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LAPINDÍTÓ

Az első világháború kirobbanásának idei 
centenáriuma komoly lehetőséget teremt a 
tudományos közvélemény számára, hogy 
megfelelő és méltó módon emlékezzen meg 
hazánk hőseiről, áldozatairól és minden-
napjaikról a „Nagy Háború” korában. A 
Nagy Háborúval kapcsolatban – különösen 
helytörténeti vonatkozásban – sok minden 
méltatlanul elfelejtődött, mindemellett az 
1950-es évektől az államszocializmus kor-
szakában számos torz hátteret adó tanul-
mány és tananyag épült be a társadalmi tu-
datba, illetve az oktatásba. Ennek nyomán a 
mai nemzedékek sem ismerik kellőképpen, 
különösen magyar szempontból, az első vi-
lágháború történéseit.
A Kodolányi János Főiskola által szervezett 
konferencia célja az volt, hogy a legújabb 
kutatások tükrében bemutassa az első vi-
lágháború eseménysorozatát és mindazo-
kat a politikai, gazdasági, társadalmi és 
kulturális változásokat, amelyek jellemez-
ték az adott időszakot. A limanowai csata 
emléknapján megtartott rendezvény egy-
ben tiszteleg a fehérvári huszárok, a 10-es 
Császári és Királyi huszárezred hősei előtt 
is, akik 1914. december 5. és 13. között – a 
9-es és 13-as huszárokkal vállvetve – megál-
lították a cári orosz birodalom előretörését 
Galíciában.
A konferenciát dr. Csurgai- Horváth József, 
a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója 
nyitotta meg. Elmondta: régi adósságot tör-
leszt a város a megemlékezéssel, hiszen sem 
a két világháború közötti, sem pedig az azt 
követő időszakban nem foglalkoztak kel-

lő súllyal ezzel a témával. Ennek oka lehet 
többek között a Nagy Háború elvesztése és 
Trianon tragikuma.
Székesfehérvárnak nemcsak a szavak, ha-
nem a tettek szintjén is katonavárosnak kell 
lennie! Emlékezzünk, hogy tisztán nézhes-
sünk a jövőbe! – hangsúlyozta köszöntőjé-
ben dr. Cser-Palkovics András polgármes-
ter. Szavai szerint a mai konferencia címe 
hűen tükrözi, hogy a háborúk kapcsán be-
szélnünk kell az áldozatokról, akik között a 
hős katonákon kívül ott vannak a családok, 
az özvegyek és az árván maradt gyermekek 
is. A maihoz hasonló konferenciák azért 
szükségesek, hogy érdemben, a tudomány 
által foglalkozzunk a témával – mondta a 
városvezető, és köszönetet mondott a szer-
vezőknek.
Ükapáink, dédapáink, nagyapáink hőstet-
teire emlékezünk ma. A hideg téli időjárás 
kapcsán tapasztalhatjuk a kijózanító való-
ságot, hogy a katonáknak milyen körülmé-
nyekkel kellett megküzdeniük és helytáll-
niuk – mondta Vargha Tamás honvédelmi 
államtitkár. Arra hívta fel a figyelmet: a mi 
generációnk még ismerhette a harcokból 
hazatért hősöket, így a mi kötelességünk, 
hogy az emlékezés fonalát továbbvigyük.
A Kodolányi János Főiskola rektora, dr. Sza-
bó Péter az intézmények együttműködé-
sét és a magas szintű tudományos munkát 
emelte ki a konferencia kapcsán. A részt-
vevő főiskolai hallgatóknak elmondta: ren-
geteg feltáratlan terület és téma van még, 
melyek kutatása a fiatal történészek feladata 
lesz.

Az első világháború jelentőségét a vesz-
teségek alapján tudjuk igazán megítélni. 
Nincs olyan magyar család, akinek legalább 
egyetlen tagja ne vett volna részt a harcok-
ban – hívta fel a figyelmet dr. Hermann Ró-
bert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
parancsnokhelyettese. Fontosak a konferen-
ciák, a megemlékezések, és az a helytállás 
is, amit a hátország lakossága tanúsított.
A konferencia délelőtti plenáris ülését köve-
tően került sor a Fehérvári Huszárok Egye-
sületének hagyományos megemlékezésére 
a Városház téren. Pátzay Pál 1939-ben fel-
avatott lovasszobra körül számos érdeklődő 
gyűlt össze, hogy a meghívottakkal együtt 
adózzon a 10-es huszárok emlékének.
Zilahy Lajos „Katonatemetés” című költe-
ménye hangzott el Mátyus Istvánné elő-
adásában, majd dr. Demeter Zsófia, a Szent 
István Király Múzeum igazgatója idézte fel 
a 10-es huszárok emlékét és a limanowai 
csatát. Nem a hősök siratása, hanem hősi-
ességük ünneplése a fontos – hangsúlyozta 
köszöntőjében.
A centenáriumi programsorozat délután a 
konferencia szekcióüléseivel folytatódott a 
Hiemer-házban, majd 18.00 órakor Mozart 
„Requiem” című zeneművét hallhatta a 
közönség az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar előadásában. Közreműködtek továbbá: 
Kertesi Ingrid, Meláth Andrea, Mukk Jó-
zsef és Jekl László szólisták, az Alba Regia 
Vegyeskar és a Primavera Vegyeskar.
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Konferencia és emlékünnepség az I. világháborús hősök tiszteletére

Centenáriumi programok 
Székesfehérváron
A „Hősök, áldozatok és mindennapok – Székesfehérvár, Magyarország és a Nagy Háború” című konferenciával kezdődött az 
első világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából szervezett, egész napos programsorozat Székesfehérváron. A Ko-
dolányi János Főiskola által rendezett tudományos tanácskozás délelőtti plenáris ülését a Fehérvári Huszárok Egyesületének 
hagyományos megemlékezése követte délben a Városház téren. Délután szekcióülésekkel folytatódtak, majd este templomi 
koncerttel fejeződtek be a centenáriumi rendezvények.



Regio Regia
A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja

XIV. évfolyam 116. szám
http://www.regioregia.hu

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

Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly

Munkatársak:
Cseh Teréz, dr. Göde Andrea, Kiss T. József, 
Réz Napsugár, Taizs Gergő, Tárnay Olivér

Szerkesztőségi asszisztens: 
Dr. Révészné Dévényi Zsóka, Sándor Judit, 
Zsoldosné Pintér Mária

Fotó: Dr. Göde Andrea, Hagymási Bence, 
Kiss T. József, Sándor Judit

Címlapfotó: Regio Regia archív

Nyomdai előkészítés:
KEM-Bridge Net, Tatabánya

Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán

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

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

HU-ISSN: 1785-7074

T    A    R    T    A    L    O    M

Centenáriumi programok Székesfehérváron  ......................3. oldal

Újabb szakok indulnak a Pannon Egyetemen  ....................6. oldal

Bicskén megvalósítják a régi terveket  ..................................8. oldal

Bodajk: A gazdaságfejlesztés a sarokpont  .......................... 9. oldal

Csákvár a turizmusra építene  .............................................10. oldal

Ferenczi Gábor Devecser új polgármestere  ...................... 11. oldal

A csatornázás hatalmas lökést adhat  ................................ 12. oldal

Ercsi többre képes  ................................................................13. oldal

Tíz év után újra látványos fejlődésre vágynak  .................. 14. oldal

Körforgalom is épülhet Kisbéren .......................................  15. oldal

A tátiak a folytatásra szavaztak ..........................................  16. oldal

A Velencei-tó gyöngyszeme Velence legyen!  .................... 17. oldal

Mészáros Virág lett a kancellár  .........................................18. oldal

Pápán erősödik a helyi gazdaság  ........................................ 19. oldal

Kitüntetések Szent Borbála napján ................................... 20. oldal

Veszprém a királynék városa ..............................................  21. oldal

A város akkor fejlődik, ha erősödik a gazdasága  .............22. oldal

75 éves a VIDEOTON  ........................................................24. oldal

Dunaszentmiklós éke, a Landal Residence Duna  ...........28. oldal

E havi interjúinkból ajánljuk:

Új városvezetők - 8-17. oldal

A 2014. őszi helyhatósági választások alapos változásokat 
okoztak a Közép-Dunántúl városainak polgármesterei között. 
Mostani számunkban tíz új városvezetőt szólaltatunk meg, 
akik egy-egy rövid interjúban beszélnek eddigi életükről, pá-
lyafutásukról, illetve arról, hogy milyen programmal sikerült 
elnyerniük a választók bizalmát.

A fejlesztések folytatódtak 2014-ben - 30. oldal
A Hartmann Hungary Tojás-csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó 
Kft.-nél 2014-ben azoknak a területeknek a fejlesztésére tették a 
hangsúlyt, amelyeket célként már pár éve megjelöltek. Kiemelt terület 
eszerint a munka- és környezetvédelem, a folyamatok stabil működé-
sének biztosítása, a magas minőség fenntartása, és a termelékenység 
folyamatos növelése. Az ezen a téren történt fejlesztésekről, eredmé-
nyekről Vincze Attila, ügyvezető igazgató számolt be lapunknak.

Pápán erősödik a helyi gazdaság - 19. oldal
A helyi gazdaság folyamatosan erősödik, képes arra, hogy 
minél több munkahelyet teremtsen és arra is, hogy minél 
magasabb jövedelmet biztosítson a munkavállalóknak – jelen-
tette ki sajtótájékoztatóján dr. Áldozó Tamás, Pápa város első 
embere. A városvezető beszámolt arról is, a 31.450 polgárból 
tavaly 14.807-en nyújtottak be adóbevallást, tehát a pápaiak 
47 százalékának volt adóköteles jövedelme.

Holland üdülőfalu a faluban - 28. oldal

Mindez Komárom-Esztergom megye egyik legkisebb, mint-
egy 430 főt számláló településén, Dunaszentmiklóson. A 
„hollandfaluban”, vagy hivatalos nevén a Landal Residence 
Duna üdülőparkban majd’ ugyanennyien pihenhetnek. A 
kicsi község csodálatos panorámát és nyugalmat kínál az ide-
látogatóknak. Az üdülőfalut 2013 óta vezető Váczi Lajossal 
beszélgettünk.
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A szeretet lángjánál
Kicsiny szerkesztőségünk olyan szerencsés helyzet-
ben volt az elmúlt két hónapban, hogy többszörösen 
megmerítkezhetett a legnemesebb emberi tulajdonság, a 
szeretet lángjában.

November végén a gyönyörűen felújított majki kamalduli 
szerzetes kolostor rendházában Böjte Csaba testvér gondo-
latait hallgathattuk, akinek nemcsak a szavai, hanem a tet-
tei is a szeretetről szólnak. Az ő általa alapított, Polgárdiban 
működő Don Bosco iskolaházban is jártunk, ahol szintén a 
szeretet vezérli a hátrányos helyzetű gyerekeket az életre 
felkészítő nevelőket, és az őket - a maguk módján - segítő 
támogatókat.

De szeretetről, településükért való felelősségvállalásról szól-
hatunk azon polgármesterek esetében is, akiket idén októ-
berben tettek meg a választópolgárok a város első emberé-
nek. 

Az év vége nem csak az ünneplésé, de ilyenkor visszatekin-
tünk, mérlegre tesszük egész éves munkánkat, megmérjük 
eredményességünket, és terveket szövünk a következő esz-
tendőre vonatkozóan. Számos régióbeli vállalkozás vezetője 
osztotta meg ilyen irányú gondolatait lapunk hasábjain.

Hiába, hamarosan itt a Karácsony, Jézus születésének, és a 
szeretet ünnepének napja. Minket a fent felsorolt élmények 
segítettek a várakozásban, az ünnepre való felkészülésben,, 
és igen, szeretetben éltük meg az Adventet.

Minden kedves olvasónknak, támogatónknak és partne-
rünknek kívánom ezt az érzést, és természetesen a szerkesz-
tőség nevében áldott ünnepeket, és nagyon boldog újévet is!

Veér Károly
főszerkesztő
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A Kar a Kereskedelem és marketing alap-
képzési szakot azoknak ajánlja, akik meg 
szeretnék ismerni a marketing legújabb 
irányzatait, betekintést szeretnének nyerni 
többek között az online marketing világába, 
a reklám, a PR és az eladásösztönzés rejtel-
meibe, valamint piackutatóként, reklám-
szakemberként, márkamenedzserként vagy 
marketingvezetőként szeretnének elhelyez-
kedni.
A szak hallgatói megismerik a marketing fo-
galmát, eszközrendszerét, módszertanát és 
a fogyasztói, vevői magatartás folyamatát, 
képesek lesznek marketingstratégia kiala-
kítására, elmélyítik ismereteiket a fogyasz-
tóvédelem területén, betekintést nyernek az 
értékesítési tevékenység folyamataiba, jogi, 
etikai követelményeibe, valamint a speciális 
kereskedelmi és marketing szoftverek mű-
ködésébe.
A szak hallgatói többek között olyan tárgya-
kat tanulnak, mint az Általános menedzs-
ment, Vállalati pénzügyek, Európai Uniós 
ismeretek, Gazdasági jog, Marketingstra-
tégia, Bevezetés a piackutatásba, Online 
marketing, Médiagazdaságtan, Turizmus-
marketing, Környezetgazdaságtan, Projekt 

menedzsment, Üzleti kommunikáció, Gaz-
dasági és üzleti szaknyelv (angol és német), 
Kereskedelmi vállalatok, Nemzetközi ügy-
letszervezés.
A marketingszakmát a hallgatók nemzet-
közi hírű vezető oktatóktól tanulhatják, 
továbbá a kereskedelem és a marketing 
legmodernebb gyakorlatát sikeres vállalati 
szakemberek előadásain ismerhetik meg. 
Egyes tárgyakat a marketing nemzetközi 
nyelvén, angolul tanulják.
A hallgatók tanulmányaik során lehetőséget 
kapnak arra, hogy olyan kutatásokba kap-
csolódjanak be, amelyek során piaci tapasz-
talatokra tesznek szert, ezáltal is növelve 
versenyelőnyüket a munkaerőpiacon. A Kar 
nemzetközi kapcsolatai révén egy vagy több 
félévet külföldön is eltölthetnek, ezáltal is 
szélesítve látókörüket a marketing területén. 
Az alapképzési szakon végzettek elhelyez-
kedhetnek kis- és középvállalatoknál, ahol 
megszervezhetik és irányíthatják a kereske-
delmi és marketing tevékenységet, vagy üz-
letkötői feladatokat láthatnak el. A kereske-
delem és marketing diplomával rendelkező 
szakemberek rendkívül keresettek a piacku-
tatás és a reklám szakma területén is.

A munkaerőpiaci visszajelzések mindazon-
által azt igazolják, hogy a Kereskedelem és 
marketing alapszakon megszerzett tudást 
nem csak marketinges munkakörben, ha-
nem számos más vállalati területen is jól le-
het hasznosítani.

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2015 szeptemberétől a régió felsőoktatási kínálatában hiánypótló kereske-
delem és marketing szakot indít nappali és levelező tagozaton Veszprémben és Nagykanizsán. A szakon a tanulmányi idő  
6 félév + 1 félév szakmai gyakorlat.

Kereskedelmet és marketinget is lehet tanulni jövőre Veszprémben

Újabb szakok indulnak a 
Pannon Egyetemen

További információ:
Szalainé Szeili Katalin, 

marketingvezető

Pannon Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar
Marketing és Nemzetközi 

Kapcsolatok Központ

Telefon: 06 88 624 885
Mobil: +36 30 495 4849

E-mail: 
szeilikatalin@gtk.uni-pannon.hu
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Már dolgoznak a Tulipános házon

Megkezdődtek a Tatabánya-óvárosi Tulipános ház, volt tiszti kaszinó állagmeg-
óvási munkálatai. Mint ismeretes, az épület megvásárlásáról még szeptember-
ben rendkívüli közgyűlésen döntöttek a képviselők, mivel a volt bányatiszti ka-
szinó állagának megóvása érdekében azonnali beavatkozás vált szükségessé, 
illetve a későbbiekben komoly összeget kell majd fordítani az épület felújítására 
is – mondta el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Schmidt Csaba polgármes-
ter.
A polgármester hangsúlyozta: a városban élők közössége számára fontos, hogy 
a régi, értéket képviselő városi ingatlanok közösségi tulajdonba kerüljenek, me-
lyek közül az egyik legszebb műemlékjellegű épület a Tulipános ház vagy Cifra 
palota néven ismert, egykori tiszti kaszinó.

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

Dunaújváros 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások mi-
nisztere október 31-én jelentette be hu-
szonegy felsőoktatási intézmény kancel-
lárjának nevét.  A Dunaújvárosi Főiskolán 
a kancellári feladatokat 2014. november 
15-étől Mészáros Virág korábbi főtitkár, 
megbízott humán- és jogi igazgató látja el, 
aki tevékenységét három fő alapelv mellett 
végzi majd.

Cikkünk a 18. oldalon

Veszprém
A veszprémi Tourinform nemrégiben 
mutatta be a közeljövőben záruló „Vesz-
prém a királynék városa” projektjének 
eredményeit a Hangvillában. A Veszp-
rémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. 43.244.624 Ft vissza nem térítendő 
támogatást nyert el a Közép-dunántúli 
Operatív Program „Helyi és térségi turisz-
tikai desztinációs menedzsment szerveze-
tek és turisztikai klaszterek létrehozása és 
fejlesztése” nevű program keretében.

Cikkünk a 21. oldalon

„Azt kívánom, hogy ebben az összefogásban, együttműködésben közösen tudjuk ezt a 
várost fejleszteni, hiszen akkor tud városunk erősödni, ha a helyi gazdaság erősödik.”

Dr. Cser-PalkoviCs anDrás
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ÚJ VÁROSVEZETŐK

– Hogy lett Önből várospolitikus?
–  A családunk tősgyökeres bicskei. 
Nagyszüleim, dédszüleim és szüleim 
is itt éltek, őseim a város kádármeste-
rei voltak. Édesapám a rendszerváltást 
követően a Kereszténydemokrata Nép-
párt tagja lett, és 1994-től kezdve a vá-
rosban önkormányzati képviselő volt 
három cikluson keresztül. Ezért azt 
lehet mondani, hogy édesapám révén 
beleláthattam ebbe a ,mesterségbe”. 
2006-ban vettem át tőle a stafétabotot, 
azóta én képviselhetem a családból a 
város lakosságát megválasztott képvi-
selőként. A 2010-es választások után a 
polgármester úr felkért, hogy segítsek 
neki, és legyek alpolgármester. A tör-
vényi változással, az országgyűlési és a 
polgármesteri pozíciót szétválasztották. 
Tessely Zoltán képviselő úr az ország-
gyűlési munkára kapott felkérést, és a 
FIDESZ-KDNP szervezetei engem jelöl-
tek polgármesternek. A városlakóknak 
köszönhetően megkaptam a bizalmat, 
sőt a pártunk Bicske valamennyi egyéni 
körzetében győzni tudott.

– A politika előtt mivel foglalkozott?
– Általános iskolában tanítottam testne-
velőként és hitoktatóként, majd pedig 
egy értelmi fogyatékos alapítványnál 
dolgoztam. Előtte 16 éven keresztül 

önkéntesként nyaraltattam értelmi fo-
gyatékosokat, és ennél az alapítványnál 
helyezkedtem el, és dolgoztam négy 
évet. Az értelmi fogyatékos, sérült em-
berek ugyanolyan tagjai a társadalom-
nak, mint bárki más. Mondják, hogy 
kevesebbek. Én ezt nem így gondolom.
Bizonyos dolgokban más a képességeik 
határa, de például az úgynevezett ,,nor-
mális emberek” között alig lehet azt 
az önzetlen szeretetet felfedezni, mely 
minden érdektől mentes, mint köztük. 
A feltétel nélküli elfogadás és a feltétel 
nélküli szeretet területén rengeteget 
kellene tőlük tanulnunk. 

– Milyen feladatok állnak az újonnan 
megválasztott képviselőtestület előtt?
– A városban nagyon-nagyon sok olyan 
terület van, bármerre megyünk is, ami-
re ráfér a fejlesztés és a szépítés. Például 
azokban az utcákban, ahol nincsen szi-
lárd burkolat, csak akkor tudunk felújí-
tást végezni, ha lesz rá pályázati forrás.
Azt ígérhetjük viszont az ott élőknek, 
hogy karbantartjuk az útjaikat, a na-
gyobb kátyúkat pedig igyekszünk mi-
nél előbb feltömedékelni. Tessely Zoltán 
polgármester és országgyűlési képvi-
selő és az előző testület munkájának, 
illetve az állam segítségének köszön-
hetően nincs a városnak egy fillér tar-

tozása sem. Amit most nem kell már a 
hitel visszafizetésére költeni, azt a város 
fejlesztésére tudjuk fordítani. Folyama-
tosan valósítjuk meg eddigi terveinket.
Még zajlik a mozi épületének, az ifjúsá-
gi háznak a felújítása, nemsokára véget 
érnek a munkálatok. Az egészségügyi 
központ felújítására is elkészültek a ter-
veink. Ez egy nagy beruházás, a forrás-
lehetőségek függvényében tudjuk meg-
valósítani.

– Hamarosan elindul a Biatorbágy – 
Tata vasútvonal felújítása. Mennyi-
ben érinti ez Bicskét?
– Régi vágya már a bicskeieknek, hogy 
a leromlott állapotban lévő nagyállo-
mással és környékével valamit kezd-
jünk. Pályázati pénzből elkészült a 
tanulmányterv, amit sikerült a minisz-
tériummal el- és befogadtatni. Ez azt 
jelenti, hogy elképzeléseink az említett 
vasútvonal fejlesztés keretében megva-
lósulhatnak. Az épület tekintetében az 
érintett települések közül egyedüliként 
vétójogot kaptunk, tehát végre saját ké-
pünkre formálhatjuk a vasútállomást. 
Szeretnénk ott egy olyan közlekedési 
központot megvalósítani, amely nem-
csak látványában szép, de szolgáltató 
jellegű, és utas barát is lesz egyben.

Veér Károly

A bicskei Fő tér avatóünnepségén Orbán Viktor „szemtelenül fiatalnak” nevezte az akkor még csak polgár-
mesterjelölt Pálffy Károlyt. Az új városvezető valóban csak 34 éves, ám már 2006 óta képviselőként, négy éve 
pedig alpolgármesterként szolgálja városát. A testnevelői, művelődésszervezői és hitoktatói hivatást cserélte 
fel a politikusi pályára.

Bicskén megvalósítják a régi terveket

Megújulhat a nagyállomás is
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- Kire bízták a jövőjüket a bodajkiak?
- 1979-ben, Móron születtem, de tősgyöke-
res bodajki vagyok, csakúgy, mint az egész 
családom. Három diplomámat a Pécsi Tu-
dományegyetemen szereztem: geográfus, 
földrajztanár és turisztikai szakértő vagyok. 
Feleségemmel együtt neveljük kilenc hóna-
pos kisfiúnkat, Leventét. A politikai élet sű-
rűjébe először a 2006-2010 közötti ciklusban 
kerültem, képviselőként, és a megyei önkor-
mányzat munkájába is bekapcsolódtam, a 
kisebbségi bizottság külsős tagjaként. 2010-
ben Bodajk alpolgármestere lettem, és a me-
gyei önkormányzatba is bekerültem.

- Miért döntött úgy, hogy elindul a polgár-
mesteri székért?
- Jó rálátásom volt a város ügyes-bajos dol-
gaira, problémáira, és úgy gondoltam a kap-
csolataim révén ebből a pozícióból tudok a 
legtöbbet tenni Bodajkért. Az is sokat nyo-
mot a latba, hogy többen megkerestek, és 
biztattak, vállaljam a jelöltséget. Határozot-
tan, tudatosan, kidolgozott stratégia men-
tén dolgoztunk a kis csapatommal. A siker 
nem maradt el. Polgármesterként hasonló 
módon képzelem a napi munkát. Nyitott 
vagyok minden új ötletre, de azt nem sze-
retném, hogy felkészületlenül vágjunk bele 
a feladatok végrehajtásába. Dolgozzuk ki a 
koncepciót, készítsünk megvalósítási ter-
vet, finanszírozási tervet, és ha minden ösz-
szeállt, akkor kezdjünk bele a kivitelezésbe!

- Milyen feladatok vártak-várnak önre az 
új pozíciójában?
- Sok problémával kell megküzdenünk. 
Vannak folyamatban lévő ügyeink – ilyen a 
rövidesen záruló KEOP projektünk, mely-
nek keretében öt intézményünket újíthattuk 
meg energetikai szempontból – és sok régi, 
megoldásra váró feladattal is szembe kell 
néznünk. Az egyik ilyen a település vízel-
vezetése. Ez egy nagyon összetett problé-
ma, mely nem csak Bodajkot érinti, hanem 

a Bakony-Vértes térségét. A bányaművelés 
megszűnésével mindenütt visszatértek 
ugyanis a források, és ez számos területen 
okoz gondot, rendezése pedig meghaladja 
egy-egy település erejét. Állami segítségre 
van szükség, már csak azért is, mert a víz 
közkincs, egyáltalán nem mindegy, hogyan 
lesz megoldva ez a probléma.
- Nálunk speciális helyzet alakult ki ráadá-
sul a város alsó részén, az árkok tisztítását 
illetően. Abban futnak ugyanis a közmű-
vek, így a kotrásuk szóba sem jöhet. Ami-
kor lerakták a vezetékeket, úgy gondolták 
az árkokra – víz híján - már úgysem lesz 
szükség.
- A visszatérő források a bodajki tó élővilá-
gára is hatással vannak. Amikor eltűnt a víz 
a tóból, egy agyagpaplan került a tófenékre, 
hogy az így mesterségessé váló mederben 
biztosítani tudjuk a fürdőzési lehetőséget 
a helyieknek. Most ezt az agyagréteget el-
távolítottuk, és a természetes források töltik 
újra a tavat, sajnos egyelőre nem kellő víz-
nyomással, átfolyással. Emiatt a zöld alga el-

szaporodott. Halak telepítésével a probléma 
mérséklődött, de a megoldás a természetes 
tisztulás lenne. Felújításra szorul a meder 
fala, és a tó környéke is, ami több tízmilliós 
beruházást igényelne. A tervek már készül-
nek, az anyagiak előteremtéséért még sokat 
kell dolgoznunk.
- Ugyanilyen sarkalatos pont az útjaink ál-
lapotának javítása, a járdaprojektek folyta-
tása.

- Visszatérő probléma Bodajkon a kasté-
lyuk hasznosítása is. Itt mi a helyzet?
- A kastély 2007-ben eladásra került, ám a 
vállalkozó csődbe ment. A területet lezár-
ták, az épület állaga csak romlik. A helyiek 
korábban - gyalog vagy kerékpárral - átjár-
hattak a kastélyparkon, most azonban erre 
nincs módjuk, így az ott élők naponta nagy 
kerülővel juthatnak csak be a városközpont-
ba. Ott áll kihasználatlanul, méltatlan mó-
don Bodajk legértékesebb ingatlana, ugyan-
akkor a közintézményeink helyhiánnyal 
küszködnek.

- A helyi gazdaság fejlesztése szintén a 
slágerkérdések közé tartozik évek óta. Hol 
tartanak?
- Összességében mindegy, hogy milyen 
helyi fejlesztésről beszélünk, valamennyi 
esetben ugyan oda jutunk: mindenhez pénz 
kell. Márpedig azt csak a jól működő gaz-
daság biztosíthatja. Kijelenthetem, Bodajk 
gazdaság nem működik jól. Az én felfogá-
somban, város, az a település, amelyik ál-
lami támogatások nélkül képes fenntartani 
magát. Bodajk jelenleg erre képtelen. Az 
iparterületünk szinte üresen áll. Ha képe-
sek leszünk cégeket telepíteni ide, akkor 
lesz adóbevételünk, lesz miből utakat építe-
ni, felújítani, fejlődni, valódi várossá válni. 
Ez tehát a legfőbb feladat.

-réz

Wurczinger Lóránt, Bodajk új polgármestere jól ismeri a kisváros mindennapjait, gondjait, megoldásra váró feladatait, 
hiszen korábban is részt vett a település irányításában. Az új városvezető a legfőbb problémát a fejletlen helyi gazda-
ságban látja. Ha nincs bevétel, nincs fejlődés sem. Az évtizedes problémakört most újra körüljártuk, a megoldásokat 
keresve.

Bármiféle fejlesztés elképzelhetetlen pénz, azaz jól működő gazdaság nélkül

A gazdaságfejlesztés a sarokpont



10

ÚJ VÁROSVEZETŐK

- Kit tisztelhetünk az ön személyében? 
Mikor indult a politikai karrierje, il-
letve mi volt az eddigi civil foglalko-
zása?
- A végzettségemet tekintve közép-
iskolai történelem tanár vagyok. Tíz 
évig tanítottam Bicskén a Vajda János 
Gimnáziumban. 2012-től az újonnan 
felállt Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Bicskei tankerületi igazgatója 
lettem, egészen a megválasztásomig. A 
közéletben jóval korábban is részt vet-
tem: voltam önkormányzati képviselő, 
külsős bizottsági tag, önkormányzati 
alapítvány kuratóriumának alelnöke, 
helyi civilszervezet elnöke. Ebből adó-
dóan elég széles rálátásom van a telepü-
lés múltjára, életére. A FIDESZ-KDNP 
keresett meg, hogy induljak el a vá-
lasztásokon a pártszövetség színeiben. 
Családi állapotomat tekintve nőtlen 
vagyok, de négy éve együtt élek a pá-
rommal, itt Csákváron. A szüleim, sőt a 
nagyszüleim is tősgyökeres csákváriak, 
és jómagam is itt láttam meg a napvilá-
got.

- Minek köszönhető a győzelem?
- Sokan gondolták úgy – erre utal az a 
tény is, hogy a képviselőtestület többsé-
ge a Fidesz-KDNP jelöltjei közül került 
ki –, hogy nem hátrány, ha a város ve-
zetése kapcsolódni tud az országos po-
litikához, a kormányzathoz. Ettől min-
denki jobb lehetőségeket remél. Végül 
annak is kiemelt jelentősége volt, hogy 
egy olyan választási programmal áll-
tunk elő, ami elnyerte a lakosság több-
ségének tetszését.

- Mi minden van ebben a programban?
- A jól csengő, üres ígéreteket kerültük. 
Nem akartunk olyasmit bevállalni, ami-
re nem sok esélyt láttunk ebben a cik-
lusban. A realitások talaján próbálunk 
meg haladni. Olyan célokat tűztünk 

ki, amelyek valóban megvalósíthatóak. 
Szerepet kívánunk vállalni a helyi érté-
kek megőrzésében, a helyi vállalkozá-
sok segítésében, a turisztika, az idegen-
forgalom fellendítésében. Szeretnénk 
megőrizni, illetve megerősíteni azt a 
szerepet, amelyet Csákvár a térségben 
betölt. Ezt segíti az a kilenc településből 
álló térségi társulás is, aminek város-
unk a gesztora, és amelynek vezetése 
immáron az én feladatom. A polgármes-
ter kollégákkal jó a kapcsolat, közösen 
olyan szolgáltatásokat tudunk nyújtani, 
amelyek külön-külön nehézséget okoz-
nának a kistelepüléseknek. Ilyenek a 
családsegítő szolgálat, a gondozási köz-
pont, az idősek otthona.

- Tudjuk, milyen problémákkal küzd jó 
ideje a település, de azt is tudjuk, hogy 
egyszerre nem fogjuk tudni – varázs-
ütésre - megoldani az összeset. Erodált 
az út- és közúthálózatunk, a csapadék-
víz-elvezetés sincs megoldva, a csator-
nahálózat fejlesztésre, bővítésre szorul. 
A 2014-2020-as európai uniós projekt-
ciklusban, pályázati formában megpró-
bálunk ezekre forrásokat találni. Lesz, 
amire sikerül, lesz, amire nem.
- Szükségünk lenne továbbá egy közös-
ségi térre is, Csákváron ma nincs ilyen.
- A megyei területfejlesztési tervekhez 
a korábbi képviselőtestület már benyúj-
totta a helyi elképzeléseket. Úgy tűnik, 
most lehetőség nyílik ezek módosítá-
sára, kiegészítésére. Ezen dolgozunk 
éppen.

- Fő csapásként merre tart Csákvár? 
Hová kívánnak eljutni a fejlesztéseik 
kapcsán?
- - Elhelyezkedésünkből adódóan – a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park, és a Natura 
2000 közepén vagyunk – ipar telepí-
tése szóba sem jöhet. Nekünk azokkal 
a lehetőségekkel kell élnünk, amelye-
ket a természet adott. Nem véletlenül 
gondolkodunk a turisztikában, és az 
idegenforgalomban. A rekreációs és 
a szabadidős turizmus irányába sze-
retnénk fejlődni. Ehhez erős alapjaink 
vannak, több olyan vállalkozás műkö-
dik itt, amelyek már évek óta sikeresen 
működnek ezen a területen. Az önkor-
mányzattal összefogva – akár konzorci-
umi formában -, további eredményeket 
érhetünk el, és kiszélesíthetjük az ilyen 
típusú vállalkozások körét, a szolgálta-
tási spektrumot. Ha sikerül összehan-
golnunk a terveinket és a lehetőségein-
ket – különösen a forrásainkat –, akkor a 
most indult ciklusban jelentősen előbbre 
léphetünk.

- réz

A 2014-es önkormányzati választásokon Illés Szabolcs nyerte el a csákváriak bizalmát. A fiatal kormánypárti 
polgármestertől és a mögötte álló, többségében szintén Fidesz-KDNP-s testülettől – ahogy azt a választási 
szlogenjük is ígérte – azt várják a rájuk szavazók, végre Csákvár is részese lehessen az ország sikereinek. Az 
új polgármestert kérdeztük korábban betöltött funkcióiról, családi hátteréről, és természetesen a város jövőre 
vonatkozó elképzelésekről.

Jobb kormányzati kapcsolatot várnak az új polgármestertől

Csákvár a turizmusra építene
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- Polgármesterré választása előtt milyen 
szerepet töltött be a politikai életben, és 
civilként mit lehet önről tudni?
- - Hivatásomat tekintve magyar-német 
szakos tanár, illetve művelődésszervező 
vagyok. Pedagógusként tizenkét éven át 
dolgoztam, majd néhány évet a közművelő-
désben is eltöltöttem. 2008 óta a Jobbik Ma-
gyarországért Mozgalom Veszprém megyei 
elnöke vagyok. 2010-ben országgyűlési kép-
viselővé választottak a párt megyei listájá-
ról. Feleségem szintén pedagógus, két gyer-
mekünk van, a fiam Donát (7), a lányom 
pedig Zselyke (5). Családom, gyökereim 
által ezer szállal kötődöm Devecserhez, 
azonban Ajkán élek, így külön megtisztelő 
számomra, hogy olyan szavazatszámmal 
választottak meg, amennyit az elmúlt 25 
évben polgármesterjelölt Devecserben még 
sohasem kapott.

- Mit gondol, miért voksolta a változásra 
a devecseriek?
- Alapvető szemléletváltást akarnak az itt 
élők. Devecser – most félretéve a vörösiszap-
katasztrófa okozta gondokat – az elmúlt 25 
évben alig haladt előre, sőt, sok tekintetben 
visszafejlődött. Az előző önkormányzat – 
az adósságkonszolidáció ellenére – jelentős 
költségvetési hiányt hagyott maga után. A 
lakosság egy része az elmúlt évek során el-
vándorolt innen, a gyerekek jó része is más-
hová jár iskolába. Az itt élők nem érezték 
megfelelőnek a közbiztonságot, és a felmé-
rések alapján igenis van roma-kérdés, amit 
eddig mindig a szőnyeg alá söpörtek. Sokan 
törvényen kívülinek érzik magukat, mintha 

rájuk a közösségi szabályok, rendeletek nem 
vonatkoznának. A helyi gazdaság nem fej-
lődött, nem sikerült nagy számban cégeket 
idecsábítani, új munkahelyeket teremteni, 
két és fél évtized alatt még egy testvérvárosi 
kapcsolatot sem tudott Devecser mindenkori 
vezetése kialakítani. Ahhoz, hogy a problé-
mákra megoldást találjunk, itt az ideje nyíl-
tan beszélni azokról. Ehhez fel kell vállalni 
konfliktusokat, konfrontálódni kell, mind-
ezt annak érdekében, hogy mindannyian 
előbbre jussunk, olyan kiutat találjunk, ami 
mindenki számára elfogadható. Devecser 
egy közösség, melynek megvannak a maga 
szabályai. Aki ide akar tartozni, annak el 
kell fogadnia ezeket a közös normákat, sza-
bályokat. Mi azon dolgozunk, hogy minden-
ki számára ismertté, egyértelművé tegyük 
ezeket az elvárásokat, és elvárjuk, hogy 
aki itt él, betartsa őket. Nincs kivétel, nincs 
kiskapu és nincs etnikai megkülönbözte-
tés. Mindannyian egy élhető kisvárosra vá-
gyunk, és ennek az alapja, hogy elfogadjuk 
és betartsuk a szabályokat. Az elképzelése-
inket tíz oldalas cselekvési tervben gyűjtöt-
tük össze, erre szavaztak a helyiek. Mi pedig 
nagy lendülettel neki is láttunk a munkának.

- Mi tehát a teendő? Milyen konkrét ter-
vek, elképzelések fogalmazódtak meg?
- Bejárást tartottunk, lefényképeztük azokat 
az ingatlanokat, ahol szemetet halmoztak 
fel az udvaron, a közterületen. Felszólí-
tottuk őket, hogy tegyenek rendet. Sokan 
eleget is tettek ennek. Egy hónap alatt 35 
szemétszállítási szerződést köttettünk a la-
kosokkal, ami példátlan szám ilyen rövid 

idő alatt. Módosítottuk a támogatásokra 
vonatkozó helyi rendeletünket is. Segítség-
re – például tűzifa-támogatásra – csak azok 
számíthatnak, akik szabálytisztelők. A rend 
és a közbiztonság érdekében – kamerarend-
szerünk már van - egy 24 órás polgárőrséget 
szeretnénk. Ehhez párosul majd egy mező-
őrség, közterület-felügyelő. Így a szabályo-
kat be is tudjuk majd tartatni.
- Kitűnő az együttműködés a Devecseri 
Roma Nemzetiségi Önkormányzattal, so-
kat várunk a közös fellépéstől. Jelenleg el-
mondhatjuk, hogy a közbiztonsággal már 
nincs komolyabb probléma, Devecser egy 
nyugodt kisváros. A heti rendszerességgel 
érkező rendőri jelentések alapján büszkén 
mondhatom, hogy az elmúlt két hónapban 
nem történt betöréses lopás Devecserben, és 
az elmúlt időszak bűncselekmények tekin-
tetében túlnyomórészt teljesen esemény-
mentes volt.
- A munkahelyteremtésre is nagy hangsúlyt 
kívánunk fektetni. A Villkasz Kft. most in-
duló csarnoképítésének eredményeként 42 
új állás születik. Egy német és egy svájci cég 
is érdeklődik az ipari parkunk iránt.
- Devecsernek végre van testvértelepülése 
is: a kárpátaljai Nagypaláddal december 
11-én aláírtuk az együttműködés szándék-
nyilatkozatát, (képünkön fent) a Fertő-tó 
melletti, ausztriai Ruszttal pedig a borturiz-
musra alapoznánk a jövőbeli együttműkö-
désünket. További településeket is szándé-
kunkban áll megkeresni.
- Mindent megteszünk a közös sikerért, 
hogy elmondhassuk: jó devecserinek lenni.

-réz

A nagy többséggel megválasztott ajkai születésű fiatalembertől, és az őt többségében támogató közgyűléstől a helyiek 
alapvetően egy új szemlélet meghonosítását várják. A problémákkal teli, vörösiszap-katasztrófa sújtotta településből 
végre virágzó, élhető kisvárossá kívánnak válni, egy olyan hellyé, ahol a lakosság jól megfér egymással, igazi, valódi 
közösséget alkot roma és nem roma, így büszkén vallhatja magát devecserinek.

Ferenczi Gábor Devecser új polgármestere

Közösségközpontú kisváros a cél
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- Kire szavaztak az enyingiek? Mit tanul, 
mivel foglalkozott mielőtt a polgármesteri 
feladatokat elvállalta?
- Eredetileg tanári végzettségem van, Enyin-
gen is tanítottam. A Közgazdasági Egyetem 
elvégzése után a városüzemeltetésnél, majd 
az AVE Zöldfok Zrt-nél dolgoztam, onnan 
kerültem a hivatalba. Az integrált vállalat-
irányítási rendszer – SAP – működtetése 
volt a feladatom. Politikai pályafutásom 
2010-ben kezdődött, akkor lettem képviselő, 
és egyúttal a pénzügyi bizottság elnöke. Két 
évtizede élek Enyingen, feleségemmel és 
most első osztályos kisfiammal.

- Mivel győzte meg a helyieket, hogy ön a 
megfelelő városvezető?
- Talán a szlogenemmel: „A jövő útja 
Enyingen”. A szó szoros és átvitt értel-
mében is új utakat ígértem: kerékpárutat, 
melynek kiépítése egyúttal a krónikus par-
kolási problémáinkra is gyógyírt hozhat, 
aztán a 64-es főút is megérett a felújításra, 
épp úgy, mint az önkormányzati útjaink. 
Tárgyaluk emellett egy Somogyba veze-
tő mellékút továbbépítésén is, mert sajnos 
csak a Fejér megyei szakasz készült el, 
pedig ebben az irányban könnyebb lenne 
Siófokot megközelítenünk. Persze érde-
keltté kell tennünk ehhez a somogyiakat 
is: legyen miért Enyingre jönniük. Ezt se-
gítené például a járásközponti szerepünk 
megerősítése, amit én nagyon komolyan 
gondolok. Ennek érdekében szeretnék mi-
nél szorosabban együttműködni a környe-

ző települések polgármestereivel, a térség 
országgyűlési képviselőivel.

- Melyek a legfontosabb feladatok?
- Mindenekelőtt be kell fejeznünk a 3 mil-
liárdos csatornázási beruházásunkat. 20 
éve várunk erre a lehetőségre, most végre 
megadatott. Sajnos nagyon rövid idő áll 
a rendelkezésünkre, késve sikerült aláír-
nunk a kivitelezési szerződést, így csupán 
másfél év maradt a befejezésre, és itt a tél a 
nyakunkon. Sok az ebből adódó probléma, 
és nem mindig van meg hozzá a kellő tü-
relem, pedig arra nagy szükség van, mind 
a részünkről, mind a lakosság részéről. Ez 
Enying nagy lehetősége, kitörési pontja, elő-
remutató tehát mindenki számára.
- Az egészségügy terén is számos felada-
tunk akad: most épül egy új szakellátó in-
tézményünk. A csatornarendszerünkkel 
egyidőben, jövő szeptemberben kell átad-
nunk. Az a célunk, hogy egy közös egész-
ségcentrumba kerüljön az alapellátás és a 
szakellátás is. Problémánk van az orvosi el-
látásunkkal is, új orvosra van szükségünk.
- Járásközpontként lehetőségünk nyílik egy 
tanuszoda megépítésére is, ezzel kapcsola-
tosan tárgyalásban állunk a Nemzeti Sport-
központtal. Szeretnénk ezt megvalósítani, 
de egyelőre sem az önrész, sem más feltétel 
nem körvonalazódott még.
- Kiemelt figyelmet kell kapnia a munka-
helyteremtésnek is. A csatornázással, az 
infrastruktúra kiépítésével végre fejlődés-
nek indulhat az ipari parkunk. Eddig, ha 

volt is érdeklődő, amint megtudta, hogy 
még csatorna sincs, máris odébbállt. Most 
végre lesz esélyünk. Elsőként a Videotont 
szeretnénk meggyőzni, hogy a régi enyingi 
gyáregységébe leheljünk újra életet, ez nagy 
lendületet adhatna a további fejlődésnek.
- Ugyanígy fontosnak tartjuk, hogy még 
hatékonyabban részt tudjunk venni a köz-
munkaprogramban. Sok a munkanélküli, és 
a mi feladatunk, hogy aki dolgozni szeret-
ne, annak teremtsük erre a lehetőséget.
- A településünk komoly turisztikai értékek-
kel is rendelkezik. A katolikus templomunk 
a Dunántúl egyik legnagyobb klasszicista 
stílusú temploma. Vele szemben található a 
csodálatos kastélykertünk, melynek egyik 
szárnyát már sikerült felújítanunk. Le kell 
porolnunk a terveket, és folytatnunk a be-
ruházást. Ez egy összefüggő kéthektáros 
terület, itt kap helyet az egészségházunk, az 
uszodánk is. Befektetőre várunk, hogy mi-
nél előbb, és minél jobban ki tudjuk aknázni 
a kastélynak, és az azt körül ölelő parknak 
a lehetőségeit. A cél az, hogy a kastély váro-
sunk védjegyévé váljon.
- A terveinkhez természetesen szeretnénk 
minél jobban kiaknázni a pályázati lehető-
ségeket, de állami forrásokra, kiemelt figye-
lemre is feltétlenül szükségünk lesz, mert 
nagyon nagy a lemaradásunk más városok-
hoz képest. Ugyanakkor a Balaton közelsé-
ge, a történelmi múlt – Török Bálint váro-
sában élünk – sok jó lehetőséget tartogat 
még a számunkra. Új utakat, ahogy ígértem.

-réz

Viplak Tibor ismert és elismert szakember, és immáron Enying város első embere. Bizalmat kapott az itt élőktől, ő maga pedig 
kiutat ígért a problémákból. Rövid szakmai és politikai bemutatkozása után a kisvárost foglalkoztató ügyekről, folyamatban 
lévő beruházásokról, a jövőről váltottunk szót.

A csatornázás hatalmas lökést adhat Enying fejlődéséhez

„A jövő útja Enyingen”

ÚJ VÁROSVEZETŐK
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ÚJ VÁROSVEZETŐK

– Teológus létére hogyan lett politikus?
– 2010-ben keresett meg a helyi FIDESZ, 
hogy vállaljam el a polgármester jelöltsé-
get. Hosszas gondolkodás és imádkozás 
után úgy döntöttem, hogy szeretnék fele-
lősséget vállalni a városért, ahol élek. Úgy 
gondolom, hogy nem véletlenül vagyunk 
egy-egy településre helyezve, tehát nem 
a sors vagy valamilyen megfoghatatlan 
dolog vezetett bennünket ide, hanem oka 
van, hogy miért kellett itt letelepednünk. 
Azon a választáson szép sikereket értünk 
el, és jómagam alpolgármesterként dolgoz-
hattam. A humán jellegű ügyekért voltam 
felelős: közbiztonsággal, oktatással, a civil 
szervezetek életével foglalkoztam akkora 
mozgástérben, amekkorát az akkori pol-
gármester biztosított számomra.

– Idén Önt választották polgármesternek. 
Mit gondol, miért Önre esett az emberek 
választása?
– Gondolom, azért kaptam meg a bizal-
mat, mert látták, hogy tényleg jó szívvel 
végzem ezt a szolgálatot. Így is szeretném 
tovább folytatni. Nagyon élvezem ezt az új 
lehetőséget, amit kaptam.Egészen biztosan 
kamatoztatni tudom a tanulmányaimat, 
és azokat a tapasztalatokat is tudom hasz-
nosítani, amelyeket a korábbi foglalkozá-
somban szereztem. Én úgy gondolom, a 
városban emberek laknak, tehát hogyha 
az emberekkel tudok bánni, ha a legjobbat 
próbálom meg kihozni ebből a városból, az 
egyes emberekből, akkor mindnyájan jól 
fogunk járni.

– Még soha nem volt jobb oldali kötődésű 
polgármestere Ercsinek. Minek köszönhe-
tő ez a váltás?
– Valóban rendszerváltás következett be 
Ercsiben, a korábbi testületből rajtam kívül 
még egy független képviselő nyert man-
dátumot ismét. A többiek - 1 MSZP-s és 6 
FIDESZ-es városatya - újak. Mi lehet a vál-
tás oka? Szerintem jól összefoglalja a prog-
ramunkat az a szlogen, amivel indultunk: 
„Ercsi többre képes”. Azt láttuk, hogy az 
emberekben, és a természeti adottságokat 
tekintve is nagyon nagy lehetőség szuny-
nyad a városban. Ezeket kellene kihozni 
akár munkahelyteremtés, akár az útjaink 
rendbetétele vagy a város rendezettsége te-
kintetében. Sok a kihívás, de a lehetőségek 
kiaknázásával szerintem választ fogunk 

találni a problémákra. Például egy kör-
forgalom szomszédságában élő emberek 
megállítottak az utcán és mondták: bevál-
lalnák a fűnyírást. Nekem ez rettenetesen 
jól esett,hiszen pontosan ez az a szunnyadó 
erő, amiről úgy gondoltam, hogy ez ott van 
az ercsiekben.Ezt kellene tovább fejleszte-
ni.

– Kulcskérdés Ercsiben a munkahelyte-
remtés. Mik a terveik ezen a területen?
– Az embereken nem lehet pusztán azzal 
segíteni, hogy segélyeket adunk nekik. 
„Halat adni, és megtanítani horgászni”– 
hangzik a bölcsesség, és mi a testületben 
pontosan így gondolkodunk. A munka-
helyteremtés érdekében két irányba indu-
lunk el. Egyrészt befektetőket szeretnénk 
szerezni arra, hogy az ipari parkba letele-
pedjenek cégek, vagy akár a cukorgyár újra 
induljon, - erre is van egy kezdeményezés 
- és a laktanya hasznosításán is gondol-
kodunk. Másrészt létre kívánjuk hozni 
alkalmas szakemberek irányításával a vá-
rosgazdálkodási vállalatot, és ott foglal-
koztatni a közmunkásokat is. Egyéb olyan 
cégek, szociális szövetkezetek is kellenek, 
amelyek az egyszerű, viszonylag képzet-

len munkaerőnek is tudnak munkát adni. 
Gondolkozunk pl. egy fűszermalom felépí-
tésén, ez kb. 20-30 embernek adna munkát: 
termelés, feldolgozás, csomagolás, piacra 
vitel. Egy csokoládé manufaktúra alapítása 
is megfordult a fejünkben. A városveze-
tésnek az a dolga, hogy kapukat nyisson, 
hogy utat mutasson, lehetőséget adjon, és 
az emberekben benne van az, hogy át fog-
nak tudni lépni ezeken a kapukon.

– A hit, a vallás segít a munkájában?
– Nagyon érdekes, sokat gondolkodom 
ezen. Az eddigi munkám folyamán legin-
kább a lelki gondozás, tanácsadás volt a 
dolgom. Ez most is jellemző, hiszen amikor 
hozzám jön valaki, segítséget kér, akkor na-
gyon sokszor eljutunk oda, hogy bizonyos 
fajta életviteli tanácsokkal is kell, hogy 
szolgáljak. Örömmel, és szívesen végzem a 
munkámat, hétvégén alig várom, hogy hét-
fő legyen. A városházára jövet a lépteimet 
szoktam figyelni. Ha gyorsak, ruganyosak, 
az azt jelenti, hogy nagyon várja az ember 
a kihívásokat. És én mostanában nem kul-
logva érkezek reggelente a hivatalba…

Veér Károly

Ercsi új polgármestere 1970-ben született, Szegeden. Teológus végzettségű, jelenleg egy kisegyház elnöke. Négy évig élt az 
USA-ban, ott szerezte másoddiplomáját. 2002-ben egy kelenföldi gyülekezet vezetője lett, és a közelben keresett építési tel-
ket, hogy letelepedhessen. Így került Ercsibe, azóta is itt él. Nős, felesége a helyi óvodában dolgozik, két felnőtt gyermekük 
van. Győri Máté a FIDESZ-KDNP színeiben nyerte meg az idei polgármester választást.

Halat adni, és megtanítani horgászni!

„Ercsi többre képes”



- A herendiek jól ismerik, de a régióban 
sokan kíváncsiak arra, ki áll a nagy hírű 
város élén a jövőben. Meséljen egy kicsit 
magáról!
- A Duna-kanyarból származom, Esztergom-
ban érettségiztem. Keszthelyen, az Agrártu-
dományi Egyetemen szereztem diplomáimat. 
Mindenképpen a Dunántúlon szerettem vol-
na dolgozni, így kerültem ide a Herend-vidé-
ke TSZ.-hez. Herenden telepedtem le, később 
dolgoztam pénzintézetek szakértőjeként, 
majd a Veszprémi TSZ növénytermesztési 
ágazatának egyik vezetője lettem. Rendszer-
váltás után, mint vállalkozó különböző me-
zőgazdasági termékekkel kereskedtem. 2007 
után az mezőgazdasági igazságügyi szak-
értőként tevékenykedtem. Az Igazságügyi 
Szakértői Kamara az Agrártudományi Szak-
bizottságának elnökségi tagjává választott.
Párhuzamosan egy mezőgazdasági integrátor 
cég ügyvezetője lettem, mely az irányításom 
alatt nettó árbevétele alapján bekerült a megye 
200 legjobb vállalkozása közé. Polgármester-
ré választásom után a cég vezetését át kellett 
adnom, mivel összeférhetetlen ezzel a tevé-
kenységgel. Öt cikluson át voltam képviselő. 
Tudom, mire vállalkoztam. Feleségem a He-
rendi Porcelánmanufaktúra Zrt. külkereske-
dője. Két diplomás fiúnk van, az egyik műsza-
ki managerként végzett a veszprémi Pannon 
Egyetemen, a másik pedig biomérnökként a 
Budapesti Műszaki Egyetemen.

- Miben látja a polgármester-váltás fő 
okát?
- Az elmúlt tíz év korlátozott lehetőségei-
ből adódó egyhelyben toporgást unta meg 

a város lakossága. A városvezetés egy ko-
rábbi rossz koncepcióból adódó döntése 
miatt, 10 évvel ezelőtt, az önkormányzat 
adósságcsapdába került. Fejlesztés helyett 
a törlesztés volt a lehetőség. A kormányza-
ti adósságkonszolidációnak köszönhetően 
a költségvetési egyensúly végre helyreállt, 
megnyílt az út a beruházások előtt. Tőlem 
azt várják, hogy kormánypárti jelöltként a 
lehető legtöbb forrást szerezzem meg város-
unknak. Fejlesztésre fordítható pénzünket – 
ami nem kevés a manufaktúrának köszön-
hetően -, önrészként felhasználva, jelentős 
pályázati forrásra tehetünk szert, és ezáltal 
sok területen látványosan léphetünk előre. 
Az biztos, hogy bőven van hová fejlődni.

- Mi mindenre kell megoldást találni?
- Egy európai uniós projekt keretében folya-
matban van a város mellett haladó 8-as főút 
gyorsforgalmi úttá való fejlesztése. Itt szá-
mos – sajnos előre nem látott - problémába 
ütköztünk. Ezek egyike, hogy az Ajka felől 
érkező távolsági buszok korábban meglévő 
megállóját – mivel a gyorsforgalmi úton 
ilyen formában nem lehet – kihagyták a 
tervekből. Az ideális megoldás egy aluljáró 
lenne, de erre az egymilliárd körüli beru-
házásra sajnos már nincs esély. A projektet 
jövő augusztusban zárni kell, így már nincs 
idő a tervezésre, módosításra. Ráadásul 
a zárást követően öt évig nem lehet új be-
ruházás keretén belül sem megbontani az 
aszfaltot. Az a megoldás született, hogy egy 
balra kanyarodó sávval az Ajka felől érkező 
buszok bekanyarodhatnak Herend terüle-
tére a keskeny főutcánkba. Ahhoz, hogy ez 

az útszakasz elbírja ezt a plusz terhelést, el-
engedhetetlen a felújítása. Ezt az államnak 
kell megtennie, mivel az ő tulajdona ez az 
út.
- Számunkra a 8-as út problémaköre ezzel 
még nem ért véget: a tervekből egy gyalogos 
felüljáró létesítése is kimaradt, mely az ipari 
területünket kapcsolná össze a településsel. 
Az út túloldalán lévő ipari parkba napon-
ta több mint száz dolgozó járt át, eddig az 
úton keresztül. A gyorsforgalmin erre már 
nem lesz módjuk. Átjáró híján másfél kilo-
métert kell kerülniük napjában kétszer. Egy 
felüljáró megoldás lehetne, de erre szintén 
forrásokat kell találnunk.
- Különösen nagy gondot szeretnénk for-
dítani a turizmus fejlesztésére. A Porcelán 
Manufaktúra évente 60-70 ezer embert vonz 
a településre. A vállalkozás környezete eu-
rópai színvonalú, ám a város csalódást okoz 
az ide érkezőknek, mind megjelenésével, 
mind szolgáltatásaival. A turisták itt töl-
tenek 3-4 órát, élnek a manufaktúra adta 
csodálni való lehetőségekkel, majd tovább 
utaznak. Szeretnénk olyan attrakciókkal, 
szolgáltatásokkal előállni, amelyek hosz-
szabb időre is itt tartják a látogatókat. A 
szűkös források miatt ellaposodott kissé a 
város kulturális élete is.
- Nagy a lemaradás, nagyok az elvárások. 
Ugyanakkor jónak tűnnek a lehetőségeink 
is. A gyorsforgalmi út a sok-sok probléma 
mellett újabb érdeklődőket, céges befekte-
tőket is hozhat, hozzájárulhat a korábbinál 
jóval dinamikusabb fejlődéshez.

-réz

A világhírű porcelánhoz illő környezetet szeretnének végre Herend lakói. A tízéves adósságcsapda a kormányzati konszo-
lidációnak köszönhetően végre megszűnt, a kisváros újra fejlődésnek indulhat. A választók tudták, kire adták a voksukat, 
sokat várnak az új polgármestertől, Jánszky Lajos Lászlótól, akivel a problémákról, a váltás okairól és a megoldásokról be-
szélgettünk.

Tíz év után újra látványos fejlődésre vágynak a herendiek

Méltóvá válni a „herendi márkanévhez”

14

ÚJ VÁROSVEZETŐK



15

ÚJ VÁROSVEZETŐK

– Milyen út vezetett a polgármesterséghez?
– 2002-ben indultam először választáson, és 
legnagyobb meglepetésemre bekerültem a 
testületbe. A pénzügyi bizottság vezetését 
bízták rám, ezt a munkát nyolc éven keresz-
tül végeztem. Mivel elődöm, Dr. Udvardi 
Erzsébet az idén nem indult, azért a FIDESZ 
helyi szervezete engem kért fel polgármes-
ter jelöltnek. A választásokat elég nagy fö-
lénnyel sikerült megnyernem. A nyolc tagú 
testületből heten kerültünk be a FIDESZ 
listájáról, és célunk, hogy a helyi közéletben 
mérsékeljük a korábbi konfliktusokat.

– Milyen konkrét feladatok várnak Önök-
re?
– A nagyközönség talán kevésbé tudja, 
hogy viszonylag sok beruházásunk van 
előkészített állapotban. Elsőként említeném 
a város központjában található közlekedé-
si csomópont átépítését körforgalommá. 
Ennek tervezése jelenleg célegyenesben 
van, de a támogatási összegekért még ver-
senyeznünk kell. Mi 19-re lapot húzva be-
levágtunk, és anyagi erőforrásokat nem 
kímélve az előkészítést - amennyire lehetett 
-elvégeztük. Ezen kívül ott van a Volán pá-
lyaudvar kérdése. Rendeztük a tulajdonvi-
szonyokat, könyv szerinti értéken a Vértes 
VOLÁN Zrt. kapja meg a területet. Rendel-
kezésükre bocsátjuk az általunk elkészített 
terveket, és ezekkel az alapokkal már tud a 
cég pályázni, és megkezdheti a buszállomás 
felújítását. Ez azért is fontos, mert így végre 
megoldódhat egy használható, megvédhe-

tő, állandóan nyitva lévő nyilvános WC-nek 
a kérdése is.

– Kisbér járási székhely lett, ezzel kapcso-
latban milyen feladatok adódtak?
– Jelenleg a járási központ irodáit a város-
házán helyeztük el. Ugyanakkor van egy 
régi rendelőintézeti épület, amely megfelel 
erre a célra, el is döntöttük, hogy odaköltöz-
hetnek. 2015. első felében a remények és az 
ígéretek szerint felújításra kerül, és akkor az 
év második felében meg fog nyílni új helyén 
a kormányablak. 

– Kisbér örökös gondja a munkahelyte-
remtés. Itt mi lehet a jövő?
– A munkahelyteremtés frontján mi két meg-
oldást látunk kivitelezhetőnek. Az egyik 
hagyományosan a befektetők betelepítése. 
A város területén van két ipari terület, és 
van egy önkormányzat által megvásárolt 
terület, ami ilyen célokra szintén rendelke-
zésünkre áll. Folyamatosan vannak érdek-
lődők, de sajnos ilyenkor mindig azt kell 
tapasztalni, hogy településként versenyez-
ni kell a régiós versenytársakkal: a győri, a 
komáromi ipari parkokkal, Tatabánya, Mór, 
Székesfehérvár, Veszprém ugyanúgy ver-
senybe száll ezeknek a cégeknek a kegyei-
ért. Ebben a versenyben nem mi vagyunk 
általában az esélyesek. Ennek ellenére van-
nak biztató tárgyalásaink.A másik terület a 
helyi vállalkozások és kisvállalkozók hely-
zetbe hozása. Ebben nyilván korlátozottak 
a lehetőségeink, de két olyan tervet viszont 

meg fogunk valósítani, ami ezt elősegíti. Az 
egyik az, hogy az önkormányzati beszerzé-
seket mindenképpen az ésszerűség határain 
belül szeretnénk helyi vállalkozókkal meg-
oldani. Közös érdekünk az, hogy egyrészt 
helyben könnyen elérhető, későbbiekben is 
számon kérhető vállalkozók legyenek azok, 
akik az önkormányzati megrendeléseket 
megkapják. Másrészt ezek a pénzek lehető-
leg ne hagyják el Kisbért és így a helyieknek 
tudjunk munkát adni. A másik terv, amivel 
tudnánk segíteni elsősorban a kezdő vállal-
kozásoknak a dolgát az, hogy tervezzük egy 
alapítvány vagy egy szervezet létrehozását, 
ami kimondottan induló vállalkozásokat 
lenne hivatott támogatni, idecsábítani. En-
nek a kidolgozása folyamatban van.

– Mennyire partnerek ezekben a tervekben 
a helyi vállalkozók?
– A helyi vállalkozók korábban mellőzve 
érezték magukat, és igazából nem is műkö-
dött az együttműködés. De én úgy érzem, és 
a kezdeti lépések is ezt bizonyítják, h ameny-
nyiben mi próbálunk feléjük jó szándékkal 
közeledni, akkor ezt ők örömmel fogadják, 
támogatják. Tettem kísérleteket arra is, hogy 
a helyi legnagyobb munkáltatókat felkeres-
sem. Volt, akinél fogadókészségre leltem 
bemutatkozás és kapcsolatépítés jelleggel. 
Volt, ahova még nem sikerült eljutnom, oda 
a jövő év első napjaiban szeretnék ellátogat-
ni, amennyiben fogadókészség lesz rá. Én a 
magam részéről mindent megteszek ezért. 

Veér Károly

Sinkovicz Zoltán, Kisbér új polgármestere számára nem ismeretlen a testületi munka, ugyanis 2002-től két cikluson keresztül 
képviselő, 2010-től pedig a város alpolgármestere volt. Korábban a mezőgazdaság területén dolgozott, az agráregyetem 
elvégzése után kipróbálta magát vetőmag kereskedőként, termelésirányítóként és gépkereskedő cég üzleti vezetőjeként is. 
1969-ben született, hat éves kora óta él Kisbéren. Nős, két gyermek édesapja.

A polgármester találkozni kíván a vállalkozókkal

Körforgalom is épülhet Kisbéren

Az új kisbéri önkormányzat – az ülő sorban jobbról a második



16

– 1964-ben, Dorogon születtem – kez-
di a bemutatkozást a polgármester -, de 
tősgyökeres táti család leszármazottja 
vagyok. Esztergomban érettségiztem, 
főállásban az Országos Mentőszolgá-
latnál dolgoztam mentős tisztként. Van 
egy tanári diplomám is, oxyológiát ta-
nítok egy főiskolán. A mentősök világát 
sem hagytam teljesen magam mögött, 
hiszen a közszférában dolgozóként je-
lenleg is fizetetlen szabadságon vagyok. 
A szakmaiság megtartása és a kredit 
pontok miatt havonta két-három alka-
lommal ingyen és bérmentve dolgozom. 
A mentős életformát nem lehet csak úgy 
otthagyni, úgy vagyok ezzel, akár a vas-
utasok, akiket a mozdony füstje egyszer 
megcsapott… Három gyermekem van. 
Egyikük már dolgozik, a középső most 
érettségizik, a legkisebb pedig nyolca-
dik osztályos.

– Elődeim öröksége – mondja Turi Lajos – 
engem is kötelez. Az alapelv olvasható 
a polgármesteri hivatal homlokzatán is. 
Ez az épület nem egyszerűen egy hiva-
tal, hanem kiemelten A Község Háza, 
amelynek a közösséget kell szolgálnia! 
Ebben a szellemben igyekszem én is vé-
gezni a munkámat. Egyébként nagyon 
szokatlan volt a választási kampány 
Táton, bármilyen eredmény születhetett 
volna, az itt élők azonban a folytatásra 
szavaztak. A képviselő testület tagjai is 

bizonyítottak már korábban, nagy lel-
kesedéssel és hozzáértéssel szolgálták 
a várost, talán nem véletlen, hogy újra 
bizalmat kaptak a tátiaktól. Jómagam 
szolgálatként fogom fel ezt a megbí-
zatást, olyan lehetőségnek, amelynek 
segítségével a köz javára tevékenyked-
hetek.

– Az árvízveszélytől – kezdi el sorolni a 
feladatokat a polgármester – szerencsére a 
jövőben nem kell tartanunk, mondhatni 
Tát majdnem 100%-ban biztonságban 
érezheti magát a Duna áradásaitól. El-
készült a gát, és a második szakaszban 
szeptemberre megvalósult a patakok 
visszatöltése is. Feladatunk a tájsebek 
begyógyítása, a parkosítás az építési 
területeken. Ugyanakkor fel kell készül-
nünk a klímaváltozás lehetőségére is, 
úgyhogy a szomszéd Tokod településsel 
együtt bekapcsolódtunk egy norvég pá-
lyázatba. Ennek segítségével, a Műegye-
tem közreműködésével egy matematikai 
modell dolgoztatik ki, amely választ ad 
arra a kérdésre, hogy a lehullott csapa-
dék és a kommunális víz felgyülemlése 
milyen kapcsolatban van a Duna min-
denkori vízállásával, és milyen módon 
lehet elvezetni. Nemcsak felmérések 
készülnek, hanem engedélyes tervek és 
bizonyos kivitelezések  is, azaz komplex 
módon közelítjük meg a problémát. A 
projekt 2016-ban fejeződik be.

– Másik nagy gondunk – teszi hozzá 
Turi Lajos – a várost kettészelő 10-es 
főút, valamint az esztergomi, a bajnai 
utak és a vasútvonal balesetveszélyes 
közlekedési csomópontja. A probléma 
megoldására elkészültek a tervek, és re-
méljük, hogy a jövő évben megindulhat 
az átépítés, állami beruházásban. Eh-
hez kapcsoljuk a saját munkánkat, ami 
a régi Tát és Újtelep közötti gyalogos és 
kerékpáros összeköttetés megteremté-
sét jelenti.

– Az árvízvédelmi munkálatok elké-
szültével – fejezi be a feladatok felsorolá-
sát Turi Lajos – a védett részen végre 
bővíthetjük ipari területünket, ahol 
helyi és külső vállalkozók vásárolhat-
nak telephelyet, és hozhatnak létre új 
munkahelyeket. Sajnos a halálozások 
száma nálunk is nagyobb a születéseké-
nél, ám a lakosságszám alig csökken. A 
megüresedő portákat ugyanis nagyon 
szívesen vásárolják meg olyanok, akik 
nyugalmasabb környezetre vágynak, 
így sokan költöznek hozzánk Dorogról 
és Esztergomból is. Tátra mindig is jel-
lemző volt az összefogás, ezért bátran 
támaszkodhatunk az itt élő polgárokra, 
civil szervezeteinkre, hogy városunk 
egy virágzó, élhető, kellemes település 
legyen!

Veér Károly

Turi Lajos, Tát város frissen megválasztott polgármestere húsz éve tagja a képviselőtestületnek. 1998 óta al-
polgármesterként szolgálta a települést. Ahogy fogalmaz, méltó szeretne lenni városvezetőként nagytiszteletű 
elődei, Kátai Ferenc és Szenes Lajos örökségéhez.

Az elődök nyomdokain haladva

A tátiak a folytatásra szavaztak

ÚJ VÁROSVEZETŐK

Az új táti önkormányzat alakuló ülése. 
Balról a hetedik Turi Lajos polgármester.
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- Kezdjük egy rövid önéletrajzzal!
- Vidékfejlesztési mérnöknek tanultam, de 
valójában informatika, telekommunikáció, 
biztonsági megoldások területén dolgoz-
tam, majd két éve családi vállalkozásba 
fogtunk, egy helyi hirdetési újság kiadói 
vagyunk. Tizenkét éve Velencén élek, fele-
ségemmel és 10 éves fiammal. Amanda lá-
nyom Budapesten él korábbi feleségemmel, 
nagylányom Barbara pedig már saját, önálló 
életét éli.

- Meglepte a győzelem? Az, hogy a helyiek 
változást akartak?
- Őszintén szólva nem. Egyrészt mert a 
korábbi vezetés a kormányzati adósság-
konszolidáció ellenére – megközelítőleg 1,6 
milliárd forint hitelt vállaltak át Velencétől -,  
újra az eladósodás irányába sodorta a vá-
rost. Másrészt a sikertörténetnek beállított 
korzó-beruházás koránt sem volt annyira 
általánosan elfogadott. Befejezni is csak 
újabb kormányzati segítséggel sikerült, mi-
után bebizonyosodott a számítások alapján, 
hogy az akkor már jó ideje leállt, gyakor-
latilag megrekedt beruházást olcsóbb be-
fejezni, mint visszabontani. A létesítmény 
hatásai hosszú távon fognak érvényesül-
ni, mind idegenforgalomban, mind a helyi 
gazdaságban, közösségi tér funkciójában, 
helyi közösségfejlesztésben. Ma a lehetősé-
geinkhez képest megpróbáljuk hasznosí-
tani, értelmesen kihasználni az épületet és 
az adottságait. Rendezvényeket szervezünk 
oda: mikulásnapot, bálokat, tökös mulat-
ságot. Nyilván még az út elején járunk, de 
igyekszünk, hogy mielőbb sikertörténetről 
beszélhessünk, ha a Korzó szóba kerül.
- Velencén már régóta érett a helyzet a vál-
tásra. Eddig mindez csak azért nem történ-
hetett meg, mert nem volt egységes a jobb-
oldal. Éppen ezért, helyi Fidesz elnökként 
első perctől arra törekedtem, hogy egységet 
alkossunk. Közös célokat tűztünk ki, és 
keményen dolgoztunk is érte, aminek meg 
is lett az eredménye. A korábbi városveze-
tésnek komoly kihívói lettünk, kidolgozott 
stratégiánk volt, melyet tudatosan végre is 
hajtottunk. A függetlennek mondott – meg-
győződésem szerint baloldali – városveze-
tés gyakorlatilag széthullott. Itt volt az ideje 
a váltásnak, mint ahogy itt az ideje a turiz-
mus mellett más lehetőségeket is teremteni 
a további fejlődéshez.

- Milyen új lehetőségekre gondol?
- A korábbi vezetés kizárólag a turizmust 
tartotta üdvözítő megoldásnak, sajnos nem 
sikerült jól csinálniuk. Velence lekerült a 
turisztikai térképről. A korábbi harmadik 
helyéről ma, ki sem merem mondani hánya-
dik helyre csúszott vissza. Sok más telepü-
lés egyszerűen elrohant mellettünk. Pedig 
ilyen adottságokkal csak igen kevés ren-
delkezik közülük. Egyszerűen képtelenek 

voltunk élni a lehetőségeinkkel. Nekünk, 
az új vezetésnek az a célunk, hogy Velence 
legyen a Velencei-tó gyöngyszeme, anélkül, 
hogy ezzel a többi, szomszédos települést 
lebecsülnénk. Saját profi nagyrendezvé-
nyekben gondolkodunk. Túl kell lépnünk 
önmagunkon. Olyan események gazdájává 
kell válnunk, amelyek országos vagy még 
inkább nemzetközi hírűek lehetnek, és ame-
lyek messzire viszik Velence, a Velencei-tó 
hírnevét. Erre vonatkozóan már konkrét 
tárgyalásokat folytatunk. Februárban nagy-
szabású karnevált rendezünk, melyre meg-
hívtuk a busójárókat a komplett program-

jukkal. Aláírás előtt állunk az EFOTT-tal. 
Egy hároméves szerződésről van szó, idén 
lesznek negyven évesek, és méltó helyszínt 
keresnek az ünnepléshez, ami Velence lesz.
- Visszatérve a gondolathoz, a turizmus 
mellett más lehetőségeink is lehetnek. Be-
vételszerzés tekintetében új alternatívák fel-
kutatásán dolgozunk, hiszen kifejezetten jó 
adottságokkal bírunk. Ezek megvalósítása 
nagymértékben elősegítené a település to-

vábbi fejlődését, munkahelyek teremtését. 
Természetesen ez egy hosszabb folyamat 
lesz, ennek a feltételeit – az infrastruktúrát 
– még meg kell teremtenünk. Fontos, hogy 
kifejezetten a könnyűiparban gondolko-
dunk, amellett, hogy a környezetvédelmi 
előírásokhoz szigorúan ragaszkodunk.
- A retró divatos a ruhában, a zenében, de 
nem a strandokon, az elhanyagolt utcákon, 
és a középületeken. Velencén – a vadonatúj 
korzótól eltekintve – minden retrónak szá-
mít. Ideje már modernizálnunk.

-réz

A kétmilliárdos korzó- és strand-beruházás átadása után az ember úgy gondolta, hogy a városvezetés sikere ezzel 
garantált. A velenceiek azonban másképp ítélték meg a helyzetet: új polgármestert, új városvezetést választottak. 
Koszti Andrást bemutatkozásra kértük, és arra is kíváncsiak voltunk, mit is szeretnének, mire szavaztak, és mire nem 
a velenceiek.

A korzó a várt győzelem helyett polgármester-váltást hozott

A Velencei-tó gyöngyszeme Velence legyen!
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A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény megváltozott szervezeti fel-
tételeket ír elő az állami felsőoktatási in-
tézményekre vonatkozóan. A felsőoktatási 
intézmény első számú felelős vezetője és 
képviselője a rektor, aki felel a felsőoktatási 
intézmény alaptevékenységének megfelelő 
működéséért, ennek keretében gyakorolja 
az oktatói, kutatói, illetve tanári munkakör-
ben foglalkoztatottak felett a munkáltatói jo-
gokat, illetve az oktatással, kutatással össze-
függő megbízási jogviszonnyal kapcsolatos, 
a megbízót illető jogosultságokat. 
Az állami felsőoktatási intézményben az 
intézmény működtetését a kancellár vég-
zi, aki felel a felsőoktatási intézmény gaz-
dasági, pénzügyi, kontrolling, számviteli, 
munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai 

tevékenységéért, az intézmény vagyongaz-
dálkodásáért, irányítja e területen a műkö-
dést, gyakorolja a munkáltatói jogokat. A 
Dunaújvárosi Főiskolán a kancellári felada-
tokat 2014. november 15-től Mészáros Virág 
korábbi főtitkár, megbízott humán- és jogi 
igazgató látja el.

– Én személyesen üdvözlöm - mondta az új 
kancellár bemutatásakor Dr. András Ist-
ván, a Dunaújvárosi Főiskola rektora - e 
törvényi változások által megkívánt módosításo-
kat, hiszen a minőségi oktatás és kutatási fókusz 
mellett a szakmai tevékenységek mélyebb szintű 
támogatására adnak lehetőséget. Az új felsőok-
tatási stratégiához igazodóan a Dunaújvárosi 
Főiskola megfogalmazott célja az Alkalmazott 
Tudományok Egyetemeként való működés, amit 

támogat a kancellária intézménye. Az új szer-
vezeti felépítésnek köszönhetően a működtetés 
apró-cseprő, időrabló problémáit a kancellária 
menedzseli, ezáltal áramvonalasabban tudunk 
stratégiai kérdésekkel foglalkozni. Összességé-
ben a változás abszolút pozitív, a rektori és a 
kancellári munkamegosztás révén több energiám 
jut szakmai és felsőoktatási stratégiai kérdések-
kel foglalkozni. Az MRK elnökségében betöltött 
szerepem által aktívan tudjuk artikulálni véle-
ményünket, mely rengeteg munkával és a külön-
böző hazai, valamint nemzetközi fórumokon való 
jelenléttel jár majd. 
– Szerencsésnek tartom – kezdte programis-
mertetőjét Mészáros Virág kancellár -, hogy 
az elmúlt egy évet a Dunaújvárosi Főiskola köte-
lékében töltöttem, hiszen a folyamatok nagy ré-
szének megismerése a mostani munkakörömben 
helyzeti előnyt jelent.
– Tevékenységemet három fő alapelv mellett 
végzem. Rendkívül fontosnak tartom a rektorral 
való együttműködést, hiszen a szakmai tartalom 
(oktatás-kutatás) szorosan összefügg a működte-
téssel, nem értelmezhetőek egymás nélkül. A fe-
lelősség szempontjából való jogalkotói elkülönítés 
a letisztult szakmai funkciókat támogatja.
– Másik fő célkitűzésem a tulajdonosi szemlé-
let, az átláthatóság és a jó gazda szerepkör, amit 
munkám során kiemelten fogok szem előtt tarta-
ni. A főiskola ebből a szempontból is szerencsés-
nek mondható, hiszen ez eddig is központi kérdés 
volt az intézmény életében. Célom a minőségi 
szakmai tartalmat támogató szükséges és elégsé-
ges szabályozottság jelenléte, nem feltétlen elmé-
leti, hanem inkább gyakorlati szabályzók mentén 
való irányítás.
– A harmadik alapelv a szolgáltatás központúság, 
melyet minden kollégámtól elvárok. Az intéz-
mény jelen életszakaszában, amikor meghatározó 
az ipari szereplők felé való nyitás, illetve az ipari 
kapcsolatok felerősítése (ezáltal a saját bevételi 
források és a társadalmi beágyazódás megerő-
sítése) elengedhetetlen a szolgáltatás-központú, 
gyors reakcióidejű szervezeti működés. 
– Az új működési rend elfogadásával kapcsolatos 
véleményezési folyamat már elindult a Szakszer-
vezettel és a Közalkalmazotti Tanáccsal. Decem-
ber 5-én a Szervezeti és Működési Szabályzatot 
megalapozó organogram elfogadásának előter-
jesztését napirendi pontként a Szenátus tárgyal-
ta. Ez után a Szervezeti és Működési Szabályzat 
alapos kidolgozása történik. Várakozásaink sze-
rint legkésőbb 2015. február 1-től az új SZMSZ-
ben meghatározottak szerint folytatjuk működé-
sünket.

Tárnay Olivér

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere október 31-én jelentette be huszonegy felsőoktatási intézmény kancellárjá-
nak nevét.  A Dunaújvárosi Főiskolán a kancellári feladatokat 2014. november 15-étől Mészáros Virág korábbi főtitkár, meg-
bízott humán- és jogi igazgató látja el, aki tevékenységét három fő alapelv mellett végzi majd.

Letisztult szakmai funkciók a Dunaújvárosi Főiskolán

Mészáros Virág lett a kancellár

Mészáros Virág, a Dunaújvárosi Főiskola kancellárja



Ismét fényárban a bazIlIka!
Esztergom - December 12-től ismét teljes pom-
pájában ragyog esténként a Bazilika. Az önkor-
mányzat által felkért helyi szakember átvizsgálta az 
utóbbi években elhanyagolt díszvilágítási rendszert, 
majd az önkormányzat a Bazilika gondnokságával 
egyeztetve intézkedett arról, hogy esténként ismét 

fényárban fürödjön Esztergom ékessége. A Bazilika 
fényei az ünnepi időszakban, január 6-ig, azaz Víz-
keresztig mindennap felkapcsolnak majd, ezt köve-
tően pedig megtörténik a díszkivilágítás komplett 
karbantartása, hogy a jövőben biztosítva legyen a 
város jelképének méltó esti megvilágítása.

Megszűnik a Polgárdi Járás
Fejér megye – December 31-ével megszűnik a 
Polgárdi Járás. Az érintett települések részben az 
Enyingi Járáshoz kerülnek (Kisláng, Lepsény, Má-
tyásdomb, Mezőszentgyörgy), részben pedig a 
Székesfehérvári Járáshoz (Füle, Jenő, Kőszárhegy, 
Nádasdladány, Polgárdi). A járási hivatalok illeté-
kességi területének Fejér megyei változtatásai közé 
tartozik az is: a Székesfehérvári Járástól a Bicskei 
Járáshoz kerül Gánt, valamint a Móri Járásba kerül 
Magyaralmás. Mint arról a Fejér Megyei Kormány-
hivatal már korábban tájékoztatást adott, Polgárdi-
ban járási kirendeltség működik január elsejétől, és 
megmarad az okmányirodai, gyámügyi feladatellá-
tás, továbbá a hatósági, szociális ügyeket is helyben 
lehet majd intézni.

ÚJ TourinforM iroda nyílT
Gárdony - A gárdonyi TDM több programmal is 
megörvendeztette Luca napján a gárdonyiakat. 
Megnyílt az új Tourinform iroda és ajándékbolt. A 
TDM a városház előtti területen adventi vásárral 
kedveskedett a lakosságnak, ahol vásári finomsá-

gokat, karácsonyi asztaldíszt, koszorút is vehetnek 
az ide látogatók. Hivatalosan is megnyílt 
az új Tourinform iroda és ajándékbolt az-
zal a plusz szolgáltatással, hogy helyi kéz-
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Dr. Áldozó Tamás beszámolt arról is, 
hogy a város minden évben megvásá-
rolja a GFK vásárlóerő kimutatási ta-
nulmányát, mely dokumentum mérési 
módszerei Európa-szerte egyeznek, így 
az egyes települések eredményei össze-
hasonlíthatók egymással. 

- A vásárlóerő azt jelenti, hogy mekkora az 
adólevonások után egy főre jutó elkölthető 
jövedelem. Ennek a számításnak az alapját a 
személyi jövedelemadóból származó adatok, 
illetve az állami juttatásokkal kapcsolatos 
statisztikák adják. A tanulmány szerint a 
város vásárlóerő-paritáson mért indexe, 
azaz a helyiek elkölthető jövedelme az el-
múlt három évben folyamatosan zárkózott 
fel az országos átlaghoz – fogalmazott a 
polgármester.

Az adatok szerint ez az index 2012-ben 
96,6 százalékon állt, míg 2014-re 99,6 
százalékra ugrott. Emellett a pápai járás 
felzárkózása is folyamatos, azonban az 
országos átlagtól legalább 5 százalék-
ponttal elmarad. A tanulmányból kitű-
nik, vannak a megyében olyan városok, 
amelyek magasabb jövedelmet mutat-
nak fel: a lista elején Balatonalmádi áll, 
majd Veszprém, Ajka, Várpalota, Zirc, 
Balatonfüred, Tapolca és Pápa a sor-

rend. A sort Sümeg és Devecser zárják 
a megyében.

- Az állandó pápai lakhellyel rendelkező 
álláskeresők aránya a munkaképes korú 
lakossághoz viszonyítva folyamatosan csök-
ken – emelte ki a polgármester. - 2010 
februárjában volt a mélypont és 2014 októ-
berére eljutottunk oda, hogy ez a ráta 4 szá-
zalék alá csökkent. A 3,93 százalékos rátát 
a közgazdaságtanban egyébként a teljes fog-
lalkoztatáshoz közeli állapotnak szokták mi-
nősíteni. Ez az adat 860 álláskeresőt jelent, 
melyben a közfoglalkoztatásban résztvevők 
nem szerepelnek, számuk közel 200-ra tehe-
tő. A munkaügyi központ kínálatában pedig 
kb. 350 üres álláshely szerepel. Ezeknek fele 
betanított munkát igénylő, részben pedig 
szakképzettséget kívánó álláshelyek.

A városvezető beszélt arról is, hogy 
megoldásokat kell keresni a munka-
erőhiány feloldására. Ezt részben a 
munkaerő mobilitásának biztosításá-
val, másrészt pedig a szakképzésben 
történő koordinációs szerepvállalással 
érhetik el. A város által minden évben 
megvásárolt GFK-stanulmányok elér-
hetők a Jókai Mór Városi Könyvtár ál-
lományában. 

Forrás: Pápa Ma

A helyi gazdaság folyamatosan erősödik, képes arra, hogy minél több 
munkahelyet teremtsen és arra is, hogy minél magasabb jövedelmet biz-
tosítson a munkavállalóknak – jelentette ki sajtótájékoztatóján dr. Áldozó 
Tamás, Pápa város első embere. A városvezető beszámolt arról is, a 31450 
polgárból tavaly 14807-en nyújtottak be adóbevallást, tehát a pápaiak 47 
százalékának volt adóköteles jövedelme.

Pápán erősödik a helyi gazdaság

Jelentősen nőtt a 
foglalkoztatás

A
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Ünnepi közgyűlés

A város új kitüntetettjei, Hamar László lel-
kész, Boros Ilona, a díjazott Népház Show 
Formációs Tánc Egyesület vezetője és Sala-
mon Hugó, A Vértes Agorájának szakmai 
vezetője Schmidt Csaba polgármestertől 
vehették át a díjakat, aki ünnepi beszédében 
példaértékűnek és követendőnek nevezte 
munkájukat és a különböző szakterületeken 
elért eredményeiket.
A díjak átadása között a közönség Tatabá-
nya Város Szimfonikus Zenekarának elő-
adásában Erkel Ferenc ünnepi nyitányából 
hallhatott részletet, de felcsendült a Hunya-
di László című opera Palotása és Johannes 
Brahms V. magyar tánca is. A műsort a Roz-
maringos Bányász Egylet tagjai zárták, és 
az egybegyűltekkel közösen elénekelték a 
Bányász Himnuszt.

Hamar László - Szabó Ignác díj 

Hamar László az Óvárosi Református Egy-
házközség szolgálatra való meghívására 
lelkészként került Tatabányára. A gondjaira 
bízott hívek és a kis közösség hitéleti szere-
peinek felvállalása mellett a város nagyobb 
közösségei részére is vállal szolgálatokat. 
Az egyházközségi lelki gondozás mellett el-
látja a Szent Borbála Kórház kórházlelkészi 
szolgálatát. Heti rendszerességgel látogatja 
és biztatja a kórház betegeit.

A kórház keretein belül jelentős munkát 
vállal az intézmény Mentálhigiénés Köz-
pontjának, a Megyei Drogambulanciának 
a munkájában, elsősorban a kábítószer fo-
gyasztás miatt eljárás alá vont emberek, 
fiatalok megelőző, elterelő csoportos fog-
lalkozásainak vezetésében, de a pszichiá-
ter, addiktológus szakorvos kérésére egyé-
ni readaptációs betegvezetéseket is vállal.
Lelkésztársával együtt elindította a Kodály 
téri Csellengők Klubbot, ahol olyan fiatalok-
kal keres kapcsolatot, akik az otthonukkal 
szemben az utcát részesítik előnyben. 

Népház Show Formációs 
Tánc Egyesület - Ezüst Turul Díj 

A Népház Show Formációs Tánc Egyesü-
let elődjét Boros Ilona, az együttes vezető-
je 1989-ben, 25 évvel ezelőtt azzal a céllal 
alapította, hogy az akkor Magyarországon 
megjelenő aerobik kultúrát népszerűsítse. 
A Jászai Mari Színház, Népházban helyet 
kapó tánccsoport már utánpótlás neveléssel 
is elkezdett foglalkozni, így jelenleg hat cso-
portban 120 óvodás és kisiskolás korú gyer-
meket oktatnak a művészeti vezető munká-
ját segítve a táncegyüttes vezető táncosaiból 
verbuválódott táncoktatók. A táncegyüttes 
az elmúlt 25 évben több európai országban 
mutatkozott be sikerrel, német, francia, len-
gyel, portugál és skót színpadokat hódítot-
tak meg.

Salamon Hugó – 
Tatabánya Díszpolgára 

Salamon Hugó az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Karán népművelés szakon végzett, majd 
a Magyar Iparművészeti Főiskola művészeti 
és szakmenedzser szakán is diplomát szer-
zett. 1987-ben került A Vértes Agorája jog-
elődje, a Közművelődés Háza élére igazgató-
ként. A ház 1988-ban elnyerte a Művelődési 
Minisztérium „leginnovatívabb művelődési 
intézmények” fődíját. A Közművelődés Há-
zából indult útjára a város színháza, rádió-
ja, újságja, CD-és könyvkiadása, tehetség-
gondozó táborok, strandok működtetése 
(Várudvari Játékok, a Tatai Víz, Zene, Virág 
Fesztivál elődje). Innen indult útjára a Tata-
bányai Szentivánéji Karnevál, a Társasági 
Estély, a Tatabányai Zenei Esték a Kortárs 
Galéria és még számos színvonalas kulturá-
lis program és esemény. 
2012-ben létrejött az Agora Nonprofit Kft., és 
Salamon Hugót bízták meg A Vértes Ago-
rája szakmai vezetésével. Megnyitása után 
rövid egy év elteltével ismét felfigyelt az in-
tézményre az országos kulturális szakma. 
A Vértes Agorájában az egyetemes és kor-
társ kultúra értékeinek közvetítése, a helyi 
alkotók, alkotóműhelyek támogatása, a te-
hetséggondozás, szórakoztató programok 
szervezése és a sokrétű információszerzés 
is helyet kap.

Szent Borbála, a bányászok védőszentjének napján a Jászai Mari Színház, Népházban adták át Tatabánya Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának legmagasabb kitüntetéseit, a Szabó Ignác díjat, az Ezüst Turul Díjat és a Tatabánya Díszpol-
gára címet.

Idén is díjazták a kiemelkedő teljesítményeket Tatabányán

Kitüntetések Szent Borbála napján



művesek portékáit is megvásárolhatják a 
betérők. A kellemes vásári sokadalomban 

a gyerekeket játszóházi program várta, az Alborada 
Kórus pedig kis koncerttel kedveskedve közös dalo-
lásra serkentette a nézőket.

ÚJdonság a duna MÚzeuMban
Esztergom - December 17-én adták át a Magyar 
Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum – ismertebb 
nevén az esztergomi Duna Múzeum - legújabb kiál-

lítási egységét. Az uniós támogatással megvalósult 
látványtár a múzeumra jellemző interaktív módon 
teszi a nagyközönség számára is megismerhetővé 
az intézmény gyűjteményeinek legszebb, legérde-
kesebb darabjait.

rönkszauna kerT a fürdőben
Komárom - Saját erőből finanszírozta a rönkszauna 
kert kialakítását a Komáromi Gyógyfürdő. A ven-
dégek már használatba is vehették az új szaunát, 
melynek kialakítása a római fürdőkultúrát idézi. 
Ahogy a Komáromi Gyógyfürdő vezetője, Kovács 
Károly az ünnepségen megfogalmazta, a beruhá-
zás több szempontból is egyedülálló, mert a kör-

nyékben nincs még egy olyan fürdő, ahol ekkora 
rönkszauna működne, illetve hangulatában is uni-
kális, az 1700 éve helyi fürdőkultúrát jeleníti meg. 
A fejlesztések ezzel nem értek véget, hiszen a bel-
téri szauna rész is megújult, két lépcsőben. Itt is 
a brigetiói múlt elevenedik majd meg, de tervben 
van egy sószoba és egy törökfürdő kialakítása is. 
A Gyógyfürdő minden beruházástól a vendégforga-
lom növekedését várja.
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A veszprémi Tourinform nemrégiben mu-
tatta be a közeljövőben záruló „Veszprém 
a királynék városa” projektjének eredmé-
nyeit a Hangvillában. A Veszprémi Turisz-
tikai Közhasznú Nonprofit Kft. 43.244.624 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert 
el a Közép-dunántúli Operatív Program 
„Helyi és térségi turisztikai desztinációs 
menedzsment szervezetek és turisztikai 
klaszterek létrehozása és fejlesztése” nevű 
program keretében. A „Veszprém a ki-
rálynék városa” című projekt célja a város 
turisztikai marketingjének erősítése, és a 
Veszprém márka építése volt.

Mártonné Máthé Kinga (a fenti képen), 
a Magyar Turizmus Zrt. belföldi igazga-
tója elmondta, hogy Veszprém országos 
viszonylatban is ritkának mondható tu-
risztikai fejlődésen keresztül ment át az 
elmúlt időszakban. A projekt hozománya 
többek között az is, hogy idén 14-15 %-kal 
nőtt a városi kereskedelmi szálláshelyeken 
lévő vendégforgalom. Véleménye szerint 
Veszprém jelentős előrelépést tett a turiz-
musmarketingben, hiszen olyan techniká-
kat használtak fel a kampány során, ame-
lyek trendivé és fiatalossá tették a várost. 
Megjegyezte, hogy Veszprémen kívül 
kevés olyan város van, aki az elnyert tá-
mogatásokat ilyen látványosan és kézzel-
foghatóan használta volna fel sikeresen.
Porga Gyula polgármester kijelentette: 
minden stratégia annyit ér, amennyit 
megvalósítanak belőle. Érdekességként 
elmondta, hogy a város két éve fogadta el 
a városmarketing stratégiát, amit a Mar-
keting Szövetség is elismert, különdíjban 
részesítve a város új arculatát. Kiemelte, 
hogy a város egyenlő mértékben igyek-
szik egyszerre szolgálni a turisták és az itt 
élők igényeit is. Az elmúlt évek tapasztala-
tai alapján Veszprém a turisztika területén 
sikeres, és a következő fejlesztési cikluson 
sem kívánnak ezen változtatni. A polgár-
mester szeretné, ha a város továbbra is 
minden korosztálynak tudna különleges-
ségeket és élményeket mutatni.

Bérczi Beáta, a Veszprémi Turisztikai 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője is-
mertette a Bakony és Balaton térségi TDM 
szervezet fejlesztéseivel összhangban vég-
rehajtott „Veszprém a királynék városa” 
projektjének eddig megvalósult elemeit.

Többek között megtudtuk, hogy az 
elnyert pénzből:

Kialakították az Óváros tér 2. szám a TDM 
szervezet háttérirodáját.
Bevezettek két új szolgáltatást: a kerékpár-
bérlést és a csomagmegőrzést.
Új információs kiadványok jöttek létre: 
Útitárs magyar angol és német nyelven, 
többnyelvű Infotérkép, három nyelvű 
szállás és étteremajánló, megújult az on-
line felület: www.veszpreminfo.hu.
PR cikkek jelentek meg országos médiu-
mokban, például a Nők Lapjában.
Óriásplakát kampányok zajlottak ország-
szerte.
Mobil eszközökre optimalizált webes al-
kalmazást hoztak létre.
Köztéri ingyenes wifi hozzáférési pontok 
a Kossuth utcán, a Várban és az Állatkert-
ben.
Turisztikai információnyújtás fejlesztése 
keretében gyalogos iránytótáblák, térké-
pes táblák és a mobil köztéri installáció 
kerültek kihelyezésre.
Két tanulmányutat, ún. „studytour”-t 
szerveztek a marketingtevékenység segí-
tésére: szlovák, bajor és osztrák újságírók 
és szakemberek érkeztek a városba.
Lezajlott a turizmusban dolgozó partne-
rek, helyi szakemberek képzése.
Belföldi tanulmányutakat szerveztek a 
kollegák számára.
Kidolgoztak egy vendégkör felmérést és 
vendégelégedettség-mérést, ami a jövőbe-
ni marketingtevékenységet segíti.
Tanulmányt készítettek, ami a helyi kíná-
lati és fejlesztési lehetőségeit vizsgálja az 
adottságok figyelembevételével.

Forrás: vehir.hu

Sikeresen használták fel az elnyert támogatásokat

Veszprém a 
királynék városa

Porga Gyula és Bérczi Beáta

A
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ÖNKORMÁNYZAT

A város legnagyobb foglalkoztató és legtöbb 
helyi adót befizető cégeit, vállalkozásait fo-
gadták ünnepélyes keretek között december 
10-én a Csók István Képtárban. Az évzáró 
eseményen dr. Cser-Palkovics András pol-
gármester mondott köszönetet a város kö-
zössége érdekében végzett munkáért.
„Minden partnerünknek köszönöm azt, 
hogy a napi teendők elvégzése mellett a 
nagy foglalkoztatók, a nagy helyi adófize-
tők a társadalmi felelősségvállalásban élen-
jártak. Plusz feladatokat vállaltak 2014-ben 
is Székesfehérvár fejlődése érdekében.” Dr. 
Cser-Palkovics András példaként említette 
a KÉPES program mellett azokat az egyedi 
akciókat, támogatásokat, amelyek megva-
lósításában a cégvezetők és munkatársaik 
mindig jó partnerei Székesfehérvár Önkor-
mányzatának. „Azt kívánom, hogy ebben 
az összefogásban, együttműködésben kö-
zösen tudjuk ezt a várost fejleszteni, hiszen 
akkor tud városunk erősödni, ha a helyi 
gazdaság erősödik. A gazdaság is akkor 
növekszik tartósan, fenntartható módon, ha 
a város adta környezet, infrastruktúra is fo-
lyamatosan fejlődni, erősödni tud. Ez a mi 
közös kihívásunk és feladatunk!”
Székesfehérvár polgármestere kiemelte 
azokat a speciális kérdéseket is, amelyek a 
munkaerőhiányból és ehhez kapcsolódóan a 
képzési struktúra változásainak feladatából 
adódnak. Dr. Cser-Palkovics András beszélt 
a középfokú és a felsőfokú szakképzésről 
is. Mint mondta, elindult a duális képzés-
ben az az akkreditációs folyamat az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Karon, amely-

lyel informatikus képzés és gépészmérnök 
képzés indulhat annak érdekében, hogy a 
munkaerőhiány ne legyen gátja a gazdaság 
növekedésének Székesfehérváron. ”Ha ez 
így lesz, akkor egészséges módon tud nö-
vekedni a város bevétele is, melyet Székes-
fehérvár fejlesztésére fordíthatunk.” – zárta 
köszöntőjét a polgármester.
Az évzáró rendezvényen került sor a „Szé-
kesfehérvár Gazdaságáért” díj átadására. 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat Közgyűlése Molnár Tamás, 
a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügy-
vezető igazgatója részére adományozta a 
díjat.  
Molnár Tamás 2012 márciusa óta irányítja 
a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség munkáját. Óriási a feladat és 
egyben a felelősség is, amit kollégáival kö-
zösen vállalnak, hiszen az európai uniós 
támogatások felhasználásának motorjai ők 
három megye vonatkozásában is.
Molnár Tamás vezetői tapasztalatait a bank-
szektorban szerezte, ahol a KDRFÜ előtt 
dolgozott. A Magyar Fejlesztési Banknál, 
valamint a Magyar Gazdaságfejlesztési 
Központnál töltött két évtized alatt is kap-
csolatban állt Fejér megye, illetve a Közép-
Dunántúli Régió gazdaságával, az évek 
során átfogó ismereteket szerzett régiónk 
fejlődéséről, fejlesztési lehetőségeiről.
Székesfehérvár városa, valamint az itt mű-
ködő cégek, intézmények és minden poten-
ciális pályázó számára kulcsszereplő Mol-
nár Tamás és az általa vezetett szervezet, 

hiszen a pályázati úton történő forrásszer-
zéstől a sikeres elszámolás lezárásáig kell 
együttműködnie velük mindenkinek. „El-
sődleges célom, hogy a Kedvezményezettek 
a lehető legtöbb segítséget megkapják a pro-
jektjeik előkészítéséhez, megvalósításához.” 
– ez volt az ügyvezető igazgató hitvallása 
kinevezésekor és azóta is a régió fejleszté-
séért dolgozik.
Az ügyvezető igazgató és az ügynökség 
munkatársai évek óta kiemelkedő munkát 
végeznek a pályázati lehetőségek megis-
mertetésében, nagy lelkesedéssel és türe-
lemmel adnak tájékoztatást a tudnivalókról. 
Tevékenységük elismerése, hogy nagyon 
sok sikeres pályázat született az elmúlt 
években, melyek eredményeként számos, az 
itt élők számára fontos önkormányzati be-
ruházás és fejlesztés valósult meg, valamint 
az ipari parkokban is új üzemcsarnokok 
épültek és épülnek, a termeléshez szüksé-
ges gépbeszerzések történhettek meg.
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökség tevékenysége komoly szerepet 
játszik Székesfehérvár és a régió gazdasági 
fejlődésében, melyért a város közgyűlése 
a „Székesfehérvár Gazdaságáért” díj oda-
ítélésével szeretne köszönetet mondani és 
további ösztönzést adni. A méltatásban 
elhangzott az is, hogy a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége az idén 
tizenhatodik alkalommal rendezte meg ha-
gyományos év végi ünnepségét, a Vállalko-
zók Napját, amelyen Magyar Gazdaságért 
Díj kitüntetést vett át Molnár Tamás.

tárnay

Ünnepélyes keretek között, az évzáró rendezvény keretében mondott köszönetet dr. Cser-Palkovics András polgármester a 
városban működő nagyfoglalkoztató cégek képviselőinek. A város vezetője az eseményen adta át a „Székesfehérvár Gazda-
ságáért” díjat, amelyet idén Molnár Tamásnak ítélt oda a képviselőtestület. A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója néhány nappal ezelőtt a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 
által rendezett Vállalkozók Napján átvette a Magyar Gazdaságért Díj kitüntetést is.

A város akkor fejlődik, ha erősödik a gazdasága 

Átadták a 
„Székesfehérvár Gazdaságáért” díjat
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GazDasáG, vállalkozás

Gábor Dénes-díjasok a Pannon Egyetemen

A Gábor Dénes-díj kitüntetettjei tartottak szakmai ülést a Pannon Egyetemen 
december 5-én Veszprémben. A látogatás keretében Dr. Friedler Ferenc rek-
tor bemutatta az intézményt, a gazdaság igényeit teljesítő műszaki felsőoktatás 
struktúráját. 
Dr. Darvas Ferenc, a klub elnöke kiemelte: A klub fontos célkitűzése, hogy az 
innováció segítésén túl tevékenysége kiterjed a tehetséges diákok támogatá-
sára is. A gazdasági fejlődés és stabil társadalom aligha működhet innováció 
hiányában, ahogy korunkban az oktatás sem lehet eredményes új módszerek 
alkalmazása nélkül. 
A szakmai program keretében a résztvevők megismerhették a Pannon Egyetem 
Műszaki Informatikai Kar által alapított és középiskolások számára működtetett 
országos Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola tevékenységét és ered-
ményeit.

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

Tatabánya
- Siófokon rendezték – idézi fel az ese-
ményt Honosiné Máhr Ágnes – a Magyar 
Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Tár-
saság (MLBKT) konferenciáját, ahol veze-
tő társaimmal, Honosi Mihállyal és Máhr 
Zoltánnal a társaság elnökétől, Prof. dr. 
Chikán Attilától vehettük át az elismerést. 
Hasonló díjat a KKV szektorban lévő cég 
már régen kapott! Pályázatunk címe „In-
telligens interaktív logisztika - felhőtáblák 
a logisztikában” volt, és a témában elő-
adást is tarthattam a konferencián.

Cikkünk a 34. oldalon

Komárom-Esztergom 

megye
Komárom-Esztergom megyéből négyen - 
Dr. Szerencsés László, a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke, a NOVIMPEX Kft., Beiermeiszter 
György, a Gasztro-KristályZrt., Pata-
ki Csaba, a Fisch Kft. és Török László, a 
Grundfos Magyarország Kft. cégvezetője  
- vehettek át rangos elismerést Demján 
Sándortól és Varga Mihálytól.

Cikkünk a 35. oldalon

„A belső kultúránk két lényeges eleme: a költségérzékenység, és a kockázatérzékenység. Az utóbbi 
már az első perctől kezdve kiemeltszempont volt a számunkra.”

sinkó ottó



- A rendszerváltást követően a nagy álla-
mi vállalatainkat privatizálták, közülük 
sok külföldi kézbe kerül. Néhány év alatt a 
legtöbbjüket utolérte a vég: tönkre mentek, 
bezártak, helyüket nemzetközi vállalatok 
foglalták el a piacon. A VIDEOTON-nak 
hogyan sikerült ezt elkerülnie?
- Nagyon fontos tényező, hogy volt egy 
megfelelő pénzügyi szándék a továbbvi-
telre. Ez azonban – bár nélkülözhetetlen 
eleme volt a túlélésnek – mégis csupán 
egyharmad részben játszott szerepet. A 
fennmaradó kétharmad az új cégvezetés-
nek volt köszönhető.  Ez alatt nem csak 
magamat, és tulajdonos társaimat, Széles 
Gábort és Lakatos Pétert értem, hanem azt 
a VIDEOTON-középvonalat, azokat a ve-

zetőket, akiket az akkori csapatból válogat-
tunk össze. Az új vezetés számára kihívás-
sá vált az átalakulás, a túlélés. Úgy éreztük, 
a piacgazdaság érvényesülésének egyfajta 
jelképévé vált a VIDEOTON. Sokan nyitot-
tan fogadtak bennünket, de szép számmal 
akadtak ellenzőink is. Nem volt könnyű 
elhitetnünk, hogy hosszú távú tulajdonos-
ként gondolkodunk és cselekszünk. Táma-
dások kereszttüzében találtuk magunkat, 
mind a mindenkori kormányzat oldaláról, 
mind a volt „vidisek” és a helyiek tekinte-
tében. Nemhogy hátszelünk nem volt, de 
folyamatosan akadályokba ütköztünk. Idő-
vel aztán – az elfogadás folyamatának ez is 
a része – az elutasítás átfordult egy pozitív 
megítélésbe, az egykori ellenzők nagy ré-
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Ki gondolná, hogy hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő ipari városa, Székesfe-
hérvár, alig 75 éve még mezővárosként élte mindennapjait, és legfőbb feladatának az 
ipar letelepítését, az ipari munkahelyek megteremtését tekintette. Ennyi év távlatában 
látszik igazán, milyen nagy hatású döntés volt a város életére a VIDEOTON – illetve 
akkori nevén még Vadásztöltény-, Gyutacs- és Fémárugyár – letelepítése. Még ennél 
is nagyobb eredménynek számít azonban, hogy a vállalat – háborúkon, válságokon, 
rendszerváltáson is túljutva -, ma erősebb, mint valaha. Hazánk legnagyobb magyar 
tulajdonban lévő ipari vállalatcsoportja, mely gyártási és gyártáshoz kapcsolódó szol-
gáltatásokat kínál ipari vállalatok részére, és melyet teljesítménye alapján a világ él-
vonalában tartanak számon. A VIDEOTON sikeréről, szellemiségéről, társadalmi sze-
repéről a két társ-vezérigazgató egyike, Sinkó Ottó válaszolt kérdéseinkre.

75 éves hazánk legnagyobb magyar tulajdonú ipari cége, a VIDEOTON

A megújulási képesség 
a legnagyobb erő

A Videoton alapításának 75. évfordulója alkalmából felállított emlékmű látványosan tárja elénk az 
egykori és a mai Székesfehérvár méretét, szemléltetve ezzel a hatalmas fejlődést. Megörökíti továb-
bá Székesfehérvár Törvényhatósági Bizottságának 1938-as közgyűlési határozatából vett részletet 
is: „Köztudomású, hogy a városnak nincs komoly gyáripara. …ezért az új, hatalmas gyárüzem 
idetelepítése a város jövője szempontjából ma még előre nem is látható rendkívüli jelentőségű, nagy 
eseménynek tekinthető.”

A VIDEOTON TÖRTÉNETE

1938 - A Weiss Manfréd vállalatcsoport, hadi-
ipari kapacitásainak bővítésére, tárgyalásokat 
kezdett a város vezetőivel.

1939 - Megalakult a Vadásztöltény-, Gyutacs- 
és Fémárugyár Rt. Székesfehérvári telephelye.

1943 - A létszám elérte a 3000 főt.

1944 - A háború végén a gyár egyes részlege-
it – a szakemberekkel együtt – kitelepítették 
Ausztriába.

A HÁBORÚ UTÁN

1945 - Az újraindulás a romok eltakarításával 
kezdődött, a hátrahagyott gépek csak polgári 
termékek gyártására voltak alkalmasak.

1946 - A hidegháború a hadiipari gyártást 
újraélesztette.

1948 - Államosítás.

1949 - A gyár Vadásztölténygyár Nemzeti 
Vállalatként levált a Weiss Manfréd csoport-
ról, a fedőtevékenységként végzett vadász- és 
sportlőszer-gyártás újraindult.

LENDÜLETBEN

1952 - Az államosítás után gyakran cserélődtek 
a vezetők. Papp István volt az, aki vezérigazga-
tóként irányt tudott mutatni. Beindította a Don-
gó motor, a Panni és a Berva robogók gyártását.

1954 - A hidegháború enyhülése miatt befeje-
ződött a tüzérségi lőszergyártás.

1955 - A „Telefunken Jubilate” készülék ho-
nosításával megindult a rádiógyártás, a gyár 
ismét bekapcsolódott a hadiipari termelésbe.

1958 - A gyár megkezdte a saját tervezésű 
Munkácsy tévék sorozatgyártását.

ÚJ NÉV, ÚJ TERVEK

1967 - A gyár a rádió- és a televíziógyártáshoz 
igazodva „Videoton”-ra változtatta nevét.

1968 - A cég bekapcsolódott a Számítástech-
nikai Fejlesztési Programba, és - elsőként a 
hazai vállalatok közül – megalapította önálló 
külkereskedelmi joggal rendelkező vállala-
tát, a Videoton Külkereskedelmi Rt-t.

1970 - Létrejött a Számítástechnikai Gyár, a 
Rádió Gyár és a Televízió Gyár.

1971 - Megalakult a Videoton Fejlesztési In-
tézet, és elkezdődött a Számítástechnikai Ve-
vőszolgálat kiépítése.

1972 - Beindult a színes TV gyártása. A szá-
mítástechnikai sikertermékek, a sornyomta-
tók gyártásának és fejlesztésének alapját az 
amerikai Data Product cégtől vásárolt licence 
adta.

1973 - Újdonságként jelent meg a KGST or-
szágok között a Videoton által fejlesztett vi-
deo-terminál, a VT 340 display.
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sze ma már büszke arra, amit a VIDEOTON 
képvisel.

- A megmaradás, a túlélés zálogát, a sike-
rek alapját tehát maga a VIDEOTON szel-
lemisége, a vállalat vezetése adta. Mégis 
miben nyilvánult ez meg a gyakorlatban?
- A VIDEOTON egy erős belső kultúrával 
rendelkezik, amit maguk a folyamatok is ki-
kényszerítettek, hiszen a földrajzi, gazdasá-
gi és iparági követelményekhez, a vevői igé-
nyekhez folyamatosan alkalmazkodnunk 
kellett. Sok mindent örököltünk, sok min-
dent átvettünk. Geográfiai helyzetünkből 
adódóan az elmúlt évtizedek során iparágak 
gyalogoltak át rajtunk nyugatról keletre, 
majd onnan vissza, és mi „ledesztilláltuk” 
a tapasztalatokat, a tudásbázist.

- Nem a fogyasztói piacra termelünk, a ter-
mékeinkkel, szolgáltatásainkkal elsősorban 
más cégek igényeit elégítjük ki. Az ő külső 
és belső kultúrájukhoz is alkalmazkodnunk 
kellett, ez is formálta a szemléletünket. A 
belső kultúránk két lényeges eleme: a költ-
ségérzékenység és a kockázatérzékenység. 
Az utóbbi már az első perctől kezdve ki-
emelt szempont volt a számunkra. Az első 
években a romokból építkezve kezdtük ösz-
szerakni az új „felépítményünket”. Kevés 
volt a „kötőanyag”, gyenge volt még min-
den. Vigyázni kellett arra, hogy amit felépí-
tünk, össze ne dőljön. Ez a szemlélet aztán 
máig megmaradt, és nagy erőt jelent ma is.

- A VIDEOTON számos válságon sike-
resen túljutott, beleértve a legutóbbit is, 
amiből kifejezetten megerősödve került 
ki. Hogy van az, hogy más cégek ilyenkor 
rendszerint bezárnak, csődöt jelentenek, a 
VIDEOTON pedig eddigi legjobb eredmé-
nyeit érte el?
- Voltak kritikus, kifejezetten nehéz pilla-
nataink, de a mostani válság nem tartozott 

ezek közé. Ekkorra már erősek voltunk, és 
a 2009-es válságévtől számítva az elmúlt öt 
esztendő az eddigi legdinamikusabb fejlő-
dést hozta a cég életében.
- 2001-től 2004-2005-ig azonban egy na-
gyon nehéz időszakot éltünk meg, akkor 
teljesen átalakult a termékpalettánk. Az, 
hogy elhagyta a magyar gazdaságot az 
IBM, nem csak az országot, Székesfehérvár 
városát érintette rosszul – 10 ezer embert 
bocsájtottak el több lépésben –, mindez 
bennünket is érintett, mert elveszítettük a 
kábel-gyártó üzletágunkat, ahol 4-5 ezer 
emberünk dolgozott. A helyzetet a lét-
számadatok változása drámaian tükrözi: 
1991-ben, amikor átvettük a cég vezeté-
sét, körülbelül 6000 főt foglalkoztatott a  
VIDEOTON. Ez 2001-re felfutott 19.500 főre, 
2004-ben az IBM bezárásával, a kábelgyár-
tás megszűnésével 7000-re esett vissza a 
dolgozói létszám. Szerencsére volt idő fel-
készülni, és újjáalakulni. A rendelkezésre 
álló adatok, és az alapos, folyamatos elem-
zés után teljesen egyértelművé vált, mit kell 
tennünk: a tömegfoglalkoztatás ideje lejárt, 
a technológia-intenzív, nagyobb szakmai 
kompetenciát igénylő gyártás irányába kell 
fordulnunk.

- 1991 óta a magyar menedzsment – élén a 
két vezérigazgatóval – gyakorlatilag vál-
tozatlan. A kettős vezetés nem túl gyako-
ri a magyar cégeknél. Milyenek a tapasz-
talatok?
- Lakatos Péter vezérigazgató társam első-
sorban az üzletfejlesztésért felelős, főleg a 
vevőinkkel, az üzleti kapcsolatainkkal fog-
lalkozik. Jómagam a pénzügyeket viszem, 
és a hazai beszállítókkal, a bankokkal, il-
letve a bérlőinkkel tartom a kapcsolatot.  
Együtt hozunk döntéseket stratégiai, hu-
mánpolitikai ügyekben, és a legfontosabb 
cégügyekben. Eltartott egy darabig mire 
összehangolódtunk, régen sok volt a pár-

1974 - A francia Mitra 15 számítógépcsalád li-
cencének megvásárlása a KGST-ben népszerű 
gépcsalád, az R-10 és az R-12 fejlesztésének alap-
ját jelentette.

1975 - Az első mikroprocesszoros video-ter-
minál kifejlesztése megalapozta a sikeres IBM, 
Univac, DEC, és HP-kompatibilis terminálok fej-
lesztését és gyártását.

1982 - Elkezdődött a Rádióelektronikai Felderítő 
Zavaró Rendszerek kifejlesztése és gyártása a 
Videoton fővállalkozásában.

REFORM, ÖSSZEOMLÁS

1986 - Kázsmér János vezérigazgató kinevezése 
után elkezdődtek a belső szervezeti reformok, a 
termékszerkezet és a technológiák gyors meg-
újításának előkészítése.

1987 – A Thomson cégtől világszínvonalú TV 
gyártási know-how-t vásárol a cég.

1988 - A Videoton új szervezeti – holding – 
struktúrát alakított ki, és létrehozta az első le-
ányvállalatait. A KGST-országok között elsőként 
– holland-magyar vegyesvállalati formában – 
egy automata CD-gyártó üzemet alapított.

1989 – Nyomtatott áramkörök (NYÁK) gyártásá-
ra is alkalmas automata üzemet alapított, folytat-
ta a vegyesvállalatok – az FDI, a Bull és a SEL 
– alapítását.

1990 – A Videoton a polgári és a katonai termé-
keivel a KGST és a Varsói Szerződés összeom-
lása után piac nélkül maradt, ehhez párosult a 
politikai fordulat, így az összeomlás elkerülhe-
tetlenné vált.

1991 – Privatizáció: nyilvános versenytárgyalá-
son értékesítik az állami vállalatot.

AZ ÚJ VIDEOTON TÖRTÉNETÉNEK FŐBB 
ÁLLOMÁSAI

NEMZETKÖZI SZEREP

1992 – Megalakult a Videoton Holding és ezáltal 
létrejött Magyarország mindmáig legnagyobb 
magyar tulajdonú vállalata.

A Philips Finommechanikai szerelés, az SHW 
cégnek történő járműipari olajszivattyú-gyártás, 
és az Opelnek saját fejlesztésű hangszórók szállí-
tása után létrejött az első elektronikai szerződé-
ses gyártási (CEM) üzlet a Mars Elektronic angol 
leányvállalatával, csokoládé- és ital-automaták 
pénzfelismerő elektronikájának szállítására.

1993 – Az EmersonElectric bérlőként be-
költözik a Videoton Ipari Parkba. A Philips 
VideowerkVienna számára videomagnó elektro-
nika- és trafógyártás indul. Ehhez az automata 
célgépeket a Videoton mérnökei fejlesztették ki.

1994 – Elindul az IBM Slider projekt (HDD író-, 
olvasófej gyártása) Székesfehérváron. Az AFL  
Videoton Kft. – a VIDEOTON Autóelektronika 
Kft. elődjének – megalakítása relék és elektroni-
ka gyártására. Enyingen és Veszprémben kábel-
konfekcionáló cég indul az Alcoa Fujikura (AFL) 
stratégiai bérmunkapartnereként.
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huzamosság, de mára kialakult egy egész-
séges munkamegosztás. Idehaza valóban 
nem megszokott a kettős vezetés – ellen-
tétben a németekkel, ahol meglehetősen 
gyakori -, de az biztos, hogy rendkívül ha-
tékony. Ha egy személy vezet, könnyen elő-
fordulhat, hogy nem jól ítéli meg a helyze-
tet. Ketten könnyebb átgondolni, felszínre 
hozni a különféle szempontokat, érveket. 
Attól, hogy a kettős vezetés ritka errefelé, 
még optimális lehet. Különösen pozitív ha-
tással bír a már említett kockázatkezelésre.

- A VIDEOTON létezése óta szerves részét 
képezi koronázó városunk mindennapjai-
nak és ezer szállal kötődik az itt élőkhöz. 
Milyen formában kapcsolódnak be a helyi 
társadalmi életbe?
- A város irányába a legnagyobb szerepvál-
lalásunkat a helyi iparűzési adó befizetése 
jelenti, melynek mértéke nem mondható 
csekélynek manapság. Ezen túlmenően a 
dolgozóink szociális helyzete, egészsége, 
boldogulása az, ami elsődleges a számunk-
ra. A Videoton Dolgozókért Alapítvány 
nagyon sokféle feladatot felvállal, de a fő 

A Videoton Csoport ma
A VIDEOTON vállalatcsoport Magyarországon 9, Bulgáriában (StaraZagora) és Ukrajná-
ban (Munkács) 1-1 telephellyel rendelkezik. Egyrészről egy professzionális, regionális, in-
tegrált beszállító és szerződéses gyártó vállalat, mely a 4. legjelentősebb EMS (Elektronikai 
Gyártási Szolgáltató) cégnek számít Európában, illetve a 27. legnagyobbnak világviszony-
latban. Másrészről a Videoton a saját, a cégnél nagy hagyománnyal bíró technológiáinak 
és kompetenciáinak bázisán alkatrészek, szerelvények és modulok multi-technológiájú 
beszállítója az elektronika, műanyag fröccsöntés, lemezmegmunkálás, mechanikai-fi-
nommechanikai megmunkálás, szerszámgyártás, felületkezelés és a szerelési tevékenysé-
gek terén. Mindezeken túlmenően a Videoton rendelkezik kifejezetten bizonyos termékek-
re vonatkozó gyártási képességekkel is. Ide tartozik a nagy komplexitású berendezések, 
a vevői igényekre szabott konténerek, a hordozható, újratölthető akkumulátorcsomagok, 
a nagy teherbírású ipari ventillátorok és szűrőrendszerek, az acélszerkezetek, illetve a 
célgépek gyártása is.

A Videoton 19 specializálódott tagvállalata komplett megoldást képes nyújtani az autó-
ipari, háztartási gépipari és az ún. ipari alkalmazások piacokon üzleti partnerei számára. 
A vállalat mindent átfogó gyártási szolgáltatásai az alkatrészgyártástól, a végszerelésen 
át, a legyártott termékek szállításáig és disztribúciójáig terjednek. A Videoton kompetens 
mérnöki csapata támogatni tudja partnereit széles körű tervezési és mérnöki szolgálta-
tásain keresztül, beleértve ebbe a partner új termék kifejlesztésére irányuló projektjének 
korai szakaszában való részvételét, illetve az új termék teljes körű gyártásba vitelét is.

Közvetlenül a gyártáshoz köthető tevékenységeken túlmenően a Videoton további szol-
gáltatások széles skáláját kínálja azon cégek számára, akik vagy már jelen vannak a 
régióban, vagy beruházni készülnek. Szolgáltatási csomaguk magában foglalja egyrészt 
a magyarországi és bulgáriai ipari parkjaiban levő ingatlanok bérbeadását. Másrészt a 
Videoton specializálódott tagvállalatai a HR, logisztika, munkaerő-szállítás, létesítmény-
menedzsment, minőségirányítás és vonalkód rendszerek területén nyújtanak testreszabott 
szolgáltatásokat mind az ipari parki bérlők, mind az ipari parkon kívüli cégek számára.

1995 – Panasonic és Technics CD-lejátszó elő-
lapok gyártása elindul a VT TV Kft,-nél az MB 
Video számára – a cég több, mint 50 beültető gé-
pet telepít a csarnokba. Befejeződik a Videoton 
márkanevű TV-k gyártása.

1996 – Megkezdődik az IBM HDD-gyártás 
Székesfehérváron. A Texas Instruments cég-
gel motorvédő kapcsolók gyártása indul, a 
Kenwooddal autórádió-gyártás indul be Székes-
fehérváron. Az MB Video Szingapúrból Fehér-
várra telepíti Panasonic audio-szettjeinek gyár-
tását. PHILIPS audio hangdobozok gyártása 
Veszprémben.

TERJESZKEDÉS

1997 – A Törökszentmiklósi és a Kunhegye-
si telephelyek megvásárlása. Az MBKE – a 
Tungsram volt kaposvári gyára, a VIDEOTON 
Elektro-PLAST Kft. elődje – integrálása, akku-
csomagok szerelése a Sanyo részére.

1998 – A Philips számára konyhagépek gyár-
tása Kaposváron. A Goodmansnak autóipari 
hangszórógyártás Kunhegyesen. A német Wag-
ner áttelepíti profi festékszóró berendezéseinek 
gyártását Fehérvárra. SONY hangdobozok soro-
zatgyártása a VT Audió Kft-nél, Veszprémben. 
IBM tápegységek gyártása a VT Informatikánál.

STRATÉGIAVÁLTÁS

1999 – a Texas áttelepíti olaszországi gyár-
tását a Videotonba. Akvizíciós tevékenység: 
BRG Rt., Salgótarján, Semilab Rt., Budapest 
többségi tulajdonrészek megvásárlása, majd a 
StaraZagora-i DZU AD többségi részesedésének 
megvásárlása Bulgáriában.

2000 – Megállapodás az első high-tech set top 
box gyártásáról a francia Bull Elektronics-szal. 
Ebm-Papst ventilátor-elektronika gyártása a VT 
Informatikánál.

2001 – Hewlett Packard szkenner-fedél, iro-
dai eszközök  kezelőpaneljeinek nagysorozatú 
gyártása Veszprémben. Philips hajszárító-gyár-
tás Kaposváron. Brother fax NYÁK-szerelése 
a VEM Kft.-nél. Leszállítják az első Videoton- 
tervezésű gyártósort a Densonak. Stratégiavál-
tás: termékfejlesztési és termék-bevezetési tevé-
kenységek felvétele a szolgáltatási portfólióba.

2002 – A Kenwood és a Panasonic beszünteti 
termékei európai gyártását, az IBM merevle-
mez-gyártói üzletága is bejelenti kivonulását. 
A Philips hajszárító-projekt áttelepítése a DZU-
ba. Philips vasalógyártás indul Kaposváron. A 
Schneider Electricnek életvédelmi kismegsza-
kítók és villanykapcsolód gyártása a DZU-nál 
Bulgáriában.

2003 – Az AFL áttelepíti kábel-konfekcionáló 
tevékenységét Romániába. A francia ALSTOM 
Transportation számára vasúti elektronika 
gyártása a VT Informatikánál. ISO-TS 16949 mi-
nősítés megszerzése a VT Autóelektronikánál, a 
legelsők között Magyarországon.

NEMZETI MINŐSÉGDÍJ

2004 – A csoport a Bosch cégnél elnyert mű-
szerfal projekttel belép az autóipari dekoratív 
alkatrészek piacára. Együttműködés a Braunnal 
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borotva-tisztítók gyártására, epilátor, és borot-
va-szerelvények gyártása indul Bulgáriában. Az 
Eaton/Holec részére életvédelmi megszakítók 
gyártása Kaposváron. SensusMetering Systems 
vízóra szerelvények gyártása a DZU-nál. 
SAGEM faxok gyártása a VT Elektronikánál. A 
VIDEOTON Elektro-PLAST Nemzeti Minőségi 
Díjat nyer. 

2005 – Új Braun üzlet Kaposváron: konyhagépek 
gyártása. A 3M angliai leányvállalata részére 
nagysorozatú műanyag alkatrészek leszállítása 
kezdődik Kaposváron.

2006 – Törökszentmiklóson autóipari préselt 
alaktrészek gyártása a Lander cég számára. Au-
tóipari kábelkonfekcionálás Bulgáriában az AFL 
számára. Elindult az amerikai Actaris-nak az 
árammérő elektronika gyártása a VIDEOTON 
EAS-nál. A nagyvenyimi KVJ Művek Rt. többsé-
gi tulajdonának megvásárlása.

2007 – A Braun áttelepíti vasalógyártá-
sát Barcelonából Kaposvárra. Együttmű-
ködés a Continental és a Videoton kö-
zött autóipari műanyag alkatrészek terén.  
A VIDEOTON HOLDING Zrt. elnyeri az év leg-
jobb magyar TOP 200 vállalata díjat.

2008 – A Sanyoval újraindult az együttműködés 
az akku-csomagok gyártásában, az e célra meg-
vásárolt, Marcaliban lévő telephelyen. Cégalapí-
tás Ukrajnában: az AFL kábelszerelő projekthez 
telephely létrehozása. Konténer projekt a GE-vel 
a VT Rendszertechnika Kft-nél. Új üzletek Bul-
gáriában: KOPP villamos szerelvények, Liebherr 
hűtőgép-alkatrészek, Legrand konnektorok, 
ABB Stotz-Kontakt kismegszakítók. Pegazus-
díjat kapott a VIDEOTON Elektro-PLAST és a 
Pannonjob. Magyar Innovációs Nagydíjban ré-
szesül a Rhinolight Kft.

2009 – Galvanizálási üzlet a VT Metalnál az 
amerikai Delphi céggel. A francia Hager több, 
mint 250 féle termék gyártását telepíti át a  
VIDEOTON EAS-hoz. 

2010 – Eaton/Möllernek megszakítók alkatré-
szeinek megmunkálása a VT Metalnál. A dán 
LINAK-nak bútormozgató aktuátorok gyártása 
a VIDEOTON EAS-nál.

2011 – A Videoton az STS Technology Kft. – a 
VT Mechatronics Kft. elődjének – integrálása 
révén megvetette lábát a félvezető-gyártó gépek 
és az orvosi berendezések piacán is. A hajdúná-
nási Ventifilt Zrt. megvásárlása és integrálása 
révén új profil kialakulása: ipari ventilátorok és 
légszűrők gyártása. VIDEOTON HOLDING Zrt. 
„Megbízható üzleti partner” kategóriában D&B 
gyémánt oklevelet kapott.

2012 – TE Connectivity együttműködés mű-
anyag fröccsöntés terén a VTCD Kft. telephe-
lyén. Az Emerson a VIDEOTON EAS-t kiemelt 
beszállítóvá választja.

BOSCH sziréna szerelvények gyártása a VT 
Plasticnál.

2013 – A Videoton stratégiai vevője az Emerson: 
a VTES Kft. beszállítóvá vált lemezmegmun-
kálás terén. Business Superbrands elismerést 
kapott a Videoton, Pegazus-díjat a VIDEOTON 
EAS. Állami Innovációs Díj elismerés a HILASE 
Kft.-nek.

célkitűzése a saját dolgozók felmerülő prob-
lémáira megoldást találni. Természetesen 
emellett szívesen segítjük a városi sportélet 
szereplőit, támogatjuk a művészeti értéke-
ket, a színházi programokat, és nagy hang-
súlyt fektetünk az egészségügyre, például 
rendszeres szűrővizsgálatok biztosításával, 
amihez más munkaadók csatlakozását is 
lehetővé tesszük. Az alapítványunk évi 70 
millió forintos költségvetéssel működik, 
ebből az egészségügyre 20 millió forintot 
fordítunk.
- A támogatói döntéseinket nem a reklám-
érték motiválja, ennek nem sok hasznát 
látjuk, mert nem a fogyasztói piacra terme-
lünk. Az arculatépítést inkább a munkaerő-
piac felé tartjuk fontosnak, ahol azt szeret-
nénk megmutatni, hogy érdemes hozzánk 
csatlakozni, ide tartozni, hiszen stabil, meg-
bízható hátteret tudunk nyújtani, velünk 
hosszú távra tervezhetnek a munkatársa-
ink. Adni pedig olyasmire szeretünk, amire 
mások nem, azaz olyan értékekre, amelyek 
elkerülik a többség figyelmét.

- Az elmúlt öt év során a VIDEOTON ed-
digi legjobb teljesítményét nyújtotta az 
eredményei tekintetében. Hogyan, merre 
tovább, mit hozhat a közeli, illetve a tá-
voli jövő?
- Valóban a legdinamikusabb öt évünkön 
vagyunk túl, és úgy tűnik idén is 17%-kal 
nő az árbevételünk, ami hallatlanul nagy 
szám. Ráadásul mindez teljes egészében 

belső, azaz organikus növekedés. Ha tehát 
ezen az úton haladunk tovább, akkor na-
gyot nem tévedhetünk. Forradalmi változá-
sokra, úgy véljük, nincs szükség, a piaci le-
hetőségeink jók. Azt kell folytatnunk, amit 
eddig tettünk, persze a hatékonyság folya-
matos növelése mellett.

- Pénzügyi stabilitás jellemzi a cégünket, 
2005 óta úgynevezett nettó betétesek va-
gyunk, azaz a pénzügyi megtakarításaink 
meghaladják a hiteleinket, így külső for-
rásokra már lassan egy évtizede nem szo-
rulunk, a fejlesztéseinket önerőből tudjuk 
megvalósítani.

- Erőfeszítéseket a megfelelően képzett 
munkaerő biztosítása tekintetében kell 
tennünk. A szűk keresztmetszetet jelenleg 
és a közeljövőben a szakképzett munkaerő 
jelenti számunkra.

- A VIDEOTON tehát erősebb, mint va-
laha. Az elmúlt évek szinte példa nélküli 
gazdasági válsága nem kímélt sem orszá-
gokat, sem cégeket, sem magánembereket. 
A VIDEOTON-nak azonban sikerült ezt is 
túlélnie. A 75 év története – különösen az 
elmúlt két évtized - talán sokak számára 
megerősítést adhat, példát mutathat arra, 
hogy igen is lehet újra és újra talpra állni, 
hogy megújulva, megerősödve kerüljünk ki 
a nehéz helyzetekből.

Cseh Teréz



– Mikor, és kik hozták létre az üdülőparkot?
– 1998-körül egy holland vállalkozói csoport Jan Beijerink-el 
az élen befektetői szándékkal álmodta meg az üdülőfalut, és 
erre a célra Dunaszentmiklóst találta ideálisnak. Nem sokkal 
később megkezdődött az építkezés, az első 38 apartman-ház 
2001-ben készült el, majd szépen sorban felépült a többi is. 
Kezdetben főként holland és belga turisták látogattak el hoz-
zánk. Jelenleg 102 házunk van, és egyszerre több mint 450 
vendéget tudunk fogadni. 2007-től új befektetői csoport tulaj-
donába került a park,és az építész Hendrik Pleijsier megál-
modta, és megtervezte az impozáns főépületet.

– Miként lett Ön az üdülőpark vezetője?
– Tatán születtem, és az iskolák elvégzése után óceánjáró ha-
jón dolgoztam.Ezt követően Ausztriában, a szállodaiparban 
tevékenykedtem 12 évig. Tavaly jöttem haza, megpályáztam 
ezt a vezetői állást, amelyet sikerült elnyernem. Magyarorszá-
gon ez az első munkahelyem. A feladat elég sokrétű, a szállás, 
vendéglátás mellett a rendezvények szervezésére is nagyobb 
hangsúlyt fektettünk az elmúlt évben.

– Honnan érkeznek vendégek Dunaszentmiklósra?
– Nyitottunk a kelet-európai piac felé, a magyarok mellett 
egyre több a szlovák, román ügyfelünk. A 2013-as évhez ké-
pest ötszörös a növekedés ezen a téren. Ugyanakkor a nyu-
gat-európai vendégek továbbra is kedvelnek bennünket, idén 
17 %-kal jöttek többen, mint tavaly. Jövőre 2-3-szoros emelke-
désre számítunk, jelenlegi kihasználtságunk 70-75 százalék 
körül mozog. Szilveszterre már telt házunk van, de már a jövő 
év elejére is vannak lekötött programjaink. Idén mintegy har-
mincezer volt az eltöltött vendégéjszakák száma.

– Mi a sikereik titka?
– Jó csapat dolgozik az üdülőparkban, igyekszünk mindenre 
odafigyelni. A felújítás, karbantartás nálunk a költségvetésben 
előre ütemezett. Szerződést kötöttünk a Landal Green Parks-
al, ez egy amerikai cégcsoport. Európában 73 üdülőparkkal 

van kapcsolata, Magyarországon mi vagyunk az egyetlen. Re-
méljük, nem volt hiábavaló a sok munka, és természetesen a 
fejlesztéseket sem hagyhatjuk abba.

– Milyen a kapcsolat a faluval?
– Személyes, jó a viszony az új polgármesterrel, Béger Ákos-
sal, fiatalos, friss, dinamikus egyéniség. Szeretnénk a környé-
ken levő borászatokat is a vendéglátás szolgálatába állítani. 
Úgy gondolom, hogy ez az együttműködés nemcsak a park, 
hanem a község javára is válhat.

KTJ

Öt hektárnyi területen 102 apartman-amelyből 12 luxus kivitelű, de a többi is komfortos - biztosítja im-
már több mint tíz éve a pihenni, kikapcsolódni vágyók kényelmét. Legyen az aktív vagy passzív pihenés, 
a környezeti adottságok és az üdülőfalu által nyújtott szolgáltatások minden igényt kielégítenek. Mindez 
Komárom-Esztergom megye egyik legkisebb, mintegy 430 főt számláló településén, Dunaszentmiklóson. A 
„hollandfaluban”, vagy hivatalos nevén a Landal Residence Duna üdülőparkban majd’ ugyanennyien pi-
henhetnek. A kicsi község csodálatos panorámát és nyugalmat kínál az idelátogatóknak.Az üdülőfalut 2013 
óta vezető Váczi Lajossal beszélgettünk.

Dunaszentmiklós éke, a Landal Residence Duna

Holland üdülőfalu a faluban
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Landal Residence Duna

2897 Dunaszentmiklós, Új út 25.
Tel: +36/34/591-300; Mobil: +36/20/980-3010; 
E-mail: info@dunaresidence.hu

Amit kínálunk:
Egy nagy (120 fő) és egy kisebb (40 fő) konferen-
ciaterem, étterem, wellness, élményfürdő, szauna, 
gyermekfelügyelet, esküvők lebonyolítása, túrák 
szervezése, a szabadban tenisz, quad, játszótér 
gyerekeknek, paraszt golf.
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Tízéves a voCal konferenCia
Veszprém - Négy kontinens húsz országából 
érkeztek Veszprémbe az optimalizálás terü-
letének szakemberei, hogy részt vegyenek a 
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar, a 
Magyar Operációkutatási Társaság és Nemzeti 
Infokommunikációs Koordinációs Központ által 
szervezett VOCAL nevű veszprémi optimalizá-

lási konferencián. Az idén tízéves konferencia 
megnyitóján a Pannon Egyetem konferenciaköz-
pontjában Dr. Friedler Ferenc történelmi vissza-
tekintéssel kezdte köszöntőjét, melyben felhívta 
a figyelmet december 15-e fontosságára, hiszen 
1802-ben ezen a napon született a matemati-
kus Bolyai János. A Pannon Egyetem rektora ezt 
követően felidézte a konferencia előzményeit és 
annak 2004-es indulását.

CeMenTiPari szakeMberkéPzés indulT
Veszprém – A felgyorsult építőipari fejlődés, 
és az állandóan változó iparág eredményezte 
szakmai és felsőfokú szakemberképzés együtt-

működésének célja, hogy az oktatási rend-
szerből kikerülő frissen végzett szakembereket 
versenyképes és naprakész tudáshoz és tapasz-
talthoz segítse. Az összefogás keretében idén 
ősszel elindult a cement- és betonipari kurzus, 
és ünnepélyes együttműködési megállapodást 
írt alá a Magyar Cement-, Beton- és Mészipari 
Szövetség és a Pannon Egyetem.

beTelePül a WooryindusTries
Komárom - Komáromot választotta következő 
befektetése helyszínéül az autóalkatrészeket 
gyártó dél-koreai WooryIndustries. A 
beruházással a járműipari cég a tízedik 
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Dr. Petőcz Erzsébet örömmel jelentet-
te be, hogy - annak ellenére, hogy az 
érezhető gazdasági növekedés még vá-
rat magára – tagszervezeteik jelentős és 
nagy erőfeszítések árán, de 2014-ben is 
biztosítani tudták folyamatos működé-
süket, talpon maradásukat. E nehéz erő-
feszítéseket és felelősségteljes tevékeny-
séget kifejtő munkájukért elismerés és 
köszönet illeti a tagszervezetek vezetőit 
és dolgozóit. 
A Szövetség jelentősebb ez évi esemé-
nyeit kiemelve szólt arról, hogy a Szö-
vetség elismertségét jelzi, hogy a megyei 
önkormányzat felkérésére részt vett a 
2014-2020-as időszakot átfogó megyei 
területfejlesztési koncepció, stratégia és 
operatív program kidolgozásában, a me-
gye gazdaságfejlesztési irányának meg-
határozásában, jövőképének megalkotá-
sában. A gazdaság-centrikus szemlélet 
érvényesítésével a 2014-2020-as EU-s for-
rások kimerítése a kkv-szektor gazdasá-
gi működését, fejlesztését szolgálja.
A hagyományokat megőrizve 2014-ben 
már 10. alkalommal szervezték meg a 
szabadidő sportnapot közel 100 fő rész-
vételével. A rendezvényen lehetőség 
nyílt a résztvevők számára a minden-
napi munkájuk mellett sportolásra, tag-
szervezetek közötti kapcsolatok erősíté-
sére. A jelentősebb események tükrében 
történő évértékelésen megköszönte a 
Szövetség tisztségviselőinek, tagszerve-
zeti vezetőinek ez évben kifejtett felelős-
ségteljes tevékenységét, amellyel hozzá-
járultak a Szövetség vállalt feladatainak 
teljesítéséhez.
Ezt követően került sor kitüntetések 
átadására. Az ügyvezető igazgató beje-
lentette, hogy a Magyar Iparszövetség 
(OKISZ) budapesti ünnepségén vette át 
a „Magyar Iparszövetség Elismerő Okle-
vele” kitüntetést Beke Zoltán, a DELTOP 
Rács- és Fémszerkezetgyártó Kft nyu-
galmazott ügyvezető igazgatója, több 
mint 50 éves szakmai, vezetői munkás-
ságának elismeréseként.

„Magyar Iparszövetség Elismerő Okle-
vele” kitüntetésben részesült még Kiss 
Ferencné, a STYL Szolgáltató és Kereske-
delmi Zrt. pénzügyi ügyintézője, közel 
43 éves eredményes munkája elismeré-
séül.

„Komárom-Esztergom Megyei 
Iparszövetség Elismerő Oklevele” 

kitüntetésben részesült 
- Bezzeg Lászlóné szabászati terítő Há-
ziipari Szövetkezet (Tata) 
- Bősze Éva varrónő – Háziipari Szö-
vetkezet (Tata)
- Mészáros Istvánné betanított varrónő 
- Háziipari Szövetkezet (Tata)
- Berger Ferencné fodrász – STYL Szol-
gáltató és Kereskedelmi Zrt. (Tatabá-
nya)
- Sáhó Angéla fodrász – STYL Szolgál-
tató és Kereskedelmi Zrt. (Tatabánya)
- Szántói Tivadarné kozmetikus – 
STYL Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 
(Tatabánya)
- Ifj. Beke Zoltán ügyvezető igazgató,  
DELTOP Rács- és Fémszerkezetgyártó 
Kft (Tatabánya)
Ezt követően Benkovics Alajos 
KISZÖV elnök szólt a 2015. évi felada-
tokról és pohárköszöntőjében további 
munkasikereket, eredményeket és jó 
egészséget kívánt a jövő évi feladatok 
sikeres megvalósításához. Az évérté-
kelő ebéddel, kötetlen beszélgetéssel 
zárult.

TO

A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” hagyomá-
nyait folytatva tagjai körében évértékelő ünnepséget tartott, kitünte-
tések adományozásával. A komáromi WF Szabadidő Parkban 2014. 
december 18-án megrendezett ünnepségen Dr. Petőcz Erzsébet a 
„KISZÖV” ügyvezető igazgatója évértékelő beszédében kiemelte a 
Szövetség stratégiájának fontosságát: a tagok gazdasági működé-
sét, versenyképességét, talpon maradásukat segítő szolgáltatások 
évről évre történő bővítését. 

Évértékelő ünnepség a KEM-i KISZÖV-nél

Kitüntetették az 
arra érdemeseket 

A
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Munkavédelem, 
környezetvédelem mindenek előtt

- Vállalatunk nagy hangsúlyt fektet a biz-
tonságos és egészséges munkahely megte-
remtésére és fenntartására. Annak érdeké-
ben, hogy dolgozóink épségét, egészségét 
minél nagyobb mértékben képesek legyünk 
megóvni, hogy garantálni tudjuk mun-
kahelyeink biztonság fokának növelését, 
folyamatos fejlesztéseket hajtunk végre. 
A dolgozói ötleteket és javaslatokat folya-
matosan beépítjük a gépek, a folyamatok, 
a környezet változtatásába. A dolgozóink 
bevonásával egy nagyléptékű műszaki kor-
szerűsítést is végrehajtottunk: egy korszerű 
technológiára épülő központi vegyszertáro-
ló tartályparkot létesítettünk, melynek kö-
szönhetően tovább csökkenthető a baleseti 
kockázat. A berendezés emberi kéz érintése 
nélkül, zárt rendszerben mozgatja ugyanis 
a vegyi anyagokat.

Korszerű energetikai megoldások

- Mivel a termékünk előállítása erősen ener-
giaigényes, fontos fókuszterület számunkra 
az energiahatékonyság növelése. Tovább ja-
vítottuk szárító kemencéink hatékonyságát, 
a vákuumszivattyúk hajtásának műszaki 
átalakításával csökkentettük a fajlagos ener-
gia felhasználást, hozzájárulva a cégcsoport 
CO2-kibocsátás-csökkentési céljához.

Elkötelezettek vagyunk 
közösségünk iránt

- A napi munka mellett nagy hangsúlyt fek-
tetünk szűkebb és tágabb környezetünkre. 
Vállalatunk meggyőződése, hogy a mun-
katársak képezik a vállalat alapját, elköte-
lezettségük és energiájuk nélkül a cég nem 
tudná elérni céljait, ezért is tartjuk őket vál-
lalatuk legfontosabb értékeként. Elenged-
hetetlennek tartjuk, hogy a munka mellett 
szakítsunk időt a kikapcsolódásra, válla-

lati rendezvényekre is. Családi nap, sport-
események, horgászverseny vagy közös 
karácsonyi ünneplés csupán csak néhány 
azokból a közösségépítő programokból, 
amelyeknek már komoly hagyománya van 
cégünknél. Kiemelném még azt az elkötele-
zettséget is, amellyel a hartmannos dolgo-
zók segítik a helyi intézmények munkáját. 
A közös programok értéket teremtenek, és 
pozitív változásokat idéznek elő tágabb csa-
ládjukban és lakóközösségükben.
- A vállalat felelősséggel kezeli környeze-
tét: előadásokat tartunk iskolások számára 
a környezetvédelem fontosságáról és a pa-
pírhulladék újrahasznosításáról. Ugyancsak 
kiemelnénk a regionális közösségi progra-
mokat, melyek fontos részét képezik a Hart-
mann társadalmi felelősségvállalásának.
- A jövőbeli terveket illetően a Hartmann a 
tehetséges magyar munkaerőre alapozva, 
további beruházásokkal kívánja fejleszteni, 
bővíteni hazai tevékenységét, és egyúttal 
a helyi közösségek aktív támogatója kíván 
maradni.

A Hartmann Hungary Tojás-csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft.-nél 2014-ben azoknak a területeknek a fejlesztésére 
tették a hangsúlyt, amelyeket célként már pár éve megjelöltek. Kiemelt terület eszerint a munka- és környezetvédelem, a 
folyamatok stabil működésének biztosítása, a magas minőség fenntartása, és a termelékenység folyamatos növelése. Az ezen 
a téren történt fejlesztésekről, eredményekről Vincze Attila, ügyvezető igazgató számolt be lapunknak.

Hartmann Hungary Kft.

A fejlesztések folytatódtak 2014-ben



üzemét építi fel. Az erről szóló meg-
állapodást Szijjártó Péter külgazdasá-

gi és külügyminiszter jelentette be a Szöulban 
rendezett dél-koreai-magyar üzleti fórumon. 
Dr. Molnár Attila polgármester a bejelentéssel 
kapcsolatban elmondta: hosszú tárgyalássoro-
zaton vannak túl. A cég komáromi betelepülése 
nem csupán a munkaerő piaci helyzet további 
javulását jelenti a térségnek, de az iparűzési 
adóbevétel várható növekedése szempontjá-
ból is pozitív változásokat hoz majd a telepü-
lés életében. Komáromban egy hónapon belül 
a WooryIndustries bejelentésével már a máso-
dik autóipari cég telepedik meg. A városvezetés 
október elején jelentette be a lengyel Alumetal 
cégcsoport tízmilliárd forintos zöldmezős beru-
házását.

sTraTégiai ParTnerség
Székesfehérvár - Stratégiai partnerségi meg-
állapodást kötött a legnagyobb hazai magántu-
lajdonban lévő ipari vállalatcsoport, a Videoton 
Holding Zrt. és az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kara. A felek felismerve az innováció-

ban, a gazdaságfejlesztésben meghatározó sze-
repüket, a megállapodás aláírásával elismerték 
hosszú távú stratégiai partnerségüket, kifejezték 
elköteleződésüket Székesfehérvár és térsége 
társadalmi-gazdasági fejlődése iránt.

fIatal tataI tehetség

Tata - A városban élő ifj. Horváth József egyete-
mi hallgató a villanyszerelő szakmában 
ért el nemzetközi sikert, mellyel lakó-
helye hírnevét is öregbítette. A fran-
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– A cég egyéni vállalkozásból fejlődött 
kft-vé. Alaptevékenységünk járművek-
alapvetően targoncák, rakodógépek - 
értékesítése, szervizelése, bérbeadása 
és alkatrész ellátása. Saját erőnkből 
sikerült folyamatosan fejlesztenünk, 
ma már 35 fő dolgozik nálunk, de 
közvetve ennél jóval több családnak 
biztosítunk megélhetést. Létszámbőví-
tést is tervezünk, szervizünkbe többek 
között autószerelő, műszerész, és me-
zőgazdasági-gépszerelő szakmunká-
sokat várunk.

– Magyarországon mi vagyunk az 
amerikai Clark típusú targoncák 
márkaképviselete. A 110 éves múlt-
ra visszatekintő gyártmány ár-érték 
arányban a legjobb, kielégíti az anyag-
mozgatás minden igényét. Targon-
cáink megtalálhatóak Tatabányán, 
az ipari park több multijánál, de Vas, 

Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Fej-
ér megyében is. Tucatnyi szervizau-
tónk szükség esetén az egész ország 
területére kiszáll, javítja a különféle tí-
pusú targoncákat.  Szükség esetén cse-
rejárművet is biztosítunk. A partnere-
ink jók, őszintén meg tudjuk beszélni 
a felmerülő problémákat, ez segít a 
megoldásban is.

– Új csarnokot is építettünk, itt kapott 
helyet egy alkatrész áruház, a gépszer-
viz és a festőműhely. A mai kor köve-
telményeinek igyekszünk megfelelni. 
Folyamatosan fejlesztünk, bővítünk te-
lephelyünkön, a tatabányai ipari park 
bejáratánál, a Dózsa György út-Dankó 
Pista út kereszteződésben. Társadalmi 
szerepvállalásunk is jelentős, a sportot, 
a katolikus iskolát, és a vöröskeresztet 
is támogatjuk.

A tatabányai központtal rendelkező Vértesker Kft. több mint két év-
tizede a targoncák, rakodógépek szervizelését, forgalmazását, ér-
tékesítését végzi, és egyre dinamikusabban fejlődik. A 100%-ban 
magyar tulajdonú cég legújabb eredményeiről Visegrádi József ügy-
vezető igazgató számolt be.

Két évtized a targoncák, rakodógépek világában

A Vértesker 
folyamatosan fejleszt
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Visegrádi József ügyvezető igazgató, gépész. 1992-ben másodma-
gával megalapította a Vértesker Kft-t.  Előtte többek között dolgo-
zott a Környei Mezőgazdasági Kombinátnál, létrehozta a STILL 
targonca márkakereskedést, majd vezette a Daewoo gépjárműsza-
lont. Tanulmányi úton járt Dél-Koreában, Szlovéniában, és Bulgá-
riában.  Három fia közül kettő, Péter és Gábor a Vértesker csapatát 
erősítik, Zoltán pedig egy szállítmányozási-logisztikai céget vezet 
Tatabányán.

A

A
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– Mit jelent a klaszter számára az ismert 
latin mondás – Hajózni muszáj?
- Aki ma pontosan tudja, hogy kivel ül egy 
hajóban és valóban hisz az együttműködés-
ben, kész a közös sikerért dolgozni, azaz 
egy irányba evezni a társaival, az hitünk 
szerint nagyobb sikereket érhet el a gazda-
sági- és üzleti életben. Az Innoskart klaszter 
tagvállalatai elsősorban a szakmai partner-
ségben hisznek, készek egymással meg-
osztani ismereteiket, erőforrásaikat annak 
érdekében, hogy minél több közös inno-
vációs munka valósuljon meg a klaszteren 
belül. Így aztán jelentős szakmai támogatást 
kapott a klasztermenedzsment a tagvállala-
taitól a SEE_INNOVA és a PPP4BroadBand 
nemzetközi innovációs projektjei megvaló-
sításához is.

- Milyen céllal indultak ezek a projektek? 
- Európa társadalma egyre idősödik, és 
az idősek egyre hosszabb időre szeretnék 
megőrizni önállóságukat, aktivitásukat sa-
ját környezetükben. Mindez természetes 
kívánalom részükről, azonban ehhez időn-
ként segítséget is igényelnek. Ez olyan, sok 
esetben informatikai jellegű eszközt jelent, 
amit innovatív start-up cégek, vállalkozá-
sok fejlesztenek ki, és visznek piacra. A SEE 
Innovanemzetközi partnerség egy újszerű 
megoldással, az úgynevezett. innováci-
ós voucherrel igénybe vehető tanácsadást 
alkalmaztaaz innovatív ötletek tovább-
fejlesztésére. A magyar voucher nyertes 
például olyan ötlethez kapott szakértői tá-
mogatást, amely a személygépkocsiban al-

kalmazható eszköz és módszer arra, hogy 
az idős személy autóvezetési szokásai kö-
vethetőek legyenek annak érdekében, hogy 
az esetleges negatív változásokról a hozzá-
tartozók, családtagok még időben értesülje-
nek. Meggyőződésünk szerint ez a termék 
és szolgáltatás hiánypótló, az európai régi-
ókban valós piaci igényeket elégít ki. A ma-
gyar mellett a teljes partnerség példái nagy 
sikerrel kerültek bemutatásra 2014. novem-
ber 11-12-én, a Nemzeti Innovációs Hivatal-
nál tartott nemzetközi záró konferencián.
- Ugyancsak fontos problémakör az in-
ternetelérés biztosítása az elmaradott kis-
településeken. Bizonyított tény, hogy az 
internettel gyéren vagy egyáltalán nem 
ellátott vidéki területek gazdasági és társa-
dalmi értelemben is lemaradnak azokhoz 
képest, ahol a szélessávú elérés megoldott. 
A PPP4Broadband projektünk keretében 
olyan beruházási modelleket dolgoztunk ki 
9 országban, amelyek PPP konstrukcióban 
megvalósuló szélessávú internet beruhá-
zás kidolgozására és támogatására szolgál-
nak. A modellek működőképességét három 
kísérleti projektben teszteltük, ahol már a 
közös PPP beruházási szerződések előkészí-
tése is megkezdődött. Az eredmények meg-
mutatták: van helye a PPP konstrukciónak 
az alapinfrastruktúrának számító, széles-
sávú beruházás terén, sőt nem csak ott, ha-
nem bármilyen közcélú beruházásnál. Ezt a 
résztvevő partnerekkel közösen, december 
9-én Brüsszelben is megerősítettük a nagy 
sikerrel megrendezett záró konferencián.

- Milyen tapasztalatokkal zárultak ezek a 
projektek és milyen jövőbeni lehetőséget 
jelentenek a klaszter számára?
- A legjelentősebb közös tapasztalatunk, 
hogy a nemzetközi együttműködés olyan 
fejlődést indított el a résztvevő régiókban, 
amely a közös munka nélkül nem jött vol-
na létre. Mindkét partnerség a folytatás 
lehetőségét klaszter együttműködések-
ben látja, ezzel is magyarázható, hogy a 
budapesti konferencia második napja a 
klaszterek számára érdekes előadásokat és 
workshopokatis tartalmazott. Ez egyúttal jó 
alkalmat jelentett arra is, hogy az Innoskart 
IKT Klaszter nemzetközi Silver Label minő-
sítését hivatalosan bejelentsük.

- Mit jelent ez az elismerés pontosan?
- Lehetőséget a klaszter tagvállalatainak 
nemzetközi kapcsolataik szélesítésére, hi-
szen ez a minősítés egyértelműen mutatja 
a világ számára, hogy ugyanazt a nyelvet 
beszéljük, mint más európai klaszter: azaz 
innovatív megoldásokat tudunk adni az 
élet legkülönbözőbb területén felmerülő 
igényekre, és készek vagyunk az együttmű-
ködésre más klaszterek tagvállalataival.
- Az Innoskart Klaszter nemzetközi együtt-
működései növelték régiónk ismertségét 
az európai gazdasági és üzleti világban, a 
klaszter nemzetközi kapcsolatrendszerén 
keresztül reméljük további lehetőségek kí-
nálkoznak az újabb együttműködések ki-
alakítására.

-napsugar

A székesfehérvári Innoskart IKT Klaszter már több éve „hajózik” nemzetközi vizeken és dolgozik a Dél-Kelet Európai 
Transznacionális Együttműködési Program által finanszírozott nemzetközi partnerségekben, melyek új és innovatív meg-
oldásokat keresnek és kínálnak Európa aktuális problémáira. A program sikeres zárása kapcsán kérdeztük a klaszterme-
nedzsment vezetőjét, Pintér Zsuzsannát:

Navigare necesse est – Hajózni és együttműködni pedig muszáj

Problémamegoldás innovációval
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ciaországi Lille városban megrendezett 
nemzetközi tanulmányi versenyen el-

nyerte az Európai Villamos Gyártók Szövetségé-
nek kiválósági oklevelét. A fiatal szakember, aki 
jelenleg az Óbudai Egyetem villamosmérnöki 
karának hallgatója, elmondta, hogy egy intel-
ligens épületfelületi rendszert kellett beprogra-
moznia, a munkával közel tizennyolc óra alatt 
végzett. Az EuroSkills verseny méltán tekinthető 
a szakmák Európa-bajnokságának. Az idei év-
ben a franciaországi Lille látta vendégül a 25 
ország több mint 450 versenyzőjét. A magyar 
küldöttség 15 szakmában vett részt a nemzet-
közi megmérettetésen, és végül 4 arany, 2 ezüst 
és 5 bronzéremmel térhetett haza, megszerezve 
ezzel az országok közötti verseny előkelő hato-
dik helyét.

rubik rePülőTér
Esztergom - November 29-től a magyar pol-
gári repülőgép-tervezés legkiemelkedőbb alak-
jának, idősebb Rubik Ernőnek a nevét viseli 

az esztergomi repülőtér. Szeretnék Esztergom 
Város nevében köszönetet mondani azoknak, 
akiknek köszönhetően egy régi adósságát tör-
lesztheti Esztergom közössége. Köszönet illet 
mindenkit, aki eddig is ápolta itt, és országszer-
te a magyar repülőgépgyártás legkiemelkedőbb 
konstruktőrének, idősebb Rubik Ernőnek az em-
lékét – mondta Romanek Etelka, Esztergom pol-
gármestere.

2.6 Milliárd a sTadionra
Dunaújváros - Városi stadion fejlesztésére 
idén kapott 600 millió forintot további 2.6 mil-

liárd forinttal toldotta meg a kormány. Ebből az 
összegből jövőre már be lehet fejezni a stadion 
további fejlesztését, mely a játékteret, a lelátót, 
s az eredményjelzőt is magába foglalja.

- Gazdasági szempontból milyen volt 
az idei évük?
- Az előző évekhez viszonyítva jelentős 
árbevétel-növekedés jellemezte a 2014. 
évet. Az idei üzleti tervben meghatá-
rozott célkitűzésünket már az októberi 
hónapban sikerült teljesítenünk.

- Mi a Gasztrometál sikereinek a kul-
csa?
- Sikerünknek egyszerű az oka: cégünk 
tatabányai telephelyén mintegy 200 
dolgozó közreműködésével, a több év-
tized alatt megszerzett tapasztalatával, 
hozzáértő, gondos munkájával állítja 
elő azokat a korszerű, a kor követel-
ményeinek megfelelő, az ételkészítés-
ben nélkülözhetetlen gépeket, beren-
dezéseket, melyeket Európa számos 
országában működő főzőkonyhákban 
szívesen használnak, alkalmaznak. 

Termékeinket magunk tervezzük, 
fejlesztjük, gyártjuk és szervizeljük. 
Szoros és közvetlen együttműködésre 
törekszünk beszállítóinkkal, partne-
reinkkel, vevőinkkel. Nagy hangsúlyt 
fektetünk marketing feladataink elvég-
zésére is. Gasztronómiai kiállításokon 
veszünk részt, és az idei évben megújul 
a weboldalunk is. A közelmúltban sike-
rült felépítenünk egy új üzemcsarno-
kot, és a gépparkunkat is folyamatosan 
bővítjük, modernizáljuk.

- Mik a további célkitűzéseik?
- Szeretnénk a saját gyártású termé-
keink értékesítését tovább növelni a 
jövőben, mellyel nem csak az eredmé-
nyeinket tudjuk javítani, de a dolgozó-
inknak hosszú távon tudunk munka-
helyeket biztosítani.

KTJ

A Gasztrometál Zrt. Tatabánya egyik patinás vállalata, amely speci-
ális termékkörben: a nagykonyhai ételkészítő gépek és berendezé-
sek csoportjában országosan a legnagyobb piaccal és legteljesebb 
választékával rendelkezik. Speciális üzleti profilként a rozsdamentes 
technológiával készített katalógustermékeik gyártása mellett vállal-
koznak egyedi termékek (tartályok, tárolórendszerek, hegesztett 
lemezszerkezetek, stb.) elkészítésére is. Szabó János kereskedelmi 
vezetőt kérdeztük a 2014-es évről.

A sok évtizedes tapasztalat a siker legfőbb záloga

Eredményes évet 
zárt a Gasztrometál

A
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– Siófokon rendezték – idézi fel az eseményt 
az ügyvezető asszony – a Magyar Logiszti-
kai, Beszerzési és Készletezési Társaság 
(MLBKT) konferenciáját, ahol vezető társa-
immal, Honosi Mihállyal és Máhr Zoltánnal 
a társaság elnökétől, Prof. dr. Chikán Attilá-
tól vehettük át az elismerést. Hasonló díjat a 
KKV szektorban lévő cég már régen kapott! 
Pályázatunk címe „Intelligens interaktív lo-
gisztika - felhőtáblák a logisztikában” volt, 
és a témában előadást is tarthattam a kon-
ferencián. Informatikai megoldásunk, az 
interaktív intelligens logisztika bevezetése 
lehetőséget nyújt a hazai KKV-k számára, 
hogy felzárkózhassanak az európai szintű 
fuvarozói szolgáltatókhoz. A rendszernek 
köszönhetően egy kisebb logisztikai vál-
lalat, mint pl. a Ho-Máhr Trans is képessé 
válik a nemzetközi, multinacionális válla-
latoknál már bevált módszerek alkalmazá-
sára. A megoldással költségmegtakarítás is 
elérhető.

A húsz éve létrejött tatabányai cég családi vál-
lalkozásként indult, mely mára erős kisvállalko-
zássá fejlődött, és öt éve a tatabányai ipari parkba 
tette át székhelyét.  Fő tevékenysége a közúti áru-
fuvarozás és a logisztika. 3,5 tonnás gépjármű-
veik szinte Európa minden országába eljutnak. A 

flottát épp a napokban bővítették 12 autóval, és 
a jövő év elején még 20 gépjárművet kívánnak 
forgalomba állítani.

– A 20 éves évfordulóra beruházással is ké-
szülünk – teszi hozzá Honosiné Máhr Ágnes –, 
új gumiszerelőt, autómosót és gumitárolót 
építünk, ez a munka már a befejezéséhez 
közeledik. Jelenleg a gépek, eszközök be-
szerzése folyik, és természetesen mindez az 
innovációs fejlesztéseinkkel összehangol-
tan történik. Jó a csapatszellem, jól szerve-
zett teammel dolgozunk, közösek a céljaink. 
Mindezt elérteredményeink is igazolják.

A siker ugyancsak fontos tényezője a megfelelő 
tudással, tapasztalattal rendelkező sofőrök alkal-
mazása. Valamennyien DIDb-kártyával (Driver 
Identification Database) rendelkeznek, mely egy 
online, ugyanakkor zárt rendszer, és a szállít-
mányozás valamely szakaszában közreműködő 
hiteles és megbízható sofőröket rögzíti. Ez az 
egyedülálló „fehérlista” azonnal friss adatokkal 
szolgál, ha szükséges, és a DIDb partnerei a nap 
bármely percében használhatják, bármikor, ami-
kor fuvart szeretnének indítani.

– Cégünk tulajdonosai – fejezi be beszélgeté-
sünket az ügyvezető asszony – kiemelten fon-

tosnak tartják a társadalmi szerepvállalást. 
A többek közt a Segítő Jóbarátokkal kezdő-
dött karitatív munka mára kiszélesedett, a 
megyei VOSZ-szal együtt végezzük ezt a 
már nem kevés logisztikát is igénylő tevé-
kenységet. Támogatjuk a Szent Ágota Gyer-
mekvédelmi Szolgáltatót, ahol megyénkben 
négyszáz, nem a vér szerinti családjában 
élő gyermek jut ajándékhoz, használati 
eszközhöz, ruhához, tartós élelmiszerhez. 
Legnagyobb örömünkre óriási összefogást 
tapasztalunk ezen a téren, hiszen rengeteg 
a jó szándékú magánember és cég, akik kü-
lönböző holmikat ajánlanak fel. Kuriózum-
ként említem, hogy van, aki például egy 
zongorát kíván adni annak, akinek erre a 
leginkább szüksége van, aki tehetséges, és 
egyébként nem tudná megvásárolni.
- November végén Vértesszőlősön egy jóté-
konysági hajvágással, illetve több teherautó-
nyi adomány szétosztásával segítettük a rá-
szorulókat. Legnagyobb, immár visszatérő 
rendezvényünk a Karácsonyi Gála, melyen 
több száz gyerek kap ajándékot, és mellé 
egy felejthetetlen élményt nyújtó műsort is.

KTJ

Az idén húszéves fennállását ünneplő Ho-Máhr Trans Kft. újabb jelentős szakmai elismerésben részesült, ezúttal a Lo-
gisztikai Kiválóság Díj 2014 pályázaton szerepelt kiemelkedő sikerrel. Az elismerésről, a cégről és karitatív szerepválla-
lásukról beszélgettünk Honosiné Máhr Ágnes ügyvezetővel.

Logisztika, szállítmányozás és karitatív tevékenység

Újabb elismerést kapott a 
20 éves Ho-Máhr Trans Kft.

Máhr Zoltán, Honosiné Máhr Ágnes
 és Honosi Mihály az elismeréssel.



MegÚJul a Távhő - szigeTelés
Tatabánya - Folytatódik a távhővezetékek szi-
getelésének cseréje Tatabányán, év végéig több 
mint 2,6 kilométeren, közel 100 millió forint rá-

fordításával újítják fel a föld feletti gerincveze-
tékek burkolatát – tudtuk meg Schmidt Csaba 
polgármestertől. „Városunk hőellátásának két-
harmad részét távfűtéssel biztosítjuk, így nagyon 
fontos, hogy az érintett huszonkétezer család 
távhő-ellátása a lehető leghatékonyabban és 
legalacsonyabb költséggel történjen” – hangsú-
lyozta a polgármester. Schmidt Csaba kiemelte: 
a vezetékek újraszigetelése a fogyasztók érde-
keit szolgálja, hiszen nagy hő-megtakarítással 
jár, és gyorsan megtérül. A harminc-negyven 
éves átlagéletkorú vezetékeket a már korábban 
bevált technológiával szigetelik a Köztársaság út 
mentén, illetve a fűtőerőműből induló szakaszo-
kon, több mint 2660 méteren.

a Johnson ConTrols bővíTeTT
Mezőlak - Az autóipari ülések, tetőrendszerek, 
ajtópanelek és műszerfalak, valamint az utas-
tér-elektronika gyártása terén globális piac-
vezető egyesült államokbeli Johnson Controls 
vállalat bővíti autóipari fémalkatrészeket és 
ülésszerkezeteket előállító gyáregységét Mező-
lakon. “Gyáregységünk folyamatosan növekszik 
mióta 2007-ben felvásároltuk azt a Lander cso-
porttól” – mondta Manfred Rotterdam, a John-
son Controls Automotive Experience európai 
üzletágának fémalkatrész és ülésszerkezet diví-
ziójáért felelős alelnöke. “Ez a Johnson Controls 
világszínvonalú technológiájának és a szakkép-
zett, elkötelezett magyar munkavállalóknak a 
közös sikere. Az új épület a Johnson Controls 
magyarországi sikertörténetének egy fontos 
mérföldköve. Szeretnénk megköszönni az Euró-
pai Uniónak és a magyar kormánynak, hogy tá-
mogatást nyújtottak legújabb beruházásunkhoz 
Mezőlakon” – tette hozzá az alelnök.
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A VOSZ immár tizenhatodik alkalom-
mal rendezi meg a Vállalkozók Napját, 
amely a hazai üzleti élet legpatinásabb 
és legrangosabb ünnepi eseményévé 
vált – jelentette ki köszöntő beszédében 
Ádám Imre, a szervezet soros elnöke. 
Hozzátette: az ünnepség alkalmával 
átadott díjak a hazai üzleti élet legel-
ismertebb kitüntetései közé tartoznak, 
amelyeket a VOSZ az ország legna-
gyobb munkaadói szervezeteként ad 
át.
Ádám Imre méltatta a VOSZ több 
nagysikerű kezdeményezését, így kkv-
szektort forráshoz juttató Széchenyi 
Kártya Programot, a vállalkozóknak 
jelentős kedvezményeket, kézzelfog-
ható előnyöket biztosító VOSZ-BESZ 
Zrt.-t is. Zárásként a soros elnök kije-
lentette: a VOSZ partnerként tekint a 
kormányra, és minden az innovációt, a 
gazdaság élénkítését, és a kkv-szektor 
megerősítését célzó kezdeményezésé-
nek megvalósításában mellé áll. „Ez 
ugyanakkor nem zárja ki a vitákat, né-
zeteltéréseket, sőt, a VOSZ-nak minden 
vitás kérdésben hallatnia kell a hang-
ját” – tette hozzá Ádám Imre.
„Egy idézet szerint Kolumbuszt nem 
azért kell tisztelni, mert felfedezte 
Amerikát, hanem mert vállalkozott 
a hosszú útra. Amikor 2010-ben kor-
mányra kerültünk, egyfajta csodavá-
rással szembesültünk. A gazdaság 
talpra állítását, a vállalkozói környezet 
javítását, a forráshoz jutást várták tő-
lünk” – mondta el ünnepi beszédében 
Varga Mihály. A nemzetgazdasági 
miniszter kijelentette: a kormány sem 

vállalkozott könnyű útra. Varga szerint 
ebben a kormány partnerei voltak a vál-
lalkozások, akik mertek kockáztatni, és 
tenni a sikerért. Varga Mihály kiemelte: 
a kormány több intézkedéssel segítette 
a foglalkoztatás gerincét adó vállalko-
zásokat is. A társasági adó csökkentése 
után várhatóan a ciklus végére egykul-
csossá alakítják ezt a közterhet.
Az esemény záróbeszédét Demján 
Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke tar-
totta. „Magyarországon nagyjából 150 
ezer érdemi vállalkozó van, közülük 
minden kétezredik kapott díjat” – ér-
zékeltette a díjak rangját. Hozzátette: 
a vállalkozás mindennap mérkőzés, 
a vállalkozó minden nap kockáztat, 
minden nap bukhat, vagy előreléphet. 
„A bajnokot nem lehet kinevezni, az 
mindennapos versenyben mérettetik 
meg” – fogalmazott. „Az ország, a tár-
sadalom felemelkedése anyagi alapo-
kon nyugszik, ennek megteremtésében 
kulcsszerepet játszanak a vállalko-
zások” – tette hozzá Demján Sándor, 
aki végezetül kellemes karácsonyt és 
eredményekben gazdag újévet kívánt a 
megjelenteknek.
Komárom-Esztergom megyéből né-
gyen - Dr. Szerencsés László, a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara elnöke, a NOVIMPEX 
Kft., Beiermeiszter György, a Gasztro-
KristályZrt., Pataki Csaba, a Fisch Kft. 
és Török László, a Grundfos Magyar-
ország Kft. cégvezetője  - vehettek át 
rangos elismerést Demján Sándortól és 
Varga Mihálytól.

TO

December ötödikén tizenhatodik alkalommal rendezte meg a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) a Vállalkozók 
Napját, ahol a hagyományoknak megfelelően az üzleti élet legran-
gosabb díjait is átadták. Az rendezvényen elhangzott: a vállalko-
zók kockázatvállalása és munkája nélkül elképzelhetetlen az ország 
gazdasági felemelkedése.

Négyen kaptak elismerést Komárom-Esztergom megyéből

Kitüntetések a 
Vállalkozók Napján



- Mikor és milyen céllal hozták létre a cé-
get?
- A SONIMA Kft. a német SONIMA Cso-
port tagja. A németországi anyacég több 
telephellyel rendelkezik, a világ különböző 
pontjain: Svédország, Magyarország, Len-
gyelország, két sales iroda - Indiában és Kí-
nában -, és egy 2014-es bejegyzésű telephely 
az USA-ban, Marylandben. A hazai vállal-
kozást 2007-ben jegyeztettük be. A vállalat-
csoport árbevétele eléri az 55 millió eurót, 
és folyamatos növekedést mutat.

- Miért éppen Bodajkot választották te-
lephelyként?
- 2008-ban, amikor első alkalmazottként a 
céghez kerültem, az elsődleges feladatom 
az volt, hogy keressek egy bérelhető telep-
helyet, ahol elindulhatunk. A választásnál 
azt tartottuk szem előtt, hogy a legnagyobb 
vevőnk, az oroszlányi Borg Warner köny-
nyen elérhető közelségben legyen. Az első 
időkben Móron béreltünk egy telephelyet, 
majd 2012 áprilisától – pályázati források, 
bankhitel igénybevételével, mellétéve a 
szükséges önerőt – nekiláttunk Bodajkon 
egy saját irodaépület és csarnok felépítésé-
nek. Bodajk kitűnő választás volt a részünk-
ről, hiszen a 81-es főút mentén fekszik, két 
iparilag fejlett város – Székesfehérvár és 
Mór között, és ugyanilyen egyszerűen meg-
közelíthető innen Győr és Tatabánya is. A 
telephely létrehozásához az infrastruktúra 
részben már adott volt, az önkormányzat 
amiben csak tudott, mindig segítőkész part-
nerünk volt.

- Az említett BorgWarneren kívül kik a ve-
vőik, és mit tudnak nyújtani nekik?
- Meglehetősen összetett a tevékenysé-
günk, a legjobban talán a „moduláris üz-
leti szolgáltatás” kifejezés fedi le mindazt 

a szolgáltatás-csomagot, és módszert, amit 
a partnereinknek kínálunk. Több, egymás-
sal összefüggő, de elemenként külön-külön 
is igénybe vehető szolgáltatásunk van. Az 
egyes modulok – mint a méhsejtek – kap-
csolódnak össze. Hat fő területünk van: 
raktározás - logisztika, komissiózás - át-
csomagolás, ipari tisztítás, termelés - sze-
relés, alkatrész-beszerzés, minőségügyi 
szolgáltatások. Erős távol-keleti kapcsola-
tokkal rendelkezünk, jellemzően Japánból, 
Indiából, Kínából, Ománból szerezzük be 
az anyagokat, alkatrészeket a partnereink-
nek. Főképp az autóipari beszállítói körben 
mozgunk, így elengedhetetlen számunk-
ra, hogy a megfelelő tanúsítványokkal – 
ISO9001, ISO14001, ISO/TS16949 – rendel-
kezzünk. A referenciáink között Európából 
a BorgWarner mellett megtalálható a Volvo, 
a Spinko, a legfőbb kínai partnerünk a New 
Weisan Industries, Indiában a Turbo Energy 
Ltd., Japánban a Hitachi Metals, Brazíliá-
ban a Proturbo, az USA-ban pedig a Ross 
Aluminium Foundries. Ezek az autóipari 
és a fémipari szakmákban jól ismert nevek. 
Természetesen számos  hazai vállalkozással 
is együtt dolgozunk, köztük van a Gestamp 
Hungária Kft., a JCI Bt. a Benteler Autótech-
nika Kft., a tatai Gedia Hungary Kft.
- Főleg ott tudunk igazán hasznos part-
nerként megjelenni, ahol az ilyen jellegű 
tevékenységek kiszervezésével jelentősen 
megnövelhető a cég alaptevékenységének 
hatékonysága. Sokan ugyanis elaprózzák 
magukat, szétforgácsolják az erőiket, bevál-
lalják azokat a feladatokat is, amelyek nem 
tartoznak szorosan az alaptevékenységük-
höz, és persze még ha profi módon meg is 
tudják oldani azt, sokkal több időt, és ener-
giát emésztenek fel, mintha ezt a feladatot 
egyetlen  partnerrel elintéznék. Így nem kell 
számtalan beszállítóval kapcsolatot tartani, 

a beérkezett kész vagy félkész alkatrészeket 
tárolni, összeszerelni, ezerfelé számlázni, 
ezt mi mind elvégezzük helyettük. Ezután 
a megadott időre, helyszínre szállítjuk a 
megrendelt alkatrészeket akkor, amikor az 
a vevő számára a legideálisabb. Hallatlanul 
sok energiát képes ezzel egy cég felszaba-
dítani. Mi ebben vagyunk jók. A megbízha-
tóságunkra pedig nincs jobb érvünk, mint 
a vevőkörünk. Az erősségünk a komplexi-
tásunkban rejlik. Külön-külön valamennyi 
területre találhatnak nagyobb partnert, de 
így, szolgáltatás-csomagként egyedülállóak 
vagyunk a környék piacán.
- Emellett a szakembereinkre is rendkívül 
büszkék vagyunk, minimális – inkább csak 
a fizikai állományt érintő – létszámmozgá-
sunk van, kitűnő a kollektívánk, lojálisak 
a munkatársaink. Mindezt persze mi is 
igyekszünk honorálni: 13. havi fizetést biz-
tosítunk, karácsonyi vacsora, nyáron csalá-
di nap ad lehetőséget a csapatépítésre.

- Milyen a kapcsolatuk az önkormányzat-
tal, a helyiekkel?
-  A lehetőségeinkhez mérten eddig is igye-
keztünk mindenkivel együttműködni. Az 
önkormányzattal minden téren kitűnő kap-
csolatot ápolunk. Magam is bodajki vagyok, 
így elkötelezett a település jövőjét, fejlődését 
illetően.

Cseh Teréz
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GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

A 81-es főútról letérve, Bodajk felé haladva, a helyi ipari park első lakójának, a SONIMA Kft-nek az impozáns, új iro-
daépülete és csarnoka vonja magára a figyelmünket. A piacon több éve jelen lévő vállalkozás tevékenységéről, céljairól 
annak ügyvezető-igazgatójával, Mózes Lászlóval beszélgettünk.

A SONIMA komplex szolgáltatás-csomagja egyedülálló a környéken

Moduláris üzleti szolgáltatások

SONIMA Kft. 
BODAJK, Vámház út.1. 

H-8053 
VAT ID: HU14126279

Telefon: +36 22 563-393
hungary@sonima.net
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Székelyföldi Akadémia Korondon 
A Hargita Megye Tanácsa által életre hívott előadássorozat gerincét néhány fon-
tos téma kivesézése képezte: a gazdálkodás nehézségei a székely falvakban; a 
helyi értékek és látványosságok feltérképezése és tudatosítása a közösségben; 
az értéktöbblet teremtésének lehetséges módozatai; Korond és Sóvidék turiszti-
kailag eladható értékeinek gyors katasztere; helyi jó példák és jellegzetességek 
felsorolása.
Pál Zoltán Ferenc, a Slow Tours Transylvania vezetője előadásában három meg-
valósítható projektet vázolt fel, melyek környékbeli látványosságokhoz kötőd-
nek: a Likas-kőhöz, a Firtos-várához, valamint a Csiga-dombhoz. A szakember 
hangsúlyozta, ahogy az Élményműhely, a Korondi séta és a többi friss megvaló-
sítás példája is mutatja, van esély a sikerre.

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

Tatabánya – 
Felvidék
Farkas Iván, a szlovákiai MKP gazda-
sági és régiófejlesztési szakértője a 
Baross Gábor Terv célkitűzéseit rész-
letezve kiemelte, milyen fontos lenne 
Dél-Szlovákiában az élelmiszeripar 
és a mezőgazdaság újjáéledése. 
Helyzetértékelésében döbbenetes 
adatokra hívta fel a figyelmet: 1993-
ban 300 ezer ember élt meg a me-
zőgazdaságból, tavaly mindössze 31 
ezer. Az elmúlt húsz évben Szlovákia 
magyarok lakta területe a leggazda-
gabból a legszegényebbé váltak.

Cikkünk a 38. oldalon

Hetény
Nem lehet a jövőben továbblépni, ha 
nem történik meg a múlt lezárása; a bűnt 
megbocsátani csak úgy lehet, ha a bűnt 
megvallják - mondta az Országgyűlés 
külügyi bizottságának elnöke a Felvi-
déken fekvő Hetényben, ahol a benesi 
törvények miatt kitelepített lakosságra 
emlékező táblát avattak a református 
templomban. A tábla állítását Komárom 
Város Önkormányzata is támogatta. A 
városvezetést Turi Bálint alpolgármester 
és Hamrák Zsófia tanácsnokasszony kép-
viselték.

Cikkünk az 40. oldalon

„A kitelepítéshez és jogfosztáshoz vezető Benes-dekrétumok Európa jogi szégyenfoltjai ak-
kor is, ha ezt Csehország és Szlovákia nem hajlandó elfogadni”

túri Bálint
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Zoltai Dániel, a kamara titkára rámutatott, 
a magyar-szlovák üzletember találkozó 
egyik kézenfekvő oka, hogy a két, hatá-
rokkal elválasztott térség gazdaságilag egy 
egységnek számít. A jövőben létrejöhet egy 
olyan vegyes bizottság, mely hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a következő uniós ciklusban a 
térség kisvállalkozásai minél több forrást 
tudjanak lehívni.
Dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbí-
zott köszöntőjében kiemelte az összefogás 
fontosságát, és azt, hogy a nagy európai 
versenyben a mikro-, a kis- és közepes vál-
lalkozásoknak is meg kell találni a számítá-
sukat. Ebben maximálisan számíthatnak a 
kormány segítségére a következő években, 
hiszen a stratégiai célok közé tartozik a „ki-
csik” segítése, támogatása. Hozzátette, hogy 
mindehhez szükséges az is, hogy élénkül-
jön a forgalom a szomszédos országokkal. 
Jó esély van erre a Felvidéken, hiszen itt 
még a nyelv sem jelent akadályt.
Dr. Kupcsok Lajos, a Magyar Nemzeti Ke-
reskedőház Zrt. vezérigazgató-helyettese, 
aki egyben a Magyar-Szlovák Kereskedelmi 
és Iparkamara társelnöke elmondta, hogy a 

részvénytársaság egyértelmű célja a kis- és 
közepes vállalkozások exportlehetősége-
inek segítése. Erre komplex szolgáltatást 
ajánlanak az ügyletek előkészítésétől a hi-
tellehetőségek feltárásán keresztül a szerző-
dések megkötéséig.
Partnerük a többi között az EXIM Bank, va-
lamint a Magyar Nemzeti Befektetési Ügy-
nökség. Várják, ugyanakkor keresik az ex-
portáló illetve arra készülő cégek kéréseit, 
ötleteit, javaslatait, hiszen akinek a terméke, 
szolgáltatása Magyarországon piacképes, 
az külföldön is jó eséllyel talál magának 
partnert. Ma mintegy 2000 KKV foglalkozik 
exporttal, a cél az, hogy 2017-re ez a szám 
elérje a 12000-et.
A Kárpát-medencében ma 52 millióan, a 
Kárpát Régióban pedig 108 millióan élnek, 
ez óriási piacot jelent. Nem véletlen, hogy 
hazánk külkereskedelmének 1/3 részét a 
szomszéd országokkal való kapcsolat adja, 
és a magyar tőkebefektetések 38%-a Közép-
Európában történik.
Farkas Iván, a szlovákiai MKP gazdasági 
és régiófejlesztési szakértője a Baross Gábor 
Terv célkitűzéseit részletezve kiemelte, mi-

lyen fontos lenne Dél-Szlovákiában az élel-
miszeripar és a mezőgazdaság újjáéledése. 
Helyzetértékelésében döbbenetes adatok-
ra hívta fel a figyelmet: 1993-ban 300 ezer 
ember élt meg a mezőgazdaságból, tavaly 
mindössze 31 ezer. Az elmúlt húsz évben 
Szlovákia magyarok lakta területe a leg-
gazdagabból a legszegényebbé váltak. Ezért 
kiemelten fontos a stratégiai fejlesztés, a 
felzárkóztatás azonban jóval hosszabb időt, 
akár 4-5 évtizedet is igénybe vehet.
Az adottságokra kellene építeni, szorosan 
együttműködve a határon túli, magyaror-
szági termelőkkel. A kitörési pontok közül 
elsőként a határon átnyúló közlekedési 
infrastruktúra, és az autóipari beszállítói 
háttéripar fejlesztését említette. Mindennél 
fontosabb az élelmiszeripar újjáélesztése, 
hiszen ma Szlovákia önellátása mindössze 
45%-kos ezen a területen, amellyel az EU-
ban utolsók.
Ugyanígy kihasználatlanok a vidéki turiz-
musban rejlő lehetőségek. Ebben a téma-
körben a termálvízzel rendelkező telepü-
léseknek érdemes lenne együttműködnie, 
akár egy Duna-menti turistavonzó klasztert 

Magyar-szlovák üzletember találkozót rendezett a megyei kereskedelmi és iparkamara november 25.-én Tatabányán, a 
Vértes Agorájában. A teltházas rendezvényen a részvevők kicserélhették tapasztalataikat és megismerkedhettek a két 
ország kereskedelmi kapcsolatainak élénkítésén dolgozó szervezetek munkájával.

Magyar-szlovák üzletember találkozó Tatabányán

Együtt növekszik a piacnyerés lehetősége
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kialakítani Mosonmagyaróvártól Észak- és 
Dél-Komáromon, Pathon át Párkányig. A 
napenergia felhasználása is komoly gazda-
sági fellendüléshez vezethetne.
A teljesség igénye nélkül át kell alakítani 
a közbeszerzés rendszerét, össze kellene 
hangolni a két ország egészségügyi ellátá-
sát, a szakoktatás területén pedig el kellene 
mozdulni a duális szakképzés irányába. Ez 
utóbbi egyelőre csak terv, de egyre többet 
beszélnek már róla.
Mihók Gábor, a Kárpát Régió Üzleti Háló-
zat kassai irodavezetője, valamint Bödők 
Gábor dunaszerdahelyi irodavezető arról 
tájékoztatta a fórum résztvevőit, hogy mit 
tesznek a kapcsolatok építéséért, azok erő-
sítéséért. Maknics Zoltán a megyei keres-
kedelmi és iparkamarát képviselve szűkebb 
hazánk gazdaságának jelenlegi állapotát, és 
a Komárom-Esztergom megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara tevékenységét vázolta fel 
a határon túlról és a közelből érkezetteknek.
Az előadásokat rövid cégbemutatók kö-
vették, ahol a jelen lévő vállalkozók ter-
mékeiket, szolgáltatásaikat kínálhatták a 
reménybeli szlovákiai partnereknek. Első-
ként Molnár György beszélt az esztergomi 
Hesztia Kft. cserépkályháiról, majd Veér 
Károly főszerkesztő mutatta be lapunkat, a 
Regio Regia magazint. Ezt követően Mikó 
Barnabás az IT Manufaktúra vezetője aján-
lotta szolgáltatásaikat, végül új tűzoltási 
módszert ismerhettünk meg Pehely Balázs 
(Spirál Tech Kft) jóvoltából.
A hivatalos programot közös ebéd követte, 
ahol a résztvevők immár kötetlen körülmé-
nyek között mutatkozhattak be egymásnak.

Tárnay Olivér

KÁRPÁT RÉGIÓ
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Németh Zsolt kifejtette, a két ország között 
határátkelőhelyek létesülnek, hidak épülnek, 
energetikai együttműködés alakul ki, tehát 
„ígéretesen fejlődnek a magyar-szlovák kap-
csolatok. Lassan eljön az ideje, hogy a meg-
oldásra váró nehéz kérdéseket is felvessük, 
az állampolgárság kérdése, a magyar nyelv 
megfelelő jogaiba való helyezése, a magyar 
oktatás helyzetének megoldása és a Benes-
dekrétumok kérdésének megvitatása” - jelen-
tette ki Németh Zsolt.
A politikus rámutatott, a magyar alaptörvény 
„kötelez bennünket arra, hogy a felvidéki ma-
gyarságról való gondoskodás a mindennapi 
életünk része legyen”.
Németh Zsolt köszöntőjét Lukács evangéliu-
mából származó idézettel zárta, mely szerint 
„Jézus azt mondta, amit fülbe súgva mondo-
tok a belső szobákban, azt a háztetőkről fog-
ják hirdetni”. A politikus utalt a közelmúltban 
nyilvánosságra került titkosszolgálati és dip-
lomáciai iratokra, és úgy vélte, ez figyelmez-
tetés lehet mindazoknak, akik azt gondolják, 
„hogy meg lehet spórolni a bűnök megvallá-

sát. Nekünk pedig legyen bátorítás, fejezzük 
ki az igazságról vallott nézeteinket minden 
úton és módon” - fogalmazott.
Lucza Sára, Hetény MKP-s polgármestere 
emlékezetett arra, hogy településről 48 ma-
gyar családot telepítettek át Magyarország-
ra, sokan Mórra kerültek, illetve 64 családot 
Csehországba, az elűzött németek helyére 
deportáltak. „A kitelepítéshez és jogfosztás-
hoz vezető Benes-dekrétumok Európa jogi 
szégyenfoltjai akkor is, ha ezt Csehország és 
Szlovákia nem hajlandó elfogadni” - jelentet-
te ki Túri Bálint, Komárom alpolgármestere, 
aki szerint eltörlésük a nagypolitika felelős-
sége, míg a helyi közösségeké az emlékezés. 
Hozzátette, az Országgyűlés 2012-ben dr. 
Molnár Atilla polgármester kezdeményezé-
sére nyilvánította a Felvidékről kitelepítettek 
emléknapjává április 12-ét, az első szervezett 
szállítmányok indulásának időpontját.
Az emléktáblát a Kecskés László Társaság és 
Komárom önkormányzata állította. Kecskés 
László helytörténész volt a Klapka György 
Múzeum megalapítója, Révkomáromból tele-

pítették Komáromba.
Hetény (Chotín) Komáromtól 10 kilométerre 
északkeletre fekszik a mátyusföldi síkságon. 
A településen 1400 ember él, 95 százalékuk 
magyar anyanyelvű. A faluban magyar nyel-
vű óvoda és általános iskola működik. Refor-
mátus temploma 1729-ben épült, mai alakját 
1912-ben nyerte el.
Az 1945 májusa és októbere között hatályba 
léptetett Benes-dekrétumok a magyar és né-
met lakosságon torolták meg Csehszlovákia 
széthullását, a nem-szláv népességet meg-
fosztották állampolgárságától, vagyonától és 
állásától. Közel 170 ezer magyar hagyta el 
az állam területét, javait kényszerűen hátra-
hagyva.
A törvényeket mind a rendszerváltás utá-
ni Csehszlovákia, mind a szétváló cseh és 
szlovák állam - egyes rendeletek kivételével 
- megőrizte jogrendjében, s 2007-ben az utód-
államok még azt is elérték, hogy azok az Eu-
rópai Unió lisszaboni szerződésének keretein 
belül is hatályban maradhassanak.

TO

Nem lehet a jövőben továbblépni, ha nem történik meg a múlt lezárása; a bűnt megbocsátani csak úgy lehet, ha 
a bűnt megvallják - mondta az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke a Felvidéken fekvő Hetényben, ahol a 
benesi törvények miatt kitelepített lakosságra emlékező táblát avattak a református templomban. A tábla állítását 
Komárom Város Önkormányzata is támogatta. A városvezetést Túri Bálint alpolgármester és Hamrák Zsófia tanács-
nokasszony képviselték.

Nem lehet megspórolni a bűnök bevallását

A kitelepítettekre 
emlékeztek Hetényben

40
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kincskereső

A szeretet lángjánál
Böjte Csaba ferences szerzetes, a dévai Szent FerencAlapítvány alapítója 2014. 
november 27-én este „Adventi Gondolatébresztő” címmel tartott előadást és 
gyújtotta meg az adventi koszorú első gyertyáját a gyönyörűen felújított majki 
kamalduli szerzetes kolostor rendházának dísztermében.

A termet zsúfolásig megtöltő közönség soraiból számosan régi ismerősként 
üdvözölték Csaba testvért, hiszen nagyra értékelik gyermekmentő szolgálatát, 
esetleg maguk is rendszeresen adakoznak az erdélyi, illetve a magyar alapít-
ványnak, vagy imádkoznak a rászorultakért.

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

Vértes – Gerecse
Egyesületünk, a Vértes-Gerecse Vidék-
fejlesztési Közösség 2008. október 15-én 
alakult meg, mint vidékfejlesztő, terület-
fejlesztő civil szervezet. Területe a tatai, 
tatabányai, oroszlányi, móri, bicskei és 
székesfehérvári kistérségre terjed ki. Fő 
feladata a térség kistelepüléseinek fej-
lesztése, elsősorban a vidékfejlesztési pá-
lyázati lehetőségekkel.

Cikkünk a 44. oldalon

Oroszlány – Majk
Az Európa-szerte különlegességnek szá-
mító Oroszlány – majki kamalduli reme-
teség műemléki rekonstrukciója fontos 
állomásához érkezett. Megújult a barokk 
műemlék együttes rendházépülete, mely-
nek készülő kiállítása bemutatja a reme-
teség XVIII. századi históriáját, a szerzete-
sek életmódját, megemlékezik II. Rákóczi 
Ferenc és a kamalduliak kapcsolatáról. 
Megjeleníti azt az időszakot, amikor az 
épületből a remeteség alapítását egykor 
támogató Esterházy család grófi ágának 
vadászkastélya lett az 1860-as évektől.

Cikkünk az 50. oldalon

„Az államvizsga után úgy döntöttem, nem megyek vissza Erdélybe. Meggyőztem Csaba 
testvért, hogy nyissunk itt Székesfehérvár környékén egy iskolaházat, hiszen bőven akad 
errefelé is, aki segítségre szorul.”

némethné smohay katalin
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Bár Katalin előzetesen eligazítást adott, hol, merre is 
kanyarodjak, haladjak el a rózsaszín ház előtt, aztán 
ott balra… ennek ellenére sikerült eltévednem a föld-
utakon, a Don Bosco Iskolaházat keresve. Szerencsé-
re az eső már napok óta nem esett, így a sárral nem 
kellett megküzdenem. Az udvaron a favágás kellékei, 
a tüzelőnek való fa nyomai, távolabb egy kiskert, téli 
ruhájába burkolózva, a ház előtt rendbe tett „grund”, 
amiből tavaszra igazi focipálya kerekedhet. Házigaz-
dáim már a lépcsőn várnak, a mobiltelefon segítségé-
vel navigáltak idáig. A kellemesen meleg épületben 
hellyel és forró itallal kínálnak, majd Katalin körbe-
vezet, büszkén mutatva a praktikusan, és funkcio-
nálisan berendezett kisebb-nagyobb helyiségeket: az 
óvodás-foglalkoztatót a ruhásszekrényekkel, a műhe-
lyecskét, ahol barkácsolni, fúrni, faragni, ragasztani 
lehet, a konyhát, fürdőt, WC-t. Az előszoba telis-tele 
gyerekkabátokkal, cipőkkel, és végül visszatérünk a 
nagyterembe, ahol a „húszgyerekes család”minden 
napjait éli.Katalinnal némi gyerekzsivaj közepette 
beszélgetni kezdünk.

- Hogyan került kapcsolatba Böjte Csabával, 
a Dévai Alapítvánnyal?
- Egy barátom testvérétől hallottam róla elő-
ször, aki önkéntes munkát vállalt Erdélyben. Jó-
magam érettségi után tettem ugyanezt. Először 
kimentem pár napra körülnézni, ismerkedni, 
aztán annyira megtetszett, hogy nem is akar-
tam hazajönni. Végül Pécsett elvégeztem egy 
gyógypedagógus-asszisztensi tanfolyamot, és 
újra kimentem. A tervezett egy hónapból két év 
lett. Akkor is csak a tanulmányaim miatt jöttem 
haza. Kaposvárott tanító-fejlesztő pedagógusi 
diplomát szereztem. Az államvizsga után úgy 

döntöttem, nem megyek vissza Erdélybe. Meg-
győztem Csaba testvért, hogy nyissunk itt Szé-
kesfehérvár környékén egy iskolaházat, hiszen 
bőven akad errefelé is, aki segítségre szorul.
- Sok önkormányzatot megkerestem, végül Pol-
gárdiban ajánlottak fel egy épületet, a Gyula 
majorban. Az egykori kisegítő iskola tíz éve állt 
üresen. 2011 októberében vettük át a házat, és 
néhány helyi önkéntes segítségével januárban 
nekiláttunk a felújításának. Legnagyobb örö-
münkre már március 21-én megnyithattunk.

Amíg mi beszélgetünk, a gyerekek egymás után ér-
keznek. A nagyobbak gyorsan lekötik magukat a 
kreatív eszközökkel - festenek, vágnak, ragasztanak, 
díszeket készítenek, rajzpályázatra készülnek - a ki-
sebbek pedig András köré gyűlnek, és előkerül a ma-

tek lecke, vagy kinek-kinek a megírandó házifeladata. 
Naponta 17 gyerekkel kell tanulni.

- Kik segítettek az induláskor?
- A műanyag nyílászárókat az önkormányzat 
biztosította. Az említett néhány önkéntesen 
túl egy helyi festékboltos ajánlotta fel ingyen 
a szükséges meszet és festékeket, illetve egy 
másik vállalkozó segített azzal, hogy úgyne-
vezett lélegző vakolat kerülhessen a falakra, 
mert azok sajnos több helyütt vizesedtek. Ele-
inte úgy tűnt, az összefogásnak köszönhetően, 
szépen rendbe is tudjuk tenni a helyiségeket, 
de hamarosan kiderült, hogy baj van a villany-
vezetékekkel, és a vizes blokkokkal is. Ezekre 
már nem tellett önerőből. Ekkor fordultam 
Sinkó Ottóhoz, a Videoton Holding Zrt. vezér-

Sokan hallottak már a Déva Gáláról, Böjte Csaba árváiról, ám azt már kevesen tudják, hogy Csaba testvér há-
zaiban nem csak árvák nevelkednek. Az úgynevezett iskolaházak valójában napközi otthonok, ahol a rászoruló 
gyerekekcsaládias környezetben tölthetik a délutánjaikat a tanítást követően. Régiónkban két ilyen iskolaház is 
működik: Székesfehérváron és Polgárdiban. Némethné Smohay Katalin, valamint fiatal kollégái, Komlós Klaudia és 
Krepsz András, no meg a suliból sorra „hazatérő” gyereksereg kíváncsian fogadott a polgárdi iskolaházban.

Böjte Csaba-féle iskolaház Polgárdiban és Székesfehérváron

A kevés, rendszeresen adva, több!

Andrással jobban megy a leckeírás

Katalin Erzsikének is szívesen ad ötleteket 
a rajzpályázatához
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igazgatójához, mert tudtam, hogy ő már kap-
csolatban áll Csaba testvérrel, illetve az itthoni 
Dévai Szent Ferenc Alapítvány kuratóriumi 
elnökével, Vásárhelyi Tamással. Nem volt hiá-
bavaló a megkeresés. A Videoton segített egy 
kisebb összeggel, és a szakemberei helyreállí-
tották a szükséges dolgokat, bevakolták a fala-
kat. A meszelést már mi végeztük el, közösen a 
gyerekekkel. Az induláskor üres volt az épület, 
a padokon, és a székeken kívül semmink sem 
volt, még egy teát se tudtunk mivel elkészíteni. 
Mára szépen berendezett itt minden, hála a sok-
sok kisebb-nagyobb adománynak.

- Az épületés a berendezés a szükséges alap 
volt, de honnan kerültek ide a gyerekek?
- Ez volt a feladat nehezebbik része, idehaza 
ugyanis rendkívül szigorú törvényi előírások 
védik a fiatalokat. A helyi családsegítőhöz for-
dultunk, ők és a jegyző közösen keresték fel a 
rászoruló családokat, engedélyt kértek arra, 
hogy felkereshessük, tájékoztathassuk őket. 
Harminc családhoz jutottunk így el. Volt, aki 
nemet mondott, volt, aki jó néven vette a segít-
séget. 22 gyerekünk lett végül. A 3-4 évesektől 
egészen a kamaszokig, minden korosztály kép-
viselteti itt magát.

Krepsz András nemrégiben a fehérvári iskolaházból 
csábították át Polgárdiba, önkéntes munkáját, ha lehet 
itt még nagyobb lelkesedéssel végzi. Komlós Kla-
udia a nyitás óta részt vesz az itt folyó munkában, 
önkéntesből ma már Katalin munkatársává lépett elő, 
sőt rövidesen a ház vezetése is az ő feladata lesz, mert 
Katalin januárra várja kisbabáját. Férje, Németh 
Ádám a Székesfehérvári Szent Imre Iskolaház ve-
zetője, és hamarosan nagycsaládos apuka, mert bár 
ez lesz az első közös gyermekük, otthon, nevelőszülő-
ként már két másik gyerkőcről is gondoskodnak.

- Hogyan zajlik az élet egy iskolaházban?
- Valahogy úgy, mint egy húszgyerekes csa-
ládban. A gyerekek az iskola után nem haza-

mennek – és nem is az utcán csellengenek -, 
hanem az iskolaházba jönnek. Innen csak este 
– kész leckével, a másnapi órákra felkészülve, 
teli pocakkal, megfürödve, ha kell hajat mos-
va tiszta ruhában térnek haza a szüleikhez. 
Itt tehát minden úgy történik, ahogy egy nor-
mális családban szokott délutánonként, estén-
ként. Együtt csinálunk mindent. Tanulunk, 
játszunk, főzünk, mosunk, takarítunk. Meg-
tartjuk az ünnepeket: névnapot, szülinapot, 
karácsonyt. A tanítási időszakban napi kétszer, 
a szünidőkben pedig napi háromszori étkezést 
kapnak itt a gyerekek. A cél, hogy itt mindent 
megtanulhassanak, ami majd a felnőtt életük-
höz elengedhetetlen. Persze a tanulás a legfon-
tosabb. Itt van idő a gyerekekre, odafigyelünk 
a rendszerességre, és ez meg is látszik az ered-
ményeken. Persze nem mindenki kitűnő tanu-
ló, de a lényeg, hogy mindannyian eredménye-
sen tudják befejezni tanulmányaikat, ha lehet, 
tovább tanuljanak,hogy később is megállják a 
helyüket az életben.

A nyár a kirándulások, táborozások időszaka. A 
Videoton segítségével mind a fehérvári, mind a pol-
gárdi gyerekek egy-egy hetet tölthetnek Zánkán. A 
Szalézi rendnek köszönhetően ugyancsak egy hetet 
táborozhatnak Óbudán a nyár első hetében. A vi-
dékieket családok szállásolják el. A gyerekek évente 
ugyanahhoz a családhoz kerülnek, így a kapcsolat 
egyre erősebbé válik. Van ahol a befogadók már ke-
resztszülőkké váltak. Fontos ez a lehetőség is a gye-
rekek számára, hiszen így módjuk van más családok 
életébe is belelátni, más értékrendet is megismerni.

- Több mint három éve nyitottak. Vannak már 
rendszeres támogatóik, önkénteseik?
- Az iskolaház fenntartója a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány, ők biztosítják a rezsiköltségeket, 
az étkezéshez, az üzemeltetéshez szükséges 
feltételeket. Székesfehérváron az Önkormány-
zat szintén partnerünk, tőlük kaptuk az ingat-
lant.  Ezen túlmenően gyakorlatilag az egyet-

len rendszeres támogatónk a Videoton. Sinkó 
úr – vagy ahogy a gyerekek hívják, Ottó bácsi 
– két-három havonta ellátogat hozzánk, és ve-
lünk tölt egy-egy délutánt. Ma már sok-sok kö-
zös élmény köt össze bennünket. Ilyen például 
az első karácsonyunk, amikor a gyerekekkel 
a betanult Betlehemes játékkal Fehérváron, 
az Öreg-hegy házaiba bekopogtunk, feleleve-
nítve a régi szokásokat. A kétórás mutatvány 
után Ottó bácsi az egész csapatot meghívta 
teázni, egy feledhetetlen estét nyújtva ezzel a 
gyerekeknek. Azóta is velünk van minden ka-
rácsonykor. Legutóbb négy órán át szerelte az 
ajándékba hozott csocsó asztalt a fiúkkal.
- Ritka az olyan támogató, aki nem csak ad, 
de le is hajol a gyerekekhez. Pedig nekik iga-
zi emberi kapcsolatokra, mintákra, példaké-
pekre van szükségük, hogy megtapasztalják, 
másképp is lehet élni, mint ahogy azt otthon 
látják. A szülők gyakran alkoholisták, mun-
kanélküliek, sokgyerekes, nélkülöző családok, 
akik rendkívül rossz körülmények között él-
nek. Ahhoz, hogy ne az legyen az etalon, amit 
otthon látnak, meg kell ismerniük más normá-
kat, más értékrendeket is. Persze az is nagyon 
fontos, hogy aki mindezt felvállalja, az ne csak 
egyszer-egyszer lelkesedjen mindezért, hanem 
rendszeresen jöjjön, mert a gyerekek, ha ki-
alakul a kötődés, visszavárják. Nekik nagyon 
sokat jelent egy-egy délutáni foci, néhány óra 
társasjáték, némi barkácsolás, esetleg közös sü-
tés-főzés.
- A támogatásoknál sem az a lényeg, hogy 
mindent megoldjanak helyettünk. Elég csak 
megadni a kezdő lökést, a befejezést már a ma-
gunk erejéből is meg tudjuk oldani. Itt is fontos 
lenne a rendszeresség: ha valaki ad, adjon in-
kább keveset, de azt adja rendszeresen. A sta-
bilitás mindennél többet ér.

Cseh Teréz

Klaudia, ahol kell, segít, most épp rajzolni

A nagylányok épp az új 
festékszóróval kreatívkodnak
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Sikerek a vidékfejlesztésben

Az egyesületnek jelenleg 102 tagja van, civil 
szervezetek, egyéni vállalkozók, gazdasági 
társaságok, önkormányzatok és egyházak. 
A 2008-ban elfogadott Helyi Vidékfejleszté-
si Stratégia (HVS) alapján végzi munkáját, 
immáron hat éve. A vidékfejlesztési pályá-
zatok iránt fokozatos volt az igény, az első 
pályázati kiírások során kevesebb, majd 
egyre több önkormányzat, civil szervezet, 
egyház és vállalkozás gondolta úgy, hogy 
kérelmet nyújt be. A térség sikerességét bi-
zonyítja az is, hogy a 2007-2013-as időszak-
ban közel 3 Milliárd Ft forrás juthatott a kis-
településekre. 

Az országos vidékfejlesztési program egyik 
része volt a települések értékeinek megőrzé-
se, a helyi védett épületek felújítása, közpar-
kok rendbetétele. 72 projektet támogatott az 
egyesület a Falumegújítás keretén belül, így 
sok művelődési ház újulhatott meg, játszó-
terek létesültek, parkosításokat, faluszépítő 
akciókat valósítottak meg a települések.

A Vidéki örökség jogcímben a helyi és or-
szágos védelem alatt álló épületek felújítását 
valósították meg az egyházak, önkormány-
zatok vagy civil szervezetek. A 37 települé-
sen megszépültek a templomok, parókiák, 
plébániák, a települések kulturális értékkel 
bíró épületei. 30 mikrovállalkozás kapott 
lehetőséget arra, hogy fejlesztést valósítson 
meg. A vállalkozók gépeket vásároltak, te-
lephelyüket újították fel, korszerűbb gépe-
ket tudtak beszerezni. Turisztika jogcímben 
falusi-és ifjúsági szálláshelyek felújítására, 
létrehozására és kiegészítő turisztikai szol-
gáltatásokra 27 projekt kapott támogatást. 

Kiemelendő a LEADER, ahol számos jó pél-
dát tudunk felsorolni a Vértes-Gerecse 37 
településén. Ezért az egyik célterületet, té-
makört emeljük ki most. A HVS-ben nagy 
szerepet játszott a sport-és rendezvényhely-
színek kialakítása, felújítása, fejlesztése. 
Egyesületünk támogatott több sportegyesü-
letet, hogy eszközöket tudjanak vásárolni, 
valamint sportpályákat és sportöltözőket is 
szép számmal felújítani. A sport-és rendez-
vényhelyszínek nem csupán beruházás jel-
legűek voltak, mert kapcsolódni kellett hoz-
zá sport, vagy egyéb célú rendezvényeknek 
is. Tehát elmondhatjuk, hogy több funkciót 
is ellátnak. 

A jó példák követésre méltóak

A csákvári Kempo Harcművészeti Sport 
Egyesület célja a Zen Bu Kan Kempo 
sportág és harcművészet terjesztése, tag-
jai számára edzéslehetőség biztosítása, az 
egészséges életmódra való nevelés, és a 
harcművészetek erkölcsi normáinak a min-
dennapi életbe való átvitele.Tagjai számára 
heti 4 alkalommal biztosítanak edzéslehe-
tőséget, az edzők (a Semmelweis Egyetem 
Testnevelési és Sporttudományi Kar To-
vábbképző Intézet által minősített edzők) 
munkájukat társadalmi munkában végzik. 
A Kempo HSE Csákvár a Magyar Zen Bu 
Kan Kempo Sportszervezet tagja, így részt 
vesznek a sportszervezet rendezvényein: 
edzőtáborokon, minősítő vizsgákon, verse-
nyeken, szemináriumokon, egyéb rendez-
vényeken. 

A pályázatuk két fő részre osztható. Az első 
témakör a sportlehetőségi feltételrendszer 
javítása a sporteszközök által. Az évek so-
rán elhasználódott eszközök cseréje is a 
pályázat része volt. A támogatásból új kesz-
tyűk, lágyékvédők, lábszárvédők, és fejvé-
dők kerültek beszerzésre, ezzel biztosítva 
a biztonságos sportolási lehetőségeket. A 
cselgáncsszőnyeg padlója is cserére került.

A második nagy fejezet a hordozható puzz-
le jellegű tatami megvásárlása volt, így több 
rendezvény megvalósítására lesz lehetősége 
az egyesületnek. A szervezet rendezésében 

eddig is megvalósult a Csákvár Kupa el-
nevezésű kempo gyermek- ifjúsági-juni-
or verseny, 2008-ban a VI. Csákvár Kupát 
rendezték meg. Ezt a rendezvénysorozatot 
továbbra is meg fogják tartani a szervezők 
minden negyedik negyedévben, de immár 
az újdonsült eszközök segítségével.

Mintegy hétmillió forintot nyert LEADER-
pályázaton a tulajdonában lévő parkerdő 

fejlesztésére Sárkeresztes. A támogatásból 
erdei tornapályát, tanösvényt, pihenőhe-
lyeket alakítottak ki és információs táblákat 
helyeztek el. Céljuk volt, hogy a lakosság 
és az ide érkező kirándulók szabadidejüket 
hasznosan, aktívan tölthessék el, így alakí-
tották ki az erdei tornapályát tanösvénnyel, 

Egyesületünk, a Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2008. október 15-én alakult meg, mint vidékfejlesztő, terü-
letfejlesztő civil szervezet. Területe a tatai, tatabányai, oroszlányi, móri, bicskei és székesfehérvári kistérségre terjed 
ki. Fő feladata a térség kistelepüléseinek fejlesztése, elsősorban a vidékfejlesztési pályázati lehetőségekkel. 

A Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség beszámolója

Vércse gyümölcsei



JövőkéP Műhely
Vértesszőlős – A község  adott otthont november 
24-én a Jövőkép műhely szakmai találkozónak, 
amelyen Komárom-Esztergom megyei döntésho-
zók és munkatársaik, kulturális szakemberek vettek 
részt. Zoltánfi Zsuzsanna, alpolgármester és Kutenics 

Kinga, kulturális munkatárs köszöntötte a résztvevő-
ket.Héreg, Szomor, Gyermely, Környe, Vértessomló, 
Szárliget és Tatabánya kulturális szakemberei vettek 
részt a műhelymunkában, ugyanakkor több megyei 
település is aktivizálta magát. A közösségi házban A 
Vértes Agorája és a Nemzeti Művelődési Intézet me-
gyei irodájának munkatársai segítették a résztvevő-
ket abban, hogy a településük kulturális, közösségi 
stratégiája lehetséges irányait megalkossák.

ÚJ régészeTi leleTek szőnyben
Szőny – Komárom - Az ókori Brigetio katonaváro-
sának díszes fürdőkomplexuma, csatornázott, pad-
lófűtéses házai kerültek napvilágra a Komárom-Al-

másfüzitő árvízvédelmi projektben végzett megelőző 
ásatásokon. A gátépítés során feltárt összefüggő, 
római kori katonaváros leleteinek megőrzését, a 
terület téliesítését 5 millió forintos gyorssegéllyel tá-
mogatja a kormány.

virágos TelePülések
Bakonykúti - Veszprém – Balatonfüred - Évente 
közel 300 település nevez be a Magyar Tu-
rizmus Zrt. által szervezett innovatív hazai 
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pihenőhelyekkel, és információs táblák 
elhelyezésével. A parkerdő közvetlen 
szomszédságában van a nemrég kiala-
kított sportöltöző és kosárlabdapálya. 
Tornaterem híján ezt használják a falu 
iskolásai is. Ezért szerették volna bő-
víteni a mozgáslehetőségüket egy gu-
miborítású futópályával, amelyen több 
játékos akadályállomás van. A sport-
pályán szükség volt labdafogó hálókra 
is, mert a meglévők már nagyon rossz 
állapotban voltak. A 315 négyzetméte-
res sportöltöző előtti betonos részen a 
térbeton felújítása is szükségessé vált.

Szákszenden a sportpálya kialakítá-
sára a LEADER első körében nyert el 
támogatást az önkormányzat, közel  

7 000 000 Ft-ot. Ehhez a támogatáshoz 
még hozzá kellett tenniük kb. ugyan-
ennyit, hogy elkészüljön a pálya és kör-
nyezete. A sportpálya központi helyen, 
az iskola, a művelődési ház és a polgár-
mesteri hivatal szomszédságában van. 
A pálya avatásán részt vett Popovics 
György, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés elnöke, aki focilabdák-
kal kedveskedett a szákszendieknek. 
Köszöntőt mondott a község polgár-
mestere is, aki röviden felvázolta a 
pálya kialakításának ütemét. Az ünne-
pélyes avató után a szákszendi csapat 

mérkőzött meg a Rába ETO Öregfiúk 
csapatával.

Zámolyon a lövészsportnak évtizedes 
hagyományai vannak. A lövészklub 
sportolói a megyei versenyeken az 
élvonalhoz tartoznak, országos ered-
ményeikkel sem vallanak szégyent. 
Képzett tagjaik felügyelete mellett, 
szombati és vasárnapi napokon lehető-
sége nyílik mindenkinek arra, hogy ki-
próbálja tudását ebben a sportágban. A 
helyi lőtér 8 lőállásos, amelyhez egy 50 
méteres puskalőtér és 25 méteres pisz-
tolylőtér tartozik.

A biztonsági előírásoknak való megfe-
lelés miatt a lőtér korszerűsítése elen-

gedhetetlen volt. Ezt a célt szolgálta a 
pályázati úton elnyert támogatási ösz-
szeg, amely a lőtér fegyverállományá-
nak bővítésére, és egy 25 m3-es tűzvíz 
tartály telepítésére irányult. Az eddi-
ginél komolyabb fegyver beszerzése 
is megtörtént. 3 db szabadpisztoly, 2 
db szabadpuska, 1 db légpuska került 
megvásárlásra. Valamint egy lőlapto-
vábbító-berendezést is készítenek a pá-
lyához, hogy megkönnyítsék az edzé-
seket.

Vértes-Gerecse 
Vidékfejlesztési Közösség

A
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A Tata-dallal indult a Kőkúti iskolában ki-
alakított fedett műjégpálya avatása, melyet 
Varga Lilla adott elő. A helyiek régi álma 
teljesült végre, sok éves előkészítő munka 
után.
A jégen először a kőkútis diákok tettek egy 
tiszteletkört, majd a magyar jégkorong-vá-
logatott játékosai próbálták ki: két női és két 
férfi játékos – kiegészülve egy-egy helyi kis 
hokis palántával. Ők csaptak össze egy bün-
tetőpárbajban. Szlaby Gyöngyi, a női válo-
gatott kapitánya és csapattársa, Dettrich 
Szilvia ezt követően mezt cserélt, no, nem 
egymással, hanem a címeres dresszt fekete-
fehér csíkosra: a játékosok játékvezetőként 
vettek részt a helyi csapatok rövid bemutat-
kozóján.
Az ünnepélyes megnyitón az utánpótlás-
nevelés segítésére jégkorong-felszerelést 
adott át a diákoknak Kovács Zoltán, a Ma-
gyar Jégkorong Szövetség főtitkára.
Köszöntötte a sok megjelent érdeklődőt 
Michl József polgármester is, aki elmond-

ta, hogy szüksége volt a városnak erre a téli 
létesítményre.
- Hosszú előkészületek után most már jégsátra 
is van Tatának. Egyedülálló a környéken, hogy 
egy iskola mellett tanuszoda, jégpálya áll rendel-
kezésre, s a közeljövőben megépül a városi sport-
csarnok is itt, a szomszédban. Most már bizton-
ságos helyen lehet korcsolyázni, jégkorongozni, 
de oktatási céloknak is jól megfelel a létesítmény, 
melyet a Tatai Városkapu Zrt. üzemeltet. Gon-
doltunk a kistérség oktatási intézményeire is, 
azok bérelhetik testnevelés órák céljából a műjég-
pályát. Délutánonként a nagyközönség számára 
biztosított a használat– hangsúlyozta Michl Jó-
zsef.
A pálya létrejöttének „élharcosa” Horváth 
Zoltán, a Tatai Városkapu Zrt. munkatársa, 
aki maga is jégkorongozó volt. Úgy véleke-
dett, remek a jég felülete, 8-9 centiméter vas-
tag, kiválóan lehet rajta korcsolyázni, s már 
száguldott is tovább.
A legfiatalabbak örömére eljött Csúszka, a 
jegesmedve is, a magyar jégkorong kaba-

lafigurája. A hidegben zsíros kenyeret és 
forró teát kínáltak az érdeklődőknek, majd 
a hivatalos program után azonnal birtokba 
vehették a helyiek is a jeget: az avatás kö-
zönségkorcsolyázással ért véget.
A Kőkúti iskolások délelőttönként és lehető-
ség szerint, időpontot egyeztetetve a város 
más tanintézményeinek diákjai is ingyen 
használhatják a jégpályát. A nagyközön-
ség hétköznap délutánonként és hétvégén 
egész nap térítés ellenében korcsolyázhat. A 
Tata kártyával rendelkezők kedvezménye-
sen vehetik igénybe a jégfelületet. A tervek 
szerint tél végéig tart nyitva a létesítmény. 
Nyáron labdajátékokra, görkorcsolyázásra 
lehet majd használni a multifunkcionális 
sportsátrat.
A beruházás a Tatai Városkapu Zrt, és a 
Négy Évszak Sportiskola Kft. összefogásá-
nak eredményeképpen jöhetett létre az ön-
kormányzat támogatásával, és sok-sok tatai 
önkéntes munkájával.

TO

A téli sportok kedvelői az elmúlt években, évtizedekben csak az Öreg-tó befagyott részein tudtak hódolni szenve-
délyüknek. Az időjárás szeszélyeit immár kiküszöbölték Tatán, hiszen december elején fedett műjégpályát avattak a 
Kőkúti iskola udvarán.

Már nemcsak az Öreg-tó jegén lehet korcsolyázni 

Jégsátrat avattak Tatán, a Kőkútiban
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megmérettetésre, a Virágos Magyarorszá-
gért környezetszépítő versenyre. Az idei 

év díjait november 28-án a Várkert Bazárban osz-
tották ki. Közép-Dunántúlról Bakonykúti a Belügy-
minisztérium díját kapta. A verseny első helyezettje 
az 50.000 fő feletti város kategóriában Veszprém 
városa lett. A Virágos Magyarországért Szervező 
Bizottságának legmagasabb díját, az Arany Rózsa-
díjat idén többek közt Balatonfüred vehette át.

felÚJíToTTák a szenT iMréT
Komárom - Az Új Széchenyi Terv 114 milliós és az 
egyházmegye 50 milliós támogatásának köszönhe-
tően újult meg a Szent Imre Római Katolikus Óvo-

da és Iskola épületegyüttese. Az átadó ünnepsé-
gen tiszteletét tette dr. Pápai Lajos megyéspüspök, 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési 
képviselője, köznevelési államtitkár, Pados József 
kanonok úr, és dr. Molnár Attila polgármester.

az ifJÚság fővárosa
Székesfehérvár - A Hiemer-házban fogadták azo-
kat a székesfehérvári iskolaigazgatókat, tanárokat, 
intézményi munkatársakat és diákokat, akik köz-

reműködtek az Országos Diákparlament megszer-
vezésében és sikeres  lebonyolításában. Dr. Cser-
Palkovics András polgármester és Mészáros Attila 
alpolgármester elismeréssel szólt a rendezők és a 
közreműködők munkájáról, mint mondták, a sikert 
igazolják a vendégül látott több száz fiatal visszajel-
zései is. A városvezetők okleveleket és a Diákparla-
ment eseményeit összefoglaló fotóalbumokat nyúj-
tottak át a szervezőknek. 

Pézsa Tibor díszPolgár
Esztergom - Pézsa Tibor vívót, a tokiói olimpiai 
győzelmének 50. évfordulója tiszteletére rendezett 
ünnepségen, december 17-én fogadták 
szülővárosában. Esztergom Város Önkor-
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A projekt célja az alternatív és megúju-
ló energiafelhasználással kapcsolatos 
innovációk és alkalmazások bemutatá-
sa az Edutus Főiskola hallgatói, Tatabá-
nya város és kistérsége vállalatai, civil 
szervezetei, intézményei és lakossága 
számára, ezáltal szemléletformálás a 
környezettudatos életmód, illetve a 
fenntartható fogyasztás tekintetében.
Az épület mintegy 134 négyzetméteres 
területének egésze a passzívház mi-
nőségi követelményeihez igazodik. A 
beépített megújuló energiát hasznosító 
eszközöket be is mutatták a szakembe-
rek a résztvevőknek:
Az épület hőellátásáról többféle módon 
gondoskodnak: a talajszondás hőszi-
vattyú, a levegőkazán, a pellet tüzelésű 
kazán, valamint sík- és vákuumcsöves 
napkollektorok is ezt a célt szolgálják. 
Az épület fűtése egységesen alacsony 
hőfokú felületfűtéssel biztosított, ez 
egyúttal hűtésére is felhasználható. 
A megfelelő szellőzésről – a passzív 
házakra vonatkozó előírások szerint – 

minősített hő-visszanyerős szellőztető 
rendszer gondoskodik.
A napfény hasznosítására sík-kollek-
torokat telepítettek a tetőre, illetve vá-
kuumcsöves kollektorokat helyeztek 
el a homlokzaton. Ez utóbbinak a téli 
napfény hasznosítási képessége jobb. 
A kollektorok által a szolártartályban 
felmelegített víz, használati meleg víz-
ként, vagy fűtési célokra hasznosítha-
tó, az alacsony hőmérsékletű felületi 
fűtések miatt. A pellet tüzelésű kazán 
is biztosítani tudja a használati me-
legvíz-ellátást, sőt tovább melegítése 
gazdaságosabb ilyen módon, mint hő-
szivattyúval. Ezt a folyamatot a talaj-
szondás hőszivattyú képes vezérelni.
A projekt további részében számos 
a háztartásokban is napi használa-
tos környezettudatos technológiákat 
(fűtés, hűtés, víz) népszerűsítő prog-
ramokkal várják az érdeklődőket az 
alternatív és megújuló energiafelhasz-
nálást bemutató passzívházban.

-napsugár

Megújuló energiák interaktív bemutatóterme az 
Edutus Főiskolán

A fenntartható 
zöld jövőért
2014. november 28-án a tatabányai Edutus Főiskola, egy KEOP prog-
ram keretében, átadott egy nettó 65 millió forint értékű, alternatív 
ésmegújuló energiafelhasználást bemutató passzívházat. Az ese-
ményen többek között felszólalt Schmidt Csaba, Tatabánya polgár-
mestere, Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
elnöke és a MÜTFA kuratóriumi tagja, Szögi Zoltán Edutus Zrt. ve-
zérigazgatója és Nyeste Zsolt, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. 
főmérnöke.

A

A
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A Városi Sportiroda, a Fejér Megyei 
Szabadidősport Szövetség, a Fe-
jér Megyei Asztalitenisz Szövetség 
új helyen és új időpontban tartotta 
amatőr versenyét. A székesfehérvá-
ri Németh László Általános Iskola 
adott otthont a téli küzdelemnek. 

A Mikulás kupa jegyében egy kedves tél-
apónak öltözött játékostárs is megjelent, 
ez már megadta a kellemes alaphangula-
tot. Sokan itt találkoznak évente, mások 
heti rendszerességgel ütik együtt a lab-
dát. Egy biztosan közös a jelenlévőkben: 
a játék szeretete. 
Szokásosan a párosok – egyénik – vegyes 
páros sorrendben történt a lebonyolítás 
korcsoportok szerint. 
Minden változás (a régi helyszínt épp 
felújítják, máskor ősszel zajlott az ama-
tőrök versengése) ellenére népes aszta-
liteniszező csapat állt asztalhoz. Mivel 
női páros csak egy indult, ők a férfi me-
zőnyben versenyeztek, ahol bronzérmet 
szereztek. Nem maradt el a vegyes páros 

versenyszám sem, ott 
négy pár mérte össze 
tudását. 
A versenybíróság el-
nöke: Horváth István, 
titkára: Végh György. 
A Sportirodát Magony 
Tamás képviselte.

Dr. Göde Andrea

Amatőr asztalitenisz verseny Székesfehérváron

Mikulás kupa - 2014

A győztesek: 

Vegyes páros: Dr. Göde Andrea – Kossa Sándor
Férfi páros: Kossa Sándor – Németh Ottó
Női: Dr. Göde Andrea
Fiú: Gorbai Benedek
Férfi – 1. csoport: Kossa Sándor 
Férfi – 2. csoport: Simon János
Férfi – 3. csoport: Zakics Sándor
Férfi – 4. csoport: Németh László

A Kecskeméti Spartacus-Honvéd 
Szondi összecsapás tétje amúgy is 
nagy volt, hisz eddig mindkét csapat 
visszafogottan szerepelt az NB I-ben, 
tehát különös jelentőséggel bírt az 
egymás elleni eredmény. A helyzetet 
nehezítette, hogy a korábbi évek-
ben a fehérváriakat erősítő Domokos 
Győző ettől az évadtól Kecskemétre 
igazolt… 

Már a hagyományos köszöntő sem volt 
hagyományos. Ugyanis az ellenfelek nem-
csak egymást, a bírókat és a megjelenteket 
üdvözölték, hanem történt valami szokat-
lan székesfehérvári sporttörténeti jelenet 
is a Tombor István Sportcentrumban. 
A Honvéd Szondi SE nevében Volsik Já-
nos szakosztályvezető köszönte meg haj-
dani játékosuknak, Domokos Győzőnek 
a náluk eltöltött éveket, a sok-sok jó küz-
delmet és eredményt. Győző a könnyeivel 
küszködött, s ha eddig nem lett volna ne-
héz dolga, most akkor megtörtént a súlyok 
rárakódása… Dr. Volsik Tibor csapatka-
pitány humorosan úgy fogalmazott: „…

három órára garantáltan felfüggesztjük 
a barátságot, küzdünk, s győzzön a job-
bik…”
A párosok kiegyenlített küzdelmet foly-
tattak: a Dr. Volsik - Engelmann Zsolt duó 
3:2-re nyert Balogh Erik-Tóth Áron ellen, 
a másik asztalon Domokos Győző - Hor-
nyák Tibor ugyanilyen arányban legyőzte 
a másik Szondis – Slett József - Szabó Atti-
la – párt. Ezt követően 3:3-ig fej-fej mellett 

haladtak, aztán 5:3 után elhúztak a haza-
iak, s végül 12-6-ra nyertek. Engelmann 
4, Szabó, Slett 3-3, dr. Volsik 1 győzelmet 
hozott. A vendégek legjobbja a korábbi 
csapattársait legyőző Domokos Győző (3) 
volt.
„A Nyugati csoport 8. helyével egyelőre 
nagyon elégedett mindenki” – összegezte 
Volsik János. 

Dr. Göde Andrea

Megható pingpongos pillanatok Fehérváron

Elköszöntek Domokos Győzőtől

A hajdani csapat: Volsik János, Slett, Domokos, Szabó



mányzata képviselőtestületének döntése 
alapján Romanek Etelka polgármester 

Pézsa Tibort Esztergom díszpolgárává avatta.

varga Márkó a hÚszezredik
Székesfehérvár - Megérkezett a húszezredik láto-
gató a „Seuso-kincs Székesfehérváron” kiállításra. A 

Szent István Király Múzeumban 2015. január 15-ig 
látogatható tárlaton egy általános iskolai diákcso-
port ötödik osztályosát, Varga Márkót Róth Péter al-
polgármester köszöntötte.

fakanálból angyal
Környe – Tagyospuszta - Több mint harminc fel-
nőtt és gyermek kézműveskedett, készült a szeretet 
ünnepére a Tagyoson található Vitéz Dinnyés Zsig-
mond Református Konferenciatelepen. Nagy Péter 
tiszteletes új kezdeményezésként, első alkalommal 
hívta kézműves foglalkozásra a Környe-Oroszlá-
nyi Református Missziói Társegyházközség hittanos 
diákjait, gyülekezeti tagjait. Az oroszlányi, környei 
gyerekekre nem akármilyen, egyszerű, mégis va-

rázslatos technikák vártak: illatpárnát, képeslapot, 
csengettyűt készíthettek, fakanálból angyalt, s szá-
raztésztából különböző figurákat, például csillag 
alakú karácsonyfadíszt. A gyerkőcök amint elké-
szültek egyik művükkel, máris jöhetett a következő 
„állomás”, s egy újabb kézműves technika, újabb 
„varázslat”.

Az év végi céges rendezvények, csapat-
építő tréningek, továbbképzések kedvelt 
helye a Melegeshegy ezen része, amely 
különleges építészeti tulajdonságokkal 
is bír. A panoráma csodálatos, hiszen a 
200 fő befogadó képességű nagyteremből 
mintegy 30 kilométer hosszban nyílik ki-
látása Dunára! 
A kisebb helyiségben is kényelmesen el-
fér 30-40 fő. A termekben a projektoros 
kivetítés, hangosítás biztosított.
Fontos, hogy a hotel a forgalomtól távol 
helyezkedik el, ez nyugodt helyet biztosít 
a programoknak és a parkolási lehetőség 

is jó. Az ország egyik legnagyobb és leg-
sikeresebb borászata működik itt, ahol 
oldott légkörben fogyaszthatók a kiváló 
neszmélyi borok.
Az étkezéshez saját konyhájuk készít 
specialitásokat, pl. vadhúsokat, őz- és 
szarvasragut, vagy gulyást. A szilveszter 
is különleges élmény nyújt a Hilltopban, 
hiszen 13 felvidéki település tűzijátéká-
ban gyönyörködhetnek a vendégek, a 
fények ráadásul a Duna vízén tükröződ-
nek!

(x)
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30 kilométeres panoráma várja a Hilltop vendégeit

Szilveszterezzen  
Neszmély-
Melegeshegyen!
A Hilltop Borhotel és Étterem Neszmély-Melegeshegyen egész évben 
várja kedves vendégeit! Az épületegyüttes jól megközelíthető a 10-es 
úton Neszmély felől, illetve Tatáról, az M-1-es autópálya irányából is.

Hilltop BorHotel és étterem

2544 Neszmély, melegesHegy

tel.: 06-30/515-2328; 06-30/219-0116; Fax: 06 34 550 441
weB: www.Hilltop.Hu; e-mail: Hotel@Hilltop.Hu

A
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A tervek szerint a fejlesztés 2015 tavaszán fejeződik be, s attól 
kezdve lesz látogatható a műemlékegyüttes egész területe. 
Mindezzel együtt, a Forster Központ, a majki kamalduli re-
meteség vagyonkezelője lényegesnek tartja, hogy az eszten-
dő végéhez közeledve megismertesse a nyilvánossággal a 
fejlesztés előrehaladását, valamint, hogy ennek szellemében 
advent idején, minden vasárnap megnyissa a remeteség ka-
puját, s hagyományteremtő szándékkal jótékonysági progra-
mot szervezzen. 

A projekt

Az „Oroszlány – Majkpuszta Kamalduli Remeteség 
Foresteria épületének műemléki rekonstrukciója és tu-
risztikai hasznosítása” elnevezésű projekt (KDOP-2.1.1/B-
2f-2009-0008) munkálatai 2010 októberében kezdődtek meg. 
A Közép-dunántúli Operatív Program keretében, európai 
uniós forrásból finanszírozott fejlesztés összköltségvetése 
885 millió forint (a támogatás mértéke 100 százalékos). A 
projekt során megvalósul a 2300 négyzetméter szintterüle-
tű konventépület (más néven foresteria) teljes szerkezeti és 
külső helyreállítása (közműellátás, fedéscsere, nyílászárók, 
burkolatok, teljes padlószerkezeti csere), a pince, a földszint, 
az emelet, valamint a drogpadlás teljes belső, műemléki re-
konstrukciója, az egykori refektórium freskóinak restaurálá-
sa; a belső díszudvar felújítása (díszkút helyreállítása, a négy, 
szentet ábrázoló szobor másolatának elkészítése, az eredetik 
a kiállításon láthatók); kiállítóterek, kiállítások létrehozása; 
látogatóparkoló építése a horgásztó előtt és a remeteséghez 
vezető út felújítása.

A látogatóparkoló és felvezető út kivitelezéséhez kapcsolódó 
közbeszerzés KFF minőségbiztosítása jelenleg folyamatban 
van, a két hónaposra tervezett kiviteli munka előreláthatólag 
jövő év elején kezdődhet meg.

Adventi programok

Ebben az esztendőben az adventi vasárnapokon, hagyo-
mányteremtő szándékkal jótékonysági, népi és keresztény 
programot rendezett a Forster Központ a térség szociálisan 
nehéz sorsú gyermekei és idős lakói számára. 

A program nyitányaként november 27-én, csütörtökön este 6 
órakor Böjte Csaba ferences szerzetes, a Dévai Szent Ferenc 
Alapítvány alapítója „Adventi Gondolatébresztő” címmel 
tartott előadást. Advent három vasárnapján korcsoportok 
szerint kézműves foglalkozások, hagyományőrző, népi játé-
kok, drámajátékok, uzsonna várta a gyermekeket. A negye-
dik vasárnap az időseké volt, akik karácsonyi dalokat, felol-
vasásokat hallgathattak meg, misén vehettek részt. Őket is 
uzsonnával várták a szervezők.
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(fotók: Forster Központ, Batár Zsolt)

Az Európa-szerte különlegességnek számító Oroszlány – majki kamalduli remeteség műemléki rekonstrukciója fontos 
állomásához érkezett. Megújult a barokk műemlékegyüttes rendházépülete, melynek készülő kiállítása bemutatja 
a remeteség XVIII. századi históriáját, a szerzetesek életmódját, megemlékezik II. Rákóczi Ferenc és a kamalduliak 
kapcsolatáról. Megjeleníti azt az időszakot, amikor az épületből a remeteség alapítását egykor támogató Esterházy 
család grófi ágának vadászkastélya lett az 1860-as évektől.
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