröznek. A ciklus végéhez közeledvén Sövényházi Balázs polgármestert az
elmúlt négy év célkitűzéseiről és eredményeiről kérdeztem, majd beszélgetésünk során kitértünk a folyamatban lévő fejlesztési tervekre, a jövőre vonatkozó elképzelésekre is.
- Mit sikerült megvalósítani a négy évvel ezelőtt célként megfogalmazottakból?
- Mikor elvállaltam a polgármesteri posztot,
a programomban több fejlesztésre is ígéretet
tettem. Ezek egyike a belterületi csapadékvíz-elvezetésének megoldása. A munkálatokat ősszel kezdtük meg, és most júniusban
fejeztük be. A KDOP keretében a bruttó több
mint 190 M Ft értékű beruházáshoz 151 M Ft
uniós támogatást nyertünk. Felújítás és bővítés is történt. Feltártuk az eddigi hibákat, orvosoltuk azokat, övárok épült, és kiépítettük
a rendszert, ott ahol ez még hiányzott. Nagy
hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre
is: a beépített zsír-, hordalék- és iszapfogónak
köszönhetően gyakorlatilag tisztított vizet
engedünk a Tekeres-patakba. A klímaváltozásra is igyekeztünk felkészülni: tudatosan
felülterveztük a rendszer kapacitását, hogy az
extrém időjárás esetén is helyt tudjon állni, és
pincéink mindig szárazak maradhassanak.
- Polgármesteri programomban a Kossuth
utca – ahol az óvodánk van - felújítását is vállaltam. Ezt a választások után azonnal megkezdtük, mégis csak most tudtuk befejezni.
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Több nehézségbe ütköztünk: állami tulajdonból vissza kellett szereznünk a területet, és
egy komoly szakmai vitát is le kellett bonyolítanunk az EON-nal, mely egy 20 kV-os kábel
áthelyezése körül alakult ki. Végül sikerült
megegyeznünk, és a kábel a villanyoszlop
helyett a föld alatt került elhelyezésre, ami
jóval kisebb költséget jelentett településünknek, mint amit eredetileg az EON javasolt. A
20 kV-os kábel kiváltásán túl két villanyoszlop cseréjére, a trafóállomás áthelyezésére is
sor került. Ezt követően valósulhatott meg az
útrekonstrukció, a járdaépítés, és a csapadékvíz-elvezetés. Önerős beruházásként 51 M Ftot fordítottunk erre a célra.
- Az ott élők nagy örömére egy másik, a Pap
István utca is hamarosan megújulhat, ebben
az utcában útrekonstrukció történik, és a csapadékvíz-elvezetése is megoldódik. A beruházás 59 M Ft értékben, önerőből valósulhat meg.
- Fontosnak tartottuk azt is, hogy a lakosság
minél jobban beleszólhasson az utcájuk fejlesztésébe, ezért már a beruházás megkezdése előtt fórumot tartottunk, várva a javaslatokat, észrevételeket.

- Milyen beruházások vannak még folyamatban?
- A közösségi ház eszközparkjának bővítésére - közel 1,3 M Ft önerő mellett - kicsivel
több, mint 6 M Ft-ot költhetünk rövidesen egy
nyertes pályázatunknak köszönhetően. Az
uniós forrásból irodai, számítástechnikai eszközöket, asztalokat, székeket, állófogasokat
és ehhez hasonló berendezési-felszerelési tárgyakat vásárolunk, melyek abban segítenek,
hogy az intézmény minél jobban elláthassa
funkcióit.
- Emellett egy KEOP-os nyertes pályázatunk
is van, melynek keretében a Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és az önkormányzat épületének energetikai
korszerűsítését tudjuk megvalósítani. A közel
110 M Ft összértékű beruházásból 93 M Ft
fölött van az uniós támogatás. A beruházás
keretében födémszigetelésre, a nyílászárók
cseréjére, és egy aprítéktüzelésű, ún. biomas�sza kazán elhelyezésére kerül sor mindkét
épületben.
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- Hogyan tovább? Milyen irányba fejlődhet
tovább Nemesvámos?
- A jövőre vonatkozóan konkrét tervezési folyamataink vannak. Engedélyeztetési eljárás
alatt van a Nemesvámos-Nagyvázsony közötti kerékpárút fejlesztésének tervei, és a pályázat már benyújtásra került. Osztrák példa
alapján egy olyan többfunkciós kerékpárút
épül, amely egyúttal a mezőgazdasági járművek biztonságos közlekedését is szolgálja
majd. 3 méter széles, aszfaltburkolattal ellátott
út épül, oldalanként megerősített padkával,
500 méterenként kitérővel, csapadékvíz-elvezetéssel. Új utat csak ott építettünk, ahol
a meglévő közutakat – nyomvonal-kijelöléssel – nem tudtuk felhasználni. A két önkormányzat – Nemesvámos és Tótvázsony – külön-külön nyújtott be pályázatot, és mindkét
önkormányzat törekszik arra, hogy a maximális – 200 M Ft – támogatási összeget el tudja
nyerni. Döntés a nyár végére várható, pozitív
válasz esetén a kivitelezési munkák már az
ősszel elkezdődhetnek, és jövő június 30-ig a
projektet be is kell fejeznünk.
- Ugyancsak engedélyeztetés alatt van – a jövőre nézve talán az egyik legfontosabb tervünk -, a Multifunkcionális Falu- és Vidékfejlesztési Központunk. Az épület megépítésével
az önkormányzat célja, hogy a lakosság számára olyan közösségi épületet hozzunk létre, amely biztosítja a helyi rendezvények,
események színterét, otthont ad a civilszerveződéseknek, és lehetőséget nyújt nagyobb
létszámú konferenciák, hivatalos események
megvalósítására. A vidékfejlesztési központ a
terveink szerint több ponton bekapcsolódik a
helyi termelésbe is, felhasználva az itt termelt,
illetve helyben készített termékeket. A vidékfejlesztési központ hasznosítására több szervezettel is megállapodást kötünk: a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, az Éltető Balatonfelvidékért Egyesület, Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft., Pannon Térség
Fejlődéséért Alapítvány, a Pannon Egyetem
Georgikon Kara, a Green City, a MAGOSZ,
mind-mind szerepet vállalt a vidékfejlesztés
kapcsán, valamennyien együttműködő partnerek, közös célokkal, tervekkel.
- Az előbb felsorolt szervezetekkel együttműködve – közös projektként – szeretnénk
összeállítani egy ún. kistérségi adatbázist.

Célként határoztuk meg, hogy feltérképezzük a kistérség vidékfejlesztésben érdekelt
szereplőit, és az azonosított szervezetek logisztikai összefűzését is meg kívánjuk valósítani. Minderre azért is szükség van, mert ez
az adatbázis biztosíthatja a hátterét az úgynevezett Pannon Háztáji Sertésprogramunknak. Tervezzük ugyanis egy vágópont és egy
húsfeldolgozó kialakítását, beszállítóként pedig a helyi emberekre, a Nemesvámoson és a
térségében élő állattartókra építünk. Mindez
tervezés alatt áll, és az említett szervezetek is
részt vállalnak a feladatokból. Azt szeretnénk
elérni, hogy a helyi gazdák megbízható magyar fajtákat tartsanak, és nyomon követhető
legyen az állatok takarmányozása, feldolgozása, hogy a végén minőségi áru kerülhessen
az asztalokra. Ez a program az elejétől a végig
a helyieket szolgálja, úgy raktuk össze, hogy
ne legyen szükség befektetőre, aki lefölözné a
hasznot. A bevételt ténylegesen azok kapják,
akik megdolgoztak érte. A Pannon Egyetem
Georgikon Kara komplex üzleti tervet dolgozott ki a számunkra, így pontosan tudjuk mi
mibe fog kerülni, kinek milyen haszna lesz.
Mindehhez a kamara hozzáilleszt egy háztáji
agronómusképzést, melybe az egyetem is bekapcsolódik, így a program során a szakmai
felügyelet mindvégig biztosított lesz.
- A vidékfejlesztési projektjeink új munkahelyeket is teremtenek, és az állattartás tovább
erősíti majd az önfoglalkoztatást, segíti az itt
élők helyben maradását, boldogulását. A vágópont és a húsfeldolgozó helyén a korábbi testület halotthamvasztót tervezett. A lakossági
ellenállást érzékelve az új önkormányzati testület tárgyalni kezdett a vállalkozóval, végül
visszavásárolta a területet, és ha a vágópont
és húsfeldolgozó felépül, akkor a terület hasznosítása is megoldódik, a befektetett pénzünk
megtérülhet. Mindez mutatja, hogy átgondolt,
egymásra épülő, a térségben élő emberek érdekeit szolgáló, munkahelyteremtő projekteket szeretnénk rövidesen útjukra indítani.
- A helyieket leginkább az őket szolgáló, az
életminőségüket javító projektek érdeklik.
Ilyen irányú fejlesztési terveik is vannak?
- Ezek egyike a sportcentrumunk. A közbeszerzés már lezajlott és a nyertes tervező
megkezdte a munkát. Elképzeléseink szerint

az öthektáros területen csarnok épül, és kialakításra kerül egy futball- és baseball-pálya,
illetve a létesítmény helyet ad majd a településünkön jelenlévő sportágaknak is. A további részletekről természetesen még egyeztetni
kívánunk a helyi egyesületekkel, iskolákkal,
civilszervezetekkel.
- Alapvető cél, hogy a sportcentrum önfenntartó legyen. A megyeszékhelyhez közel jó
esélyünk van arra, hogy különféle konferenciákra, eseményekre, sportrendezvényekre
a csarnokot illetve a hozzá tartozó pályákat
bérbe tudjuk adni.
- Még 2009-ben nyújtottunk be egy pályázatot
óvodánk felújítására-bővítésére, remélhetőleg
hamarosan erről is döntés születik. Siker esetén, még idén nekiláthatunk a kivitelezésnek,
de akkor sem fogunk elkeseredni, ha elutasítják a pályázatunkat. Ez esetben átgondoljuk, újratervezzük, és ismét benyújtjuk azt.
Mindenképpen bővítenünk kell ugyanis az
óvodánkat, mert már ma is szűkösek a lehetőségeink.
- Végül még egy fontos projektet szeretnénk
még idén útjára indítani: Nemesvámos stratégiai terveinek az elkészítését. Ennek alapját a
Nemesvámos fenntartható település koncepciónk képezi, erre szeretnénk ráépíteni a stratégiánkat, melyben kiemelt hangsúlyt kap az
energetika. A jól ismert Panel programhoz hasonlóan a családi házakra – Nemesvámoson
ez a jellemző építkezési forma – is szeretnénk
kidolgozni egy hasonlót: szigetelés, nyílászárócsere, fűtési rendszer-korszerűsítés, esővízhasznosítás.
- A stratégiai tervek elkészítésére júliusban írjuk ki a közbeszerzési pályázatot. Ehhez kapcsolódóan már elkészült egy 22 oldalas kérdőív, melynek segítségével szeretnénk felmérni
a lakosság igényeit, prioritásait, azt, hogy mit
tartanak a legfontosabbnak, milyen irányba
kellene fejlődnünk. Minden családhoz sajnos
nem juthatunk el személyesen, hogy elbeszélgethessünk ezekről a fontos célokról, de ha
kitöltik a kérdőívet, azzal ők is hozzá tudják
tenni a maguk gondolatait és céljait a közöshöz. Bízunk benne, hogy a helyiek ezt megértik, átérzik ennek a fontosságát, és a többség
rászánja az idejét, energiáját, hogy válaszokat
adjon a kérdőívben megfogalmazottakra.
Cseh Teréz
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Cél, hogy a betegek az otthon megszokott kényelmet élvezhessék

Uniós forrásokból újul meg
a pápai kórház
Közel 1,7 milliárd forintnyi uniós támogatást nyert el a pápai Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
két pályázaton. A projektek közül az egyik lassan befejeződik, a másik esetében pedig a kivitelező közbeszerzési
eljárás keretében történő kiválasztása zajlik. A kórház megújítását célzó beruházásokról dr. Vörös Ibolya főigazgató asszonnyal beszélgettünk.
- Mit kell tudnunk a befejezéséhez közeledő KDOP-s projektről?
- Ez a pályázat a „Rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban” címet
viseli, és a régióban létrejött konzorcium
tagjaként írhattunk alá támogatási szerződést 2013. február elsején. A 151 millió
forintos, 100%-os EU-s támogatásból egy
harminc ágyas Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály felépítése valósul meg kórházunkban. Ebből 108 milliót költhettünk
építésre. Tavaly novemberre 95%-ban el is
készült az új épület. Lebontottuk a 110 éves
korábbi Ápolási Osztály 350 m2-es részét,
ennek helyére épült az új, 557 m2-es pavilon, a kórtermek között vizesblokkokkal.
A teljes körű akadálymentes kialakításnak
köszönhetően megfelelő körülmények biztosítottak a mozgáskorlátozott betegeink
számára is. Jelen pillanatban a medikai és
informatikai eszközök beszerzése zajlik,
reményeink szerint a nyár végére birtokba
vehetik a kezelésre váró betegek az új rehabilitációs osztályt.
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- Miért pont a mozgásszervi rehabilitáció
fejlesztését célozták meg?
- A térség lakossága sajnálatos módon elöregszik, egy nemrégiben készült felmérés
szerint mintegy 26%-os a 70 éven felüliek
aránya. A magasabb életkorral azonban
természetes módon együtt jár a mozgásszervi betegségek megjelenése, gyakoribbá
válása, mely az életminőséget sajnos nagymértékben rontja. Az elsődleges profil tehát a krónikus mozgásszervi betegségekkel
küzdők rehabilitációja, de a csípő- és térdprotézis beépítését, vagy a combnyaktörés
utáni műtéteket követően is segítséget tudunk nyújtani a mielőbbi felépülést célzó
rehabilitáciban. Azért is volt számunkra
fontos ennek a projektnek a megvalósítása,
mert a város gyógyvízzel rendelkező fürdője olyan lehetőséget biztosít a komplex
rehabilitációs ellátás során, ami kiemelt
jelentőséggel bír a térség egészére vonatkozóan. A Várkertfürdőben folyó gyógyító
munka megyei forrásból valósult meg, és a
közös az együttműködésnek köszönhetően
a reumatológiai és mozgásszervi szakrendelés osztályos hátterét a kórház biztosítja.

A megújuló rehabilitációs osztály megnyitásával, jó szakorvosi háttérrel és a gyógyvízre építve a térség betegeinek mozgásszervi rehabilitációját teljes mértékben el
tudjuk látni.
- Mi a háttere a másik, 1,5 milliárdos pályázatuknak?
- A TIOP-2.2.6-12/B kiírásra „Struktúraváltást támogató fejlesztés a Gróf Esterházy Kórházban” elnevezéssel adtunk be pályázatot
2013-ban, és már novemberben aláírhattuk
a támogatási szerződést. Nagyon örülünk
ennek a lehetőségnek, hiszen ráfért már a
kórházra egy alapos megújítás, átalakítás.
Egyes osztályaink széttagoltan, egymástól
elkülönülten működnek, a belgyógyászat
például három külön épületben van jelenleg. A sebészet a műtőktől és az intenzív
osztálytól távol található, a betegek folyamatos szállítása jelentősen növeli a fertőzés veszélyét. Patológiánk épülete nagyon
rossz műszaki állapotban van, a radiológia
gépparkja pedig szétszórtan helyezkedik
el. Egyébként az egész gépparkunk elavult,
a berendezések átlagéletkora 15 év. A be-
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tegellátás tehát nem éppen a kor elvárásainak megfelelő körülmények között zajlik.
Én azt gondolom, hogy a mai világban
már megfogalmazódik az emberekben
az elvárás, hogyha be kell feküdniük a
kórházba, akkor az otthon megszokott
kényelmi viszonyokat szeretnék a kezelés során is megtapasztalni. Sajnos a jogos
igénynek jelen pillanatban az intézmény
nem tud megfelelni, éppen ezért próbáltuk célként megfogalmazni egy teljesen új
60 ágyas belgyógyászati osztály megépítését, eszközökre pedig 22 millió forint jut a
pályázatból.
Az épület alagsorában a nagyon megromlott állapotú kórszövettant fogjuk
elhelyezni. Erre is nagy szükségünk
van, hiszen ebben a térségben az egyik
legstabilabb kórbonctani szakorvos csapattal rendelkezünk. A kórszövettani
vizsgálatok ma már nélkülözhetetlen
részét képezik a modern diagnosztikai
vizsgálatoknak, az ehhez szükséges eszközpark 54 millió forintos fejlesztés révén
gazdagodhat, Az utóbbi években önerőből
tudtuk a gasztroenterológiát is fejleszteni.
Ennek köszönhetően ki tudtuk alakítani
azt a feltételrendszert, amelyre megkaptuk a minősítést és a lehetőséget, hogy a
Belgyógyászati Osztályon belül 15 ágyon
gasztroenterológiai betegek kezelését
végezzük. Három szakorvossal rendelkezünk, ami a környék ellátottságának
vonatkozásában jónak mondható. A pályázat segítségével a gasztroenterológia
fejlesztésére 40 millió forintot tudunk
majd fordítani.
Az eddig két helyen működő radiológiát felújítás során egy helyre tudjuk koncentrálni, és a teljes gép- és műszerpark
is megújulhat a 284 milliós támogatásból.
Az egynapos szemészeti műtőnk berendezéseire is 38 millió forintot fordíthatunk.
Ha ezek a beruházások megvalósulnak,
akkor intézményen belül átstrukturálódásra lesz lehetőség, Ez azt jelenti, hogy
a 2002-ben átadott, új épületrésznek mondott egységbe költözik át a sebészet, és
a sebészeti osztály betegei is 2-3 ágyas
szobákban tudnak majd gyógyulni. A
műtőket koncentráljuk - a műtőkapacitásunk jelenleg három helyen található a
kórház területén -, racionalizálása révén
a központi műtő kihasználtsága 27%-kal
javulni fog. Próbálunk mindent megtenni
annak érdekében, hogy a betegellátást a
legjobban tudjuk szolgálni, és a fenntartási és működtetési költségeket is ezáltal
próbáljuk a lehetőségekhez képest minimalizálni. Ez a mai világban nagyon nehéz, hiszen sok intézménynek deficites a
költségvetése és a miénk sem kivétel ez
alól. A beruházás megvalósulásának köszönhetően azonban az intézmény fenntartási költségei lényegesen csökkennek.

- Hol tartanak most a munkával?
- Van már építési engedélyünk, engedélyes tervünk, jelenleg a kivitelezési tervek is rendelkezésre állnak. A kivitelező
kiválasztására a közbeszerzési eljárás
rövidesen indulhat, az eszközbeszerzés
közbeszerzési eljárásának ellenőrzése pedig jelenleg zajlik. Reményeink szerint
a harmadik negyedévben elkezdődhet a
kivitelezés és az eszközbeszerzés. Nagyon
szoros az időbeosztásunk, mert a projektet 2015 nyarára be kell fejeznünk.
- Hányan dolgoznak ma a kórházban?
- Kórházunknak jelenleg 360 alkalmazottja van. Az orvos létszám 32, de nagyon
nehéz meghatározni, mert mi is abban a
cipőben járunk, mint más kis kórházak,
hogy doktoraink nagy része nem közalkalmazott, így őket más jogviszonyban
kell foglalkoztatnunk. Olyan is van köztük, aki csak 1-2 órát dolgozik nálunk.
Sajnos vannak hiányszakmák, az is problémát jelent, hogy az orvosaink átlagéletkora magas, ami elsősorban a közalkalmazottainkra vonatkozik. Az utánpótlás
miatt aggódunk, hiszen nem biztosított,
hogy lesz, aki a helyükbe lép. Ugyanakkor
létszámhiány miatt még nem fordult elő,
hogy ne tudtuk volna az ügyeleti ellátást
megoldani, egyetlen területen sem kellett
ezzel szembesülnünk. Nemrég a kórház
még a második legnagyobb foglalkoztatónak számított Pápán, és azt gondolom,
hogy ma is biztos megélhetést jelent az itt
dolgozóknak. Szakdolgozóinknak a nővérszállón tudunk helyet biztosítani, az
orvosok esetében az önkormányzat - amíg
önkormányzati fenntartású volt az intézmény – lakás lehetőséget kínált, de az államosítást követően is segítséget nyújtott,
amikor szükség volt rá. A szakdolgozók
képzésére uniós pályázatot nyertünk, így
a tanulás lehetőségét is fel tudjuk ajánlani
kollégáinknak.
- Mik a főigazgató asszony hosszú távú
elképzelései, vágyai a kórház vonatkozásában?
- A hosszútávi fejlesztési tervben megfogalmazottak szerint a legnagyobb dolog talán az lenne, ha egy későbbi pályázati forrás segítségével felépíthetnénk egy újabb
épületszárnyat, és ezzel a 257 éves épületből az aktív betegellátást egy az egyben ki
tudnánk költöztetni. Akkor végre minden
tekintetben a kor elvárásának megfelelő
komfortfokozatú és műszerezettségű intézményben tudnánk fogadni a betegeket.
Amennyiben meg tudjuk tartani a jelenlegi szakorvosainkat, akkor semmi akadálya
sincs annak, hogy a betegek bizalommal
fordulhassanak felénk. Ennek a megvalósítása a legnagyobb vágyálmom.
Veér Károly

Elszármazottak találkozója

Nádasladány - Idén csaknem háromszáz egykori
ladányi tért vissza, hogy részt vegyen az Elszármazottak találkozóján a Kastély parkban. Az önkormányzat harmadik alkalommal rendezte meg a találkozót a településen. Az óvodások és az iskolások
műsorral üdvözölték a vendégeket, a nyugdíjasok

érzelmes dalait meg-megkönnyezték a hölgyek,
urak. „Könnyű ide visszatérni, ugyanott kell az útra
rátérni, mint régen, és hazaérnek”- fogalmazta meg
köszöntőjében Varga Tünde polgármester asszony.

Megkerültek az ellopott képek

Császár - Nemrégiben megkerültek a Császár község katolikus templomából öt évvel ezelőtt ellopott
oltárképek. A rendkívül értékes műtárgyakat még
2009. június 4-re virradó éjszaka lopták el. Mind az
öt oltárképet az 1729-1797 között élt Dorfmeister
István készítette. A képek és kereteik restaurálásra
szorulnak, mivel a tolvajok vandál módon megrongálták őket. A festményeket szikével vágták ki. A
püspökség szakértői pályázatot hirdetnek a speciális
ismereteket igénylő munkák elvégzésére, de az egyelőre nem tudható, ki állja majd a költségeket.

X. Alfa Romeo találkozó

Balatonfüred - Több ezer Alfa Romeo tulajdonos,
rajongó és más érdeklődő ünnepelte együtt a magyarországi Alfa Romeo tulajdonosok összetartozásának10 éves évfordulóját. Az Alfa Amore nevű
társaság évente tartja összejöveteleit.
Korábban az esztergomi bazilika előtti
parkolóban találkoztak, amikor azt kinőt-
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Ingyenesen igénybe vehetők a szolgáltatások Bicskén

Megnyílt az Egészségfejlesztési Iroda
Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Kossuth utca 15. szám alatt található Bicskei Járás Egészségfejlesztési
Irodát. Az ez alkalomból Bicskére látogató Dr. Szócska Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta, hogy az egészségmegőrzésnek és a megelőzésnek a
korábbinál nagyobb hangsúlyt kell kapnia az ellátórendszerben.
Dr. Szócska Miklós hozzátette, hogy
lehetőséget kell adni az embereknek az
egészséges életmódhoz. Az egészségfejlesztési irodák feladata pedig pont az,
hogy koordinálják az egészségügyi rendszer szereplőit a cél elérése érdekében,
közvetlen kapcsolatot kiépítve a polgárokkal. Az államtitkár elmondta, hogy
ma már egészségesebben élünk, mint
négy esztendeje, hiszen a dohányzás vis�szaszorításának, a transzzsírsav rendeletnek, valamint a népegészségügyi termékadó bevezetésének mérhetőek a kedvező
hatásai. Dr. Szócska Miklós külön kiemelte, hogy ami nem a szakembereken múlik az az, hogy mindenki próbáljon tudatosan egészségesebben élni, és a maga
életkorának megfelelően mozogni. Ebben
nagy segítségére lesznek mindenkinek az
új iroda programjai és személyzete.
Tessely Zoltán, Bicske polgármestere rámutatott, hogy az egészségügyben végbemenő pozitív változásokat Bicskén
és környékén élők is megtapasztalták:
három évvel ezelőtt egynapos sebészet
kezdte meg működését az Egészségügyi
Központban, 2012-ben pedig pályáztatás
során biztonságosabbá és színvonalasabbá sikerült átszervezni az orvosi ügyeletet. A polgármester azt is bejelentette,
hogy hamarosan egy új mentőautóval
bővül a Bicskei Mentőállomás, és a tervek
szerint, a Járási Hivatal jelenlegi épületét
a jövőben átadják az Egészségügyi Központ bővítéséhez, fejlesztéséhez, hiszen
a Kormány 450 millió forintot biztosít a
városnak egy új hivatali épületegyüttes
kialakításához.
Az Egészségügyi Központ igazgatója, Dr.
Balogh Gyula beszámolt a kezdetekről: a
2012. október végén elinduló folyamatnak
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most érett be a gyümölcse. A pályamunkát az Egészséges Bicske Program elemeit
figyelembe véve alakították ki. Az Egészséges Bicske Program egy több pólusú
rendszer, melynek több része e projekt
keretein belül kerül megvalósításra. Az
iroda helyszíne lesz többek között különböző egészségfejlesztési programoknak,
kluboknak, előadásoknak és szűrővizsgálatoknak. Cél a kistérségi lakosság egészségi állapotának és életminőségének a
javítása, az egészségben eltöltött évek

számának növelése, a betegségteher csökkentése és ezzel a foglalkoztathatóság növelése. A kiváló helyen, jó adottságokkal
rendelkező épület belső felújítására pályázati pénzből mintegy 10 millió forintot
költöttek, míg a külső renoválás költségeit
– ami szintén 10 millió forint volt – az önkormányzat állta. Az igazgató kiemelte,
hogy programjaikon való részvétel mindenki számára beutaló nélkül ingyenesen
elérhető.
TO

Hiába a rossz idő, jó volt a hangulat!

33. Bicskei Napok
A krisztusi korba érkezett rendezvény 16 helyszínen közel 50 kulturális és sport rendezvényen mutatta meg a város értékeit. „Köszönet Bicske Város
Önkormányzatának, a szponzoroknak, támogatóknak, közreműködőknek és az önkénteseknek,
hogy ebben az évben is támogatják a tavaszi napok megrendezését” - mondta megnyitó beszédében Tessely Zoltán polgármester, országgyűlési
képviselő.
- A rossz időjárás és a biztonságos rendezés miatt a
szabadtéri, ingyenes Rúzsa Magdi koncert mellett
- amit május 30-ra tettek át - még néhány csütörtöki és pénteki szabadtéri programot át kellett szerveznünk. A gyermeknapi programot és a Buzánszky Jenő Futballtornát egy héttel később rendeztük meg - tette hozzá Tessely Zoltán.
A Bicskei Napok az idén is színvonalas, tartalmas programokat kínált mind a város lakóinak, mind az idelátogatóknak. A programsorozat alatt bebizonyosodott,
hogy Bicske hagyományai, kulturális élete számos értéket rejt, amelyeket érdemes
bemutatni a nagyközönségnek.
Az ünnepélyes megnyitón Inspirációk címmel Székely Edit fuvolaművész és Kocsis
Ildikó hárfaművész koncertjére került sor, majd négy kiállítás is megnyitotta kapuit.
Bajmóczy György és Czinder Gábor asztrofotói, Határvölgyi Istvánné grillázstortái, Borbély József fotói, Kornis Péter és a „Lenyomatok” képzőművészeti szakkör
rajzai, festményei a Petőfi Sándor Művelődési Központban tekinthetők meg.
TO
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ték, átköltöztek Komáromba, a Monostori erődbe. A jubileum miatt jutottak arra,
hogy ezt az összejövetelt valami bulisabb helyen
kellene megtartani, így esett a választásuk Füredre.

A

Konferencia a Víz Világnapján, Tatán

„A Tatai-medence tiszta
vizeiért”
Ezzel a címmel tartottak konferenciát a Víz Világnapján a tatai
városházán. A szervező az önkormányzat, az Észak-dunántúli Vízmű Zrt., az Által-ér Szövetség és a
Magyar Hidrológiai Társaság volt.
A konferencián az Által-ér völgyében végbement közelmúltbeli
változásokról számoltak be a hozzászólók, s a fejlesztés következő
üteméről is beszéltek.
A főként vízügyi szakemberekből álló
közönséget Michl József polgármester
köszöntötte, s összefoglalta a tatai „vizes” terveket, eredményeket. Az elmúlt
időszak rehabilitációs intézkedéseinek
köszönhetően a Tatai-medence vizeinek minőségén nemcsak mérhető, de
látványos is a változás – hangsúlyozta
a polgármester.
- Az Öreg-tó megújulását már évek
óta élvezhetjük. Fövenyesítés történt,
tisztult a víz a szennyvíztisztító telep
korszerűsítésének következtében is. Az
Által-érbe folyó víz is lényegesen tisztább.
Előadást tartott Bencsik János, országgyűlési képviselő, a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője, aki
az éghajlat-változási stratégia vízügyi
vonatkozásairól beszélt. Kiemelte,
hogy szembe kell nézni az éghajlatmódosulás következményeivel, s víz-

gazdálkodási szemléletmód-változásra van szükség. A globális vízkészlet
kezd szűkössé válni, az elmúlt két év
fogyasztásának jelentős növekedése
miatt. Európában a helyzet még nem
olyan rossz, mint például Ázsiában és
Afrikában – hívta fel a figyelmet Bencsik János.
Az Öreg-tó közepén áthaladó Által-ér
völgyének élőhely-rehabilitációs munkálatairól beszélt Musicz László, az Által-ér Szövetség titkára. Mint mondta, a
fő problémát az erősen urbanizálódott,
iparosodott táj és a gazdag természeti és kultúrtörténeti örökség közötti
ellentét jelenti. Molnár András, az
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
szakaszmérnöke az Öreg-tó és az Által ér vízgyűjtőjén eddig megvalósult
rehabilitációról, és a további tervekről
tartott előadást.
Ezt követően Tóth Mária, az ÉDV Zrt.
munkatársa vette át a szót, aki a tatabányai XV/C vízakna fejlesztési, biztonságba helyezési munkáit ismertette. A
konferencián a tatai források hasznosítási lehetőségeit feltáró kutatási programot is bemutatták. A részletekről
dr. Mattányi Zsolt, a Magyar Földtani
és Geofizikai Intézet Nemzeti Alkalmazkodási Központjának tudományos
munkatársa beszélt.
tárnay
Fotó: Kiss T. József

315 éves község

Piliscsév - Erre az alkalomra a szervezők, Piliscsév
község Önkormányzata és Szlovák Önkormányzata
nemcsak a település lakóit hívták meg, hanem a
Piliscsévről elszármazott, hajdanvolt csévi lakosokat
is. Több mint száz elszármazott fogadta el a meghívást és jöttek „haza” az ünnepségre. A jelenlegi
falu lakosságának szlovák őseit 1699-ben telepítették az esztergomi Káptalan felvidéki birtokairól a
Pilisbe. Az itt megtelepedettek otthont teremtettek
maguknak, kemény munkával építették fel új életüket. Azóta is itt élnek az utódok, de a nem vér
szerinti leszármazottak is az ősök szellemében élnek
és munkálkodnak mind a mai napig.

Vértesi Templom Fesztivál

Vértessomló – A Vértesi Erdő Zrt. Vértessomlón rendezte meg a Székesfehérvári Egyházmegye
Vértesi Espereskerületét összefogó egyháztörténeti
fesztivált koncertekkel, bemutatókkal, kiállításokkal,
előadásokkal. A fesztivál vendége volt Spányi Antal
megyés püspök és Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, akik együtt imádkoztak az eseményre érkezett
hívekkel. Az eseményre elhívták a Vértesben valaha
megtelepedett szerzetesrendeket, a bencéseket, a
premontreieket, a kamalduliakat, a kapucinusokat,
a domonkosokat és a cisztercieket is, a ferencesek
pedig jelezték, jövőre eljönnek ők is Vértessomlóra.
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Új vízvédelmi rendszer Devecser és Kolontár között

1,4 milliárdból valósult meg a projekt
Térségünk legnagyobb beruházásának záró rendezvényére került sor 2014. május 22-én. A „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése Devecser és Kolontár térségben” című projekt keretében a vízelvezető
rendszer fejlesztése, új csatornaszakaszok kiépítése, felújítása valósult meg.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei
Közgyűlés alelnöke, Bereczky Nóra, a
Devecseri Járási Hivatal vezetője, a térség polgármesterei, a rendőrség képviselői, valamint a projekt megvalósulásában részt vevő szervezetek, hivatalok
képviselői.
A záró rendezvényen Toldi Tamás polgármester elmondta, hogy 2012 elején

nyílt lehetőség arra, hogy az iszapkatasztrófa során leginkább érintett két település, Devecser és Kolontár területeit
mentesíteni tudják a területen megjelenő víztől, hiszen a kármentesítési munkák során az itt található vízelvezető
árkok, védtöltések is megsérültek. Napjaink szélsőséges időjárási viszonyai
miatt szükségessé vált a vízelvezető
rendszer átépítése, felújítása. A fejlesz-

Biztonsági kamerarendszer
Devecserben
Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy sikeres pályázat eredményeként Devecser városában nagyszámú biztonsági kamera telepítése kezdődik. Toldi
Tamás polgármester elmondta, hogy Devecser Veszprém megyében egyedüliként nyerte el a 100%-os támogatottságú pályázatot, melynek összege
8 960 000 forint. A tavalyi évben, kormánydöntés alapján, Devecser vis�szakapta a járási rangot, ám a köztéri kamerarendszer hiánya nehezítette
a közbiztonság fenntartását. Bár az új devecseri rendőrőrs elkészültével, a
rendőri állomány létszámának növelésével javult Devecser közbiztonsági
helyzete, a kamerarendszert a város vezetése és a lakosság is igényelte.
Célként fogalmazódott meg a város utcáinak, forgalmasabb köztereinek
minél nagyobb mérvű lefedettsége, valamint ismerve a használtcikk piac
forgalmát, a bejövő utak bekamerázása. A 36 kamera megfelelően lefedi
Devecser frekventált területeit, aminek felvételein, nyomon lehet követni
az esetleges bűncselekmény elkövetőit, és mindez elősegíti a minél gyorsabb és hatékonyabb felderítést. A szerelési munkálatok várhatóan szeptemberben indulnak. A kamerákat a Devecseri Rendőrőrsre kötik be, de monitorokon követhető lesz a kamerák látószöge a Devecseri Polgárőrség új
irodájában is, mely az új buszmegálló egyik helyiségében kap helyet.
www.devecser.hu
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tést az önkormányzatok pályázati támogatással valósították meg. A kivitelezést
a Sade Magyarország Mélyépítő Kft. és
Csomiép Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft. végezte. Megköszönte a
projekt megvalósításában résztvevő hivatalok, szervezetek (Víziterv Alba Kft.,
Veszprémber Zrt, Aditus Kft.) közreműködését.
Dr. Kovács Zoltán kormánymegbízott
köszöntőjében kiemelte, hogy az 1,4
milliárdos projekt elkészültével Devecser és Kolontár területén mintegy 24
kilométer csapadékvíz-elvezető rendszer épült. Kolontáron a Torna-patak
kolontári híd feletti töltés helyreállítása,
belterületi vízrendezése, vízelvezetése,
a talajvízszint-szabályzást elősegítő ún.
bajuszárkok kiépítése, Devecserben a
Malomárok revitalizációja, belterületi
vízrendezése, vízelvezetése, a kastélyparkban vízkár elhárítási tározó kialakítása valósult meg. Hangsúlyozta,
hogy a beruházás a térség, illetve a vízgyűjtő terület környezetvédelmi és ökológiai védelmét is szolgálja, valamint a
beruházás megvalósulásával további
káresemények előzhetők meg.
Kele Sándor Zsolt, a Sade Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója megköszönte az önkormányzat segítségét
valamint a lakosság türelmét és hozzáállását, hiszen együttműködésük nélkül nem sikerült volna elvégeznünk a
munkát. „Használják egészséggel”- idézte
a kormánymegbízott szavait.
Sz.A. (Új Devecseri Újság)

Gazdaság, vállalkozás
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„Mindent a vevőkért szemlélettel, becsületes munkával, kitartással, elérhető célokat kitűzve,
azokat megvalósítva dolgozni, és figyelni, segíteni a másikat - úgy vélem mindössze ennyi a titok
nyitja.”
Tóth Péter

Dorog – Visegrád
A Dunagáz Szakmai Konferencia több
mint két évtizedes tevékenysége során kivívta a maga helyét a hazai szakmai konferenciák sorában. Ma már ez a rangos
összejövetel – melynek idén áprilisban is
a visegrádi Thermal Hotel adott otthont
- több mint egy továbbképzés, igazi szakmai műhellyé vált – mondta Fülöp Lajos,
a konferencia szervezőbizottságának tagja.
Cikkünk a 26. oldalon

Dunaújváros
Átadták a Ferdinand Gross Kft. új logisztikai bázisát

A csavarok, kötőelemek, valamint szerelési aprócikkek és fogyóeszközök nagykereskedelmével foglalkozó Ferdinand Gross Hungary Kft. áprilisban felavatta a társaság új logisztikai bázisát, melyet a Tatabányai Ipari Parkban építettek fel. A saját
erőből megvalósult fejlesztés értéke 710 millió forint. A beruházás során megvásároltak egy 20.000 négyzetméteres telket az ipari parkban a keréktárcsagyár mögött. Az ingatlanra egy 2.600 négyzetméteres épületet emeltek, melyből a raktár
2.090 négyzetméteres. Mind az épület, mind az ingatlan mérete lehetővé teszi,
hogy a vállalat kielégíthesse a növekvő igényeket és többszörösére bővítse kapacitását. Az új telephelyen a szélesebb körű és korszerűbb kiszolgálás mellett egy
közép-kelet-európai logisztikai központot is létrehoztak, innen történik a romániai
leányvállalat, illetve a környező országok piacainak ellátása.

A hazai építőipar nehéz időket élt meg az
elmúlt esztendők során, és mindezért nem
csupán a válság tehető felelőssé. Tőlünk
nyugatra mindez másképp alakult, sokkal
pozitívabban. De az ott, tényleg maga a
Kánaán? A Grabarics Építőipari Kft. néhány éve nyitott a külpiac irányába. Az ott
szerzett tapasztalatokról a cégtulajdonossal, Grabarics Gáborral beszélgettünk.
Cikkünk a 36. oldalon
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A kiállítók száma is évről évre gyarapodik

XXII. DUNAGÁZ Szakmai Napok – Visegrád

Ismét átalakulóban a gázipari szakma
A DUNAGÁZ Szakmai Konferencia több mint két évtizedes tevékenysége során kivívta a maga helyét a hazai
szakmai konferenciák sorában. Ma már ez a rangos összejövetel – melynek idén is a visegrádi Thermal Hotel
adott otthont - több mint egy továbbképzés, igazi szakmai műhellyé vált – mondta Fülöp Lajos, a konferencia
szervezőbizottságának vezetője. Hogy miről is esik szó egy-egy ilyen alkalommal? – erről kérdeztük a gázipari
szakembert.
- A gázipar az elmúlt évek során jelentős
átalakuláson ment keresztül, és úgy tűnik, hogy most újabb változások következnek: formálódik a szakmai képzés, új
felnőttképzési törvény lépett hatályba,
megváltoztak a gazdasági körülmények, a
fogyasztói szokások. Milyen kihívások elé
állítja mindez a konferencia szervezőit?
- Azt már most leszögezhetjük, hogy a változások ellenére DUNAGÁZ Konferencia
jövőre is lesz. A szakma igényli ezt a minőségi összejövetelt. Jól mutatják mindezt a konferencia számai is: 165 regisztrált
részvevő, 16 előadó, 19 kiállító. Mindez úgy,
hogy számos partnercégünk sajnos gazdasági okokból idén nem tudott rész venni a
találkozón. A szakmához, a konferenciához
hű kollégák azért megtalálták a módját a
jelenlétnek. Fontosnak tartják, hogy évről évre megvitassuk a gázipar legégetőbb
kérdéseit. A DUNAGÁZ konferencián kifejezetten szakmai témákról esik szó, a hazai
és a nemzetközi gazdasági helyzetet éppen
csak érintjük, egyfajta kitekintést adunk.
Nem vizsgáljuk a gázkereskedelmet, kizárólag a gázüzemeltetőket érintő kérdésekkel
foglalkozunk, és mindig van miről beszélnünk.
- A XXII. DUNAGÁZ Szakmai Napok hagyományosan plenáris üléssel kezdődik.
Miről kaptak tájékoztatást a konferencia
részvevői?
- A plenáris ülés egyfajta kitekintést ad a
gázipar általános helyzetéről, a hazai és a
nemzetközi gazdaság pillanatnyi állapotáról. Ennek keretében szó esett az uniós
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helyzetfelismerésről és elvárásokról. A
gazdasági válságot követően jól látható,
hogy fellendülésre számíthatunk, ám ezúttal más alapokról induló bővítésekkel kell
számolnunk az energiafelhasználás terén.
Változnunk kell, hogy eleget tudjunk tenni a jelenleg ugyan visszafogott, de egyre
bővülő, új típusú elvárásoknak. Új utakat
kell találnunk, ezt mindenki igényli, sőt el
is várja tőlünk.
- A plenáris ülésen az általános kitekintést
követően elemeztük a hazai gázfelhasználás csökkenésének okait. Értelmeztük, és
értjük is a problémákat. Tudásunkkal segíteni kívánjuk a kormány erre vonatkozó
energiapolitikai intézkedéseit. Ahhoz azonban, hogy ilyen javaslatokat, elemzéseket
tudjunk adni, jól felkészült mérnökökre van
szükség. Ebben eddig a Magyar Mérnök Kamara vitte a prímet azzal, hogy a szakmagyakorló mérnökök elé olyan követelményrendszert állított, amelynek megfeleléséhez
nagyfokú tudással és rátermettséggel kellett, hogy rendelkezzenek. Ennek az amúgy
jól működő rendszernek a továbbfejlesztésén, korszerűsítésén dolgozunk most.
- A továbbiakban szekciókra bontva folytatódott a munka. Melyek voltak a rendszerüzemeltetés legégetőbb kérdései?
- A rendszerüzemeltetési szekcióban tájékoztatást kaptunk a magyarországi földgázszállító rendszerek fejlesztéséről, melyek
ma már európai színvonalúak. Az ellátásbiztonság érdekében szükségessé vált a
környező országokkal való összekötés, és
ez adottságaiból adódóan Magyarországot

központi szerephez juttatja. Centrális földgázelosztó rendszerként fogunk működni,
és ez nagy előnyöket jelent majd mind hazánk, mind pedig a szomszédos országok
számára. Néhány évvel ezelőtt példát mutattunk az orosz-ukrán válság idején, hiszen
mi tudtunk gázt szállítani – igaz kis men�nyiségben – a környező országokba. Ennek
lehetőségét szeretnénk most tágítani.
- A földgáz szállító-, tároló- és elosztórendszerek védelme egy elvárt kormányprogram, ezek stratégiai szempontból létfontosságú rendszerek, melyek védelme most már
törvényi alapon is biztosított. Uniós elvárás
ezen rendszerek védelmének egységes szabályozása. Erről a fokozott védelemről szólt
az egyik előadásunk.
- Következő program a költségtakarékosság
jegyében zajlott. A gazdasági válság szerencsére már véget ért, ám az új beruházásoknál a költséghatékonyság, a takarékosság továbbra is elengedhetetlen. Egy ilyen
költségtakarékos beruházást mutattunk be
a gáznyomás-szabályozó állomásokat érintve, amely a korábbi gyakorlathoz képest
25%-os megtakarítást nyújt. A jó példák bemutatását fontosnak tartjuk.
- Ugyancsak az ellátásbiztonságot érintette
annak az eljárásnak az ismertetése, amellyel
csökkenteni tudjuk – a gáziparra amúgy
nem jellemző – gázszüneteket. Az iparág
még ezt a kevés kiesést is csökkenteni kívánja, növelve ezzel a fogyasztói ellátás-biztonságot.
- Ezen szekcióban került még ismertetésre
az új felnőttképzésről szóló törvény, melyhez a DUNAGÁZ Zrt-nek alkalmazkodnia
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kell. Itt említenénk meg azt az újdonságot, hogy
ma már arra is van lehetőség, hogy a felhasználók képzésre vonatkozó témajavaslatokat tegyenek, melyeket a felnőttképzési intézmény formába ölt, engedélyeztet és ezt követően oktat. Így
valóban az igényekhez igazodó képzési formák
jöhetnek létre. Az oktatásnak ez az új irányvonala jól kiegészítheti a korábbi hatósági és minisztériumi formákat, ezáltal speciális igényeknek is
meg tudunk felelni.
- A gázfelhasználási szekcióban is több témát
érintettek, röviden foglaljuk össze ezek lényegét!
- Három érdekes területet érintettünk, az első
előadás a biogáz háztartási készülékekben történő felhasználási lehetőségeit vizsgálta. A hazai
biogázüzemek jelentős része ma még ugyanis
nem képes földgáz minőségű biogáz előállítására, ezért az általuk előállított termék nem táplálható be az országos rendszerbe. Kényszer szülte
helyzet, hogy az így keletkezett gázt helyben,
az üzemben, vagy az ahhoz közeli lakásokban,
kommunális létesítményekben kell felhasználni.
Ennek műszaki-biztonsági kérdéseit tekintettük
át, a Miskolci Egyetem előadójának segítségével.
- Második témaként a szénmonoxid mérgezés
aktuális kérdéseivel foglalkoztunk. Sajnálatos

módon, Magyarországon, a tájékoztatás, a felhívások ellenére sem csökken az ilyen típusú
balesetek száma. Éppen ezért elengedhetetlen,
hogy ahol már megtörtént a baj, ott vonjuk
le a következtetéseket, és próbáljuk mindezt
hasznosítani a megelőzés során. A DUNAGÁZ
szakértői rendszeresen konzultálnak az Országos Katasztrófavédelem munkatársaival, s reményeink szerint rövid időn belül ennek eredményeiről is beszámolhatunk. A szénmonoxid
mérgezések megelőzésének első kézzel fogható
eredménye, hogy az intézményeknél kötelező
lesz a szénmonoxid érzékelők elhelyezése. Az
igazsághoz azonban sajnos az is hozzátartozik,
hogy a szénmonoxidérzékelők egy jelentős része
nem felel meg a műszaki követelményeknek, és
üzemeltetés-biztonsági szempontból kívánnivalót hagynak maguk után. Erről hangzott el a
konferencián egy nagyon kritikus hangvételű,
szakmai érvvel alátámasztott előadás.
- Végül – a gázfelhasználási szekció harmadik
elemeként - a kétnapos találkozó egy interaktív beszélgetéssel zárult. A résztvevők jelezték,
hogy igényt tartanának egy olyan fórumra, ahol
a jogalkotók és a jogalkalmazók megbeszélhetik
a csatlakozóvezetékek és a felhasználói berendezések időszakos felülvizsgálatával kapcsolatos anomáliákat, egymás között „kibeszélhe-

A gázipari szakemberek örömmel jönnek a Dunagáz Konferenciákra

tik” az eddigi tapasztalatokat. A felülvizsgálat
követelményrendszere és annak alkalmazhatósága bizony számos kívánnivalót hagy maga
után.
- Én úgy látom, a lakosság nagy része nem is
tud arról, hogy a gázkészülékeit ellenőriztetnie kell. A tájékoztatás ezen a téren gyakorlatilag a nullával egyenlő. Mi a teendő tehát?
Kinek a feladata elvégezni és finanszírozni
afelülvizsgálatot?
- A törvény szerint az egyetemes szolgáltatási körbe tartozó fogyasztók, tehát a lakosság
számára ez a felülvizsgálat ingyenes, azt a
földgázelosztók fizetik. Ugyanakkor továbbra
is megmaradt, hogy a felülvizsgálat kezdeményezése a felhasználók kötelessége. Nyomatékosítani szeretném, hogy a felülvizsgálat nem
jelenti a gázkészülékek szerelését, megjavítását,
karbantartását, a szükséges beállítások elvégzését. A gázipari szakember a felülvizsgálat során
csupán azt állapítja meg, hogy a működéshez
szükséges feltételek – környezet, légellátás, szellőzés, égéstermék-elvezetés -, megfelelnek-e az
előírásoknak. A készülék szabályos működéséhez ugyanis ezek megléte elengedhetetlen. A
javítás-beállítás költségei a fogyasztót terhelik.
- Az idei találkozó a témaválasztás tekintetében egyfajta új irányt mutatott. Merre tart a
DUNAGÁZ Szakmai Napok konferenciája?
- A napirendre került pontokat a szervezőbizottság egybehangzó véleménye alapján állítottuk össze. Nagy részük olyan kérdéseket vet
fel, ahol a szabályozás módosítása is szükséges,
és ezek olyan fontos területek, amelyeket már
nem lehetett elhalasztani a jövő évi találkozóig.
A DUNAGÁZ Zrt. nem csupán a témák napirendre tűzésével kíván segíteni, de egyfajta közvetítőként, kapocsként is részt kíván vállalni a
jogalkotás folyamatában, ezzel segítve az állami
akarat érvényesítését. A DUNAGÁZ Zrt. célja,
hogy a képzés mellett, a képzésben részt vevő
mérnökök tudására alapozva egyfajta szellemi
műhellyé formálja a DUNAGÁZ Szakmai Napokat, mely kapocs lehet a felhasználók, a gázipari
szakemberek és a jogalkotók között.
-réz
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Az Állattenyésztési Tudományok Doktora: Dr. Gergácz Zoltán Ph.D

Új fejőházat avatnak az Agárdi Farmnál
A tatabányai Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán Szakközépiskola nemrég ünnepelte fennállásának ötvenedik évfordulóját. A jubileumi rendezvénysorozat részeként az Edutus Főiskolán beszélgetést szervezett az
iskola vezetése, ahova sikeres üzletembereket hívtak meg. Jelen sorok írója moderátorként ott ismerkedett
meg Dr. Gergácz Zoltánnal, az Agárdi Farm Kft. ügyvezető igazgatójával, pedig kiderült, hogy légvonalban
alig 100 méterre laknak egymástól.
- Eddigi pályafutásod csúcsának nevezted, hogy az Agárdi Farm Kft. vezetője lehettél. Miért gondolod így?
- Minden agrármérnök vágya, hogy a
szakmájába vágó – jelen esetben nagy
szarvasmarha teleppel rendelkező -,
nagyüzemi gazdálkodást folytató mezőgazdasági vállalkozást irányíthasson.
Nem akarok nagy szavakat használni,
de ez a szakma csúcsa, kiteljesedése.
Óriási kihívás, hogy ezt mind felelősséggel, mind pedig szakmailag jól csinálja
az ember. Megtisztelő, hogy 2012. szeptember 1-jétől ezt a munkát végezhetem.
Ezért tanultam, erre készültem mindig.
- Lássuk akkor, hogy milyen utat jártál
be az Agárdi Farmig!
- Győr-Sopron-Moson megyében, Fertőszentmiklóson születtem, Sopronban
jártam középiskolába. 1991-ben Mosonmagyaróváron szereztem agrármérnöki
diplomát, majd következett 1998-ban
a szaktanácsadó-mérnöki végzettség.
2007-ben az MBA diploma, majd 2009ben a doktori disszertáció megvédése
jelentette eddigi tanulmányaimat. Az
Állattenyésztési Tudományok Doktora (Ph.D) vagyok, persze nem tettem le
arról, hogy a későbbiekben még tovább
képezzem magamat. Pályám elején a
szülőfalumban, az átalakult szövetkezet főagronómusa voltam (1200 hektár
szántóföldi növénytermesztés, borszőlő,
alma ültetvény, tejelő szarvasmarha- és
pulykatenyésztés). Közel 18 évet töltöt28

tem a takarmányiparban. Nyolc évig
vezettem Magyarország piacvezető takarmányipari cégének (Bábolna Takarmányipari Kft.) értékesítési osztályát,
ez idő alatt folyamatosan növeltük piaci részarányunkat. A szaktanácsadásra
épülő eladás eredményeként a legjobb
évben az általam irányított részleg árbevétele meghaladta a 20 milliárd forintot.
Érdekes kihívás volt számomra a külföldön megszerzett munkatapasztalat, több
mint két évig dolgoztam Romániában
takarmányozási szaktanácsadóként. Nagyon hasznos időszak volt, szakmailag
sokat fejlődtem. Ezt követően kerültem
az Agárdi Farm Kft-hez.
- Mivel foglalkozik az általad vezetett
cég?
- Az országban a növénytermesztés,
állattenyésztés aránya 70-30%, a mi cégünknél ez 50-50%, a gazdálkodás szempontjából ez sokkal egészségesebb szerkezetet eredményez. Sajnos a művelt
területből csak 300 hektár az öntözött terület, itt elsősoban kertészeti növényeket
termesztünk. Ez fő- és másodvetésben
csemegekukoricát, zöldborsót, illetve az
Agárdon már korábban termesztett, a
fehérjefüggőséget enyhítő szóját jelenti.
Speciális növényekkel is kísérletezünk,
ilyen a mák, a vetőmagnak termelt hibrid kukorica, valamint a len. Utóbbinak
nagyon magas az Omega 3 és az Omega
6 zsírsavtartalma, így nagyon egészséges Évek óta a teheneket is etetjük vele,

az állati takarmányozás mindig kicsit
megelőzi a humán felhasználást. A többi területen próbáljuk a mai, korszerű
precíziós növénytermesztést folytatni,
nedvesség megtartó, forgatás nélküli
módon gazdálkodni. Van 500 hektár
gyeprétűnk, egy része ráadásul természetvédelmi terület, a Natura 2000-hez
tartozik. Bizonyos kötöttségek között
az állatállomány részére termeljük itt a
füvet.
- És a klasszikus szántóföldi növények?
- A növénytermesztésben piaci alapon
ugyan azt látjuk, hogy a klasszikus
termények (kukorica, búza, repce, napraforgó) jól jövedelmeznek, ám be kell
látnunk, hogy vannak olyan országok,
ahol ezt jobban csinálják. Ha a világpiacon helyt akarunk állni, akkor óriási hatékonyság- és hozamnövekedést kellene
elérnünk. Az elmúlt évek azt bizonyították, hogy a nyári csapadék nagyon hektikus. A kukorica például sokáig stabilnak, kiszámíthatónak, jól eladhatónak
számított, de mára nagyon veszélyes
nagyban csinálni. Sokan esküsznek még
rá, de néhány év múlva megtapasztalják
majd ők is az igazamat. Itt is speciális
fajtákkal kísérletezünk, magas keményítőtartalmú waxy kukoricát nevelünk 200
hektáron, már évek óta. Ezt humán célra
értékesítjük, fehérjepótlókat, állagjavítókat készítenek belőle, amelyek a húsipari termékekbe kerülnek. Idén egy részét
szeretném a teheneimmel megetetni,
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mivel úgy gondolom jótékony hatású
a tejtermelésre, keményítő tartalma
miatt. Eddig a növénytermesztés eredményei jobbak voltak, az elmúlt években tapasztalhattunk egy egészen jó
felfutást a gabona árában, de sajnos ez
az ágazat nagyon kiszolgáltatott helyzetben van a világpiaci hatások és az
időjárás változékonysága miatt.
- Szakmád az állattenyésztés. Hogy
működik ez az ágazat Agárdon?
- Szarvasmarha tenyésztéssel foglalkozunk, jelenleg 1120 tehénnel és szaporulatával összesen 2220 fajtatiszta
Holstein-fríz alkotja az állományt.
Eddig kizárólag a tejtermelés állt a
központban, éves hozamunk több
mint 9.000 000 liter volt, extra minőségben. Olaszországba értékesítünk,
napi egy kamion tejre szerződtünk a
jónak mondható 40 eurócent/liter áron.
Márciusban beszakadt a piac, ráadásul
hetente 2 kamionnyi plusz tejet adtak
az állatok, amit a spot piacon kell értékesíteni. Egy hónapja már csak 23 cent
volt a felvásárlási ár, a hollandok és a
franciák elöntötték olcsó tejjel az olasz
piacot. Az év második felére elemzők
30-35 centes árat jósolnak, ez megfelel
nagyjából a magyar termelés önköltségének. Ahhoz, hogy az elmúlt évek
nyereségessége visszaálljon, a takarmány önköltségét kell visszaszorítani,
hiszen ez a tej előállításának 50%-át teszi ki. Technológiánk adott, állatainkat
kötetlenül, pihenő boxos és növekvőalmos istállókban tartjuk, melyekben
szalmával naponta almolunk, biztosítva számukra a higiénikus környezetet.
A nyári időszakban ventillátorokkal
és párásító berendezések működnek
az optimális hőmérséklet eléréséért,
éjszakára pedig karámrendszerben
pihenhetnek az állatok. A színvonal
megtartása érdekében ugyanakkor fejlesztésekre is szükség van.

- Milyen lépéseket terveztek?
- Új fejőházat építettünk, az előzőt még
Kádár János és Váncsa Jenő avatta fel
az 1975-ös OMÉK idején. Az új fejőház
minden igényt kielégítő, 2x24 állásos,
pralell rendszerű DeLaval berendezés,
52.000 liter tejtároló kapacitással.. Az
állatokat egyedi azonosítóval látjuk
el, amihez mozgás aktivitásmérő, tejtermelés mérő, tej elektromos vezetőképesség mérő kapcsolódik. Az új
épületben kerültek kialakításra az új
szociális helységek, irodák, kezelők.
A régi sötét, párás épület után, tágas,
világos, ember és állat számára sokkal
egészségesebb környezetben folyhat
a munka a jövőben. Állományunk
folyamatos növekedése miatt egy növendékistálló is átadásra kerül az új
fejőházzal együtt.Mindez az ÁTK 4 pályázati rendszerben valósulhatott meg.
Szeretnénk a hízlalás felé is elmenni,
és egy régi, bezárt telepet újra aktiválni. Mivel a születéseknél 60-40% az
üszők és a bikák aránya, ez utóbbiakkal is kezdeni kell valamit. Nem nagy
súlyra kívánjuk őket hizlalni, hanem
rózsaszín húsú, kiváló borjúhúsban
gondolkodunk. Célunk a török piac, de
jó lenne, ha itthon is megtapasztalhatnák a vásárlók, hogy nem a sötétvörös
marhahús – amit nyereg alatt kell egy
hétig puhítani, hogy valamit kezdhessen vele az ember – az igazi.
- Egy vezető számára fontos a jó családi háttér. Nálatok hogyan néz ki ez?
- Tatabányán élünk, három gyermekünk van. Feleségem gyógyszertári
szakasszisztensként dolgozik, a legnagyobb fiam 21 éves, és Szegeden
jár egyetemre, fogorvosi szakra. Leányunk gimnazista, és növénytermesztő
szeretne lenni, kisfiúnk pedig ötödikes
az általánosban. Megadatott számomra
a nyugodt családi háttér, és úgy tűnik,
hogy a mezőgazdász szakmában is lesz
utánpótlás!
Veér Károly

átadták az M0, M1, M3, M7 autópályák mellett található legjobb éttermeknek járó díjakat. A legszínvonalasabb autópálya-étteremnek járó díjat 2011
után idén is a M7-es autópálya 60. kilométerénél
lévő fehérvári M7 Bisztró – Albapark étterem nyerte
el. Az elismerést Szabó Zoltán, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ főigazgatója adta át
Szakály Attilának, az M7 Bisztró – Albapark étterem vezetőjének.

Ötéves

a

Gyémánt Fürdő

Tatabánya - A nyitás óta több mint 760 ezer látogató azt jelenti, hogy a Gyémánt Fürdő KomáromEsztergom megye elsőszámú, és az ország egyik
legjobb fürdője lett – hangsúlyozta Schmidt Csaba
a létesítmény jubileumi rendezvényén. Rengeteg
programmal, sztárfellépőkkel, a Magyar Fürdőszövetség kiváló minősítéseivel és hatalmas születésnapi tortával ünnepelte ötéves születésnapját az
óvárosi Gyémánt Fürdő. Huszár Anett a Gyémánt
Fürdő ügyvezető igazgatója elmondta, az idei évtől
új jegyár-struktúrát vezetett be az intézmény a nyári
szezonnal, azzal a céllal, hogy a városban és a környéken lakóknak lehetősége legyen, minél többször

meglátogatni a fürdőt, valamint, hogy a Magyar
Fürdőszövetség, melynek most már a fürdő is tagja, az élményfürdőt ötcsillagosnak, a strandot pedig
négycsillagosnak minősítette.
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Szövetkezetből kft: átalakult a Március 21. Adonyban

Csak a forma változott, a tartalom nem

Az Adonyi Március 21. Mezőgazdasági Szövetkezet a térség és a város meghatározó vállalkozása mind a mai napig
Adonyban. A jogszabályi változások miatt azonban a közelmúltban szervezeti átalakulást határoztak el, erről beszélgettünk Marczinka Tamással, aki immár nem elnökként, hanem ügyvezető igazgatóként irányítja a cégcsoportot.

- Önök a végsőkig kitartottak a szövetkezeti
forma mellett. Mik voltak ennek az előnyei?
- Érdekes dolog ez a mezőgazdasági szövetkezetiség Magyarországon. A rendszerváltás után nagyon sokan azonnal átalakultak
részvénytársasággá, kft-vé. Nyilván ebben
volt valami védekezési mechanizmus is, hiszen a szövetkezet fogalma a szocializmusra emlékeztetett mindenkit. Én az egyetem
elvégzése óta, 1983 óta itt dolgozom, és azt
láttam, hogy ez egy jól működő rendszer. A
hetvenes években dr. Szalóki László, az akkori elnök egy olyan jutalmazási rendszert
talált ki, hogyha valamelyik részleg jól, vagy
jobban teljesített a szokásosnál, akkor az ott
dolgozók évvégén némi kis plusz pénzhez
juthassanak. Kidolgozott egy ún. ágazati
érdekeltségi rendszert, ahol minden gazdasági egységet külön mértek pénzügyileg és
tervteljesítés szempontjából. Gyakorlatilag
észrevétlenül úgy működtek ezek az önelszámoló egységek, mint hogyha külön cégek
lettek volna a nagy cégcsoporton belül. Ez a
rendszer szépen kicsiszolódott, jól működött.
A rendszerváltás utáni kárpótláskor sem
hordták széjjel a tagok a vagyont, mintha elvi
kérdést csináltak volna abból, hogy mégsem
alakulunk át, hanem maradunk szövetkezet,
ahol mindenki megtalálhatja a számítását.
- A március 21-i dátum az elnevezésben
nem éppen jó ómen.
- Nem a rosszemlékű, 1919-es kommunista
diktatúra kikiáltásáról neveztük el a szö30

vetkezetet. Egyrészt ez az alapítás dátuma,
másrészt Mária Terézia az adonyi vásárt
március 21–re tűzte ki, ezt a hagyományt
őrizzük az elnevezésben.
- Miért kellett most átalakulniuk?
- Rengeteg új törvény született az elmúlt
időszakban, ez a megszokott állapotot egy
kicsit felbolygatta. Kezdődött a földtörvény
sarkalatos részével, hogy meddig lehet a
régen megszerzett földtulajdont átörökíteni
egy cégre, úgy, hogy azt a földhivatal be is
jegyezze. Ez a határnap 2014. május 1. volt.
Az új PTK adott egy újabb lökést az átalakulás felé, ebben ugyanis meghatározták
a szövetkezetek fogalmát, és gyakorlatilag
a zövetkezetek - kis sarkítással - nonprofit
szervezetként működhetnének tovább, mi
pedig nem ilyenek vagyunk. A végső inspirációt a még el nem fogadott, de megszellőztetett szövetkezeti törvénytervezet adta, abban az állt, hogy aki nem alakul át, jogutód
nélkül megszűnik. A hosszú procedúra után
végül is 2014. március 15-ével bejegyezték az
új céget.
- Mi változott a cég életében az átalakulással?
- Az elnevezésen kívül gyakorlatilag semmi, a Március 21. Mezőgazdasági Kft.
ugyanúgy egyfajta holdingként működteti
ez egyes – a dolgozók mellett tulajdonában
lévő – részegységeket, mint eddig. Négy
termelő kft-t fogunk össze. A Heliantus Kft.

növénytermesztéssel foglalkozik, és 3700
hektáron gazdálkodik. A piaci igényeknek
megfelelően a termőföld 35%-án speciális
dolgokkal is foglalkozik, ilyen például a
vetőmag-előállítás, a durumbúza, vagy a
waxy kukorica termesztése. Ez utóbbit nemcsak az élelmiszeripar, hanem a vegyipar is
használja környezetbarát, gyorsan lebomló
műanyagtermékek előállítására. Az Angus
Kft. állattenyésztésre szakosodott, körülbelül 720 marhánk van. Egy jelentős szelekcióval mára kiváló, megfiatalított állománnyal
rendelkezünk. Értékesítjük a jószágokat,
és megtartottuk a tenyészállat ágazatot is.
Legelőkerteket alakítottunk ki, ahol a legkorszerűbb, ún. háremszerű tartással biztosítjuk a legjobb vérvonal továbbadását.
Emellett sertéstenyésztéssel is foglalkozunk,
a tavaly nevelt mintegy 12.000 db sertés
52%-át saját vágóhídunkon dolgoztuk fel, és
hasított félsertésként, tőkehúsként és bőrös
félsertésként értékesítettük. Kis mértékben
előállítunk füstölt- és töltelékárukat is, ezek
arányát igyekszünk a jövőben növelni. Az
Agroszervíz Kft. végzi gépeink, berendezéseink karbantartását, de a külvilág felé is
vállal szervizmunkákat és műszaki vizsgáztatást. Az építő brigádunkon sajnos látszik
az egész építőipar válsága. Saját beruházásainkat elvégeztük, külső megbízások nem
igazán érkeznek, úgyhogy erre a részlegre
nem tudom milyen sors vár a közeljövőben.
Vk.
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Kézműves értékek és hagyományőrzés

Budapest – Fejér megye - Magyar Kézműves Remek címet nyert el öt Fejér megyei kézműves, közülük Szepesi János munkáját, magas színvonala
miatt külön is méltatták a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban megtartott díjátadón. A 2014. évi

Közel háromszáz munkahelyet teremtettek

Bővíti komáromi
gyárát a Kayser
Az utóbbi időszakban a társaság
a város, de a környék egyik legjelentősebb munkáltatójává lépett
elő. Az autóalkatrész-gyártó vállalatnál folyamatos létszámbővítés
zajlik, ami jelentősen hozzájárul
ahhoz, hogy a városban mindös�sze 4,5%-os a munkanélküliségi
ráta. Ez az adat országos tekintetben is kiváló mutatónak számít. A
cég ügyvezetője Nemes Ivó és dr.
Molnár Attila polgármester május
végén tartott közös sajtótájékoztatót a témában.
- Néhány hónappal ezelőtt az új csarnok átadásakor jártunk itt, amikor ügyvezető úr
arról számolt be, hogy ez további 50 főnyi
munkaerőt jelent. Jelenleg 260-an dolgoznak a gyárban, ez a szám az év végére 300320-ra nőhet, míg 2015 végére meghaladhatja a 400-420 főt. Ez jelentős növekedés
nemcsak a vállalat, de Komárom életében
is. A Kayser az önkormányzatot stratégiai
partnernek tekinti, a városunk pedig minden segítséget megad a jövőben is ahhoz,
hogy a cég fejlesztéseket hajthasson végre.
Ez a jelentős létszámbővítés is hozzájárul
ahhoz, hogy Komáromban a munkanélküliségi mutató 4,5 százalék – mondta dr.
Molnár Attila.
A nagyarányú létszámbővítés hatékonysága és a fluktuációs ráta csökkentése érdekében bevezettek egy többlépcsős motivációs tervet.
- Az az elsődleges célunk, hogy a munkavállalók elkötelezettségét megteremtsük, ez biz-

tosíthatja a vállalat megfelelő, hatékony és
eredményes működését. Tőzsér Judit személyzeti vezető segítségével alkottuk meg a
programot, melynek pontjai közt szerepel a
munkakörnyezet ergonomikus kialakítása,
az ajánlási program bevezetése, a buszjárat
bővítése és a bérfejlesztés – tudtuk meg
Nemes Ivótól, a Kayser Automotive
Hungária Kft. ügyvezetőjétől.
A gyakorlatban ezt azt jelenti, hogy a
gyártás közelében ivó kutakat, a termelésben ventilátorokat helyeznek el. Eddig csak egy buszjáratot működtettek,
ami az Almásfüzitő-Szőny-Komárom
vonalon szállította a dolgozókat, májusban elindult egy másik járat is az ÁcsBábolna-Kisigmánd-Nag yigmándÚjpuszta-Csém-ipari park vonalon,
megkönnyítve ezáltal a bejutást. Az
ajánlási program azt takarja, hogy a
cégnél dolgozó munkatársak ajánlhatják a vállalatot barátaiknak, ismerőseiknek. Amennyiben a jelöltet felveszik
és 3 hónap alatt sem a Kft., sem pedig a
munkavállaló nem bontja fel a munkaszerződést, akkor az ajánló prémiumban részesül.
- Bízunk abban, hogy az ipari parkban
működő és jól prosperáló vállalatok mellé
hamarosan újak is érkeznek, hiszen az önkormányzat egy elnyert pályázatnak köszönhetően hamarosan megkezdi a város
tulajdonát képező közel 40 hektáros terület
közművesítését, ahol zöldmezős beruházások valósulhatnak meg – mondta végezetül dr. Molnár Attila polgármester.
Szerkesztette: TO

megmérettetésre 97 pályamű érkezett, s a zsűri 39
címet adományozott. A megyei díjazottak: Fekete
Ildikó tojásíró (Alcsútdoboz), Kecskeméti Róbert
gépszerelő és karbantartó (Sárszentmihály), Szabados Károly késes (Dunaújváros), Szepesi János
fafaragó népi iparművész (Ercsi), Tóth Árpád késes
népi iparművész (Sárbogárd). A tavalyi pályázat és
kiállítás kapcsán megtartott közönségszavazás különdíját a dunaújvárosi CsoKiss Csokoládé Manufaktúra érdemelte ki.

Komárom-Esztergom Megye
Gazdaságáért

Tatabánya - Átadták a 2013. évi „Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért” díjakat a megyeházán.
A díjazottak: Komárom-Esztergom Megye Vállalkozója 2013-ban Molnár Gábor egyéni vállalkozó,
bútorasztalos mester, Esztergom, Mócher Imre
egyéni vállalkozó (fémalkatrész gyártás), Kisbér.
Komárom-Esztergom Megye Agrárvállalkozása
2013-ban Nagy Lajos, a nagyigmándi vágóhíd és

kisfeldolgozó vezetője, Antal Mihály családi gazdálkodó, Bokod. 2013. év Innovációs Vállalkozása
Komárom-Esztergom Megyében Jurop Telekom,
Esztergom. Komárom-Esztergom Megye Beruházója
2013-ban FOREST-PAPIR Kft., Nyergesújfalu. Komárom-Esztergom Megye Kis- és Középvállalkozása
2013-ban IRON TRADE HUNGARY Kereskedelmi
Kft., Tatabánya. Különdíj: Diamond Electric Magyarország Kft., Esztergom.

Agrárexpo 2014

Pápa - Májusban rendezték meg a XVII. Pápai Agrárexpót, a Dunántúl egyik legjelentősebb
mezőgazdasági szakkiállítása és vására a

A
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Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Városüzemeltetés Oroszlányban I. rész
Cikksorozatunk első részében azt vizsgáljuk, hogy a jogszabályi változásokkal összhangban miként ment végbe Oroszlányban a városüzemeltetés intézményrendszerének átalakítása. Az 1991-ben létrejött Oroszlányi
Városgazdálkodási Vállalat később az Otto, majd pedig a Remondis cégcsoport többségi tulajdonában volt.
Az új hulladéktörvény viszont előírta, hogy 2014-től közszolgáltatást csak olyan cég végezhet, amely többségi,
önkormányzati vagy állami tulajdonban van. Így jött létre az Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt,
melynek élén 2013augusztus elsejétől Óvári László vezérigazgató áll.
- Miként került az új cég élére?
- Hosszú történet, de kezdjük az elején.
A hulladéktörvény előírásainak megfelelően az önkormányzat megvásárolta a társaság részvényeinek 75%-át
a Remondis Duna Holding Kft-től, és
mivel a német tulajdonosok által kinevezett vezérigazgató megbízatása 2013
július 31-vel lejárt így én vállaltam el a
további munkát. Jómagam addig a vállalat második embere voltam, műszaki
igazgatóként az operatív munka irányítása volt a feladatom. A döntéshozók
úgy gondolták, hogy egy helyi, a szakmában jártas emberre bízzák az irányítást, így kerültem én a képbe. Nem
igazán készültem rá, hiszen addig jogi,
gazdasági és menedzselési kérdésekkel
nem foglalkoztam, de vállaltam a feladatot, mert úgy gondoltam, hogy ez jó
a cégnek, és a városnak is.
- Milyen előélettel vágott neki a feladatnak?
- Városgazdálkodási szakon végeztem
1985-ben az Ybl Miklós Építőipari Műszaki Főiskolán, másoddiplomámat
2010-ben szereztem környezetmérnökként. 1988 óta dolgozom a vállalatnál, és
megjártam a szamárlétra minden fokozatát. Amikor idekerültem, nemcsak a
hulladékgazdálkodással, hanem a közel
háromezres bérlakás állománnyal is
32

foglalkoztunk. Üzemeltetés, építés, felújítás, javítás, bérleti szerződések kötése, mindez a feladatunk volt. A magánosítással a bérlakások száma jelentősen
lecsökkent, a cégünk akkor már nem
volt önkormányzati tulajdon, így ez a
feladatkör átkerült az OSZ ZRt-hez. Műszaki igazgatóként nemcsak a hulladékgazdálkodással, de például játszótérépítéssel, vagy télen a hó eltakarításával is
foglalkoznom kellett. Egyszóval számos
területet megismertem, így mertem elvállalni a cég vezetését.
- Legnagyobb feladatuk a hulladékgazdálkodás. Ha jól tudom, ez nem
egyszerű dolog manapság?
- - Oroszlány 2003 körül csatlakozott a
Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társuláshoz. Ez
167 települést érintett, és azt a célt szolgálta, hogy Komárom és Fejér megyék,
valamint a Balaton felvidék, és Dél-Pest
gondjait megoldja. Az volt az elsődleges
feladat, hogy minél kevesebb hulladék
kerüljön lerakásra, és minél több újrahasznosításra. A termikus hasznosítás
is fölmerült a kezdetekben, viszont a
megfelelő erőműi háttér azóta sem épült
ki. Saját hulladéklerakónknak tároló kapacitása a végéhez közeledik és sajnos a
bővítését nem sikerült időben megoldani az engedélyezési eljárás elhúzódása

miatt. Így azóta a VERTIKÁL VKSZ Zrt.
polgárdi lerakóhelyére szállítjuk Oroszlány, és a környező 27 település hulladékát. A költségek az égbe emelkedtek,
ezért fontos az új oroszlányi hulladéklerakó megépülése. A végcél egy olyan
üzem létrehozása, amely komplex előkezelő és válogató művet is tartalmaz.
Ma a fejlett országokban a hulladék
50%-át anyagában hasznosítják, 45%-át
termikusan felhasználják, és csak 5%-a
kerül a lerakókba, ártalmatlanításra.
- A hulladékgazdálkodáson kívül milyen feladatokat látnak még el?
- A fő profil mellett feladatunk a parkfenntartás, a közterületek tisztántartása, az utak karbantartása és télen a
hó eltakarítása. Ezekhez a munkákhoz
szerencsére igénybe tudjuk venni a
közmunkaprogramban
résztvevőket,
akiket az önkormányzat közvetít ki
hozzánk. Jelenleg 77 állandó munkatárssal dolgozunk, mondhatni családias
a légkör, többekkel egyszerre kezdtünk
itt a vállalatnál. Bízom abban, hogy a
kollégákkal közösen fenn tudjuk tartani a közszolgáltatás nívóját, és egy szép,
tiszta Oroszlányt láthatnak a jövőben is
az idelátogatók.
(Folytatás a következő lapszámunkban:
OSz Zrt.)
veér
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Sportcsarnok területén – a hagyományokhoz híven külső és belső kiállítói területen
– várta a látogatókat. Az Agrárexpót az idei évben
Pápa Város Önkormányzata és a Nemzeti Agrár-

A

gazdasági Kamara szervezte meg. A rendezvény
kiemelt eseménye a 20 éves magyar falugazdász
hálózat születésnapi programja volta.

Dr. Guttman András a rák gyógyításáért dolgozik

Kitüntették a Pannon
Egyetem professzorát
Az MTA Magyar Tudományosság
Külföldön Elnöki Bizottsága Arany
János-érem kitüntetésben részesítette Dr. Guttman András egyetemi tanárt, a Pannon Egyetem
Műszaki Informatikai Karának
professzorát. A díj a határon túli
magyar kutatók magyar tudományosságért kifejtett eredményes
tevékenységének elismerése.
Guttman András kémikus, az MTA
külső tagja, kutatásai a rák elleni eredményes küzdelemhez járulhatnak
hozzá. A professzor már negyed évszázada külföldön kutatott, az Egyesült Államokból a Pannon Egyetemre, Veszprémbe tért haza, és az MTA
Lendület program támogatásával egy
hazai transzlációs glikomika iskolát alapított. Ennek célja elsősorban a
sejtfelszíni cukorszerkezetek minden
részletre kiterjedő vizsgálata, mely
közelebb viheti a kutatókat a rák diagnosztikájának és terápiájának tökéletesítéséhez.
- Immáron lassan 25 éve külföldön dolgozva lehetőségeimhez mérten mindig hozzájárultam a magyar tudomány fejlődéséhez,
a hazai diákok képzéséhez, de most a Lendület III program keretében az MTA segítségével sokkal nagyobb mértékben tehetem
ezt meg - nyilatkozta a professzor.
Guttman András okleveles vegyészmérnökként végzett a Veszprémi
Egyetemen, ahol később (1981) doktori
fokozatát is szerezte. Hazai elismertsé-

gét jelzi a Magyar Kémikusok Egyesületétől 2001-ben elnyert Heuréka
díj. 2005-ben Szentgyörgyi professzori
ösztöndíjat, 2012-ben Fulbright professzori ösztöndíjat kapott. 2004-től a
Magyar Tudományos Akadémia külső
tagja. Jelenleg visiting professor San
Diegóban (The Scripps Research Institute) és adjunct professor Bostonban
(Northeastern University). Amerikai
professzori affiliációi a kapcsolattartás
miatt itthoni diákjainak a legfontosabbak, akiket így 3–6 hónapos tanulmányutakra ki tud küldeni, a fokozat
megszerzése után pedig segíteni tudja
elhelyezkedésüket – az Egyesült Államokban, és Magyarországon is.
Az MTA Lendület Programjának 2012.
évi egyik nyerteseként a Pannon Egyetem (Veszprém) Műszaki Informatikai
Karán iskolateremtő céllal egy Transzlációs Glikomika Kutatócsoport vezetőjeként dolgozik. Célja egy olyan
technika kifejlesztése, amelynek segítségével a nagyon korai stádiumú rákos
betegek komolyabb műtéti beavatkozás nélkül diagnosztizálhatók, sőt:
gyógyíthatók legyenek.
- Huszonöt év távollét után nem lehet azt
mondani, hogy az ember valahová kötődik.
Se itt nincs itthon az ember, se ott. Leginkább a repülőn lakunk. Annak van jelentősége, hogy valamit visszaadhatunk a bennünket elindító országnak – mondta a díj
átvételekor Dr. Guttman András.

30 milliárdos fejlesztés a Densonál

Székesfehérvár - Tavaly júniusban kötött a kormány stratégiai megállapodást a japán autóipari
beszállító céggel, a székesfehérvári Denso Gyártó
Magyarország Kft-vel. A közelmúltban Orbán Viktor miniszterelnök és Jiro Ebihara, a Denso elnöke
közösen jelentette be a Parlamentben azt a közel
harmincmilliárdos kapacitásbővítést a fehérvári
gyárban, amelyhez a kormány kettőmilliárd forintos
támogatást ad. A fejlesztés több száz fős létszámbővítést is jelent majd Székesfehérváron. Orbán Viktor miniszterelnök a beruházás kapcsán azt emelte

ki, hogy ezzel összesen mintegy 500 új munkahelyet
is teremt a cég, valamint párhuzamot vont a Denso
stratégiai gondolkodásmódja és a magyar gazdaság fejlődési iránya között

Tavaszi Gazdanap

az

IKR-nél

Komárom - Bábolna - Az IKR Gépkereskedelmi Kft., az IKR Kereskedelmi Zrt., valamint a
CornMill Hungary Kft. közösen rendezték meg
április végén a hagyományos Tavaszi Gazdanapot.
Az esemény nagy látogatottság mellett zajlott, hiszen a partnerek számára rendkívül kedvező gépvásárlási, illetve finanszírozási lehetőségeket mutattak
be. A rendezvény programjában szereplő álló- és
mozgógép bemutató mellett Vámosi Gábor tartott
előadást a terménykereskedelem nemzetközi és hazai áttekintéséről, a CornMill terményfelvásárlási tevékenységéről, és a szerződéskötési lehetőségekről.

Forrás: Pannon Egyetem
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Lipót, ahol a becsületnek még súlya van

Hogyan építsünk cégbirodalmat?
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szigetközi henteslegény, aki batyujába tette a hamuban sült pogácsát, és világgá ment – akár így is kezdhetnénk ezt a valóban mesébe illő történetet. Ám nem mese, hanem nagyon is valóság, ahogy
Tóth Péter, a Lipóti Pékség tulajdonosa megvalósította álmait az elmúlt 26 évben. Pályájáról, a megtett útról és terveiről
beszélgettünk a sikeres vállalkozóval.
- 1988 óta vagyok vállalkozó – kezdi a történetet Tóth Péter -, húsbolti eladó a szakmám.
Tíz évig álltam a pult mögött, három évig, mint
tanuló. A katonaság után, 88-ban szűkebb hazámban, a szigetközi Lipóton, Darnózselin és
Püskin a helyi ÁFÉSZ elkezdte bérbe adni a kisebb üzleteket. Eljátszottam a gondolattal, hogy
belevágok, és magam is tanuló vállalkozó leszek.
A pici üzletekben éppen csak elfért egy asztal, amin volt egy hűtőpult és egy húsdaráló, Tóth Péter ezzel az infrastruktúrával
kezdte vállalkozói pályafutását. Mindhárom településen kibérelte a boltokat, és egymaga minden nap nyitva tartott mindenhol.
Hajnalban a vágóhídon kezdte a napot, ¾
7-kor pedig már Darnózselin árulta a húst.
Takarítás, pakolás, aztán irány Püski, majd
délután Lipót. Este aztán a maradékot megtöltötte kolbásznak, hogy másnap újra friss
hússal tudjon kezdeni. Őrült tempóban
dolgozott nap mint nap, aminek meglett az
eredménye: szépen beindult az egyszemélyes vállalkozás.
- Szerettem csinálni – emlékezik a hőskorra -,
ám nagyon fárasztó dolog volt az ingázás, még
ha csak három kilométerre is vannak egymástól

34

ezek a falvak. Egyszerűsíteni akartam, és a legnagyobb településen, Darnózselin kibéreltem egy
140 m2-es ABC-t. A húst ki tudtam egészíteni
más termékekkel is, igyekeztem a konkurenciánál
többet, jobbat nyújtani. Abban az időben kezdtek
a fővárosban megjelenni a látványpékségek, ezt
akartam megvalósítani vidéken.

inkább egy kis pékséget nyissak, hogy a saját boltomba, és a szomszéd falukba szállíthassak pékárut. Lemérte az utánfutómat, egy nagyon pici
pékség gépei éppen belefértek. A pénzem nagy
részét hazahoztam, mert a használt berendezéseket fillérekért tudtam tőle megvásárolni.

Ehhez azonban gépekre, berendezésekre
volt szükség, így az ország határain túlra
addig alig eljutott fiatalember megtakarított
pénzével beült a Zsiguliba, és egy utánfutóval elindult Svédországba. Információi
szerint ott ugyanis nagyon olcsón lehetett
megkapni a látványpékséghez szükséges
eszközöket. Mivel nem beszélt idegen nyelvet, egy Norvégiában élő magyar üzletember segített neki tolmácsként telefonon, aki
maga is használt és új sütőipari gépek forgalmazásával foglalkozott.

1992 tavaszán kezdte a munkát négy emberrel. Megfogadta a kapott jó tanácsot, és
megszerezte a környék legjobb pékét, aki generációs tapasztalattal rendelkezett a hagyományos technológiák tekintetében, és maga
is tanulni kezdte a szakmát. Fél év múlva
újabb gépekért mehetett Norvégiába, és innentől kezdve elindult egy olyan folyamat,
hogy minden évben 100 m2-rel tudott bővülni a visszaforgatott haszonból a pékség.
Mindig pár emberrel többnek adott munkát,
és 2005-2006-ra el is érte azt, hogy 1100 m2en, immár 50-60 emberrel dolgozott.

- Én másnap reggel már nála voltam Oslóban –
idézi fel a kalandot Tóth Péter -. 30-40 éves
vállalkozói múltja volt, és nagyon érdekelte, hogy
mi történt otthon a rendszerváltozással. Pár óra
múlva azt hiszem, saját gyermekének tekintett.
Értékelte, hogy fiatal vagyok, akarok valamit
csinálni. A tapasztalatai alapján azt javasolta,

- Akkoriban beszállítója voltam egy multinak –
folytatja a történetet -, ám látható volt, hogy
nem egy életbiztosítás ezen az úton haladni.
Ekkor jött az ötlet, hogy saját piaccal, pár mintabolttal kellene erősíteni a szűkebb régióban.
2006. január 26-án nyitottuk az első három mintaboltot Győrben, és innentől egy nagyon-nagy
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fejlődés következett. Teljesen véletlenül egy boltot nem tudtam megszerezni, és a tulajdonosnak
felajánlottam, hogy csináljuk együtt. Mi adjuk a
nevet, a terméket, véletlenül jött tehát létre egy
franchise jellegű hálózat. Az alvállalkozók érdeklődése és a kereslet óriási volt, pillanatok alatt
kinyílt 20-25 új üzlet a régióban. Ezután nem
is nyitottunk saját boltokat, hagytuk az alvállalkozókat érvényesülni: azt mondtam, hogy ők
értékesítsenek, mi pedig majd termelünk, és ez a
mai napig így van.
Szűk lett a sütőüzem kapacitása, ezért 2007
tájékán, a falu szélén egy új pékség építésén kezdtek el gondolkodni. A véletlen és a
szerencse ismét kebelére ölelte Tóth Pétert,
ugyanis a Gyermely Zrt. – ahonnét a lisztet vásárolták – partnertalálkozóján összefutott a tatabányai sütőipar igazgatójával,
aki megkérdezte, nem érdekelné-e az üzem.
Rövid hezitálás után, egy hónap múlva már
itt is lipóti termékek készültek, így meghódították Tatát, Tatabányát és Budapestet, és
másfél év után újra kicsi lett a gyártókapacitásuk. A gyermelyi kapcsolat révén sikerült
együttműködést kezdeni a szomori pékséggel. Lipótról érkezett a technológia, sőt,
azóta már két nagyobb fejlesztés is történt,
hogy ki tudják elégíteni az igényeket.
- A következő két évben – idézi fel Tóth Péter
az emlékeket - azzal a céllal dolgoztunk, hogy
Budapesten is mindenhol lehessen lipóti kenyeret kapni, ehhez kb. 70 boltra volta szükség. 2010
őszén újabb fordulópont jött, ekkor már 140-150
üzletünk volt Észak-Dunántúlon és a fővárosban. Azt hittem ekkor, hogy ez a csúcs, nem terveztünk további bővülést. Ám egy másik szoros,
baráti kapcsolat révén - Kecskeméten az Univer
cégcsoportról van szó - értesültünk, hogy nekik
is van egy kenyérgyáruk, tele vannak plusz kapacitással, küzdenek vele. Nem ez a fő profiljuk,
így hát kialakítottunk egy újabb alvállalkozói
kapcsolatot, így a kecskeméti kenyérgyár is nekünk termel. Ezáltal értük el mára, hogy Soprontól Gyuláig több mint 200 kenyérbolttal rendelkezünk. Igyekszünk a boltok területét növelni,
és minél frekventáltabb helyekre költöztetni őket.
Változott a profilunk is, vannak már helyben
sütött termékeink, szendvicset gyártunk, emellett le lehet ülni egy kávéra, üdítőre. Delikátesz
jelleggel a tejtermékektől a hentesáruig a legfontosabb élelmiszereket kínáljuk a vásárlók jobb ki-

szolgálása érdekében. Új arculattal próbáljuk ezt
a gyors fejlődést letisztítani, erre nagyjából még
egy évet szánunk. Akkor úgy gondolom, leszünk
olyan felkészültek szakmailag, hogy kihasználva
a lipóti jelenlétet Ausztriában is el tudjunk indítani egy bolthálózatot az Őrvidéken, és Bécs
környékén.
Termékskálájukon 15-20 fajta kenyér található a teljes kiőrlésűtől a 3 kg-os parasztkenyérig, leveles tészták margarinnal
hajtogatva, mint régen, és kelt tészták a
buktától a kalácsig. Azt vallják, hogy a jó
kenyér titka az, hogy nem előre gyártott,
zsákos anyagokból készítik, hanem hagyományos módon, a kovászra alapozva, hos�szú pihentetéssel, az érési időket betartva,
tehát időigényesen, zömében kézimunkával megfelelő sütőben, rakott kemencében,
ami megtartja a hőt. 60-70 alvállalkozójuk
van, a rendszer jól működik, tartják velük
a kapcsolatot. Vannak köztük olyanok is,
akik 6-8 üzletet működtetnek. A TOP 10es vállalkozói csapattal havonta, régiósan
pedig negyedévente találkoznak. Összegyűjtik a vásárlói visszajelzéseket, és közös
gondolkodással keresik a megfelelő utakat.
Közvetlenül 350 embernek adnak munkát,
közvetetten pedig 1000 fő fölötti a létszám.
- Mindig azt gondoltam – villantja fel a jövőt a
vállalkozó -, hogy most már elértem, amit akartam. Ám figyelve a szakmai trendeket, szemléletet kellett váltani megfelelő kollégákkal erősödve,
akik különböző szakterületeken vannak otthon,
és folyamatosan fejlődve. A tatabányai kenyérgyárban közel félmilliárdos fejlesztést hajtunk
végre hamarosan, készülünk az őszi pályázati
lehetőségekre. Nem lehet leállni, célunk, hogy
mind minőségben, mind pedig hatékonyságban
egyre jobbak legyünk a kereskedelemben és az
üzemekben is. Három gyermekem van, mindig
generációs vállalkozást képzeltem el. A két kisebb
jelenleg a szakmát tanulja, a legnagyobb pedig a
kereskedelmi vonalon segít. Én a tapasztalataim
átadásával próbálom őket segíteni.
Tóth Péter nemcsak a szigetközi falvak legnagyobb munkaadója, hanem nyolc éve
Lipót település polgármestere is. Erre a feladatra is vállalkozói szemmel tekint, azért
dolgozik, mert óriási fejlődési lehetőségeket
lát a településben. Lipót 45-50 percre van

Bécstől, Pozsonytó Győrtől, de a főváros
sincs messze. Két gyógyvízzé nyilvánított
forrásuk van, erre települt a forgalmas termál- és élményfürdő. A Szigetköz természeti környezetének – víz, zöldterületek, tiszta
levegő - egyre nagyobb értéke lesz a jövőben.
- Idegenforgalmi vállalkozásom is van – meséli -.
a helyi szállodát működtetem. Egy nagy családnak tekintem a 700 fős falut, ahol még megvan
a becsület, van összefogás, segítünk egymáson.
A településen nyolc civil szervezet alakult, valamennyi jól működik. Gyakorlatilag régóta nincs
munkanélküli a faluban, ez is a közös munka része. A település is évről-évre fejlődik, akár a vállalkozás. Társadalmi megbízatásként vállaltam
a polgármesterséget, mert ebben a pozícióban
tudom legjobban segíteni a fejlődését. Amikor
például már érződött a válság, előre próbáltunk
gondolkodni. Két termálvízzel fűtött focipályát
építettünk, kb 30 km cső van mindkettő alatt,
ilyen sehol nincs a világban. Télen is jó minőségűek a pályáink, lengyel, szlovák, magyar első
osztályú csapatok járnak hozzánk, a magyar női
válogatott, szinte otthon érzi magát. De a különböző korosztályos utánpótlás válogatottaktól,
az osztrák alsóbb osztályú csapatokig mindenki
megtalálja a számítását. Hamarosan még 4-5
pályát építünk, hiszen óriási a kereslet. Alapítványi, két tannyelvű iskolánk van, mert nagyon
fontosnak tartjuk az oktatás minőségét. Tudtunk
pályázni egy komplett dunai sétahajóra is, és sikereket értünk el a Virágos Magyarországért pályázaton is. Úgy érzem tehát, hogy a faluban is
jó úton járunk.
A beszélgetés végén arról faggattam Tóth
Pétert, hogy mi a siker, a sikeres vállalkozás
titka.
- Én egyszerű falusi gyerek vagyok – összegezte gondolatait -, földdel, állatokkal foglalkoztunk, de egy dolgot megtanultam apámtól: egy
kézfogás többet ér, mint egy 20-30 oldalas szerződés. A becsületnek súlya van! Vidéken, a kistelepüléseken a mai napig látom, hogy ez érvényes.
Ha valaki eljátssza a becsületét, az szégyelli magát, és a közösség kitaszítja. Mindent a vevőkért
szemlélettel, becsületes munkával, kitartással,
elérhető célokat kitűzve, és azokat megvalósítva
dolgozni, és figyelni, segíteni a másikat - úgy vélem mindössze ennyi a titok nyitja.
Veér Károly
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A magyar építőipar krémje a határon túl is képes helyt állni

Építőipari tapasztalatok tőlünk nyugatra
A hazai építőipar nehéz időket élt meg az elmúlt esztendők során, és mindezért nem csupán a válság tehető felelőssé. Sokat
rontott a helyzeten a legfelsőbb szintű szakmai irányítás évtizedes hiánya, a már-már „hungarikum”-nak számító jogi útvesztők egész erdeje, s mindehhez párosult a szakképzés szinte már szisztematikusnak tetsző szétverése. Tőlünk nyugatra
mindez másképp alakult, sokkal pozitívabban. De az ott, tényleg maga a Kánaán? A Grabarics Építőipari Kft. néhány éve
nyitott a külpiac irányába. Az ott szerzett tapasztalatokról a cégtulajdonossal, Grabarics Gáborral beszélgettünk.
- Milyen országokban van jelen a
Grabarics Építőipari Kft., és milyen jellegű munkákat végeznek ott?
- Alapvetően két ország felé nyitottunk: első
lépésben Ausztriát céloztuk meg, generálkivitelezőként, majd később Németország felé
fordultunk, elsősorban szerkezetépítőként.
Első osztrák munkánk mindjárt egy belvárosi szálloda építése volt. A tanulópénzt
leszámítva – a tapasztalatok megszerzését
nekünk is meg kellett fizetnünk – jól sikerült a bemutatkozásunk. Az utóbbi időkben
főleg a német piacon tevékenykedünk, ahol
ma már egy jó nagy kapacitással rendelkező, megbízható szerkezetépítőként számolnak velünk. Visszatérő vevőink vannak. A
német építőipar a gazdaság egyik motorja,
rengeteg a munka, szűk a helyi kapacitás,
így van keresnivalója a magyar építőiparnak ezen a piacon.
- Mit gondol, a németeknek mivel sikerült
elérniük, hogy dübörögjön az építőiparuk?
- Nyilván sokat nyomot a latba, hogy a
válság indulásakor az ottani önkormányzatoknál és az államnál jelentős tartalék
állt rendelkezésre, nem úgy, mint nálunk:
eladósodott önkormányzatok és jelentős államháztartási hiány, államadósság. Az sem
elhanyagolható, hogy ezekben az országokban az építőipar jogi helyzete rendkívül
stabil. Kiforrott, évtizedek alatt jól bevált
jogszabályok mentén, tiszta és rendezett körülmények között folyik a munka.
- A németek különösen sokat tettek a válság
éveiben, hogy az építőiparukat lendületben
tartsák. Hasonlóan az autócseréket segítő
„roncsprogramjukhoz”, az építőipar számá-

ra is minden segítséget igyekeztek megadni:
tudatosan iskolákat bővítettek, előrehozták
még azokat a beruházásokat is, amelyek valójában még bőven halaszthatóak lettek volna. Ezzel nem csak szinten tartották az építőipart, hanem fel is pörgették azt. Ráadásul
az alacsony európai alapkamat miatt a kisbefektetők is elsősorban ingatlanfejlesztésekbe tették megtakarításaikat. Mindennek
eredményeként ma Németországban építőipari „bumm” van, egyesek szerint hasonló
mértékű, vagy talán még nagyobb, mint az
NDK és NSZK egyesítésének idején volt.
- Ha összevetjük a hazai és az osztrák-német építőipar jellemzőit, melyek azok a
területek, ahol markáns eltérések mutatkoznak?
- Amit a legjobban irigylek mindkét országban, az az építőipari szakma elismertsége.
Az általános társadalmi megbecsültség,
a szakma tisztelete sokkal nagyobb, mint
Magyarországon. Mára nálunk már kézzel
fogható, hogy milyen rombolást végzett a
rendszerváltást követő fejetlenség, a felsőbb szintű irányítás nélkül maradt építőipar, a jogi útvesztők, a megfelelően képzett szakemberek hiánya. A németek és az
osztrákok az építkezést értéknek tekintik,
a velejáró kellemetlenségeket pedig szükségszerűnek. Jól példázza mindezt az egyik
építkezésünk, ahol a ház, amelyen dolgoztunk éppen egy buszmegálló mögött volt. A
buszmegállóban parkoltunk. Mi magyarok
hüledeztünk, hiszen nálunk ezért komoly
büntetés járt volna. Ott senkinek, eszébe
sem jutott, hogy ennek másképp kellene
lennie, hiszen építkezés folyik. A busz au-
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tomatikusan kicsit távolabb állt meg, és az
utasok is természetesnek vették, hogy pár
méterrel odébb van átmenetileg a buszmegálló. Az építkezés az ő szemükben pozitív
dolog, amit segíteni kell.
- Ugyan így, óriási előnynek látom a hivatalok hozzáállását az építőiparhoz. A pozitív
megítélés itt is kézzel fogható. A város közepén egy toronydaru felállításához például
kilenc különböző hivatal engedélyét kellett
megszereznünk. Az érintett hivatalok 9-kor
a helyszínen voltak, 9.40-kor megszületett a
jegyzőkönyv, melyben valamennyi illetékes
nyilatkozott az engedélyt illetően. Másnap
kezdődhetett a munka. Senki sem tért vis�sza a hivatalába, hogy majd a következő
napon megfogalmazza az álláspontját, és
majd napokon-heteken belül eljuttatja azt a
szokásos hivatali útvesztőkön keresztül. 40
perc elegendő volt mindenkinek az alapos,
szakmailag átgondolt döntés meghozatalára. Munkapártiak, és hatékonyak. Ráadásul
– ezt csak halkan jegyzem meg -, Bécsben
nem kell engedély a teherautóknak a behajtáshoz. Ott valahogy természetesnek veszik, hogy úgyis csak az megy oda, akinek
ott halaszthatatlan dolga, feladata van.
- Végül abban is nagy eltérést látok a hazai
állapotoktól, ahogyan a fiatalok látják az
építőipart, a tanulást. A német és az osztrák
fiatalok perspektívát látnak abban, ha jól
kitanulják a szakmát, biztosak benne, hogy
erre támaszkodva mindig lesz megélhetésük, társadalmi megbecsültségük. Különösen igaz ez az építőipar elitebb területeire:
a szárazépítésre, a famunkákra, a tetőépítésre. Jó anyagokkal, jó szerszámokkal dolgozhatnak. Nálunk ez nem így van, sajnos,
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a fiatalok nem így látják a jövőjüket, nem
igazán vonzó a számukra, amit az építőipar
kínál.
- Jó kint magyarnak lenni, megbecsülnek
minket?
- Talán ez az egyik legnehezebb kérdés a
külföldi munkavállalásnál. Amikor még az
elején voltunk, nem akartam hinni a tapasztaltabb kollégáknak, akik már akkor felhívták a figyelmemet arra, hogy milyen nagy a
különbség az osztrák és a német megítélés
között a magyarokat illetően. Érdekes, hogy
épp a szomszédjainktól kapunk kevesebb
megbecsülést, annak ellenére, hogy szakmailag maximálisan megfelelünk az elvárásaiknak. Talán történelmi okokból, vagy
más rossz tapasztalatok miatt, de valamiért
nem szeretik a magyarokat, és mindez jól
érzékelhető a mindennapokban. Lelkileg
rendkívül megterhelő az ott dolgozók számára, hogy a magas szakmai tudásuk, minőségi munkájuk ellenére lekezelik, megvetik, semmibe veszik őket csupán azért mert
magyarok, politikai célzásokat tesznek, és
gátlások nélkül egyértelművé teszik ellenérzéseiket a magyarokkal szemben.
- Teljesen más a helyzet Németországban,
ott a magyar mérnököket maximálisan
partnernek tekintik. A németek észreveszik
a gondosan végzett munkát, és értékelik, elismerik azt, sőt meg is becsülik a jó szakembereket. A kollegiális viszony a jellemző. Ez
önmagában is egy meghatározó különbség
a két ország között. Nagyon fontos, hogy
úgy dolgozhasson valaki, hogy emberszámba veszik. Nem véletlen, hogy ma már jellemzően Németországban dolgozunk.
- Ami érdekes, hogy mindez egyáltalán nem
jellemző a hivatalokra. Ezen a téren egyik
országban sem volt gondunk, sőt az osztrák
szolgáltató-segítő hivatal kitűnően, példaértékűen működik: csak pozitív élményekről tudunk beszámolni. Persze mindig akad
egy-egy személy, akinek szúrja a szemét a
magyar munkavállaló, és mindent megtenne azért, hogy csak az övéit lássa az építkezéseken, de ilyen mindenütt van. Szerencsére nem ez a jellemző.

- Szaktudásban van különbség? Megálljuk
a helyünket, vagy azért van még hová fejlődnünk?
- A minőség nagyon magas szinten van, nagyon kell igyekeznünk. Az ottani csúcsminőséget még nem tudjuk, a kinti közepest
azonban már képesek vagyunk hozni, igaz
ezt is csak az itthoni gárda javával. Nagyon
törekednek a hatékonyságra, képesek akár
apró eszközöket is legyártatni, ha az segíti
a munkát. Leköröznek bennünket tisztaságban, munkahelyi rendben is. Ismerik és
használják a legújabb anyagokat, szakmai
fogásokat. Jó nézni a munkájukat. Szakmailag tehát helyt tudunk állni, megfelelünk a
kinti elvárásoknak, de bőven van még mit
tanulnunk. Nem szégyen ez, a világ építészei mindig is az itáliai és a német építőmesterektől tanultak.
- Ezekkel a kondíciókkal eddig milyen volumenű és jellegű munkákat sikerült megszerezniük?
- Ahogy említettem az első vállalásunk
Bécsben egy belvárosi 51 szobás szálloda
generál-kivitelezése volt, kulcsrakész állapotban kellett átadnunk. Ez egy tipikus
butik-hotel, a néhány éjszakás, átutazóban
lévő turisták, vendégek számára. A megrendelőnk egy budapesti, de külföldön élő
szállodalánc tulajdonos volt, aki elismerte
a teljesítményünket mind a minőség, mind
pedig az elkészítési idő tekintetében. Ezt követően szintén egy szálloda projekt következett, ennek a szerkezetét építhettük meg.
Nagyon szép munka volt, osztrák megrendelővel. Itt azonban már nem beszélhettünk
egyenrangú partneri viszonyról. Az osztrák
részről nap mint nap sérült ez a partnerség
a kommunikáció terén.
- A németeknél főleg kisebb házakat építettünk, ma már a sokadikat rendelik meg
tőlünk. Ezek kisebb volumenű munkák,
néhány hónap alatt elvégezhetőek. Emellett
dolgozunk egy nagyobb cégnek is, nekik
jellemzően nagy házak szerkezetét építjük.
A 6-8 lakásos társasházaktól indultunk és
ma már a 80-100 lakásosaknál tartunk.

- Kiknek ajánlott a külpiacra merészkedni? Milyen feltételekkel szabad belevágni?
- Elsősorban azoknak, akiknek van bőven
szabad kapacitásuk. A német piacon óriási
előnyünk, hogy amire ők két hónap alatt
tudják mozgósítani az embereiket, arra mi
két hét alatt képesek vagyunk. A szakembereink a magasabb jövedelem reményében
készséggel vállalják a kinti munkát, annak
ellenére, hogy emiatt a szeretteiktől távol
kell lenniük egy időre.
- A külpiac azonban nem való mindenkinek. A hazai cégek zöme nem munkát szerez, hanem a munkatársait adja el, vagyis
bérmunkában dolgoznak. Mi nem ezt az
utat választottuk. A generál-kivitelezéshez,
a szerkezetépítéshez azonban nagy invesztícióra van szükség, mely csak több év alatt
képes megtérülni. Mi két éve dolgozunk
külföldön, de még nem mondhatnánk nyereségesnek a tevékenységünket. Lassan
kezd ugyan termőre fordulni, de lépésrőllépésre haladunk. Talán a most megnyert
munkákat elvégezve már pozitív szaldóval
számolhatunk. Ez tehát nem a gyors meggazdagodás útja. A német piac beárazza
a szereplőit. Sem ár alatt, sem magas áron
nem jellemző a munkavégzés. Odafigyelnek arra, hogy csakis akkora kockázatot
vállaljanak, ami éppen szükséges. Kiismerhető, megismerhető ez a piac.
- Merre tovább? Kacsintgatnak más irányba is?
- Pillanatnyilag nincsenek ilyen terveink.
A német jelenlétünket hosszú távra tervezzük. Reményeink szerint ezek az elképzeléseink nem tűnnek megalapozatlannak. Jól
sikerült a bemutatkozásunk, jó a fogadtatás,
és ha minden jól alakul, lassacskán a nyereségünk sem marad el.
Cseh Teréz

A Grabarics Építőipari Kft. értékteremtő oldala
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Fiatal tehetségek versenyeit
támogatja a Grundfos
A fiatal tehetségek támogatása, a gyakorlatorientált fejlődési lehetőség és a megmérettetések biztosítása
kiemelten fontos terület a Grundfos Magyarország Gyártó Kft-nél – tudtuk meg Urbán Katalin CSR és kommunikációs vezetőtől. Az elmúlt időszakban két, diákoknak rendezett szakmai versenyen is lehetőségük nyílt a
jövő tehetségeinek segítésére.
A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja április végén rendezte Logisztikai Csapatbajnokságát, melyen
egyetemi és főiskolai hallgatók indulhattak. Az országos eseményen több
mint 20 csapat vett részt, ám a többfordulós vetélkedő utolsó szakaszában,
az „élő show”-ban már csak az első öt
„léphetett fel”. A Grundfos különdíját a
legjobb gyártási megoldás készítéséért,
a Pannon Egyetem „Cool-Log-Ó” nevű
csapata kapta.
A másik – a Grundfos által is támogatott –
megmérettetésre 2014. május 31-én került sor Budapesten. A Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 2014. évi hazai döntőjébe öt
középiskolás csapat jutott be. Az angol
nyelvű versenyen a tatai Eötvös József
Gimnázium diákjai - Li Claudia, Mayer Lívia és Sebestyén Nikolett vitte
el a pálmát az „Ourwater is ourfuture”
című pályázatukkal, így ők képviselhetik Magyarországot a nemzetközi döntőben, Stockholmban.
A Grundfos különdíjjal jutalmazta azokat a versenyzőket, akik az általuk felvetett probléma megoldásában maguk
is aktívan részt vettek, és ezzel példát
mutattak. A 2014-es verseny különdíját
a szekszárdi I. Béla Gimnázium két diákja, Gál Dominika és Schmidt Péter
vehette át a „The drinking-water supply
of Szekszárd - the pollution of our
drinking water” című projektjük keretében végzett tudatformáló tevékenységük elismeréseként. Ugyancsak díjazott
lett Petró Izabella, aki a vegyszermentes háztartás gyakorlati megvalósítása
terén elért eredményeivel érdemelte ki
a figyelmet.
A különdíjak mellett a döntőbe jutott
csapatok és a felkészítő tanárok egy
gyárlátogatásra szóló meghívást is átvehettek Urbán Katalintól.
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A Pannon Egyetem „Cool-Log-Ó” nevű csapata

A tatai Eötvös József Gimnázium diákjai
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Bővít
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Hankook

Rácalmás – Dunaújváros - A dél-koreai Hankook
313 millió eurós újabb beruházással bővíti hazai gumiabroncs-gyártó kapacitását. A Hankook elindítja a

Új ügyfélszolgálati iroda a tatabányai sétálóutcában

A központban fogadja
ügyfeleit a T-SZOL
Új, modern ügyfélszolgálati irodát nyitott a Fő tér 18/E szám alatt
a T-SZOL Zrt. és a Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. A társaság ügyfelei számára
ezzel lehetővé válik, hogy egy helyen és egy időben intézhessék a
távfűtéssel, meleg vízzel és hulladékszállítással kapcsolatos tennivalóikat.
Schmidt Csaba polgármester köszöntőjében kiemelte: az új ügyfélszolgálat
megnyitása egy folyamat része, melynek célja a lehető legjobb minőségű
szolgáltatások nyújtása, hisz fontos,
hogy a tatabányaiak minél könnyebben tudják intézni helyi szolgáltatókkal
kapcsolatos ügyeiket. A polgármester
bízik abban, hogy az itt élők a mindennapokban is érezni fogják, hogy a
T-SZOL Zrt. valóban értük van. Az új
ügyfélszolgálati iroda átadása azonban
csak az első lépés, a következő öt évben
olyan egységes ügyfélszolgálat kialakítását tervezik, ahol egy helyen megtalálható az összes, Tatabányán működő
szolgáltató – tette hozzá Schmidt Csaba.
Dr. Sámuel Emese, a T-SZOL Zrt. vezetőségi tagja hangsúlyozta: egy cég
sikerének kulcsa a jó ügyfélkapcsolatokban rejlik. A tágas, barátságos térrel
rendelkező új, közös ügyfélszolgálaton
nem csak a távfűtéssel, meleg vízzel és
hulladékgazdálkodással kapcsolatos
tennivalóikat intézhetik az érdeklődők, hanem amennyiben társasházuk
a T-SZOL Zrt. által kezeltek egyike, az

azzal kapcsolatos ügyeiket is itt intézhetik. Az új ügyfélszolgálattal lehetővé
válik, hogy a lakosok észrevételeire,
panaszaira azonnal reagáljanak, a XXI.
század technikai újításait is felhasználva. A gyermekekkel érkezők ügyintézésének megkönnyítése érdekében
játszósarkot alakítottak ki, az irodában
pedig ingyenes Wi-Fi elérhetőséget biztosítanak.
Kovács Krisztián, a Vértes Vidéke
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
vezetője a technikai újításokkal kapcsolatban az online időpontfoglalást,
valamint a korszerű ügyfélhívó és számítógépes irányító rendszert emelte
ki, melynek köszönhetően csökken a
várakozási idő, az érdeklődők pedig az
adott kérdésben legfelkészültebb kollégához kerülhetnek.
A megújult, közös telefonos ügyfélszolgálat április 15-től egyetlen telefonszámon, a 06-34/600-700 felhívásával
érhető el. A hívások telefonközpontba
(call center) érkeznek, mely a lehető
legrövidebb várakozási idővel, az adott
témában jártas ügyintézőhöz kapcsolja
a telefonálót. A call center hétfőtől csütörtökig 8-16 óráig, pénteken pedig 8-12
óráig fogadja a hívásokat. A T-SZOL
Zrt. eddig használt ügyfélszolgálati
számai és a távhőszolgáltatással kapcsolatos műszaki hibabejelentésre szolgáló telefonszámok megszűnnek, ezek
a továbbiakban a 600-700-as számon
tehetők meg.
TO

magyarországi üzembővítésének harmadik ütemét,
amivel 313 millió eurós beruházással 12 millióról 17
millióra növeli az abroncsgyártó kapacitását és 950
új munkahelyet hoz létre - jelentette be Szu Szung
Hva, a cég globális vezérigazgatója az Országházban, ahol partnerségi megállapodást írt alá Orbán
Viktor kormányfővel.

Tízmilliárdos beruházás
a Dubnik-völgyben

Tatabánya - A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás települési szilárdhulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztéséről tartottak
sajtótájékoztatót a Dubnik-völgyben, a tervezett beruházás helyszínén. A 17 milliárdos projekt keretein
belül mintegy 10 milliárd forintot fordítanak a tatabányai Dubnik-völgyben mechanikai előkezelő, utóválogató, hulladéklerakó, hulladékudvar, kiszolgáló
létesítmények, illetve a Búzavirág utcában hulladékudvar létesítésére. A teljes beruházás 2015 júniusá-

ra készül el, a hulladékudvart a tervek szerint félév
alatt építik meg. A projekt megvalósításával 80-90
új munkahely jöhet létre, melyből körülbelül 40 főt a
tatabányai központban foglalkoztathatnak.
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Sporthorgászat-, asztalitenisz- és sakkversenyen indulhattak a csapatok

Országos Sportnap az
Iparszövetség tagjainak
2014. május 31-én, szombaton kellemes napot tölthettek a komáromi WF Szabadidő Parkban a KomáromEsztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” és a Magyar Iparszövetség (OKISZ) Szociális, Kulturális és Sport
Alapítvány által szervezett Országos Sportnap résztvevői. A korábbi évek hagyományait követve idén is a
pecások, a pingpongosok és a sakkozók mérték össze tudásukat, szerencséjüket. A tizedik alkalommal sorra
kerülő eseményen a szervezők nevében a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség ügyvezető igazgatója,
dr. Petőcz Erzsébet köszöntötte és tájékoztatta a résztvevőket.
A legnépszerűbb sportágnak idén is a
sporthorgászat mutatkozott, melyre 10
csapat és 6 egyéni versenyző nevezett.
A sportnap versenyzői között nagy volt
az izgalom, hogy a kisorsolt – szinte a
horgásztavat körülölelő – helyek között
az idén ki lesz a legszerencsésebb. Az izgalomra meg volt az ok, hisz a pecások
naptára is jó fogást ígért. Végül kicsit
mindenki csalódott, mert a tavalyihoz
hasonlóan szerény volt a zsákmány.
Volt olyan csapat, ahol alig került hal a
horogra. Emiatt azonban senki sem búsult, senki nem lett kedve vesztett, hisz
tudjuk: a részvétel a fontos.
A sportverseny záróakkordjaként dr.
Petőcz Erzsébet értékelte a sportnapot,
és a szervezők nevében átadta a díjakat.
A megyei KISZÖV ügyvezető igazgatója a díjak átadását követően bejelentette,
hogy a következő évben a sportágak
gazdagodnak a „lurkó” kispályás labdarúgással. A sportnapon évről-évre
egyre több tagszervezeti dolgozó gyermeke és unokája jelenik meg szurkolóként, ez adta az ötletet e korosztály
részére kispályás fociverseny rendezésére.
A kellemes hangulatú sportos délelőtt
a szabadidőközpont éttermében folytatódott egy egytálétel jóízű elfogyasztásával, ezt pedig a késő délutánig tartó
beszélgetés, a pihenés, a személyes élmények megosztása követte. Fontosak
az ilyen összejövetelek, ahol a tagszervezetek kicsit közelebbről is megismer40

hetik egymást, a napi feladatokat hátra
hagyva felhőtlenül szórakozhatnak, ki-

kapcsolódhatnak – értékelte az összejövetelt dr. Petőcz Erzsébet.

Az eredmények:
Sporthorgászat – csapatverseny
I. helyezett: Komáromi Vasipari Zrt.
(Juhász Ferenc, Végh Ferenc, Horváth József, Tóth László)
9810 gramm
II. helyezett: KEMOBIL Zrt.
(Hamrák László, Hamrák Erzsébet, Ács István, Hamrák István)
4240 gramm
III. helyezett: PANALM Kft.
(Kocsis Józsefné, Kocsis József, Kocsis Péter, Füsi Elek)
4090 gramm
Sporthorgászat – egyéni verseny
I. helyezett: Drächsler Sándor (Deltop Kft.) 3020 gramm
II. helyezett: Süveg Gábor (S-eSzámAdó Kft)
1620 gramm
III. helyezett: Süveg Ferenc (S-eSzámAdó Kft)
520gram
Sakk – egyéni verseny
I. helyezett: Jámbor Imre (Háziipari Szövetkezet, Tata)
II. helyezett: Kovács Zoltán (ADRI-ZO Bt., Neszmély)
III. helyezett: Szlovák Mihály (MECHATRONIKA Kft, Esztergom)
Asztalitenisz – egyéni verseny
Női:
I. helyezett: Riba Enikő (S-eSzámAdó Kft, Mocsa)
II. helyezett: Kovács-Bárdos Anna (ADRI-ZO Bt, Neszmély)
III. helyezett: Freész Istvánné (KEM KISZÖV)
Férfi:
I. helyezett: Kovács Zoltán (ADRI-ZO Bt, Neszmély)
II. helyezett: Altmann Ferenc (DELTOP Rácsgyártó Kft, Tatabánya)
III. helyezett: Szlovák Mihály (MECHATRONIKA Kft, Esztergom)
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„A vegyes kamara olyan eszköz, amely határokon átívelő feladatok megoldására alkalmas. Ebbe a
harmadik országok piacán való közös megjelenést is beleértem.”
Kupcsok Lajos

Tatabánya
A bányász családból származó, Tatabányához is több szállal kötődő Kupcsok
Lajos rendkívül sokat tesz azért, hogy hazánk és Szlovákia, a határ menti magyarországi megyék és a Felvidék kapcsolatai
erősödjenek. Az utóbbi bő fél évtizedet
tekinthetjük egy erős alapozásnak, egyfajta magvetésnek. A termés mostanában
érik be...
Cikkünk a 42. oldalon

Visk - Tata
Székely gyors - hetedszer Csíksomlyóra
A csíksomlyói búcsút minden évben Pünküsdkor rendezik. Csíksomlyó a katolikus székelység hírneves búcsújáró helye. 1990 óta minden évben több százezer
ember zarándokol ide, és vesz részt a Szűzanya tiszteletére tartott körmeneten,
szentmisén. Míg kezdetben csak katolikusok vettek részt, most már a más vallású keresztény hívek is szívesen jelen vannak. Hosszú idő után, 2014-ben immár
hetedik alkalommal, indult újra hosszú útjára a Csíksomlyó Expressz és a Székely
Gyors. A járat 1944-ben, Észak-Erdély elvesztését követően megszűnt és csak
2008-ban indult újra útnak. Nem véletlenül mondták a szerelvényt nemzeti lobogókkal váró székelyek az anyaországiaknak: „Késtetek..., késtetek 64 évet.”

A tündérmese valahogy úgy indult: ...Volt
egyszer egy tatai lány…, egy ügyvédnő,
aki a Tatai Öreg-tó körül rótta délutánonként köreit, így vezetvén le rohanó
világunk stresszes óráit. Egy szép napon
a lány – barátnője javaslatára, edzés
közben - „beszaladt” a tatai művelődési házba, ahol kis rendezvény keretében
egy kárpátaljai település, Vis református
lelkésze beszélt épp a színpadon az ös�szegyűltekhez. Adományokat gyűjtött egy
megálmodott magyar óvoda építéséhez.
Cikkünk a 44. oldalon
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Kupcsok Lajos szívügye a Felvidék és hazánk gazdasági kapcsolatainak élénkítése

Magvetés után most érik be a termés
A bányász családból származó, Tatabányához is több szállal kötődő Kupcsok Lajos rendkívül sokat tesz azért, hogy hazánk és Szlovákia, a határ menti magyarországi megyék és a Felvidék kapcsolatai erősödjenek. Az utóbbi bő fél évtizedet tekinthetjük egy erős alapozásnak, egyfajta magvetésnek. A termés mostanában érik be...
– Tatabányáról indult a pályafutása. Visszatekintve hogyan látja, mi az, ami hasznosítható lett a 21. században abból, amit a 20.
században itt tanult, tapasztalt?
– Az alapokat a szüleimtől és a tatabányai
iskoláimtól kaptam. Bányász családból származom. A kitartás, a szorgalom, az együttműködés követelménye a bányászoknál magától
értetődő. Az élethosszig tartó tanulásról akkoriban azt mondtuk, hogy „a jó pap is holtig
tanul”. Tudatosan szemléld a világot, elemezd
a környezetedet, lásd meg a rád váró feladatokat, és a változásokhoz alkalmazkodva oldjál
meg belőlük minél többet. Talán ez a lényeg.
– Mikor és miért kezdett el érdeklődni a felvidéki magyarság, az ott élők problémái iránt?
– Tatabányára költözésünk előtt, a magyarszlovák határ mellett, Borsodban, az ötszázas
lélekszámú bányatelepen, Bánszálláson laktunk. Családunk nevét a Felvidéken évszázadok óta viselik. A szlovák cégregiszterben
most is találhatunk nyolc céget, melynek tulajdonosa, vezetője Kupcsok. 2008-ban Piliscsaba alpolgármestereként az Ister–Granum
EGTC, azaz, a Duna–Garam Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás alapítója lehettem. Száz magyar és szlovák településsel
hoztuk létre ezt az Esztergom–Párkány központú összefogást, amely Európában a második, Szlovákiában az első EGTC volt. A terü42

let- és gazdaságfejlesztő összefogást irányító
szenátusban két évig dolgoztam szenátusi
tagként.
– A Kárpát Régió Üzleti Hálózat, valamint
a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara (PMKIK) rendkívül aktív a határon túli gazdasági kapcsolatok építésében. Melyek voltak az utóbbi
évek, hónapok mérföldkövei?
– A Kárpát Régió Üzleti Hálózat felvidéki irodáit a Nemzetgazdasági Minisztérium támo-

gatásával a PMKIK hozta létre, s működteti
Kassán 2012 decemberétől, Dunaszerdahelyen
2013 januárjától. Több tucat üzletember-találkozó, vállalkozásfejlesztési konferencia, több
száz üzletkötés van mögöttünk. A vállalkozók
munkaidejét kímélve ezeken a településeken
vállalkozói klubokat is működtetünk, ahol a
hasznos üzleti tudnivalókat igényes kulturális, szórakoztató programokkal kombináljuk.
Szövetségeseink körét a szlovák kamarai világban is bővítettük. Tavaly ősszel a Kassai,
majd a Pozsonyi Regionális Kereskedelmi és

Nemrég adták át a Magyar–Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központot Törökbálinton

KÁRPÁT RÉGIÓ

Iparkamarával szerződtünk, az idén tavas�szal pedig a Nyitrai Regionális Kamarával
folytattuk a sort. Együttműködésünk az üzleti partnerkereséstől a piacfeltáráson keresztül egészen a közös uniós projektekig terjed.
Partnereink közül mindenképpen szeretném
kiemelni hazánk pozsonyi és Szlovákia budapesti nagykövetségét, ahol a két nagykövettel,
dr. Balogh Csaba és Rastislav Kacer urakkal
élő és szoros munkakapcsolatunk van. Ős�szel személyesen is bekapcsolódhattam a kormányközi Magyar–Szlovák Gazdasági Vegyes
Bizottság munkájába, melyet Szijjártó Péter, a
Miniszterelnökség Külgazdasági Államtitkára vezet.
– Áprilisban adták át Önök Törökbálinton
a Magyar–Szlovák Üzleti és Tájékoztatási
Központot. Milyen lendületet adhat ez a következő hét évben?
– Az M0-M1-M7 között 12000 négyzetméteres
alapterületen, a 200 négyzetméternyi üzleti
célú létesítményt magában foglaló központ
a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatok fejlesztésének egyik legfontosabb helyszíne. Az
európai uniós projekt a két ország határ menti
térségeinek versenyképességét erősíti. Szakmai kiállításokat, technológiai bemutatókat,
szakkonferenciákat, üzletember-találkozókat
szervezünk. Piaci és befektetési információkat nyújtunk. Oktatunk majd tárgyalástechnikát, vállalkozási ismereteket, nyelveket. A
finanszírozási lehetőségeket is bemutatjuk.
Az előző kérdésben részletezett hálózat működtetésének centruma, mint ahogy a neve is
mutatja, a Magyar–Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ.

– A magyar Országgyűlésre sok feladat vár a
következő időszakban. Hogy látja, továbbra
is a prioritások közé tartozik majd a Kárpát-medence? Maradjunk a gazdaságnál...
– A magyar külkereskedelem 34%-a a szomszédos országokkal közösen jön létre. Az utóbbi években a forgalomnövekedés 5-10% közötti,
exportunk bővülése 7% körüli. A kárpát-medencei többletünk ellensúlyozza az orosz,
vagy a kínai deficitet. Szlovákia a harmadik
legfontosabb exportpiacunk, csak Németország, s hajszállal Románia előzi meg. A 646 kilométeres közös határunk hosszabb a spanyol–
francia, vagy a német–lengyel határnál. A két
ország az elkövetkező években hidak, határátkelőhelyek, összekötő utak tucatjait fogja létrehozni, mindezt uniós forrásból finanszírozva.
Az európai növekedés motorja Közép-Európa
lesz, szorosan együttműködve a német iparral.
A Föld lakosságának mindössze 8%-a él Európában, itt állítják elő a világ GDP-jének 25%-át,
közben pedig az öreg kontinensen osztjuk szét
a földkerekség szociális kiadásainak 50%-át. A
feladat egyértelmű. Mélyre ható változásokra
van szükség ahhoz, hogy a kontinens visszanyerje a versenyképességét. Ebben a munkát
és a munka alapján való előrejutás lehetőségét
biztosító társadalmaknak szerepük lesz.
– A Közép-Dunántúli Régióhoz tartozó Komárom-Esztergom, Fejér és Veszprém megye milyen fejlődési pályát futhat be a most
megkezdett hétéves európai uniós ciklusban?
A kiindulópontok, a feltételek adottak. Ez
önmagában elegendő?
– A régió kétségkívül jó adottságú, azonban
lehet még javítani tőkevonzó képességét,

és komoly tartalékokkal bír a belső térségi
kapcsolatokban. A befektetés ösztönzéséhez
szükséges az alkalmazottak és a menedzsment képzése, az exportorientáció erősítése. A
partnerség gazdaságszervező erő. Az önkormányzatok számára itt teljesíthető kihívásokat
látok, hogy csak a településfejlesztési programok összehangolására utaljak. Az ország
négy legnagyobb jövedelmű területi egysége
egy tömbben helyezkedik el. Ez a négy összefüggő terület a központi régiót alkotók mellett Komárom-Esztergom és Fejér megye. A
gazdaság dinamizálásához – s ez vonatkozik
Veszprém megyére is – komplex eszközökben
kell gondolkodni, ami nem nélkülözheti a foglalkoztatás ösztönzését, a vállalkozások telephely feltételeinek javítását, a technológiai fejlesztéseket, de a pénzügyi eszközökhöz való
hozzáférés feltételeinek javítását sem. A duális
képzés erősítése, a térség specifikus igényeire
való reagálás az oktatás részéről változatlanul
feladat marad.
– A magánéletet össze lehet egyeztetni ennyi
feladat lelkiismeretes ellátásával? Mennyi
idő jut a családra?
– Hála Istennek, munkámat segítő családom
van. Feleségemre mindenben számíthatok,
a fontos döntéseket közösen hozzuk. Jó érzés tudni és érezni 76 éves édesanyám féltő
gondoskodását. Nagyobbik fiam a Nemzeti
Agrárkamarában az élelmiszeripari ágazat
igazgatója, a kisebbik a Komárom-Esztergom
megyei Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi referense. Nem szűkölködünk közös témákban a családi asztalnál.
Mórocz Károly

– Februárban Önt választották a Magyar–
Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara társelnökévé. Milyen változásokat hoz ez a munkájában?
– A Magyar–Szlovák Kereskedelmi és Iparkamarának alapító tagja vagyok. A két ország
kamarája újabb vegyértéket jelent azzal, hogy
Szlovákiában és Magyarországon kormányközi és miniszteriális szinten biztosít mozgásteret a vállalkozói érdekek szolgálatában. Két
témakörrel mindenképpen foglalkozunk az
idén: az egyik az autóipari beszállítói terület,
a másik az élelmiszeripari együttműködés. Az
autóipar mindkét ország gazdaságának alapeleme, az élelmiszer pedig stratégiai árucikk.
Elég az egészséges táplálkozásra, az élelmiszerbiztonságra, vagy az exportpiacainkra
gondolni. A vegyes kamara olyan eszköz,
amely határokon átívelő feladatok megoldására alkalmas. Ebbe a harmadik országok piacán
való közös megjelenést is beleértem. A pozsonyi magyar héten 2014. június 9 és 15 között
Magyarország Pozsonyi Nagykövetségével
közös szervezésben vendéglátóipari, gasztronómiai programsorozatot rendezünk Szlovákia fővárosának belvárosában.
Dunaszerdahelyen elkészült a Felvidék egyik üzleti és tájékoztatási központja
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A Jenei család: Károly
és a két Mónika
Komód-ágyakban álmodnak az új magyar óvodáról

Tündérmeséből magyar óvoda Kárpátalján

Légy részese a csodának!
A történet valahogy úgy indult: ...Volt egyszer egy lány…, egy ügyvédnő, aki a Tatai Öreg-tó körül rótta
délutánonként köreit, így vezetvén le rohanó világunk stresszes óráit. Egy szép napon a lány – barátnője
javaslatára, edzés közben – „beszaladt” a tatai művelődési házba, ahol népzenei rendezvény keretében egy
kárpátaljai település, Visk református lelkésze beszélt épp a színpadon az összegyűltekhez. Adományokat
gyűjtött egy megálmodott magyar óvoda építéséhez.
A történet folytatódott: A lány tovább mesélte a látottakat-hallottakat, hamarosan
édesanyját is adakozásra bírta, és a templomi igehirdetésre már együtt látogattak
el. Amikor felajánlották neki, hogy tatai és
környékbeli gyermekeknek Visken szervezett néptánc táborban felnőtt kísérő legyen, itt hagyva csapot-papot, az egykor
oly’ halaszthatatlannak tűnő ügyvédi feladatait, elindult Viskre megismerni az ott
élő kárpátaljai magyarokat. Édesanyja kis
csomagot bízott rá, melynek címzettje – mit
ad Isten! – éppen a helyi református lelkész
volt. Így hát újra találkoztak, illetve valójában most találkoztak, beszéltek először,
és a „véletlenek sora” folytatódott. Szó szót
követett, tett tettet, főhősünk javaslatára a
viskiek alapítványt hoztak létre annak érdekében, hogy bővüljön a támogatók köre.
Sok-sok jó ember adományának, a magyar
állam és számos magyarországi önkormányzat támogatásának köszönhetően a
magyar óvoda végül elkészülhetett, a felújítás a végéhez közeledik.
A lány élete ez idő alatt fenekestül felfordult:
férjhez ment, a református lelkész felesége
lett, és Viskre költözött, ahol ma is boldogan
éli, ha nem is problémamentes, de mindenképpen emberi léptékű, új életét férjével és
néhány hónapja született kislányával.

A történet itt akár véget is érhetne, hisz
megvan a „happyend”, a boldog befejezés:
Két ember lelke egymásra talált, a várva
várt gyermek is megszületett, és lelkesedésükkel, kitartásukkal sokakat összefogásra
bírtak, elérték céljukat, felépült a magyar
óvoda Kárpátalján. Kell ennél több?
De bizony kell ám! Hiszen máris itt a következő probléma: ki és miből tartsa fönn a
szép, új intézményt? A helyzet nem is olyan
egyszerű, mint gondolnánk. Az ukrán járási tanügyi hivatal úgy tűnik, szívesen
vállalja az óvoda üzemeltetését. A helyiek
azonban ismerik már az ártatlannak tűnő
állami módszereket, és félnek attól, hogy
az intézmény észrevétlenül ukrán óvodává
válik. Hiszen az óvoda azé, aki finanszírozza, függetlenül attól, ki a tulajdonosa az
épületnek. Ha a tulajdonos nem ért egyet
a szellemiséggel, nem zárhatja ki egykön�nyen az üzemeltetőt. Mit tehetnének hát
a kárpátaljai magyarok? Igyekeznek erőt
gyűjteni a saját fenntartáshoz. De miből?
Évi 20 millió forintra lenne szükség, és
most még berendezés, felszerelés sincs.
Az előírások is szigorúak. Jobb híján várnak, talán egy újabb csodára. Egyszer már
sikerült. Csoda folytán szépen lassan ös�szegyűlt az a pénz, amelyből az ajándékba
kapott épület felújítása megtörténhetett.

Sok-sok adományozó hozzájárulásával, a
párezer forinttól a komolyabb összegekig.
Az óvodaépítés eszméjét elindító GyőrMoson-Sopron megyei magánerdészek folyamatosan gyűjtöttek a közös álom megvalósulása érdekében. A Paksi Gastroblues
Fesztivál évek óta támogatja az óvodaépítést. Veszprém Megye települései közel
egymillió forinttal segítettek, amely többségében öt-, tíz- és húszezer forintos adományokból tevődött össze. Paks és Győr
Városa is támogatta a beruházást. A csoda
most is megtörténhet! Kell, hogy legyen
megoldás! Csak meg kell találni újra a segítőket! Minden pici segítség számít!
A csodatevés intézményi keretei adottak:
a tenni akarók adójuk 1%-ával éppúgy segíthetnek, mint adományokkal. A vállalkozók esetében a nyújtott támogatás adócsökkentő tényező, s az összegről igazolást
kapnak. De nem csak pénzügyi segítség
jöhet szóba: konyhafelszerelés, berendezési tárgyak felajánlása mind-mind közelebb
viszi a kárpátaljai magyarjainkat a megmaradáshoz, a felnövekvő magyar nemzedék
boldogulásához. Halljuk hát meg a kérést,
és tegyük meg, amit megtehetünk, a többit
pedig bízzuk a Jóistenre!
Cseh Teréz

Viski Magyar Óvodáért Közhasznú Alapítvány (adószám: 18274013-1-11)
www.viskiovoda.hu
bankszámlaszám: 10300002-10546132-49020016
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„Én pedig este, amikor már senkit nem zavarok vele, előveszem a csellót, és sokáig gyakorlok. A gyógyítás, a zene és a család teszik teljessé az életemet.”
Dr. Lakatos János

Székesfehérvár
A IX. Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenye 2014 áprilisában a
székesfehérvári Óbudai Egyetemen és a
Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában zajlott. A verseny
egy civil összefogás szerény lehetőségekkel, de egyre inkább kiteljesedő közösségi
erővel. Az elmúlt kilenc évben több száz
fiatal jelentkezett az ország szinte összes
természettudományt oktató iskolájából.
Cikkünk a 47. oldalon

Tatabánya

15. Kortárs Művészeti Fesztivál – Székesfehérvár
Tizenöt éve rendez művészeti fesztivált Székesfehérvár. Sokan azt jósolták először,
kár sorszámozni, nem lesz több, míg mások számolták az időt, hogy újra fellobogózzák a várost, s rácsodálkozhassanak az újdonságokra művészeti bemutatók,
kiállítások, szokatlan ötletek tárházaként. Úgy tűnik, nem a kétkedőknek lett igazuk. 15 év az 15 év. A megnyitó is formabontó volt. Horváth Miklósné önkormányzati képviselő megnyitója után a Szín-Tér Egyesület „Álom és csupa zsenge sóvárgás” kortárs fotó- és divatperformansza következett a Szabad Színház, a Vasvári
Színpad, a Zombori Akusztik és a Hungarikum Együttes közreműködésével. Valaki
így kommentálta a látvány: „Ezer éve nem volt divatbemutató a Fő utcán!”. Nos,
nemcsak az volt, hanem a női szépség ihlette játék: öltözködésben, színvilágban,
stílusban, zenében, mozgásban és Hermán Fanni fotóiban. A Fő utca-Mátyás király szobor előtt zajló esemény szabadtéri programból zártterűvé vált az eddig
állványra kitett, illetve felvonultatott fotók kiállítássá rendezésével. A közönség egy
kis vendéglátás mellett az Igézőben gyönyörködhetett tovább a légies képekben.
Dr.Göde Andrea

A Tatabányai Múzeum rendezi Lois Viktor Munkácsy-díjas képzőművész legújabb kiállítását, mely július 4-én nyitja
meg kapuit a nagyközönség előtt. A tatabányai születésű művész első alkotói
korszakát faszobrok készítése jellemezte,
érdeklődése a ’80-as évektől kezdve a
fémszobrok felé fordult. A hangzó fémszobraiból válogatott kollekció nagyobb
része a Tatabányai Múzeum – Bányászati
és Ipari Skanzenben, a Hangfürdő című
állandó kiállításon tekinthető meg.
Cikkünk az 49. oldalon
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Lakatos János és Kolbe Ilona a Carnegie Hallban, a Weill Recital Hall színpadán

Kocsi kardiológus a Carnegie Hall színpadán

A cselló varázslója: Dr. Lakatos János
A Regio Regia magazin időről-időre megkérdezi támogatóit, pártolóit, értékteremtőit, hogy melyek azok a témák,
amelyekről érdemes írni. Bábolna polgármestere, dr. Horváth Klára azonnal rávágta: írjunk a Kocson élő, de náluk
is praktizáló dr. Lakatos Jánosról, aki amellett, hogy kiváló orvos, nagyszerűen játszik csellón is, sőt felléphetett a
világhírű Carnegie Hallban. A nagy kalandról beszélgettünk a zenélő doktorral.
- Hogy kerülhet egy amatőr muzsikus a világ
legismertebb koncerttermébe előadóként?
- A New York-i fellépés lehetőségét azzal sikerült elnyernem, hogy második lettem az
American Fine Arts Festival (AFAF) által kiírt nemzetközi zenei verseny felnőtt amatőr
kategóriájában. Hihetetlen volt az egész, de
csak addig, amíg nem mentem fel a színpadra próbálni. Tudtam, hogy csak a legnagyobb
művészek juthatnak be oda, a profik közül is
csak kevesen. Azért is választottam ezt a versenyt, mert a Carnegie Hallban való fellépéssel kecsegtetett, amiről addig csak álmodozni
mertem. A gálán a cseh származású csellista
és zeneszerző, David Popper Magyar rapszódiáját adtam elő.
- Mit kellett tenni, hogy eddig eljusson?
- Az egész világra érvényes versenyt az interneten hirdették meg a hatéves korosztálytól a
felnőttig. Egy ötperces dvd-t kellett beküldeni, és a zsűri az alapján választotta ki, hogy
kiket hívnak meg a gálára. Kategóriámban
második lettem, és a nyertes dél-koreai hegedűssel együtt én is meghívást kaptam.
- Nem lehetett olcsó mulatság a kint tartózkodás, gondolom költségtérítést nem adtak
az amerikaiak.
- Valóban, ráadásul a produkciót zongorakísérettel kellett előadni, ami plusz egy főt je46

lentett. Kolbe Ilonával – aki egyébként kutató
gyógyszerész -, a férjével, és a feleségemmel
indultunk neki a nagy útnak. Egy koncert
miatt mentünk ki, de úgy csináltuk, hogy
legyen több fellépésünk is. Zenélhettünk a
New York-i konzulátuson, cserébe három
napra kaptunk szállást. Ilinek volt ismeretsége a washingtoni nagykövetségünkön, így ott
is adtunk egy koncertet, és újabb három nap
szállással örvendeztettek meg bennünket.
- Hogy sikerült a Carnegie Hall-beli fellépés?
- Mindenki nagyon izgult, talán én voltam a
legidősebb az egész mezőnyben a magam 50
évével. Amikor a színpadra léptem, elmúlt
minden izgalom. A közönség a szakmai érdeklődőkön túl elsősorban a hozzátartozókból állt. Mi voltunk az utolsó szám, a feleségem szerint mi kaptuk a legtöbb tapsot.
Akkor volt a legnagyobb csend, amikor én
játszottam.
- Milyen zenei múlttal büszkélkedhet?
- Székesfehérvári vagyok, és ének-zene tagozatos általános iskolába írattak be a szüleim.
Először zongorázni akartam, aztán egy csellótanárnő bemutatta a hangszert, végül is ennél
kötöttem ki. Egyetlen diplomás és egyetlen
zenész vagyok a családban. Az egyetem alatt
az ottani zenekarban játszottam, valamint két

évig egy szimfonikus zenekarban, ahol még
fizettek is egy minimális összeget a próbák és
a fellépések után. Az egyetem alatt megalakítottuk a Bolyai János Vonósnégyest – a kiváló
matematikus nagyszerű zenész is volt, ezt kevesen tudják róla –, majd a Monteverdi Kórus
csellistája lettem, itt a mai napig is játszom.
- Hogy került Kocsra, ebbe a kicsiny faluba?
- Székesfehérváron voltam klinikai gyakorlaton, és a kiváló belgyógyásztól, dr. Simon
Kornéltól tanulhattam a szakmát. Másfél év
budapesti gyakorlat után a Bakonyba kerültem háziorvosnak, majd Sárbogárd következett, utána a Szent Ferenc, majd pedig a tatai
kórház szakrendelője. Önálló praxist szerettem volna, Kocson találtunk egy megfelelő
telket, és elkezdtünk építkezni. Anyagi okokból orvos látogató lettem, nappal dolgoztam,
este pedig építkeztünk. Kész lett a ház és a
rendelő, azóta magán kardiológiai szakrendelést végzek. Nemcsak a környékből, de mes�sziről is sokan jönnek, van egy páciensem, aki
Moszkvából jár rendszeresen hozzám. A feleségem pedagógus, ma már nem dolgozik, három kislányunk nevelésével foglalkozik. Én
pedig este, amikor már senkit nem zavarok
vele, előveszem a csellót, és sokáig gyakorlok.
A gyógyítás, a zene és a család teszik teljessé
az életemet.
veér
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Az

autizmus világnapján

Székesfehérvár - Az esélyegyenlőség, a másság
elfogadása jegyében figyelemfelkeltésként az egész
város kék színben úszott. Az egész napos program

Székesfehérváron a mérnöki lelemény

Magyarok a Marson
A IX. Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenye 2014 áprilisában a székesfehérvári Óbudai Egyetemen és a Székesfehérvári
Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában zajlott. A verseny egy
civil összefogás szerény lehetőségekkel, de egyre inkább kiteljesedő
közösségi erővel. Az elmúlt kilenc évben több száz fiatal jelentkezett
az ország szinte összes természettudományt oktató iskolájából.
A szervezők - Sipos Attila és Vizi Pál
Gábor - így vallanak a verseny céljáról: „A régi iskola diákjai, mint mi is teljes
tudatában vagyunk annak, hogy a tudás és
tapasztalat nem velünk született adomány.
A véletlen vagy már a tudatos keresés olyan
tanítókhoz, szakemberekhez sodort minket
réges-rég, akiknek átadott ismereteire a mai
napig építkezünk.
A kérdés az a mai tizenévesek hol kapják
meg azt a kis szikrát, ami elindíthatja őket
a nehéz, de igazán szép természettudományos pályán. Akarat és szándék hiányában
ma nincs szervezett szakköri rendszer, ami
szerintünk alapja volt mindazon sikereknek
melyről beszélni úgy szeretnek, de egyre kevesebben emlékeznek már rá.”
Idén a versenyzők a mérnöki tudományok kreativitását próbára téve azt a
feladatot kapták, hogy egy olyan légpárnás robotot kell készíteni, amelyet
kézmozdulatokkal lehet irányítani. A
robotnak összetett mozdulatokat kell
végrehajtania, hogy képes legyen a
pályán elhelyezett különböző méretű
céltárgyakra eljuttatni az apró dobókockákat.

„Idén kivételesen nem a világ megmentése
lesz a küldetésünk. Egy a világot már megmentő és méltatlanul elfeledett nyugdíjas
jedinek kell segítenünk. Története a messzi
Tatuin bolygón kezdődött és itt is ér véget.
Jedierejét és hirtelen haragú apja miatt kézfejét elvesztve próbálna boldogulni nagybátyja farmján. Szemeitekből a könnyeket
morzsolva próbáljátok végigolvasni a szabályokat és megalkotni a világ legeslegjobb
jedikesztyűjét”.
A versenyre 25 csapat nevezett, az
Óbudai Egyetem a versenyre nyert
TÁMOP pályázati pénzből biztosította
a szervezést. A díjakat cégek és magánszemélyek ajánlották föl. A győzelmet
a BME – ELTE - Óbudai Egyetem közös, Mars Mining Corporation fantázianevű csapata szerezte meg. Dominó
Csaba, a Széchenyi István Műszaki
Szakközépiskola igazgatója elmondta:
„Nagy megtiszteltetésnek érezzük, hogy a
kétnapos mérnöki megmérettetésnek mi adhattunk otthont”.
Dr. Göde Andrea

egyik szervezője – a Méhkas Aula Kulturális Egyesület – az Autizmus Világnapján este a székesfehérvári Vörösmarty Színházat borította fénybe. Egy
interaktív játékot találtak ki azzal, hogy a közönség
is részt vehetett a képalkotásban. Az érdeklődők
ugyanis egy-egy puzzle darabot helyezhettek el a
vetítő diákon, melyek megjelentek a színház homlokzatán is. A kirakós darabkáit székesfehérvári és
sárkeresztúri általános iskolások készítették.

Versek

és halászlé

Tatabánya – Az alsógallai József Attila Művelődési
Ház IZÉ Szalonja Szent Iván estéjén tartotta ötödik,
évadzáró összejövetelét. A szervezők a Kertvárosi
Bányász Művelődési Ház által kiírt Őszidő című irodalmi pályázatának tatabányai díjazottjait hívták
meg egy beszélgetésre. Minden alkotó bemutatta

néhány versét, a szünetekben Orbán Gábor gitárművész szórakoztatta a közönséget. Bajáról érkezett az estre Csupó Gábor népzenész, aki nemcsak
vidám dalok előadásával, hanem egy igazi bajai
halászlével is meglepte a résztvevőket.
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Kossuth és Széchenyi nyomdokain

Szónoklatverseny 2014
A fiatalok hazafias öntudatának, nemzetünk iránti felelősségérzetének erősítése, valamint iskolájuk névadója iránti
tisztelet, nagyrabecsülés elmélyítése. Legyenek büszkék, érezzék át, mit jelent e két nagy hazafiról elnevezett iskola
diákjának lenni! - fogalmazta meg célkitűzését a Kossuth Szövetség és az Országos Széchenyi Kör, amikor 19. alkalommal szólította versenybe a Kossuth és Széchenyi nevét viselő iskolák tanulóit, valamint a baráti, hagyományápoló
iskolák, szervezetek fiatal szónokait.
A felkészülésben, szónoklatmondásban magasra
tették a mércét a kiírók, mert a kötelező (Kossuth
vagy Széchenyi) és szabadon választott (reformkori jeles személyiség írása) A/4 terjedelmű szöveget
kívülről kellett elmondani a versenyzőknek. De jöttek az ország minden részéből a hazafias szövegek
kedvelői. Dr. Bényi Árpádnét, a Kossuth Szövetség
alelnökét faggattam a háttérről.
- Honnan jött a szónoklatverseny ötlet?
- 1973 március idusán jött létre a Kossuth Alapítvány, s 1990-ben lettünk szövetség. A programunkban a reformkor, a Kossuth Lajos-i
hagyományok tisztelete, őrzése szerepelt.
Így vetélkedők, találkozók, kirándulások,
tábor (2004-ig) mellett felvetődött bennünk
a szónoklat műfaj értékeinek továbbvitele is.
Először a Kossuth nevét őrző szervezetekben
gondolkodtunk, aztán az Országos Széchenyi
Körrel való kiváló kapcsolat miatt fejlesztettük kettős névvé, közös szervezéssé a programot. Támogatókat ugyan egyre nehezebb
előteremteni, de az Apáczai, Kossuth, Móra
Kiadó, s a Magyar Tankönyv Alapítvány hűségesen segít abban, hogy minden résztvevő
zsűritag, tanár és diák munkáját emléklappal
és könyvjutalommal tudjuk megköszönni. A
felkészítő tanárokat nagyon megbecsüljük,
hiszen nemcsak a szövegtanulásban támogatják a gyerekeket, de a kíséretükről is gondoskodnak, s velük izgulnak az eredményhirdetésig.
- Azt látom, hogy az Apáczai Kiadó Molnár
Ferenc Díszterme zsúfolásig megtelt a résztvevőkkel. Hány fő szerepelt a versenyen?
- 120 fő meghívottunk volt 22 településről,
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29 általános és 22 középiskola nevezett. Egy
intézmény legfeljebb két diákot küldhetett,
valamint a hagyományőrző szervezetek képviseltették magukat.
- Elégedett-e az idei verseny színvonalával?
- A szervezők közt szintén sok a pedagógus.
Jómagam magyar-történelem szakosként is
hallgattam a szerepléseket. Öröm volt hallgatni a gyerekeket, s azt látni, ahogy egymásra
maximálisan figyelnek, tanulnak a tapasztaltabb, jobb előadóktól, esetleg átértékelik a
saját megközelítésüket. A zsűritagok a beszéd
művészei: tanárok és színészek. Többségük
évről évre visszajár, mert felemelőnek tartja
ezt a munkát. Van, aki lemondta a részvételt,
aztán mégis megjelent, mert szabad forgatási napja van. Más a külföldi útja miatt kényszerült nemet mondani. A „hivatalos” zsűri
szerep mellett vállalják az egyéni értékelést
is. Volt olyan, hogy délutánba nyúlóan állták
a kígyózó sorok „rohamát”. Meggyőződésem,

hogy ezekből a tanácsokból meríthetnek a
gyerekek a legtöbbet.
- Tervezik-e, hogy a határon túli fiatalokat
is idevonzzák a versenyre?
- Pár óra miatt azt gondolom, nekik nagyon
körülményes lenne az utazást, esetleges szállást megoldani. A 90-es években jöttek a táborainkba a határon túlról, ám az általános
pénztelenség miatt már nem tudjuk vállalni
ezt a szervezést.
- De a szónoklatverseny folytatódik…
- Szeretnénk, hiszen annyi áldozatkész ember
segít bennünket, s ezen múlik a siker! Hogy
csak egyet mondjak még: a mai vendéglátás
egy tagunk, Klárika (és családja) saját kezű
éjszakai-hajnali munkája annak érdekében,
hogy mindenki érezze a gondoskodásunkat.
Mindenkit visszavárunk jövőre is!
Dr. Göde Andrea

A 2014. évi Szónoklatverseny helyezettjei
1.csoport Gimnáziumok, szakközépiskolák
I. Bera Márk Táncsics Mihály Gimnázium Dabas Kotán Sándorné
2.csoport Általános iskolák
I. Kakuk Milán Kossuth Lajos Általános Iskola Nyékládháza Komor Katalin
3.csoport Általános iskolák
I. Imeli Krisztina Gazdagrét-Törökugrató Általános Iskola Budapest XI. Horvát Eleonóra
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„Felelőtlenül nem lehet visszavonhatatlan történeteket elindítani”

Megalázott embervilág

Kitelepítési

megemlékezés

Környe - A Község Önkormányzata idén is megszervezte a Nemzetiségi és Sörfesztivál vasárnapján
a hagyományos múltidéző német nyelvű szentmisét,

A Tatabányai Múzeum rendezi Lois Viktor Munkácsy-díjas képzőművész legújabb kiállítását, mely a Megalázott embervilág címet viseli,
és július 4-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. A tatabányai
születésű művész első alkotói korszakát faszobrok készítése jellemezte, érdeklődése a ’80-as évektől kezdve a fémszobrok felé fordult. A hangzó fémszobraiból válogatott kollekció nagyobb része a
Tatabányai Múzeum – Bányászati és Ipari Skanzenben, a Hangfürdő
c. állandó kiállításon tekinthető meg.
- Új kiállítással érkeztél Tatabányára,
melynek a sokat sejtető „Megalázott
embervilág – Stációk 1-5.” címet adtad.
Mit takar a kiállítás címe?
- A kiállítás arról szól, hogy az ember
hogyan használja az őt körülvevő dolgokat, hogyan pazarol anyagot s energiát,
miközben a világ problémái egyre csak
sokasodnak. Arra a kérdésre keresem a
választ, hogy mindez hogyan alakult ki?
Hol, és hogyan érhető tetten az az emberi
tevékenység, amely mindezt kiváltja? Ha
belegondolunk, az élővilágban kizárólag
az ember képes a megalázásra. Az oroszlán nem ásatja meg a sírját a gazellával,
mielőtt megöli és felfalja – erre csak az
ember képes.
- Látva legújabb alkotásaidat, rögtön
szembetűnik, hogy az elmúlt években
rád jellemző fémhasználat mellett újra
visszatértél gyökereidhez, azaz a faanyag megmunkálásához.
- Így van, visszatértem a ’70-es években
használt fontos alapanyagomhoz, a fához, s ezt vegyítem a – jórészt továbbra is
újrahasznosított – fémek, fémhulladékok
bevonásával, most épp mosógépek alkatrészeivel. 1987 és 2014 között készítettem
hangszerszobraimat, de a pár éve már
bennem motoszkáló gondolat az elmúlt
hónapokban végre testet öltött. Nyugodtan mondhatjuk, hogy művészetemben
fordulóponthoz, korszakváltáshoz érkeztem, mely nem csupán a felhasznált
anyagok, hanem az alkotások mondanivalójában is tetten érhető.
- Mi vár a látogatókra, ha eljönnek megnézni a „Megalázott embervilág”-ot?
- A kiállított művek olyan szituációt
ábrázolnak, amely mindenkivel előfordulhat élete során, a szobrok ezeket az
élethelyzeteket szemléltetik. A pirosra
festett gépi szerkezet a kihívást, míg a
fából faragott emberi alak az organikus
emberi testet szimbolizálja. A gépi szerkezeteket elektromos kábelek összekötésével egy központi kapcsoló indítja el, a
szobrok rezdülésszerű megmozdulása a
megalázás történetének origója. A láto-

melyet a történelem viharai során kitelepített német ajkú elhunyt és élő magyarokért ajánlottak fel,
s mindazokért, akiket a sors messzire sodort szülőföldjétől. A szentmisét Hajdu Ferenc provikárius,
kanonok atya mutatta be, majd koszorúzás és megemlékezés volt a templom melletti Kitelepítési Emlékoszlopoknál.

TeSzedd

gatót öt stáció, öt mozdulatlan szobor –
mindenki elgondolkodhat rajta, s szabadon eldöntheti, hogy beavatkozik-e ebbe
a miliőbe vagy sem. Mindezt a központi
kapcsolóval teheti meg, melynek megnyomásával az összes szobor életjelet
fog adni. A kapcsoló megnyomásával
elindul a megalázás, de hangsúlyozom,
a látogató dönti el, hogy ezt megteszi-e.
Ha elindítja, vállalnia kell a felelősséget
emberi, erkölcsi mivoltában. Felelőtlenül
nem lehet visszavonhatatlan történeteket elindítani, hiszen a megalázottban
revans, bosszúvágy alakulhat ki, mely
hosszú időre beleég a tudatába, s talán
csak generációk múlásával lehet azon
túllépni.
- A kiállítás a „Stációk 1-5.” alcímet viseli. Ezek szerint várható a folytatás?
- Igen, ez egy alkotássorozat, minden
egyes állomása egy-egy külön szobor.
Az új műveket a régiekkel kiegészítve
kell majd kiállítani. Az idő múlásával
tehát a szobrok is alakulnak, sérülnek,
kopnak, mutatják az emberi lét végességét, s egyben a megalázás, mint emberi
interakció szemléltetőeszközeiként is
funkcionálnak. A sorozat folyamatosan
bővül, egyre nagyobb tereket igényel
majd bemutatása.
Taizs Gergő

a

Sárpentelei Parkerdőben

Székesfehérvár - A VadexZrt. szervezésében az
országos TeSzedd akciónapon összefogtak a cég
dolgozói, a diákok, a természetjárók, hogy a kedvelt kirándulóhelyet megtisztítsák a szeméttől. A
lelkes tisztogatóknak Hefler László, a Székesfehérvári Erdőgondnokság vezetője tartott eligazítást,
majd a kesztyűk, zsákok kiosztása, a terület felosztása következett.A Belvárosi Szent István Középiskola Bugát Pál tagintézménye, a Székesfehérvári
Széchenyi István Műszaki Szakközépiskola 9.D és
9.F osztálya, a Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület, a Pentele Természetjáró Egyesület jóvoltából

az Országos Kékkör túraútvonal pentelei szakaszán
teremtettek tiszta környezetet. Volt mit tenniük! Az
elszórt szemét között autógumi, építési törmelék,
műanyag, üvegcserép, éles tárgyak, háztartási hulladékok egyaránt voltak. Az önkéntes akcióban 120
fő vett részt.
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Jubilál a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara

„Élesben” tanuló informatikusok
Alapításának 10. évfordulóját ünnepli a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara, melynek működése példaértékű: hallgatói
sikeresek, nemzetközi szintű kutatások, élen járó innováció. A veszprémi székhelyű intézmény dékánját, Piglerné dr. Lakner Rozália egyetemi docenst kérdeztük.
- A felsőoktatásban egyedülálló, ahogyan
a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai
Kara az elmúlt 10 évben fejlődött. Hogyan
kezdődött? Milyen célokat tűztek maguk
elé?
- A Műszaki Informatikai Kar létrehozásakor Dr. Friedler Ferenc, a kar alapító dékánja fő célként hallgatóink hosszú távú szakmai karrierjének megalapozását határozta
meg, s ebből vezette le működési modelljét
is. E szerint a kar tevékenységét az oktatás, a kutatás és az innovációs tevékenység
egymást erősítő egysége, valamint rangos
cégekkel kialakított hosszú távú szakmai
együttműködése jellemzi. A kar elkötelezett
abban, hogy kutatásait és fejlesztéseit jól definiált tématerületek egy kisszámú körére
fókuszálja, azokban viszont folyamatosan
a világ élvonalába tartozó kompetenciákat
tartson fenn és építsen tovább. Ezen területekre kutatólaboratóriumokat és kutatófejlesztő központokat hoztunk létre, hogy a
szükséges erőforrások hosszú távon, előreláthatóan összefoghatóak legyenek egy-egy
szakmai cél érdekében. Az eltelt idő igazolta
az új működés legfontosabb tulajdonságait:
a minőséget és a fenntarthatóságot.
- A közelmúltban megjelent felmérés szerint országos szinten, a pályakezdők közül az itt végzett informatikusok keresnek
a legjobban. Mivel tudták ezt elérni?
- Képzéseinkben - a folyamatosan megújuló
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szakmai ismeretek mellett - hangsúlyos a
hallgatók angol szakmai nyelvtudásának,
általános műveltségének, csoportmunkában való jártasságának fejlesztése. Különböző formákban - például a képzésben
szereplő projekt labor keretében, vagy a
kar projektjeibe bekapcsolódva - olyan körülményeket biztosítunk, ahol hallgatóink
csapatban, módszertanilag megalapozott
módon, valós kihívásokon dolgozhatnak
együtt. Ennek eredményeként diákjaink
többsége már végzés előtt állásajánlatot
kap, és ezzel magyarázható, hogy az ország
összes felsőoktatási intézményét és összes
szakját figyelembe véve az itt végzett informatikusoknak a legmagasabb az átlagos
kezdőfizetése.
- Mely területen, mely cégekkel folytatnak
együttműködést?
- A kar eredményes hosszú távú együttműködést folytat multinacionális vállalatokkal, mint például a GE, az IBM, a KÜRT, a
MOL, vagy a Siemens. A cél, hogy közös
kutatás-fejlesztési projekteket valósítsunk
meg. Nemrégiben például két új nagy volumenű innovációs pályázatot kezdtünk meg.
Részt veszünk a GE Healthcare által indított
négyéves projektben, mely a világon egyedülálló egészségügyi informatikai rendszer
kifejlesztését célozza meg, az IBM-mel pedig felhő alapú intelligens szolgáltatások
kialakításában dolgozunk együtt.

– Ezekhez a céges együttműködésekhez a
kar külön szervezeti formát is biztosít közös kutató-fejlesztő központok formájában.
Ezek egyike a 2010-ben alapított IBM Szoftvertechnikai Kutató Központ.
- Kutatási tevékenységük is nemzetközi
hírű. Milyen jövőbemutató megoldásokat
keresnek önöknél?
- A kar egyik kiemelt érdeklődésre számot
tartó kutatása a Vatikánban található Sixtus
kápolna belső világításának megújítása,
melynek során az eddigi nagy teljesítményfogyasztású izzólámpás és nagynyomású
kisülő lámpás világítás helyett világító diódák, más néven LED-ek segítségével biztosítjuk a megfelelő fényforrást.
- Nagy jelentőséggel bírnak az egészségügyi
informatika területén végzett kutatásaink
is, melyek témái az agyi és kardiológiai bioelektromos képalkotások és a telemedicina
fókuszú kutatások.
- Kiemelt szerep jut továbbá az infokommunikációs technológiák kutatásának, beleértve például az informatikai biztonság és
a logisztikai rendszerek információs technológiáinak kutatását. Ez a kar egy nagy
volumenű pályázatának témája, melynek
keretében Nemzeti Infokommunikációs
Koordinációs Központot hoztunk létre.
Biró Viktória

