TATABÁNYA

Ismét lesz Tavaszi Fesztivál Tatabányán

Programok minden korosztálynak
A Vértes Agorájában tartott sajtótájékoztatót a házigazda a közreműködő szervezetek képviselőivel a Tatabányai Tavaszi
Fesztiválról 2015. február 18-án. Schmidt Csaba, polgármester azzal kezdte, a programsorozat egyben egy felmérés is, aminek célja a tájékozódás. Arról, hogy milyen igényeket támaszt a város, a térség, a megye és a régió kultúrát kedvelő közönsége. A városvezető hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, és kiemelte, a Tavaszi Fesztivál kiváló lehetőség arra, hogy
a város által beszerzett új hangszerek megszólaljanak.
Sámuel Botond, az Agora Nonprofit Kft.
ügyvezetője felidézte, tavaly állt össze a
szervező csapat, amely magasra tette a lécet, és ez az idén sincs másképp. Elmondta,
a város és a partnerszervezetek egyaránt
nagy szerepet vállaltak az előkészítésben és
a lebonyolításban, mindent megtettek azért,
hogy az elmúlt évhez hasonló, sikeres fesztivált rendezzenek 2015. márciusában.
Salamon Hugó, A Vértes Agorája szakmai
vezetője örömmel számolt be arról, hogy
ezúttal is sikerült minden műfajnak teret
adni a színes programban. A célcsoport a
gyerekektől az idősekig minden korosztályt
felölel, és a gazdag választék minden eleme
magas színvonalú művészi produkció. Sorra vette a kínálatban szereplő koncerteket,
kiállításokat, gyerekeknek szóló foglalkozásokat, filmvetítéseket és színházi előadásokat, amely lajstromot látva mindenki
biztos lehet abban, hogy tartogat számára is
élményt a Tavaszi Fesztivál.
Az első napon, 2015. március 12-én a Kortárs Galériában nyílik a Tatabányáról származó, fiatal művészek tárlata, Kihelyezett
tagozat II. címmel. Ugyanezen a napon, a
fesztivál megnyitóját követően Kocsis Zoltán és a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje várja az érdeklődőket. Március 13-án
Bogár Ildikó fotókiállításának megnyitójára
kerül sor a Bányász Művelődési Otthonban,
másnap pedig a rendszeresen nagy érdeklődésre számot tartó RáHangoló foglalkozás

csalogatja a kicsiket.
Március 17-én a Frankofón Filmnapok harmadik vetítése kínál ingyenes szórakozási
lehetőséget. Március 19-én Csík János és
barátai első alkalommal lépnek a közönség elé Szárnyalás című műsorukkal. Sűrű
lesz a március 20-a, hiszen a múzeumban a
Szomolányi gyűjtemény remekei tárulnak a
látogatók elé, a SaxContrast a Kortárs Galériában koncertezik, a Nemzetközi magyar
zongoranégyes pedig a zeneiskolában ad
hangversenyt.
Március 21-én a Dallam kórustalálkozóra érkezők töltik be hangjukkal az Agorát,
március 24-én újabb film pereg majd. Március 25-én a Tatabánya Big Band Urbán Orsolya énekesnővel lép színpadra, az utolsó napon, március 27-én pedig Tatabánya Város
Szimfonikus Zenekara egy 200 fős kórussal
kiegészülve a Carmina Burana zeneművel
zárja a sort.
Salamon Hugó befejezésül elmondta, szeretnék, ha a Tavaszi Fesztivál regionális
programmá nőné ki magát. A cél elérésében
az is segíthet, hogy megfizethető jegyárakat
szabtak, hogy a programok a lehető legtöbb
érdeklődő számára elérhetővé váljanak.
Dezső Marianna, az Erkel Ferenc Zeneiskola igazgatója elmondta, az intézmény alapítóként a kezdetektől részt vesz a rendezvény
szervezésében, az idén pedig a korábbinál
is több kollégáját mozgósítja az esemény. A
Nemzetközi magyar zongoranégyes hang-

versennyel kapcsolatban a „nemzetközi
magyar” ellentmondást oldotta fel: külföldön élő magyar és hazai művészek előadásában csendülnek majd fel három világhírű
szerző művei.
Pleier Tamás képviselő, a Dallam Alapítvány szerepvállalását illetően kiemelte, a
kórustalálkozó, a SaxContrast és a Tatabánya Big Band koncertje is a szervezet jóvoltából kerülhetett a műsorba. Képviselőként
megfogalmazta, a város elkötelezett, hogy a
lehetőségeihez mérten egy nagyszerű fesztivál feltételeit megteremtse.
Juhász Károly, a Jászai Mari Színház, Népház produkciós vezetője a Monodráma és
Stúdiószínházi Fesztiválról (MOST FESZT)
árult el részleteket. Kiderült, régóta körvonalazódtak a szakmai fesztivál tervei, amit
szeretnének országos eseménnyé bővíteni.
A Tavaszi Fesztivál kereteibe nagyszerűen
beillő előadás-sorozat darabjait két színpadon játsszák majd a magyarországi és a határon túlról érkező társulatok.
Taizs Gergő, a Tatabányai Múzeum munkatársa felhívta a figyelmet a március 20-án
nyíló, a Szomolányi gyűjteményt bemutató
tárlat megnyitójára. A kiállítást megtekintők a 16-18. században született képző- és
iparművészeti alkotásokban gyönyörködhetnek.
TO
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XV. évfolyam 117. szám
http://www.regioregia.hu

Új irány Tapolcán - 8. oldal

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

Az elmúlt négy esztendőben Tapolca több közintézménye látványosan megszépült. Uniós projektek keretében megvalósult
a városközpont rehabilitációja, kerékpárút épült. A korábbi
évekhez képest úgy tűnt jelentős előrelépések történtek. Az
itt élők mindezt mégis másképp ítélték meg, új vezetőt választottak a város élére, Dobó Zoltán személyében.

Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly

Új kihívások a KDRFÜ előtt – 20. oldal

Munkatársak:
Cseh Teréz, dr. Göde Andrea, Kiss T. József,
Mórocz Károly, M. Tóth Sándor,
Réz Napsugár, Taizs Gergő, Tárnay Olivér

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy csak a változás volt az, amit
állandónak tekinthettünk az elmúlt években a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
életében. Igazgatók jöttek, mentek, változott a tulajdonosi kör,
és a szakmai felügyelet is. Ezt a mozgalmas időszakot szerencsésen túl sikerült élnie az ügynökségnek Molnár Tamás vezetésével, aki pénzügyi területről érkezett a szervezet élére.

Szerkesztőségi asszisztens:
Dr. Révészné Dévényi Zsóka, Sándor Judit,
Zsoldosné Pintér Mária
Fotó: Dr. Göde Andrea, Hagymási Bence,
Kiss T. József, Sándor Judit

Tóth István, a rock-rajongó sportvezető – 24. oldal
Jégkorong és öttusa berkekben, szűkebb hazájában Székesfehérváron, de akár az egész országban aligha van olyan,aki
nem ismeri Tóth István nevét. Az Alba Volán korábbi vezérigazgatója a sportklub társelnökeként mindent megtesz a
sport népszerűsítéséért, fejlődéséért.

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

Ne a betegségre költsünk! – 42. oldal

Elgondolkodott már azon, mibe kerül egy cégnek, ha egy
dolgozója – szakértője, vezető beosztású kollégája, netán
első számú vezetője – beteg lesz? Bizony jóval többe, mintha
megelőzné a bajt. A 75 éves Videoton Holding Zrt. óriási tapasztalatokat halmozott fel ezen a téren. Az itt folyó értékes,
összehangolt munkáról Mayer Erikától a VT Egészségcentum
Kft. ügyvezető igazgatójától és az orvos team vezetőjétől, Dr.
Horinka Judittól tudhattunk meg többet.

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074

T

A

R

T

LAPINDÍTÓ

L

O

M

Újabb projektelemet adtak át............................................... 14. oldal

Programok minden korosztálynak.........................................3. oldal

Új autóbuszpályaudvar épül Móron................................... 15. oldal

Össztűz: ki ecsettel, ki objektívvel….....................................6. oldal

A takarékosság éve Komáromban................................. 16-17. oldal

ÖNKORMÁNYZAT

Új irány Tapolcán ...................................................................8. oldal

4

A

Balatonalmádi készül a pályázatokra.................................18. oldal
GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

A fiatalokat a városban kell tartani!...................................... 9. oldal

Új kihívások a KDRFÜ előtt........................................ 20-21. oldal

Rácalmás fejlődése töretlen ................................................ 10. oldal

További fejlesztések várhatóak.............................................22. oldal

Az elkerülő út lehet a megoldás........................................... 11. oldal

Otthon a lakásépítésben: TANÉP Építő Kft. ...................23. oldal

Dinamikus vezetés Sümeg élén........................................... 12. oldal

Harminchét év, egy munkahelyen................................. 24-25. oldal

Székesfehérvár az Utazás kiállításon..................................13. oldal

A legjobbak között a Szöllősi Pincészet..............................26. oldal

AJÁNLÓ

Díjeső
Közép-Dunántúlon
Újságíróként számos eseményen vehettem részt, ahol a Közép-Dunántúlt alkotó három megye, Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém arra érdemes képviselőit, üzletembereit,
sportolóit, aktivistáit tüntették ki ilyen-olyan díjjal.
Nem emlékszem viszont lapunk fennállása, 15 év óta, hogy
ennyi elismerést kapott volna a régió, mint tavaly, ennyi kiváló szakembert, intézményt, vállalatot jutalmaztak volna a
gazdasági, kulturális és civil szférában különböző kitüntetésekkel.
A Minőségi Díjak, az Év Vállalkozója elismerések, az intézményi, vállalati jutalmak, oklevelek azt jelzik, hogy a KözépDunántúl továbbra is az ország gazdasági és szellemi életének
élmezőnyéhez tartozik.
Öröm ilyesmikről tudósítani, és öröm olyan kiváló emberekkel megismerkedni, akik ezeknek a folyamatoknak generálói,
letéteményesei. Példák, minták ők mindazoknak, akik bátran
vállalkoznak, hoznak létre új cégeket, egyesületeket, civil
szervezeteket.
Március idusa jön el nem sokára, amikor a magyar nemzet
megmutatta, hogy nem hagyja magát sodortatni a nagyhatalmak játszmáiban. Itt az idő, hogy mi, kései utódok is ezt
tegyük, önállóan, saját erőből és akaratból megmutassuk: nem
véletlenül hivatkozunk annyit a magyar virtusra!

Veér Károly
főszerkesztő
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A Nemzeti Minőség Díj idei kitüntetettje a vállalat..........28. oldal
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Fellendülőben a hazai építőipar..................................... 34-35. oldal

Beavató színházi élmények................................................... 47. oldal
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Fejér megyei „alakoskodás”.................................................50. oldal
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Csik László fafaragásait hozta el

Össztűz - Schlauszky Szilárd fotója

75 éves a fehérvári Széchenyi
Szakközépiskola

Össztűz: ki
ecsettel, ki
objektívvel…
A Székesfehérvári Széchenyi István Műszaki
Szakközépiskola 75 éves fennállását kiállítássorozattal is ünnepli. A megszokott tanári és
diák tevékenység mellett sokak alkotói-művészeti produktumokat hoznak létre, s most ezek
bemutatására van mód januártól márciusig.
A közönség festményeket – Trexler Ferencné Madarász
Judit tanárnő -, rajzokat (9-12. évfolyamos diákok munkáiból), szobrokat – Csik László tanár úr – láthatott már.
A legutóbbi közös kiállításon össztüzet nyitott a látogatók
ízlését próbára téve Zámbó Szonja tanárnő és Schlauszky
Szilárd tanár úr. A tanárnő szalvéta technikával készült
kreatív munkáit sorakoztatta fel díszdobozok, vázák,
használati- és dísztárgyak, illetve ékszerek formájában.
A kiállítási plakátot is készítő Schlauszky tanár úr pedig
zömében fekete-fehér hangulatképeket, fény-árnyék játékokat felvonultató látványokat rögzített fotóin, valamint
régi fényképezőgépeket, technikákat láttatott a nézőközönséggel. Utóbbiak közül legkülönlegesebbnek számítottak a saját gyártmányú lyukkamerák, s az ezzel készített
felvételek.
A folytatásban Papp Éva nyugdíjas tanárnő mutatja be
festményeit, majd ismét a diákságé a szerep: fotóikkal lehetnek jelen a kiállító térben. Ezt szakmatörténeti tárlat
követi, s végül az összművészeti tárlaton újra láthatók a
közönségtől legtöbb szavazatot nyert alkotások.
Dr.Göde Andrea
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Diákrajzok - Beszédes Mónika (9.E) az alkotása mellett

A legnépszerűbb diákrajzokat megörökítették a látogatók

Papp Éva festményei

Trexler Ferencné Madarász Judit különböző technikával készített képei

Önkormányzat
H

í r e k
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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

„Az új Duna-híd engedélyeztetése az utolsó fázisához érkezett. Az építkezés – a magyar
és a szlovák kormány szándékának megfelelőn – jövőre megkezdődhet, és az átkelő 2018ra elkészülhet.”
dr.

Molnár Attila

Pusztaszabolcs
A Fejér megyei kisvárost 2012-ig Czompó
István irányította. Lemondása után a helyiek Csányi Kálmánt választották meg
polgármesternek, aki aztán a tavalyi voksoláson ismét elnyerte a pusztaszabolcsiak
bizalmát.
Cikkünk a 11. oldalon

Tatabánya nyerte a bajnokságot
A Megújuló Energiaforrások Bajnokságán elért első helyezésről szóló díjat
Schmidt Csaba polgármester vehette át Budapesten, a Benczúr Házban, ugyanis az 50.000 lakosnál nagyobb városok kategóriájában Tatabánya diadalmaskodott a versenyben. A bajnokságban azok a települések érhetnek el sikert,
amelyek területén a lakosságszámhoz viszonyítva a legmagasabb a megújuló
energia-felhasználás. Tatabányán 2013-ban átadták a biogázüzemet, mely a
térségben keletkező mezőgazdasági, feldolgozóipari melléktermékekből, kommunális szennyvíziszapból és silókukoricából állít elő biogázt. A nap energiáját
a középületek mellett több családi ház is hasznosítja. Emellett a városban külön
környezetvédelmi és klímavédelmi referens tevékenykedik, és évente elkészítik a
város környezeti jelentését – tájékoztatta a jelenlévőket Schmidt Csaba.

Sümeg
Végh László a 2006-2010-es ciklusban
alpolgármesterként, most a választók
bizalmának köszönhetően polgármesterként képviselheti, építheti Sümeg városát.
Cikkünk a 12. oldalon
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ÚJ VÁROSVEZETŐK

A tapolcaiak ragaszkodnak a kórházukhoz

Új irány Tapolcán

Az elmúlt négy esztendőben Tapolca több közintézménye látványosan megszépült. Uniós projektek keretében
megvalósult a városközpont rehabilitációja, kerékpárút épült. A korábbi évekhez képest úgy tűnt, jelentős
előrelépések történtek. Az itt élők mindezt mégis másképp ítélték meg, új vezetőt választottak a város élére,
Dobó Zoltán személyében. A polgármesterrel a tapolcaiak elképzeléseiről, a további tervekről beszélgettünk.
- Kire bízták a városvezetést
a tapolcaiak? Mit tudhatunk
meg önről?
- 39 éves vagyok, tapolcai illetőségű, itt élek a feleségemmel és
a kislányommal. A közéletben
hét-nyolc éve veszek részt aktívan, ahogy én fogalmazom: a
nemzeti oldalon. A nemzethez
való tartozás nem azonos egy
párthoz való tartozással. Amit
én képviselek, az inkább egy
világnézet, egy meggyőződés,
amit jelenleg a leginkább a Jobbik soraiban tudok megmutatni, érvényre juttatni.
- A korábbi ciklusban a Veszprém Megyei Közgyűlés tagja
voltam, a pénzügyi bizottság
alelnökeként dolgoztam, ma
ugyanennek a bizottságnak az
elnökeként tevékenykedem.
- Otthonról egy erős nemzeti,
keresztény-konzervatív
világképet hoztam magammal.
Nagyon fontos, hogy az én olvasatomban a nemzeti, az mindig valamiért való, és sohasem
valami ellen. Tehát nem a megkülönböztetés a cél. A szeretet
a szívemben mindenki iránt
egyforma, engem az érdekel,
hogy a helyi közösség életében
ki, milyen szerepet tölt be, hogy
az adott illető a közösség előrehaladását
segíti-e a magatartásával, vagy éppen
hogy gátolja azt. Akár így, akár úgy, de
számíthatnak rám: kinek a közösségbe
való beilleszkedésben, kinek az abból
való „kiilleszkedésben”. El kell dönteniük
ugyanis az itt élőknek, hogy a közösség
részeivé kívánnak válni, vagy nem akarnak idetartozni. Ez utóbbi esetben abban
fogjuk segíteni őket, hogy megtalálják a
saját útjukat.
- Mit gondol, minek köszönhetik ezt a
bizalmat, miért önökre voksoltak a helyiek?
- Fiatal, dinamikus, és elérhető jelöltjeink vannak, akikkel egy teljesen másfajta
kommunikációt folytattunk, mint amit a
város lakói a korábbi politikai szereplőktől megszokhattak. Valódi emberi kapcsolatban állunk velük, megállítanak az
utcán, beszélgetünk, elmondják a problé8

pesztő méreteket öltött. Tehát
mindenki abban érdekelt, hogy
Tapolcán legyen újra aktív ellátás.
- De nem csupán a kórházkérdésen múlt a váltás. A város jövője
a tét. Amióta megszűnt itt a katonai laktanya – 2500 katona élt,
és költött itt nap, mint nap -, és
bezárt a bauxitbánya is, a város
lakói új kitörési pontot keresnek.
Már jó ideje tudjuk – mivel jó
minőségű melegvíz-forrásaink
vannak -, hogy egy új gyógyfürdő-komplexum lehetne a
megoldás. Az észak-balatoni
térségben nincs ilyen jellegű intézmény, legközelebb Sárváron
van. A korábbi városvezetésnek
azonban nem sikerült elérnie,
hogy egy ilyen beruházás elindulhasson. A legoptimálisabb
az lenne, ha egy befektető - megfelelő tőkeháttérrel, szállodával
kiegészítve - megépítené azt.
Mi mindenesetre azon leszünk,
hogy ez az elképzelés mielőbb
valóra válhasson.

máikat. A voksukkal a helyiek elsősorban
azt kívánták kifejezni, hogy más irányba
kívánnak haladni.
- A korábbi és a mostani vezetés között a
markáns különbség a város egészségügyi
ellátását érintő kérdésekben nyilvánult
meg. A tapolcai kórház szerepét gyökeresen másképp látjuk. Nekünk meggyőződésünk – és úgy tűnik, a város lakói velünk értenek egyet -, hogy stratégiai hiba
megszüntetni az aktív ellátást a tapolcai
kórházban, aminek éppen most ünnepeltük a 100 éves fennállását. A lakossági
demonstráció, az összegyűlt tízezer aláírás sem volt elegendő ahhoz, hogy a kormányzat újragondolja ezt a kérdést, még
csak válaszra sem méltatta a tapolcaiakat.
- A logika ráadásul azt követelte volna,
hogy azzal párhuzamosan, hogy itt megszüntetik az aktív ellátást, Ajkán és Veszprémben bővíteni fogják a kapacitást. De
nem ez történt, emiatt a zsúfoltság elké-

- Milyen más terveik vannak a
közeljövőt illetően?
- Alapvetően arra törekszünk,
hogy az egy-másfélórás tapolcai
turisztikát legalább egyhetessé
alakítsuk. Ma, ha valaki idelátogat, párórás séta után távozik a városból. A cél az
lenne, hogy turisztikai attrakciókkal több
napon át szórakoztatni tudjuk az ide érkezőket. Ennek első lépéseként tervezünk
egy minimum egyhetes katonai hagyományőrző dzsemborit.
- Örvendetes – köszönhetően a Balatonfelvidéki Nemzeti Parknak - megépült a
Tapolcai tavas-barlang látogatóközpontja,
ami szintén sok látogatót vonz városunkba.
- Mégis, ami leginkább foglalkoztatja
most a tapolcaiakat, az a strandfürdőnk
megépítése. A döntés megszületett, már
a kivitelezőnk is megvan, és a finanszírozása is biztosított, részben állami támogatásból, részben saját forrásokból. Remélhetőleg ennek elkészültéről is hamarosan
beszámolhatok.
Cseh Teréz

ÚJ VÁROSVEZETŐK

Lazók Zoltán Oroszlány új polgármestere

A fiatalokat a városban kell tartani!
Az őszi helyhatósági választások gyökeres fordulatot hoztak Oroszlány politikai életében. A négy évig FIDESZ-es többségű városvezetést egy új, baloldali többség váltotta fel. A polgármester az a Lazók Zoltán (MSZP-DK-Együtt) lett, akit
régebben az OSzZrt. vezérigazgatójaként ismerhettek meg lapunk olvasói.
– Jelentős baloldali fölényt hoztak a választások. Ön szerint minek köszönhető a sikerük?
– Nagyon komolyan vettük a programalkotást.
Egy fiatal, agilis csapat állt mögöttünk, engem
pedig személy szerint Oroszlány korábbi polgármesterei, Rajnai Gábor, Székely Antal és
dr. Sunyovszky Károly segítettek a felkészülésben. Kikértük az emberek véleményét, egy
olyan Facebook oldalt is működtettünk és működtetünk ma is, amely rendkívül népszerű.
Folyamatosan ismertettük elképzeléseinket,
melyekhez sokan hozzátették a magukét. Készítettünk írásos anyagokat is, igyekeztünk
minél több emberhez eljutni a kampány során.
Szerintem ebben az alapos munkában keresendő a siker záloga.
– Milyen feladatok várnak az önkormányzatra az ötéves ciklusban?
– Először is le szeretném szögezni – és ez a
programunkban is benne volt -, hogy minden
olyan fejlesztést be fogunk fejezni, amelyet az
előző városvezetés elindított, még ha egyikről-másikról más is a véleményünk. A kettővel
ezelőtti ciklusban jelentős, panelprogram jellegű fejlesztéseket indítottunk el, ezek abbamaradtak, mi most újra fel kívánjuk venni ezt
a fonalat. Már akkor is látszott, hogy komoly
lakosságszám csökkenés tapasztalható Oroszlányban, mi ezt meg kívánjuk állítani, hiszen
dinamikusan fejlődő ipari parkunkban nagy a
munkaerőigény. A fiatalokat szeretnénk itthon
tartani, ezért egy – már régebben felvázolt,
előkészített – ösztöndíjprogramot indítunk.

Azt kívánjuk elérni, hogy az oroszlányi és
környékbeli gyerekek a városban tanuljanak,
itt szerezzenek szakmát, és itt képzeljék el a
jövőjüket. Mindenkinek kifizetjük az iskolába járás költségeit, indulásként tízezer forintot adunk. Havi ösztöndíjat kapnak az itthon
maradtak, és félévtől meg kívánjuk duplázni a
tanulmányi ösztöndíj összegét.
– Milyen infrastrukturális beruházásokat
terveznek?
– Szintén a korábbit megelőző ciklusban elkezdtük az iskolák, óvodák, bölcsődék felújítását, ám elődeink ezt a programot nem fejezték
be, teljesen más irányokba kezdtek el gondolkodni. Ezért szeretnénk az intézmény felújításokat folytatni, ezt a programot végigvinni.
Politikától függetlenül – ezt szintén hangsúlyoztuk programunkban – egyetértünk a sportcsarnok beruházással, igény van rá a városban,
teljes mellszélességgel támogatjuk, és mindent
megteszünk, hogy megvalósuljon. A bérlakás
helyzet javítása kérdésében is lépni kell, hiszen most, hogy a magánerős házak építése a
mélyponton van, a fiataloknak és az ide bejáró
ipari parki dolgozóknak szüksége van ezekre.
Munkásszállókra is szükség lenne, hiszen a
környékbeli települések képtelenek kielégíteni
az itteni vállalatok munkaerő igényét.
– Akkor hol laknak most a vidékről bejárók?
– Ma Oroszlányban minden kiadó. Bérlik a
családi házakat, nem használt üzlethelyiségeket, élelmes vállalkozók már lassan minden
kiadható zugot átalakítottak erre a célra. Fel-

adatunk tehát, hogy a hatalmas ipari fejlődés
humán oldalát kiszolgáljuk. Hamarosan létrejön egy munkacsoport, mely ezzel a problémával fog foglalkozni. A másik oldalon pedig a
város feladata az itt működő cégek fejlődését
elősegíteni. Vannak logisztikai igényeik, a helyi járatok menetrendjét a munka ritmusához
kell igazítani. Már nagyon régi téma, hogy az
ipari parkban kellene például egy étterem az
ott dolgozók számára, ezt a problémát is meg
kell oldanunk.
– Az év első hónapjai az új költségvetés megalkotásáról szólnak. Hogy állnak ezen a téren?
– Van már elfogadott költségvetésünk, 4,1
milliárd főösszeggel. Önkormányzatunk saját
bevételeinek kiemelkedő hányadát az iparűzési adóbevétel teszi ki. Rendelkezésre álló
forrásaink hatékony elosztásával biztosítjuk
városunk működését, továbbá több mint bruttó 1,2 milliárd forintot biztosítunk fejlesztési
elképzeléseink megvalósításához. Ennek egy
része, 284 milliós tartalékként áll rendelkezésre, amit kitűzött céljaink szerint pályázati források bevonásával tovább kívánunk bővíteni.
A büdzsé 300 millió Ft-os fejlesztési hitelfelvételt is tartalmaz, amit a Krajnyik Akác András
Sportcsarnok bővítés önerejére kívánunk felhasználni, és 130 milliót fordítunk utak felújítására. Nem egyszerű a város helyzete, hiszen
számos kötelezettségünk van, de igyekszünk
a belénk fektetett bizalomnak megfelelni, és
jól sáfárkodni a ránk bízott erőforrásokkal.
Veér Károly
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Kitűnő a kapcsolat a város és a Hankook között

Rácalmás fejlődése töretlen

Kisvárosunk életének elválaszthatatlan részét képezi a Hankook Tire Magyarország Kft.-vel való együttműködés. A folyamatosan fejlődő, jól prosperáló gyár adóforintjaival biztosítja a fejlesztések, a jövőtervezés alapjait, munkát kínál a környék lakóinak, és emellett a pezsgő civil és kulturális életben is szívesen részt vállalnak.
Példa értékű a kapcsolat mind a hivatallal, a városi intézményekkel, mind pedig a civilszervezetekkel. Nem
véletlen, hogy a közelmúltban LEE SANG IL, ügyvezető igazgató vastaps kíséretében vehette át a Rácalmás
Díszpolgára címet – kezdte évértékelő beszélgetésünket Schrick István polgármester.
- Mi mindenre adott lehetőséget Rácalmás 2014. évi költségvetése? Mit
tudtak megvalósítani a terveikből?
- Sikeres év áll mögöttünk, jelentős beruházásokon vagyunk túl. Nagy előrelépést tettünk az utak építése terén, igaz
bőven van még mit tennünk e tekintetben. Régóta várt fejlesztés volt a bölcsődénk megépítése, valamint az óvoda
épületének részbeni modernizálása.
Ezeket a feladatokat – pályázat híján –
saját forrásból oldottuk meg, az eredmény pedig önmagáért beszél: igazán
szép, modern, minden igényt kielégítő
környezetbe kerülhettek a gyerekeink.
- Évek kitartó munkájával, uniós fejlesztésekkel sikerült megállítanunk az
Ófalu városrészünket fenyegető löszfalcsúszást is. Erős védművek, gabionfalak
épültek - például a ráctemplon környékén -, megoldottuk a csapadékvíz-elvezetést, a talajvízszint-süllyesztését,
vasbeton cölöpök segítségével megerősítettük a partfalat.
- Rácalmáson nagyon erős a civil élet.
A Városvédők nem csak a nagyrendezvények lebonyolításában vállalnak
oroszlánszerepet, de a helyi politikai
életre is hatást gyakorolnak. Hogyan
alakult mindez az őszi önkormányzati választásoknál?
- Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy
városunkban az országos átlagnál 1015%-kal többen mentek el szavazni, és
ennek fényében különösen fontos vis�10

szajelzés volt számomra, hogy 87%-os
szavazattöbbséggel választottak újra
polgármesterré. A Rácalmási Városvédő
és Szépítő Egyesület jelöltjei pedig 1000
szavazattal utasították maguk mögé a
többieket. A helyi civilek összefogása
példaértékű településünkön, nélkülük
ma egészen biztosan nem tartanánk
ott, ahová sikerült együtt eljutnunk. A
szervezet keretein belül sokan kiveszik
a részüket a közös munkából: szerepet
vállalnak a nagyrendezvények lebonyolításában, a környezetszépítésben, a
sport- és kulturális élet szervezésében.
Hálásak lehetünk a segítségükért.
- A Hankook Tire Magyarország Kft.
fejlesztésének III. üteme végéhez ért a
közelmúltban. Hogyan hatott ez a város életére, lehetőségeire?
- A megnövekedett árbevétel természetesen a helyi iparűzési adóra, ezáltal a
költségvetésünkre is pozitív hatással
van. A többletbevétel éppen jókor jött,
mert sajnos újabb kormányzati elvonásokkal kellett szembesülnünk, pedig
tervünk az van bőven az idei esztendőre vonatkozóan is.
- Be kellene fejeznünk az óvodát. Ha a
harmadik ütem és a kúria épülete is elkészül, az kilencven gyerek és az őket
gondozó pedagógusok mindennapjait
teszi élhetőbbé. Az iskolánk és a bölcsődénk már rendben van, ha az óvodát is
sikerül befejeznünk, akkor azt mondhatjuk, hogy gondoskodtunk a gyerme-

keink körülményeiről.
- Folytatnunk kell az útépítéseket is.
Szeretnénk forrást találni a kulcsi úton a
kerékpárút megépítésére is. A járdaépítések terén a két legfontosabb a temető
melletti szakasz, valamint a Jankovichkúriához vezető rész megépítése lenne.
- Az év nagy kihívása a temetőüzemeltetés átvétele lesz. Szeretnénk egy-két
év alatt rendbe tenni, új ravatalozót építeni.
- A fürdő és a sportcsarnok beruházásának előkészítésén is dolgozunk. Az
önkormányzat már megvásárolta a
termálkút alatti földterületet - erre már
azért is szükségünk volt, mert a fesztiválok idején biztosítanunk kell a parkolási lehetőséget -, a tervek, engedélyek
folyamatban vannak.
- Ugyan így készülünk a sportcsarnok
megépítésére is, ehhez a főépítészünk
területkutatási eredményei alapján fogjuk megvásárolni a szükséges területet.
- A Hankook Tire Magyarország Kft.
is jelezte, hogy a dolgozók biztonsága
érdekében szükség lenne egy járdára a
gyárnál lévő út mellett. Ennek megvalósításáról már elkezdődtek a tárgyalások
Dunaújvárossal.
- Teendő tehát akad bőven, az elképzeléseink egyelőre meghaladják a lehetőségeinket, éppen ezért a feladatokat
rangsoroljuk, és ennek ismeretében állunk neki azok megvalósításának.
- réz
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A 140 éves Pusztaszabolcson kulcskérdés a vasúti fejlesztés

Az elkerülő út lehet a megoldás
A Fejér megyei kisvárost 2012-ig Czompó István irányította. Lemondása után a helyiek Csányi Kálmánt választották meg
polgármesternek, aki aztán a tavalyi voksoláson ismét elnyerte a pusztaszabolcsiak bizalmát. A városvezető szerint a
fejlesztések megvalósításához hatalmas türelemre van szükség.
– Ön szerint minek köszönhető a választók
ismételt bizalma?
– Szerintem a folyamatosság fenntartását
tartották fontosnak a pusztaszabolcsi választópolgárok. Azt, hogy azokat a programokat, amelyeket az időközi választás előtti
polgármester elindított, a következő másfél
évben az új polgármester végrehajtotta, illetve a folyamatban levőket tovább gondozza. Programomban azt írtam le, hogy
mivel Pusztaszabolcson vasútfejlesztés
lesz az elkövetkezendő időszakban, ez úgy
valósuljon meg, hogy minél több dologba
beleszólhassunk, minél több dolog a mi elképzelésünk szerint alakuljon. Tudomásul
kell venni, hogy a település kettészelő vasútvonal egy adottság, az adottsághoz pedig
alkalmazkodni kell. 60 éve probléma, hogy a
vasutasok határozzák meg, ki mikor mehet
át a település egyik részéről a másikra, ez
pedig az embereknek roppant zavaró.
– Mi lehet a megoldás?
– A vasútfejlesztés másfél éve zajló egyeztetései során az a koncepció formálódik, hogy
a sorompó megmarad, de reményeim szerint ugyanúgy fog működni, mint egy nagy
közúti kereszteződés. A lámpák irányította
forgalom négy percig áll a piros jelzés miatt, majd mondjuk két percig át lehet kelni
a síneken. Mindenképpen ki kell küszöbölni
a jelenlegi 15-20 perces várakozási időket.
Ez a megoldás zökkenőmentesebbé tehetné
a város belső forgalmát. Ezzel párhuzamosan egy másik útvonalon – ahol jelenleg is
van egy kisebb vasúti átkelő és sorompó
– el lehetne kerülni a települést. Jelenleg
ezt ma kevesen használják, hiszen az utak
elég rossz minőségűek. Egy aluljáró kialakításával az átmenő forgalom kikerülhetne
a városból, és biztosított lenne a Velence és
Adony, vagy más megközelítésben az M7-es

és M6-os autópályák közti közúti összeköttetés.
– Mindenkinek tetszik ez a terv?
– A pusztaszabolcsiak egy része nem tud
egyetérteni ezzel a megoldással, például a
gazdák, akiknek a földterületüket érintheti
az útépítés, vagy azok a kereskedelmi tevékenységet, szolgáltatást végző vállalkozók,
akik a zárt területű forgalom megcsappanásától tartanak. Vannak olyan kisgyermekes
szülők is, akik azt gondolják, hogyha van
egy ilyen nagy fejlesztés, akkor miért nem
hozunk létre egy aluljárót itt a város közepén, amit a gyalogosok és a kerékpárosok is
tudnának használni. Most ott tartunk, hogy
ezekről a dolgokról zajlik a vita.
– Milyen nagyobb beruházásra készülnek
még az új, ötéves ciklusban?
– Másik nagy tervünk szintén a vasúthoz
kapcsolódik. Örvendetes, hogy az utóbbi
másfél évben a kormányzat is kezdte belátni,
hogy a vasút által nem használt területekkel
kell valamit kezdeni. Pusztaszabolcson is
van két ilyen terület, ezért az önkormányzat
is elkezdett gondolkozni hasznosításukról.
A városközpont szélén elhelyezkedő, ma
már a vasút által nem használt telkeknek
első körben városi tulajdonba kell kerülniük, hogy elkezdhessük rehabilitációjukat,
fejlesztésüket. Megfogalmaztuk, hogy szükség van egy középtávú, 15 éves településfejlesztési koncepcióra, melynek értelmében a
lakókörnyezethez és a sportpályához közeli
területet nem ipari célra kívánjuk hasznosítani, hanem valamiféle kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységre. Parkszerű kialakításban gondolkodunk, ahol
akár szociális célú intézmény is helyet kaphatna. Ez egyelőre még csak polgármesteri
ötlet, azt szeretnénk, hogy ebben a témában

minél több pusztaszabolcsi polgár elmondaná a véleményét, hozzátenné saját ötleteit,
elképzeléseit.
– Az infrastrukturális beruházásokon túl
egy település életét szellemisége, kultúrája
is jellemzi. Mi a helyzet ezen a téren Pusztaszabolcson?
– Rengeteg civil szervezetünk van, melyek
a maguk eszközeivel gazdagítják a települést. Két nyugdíjas egyesület, a katolikus
egyházhoz kötődő Boldogasszony Egyesület, az Alba Caritas, a baptista gyülekezet,
kutyaklub, motorosok, hagyományőrzők,
karatésok, természetjárók, futball egyesület, kézilabdázók, futók, modern táncosok,
szabadidősport egyesület, horgászok, felsorolni is nehéz a különböző szerveződéseket.
Igyekszünk valamennyiüknek támogatást
adni lehetőségeink szerint. Az idei esztendő fontos dátum Pusztaszabolcs történetében, hiszen 140 éve lettünk önálló település,
addig Adonyhoz tartoztunk. Készülünk az
évforduló méltó megünneplésére, és emellett természetesen folytatjuk például a nyári
orgonahangverseny sorozatunkat, gyarapítjuk a Hagyományok Háza gyűjteményét,
és alapítványunk továbbra is gondolkodik
helytörténeti kiadványok írásában, kiadásában. Összeállítottuk értéktárunkat, helyi
értékeink közel kettőt a Fejér Megyei Értéktár Bizottság is befogadott. Kisvárosként
nem gondolkodunk óriási dolgokban. Azt
szeretnénk, ha minél többen munkával kereshetnénk meg a jövedelmünket, és ennek
segítségével tudnánk gyarapítani környezetünket. El kell fogadni azt, hogy a harmadik
lépcsőt csak úgy lehet elérni, ha előbb az elsőre, és utána a másodikra már felléptünk.
Ehhez pedig kitartás, és hatalmas türelem
szükséges!
Veér Károly
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Fesztiválokkal, színes programokkal várják a turistákat

Dinamikus vezetés Sümeg élén

Végh László a 2006-2010-es ciklusban alpolgármesterként, most a választók bizalmának köszönhetően polgármesterként képviselheti, építheti Sümeg városát. Hasonlóan gondolkodó képviselőtársaival tudatosan készültek a választásokra, határozott, egyértelmű célokat fogalmaztak meg programjukban, és cserébe meg is
kapták a helyiek bizalmát. A városvezető beszámolójából megtudhatjuk, miben látják a vezetőváltás okait,
milyennek képzelik Sümeg közeli és távoli jövőjét.

Kidolgozott programok

- Két ciklussal korábban – akkor alpolgármesterként a turizmusért, idegenforgalomért voltam felelős – egy olyan városvezetés állt Sümeg élén, amely tudta, mit akar
elérni, hová akar eljutni. Volt jövőképe.
A sokat szidott kötvénykibocsájtás – 500
millió forint erejéig mi is megléptük –,
minden egyes forintját fejlesztésekre, pályázati önerőre fordítottuk. Ennek eredményeként a Püspöki palota homlokzati
felújítására 300, a vár rekonstrukciójára
pedig 830 millió forint uniós forrást nyertünk. 100 millió volt a Fő utca rekonstrukciója, jutott az általános iskolánk felújítására, jelzőlámpás kereszteződésre a
84-es főúton, megelőzve ezzel a további
halálos baleseteket, és ekkor valósult meg
a csabrendeki körforgalom is.
- 2010-ben új polgármester, új vezetés került a város élére. A megkezdett projektek
jó részét már ők adták át, újakat azonban
nem indítottak, a pályázati források is
elapadtak. Az egyetlen nagy fejlesztés a
környező falvakat segítette, akik a városi
szennyvíztisztítóhoz csatlakozhattak ennek kapcsán. Sümeg egy lépést sem jutott
előbbre. A munkahelyteremtésből sem
lett semmi. Ugyan így a turizmusfejlesztés is megtorpant, a helyi vállalkozásokkal megromlott a kapcsolat, városért talán
legtöbbet tett Papp családdal – a sümegi
várkapitánnyal – egészen a pereskedésig jutott az önkormányzat. A sümegiek
a választások során egyértelművé tették,
más irányt szeretnének: konkrét elképzeléseket, kidolgozott jövőképet, olyan dinamikus vezetést, amely elég erős ahhoz,
hogy összefogja a helyieket, és politikai
kapcsolatai révén maximálisan ki tudják
aknázni a fejlesztési lehetőségeket.

A munkahelyteremtés
kulcskérdés

- Sümegen a rendszerváltás óta magas a
munkanélküliség, erre lehet megoldás az
ipari park kialakítása. Azt a területet, amit
annak idején erre a célra vásároltunk, az
elmúlt ciklus vezetői értékesítették, a már
meglévő ipari területeket pedig gyakorlatilag elherdálták: néhányfős kisvállalkozásoknak adtak el 5-10 hektáros részeket,
fölszabdalva, alkalmatlanná téve ezzel
egy egységes ipari park kialakításához.
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- Ezt kell most helyrehoznunk. Első lépésként elindítottuk az ipari területünk
ipari parkká minősítését, és megkezdtük
a tárgyalásokat a gyakorlatilag üresen
álló, kihasználatlan telkek tulajdonosaival. Rendezni kívánjuk sorainkat egy
egységes ipari park kialakítása érdekében, mely így bekerülhet a nemzetközi
vérkeringésbe. Már konkrét befektetőkkel is tárgyalunk: egy habüveggyártó
Sümegen és Tapolcán tervezi üzemének
felépítését.

Turizmusfejlesztés
fesztiválokkal

- Örömteli hír, hogy a Püspöki palota
fejlesztése a kiemelt kormányzati fejlesztések közé, a Forster Központ kezelésébe
került, másfél milliárd forintból újítják
meg. A mi feladatunk, hogy önfenntartóvá tegyük, közösségi célokra hasznosítsuk. Ez komoly kihívás: el kell tartania a
15-20 fős személyzetet, és ki kell termelnie
a hatalmas terek üzemeltetési költségeit.
Éppen ezért nagyon fontos – sokan már a
vesszőparipámnak tartják -, hogy a másfél milliárd forintot ne csak stukkókra,
freskókra, falakra költsük, hanem olyan
programok fejlesztésére, amelyek képesek élettel megtölteni ezeket a tereket.
- Természetesen – ha egy mód van rá
pályázati forrásokból – folytatni fogjuk
a belváros tereinek – turisztikai tenge-

lyének – felújítását. Pályázatok híján sem
állunk le, ha másként nem, saját erőből,
kisebb lépésekben fogunk haladni. A
turizmus terén a legfontosabbnak mégis
azt tartom, hogy a jelenlegi adottságainkat kihasználva olyan országos hírű
nagy rendezvényeket hívjunk életre,
amelyek képesek Sümegre csábítani és
néhány napig itt tartani az embereket.
Sok jó tervünk van. Ilyen a június végi
Jakab napunk, melynek megkezdtük a
fesztivállá minősítését. Erre a célra a költségvetésben is elkülönítettünk egy keretet. Májusban turisztikai szezonnyitóval
– Vadgesztenyevirág Fesztivállal – készülünk. Sümeg a vadgesztenye virágzásának idején a legszebb. Erre is elkülönített
keretünk van. Óriási lehetőséget látunk
a vallási turizmusban is: Sümeg messzi
földön híres Mária kegyhely. A ferencesekre – ezt Barsi Balázs és Reisz Pál atya
is megerősítette – számíthatunk ezen a
téren.
– A földtani turizmus kialakításához is
kedvezőek az adottságaink. A város tövében lévő Mogyorós dombon világhírű
krétakori feltárások találhatóak. A terület
– egy kialakított kempinggel, kis oktatóteremmel – jelenleg a Nyugat-Magyarországi Egyetem kezelésében van, felves�szük velük a kapcsolatot a tulajdon-, vagy
a bérleti jog megszerzése érdekében. Ez a
típusú turizmus nyilván egy szűk réteget
vonz majd ide, de egy célzott marketinggel ők hatékonyan és olcsón elérhetőek.
– Végül a bor- és a lovas turizmusra is szeretnénk jobban építeni. Lovas programjaink már most is vannak, a sümegi bornak
pedig vissza kell állítanunk a becsületét.
Sümeg a balatoni borvidék kapuja. Kevesen tudják, hogy a XIX. században a város
egyik legnagyobb mecénása, Ramasetter
Vince, a magyar borexport megalapítója
volt. A Badacsonyi Borászati Kutatóintézet jelenlegi központja egykor az ő pincéje volt. Ritka jó adottságaink vannak, a
szőlőhegy párszáz méterre van csupán a
lakóházaktól, remek lehetőséget biztosítva, hogy megmutassuk borászatainkat,
borospincéinket a turistáknak. Tervünk
tehát akad bőven, a megvalósításukon
pedig tudatosan, módszeresen dolgozunk.
Cseh Teréz
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Ronyecz Péter elismerése

Adony - A Polgári Védelem Világnapja alkalmából
ünnepséget tartott a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság február 27-én, Budapesten. A rendezvényen dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, országos

Sok érdeklődőt vonzott a város standja

Székesfehérvár az
Utazás kiállításon

Történelmi óriásbábok, a legnagyobb fesztiválokon készült kép- és filmsorok, finom fagylalt, valamint a város és a térség programkínálata - mindezeket megtalálták a Székesfehérvár standjára ellátogatók az Utazás
2015 kiállításon. A Budapesti Vásárközpontban húszezer négyzetméteren
258 hazai és külföldi partner többezer ajánlatát kínálták a vendégeknek.
Idén először Székesfehérvár volt az
Utazás kiállítás belföldi díszvendége.
Az idegenforgalmi börzén a város egy
látványos, 100 m2-es standon mutatkozott be, mely már messziről magára
vonta az érkezők figyelmét a Budapesti Vásárközpont „A” pavilonjában.
„Székesfehérvár kényeztet” – a mottóhoz hűen látványosságokkal, finom
ízekkel, érdekes bemutatókkal, valamint a legfontosabb kulturális-turisztikai programok kínálatával várták a
látogatókat.
„Bármelyik irányból is érkezik hozzánk az
utazó, azonnal megelevenednek előtte azok
a mondatok, amelyek az útikönyvekben
szerepelnek Székesfehérvárról. A városban
barangolva mindenki megtapasztalhatja,
hogy a kis-, közepes- és nagyvállalkozások
sokasága, a pezsgő sportélet, a templomtornyok, a várfal, a macskaköves belvárosi
utcák, az Aranybulla, az augusztusban
megrendezésre kerülő Székesfehérvári Királyi Napok, a Koronázási Szertartásjáték
– minden, ami itt van – az maga a történelem. Arra bíztatok mindenkit, látogasson
el Magyarország történelmi fővárosába
és hagyja, hogy Székesfehérvár kényez-

tesse!” – fogalmazott köszöntőjében
a megnyitón Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési
képviselője.
A fehérvári hangulat csak Fehérváron
érezhető igazán – köszöntőjében éppen ezért mindenkit arra ösztönzött
dr. Cser-Palkovics András, hogy látogassanak el személyesen is a városba.
„A nemzet történelmi fővárosa vagyunk,
ahogy Belvárosunkkal és rendezvényeinkkel a 21. századhoz illő módon igyekszünk
is ezt mindenkinek megmutatni. Jó példa
a Koronázási Szertartásjáték, amit csodaként élünk meg, hiszen a koronázásokat az
egykori helyszínen, Szent István bazilikájának romjai felett egy szertartásjáték keretében ma újraélhetjük. Az ehhez kapcsolódó Fény utca is olyan egyedi hangulatot
kölcsönöz a városnak, amelyet azokban a
napokban Székesfehérváron személyesen
kell átélni. Jöjjenek el hozzánk, és akkor
megértik, hogy miért szeretjük mi en�nyire az otthonunkat, Székesfehérvárt.”
– mondta dr. Cser-Palkovics András
polgármester.
Szöveg és fotó: okkfehervar

katasztrófavédelmi főigazgató a katasztrófavédelem
munkájának segítése, támogatása érdekében kifejtett
kiemelkedő tevékenysége elismeréseként a Polgári Védelem Napja alkalmából főigazgatói ajándéktárgyat
adományozott Ronyecz Péternek, Adony polgármesterének.

Jégőrség a Velencei tavon

Gárdony - A Gárdonyi Rendőrkapitányság sajtótájékoztatót tartott a befagyott Velencei-tavon való biztonságos tartózkodás szabályairól. Lévai Sándor alosztályvezető szerint a 10 cm-es jégvastagság az igazán

biztonságos. A jégvitorlázókkal szokott a legkevesebb
gond lenni, ők könnyebben kimentik magukat, de sokakat kellett figyelmeztetni a korcsolyázók, hokisok,
szánkózók közül idén.A kapitányság munkatársai állandó jégőrségben vannak, hogy elkerüljék a tragédiát.

Gazdagodott a belváros

Székesfehérvár - Példaértékű műemléki felújítás
zárult a Jókai utcában. Cser-Palkovics András polgármester abban bízik, hogy lesznek követői a Belvárosi
Műemlék Kft-t irányítók – Kismarty-Lechner Gábor ügyvezető igazgató-tulajdonos és Pais József tulajdonos –
felelős, értékteremtő gondolkodásának. Az épülettömb
a Jókai-Ady-Oskola utcák határolta 3 szint
a történelmi Belvárosban. Az évek óta üresen álló épületet a hajdani Városi Televízió
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Struktúraváltás a veszprémi Csolnoky Kórházban

Újabb projektelemet adtak át

Befejezéséhez közeledik a struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt.-nél című,
TIOP 2.2.4 konstrukcióban megvalósuló, európai uniós projekt. A közel ötmilliárd forintos fejlesztés keretében
az egészségügyi intézmény szinte valamennyi osztálya megújul, korszerűsödik. Az építési beruházást és eszközbeszerzést tartalmazó projekt újabb elkészült elemeit adták át február 17-én.
Az aneszteziológiai és intenzív terápiás
osztály, a központi sterilizáló és a fülorr-gégészeti műtő megújulásáról adott
tájékoztatást az a rendezvény, melyen
részt vett dr. Zombor Gábor, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának egészségügyért felelős államtitkára is.
A megjelenteket dr. Rácz Jenő, a
Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója
köszöntötte és beszédében a kórházban
folyó fejlesztések jelentőségéről szólt.
Mint mondta, a struktúra projekt munkálatai befejeződtek, a végleges projektzárásig már csak kisebb pótmunkák,
garanciális javítások vannak hátra.
Azonban ezzel nem fejeződik be az
építkezés, hiszen megkezdődött - egy
másik projekt keretében - az onkológiai
centrum kivitelezése, amit nagyon látványosan jelez a hatalmas toronydaru
és a jelenleg még csak mély gödörnek
látszó alap a kórház udvarán.
A főigazgató hozzátette, szimbolikus ez
a gödör, hiszen az egészségügy terén is
mélyre kell ásni, amikor az új rendszert
tervezik, hogy a legmélyebb alapokat is
megismerjék. Az egészségügyben eddig komoly diszharmóniák voltak az
esélyegyenlőség terén, egyes területek
privilegizáltsága mellett mások hátrányos helyzetben voltak. Ilyen hátrányban volt például Veszprém megye is,
mely éves viszonylatban 1,2 milliárd
forinttal kevesebbel részesült a finanszírozásból, mint lakosságszáma indokolta volna. A kormány esélykiegyenlítési programja keretében azonban a
korábbi hátrányok előnyre fordíthatók
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és ennek Veszprém megye és a veszprémi kórház lehet az egyik nyertese. A
Csolnoky Ferenc Kórház a fejlesztésre
kapott forintokat jól hasznosította és a
megyébe kerülő finanszírozási többleteket is jól fogja felhasználni – emelte ki
a főigazgató.
Zombor Gábor elmondta, hogy az
európai uniós forrásokból közel 500
milliárd forint az egészségügyi infrastruktúra fejlesztését szolgálja, ilyen
nagyságrendű fejlesztés az egészségügyben soha nem volt korábban. Ebből
az összegből 10 milliárd forint került a
veszprémi kórházba, és jó helyre került,
hiszen a Csolnoky Ferenc kórház meghatározó jelentőségű a magyar kórházi
ellátó rendszerben – fogalmazott.
Ebben a megyében mindig példamutató volt a helyi önkormányzatok, a helyi
politika és a kórház, a beteg emberek
érdekében történő együttműködés –
tette hozzá és kérte ezt továbbra is. Az
államtitkár arról is szólt, nemcsak a fejlesztések fontosak, hanem az is, hogy
ezek stabil és a betegek számára a legmagasabb színvonalú ellátást biztosító
működtetéséről is gondoskodni kell.
Erről folyik most a közös gondolkodás
a minisztérium és a kórházvezető háttérintézmények között, melynek célja
a mindenki számára előnyös szakmai
együttműködés létrehozása. A tervezett
átrendeződés azt eredményezi, hogy a
területi kiegyenlítődés megtörténik és
minden magyar állampolgár számára
megteremtődik az azonos ellátáshoz

jutás lehetősége. Zombor Gábor sok sikert kívánt a struktúra projekt befejezéséhez és a most megkezdett onkológiai
beruházás megvalósításához.
Veszprém városa nevében Némedi
Lajos alpolgármester gratulált a zárásához közelítő fejlesztéshez és a beruházás fontosságát hangsúlyozta köszöntőjében.
A struktúra projekt részleteiről és az átadott kórházi egységekben végrehajtott
korszerűsítési, felújítási munkálatokról
dr. Czinkotay Frigyes projektmenedzser tájékoztatta a jelenlévőket. Mint
mondta, az aneszteziológiai és intenzív
terápiás osztály a korábbinál nagyobb
területet kapott a régi helyén, így négy
ággyal bővült a kapacitása. A teljes felújítás mellett több mint 200 millió forintért új eszközöket szereztek be, köztük
központi monitorokat, betegágy melletti monitorokat, és a legkorszerűbb
intenzív osztályos betegágyakat. A
központi sterilizálót új helyen, közvetlenül az újonnan kialakított központi
műtők mellett hozták létre, mintegy 500
négyzetméteren. Az építészeti munkák
mellett itt is jelentős eszközbeszerzés
történt: több mint 100 millió forint értékben teljesen új eszközök és berendezések gondoskodnak a feladatellátásról.
A fül-orr-gégészeti műtő megújulásáról
elmondta, az osztályon lévő műtőben
főként építészeti munkák zajlottak a
korszerűbb betegellátás érdekében.
TO
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használta. Az önkormányzat hasznosításra
hirdette meg az ingatlant, s erre a pályázatra
jelentkezett a cég. A korrekt vételár kifizetése mellett az
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igényes műemlékvédelmi rehabilitáció terheit is vállalták. A munkálatokat februárban fejezték be.

Korona napok Komáromban

Időkapszulában üzentek a jövőnek

Új autóbuszpályaudvar épül Móron

Komárom - 575 évvel ezelőtt, Komáromban született
V. László király, ás akkor itt tartózkodott a Szent Korona
is. Február 18-án az Arany 17 Rendezvényközpontban
nyílt tárlat a Szent Korona útja Visegrádtól Komáromig

Mór város és a térség évek óta húzódó problémája oldódik meg az új autóbusz-pályaudvar megépülésével. A jelenlegi buszállomás állapota nem a
kistérség központi székhelyéhez méltó, a közösségi közlekedést választók
igényeit nem elégíti ki. A három helyszínre elkészített tanulmánytervek
alapján a város képviselő testülete úgy döntött, hogy az új pályaudvar a
régi mentőállomás helyén épülhet meg.
A fejlesztés várható eredményeként
megépített közlekedési infrastrukturális elemek: akadálymentesített közlekedési csomópont a helyi, helyközi és
távolsági autóbuszok, valamint a kerékpáros és gyalogos közlekedési módok között; korszerű, új forgalmi épület
kiépítése; jegyértékesítési lehetőség,
utas-tájékoztatási rendszer és váróterem kialakítása, az ingázók számára
napi használatot biztosító kerékpárkölcsönző elhelyezése, valamint kerékpárok beszerzése.
- A választott helyszín fontos szerepet tölt
majd be a turizmus szempontjából - mondta el Fenyves Péter polgármester a
pályaudvar építésének nyitórendezvényén. - Az állomás közelében van a Mór
Városi Kórház-Rendelőintézet, a Wekerle
Sándor Szabadidőközpont és egy multinacionális vállalat is. Nem elhanyagolható
szempont, hogy a szabadidőközpontnak
nagy parkolója van, az állomásra érkezők
parkolhatnak, és ott is hagyhatják gépjárműveiket.
- A beruházásokra a Móri kistérség települései - Bakonycsernye, Balinka, Bodajk,
Csákberény, Isztimér, Kincsesbánya, Magy-

aralmás, Pusztavám, Söréd - együtt közel
400 millió forintos uniós forrást nyertek a
KDOP-4.2.3-11-2012-0005 azonosítószámú „Közösségi közlekedés fejlesztése” című
pályázaton - tájékoztatott Törő Gábor, a
térség országgyűlési képviselője. - A
projekt részeként a környező településeken
buszvárók és buszöblök is létesülnek majd.
A beruházás nyitórendezvénye alkalmából egy időkapszulát helyeztek el,
mely egyben alapkőletételnek is számított. Fenyves Péter és Törő Gábor mellett Molnár Tamás, a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója is részt vett a rendezvényen, és
közösen engedték le a földbe a Fejér
Megyei Hírlap aznapi számát, a Móri
Kurírt, valamint a fényképeket és rajzokat tartalmazó Időkapszulát. A jövő
időkapszulájának tartalmára az Önkormányzat pályázatot írt ki rajz, grafika, fénykép, festmény, fogalmazás vagy
novella formájában, melynek témája
”Milyennek képzeled a jövőt Móron?”
volt. 24 pályázat közül 4 gyermek és
egy felnőtt rajzot választottak ki, amelyek helyet kaptak az időkapszulában.
-érk

címmel. Ugyanitt tekinthető meg a Szent Korona hologramja is.

Fehérvár együttműködik
az FMKIK-kel

Székesfehérvár - Szorosan együttműködik Székesfehérvár Önkormányzata és a Fejér Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara annak érekében, hogy vonzóvá tegyék a
várost a fiatal, képzett és megbízható munkaerő számára. Dr. Cser-Palkovics András polgármester és Radetzky
Jenő, az FMKIK elnöke szándéknyilatkozatot írtak alá a
„Munkaerő vonzóképesség erősítéséhez szükséges infrastruktúra (lakókörnyezet) megteremtése” kulcsprojekt
kapcsán.

Kenessey emlékmű

Sárbogárd – Dr. Kenessey Gyula, a város egykori
főszolgabírója, a sárbogárdi református egyház főgondnoka, az I. Világháborúban kitüntetett
katonatiszt, a két világháború közötti Fej-
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Költségcsökkentés az önkormányzati cégek átszervezésével

A takarékosság éve Komáromban
A Nokia távozása a Komáromi Ipari Parkból, azt gondolhatnánk, óriási munkanélküliséget eredményezett a
városban. A helyzet azonban az, hogy a munkanélküliségi ráta mindössze 3,21%-os a határvárosban. Ugyanakkor az óriás cég távozása méretének megfelelő arányú lyukat ütött a település költségvetésében. Míg 2013ban közel 3 milliárd forintból gazdálkodhattak, ma 1,2 milliárddal kevesebbel kell beérniük. Molnár Attila
polgármestertől kérdeztük: mit tehet ilyen esetben az önkormányzat, mire lesz így lehetősége a városnak?
- Hogyan lehet pótolni egy ilyen volumenű adóbevételt?
- Vagy újabb adóbevételek előteremtésével, vagy a költségek csökkentésével.
Több lehetséges út áll előttünk. Ezek
közül az egyik, hogy újabb helyi adókat
vetünk ki, vagy a már meglévők mértékét növeljük, erre az országgyűlés felhatalmazást is adott az önkormányzatoknak. Ennek ellenére nem szeretnénk
ezzel a lehetőséggel élni. Egyrészt nem
kívánunk további terheket róni a lakosságra, másrészt az így elérhető növekmény érdemben nem járulna hozzá a
költségvetés stabilizálásához.
- A másik lehetőség az intézményrendszer átszervezése, egyes részeinek ös�szevonása, de ebbe az irányba se szeretnénk haladni. 2011-ben, amikor még
a mainál is rosszabb helyzetben volt a
költségvetésünk, intézményvezetőink
egy emberként álltak ki mellettünk.
Nem volna fear, ha olyan intézkedéseket tennénk, amelyek hatására hátrányos helyzetbe kerülnének.
- Komoly előrelépést a költségek
csökkentésehozhat
azáltal,
hogy
átszervezzük
az
önkormányzati cégeinket. A párhuzamosságok
megszüntetésével, a menedzsment
összevonásával, a kiadások visszaszorításával a folyamatok ésszerűsítésé16

vel több százmillió forintot megtakaríthatunk.
- Ugyancsak előrelépést jelent, ha az
ipari parkunkba új cégeket sikerül letelepítenünk. Most térül meg az a befektetésünk, amit még a válság éveiben
indítottunk útjára azzal, hogy telket
vásároltunk, bővítettük az ipari parkunkat, és az is óriási előny, hogy az
infrastruktúra kiépítésére pedig uniós
forrásokat nyertünk. Ebben a munkában a kormányra is számíthattunk, ők
is mindent megtettek, hogy az érdeklődő befektetőket Komárom irányába
tereljék. Ennek köszönhető, hogy tavaly
ősszel bejelenthettük a lengyel Alumetal gyár építését. Szerencsére további
érdeklődők is vannak, egy koreai cég
már egyértelműen jelezte letelepedési
szándékát ipari parkunkban. Így tehát
a város hamarosan további adóbevételekre számíthat, persze ezek még nem
elegendőek a korábbi szint eléréséhez.
- Milyen hatással voltak a költségvetési nehézségek a fejlesztésekre, nagyberuházásokra? Hol tartanak ezek?
- A kisebb, helyi beruházásainkat sajnos
érinti a takarékos költségvetés. Az biztos, hogy a következő egy-két esztendőben az utak, járdák, utcák felújításában,
a közérzetjavító infrastrukturális beru-

házások terén nem fogunk tudni nagyot
előrelépni. Amíg azonban a források
előteremtésén munkálkodunk, addig
sem ülünk ölbe tett kézzel: koncepcionális tervek készülnek az utcák, járdák,
utak felújítására, újak építésére, a közvilágítás korszerűsítésére, és a saját erő
mellé igyekszünk minél több pályázati
forrást bevonni.
- A nagyberuházásainkat a helyi viszonyok kevésbé befolyásolták, hiszen ezek
nagy része uniós, illetve állami finanszírozásból történik. Persze nekünk is
jut azért feladat, az épülő gátnál például
a csapadékvíz-elvezető rendszer megépítése a mentett részen egy az egyben
a mi feladatunk. A gát ügyében a közelmúltban történt egyeztetés, úgy tűnik, az ősz végére elkészülhet. Azt követően a komáromiak olyan extrém vízállás mellett is biztonságban lesznek, mint
amit a 2013-as rekord árvíz okozott.
- Gőzerővel halad a Csillag Erőd átépítése, jelenleg az engedélyeztetési eljárás
folyik. A beruházás a Szépművészeti Múzeum 6,6 milliárd forint értékű
projektje, mely, ha elkészül, otthont ad
a múzeum szobormásolat parkjának.
Fontos fejlesztés ez számunkra, mert
nem csak egy újabb turisztikai attrakciót jelent, hanem tovább erősíti a „Komárom az erődök városa” koncepción-
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ér vármegyei közélet meghatározó alakja a
vészkorszak idején a leghatározottabban fellépet a Volksbund és a nyilas mozgalmak ellen. A nyilas
hatalomátvétel után Szálasi utasítására letartóztatták,
majd a dachau-i koncentrációs táborba deportálták,
ahol hetven évvel ezelőtt életét vesztette. Február 5-én

A

avatták emlékművét Sárbogárdon, a Hősök terén lévő
emlékparkban. Az emlékművet Pető Hunor Munkácsydíjas képzőművész készítette.

Hamarosan tető alatt az uszoda
kat: a Monostori Erődben felújítottuk
a Duna-bástyát, majd nemrégiben a
kazamata rendszert. Már kész a kikötő, hajóval is meg lehet állni, és ehhez a
sorhoz csatlakozik most a Csillag Erőd.
A projekt iránti elkötelezettségünket
az is mutatja, hogy az erőd élére új, helyi vezetőt neveztünk ki, Vizeli Csaba
személyében. Az elképzeléseink szerint az erőd lesz az a szervezeti egység,
amely a város összes kulturális rendezvényét összefogja.
- A beruházásainkat illetően még egy
friss hírrel szolgálhatok: az új Dunahíd engedélyeztetése az utolsó fázisához érkezett. Az építkezés - a magyar
és a szlovák kormány szándékának
megfelelőn - jövőre megkezdődhet, és
az átkelő 2018-ra elkészülhet.
- Hol tartanak a geotermikus energia
hasznosítását megcélzó projekttel?
- Sajnos ennek megvalósításával még
várnunk kell, forráshiány miatt le kellett vennünk a napirendről. 800 millió forint önrészre lenne szükségünk,
de ezt jelenleg csak hitelből tudnánk
fedezni. Úgy véljük, felelőtlen döntés volna ilyen adósságot erre a célra
bevállalni. Egyelőre várunk, bízunk
benne, hogy lesz olyan pályázati lehetőségünk, amely esetleg nagyobb
támogatási intenzitással, kevesebb önrésszel is lehetővé teszi az elképzelésünk megvalósítását.
- Hasonlóképpen a fürdő fejlesztésénél
is csak kisebb beruházásokban gondolkodhatunk, a jelenlegi arculat, környezet nem fog megváltozni egyik napról a másikra. Kisebb eredményeket

– mint például a rönkszauna – persze
igyekszünk elérni, de a cél jelenleg az,
hogy jó programokkal, erősebb marketinggel kistérségi, vagy térségi szinten
elérjük, és bevonzzuk az embereket.
Most elsősorban erre koncentrálunk,
és bízunk benne, hogy az eredmények
sem fognak elmaradni.
- A közelmúltban Észak- és Dél-Komárom vezetése közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy még szorosabbra fűzik kapcsolataikat. Mit
takar mindez?
- Észak-Komárom frissen megválasztott polgármesterével, Stubendek
Lászlóval évtizedes barátság köt össze.
Megválasztása után azonnal találkoztunk, és megállapodtunk, hogy még
inkább együttműködünk a gazdasági
kapcsolatok, a településfejlesztési tervek, az oktatás, a közszolgáltatások,
az egészségügy, a szociálpolitika, a
sport és a kultúra terén. Közös munkacsoportokat állítottunk fel, és emellett
felelevenítjük a közös munkatestületi ülések gyakorlatát is. A Komáromi
Napok tekintetében az egyeztetés már
meg is kezdődött. Hatalmas lehetőségek vannak Észak- és Dél-Komárom
együttműködésében, közös uniós projektekben gondolkodunk. Olyan pozitív példát tudunk mutatni Európának,
a világnak, ami példaértékű lehet.
Megmutathatjuk, hogyan lehet élni
egy, a Duna két partján, két különböző
országban elhelyezkedő, mégis egységes városban.
Cseh Teréz

Balatonfüred - Legkésőbb június végére el kell készülnie a harminchárom méteres fedett medencével és
wellness részleggel ellátott városi uszodának. Az egymilliárdos beruházással létesített uszodához, a tervek
szerint, egy szálláshelyként is működő, kézilabda után-

pótlás-nevelő akadémia is épülne.A műszaki átadás
hivatalos határideje április 30. Az uszoda négycsillagos
szolgáltatásokat nyújtó létesítmény lesz, amelyhez a
tervek szerint egy akadémiát is építünk - mondta dr.
Bóka István polgármester.

Farsang finom süteményekkel

Szomor - Farsangi mulatságra hívták a helyi és környékbeli, bálozni szerető közönséget a szomori hagyományőrző tánccsoportok. A megnyitó után a helyi gyermek és ifjúsági német nemzetiségi tánccsoportok adtak
műsort a jelenlévőknek, majd az immár hagyományos
süteménysütő verseny eredményhirdetése következett.
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Tervekből bőven akad az észak-balatoni kisvárosban

Balatonalmádi készül a pályázatokra
A tavaly 25 éves Balatonalmádi vezetése az idei esztendőt a jövő terveinek előkészítésére kívánja fordítani. Az
új uniós ciklusban a pályázati ablakok – az önkormányzatok részére - várhatóan az év második felétől nyílnak
majd meg, ezért az addig rendelkezésre álló időt tervek készítésére, a régi „álmok” leporolására, aktualizálására használják fel. Fontos – még ha nem is látványos – év áll tehát előttük, hiszen a jó pályázatok alapja, a
jó előkészítés. Keszey János polgármesterrel, szokásos évértékelő beszélgetésünk kapcsán,ezekről az elképzelésekről, illetve az elmúlt év eredményeiről ejtettünk szót.
- Hogyan alakult a tavalyi esztendő?
- Kicsit könnyebb évünk volt 2014-ben a
korábbiaknál, ez elsősorban annak volt
köszönhető, hogy 181 millió pluszforráshoz jutottunk az államtól, egyfajta
„jutalomként”, mivel mi nem halmoztunk fel adósságot, így konszolidálni
sem kellett bennünket. Ezt az összeget –
megosztva 2014 és 2015 között – jobbára
útépítésekre, csapadékvíz-elvezetésre,
járdaépítésre fordítottuk, illetve fordítjuk.
- Emeljünk ki néhány nagyobb beruházást az elmúlt évből!
- A városközpont-fejlesztés második
ütemét pályázati forrás segítségével
tudtuk megvalósítani, ennek leglátványosabb eleme a postaparkoló, illetve az
egészségház felújítása volt, de játszótérbővítésre is futotta belőle. Emellett építettünk két büféegységet a Wesselényi
strand nyugati oldalán. Saját erőből 15
millió forintot költöttünk a magyarangol kéttannyelvű gimnázium kollégiumának vizesblokkjaira. Ugyancsak
helyi forrásokból újítottuk fel a Pinkóczi
temető ravatalozóját, és hozzájárultunk a vörösberényi katolikus templom tetőszerkezetének felújításához is.
Decemberben - mintegy zárásként egy
Leader pályázatnak köszönhetően - átadhattuk a Hagyományörző Leader
Kultúrközpontunkat, ezzel egy több
mint tíz éve félbehagyott, engedély nél18

kül épült torzót sikerült közcélokra felhasználnunk.
- Az idei tehát a felkészülés éve lesz,
milyen tervek vannak születőben?
- Részben leporoljuk a régi terveinket,
aktualizáljuk azokat, részben pedig újakat készítünk. Az, hogy mire tudunk
majd pályázni, és a terveink milyen
sorrendben valósulhatnak meg, javarészt attól függ, hogy milyen pályázatok
kerülnek kiírása. Mindenekelőtt szeretnénk építeni egy új óvodát. Ugyancsak
aktuális lenne a strandjainkon a mederkotrás. Amikor az iszaplerakásra még
volt lehetőség, a forráshiány okozott
gondot, később pedig jobbára az akadályozta a munkát, hogy nem volt hová
lerakni a kitermelendő iszapot. Úgy tűnik, ez hamarosan megoldódik, és pénz
is lesz rá, mert tavaly – és idén is – elkülönítettünk erre a célra 35 millió forintot a költségvetésben. Ez az elvégzendő
feladatoknak csupán egy részére lesz
elegendő, ezért jó lenne, ha többletforrásokhoz juthatnánk erre a célra.
- A magyar-angol kéttannyelvű iskolánk
gimnáziumi részének felújítására is beadtunk egy pályázatot, amit a korábbi
uniós ciklus maradék pénzeire írtak ki,
erre is várjuk még a választ.
- Emellett természetesen folytatni szeretnénk az utak, járdák építését, felújítását, mert itt vagyunk a legjobban elmaradva. A csapadékvíz-elvezetés is sok

helyütt gondot okoz. Káptalanfüreden
a korábbi nagy esőzések miatt megcsúszott a partfal, ezt tavaly - részben saját erőből, részben az állami vis major
keretből - rendbe tettük, de az újabb
csapadékos időjárás miatt itt további
munkálatok szükségesek, ezért ismét
pályáztunk a vis major támogatásra.
- 2014-ben a rendőrségünk új épületbe
költözött – városunk egy értékes telekkel segítette mindezt -, a régi helyükre
pedig bejelentettük az igényünket, mint
ahogy hasonlóképpen a vörösberényi
kolostorra is, mert ezeket szeretnénk
közösségi célokra felhasználni.
- A jövő mellett a jelen is épül: folyamatban van a Szent Erzsébet ligetben
lévő Szent István sétány kialakítása és
felújítása, a Sóhajok hídjától a Wesselényi strand parkolójáig. A kivitelezéshez
szükséges 75 millió forint a rendelkezésünkre áll, jelenleg épp a közbeszerzés
folyik.
- Egy másik projektünk keretében – az
MLSZ pályázaton elnyert 20 millió forintot 12 millió forint önerővel kiegészítve – műfüves pályát építünk villanyvilágítással, tereprendezéssel. A
város fejlesztése tehát – még ha kicsit
kisebb léptékben is - folyamatos, és reményeink szerint, sikeres pályázatokat
követően, egyre dinamikusabb és látványosabb is lesz.
- napsugár

Gazdaság, vállalkozás
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„Büszkén mondhatom, hogy mi állítjuk elő a Dunántúl legjobb húsipari készítményeit, melyek
országos szinten is egyedülállóak: se szóját, se börkeport, se hasonló adalékanyagot nem tartalmaznak.”
Kozma Sándor

Tatabánya
Közel 400 millió forintos beruházás keretében épült meg az új körforgalom a Tatabánya Nyugati Ipari Parkban, az Orgonás
út és az Üveggyári út kereszteződésében.
A megvalósult fejlesztésekről, a további tervekről az ipari parkot működhető
Ipari Projekt Hungária Kft. ügyvezetője,
Petkovics Zoltán számolt be lapunknak.
Cikkünk a 22. oldalon

Megnyílt a Tapolcai-tavasbarlang látogatóközpontja
Január 20-án, ünnepélyes keretek között adták át rendeltetésének a Tapolcaitavasbarlang látogatóközpontját. Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság igazgatója elmondta, hogy a földalatti világ titkait bemutató
projekt keretében 299.997.644,– Ft uniós támogatást nyertek az Új Széchenyi
Terv keretében. A Tapolcai-tavasbarlang és a látogatóközpont körüli munkálatok
2012-ben kezdődtek, az elkészült beruházásnak köszönhetően a látogatóközpont 770 négyzetméteren várja az érdeklődőket a „Bakony-Balaton Geopark
Nyugati Kapujában”. Polgárdy Imre, a Veszprém megyei Közgyűlés elnöke
ünnepi beszédében hangsúlyozta: a Tapolcai-tavasbarlang európai érték, az európai természeti örökség része. Természetes dolog tehát, hogy fejlesztéséhez az
európai unió polgárai is hozzájárultak.

Székesfehérvár
A február 13 szerencsés napnak számít a
székesfehérvári cég életében, mert ekkor
tartotta bokrétaünnepségét. Immár szerkezetkész állapotú az Albacomp RI Kft új,
21. századi technológiával készült, és 21.
századi szolgáltatói elvárásokat kielégítő
innovációs központja.
Cikkünk a 33. oldalon

19

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Molnár Tamás, a KDRFÜ ügyvezető igazgatója

Megyei fejlesztési programok indulnak az új pénzügyi ciklusban

Új kihívások a KDRFÜ előtt
Nyugodtan kijelenthetjük, hogy csak a változás volt az, amit állandónak tekinthettünk az elmúlt években a
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. életében. Igazgatók jöttek, mentek, változott a tulajdonosi kör, és a szakmai felügyelet is. Ezt a mozgalmas időszakot szerencsésen túl sikerült
élnie az ügynökségnek Molnár Tamás vezetésével, aki pénzügyi területről érkezett a szervezet élére.
– Mikor vette át az ügynökség vezetését?
– Három éve vagyok a KDRFÜ ügyvezetője, előtte húsz évig a bankszektorban
dolgoztam, nem volt újdonság tehát számomra, hogy pénzügyekkel kell foglalkozni. Mindkét esetben pénzeszközök
felhasználása, kifizetése történik, természetesen más-más szabályozás alapján. A bank persze nem támogatásokat
nyújt, hanem a kölcsönöket vissza kell
fizetni, ez más jelleget ad a munkának.
A pályázati támogatásokat nem kell
visszafizetni, de nagyon szigorú vállalásokat kell tenni a kedvezményezettnek például az árbevétel növekedéséről,
a dolgozói létszámról, az eszközök működtetéséről és a felépített telephelyek
sorsáról. A pályázati pénz sem ajándék,
ugyanúgy ellenőrizni kell a folyamatokat, mint egy bank esetében.
– Hogy indult a pályája?
– Székesfehérváron születtem, itt jártam
általánosba és középiskolába. 1988-ban
diplomáztam a budapesti műszaki főiskolán szervező mérnökként. A rendszerváltozás idején ezrével bocsátották el a
szakembereket Fehérváron, így – bár lett
volna rá lehetőségem – nem a műszaki,
hanem a bankszektorban kezdtem dolgozni. Ez természetesen újabb ismereteket kívánt, így folyamatosan képeztem
magamat pénzügyi vonalon. 1999-ben
már vezetőként dolgoztam, részt vettem
a Postabank reorganizációjában, mint
megyei vezető. Ezt követően dolgoztam
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a Magyar Fejlesztési Banknál, mint regionális képviseletvezető, így rálátást szereztem egész Közép-Dunántúl gazdaságára. Egy rövid MKB-s -s kitérő után az
osztrák érdekeltségű Bank Burgenland
következett, majd 2012-ben a Regionális Fejlesztési Tanács akkori elnöke, dr.
Cser-Palkovics András kért fel arra,
hogy vállaljam el a KDRFÜ vezetését.
– Munkáját több szakmai kitüntetéssel ismerték el. Mennyire fontosak
ezek az Ön életében?
– Minden elismerés jól esik, nagyon
fontosak ezek az ember önértékelését
illetően. Pénzügyi tevékenységem alatt
megkaptam az Év Bankára elismerést, a
tavalyi év pedig nagy meglepetéseket
hozott. Először a Magyar Gazdaságért
Díj, majd pedig a Székesfehérvár Gazdaságáért kitüntetés birtokosa lettem.
Egyikre sem számítottam és különösen
büszke vagyok rájuk, hiszen a kitüntetések visszaigazolják azt, hogy a KDRFÜ
jól végzi a dolgát, és a kollégák erőfeszítése nem hiábavaló. Az én feladatom
az, hogy irányítsam a céget, biztosítsam
számukra a legoptimálisabb munkafeltételeket.
– A kívülálló számára egy kicsit rejtélyes a KDRFÜ tevékenysége. Lebbentsük fel a fátylat a titokról, beszéljünk
először az ügynökség történetéről!
– A KDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.
1997-ben alakult, a térség polgármestereiből, megyei vezetőiből álló Regionális

Fejlesztési Tanács irányította a társaságot, és gyakorolta a tulajdonosi jogokat
2011. december 31-ig. Az ügynökség
tevékenysége folyamatosan változott,
először hazai pályázatok kezelésével,
tanácsadással, projektmenedzsmenttel
foglalkozott. Az uniós források megjelenésével vált meghatározó tevékenységévé a közreműködő szervezeti feladatok
ellátása. 2012. január elsejétől jelentős
változás történt, a társaság állami tulajdonba került és a tulajdonosi jogokat
a Nemzeti Fejlesztési Miniszter gyakorolta, a szakmai irányítás a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség felügyelete alá
került. 2014-ben az NFÜ megszűnt, és a
továbbiakban a szakmai felügyeletet a
Nemzetgazdasági Minisztérium, illetve
a Miniszterelnökség látta el, így az irányítás kettévált. Másrészt ismét jött egy
tulajdonosváltás, amikor ingyenes vagyonátruházás formájában a területileg
illetékes megyei önkormányzatok kapták meg az RFÜ-ket 1/3-1/3-1/3 tulajdoni
arányban. Tehát a tavalyi év arról szólt,
hogy mind szakmailag, mind pedig tulajdonosok tekintetébenjelentős változások zajlottak a házunk táján.
– Mit jelent az, hogy Önök közreműködő szervezeti feladatokat látnak el?
– A pályázati kiírásokat - korábban az
NFÜ - a mostani szisztémában, a Széchenyi 2020 programnál a kormányzat,
tette közzé. A regionális pályázatokat
hozzánk kellett benyújtani, itt a kollegák a beérkezett anyagokat előkészítet-

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

FMKIK: Mintaprojekt

Székesfehérvár - Nagy érdeklődés mellett,
Csepreghy Nándor helyettes államtitkár, dr. Simon László kormánymegbízott, valamint dr.
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár MJV polgármestere részvételével, és csaknem 200 érdeklődővel zárult a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság Háza a fenntarthatóbb életmódért
mintaprojektjének megvalósítási szakasza. Az energetikai megújulást és az elmúlt egy év fejleszté-

Molnár Tamás tavalyi kitüntetései: a Magyar Gazdaságért Díj, és a Székesfehérvár Gazdaságáért Díj

ték a tényleges szakmai értékelésre.
Javaslatainkat elküldtük az irányító
hatósághoz. Ott megszületett a döntés,
amiről nekünk értesítenünk kellett a
pályázót, ez jó esetben támogató, rossz
esetben elutasító, vagy tartaléklistás
lett a források kimerülése miatt. A pályázóval 30 napon belül megkötöttük
a támogatási szerződést, majd utána
folyamatosan figyelemmel kísértük a
projekt megvalósítását. A számlákat
hozzánk kell benyújtani, mi ellenőrizzük ezeket, és mi utaljuk ki a támogatás összegét a pályázóknak. Az
elszámolással nem zárul le a történet.
A projektzárás keretében még egyszer
áttekintjük az egész projektet, melyhez
helyszíni ellenőrzésis kapcsolódik, és
utána kezdődik a vállalt fenntartási
időszak. Ezt követően zárjuk le a folyamatot, ez a feladatunk. A 2007-2013-as
uniós költségvetési időszakban mai
árfolyamon 185 milliárd forint jutott a
Közép-dunántúli Regionális Operatív
Programra, mely 930 nyertes pályázó
között oszlott meg.
– Tehát az előző pénzügyi ciklus pályázatainak elszámolása zajlik jelenleg?
– Pontosan így van. 2013.12.31-én nem
zárult le a folyamat, hanem még további két év áll rendelkezésre a pályázóknak, hogy a megkezdett projekteket
befejezzék, és a forrásokat lehívják.
2015.12.31-ig lehet benyújtani a számlákat, és 2016 tavaszáig tart a kifizetés.
– A pályázókat bizonyára érdekli,
hogy hol tart ez a folyamat?
– 2011-ben 10,8 milliárdos kifizetési
tervünk volt, ezt 11 milliárdra teljesítettük, tehát az eredményességi mu-

tatónk 104%-os volt. Ahhoz képest
2014-ben a tervünk 28,9 milliárdról
szólt, és kifizettünk 31,4 milliárdot,
tehát a három évvel ezelőttinek közel
háromszorosát úgy, hogy közben a létszámunk csökkent. Jelenleg hatvanan
dolgoznak az ügynökségnél, és ez a
szép eredmény az ő munkájukat dicséri. Bízom benne, hogy az elszámolási
időszak végére minden fillér a nyertes
pályázókhoz kerül.
– Az új pályázati ciklusban mi lesz a
feladatuk?
– Jelentős változások várhatók a rendszerben, és ezek a mi munkánkat, jövőnket is érintik. Az előző ciklusban
ágazati és regionális operatív programokról beszéltünk, ez utóbbit a jövőben megyei terület- és településfejlesztési programok (TOP) váltják fel.
Kormányzati döntés született arról,
hogy a regionális fejlesztési ügynökségek helyett a közreműködői szervezeti feladatokat a Magyar Államkincstár fogja átvenni. Az irányító hatóság
azt határozta meg számunkra, hogy a
2007-2013-as időszakra kell koncentrálnunk, és az idén ismét kb. 30 milliárd forintot kell kifizetnünk. Emellett
feladatként kaptuk, hogy a TOP-ok
előkészítésében segítsük a megyei önkormányzatok munkáját. Ez most is
folyamatban van. Nyilván a jövőben
kormányzati döntés kérdése, hogy
még milyen feladatokra veszik igénybe
az ügynökséget. Bízunk abban, hogy a
KDRFÜ továbbra is fontos feladatokat
kap, hiszen eddigi eredményeink önmagukért beszélnek.
Veér Károly

seit közel 80 fenntarthatósági esemény kísérte. A
folytatásban – a fenntartási időszakban – maga az
ember, a pozitív ismeretek átadása, tapasztalatok
megosztása következik.

Legjobbak között a
Várkert Termál Kemping

Pápa - Az ADAC autóklub, amely a legelismertebb németországi kempingértékelő, 2013-ban és
2014-ben az európai kempingek 100-as listáján
rangos helyre sorolta a pápai létesítményt, emellett
évek óta odaítéli számára a legkiemelkedőbbeknek
járó ötcsillagos minősítést. Az ADAC öt területet

vizsgál, az infrastruktúrát, a parcellák elhelyezkedését, az ellátást, a szabadidős kínálatot és a szervezett programok színvonalát. E szempontrendszer
tekintetében szerepel a legjobbak között a pápai
kemping. Most újabb elismerést zsebelt be a létesítmény, hiszen a szakmában jól ismert Caravaning
magazin 10-es toplistájának ötödik helyét bérelte ki
a Várkert Termál Kemping.
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Új körforgalommal bővült a Tatabánya Nyugati Ipari Park

További fejlesztések várhatóak
Közel 400 millió forintos beruházás keretében épült meg az új körforgalom a Tatabánya Nyugati Ipari Parkban, az Orgonás út és az Üveggyári út kereszteződésében. A megvalósult fejlesztésekről, a további tervekről
az ipari parkot működhető Ipari Projekt Hungária Kft. ügyvezetője, Petkovics Zoltán számolt be lapunknak.
- Miért volt szükség erre az új körforgalomra?
- Az utóbbi három esztendőben nagyon
sok, az ipari parkba már korábban betelepült cég bővítette kapacitását. Túljutva a világgazdasági válság nehéz
évein, újra fejlődésnek indultak, növelték kapacitásaikat, új termékekkel
bővítették palettájukat. Ennek hatására
jelentősen megnőtt az ipari parkban
dolgozók létszáma is, több mint 7000 fő
jár ide munkába nap, mint nap.
- A jelenlegi közlekedési infrastruktúra valamikor a 2000-es év környékén
alakult ki, amikor az volt a jellemző,
hogy a letelepülő cégek elszórtan, egymástól viszonylag távolabb működtek.
Mára a helyzet megváltozott, az elmúlt
évek során több kisebb társaság költözött a területünkre, feltöltve a korábbi
hézagokat. A megnövekedett forgalom
indokolttá tette a fejlesztést. Egy új forgalomszabályozó eszköz tűnt a legjobb
megoldásnak az eleinte két-, később három-, most pedig már négyágú csomóponthoz az Üveggyári út és az Orgonás
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út kereszteződésében.
- Az infrastrukturális fejlesztés keretében megvalósult még a meglévő úthálózat melletti kerékpárút és közvilágítás
kiépítése, megépült a körforgalomhoz
kapcsolódó vasbeton szögtámfal és feltáró út, illetve itt is megtörtént a közvilágítás telepítése.
- Milyen források álltak rendelkezésükre a beruházások megvalósításához?
- A teljes költség 400 millió forint volt,
melyhez – 50%-os támogatási intenzitás mellett – 200 millió forint európai
uniós forrás kaptunk. A szükséges önrészt, azaz a másik 200 millió forintot
az Ipari Projekt Hungária Kft., Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a szomszédos Környe Község
Önkormányzata közösen biztosította,
hiszen mindháromnak érdeke az ipari park fejlesztése. Szerencsére kitűnő
a kapcsolat a két településsel, így nem
csoda, hogy máris újabb bővítéseken
gondolkodunk: új körforgalmi csomó-

pont, új összekötőút kialakítása a Környei útra, a meglévő úthálózat bővítése,
főleg a Búzavirág utat illetően. Látjuk,
hogy tovább kell lépnünk, hiszen az
igények folyamatosan növekednek.
- További bővülésre, újabb betelepülni
kívánó cégekre számítanak?
- Minden jel szerint optimisták lehetünk e tekintetben. A már betelepült
társaságoknál további bővítésekre számítunk. Akik az ideérkezésükkor csak
kisebb telket vettek, úgy tűnik, most
megduplázzák azok méretét, de azok is
újabb beruházásokban gondolkodnak,
akik már korábban is rendelkeztek az
ehhez szükséges területekkel. Évente egy-két új cégre is számíthatunk,
jelenleg is folynak tárgyalások új befektetőkkel, most épp egy héthektáros
területről. Reményeink szerint pozitív
döntés születik, és hamarosan újabb céget jelenthetünk be ipari parkunkban.
-réz
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A

legnagyobb adózókat

köszöntötték

Tatabánya - A 2014-es esztendő 25 legnagyobb
adófizetőjének mondtak köszönetet, amiért hozzájárultak Tatabánya mindennapi működéséhez, fejlődéséhez és gyarapodásához. A cégek megjelent
vezetőihez először Schmidt Csaba polgármester

A Tanép egyik felújított épülete, nem adják el, kiadják, bérbeadják – mutatja Vörös Vince ügyvezető
igazgató

Irodaházakat és raktárakat is hasznosítanak

Otthon a lakásépítésben:
TANÉP Építő Kft.
A tatai TANÉP Építő Kft. tavaly ünnepelte 25 éves fennállását. A név
ismerősen csenghet az idősebb korosztály fülének, hiszen még 1950ben alakult egy állami építőipari vállalkozás, melyet később Komárom Megyei Tanácsi Építőipari Vállalatnak, azaz röviden TANÉP-nek
hívtak. Vörös Vince ügyvezető igazgató maga is ennél a cégnél kezdte pályafutását.
– Mélyépítő-mérnök hallgatóként, ösztöndíjjal kerültem az egykori TANÉPhez, még 1974-ben. A katonaság után
gyakorló mérnökként, majd építésvezetőként dolgoztam. Ekkor a cég
már kivette részét a tatai lakásépítő
programból,épültek a Május 1. úti
5x18 lakásos kockatömbök, a kolostorkerti lakások, a Keszthelyi út és a
Stranszky-kert új otthonai. Sok száz
lakást építettünk, abban az időben
mintegy 1200-an dolgoztunk a vállalatnál. 1989, azaz a rendszerváltás
időszaka változást hozott nálunk is.
Ebben az évben, október 1-én hoztuk
létre a TANÉP Építő Kft-t. Nevünkben
őrizzük, hogy - részben – az egykori
nagyvállalat korábbi feladatait kívántuk átvenni, tevékenységét folytatni,
az ott tapasztalatot szerzett szakemberekből álló dolgozói körrel. Ugyanakkor nem vagyunk a korábbi TANÉP
jogutódja.

– Hogyan alakult a további sorsuk?
– Egymás után jöttek az újabb kihívások, fő profilunk azonban továbbra is
a magasépítészet maradt. Jelentősebb
munkánk volt például a Vaszary Általános Iskola új tornacsarnokának megépítése, de a közelmúlt egyik nagyobb
beruházását, az Eötvös Gimnázium
kémia és biológia laboratóriumát is mi
alakítottuk ki. A panelprogram során
mintegy tízezer négyzetméternyi felületet szigeteltünk. A Tatai Ipari Parkban is építettünk székházat, egy odatelepülő cég számára. Jelenleg mintegy
30 fővel dolgozunk, főleg generál kivitelezéseket vállalunk. Nagyjából 50250 millió forintos beruházásokat végzünk. Sajnos a válság még mindig jelen
van, legalább is a magasépítészetben.
Így aztán saját épületeinket felújítjuk,
karbantartjuk és kiadjuk. Irodaházaink
és raktárépületeink bérelhetők, várjuk
a vállalkozások ilyen jellegű igényeit!
KTJ

TANÉP Építő Kft.
2890 Tata Agostyáni út 75. Tel/fax:34/382-967; 30/9562-334
Web: www.tanepepito.hu; Email:tanepepitokft@invitel.hu

szólt, aki köszönetét fejezte ki, amiért vállalataik
megőrizték a munkahelyeket, adóforintjaikkal jelentős szerepet vállaltak és vállalnak Tatabánya további fejlődésében, a város oktatási, kulturális és
sportéletének támogatásában.

Magyar Turizmus Minőségi Díj

Magyarország - Ismét pályázhatnak az éttermek
és szállodák a Magyar Turizmus Minőségi Díjra. Elkezdődött a jelentkezési időszak a Magyar Turizmus
Zrt. egy évtizede sikeresen működő programjára. A
Magyar Turizmus Minőségi Díj elnyerésére 2015.

március 31-ig lehet pályázni.A védjegytulajdonos
Magyar Turizmus Zrt. pályázati programjának célja az, hogy a szolgáltatókat, kis- és középvállalkozásokat segítse minőségi munkájukban, igazodási
pontokat kínáljon a minőségfejlesztéshez, és jobb
piacra jutási lehetőségeket biztosítson számukra,
hiszen Magyarország pozitív imázsának építéséhez
és a magyar turizmus versenyképességének fenntartásához, növeléséhez nélkülözhetetlen a minőség.
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Tóth István, a rock-rajongó sportvezető

Harminchét év, egy munkahelyen
Jégkorong és öttusa berkekben, szűkebb hazájában Székesfehérváron, de akár az egész országban aligha van olyan,
aki nem ismeri Tóth István nevét. Az Alba Volán korábbi vezérigazgatója a sportklub társelnökeként mindent megtesz a
sport népszerűsítéséért, fejlődéséért. A hatvan éves, ma is fiatalos műszaki szakember jelenleg a Vértes Volán és az Alba
Volán integrációjából létrejött közlekedési vállalat, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (KNYKK
Zrt.) általános vezérigazgató helyettese. Tóth István a közelmúltban Életmű Díjat kapott a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamarától.
– Pályafutása alatt nem ez az első komoly
elismerés, amit kapott. Milyen jelentőséget tulajdonít a kamara kitüntetésének?
– 2001-ben a VOSZ részesített az Év vállalkozója elismerésben, a nagyvállalati kategóriában. Nagyon büszke voltam rá, hiszen
úgy éreztem, hogy az annak a szakmai
munkának az elismerése, amelyet az Alba
Volán kollektívájával közösen, vezérigazgatóként tettem az 1997-2001-ig tartó időszak24

ban. 2004-ben, amikor Vörös Zsuzsa, az
Alba Volán SC öttusázója olimpiai bajnok
lett, én is megkaptam a Köztársasági Érdemrend ezüst fokozatát, ez afféle politikai
elismerés volt, hiszen nem én szakítottam
át elsőnek a célszalagot, hanem a segítségemet adtam versenyzőink felkészüléséhez.
Tavaly, amikor a hatvanadik születésnapomon átvehettem az Életmű Díjat a kamarától, úgy éreztem, ez egy kicsit más, mint a

többi kitüntetés. Olyan kiváló emberekből
álló grémium szavazta meg egyhangúlag,
mint Karsai Béla, Forgó Béla, Radetzky
Jenő vagy Várszegi András, akik iszonyatosan nagy munkát végeztek és végeznek
Székesfehérvár, a megye és az ország gazdasági életében. Váratlanul ért a dolog, de
roppant büszke vagyok rá, és megtisztelőnek tartom a gesztust.
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– Hogy indult a pályája?
– 1954-ben születtem Budapesten, majd tíz
évi debreceni kitérő után visszaköltözött
a család a fővárosba. Itt voltam középiskolás, majd a Műszaki Egyetem közlekedésmérnöki szakán diplomáztam. Közben
előfelvételisként 11 hónapot szolgáltam
katonaként Kalocsán. Az egyetemen ismerkedtünk össze a feleségemmel, akivel azóta
is boldog házasságban élünk. A 70-80-as
évek fordulóján nagyon nehéz volt Budapesten lakáshoz jutni, így a párommal úgy
döntöttünk, hogy vidéken fogunk elhelyezkedni. Mind a ketten az Alba Volán jogelődjéhez, a 14-es Volánhoz jöttünk dolgozni,
bár Fehérváron nem volt sem rokonunk,
sem ismerősünk, én azelőtt mindössze
egyszer jártam a városban. Elmondhatom,
hogy 1978 óta, azaz 37 éve ugyanazon a
munkahelyen dolgozom, amelynek csak a
cégformája és az elnevezése változott.
– Hogy fogadták Fehérváron az ifjú mérnököt?
– Amikor idekerültem, az akkori főmérnök
egy íróasztallal várt az irodában. Én viszont
azt kértem - mivel az egyetemen az elméleti
tudás egy részét megszereztem, a gyakorlat
viszont hiányzott -, hogy inkább le szeretnék
menni a műhelybe dolgozni. Kicsit furcsán
nézett rám, hiszen akkoriban ez nem volt divat, de teljesítette a kérésemet. Így kerültem
a járműjavítóba, és ez volt életem egyik legjobb döntése. Közvetlenül a szerelőkkel voltam kapcsolatban, így megismerhettem igen
nehéz munkájukat. A gyakorlati tapasztalatok segítettek abban, hogy tovább tudjak
lépni szakmailag. Öt év után a mozgó javító üzem vezetője lettem. A részleg munkája
abból állt, hogy a megyében a különböző
bányákhoz (Gánt, Kincsesbánya, Polgárdi,
Fehérvárcsurgó, martonvásári aszfalttelep)
telepített tehergépjárműveinket kellett javítani. Ez megint egy olyan terület volt, ami
egy életre szólóan megtanított arra, hogy
becsülni kell a fizikai munkát, hiszen mínusz 10-15 fokban, fedél nélkül, a teherautó
alá bújva, hóban, sárban, fagyban javították
beosztott munkatársaim a járműveket.
– Egyszóval megjárta ön is azt a bizonyos
szamárlétrát!
– Így van. 1989-ben főmérnök lettem, a műszaki terület tartozott hozzám az egész megyére vonatkozóan. 1990-től székesfehérvári
üzemigazgatóként a város és környéke személyszállítási feladatait kellett irányítanom,
ami szintén új tapasztalatot jelentett, hiszen
korábban csak műszaki területen dolgoztam. De egy komplex területet foghattam át,
és ez nagyon jó előtanulmány volt a vezérigazgatói pályázatomhoz. Már úgy tudtam
nekiindulni, hogy a vállalat szinte minden
területéről kellő tapasztalattal és gyakorlati
ismeretekkel rendelkeztem.

– 1997-től lett az Alba Volán vezérigazgatója. Milyen kihívásokkal szembesült?
– Kinevezésem idején – 10 külsős pályázó
előtt, egyedüli vállalati dolgozóként sikerült elnyernem a posztot - rossz hangulat
uralkodott a cégnél, ezért is érezték szükségét a vezetőváltásnak. A 90-es évek elég
hektikus volt, a rendszerváltozás kapcsán
számos átalakítást kellett elvégezni a vállalatnál is. Különvált a személyszállítás és az
árufuvarozási terület, különvált szervezetileg Mercedes szervizünk is, ahol a márka
tehergépjárműveit és autóbuszait javítjuk,
az országban egyedüli volán vállalatként.
A szakszervezetek és a munkavállalók is
elégedetlenkedtek, összességében az egész
országban negatív volt a hangulat. Nem volt
egyszerű innen újra építkezni. Ekkor azt fogalmaztam meg, hogy szeretném a céget az
ezredfordulóra olyan fejlődési pályára állítani, amely egy európai színvonalú közösségi közlekedési vállalkozást eredményez.
– Sikerült megvalósítani az elképzelést?
– A 2002-2005 közötti időszakra értük el a
célunkat. Az országban az elsők között vezettük be az ISO minőségbiztosítási rendszert 2000-ben, az egész cégre vonatkozóan. 2001 végén bevezettük a SAP-ot, azaz
az integrált vállalatirányítási informatikai
rendszert, ez rajtunk kívül csak a Kisalföld Volánnak sikerült. Ez világszínvonalú
fejlesztés volt, sokat kellett rajta dolgozni,
de megérte. Mindezek eredményeképpen
a 2000-es évek közepére sikeresen pályáztunk megyei, regionális és országos Minőségi Díjra. Ez utóbbin Elismerés a kiválóságért oklevelet, azaz a díj második fokozatát
nyertük el. Különösen büszke vagyok erre,
hiszen egyrészt évtizedes munkánkat ismerte el egy külsős grémium, másrészt pedig nem pályázatíró cég készítette az anyagunkat, hanem saját kollégáink.
– Időben közelítünk a gazdasági válság
dátumához. Hogy sikerült túlélni az időszakot?
– Még a sikerkorszakhoz tartozott, hogy
2007. májusban átadtuk rendeltetésének
a fehérvári buszpályaudvart, mely több
mint egy évtizedes álmot valósított meg.
Az egymilliárdos beruházásnak köszönhetően európai színvonalú, szép, esztétikus,
korszerű autóbusz pályaudvar jött létre, a
költségeket közösen állta az Alba Volán és
az önkormányzat. 2007-2008-ra egy járműrekonstrukciós programot fejeztünk be,
ami a legkorszerűbb járműveket jelentette
a szakmában. A Megyei Jogú Városok közül Fehérvár volt az egyetlen, ahol az ös�szes szóló autóbusz alacsony padlós volt. Ez
egy erőn felüli beruházás volt, svájci frank
alapú lízinggel, mely 2-3 év múlva visszaütött. Megnövekedtek a költségeink, ezért
rendkívül nehéz gazdálkodási helyzet ala-

kult ki 2011-12-re. Ezt követően indult el a
régiósítási program. A folyamat mostanra fejeződött be, új néven (KNYKK Zrt.)
egyesült az Alba Volán és a Vértes volán. A
központ Tatabányán van, a vezérigazgató
Németh Tamás lett, aki egy fiatal, agilis, jól
felkészült szakember, és kiválóan tudunk
vele együttdolgozni. Jómagam általános
vezérigazgató-helyettesi beosztásban folytatom a munkámat a fehérvári telephelyen.
– Közismert sportszeretete, sportszervezői tevékenysége.
– Gyermekkorom óta a sportban élek, valaha fociztam a DVSC-ben, de 16 évesen abbahagytam, mert nem voltam elég tehetséges.
Megnéztem minden sportközvetítést, bújtam az újságok sportrovatait. A szerencsés
véletlennek köszönhető, hogy Fehérváron
már idekerülésemkor egy kiváló sportegyesület működött az Alba Volánnál. A professzionális jégkorong és az öttusa mellett
nagyszerű a tömegsport élet is. Ahogy haladtam előre a ranglétrán, magam is bekapcsolódtam ebbe, először szurkolóként, majd
elnökségi tagként. Amikor vezérigazgató
lettem, felkértek, hogy legyek az egyesület
elnöke. Elfoglaltságom miatt ezt nem vállaltam el, de társelnökként, tekintélyem és
kapcsolataim révén segítek például szponzorok, támogatók megkeresésében a profi
sportvezetőknek.
– Mind az öttusa, mind pedig a jégkorong
szakosztály komoly eredményekkel büszkélkedhet.
– Célunk egy modern, korszerű sportklub
felépítése, működtetése. Ez mutatkozik meg
eredményeinkben is. Világversenyeket,
emlékezetes sporteseményeket (pld. a magyar-kanadai hoki derbi) rendezhettünk,
jégkorongcsapatunk az osztrák bajnokság
felsőházi rájátszásában küzd ma is a jobb
helyezésekért. A versenysport mellett kiemelt feladatunknak tekintjük természetesen a fehérvári fiatalok, azaz az utánpótlás
nevelését is.
– A sport mellett mi az, amely kitölti szabadidejét?
– Elsősorban a családom. Amikor műszaki
igazgató lettem, a feleségem elment a cégtől,
nehogy összeférhetetlenségről beszélhessünk, azóta a biztosítási szakmában tevékenykedik. Nagyon sokat utazunk, Európa
szinte összes országában jártunk már. Két
gyermekünk van és egy csodálatos, kétéves
unokánk. A másik a rockzene szeretete. A
kocsimban állandóan szólnak azok a zenék, amin felnőttem (Pink Floyd, Genesis,
Deep Purple, Coldplay, AC/DC, Jethro Tull,
Skorpió, LGT, Led Zeppelin, Uriah Heep,
Beatles, Rolling Stones), és ha tehetem, ott
vagyok a régi nagyok koncertjein is.
Veér Károly
25

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Borturizmus és vendéglátás a Neszmélyi Borvidéken

A legjobbak között a Szöllősi Pincészet
A pincészet megálmodója a mezőgazdasági végzettségű Szöllősi Mihály, mint még jó néhányan mások, kedvtelésből kezdett el szőlőt termelni, borászkodni a család és a barátok örömére. Nála azonban ez a szenvedély
jobban kiterebélyesedett, mint elmondta, mindig is érdekelte a kiváló borok készítésének titka.
– Kezdetben a Tatához közeli Látóhegyi pincében, és a hozzátartozó területen kezdtem el
szőlőt termelni. Szép sikereket értünk el borversenyeken, az első igazán emlékezetes díjat,
egy aranyérmet 1996-ban nyertünk el Chardonnay fajtájú szőlőből készült borunkkal.
Ettől kezdve komolyra fordult a dolog, a
hobbyból hivatás, a pincéből pedig igazi
borászat lett. Szöllősi Mihály 1999-ben
megvásárolta a Zichy Miklós gróf által

lett az Irsai Olivér, a Cserszegi Fűszeres,
Királyleányka, Zenit, Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Szürkebarát, Tramini is
megtalálható. Természetesen Rosé és vörös borokat is készítenek, ehhez felvásárolják a kék szőlő alapanyagot Cabernet
Sauvignont, Merlot és Kékfrankost.
– Folyamatosan fejlesztünk, korszerűsítünk. Nemrég új palackozót állítottunk üzembe, növelve a kapacitást.

A Szöllősi Pincészet fontosabb elismerései:
- Vinagora nemzetközi borverseny legeredményesebb termelője
- Franciaország Cannes: Rosé világbajnokságon aranyérem
- Nemzetközi borversenyeken 2 Champion díj
- Országos borversenyeken 9 arany és 10 ezüstérem
- Az Év Pincészete díj 2009
1830-ban épített pincét, és a hozzá megfelelő nagyságú szőlőültetvényt az évek
során vásárolta meg. Jelenleg mintegy
35 hektáron termel szőlőt, évente pedig
2.000 hektoliter bort állít elő. Folyamatosan újítja fel az ültetvényeket, 2016-ra az
egész terület megfiatalodik. Neszmélyen
elsősorban a fehér borok dominálnak,
legfontosabb az Olaszrizling, de emel-

Új a design is, a négy őselemre való
utalással címkézzük borainkat. Szerencsére az értékesítési csatornákat
is megtaláltuk, a hazai piacokon túl
már kaphatók boraink Csehországban,
Lengyelországban és Szlovákiában is.
Kisebb mennyiséget Japánba és Kínába is szállítunk. A borturizmust segítve borkóstolásra, vendéglátásra is

berendezkedtünk. A vásárlók számára
boraink helyben pincei árakon kaphatóak. Télen mintegy 80, nyáron pedig
160 turistát tudunk vendégül látni a
festői kilátással rendelkező neszmélyi
hegyoldalon. A borfogyasztás mellett
az étkezés is biztosított, akár egyben
sütött malacot is tudunk tálalni!
A tatai várat Luxemburgi Zsigmond
király építtette, sokszor itt pihente ki
magát, és számos vendéget hívott udvarába, akikkel örömmel kóstolgatta
az itteni dombokon, hegyeken termett
nemes nedűket. Nem véletlen, hogy
a tatai Borlovagrend neve Zsigmond
Király Borlovagrend. Létrehozásában
Szöllősi Mihálynak elévülhetetlen érdemei vannak, ezért aztán őt választották
társai a 1997-ben hivatalosan is megalakult Borlovagrend elnökének, nagymesterének. Zászlós boruk a neszmélyi
Olaszrizling, feladatuk, céljuk pedig a
Neszmélyi Borvidék szőlőtermesztési
hagyományainak ápolása, a kulturált
borfogyasztás népszerűsítése, a borvidék marketingjének elősegítése.
KTJ

Szöllősi Pincészet
2544 Neszmély, Kásáshegyalja út 6. Tel/fax: +36/34/451-254; Mobil: +36/20/980-9735
Web: www.szollosipinceszet.hu; E-mail: neszmely@szollosipinceszet.hu
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Hulladékkezelő

központ épül

Tatabánya - A térség és a megye egyik legnagyobb
beruházása valósul meg Tatabányán, a Dubnikvölgyben, ahol közel 10 milliárd forintból épül meg
a 79 települést összefogó Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás hulladékkezelési központja, továbbá új hulladékudvart alakíta-

nak ki a Búzavirág utcában és bevezetik a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtést is. Az összesen 79
települést érintő, a szilárdhulladék-gazdálkodási
rendszer fejlesztésére irányuló projekt teljes költsége 17 milliárd forint, amelyet közel 92%-ban az Európai Unió finanszíroz, a fennmaradó 1,5 milliárd
forintot pedig a magyar állami állja, így az érintett
településeknek nem kell önrészt biztosítania.

Bicske díszpolgára magas kitüntetést kapott

Báder Antal elismerése
A hazai kis- és középvállalkozások fontos szerepet töltenek be a magyar gazdaságban, mintegy 2 millió embernek biztosítanak munkahelyet, a munkavállalók 73 százalékát foglalkoztatják - mondta
Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a Vállalkozók Napján.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) az idén tizenhatodik alkalommal rendezte meg
hagyományos év végi ünnepségét, a
Vállalkozók Napját, amelyen az ország minden megyéjéből mintegy 600
vállalkozó vett részt. Varga Mihály
úgy vélte, hogy a szektor teljesítményének növekedésére európai összevetésben Magyarországon vannak a
legjobb kilátások. Elemzők szerint a
következő években Közép-Európa lehet az Európai Unió növekedési motorja ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy
Magyarország ennek a középpontjában legyen.
Ehhez négy feltételt - stabil politikai
rendszert, szilárd pénzügyi rendszert, biztos alapokon álló bankrendszert, szigorú költségvetési politikát
- kell teljesíteni. Ha ez a négy feltétel
teljesül, Magyarországnak minden
esélye megvan arra, hogy a következő
években gazdasági növekedésben az
élmezőnyhöz tartozzon - hangsúlyozta Varga Mihály.
Demján Sándor, a VOSZ ügyvezető elnöke az ünnepség zárszavában
megköszönte a vállalkozások munkáját, szavai szerint Magyarország az ő
vállukon emelkedhet fel, a társadalom
anyagi alapját a vállalatok teremtik
meg.

A Vállalkozók Napja ünnepségen a
vállalkozók kiemelkedő munkájának
elismeréseként kitüntetéseket adtak
át. Magyar Arany Érdemkereszt elismerésben részesült Báder Antal, a Báder Fogadó tulajdonos üzletvezetője,
Bicske város díszpolgára. A kitüntetett arra a kérdésre, hogy mi vállalkozása sikerének titka, így válaszolt:
– A magyar zászlóban benne van az ősi
titok, amit anélkül ismételgetünk, hogy
felismernénk az elődök üzenetét: Három
a magyar igazság! A népmesék is léptennyomon a hármasságot szajkózzák. Mégsem értünk belőle! Három év egy esztendő, három királyfi indul el, Ludas Matyi
háromszor fizeti vissza…
– A vállalkozásoknak is a hármasság a
titka. Elengedhetetlen hogy valaki menedzselje, vigye a napi ügyeket. Mária a feleségem keze van rajta az üzlet pulzusán.
Kellenek a szakemberek, akik a munkát
elvégzik, a legjobb tudásuk szerint, ők a
kollégáink! A harmadik, aki az üzletet
megálmodja, a jövőképet építi, ez lennék
jómagam.
– Ezúton köszönöm meg, a kollégáim
szakértelmét, a vendégeinknek a bizalmat,
ami behozza őket éttermünkbe, Máriának
pedig az áldozatos munkát, ami nap, mint
nap élteti a Báder Fogadót.
tárnay

Tárt

karokkal várják az

IT

cégeket

Székesfehérvár - Székesfehérvár polgármestere,
dr. Cser-Palkovics András bejelentette, hogy a
város egy jó állapotú és jól megközelíthető irodaépületet kíván biztosítani informatikai cégek számára. A projekt keretében a város a meglévő innovatív
vállalkozások mellett továbbiakat szeretne vonzani
a városba, magas hozzáadott értékű munkahelyek
létrehozását támogatva.

Farsang Kupa

gasztrofesztivál

Tata - Nagy sikerrel zajlott a tizenharmadik Farsang
Kupa, mely a térség legrangosabb gasztronómiai
fesztiválja. Most is szemet gyönyörködtető alkotások készültek, a zsűrinek igen nehéz dolga akadt.
A Farsang Kupa alapítója Petrezselyem Antalné
Venesz-díjas, Aranykoszorús, Aranydiplomás Mes-

tercukrász, a Petre Cukrászda tulajdonosa, a Tata és
Környéke Gasztronómiai Egyesület és Régió elnöke
elmondta, hogy százharminchat versenymunkát állítottak ki, negyvenhárom arany, negyvenkét ezüst,
huszonhat bronz érmet osztottak ki és tizenöt oklevelet.
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A díjat Glattfelder Béla, a Nemzetgazdasági Minisztérium
(NGM) államtitkára adja át dr. Kocsis Zoltánnak, a GMH4
gyárigazgatójának. Jobboldalon Nyeste Zsolt minőségügyi főmérnök, a pályázat projektgazdája.

A Nemzeti Minőség Díj fogadatása a Grundfosnál

Az innováció elkötelezettje: a Grundfos

A Nemzeti Minőség Díj idei
kitüntetettje a vállalat
Tovább erősítette a nagy ipari szereplők közti hírnevét a Grundfos magyarországi gyártóvállalata azzal, hogy
elnyerte az állam egyik legmagasabb szervezeti kitüntetését, a Nemzeti Minőség Díjat, amit 2015. január 28án a Nemzetgazdasági Minisztériumban vehettek át.
A más elismert cégek szaktekintélyeiből
álló szakértői csoport az EFQM-modell
alapján vizsgálta a vállalati adottságokat
és a különböző területeken elért eredményeket. Az elmúlt hét évben mindössze öt magyar vállalatnak sikerült 500
pont feletti teljesítményt elérni a magyar
Nemzeti Minőség Díjért való versenyben. Az egyik – az idei három díjazott
közül – a Grundfos, aki elérte az 5 csillagos kiválósági szintet.
A cég ügyvezető igazgatója, Török László
így összegezte a díj jelentőségét: „Ez az
elismerés nagyon sokat jelent a csapatunk28

nak, főleg azért, mert ez több évnyi elkötelezett munka eredménye. Tiszteletet érdemel,
hogy képesek vagyunk a termelés növelésére
úgy, hogy jobb emberi teljesítményeket érünk
el, kiterjesztjük az ügyfélkapcsolatokat és javítjuk az általános hatékonyságot.”
Nyeste Zsolt főmérnök, az értékelés projektirányítója szintén derűlátóan vélekedik: „A magyarországi ipar legjobbjai közé
sorolnak bennünket ezzel a díjjal. Egy ilyen
elismerés utat nyit az együttműködések folyamatos fejlesztéséhez a többi meghatározó
vállalattal, és erősíti hírnevünket és márkánkat a kulcsfontosságú ipari szereplők között.

Ugyanakkor pillanatképet ad a cégünk helyzetéről, mondhatni, egyfajta állapotfelmérést, mely megmutatja nekünk, hogy jó formában vagyunk és készek az új kihívásokra,
feladatokra.”
Mindkét vezető állomásnak, mérföldkőnek tekinti a Nemzeti Minőség Díjat.
Több mint 10 éve folyik ez az „Üzleti Kiválóság” tevékenység. Mindenkit köszönet illet a Grundfos szakemberei közül,
de már a holnap jobb megoldásain gondolkoznak, mert ebben az innovációban
nincs megállás.
Dr. Göde Andrea
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Pannon Egyetem:
sikeres projektet zártak
Veszprém - A TÁMOP keretében az EU és a Magyar Állam által nyújtott 149.079.660 forint összegű, 100% intenzitású támogatást nyert el a Pannon
Egyetem a kutatási tevékenységének és eredményeinek disszeminálása céljából. A Pannon Egyetem

Csaknem ötven országból érkeztek betegek Tatára

Lábsebészeti
ambulancia a
Kastélypark Klinikán

A nyolc éve Tatán működő Kastélypark Klinika most új lehetőséget
kínál a láb-problémákkal hozzájuk fordulóknak. A részletekről dr.
Béres György főigazgató számolt be sajtótájékoztatón. A professzor
elmondta, jelenleg huszonkét fekvőbeteg-ággyal rendelkeznek,
negyven alkalmazottat foglalkoztatnak, s több mint húsz szerződött
orvossal dolgoznak.

- Fél éve új lehetőség nyílt meg: közfinanszírozott járóbeteg-rendelésen várjuk betegeinket a lábsebészeten. Az OEP-finanszírozott ellátás feltétele az, hogy beutalót
hozzanak magukkal szakorvostól vagy
háziorvostól. Mostantól láb-szakrendelést
vezetünk be magas színvonalú rendelői
háttérrel. Az ide érkezőket dr. Magos
Krisztián ortopéd-szakorvos, lábspecialista fogadja. Az itt megjelenők számára
közfinanszírozott fekvőbeteg- illetve egynapos sebészeti ellátására megfelelő kapacitást különítettem el – hangzott el a tájékoztatón.
Az intézmény korszerű röntgen-, ultrahang- és terhelésdiagnosztikai eszközökkel rendelkezik, elektroterápiás
kelléktár fejlesztése folyamatban van.
Az összeszokott munkacsoport csaknem 50 különböző országból és Magyarország minden részéről fogadott

kiemelten támogatja a tudományos eredmények és
tevékenységek népszerűsítését. A projekt keretében
végzett disszeminációs és tehetséggondozási tevékenységek kiterjedtek az alap-, mester- és doktori
képzés népszerűsítésre, a középiskolákkal történő
szorosabb együttműködés és a tehetséggondozási
rendszer fejlesztése által. A szakmai vállalások sikeres megvalósításában több mint 370 oktató, és 570
hallgató működött közre. A projekt futamideje alatt
összesen 455 db szakmai rendezvény került megrendezésre, melyek során közel 12.000 személyt
értek el közvetlenül.

Tőzsdejáték Középiskolásoknak

Budapest - Hónapok óta tartó selejtezősorozat
után nagyszabású döntővel zárult a Közép-európai Brókerképző Alapítvány (KEBA) népszerű pénzügyi-értékpapírpiaci versenye és tőzsdejátéka, a
„Tőzsdejáték Középiskolásoknak”.Örömteli, hogy

betegeket. A londoni olimpián 17 olyan
sportoló szerepelt, akit az olimpia előtt
a Kastélypark Klinikán operáltak.A
város nagy tisztelettel tekint az intézményre, éppen ezért néhány éve díszpolgári címet adományozott dr. Béres
Györgynek.
- Örömmel vesszük, hogy a város hírnevét
öregbítik széles e világban. A másik kiváló kapcsolódási pont az edzőtábor, mivel
a sportsebészetben váltak igazán híressé.
A város hosszú távú tervében az egészségügyi fejlesztések kiemelt helyen állnak,
ezért is tartom fontosnak, hogy a fejlesztésekről a klinika vezetésével is folyamatosan egyeztessünk. Célunk, hogy további
hasonló jellegű orvosi-egészségügyi helyek
jöjjenek létre Tatán – tette hozzá Michl
József polgármester.
Hunyáné Izsáki Zsuzsa

a Tőzsdejáték most már tényleg országokon átívelő
megmérettetésé vált, egyre több határon túli iskola
és csapat vesz részt a versenyen. Idén ráadásul kifejezetten jól szerepeltek a határon túliak: négy csapat jutott be az elődöntőbe, és egy erdélyi csapat az
országos döntőben is számot adhatott tudásáról. A
gyergyószentmiklósiak végül a dobogóra is felfértek
a kiélezett versenyben. Érdekesség még, hogy az
első két helyre egy-egy piarista gimnázium csapata
került, az élen a szegedi Dugonics András Piarista
Gimnázium csapata, a második helyen a budapesti
Piarista Gimnázium diákjai végeztek.
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Veszprémben és Zircen húsáruházat nyit a Devecserhús

Csak semmi húspótló!
A hagyományos mára trendinek számít. A korszerű, egészséges húskészítmény - érdekes
módon - újabban húsból készül. Úgy tűnik, újra feltaláltuk a spanyolviaszt. A Somló vidékén azonban – ahogy a Devecseri Húsüzemnél is – tudják, nincs
ebben semmi újdonság. Évtizedek óta eszerint dolgoznak, értékeiket megőrizve, valóban a szlogenjüknek megfelelően „a
termőföldtől az asztalig” juttatják finom, és mai szemmel nézve
is egészséges termékeiket. Nincs húspótló, nincs adalékanyag,
nincs tej és tojás sem, gluténmentes minden, ami itt készül. Nem
véletlen tehát, hogy portékáik zöme el is fogy Devecserben és a
környező településeken. Igény pedig távolabb is lenne, éppen
ezért örömteli hír, hogy hamarosan két új húsáruházat nyitnak
Veszprémben és Zircen – tudtuk meg az anyavállalat, a „Táncsics” Mezőgazdasági Zrt. nemrégiben megválasztott elnök-vezérigazgatójától, Kozma Sándortól.
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– Mit takar a szlogenjük: „A termőföltől az
asztalig”?
– Mindenekelőtt mindazt, amit a hagyományos, vagy korszerű nevén vertikális gazdálkodás alatt évtizedek óta értünk: növénytermesztést, állattenyésztést, húsfeldolgozást,
vagyis egymásra épülő mezőgazdasági ágazatokat, a vetőmagtól a kész húsipari termékig. E tekintetben az elődünk, az 1948-ban
létrejött „Táncsics” Termelőszövetkezet éppen úgy gondolkodott, mint ahogyan azt mi
tesszük ma.
– Hat falu - Nagyalásony, Kisszőlős, Somlószőlős, Iszkáz, Somlóvecse és Vid – földjein gazdálkodunk, jelenleg 3700 hektáron.
Növénytermesztésünk elsődleges feladata,
hogy jó minőségű terményeivel kiszolgálja
az állattenyésztési ágazatunkat: azaz biztosítja az élelmet 1000 holstein-fríz tejelő tehenünknek, valamint 600 kocánknak, és persze ezek szaporulatának. Az állatainkat saját
sertéskombinátunkban dolgozzuk fel: Devecserben van a vágóhidunk és a húsüzemünk.
Az irodaközpontunk és a gépműhelyünk
Nagyalásonyban található. A részvénytársaság háromszáz embernek – vagy inkább családnak – biztosít munkát, megélhetést, ami
errefelé nagy értéket jelent.
– Van-e valami különlegessége a
„Devecserhús” márkának?
– Büszkén mondhatom, hogy mi állítjuk elő
a Dunántúl legjobb húsipari készítményeit,
melyek országos szinten is egyedülállóak: se
szóját, se börkeport, se hasonló adalékanyagot nem tartalmaznak. A termékeink hagyományos módon, mind a mai napig húsból
készülnek, nincs bennük tej, tejtermék, tojás,
és teljesen gluténmentesek. Így azokat a laktóz- és lisztérzékenyek is minden gond nélkül fogyaszthatják.
– Arra is büszkék vagyunk, hogy a sertéstelepünk állategészségügyi szempontból a
legmagasabb – úgynevezett négyesmentes
– kategóriába tartozik. Ez azt jelenti, hogy
az állataink kifejezetten egészségesek, és a
legmagasabb minőségi elvárásoknak is meg-

felelnek. Úgy gondoljuk, ez a jövő útja, szerencsére azt tapasztaljuk, hogy a kormányzati elképzelések is nagyon hasonlóak, így
bizakodóak vagyunk, hogy egyre inkább
„divatba jön” mindaz, amit képviselünk.
– A minőségi termékek előállításához - még
a hagyományok őrzése mellett is - elengedhetetlen a korszerű technológia alkalmazása. Volt lehetőségük a fejlesztésre?
– Gyakorlatilag folyamatosan fejlesztettünk
az elmúlt évtizedek alatt. Az utóbbi évek
nagy előrelépése volt a sertéskombinátunk
korszerűsítése, állami támogatással 300 millió forintot fordítottunk annak felújítására,
a legkorszerűbb technológia alkalmazására.
Sajnos a szarvasmarha ágazatunknál ezt még
nem sikerült megvalósítanunk, itt nagy a lemaradásunk. Keressük azonban a megfelelő
uniós pályázati lehetőséget, hogy ezt is megléphessük. Természetesen a vágóhidunk, és
a húsüzemünk is minden tekintetben megfelel a mai kor elvárásainak, EU-kompatibilis
technológiával, korszerű eszközökkel dolgozunk.
– Hol lehet hozzájutni a Devecseri Húsüzem termékeihez?
– Mindaz, amit előállítunk – egy-két nagykereskedelmi cégtől eltekintve – gyakorlatilag
helyben elkel, részben a környező települések

boltjaiba kerül, részben pedig húsüzemünk
saját boltján keresztül jut el a vásárlóinkhoz.
A jövő hónaptól azonban nagy változás lesz
ezen a téren, két húsáruházat nyitunk: Veszprémben és Zircen. Ennek köszönhetően a
termékeinket egy jóval szélesebb körben is
be tudjuk mutatni, egészséges élelmiszereink távolabbi városokba is eljuthatnak.
– Friss erőként – alig egy-két hónapja – került a részvénytársaság élére. Mit várnak
öntől, mint új vezetőtől?
– Először is, mondhatjuk úgy, hazajöttem:
közel 30 évvel ezelőtt ágazatvezetőként
már dolgoztam a cégnél. A rendszerváltáskor úgy gondoltam, kipróbálom magam a
magánszférában, több céget is alapítottam
Magyarországon, Romániában, Szerbiában.
Öt éve úgy döntöttem, visszavonulok, kicsit
pihenek. A cégeimet értékesítettem, és a családommal hazaköltöztem Dabronyba, ahol
felkértek, hogy induljak a polgármesteri székért. Büszke vagyok rá, hogy a helyiek magas
arányban megválasztottak, megbíztak a településük vezetésével, annak ellenére, hogy
nem vagyok született dabronyi.
– Ezt követően kaptam a felkérést a részvénytársaságtól, miután a korábbi vezető lemondott. Komoly kihívások előtt áll a társaság, részben az uniós piacnyitások, részben
néhány kormányzati intézkedés kapcsán,
melyek hátrányosan érintik az agráriumot,
így bennünket is. Az ezekből adódó veszteségeinket ki kell gazdálkodnunk, ehhez az
igazgató tanács úgy gondolta, egy új típusú,
dinamikus, tapasztalatokkal rendelkező vezető járulhatna hozzá a leginkább, úgy vélem, ezért esett rám a választásuk.
– A feladatot azért vállaltam, mert tudom,
hogy van ebben a cégben egy olyan erőtartalék, potencia, amely biztosítéka egy pozitív
jövőképnek, az eredményes gazdálkodásnak. Nem akarunk óriáscéggé növekedni.
Arra törekszünk, hogy az erőforrásainkat
okosan felhasználva, a közvetlen környezetünkben tudjunk maradandót alkotni, és
emellett megélhetést biztosítani a dolgozóinknak, lehetőleg egy komolyabb életszínvonal-növekedést elérve.
Cseh Teréz
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Minőség díjas a tatai Kristály Hotel Imperial****

Ahol válság idején is beruháztak
A Kristály Imperial Hotel**** 1766-1769 között az Esterházy család megbízásából, Fellner Jakab tervei alapján épült,
jogos tehát Beiermeiszter György, a Gasztro-KristályZrt. vezérigazgatójának megállapítása, miszerint a több mint 230
éves épület az ország legrégebben működő szállodája. A Tata szívében álló, gyönyörűen felújított hotel idén kiérdemelte
a Magyar Turizmus Zrt. által adományozott Minőség Díjat.
– Mivel érdemelték ki ezt az elismerést?
– Tudni kell, hogy a régi Kristály, valamint
a hozzá tartozó söröző és étterem a 80-90-es
évek fordulójára érve állagában, színvonalában annyira leromlott, hogy szállodának
egyáltalán nem, talán csak szállónak volt
nevezhető. A tulajdonosi kör a 2000-es évek
elején határozta el, hogy vissza kell adni a
háznak régi rangját, természetesen megőrizve az épület történelmi hangulatát, de a
legkorszerűbb építészeti és technikai módszereket felhasználva. Részben saját erőből,
részben pedig pályázati forrásokból, négy
ütemben valósult meg a beruházás, melynek lassan a végéhez közeledünk. Büszkék
vagyunk arra, hogy a Kristály Imperial Hotel****, ez a műemlékvédelem alatt álló épületegyüttes immár újra a maga pompájában
tündököl a város szívében. Persze nemcsak
a külcsín számít, a díj odaítélésekor legalább
annyira figyelnek a titokban megjelenő és
egyszerű vendégnek tűnő ítészek a belső
tartalomra is.
– Milyen felújításokat, átalakításokat végeztek az elmúlt több, mint egy évtizedben?
– Célunk egy olyan, 60-70 szobás, emelt szintű szolgáltatásokat nyújtó hotel kialakítása
volt, amely maximálisan kiszolgálja vendégeink igényeit. Az öreg szárny átalakítása
több, olyan méretű szoba kialakítását tette
lehetővé, amelyek a superior kategóriába
tartoznak, de emellett teljesen megújultak
átlagos minőségű szobáink is. A hőenergiát
földszondákon keresztül nyerjük, és kombináljuk a hagyományos gázfűtéssel, hőmérséklettől függően. A keletkező energiát az
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épület klímatizálására is felhasználjuk. A
nemrég épült Medical wellness részlegünkben a víz által nyújtott örömöket szauna,
hidromasszázs, sókabin, aroma- és fényterápia egészíti ki, és nekikezdtünk egy szépségfarm kialakításának is. Belső udvarunk
szökőkútjával barokk hangulatot áraszt, jó
időben kulturális események kiváló helyszíne. Az öreg szárny tetőterében egy száz főt
befogadó konferenciatermet alakítottunk ki,
mely oktatásra, meetingekre és egyéb céges
rendezvényekre is alkalmas. Az autóval érkezők számára zárt mélygarázst építettünk,
melyben 42 gépkocsi beállóhely van. A pincében kialakított, egyedi hangulatú, kiváló
borokat kínáló Bohém Borbárban csocsóasztal, darts gép, léghoki, billiárd és karaoke
funkcióval bővített zenegép gondoskodik az
önfeledt szórakozásról.
– Beszéljünk akkor a belső tartalomról is!
– Egy vendéglátóhelyet a konyhája is minősít. Nálunk kiváló szakácsok készítik a
legkényesebb ízlést is kielégítő ételeket. Külön odafigyelünk arra, hogy az egészséges
táplálkozást előtérbe helyező vendégeink
is megtalálják a nekik megfelelő fogásokat.
Superior szobáinkban biztosítjuk a reggeli
elfogyasztását, panziós vendégeink finom
ínyencségekből válogathatnak, és a betérő
vacsoravendégeknek sem kell csalódniuk a
választékot illetően. Értékesítőink munkáját
dicséri, hogy rengeteg kulturális esemény,
rendezvény, esküvő, céges- és baráti összejövetel zajlik a hotel patinás falai közt és az
Angolparkban lévő Pálma Rendezvényházunkban.

– A jó minőséghez igényességre, megfelelő
szakmai háttérre is szükség van.
– Mindenek elé helyezzük a tisztaságot, a
higiéniát. Enélkül nem beszélhetnénk 4 csillagról, vagy minőségi díjról. Ugyanakkor
fontos a személyi háttér is. Kezdeném a tulajdonosi körrel, mely válság időszakban is a
beruházások mellett döntött, és a keletkezett
hasznot is visszaforgatja a ház fejlesztésébe, szépítésébe. Az értékesítő csapatról már
szóltam, őket dicséri a rengeteg program, és
az, hogy tavaly például 7%-kal emelkedett
a szobafoglalások száma. A hotel 68 szobával rendelkezik, és hétközben 60-62%-os
kihasználtsággal működik, mely nagyon
jónak mondható. Recepciósaink, pincéreink,
menedzsereink fiatal, képzett szakemberek,
akik több nyelvet beszélnek, és kiválóan
kommunikálnak. Nagyszerűek a szakácsaink, és természetesen nem feledkezhetünk
meg a műszaki stábról sem, mely a háttérben
szinte észrevétlenül gondoskodik a takarításról, karbantartásról, azaz a ház zökkenőmentes üzemeltetéséről.
– A Minőségi Díj mellett Ön is fontos elismerést kapott tavaly, évvégén.
– Volt szerencsém átvenni a VOSZ gáláján az
Év Vállalkozója díjat. Mint cégvezető, természetesen nagyon örülök neki, de úgy gondolom, hogy az elismerés az egész társaságnak
szól. Személyesen ugyan én vettem át, de
mindazok nevében, akiket felsoroltam, és
akik segítették a munkámat!
Veér Károly

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Megújul

a húszemeletes ház

Veszprém – Több, mint fél milliárd forintból korszerűsítik a veszprémi húszemeletest 2016 végéig,
jelentette be Szabó Zsolt, fejlesztésés klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős
államtitkár. A fejlesztés a külső szigetelést, a fűtés-

Minárovics Márton ügyvezető igazgató

Szerkezetkész a 4000 m2-es Albacomp tudásbázis

Bokréta az irodaházon
A február 13 szerencsés napnak számít a székesfehérvári cég életében, mert ekkor tartotta bokrétaünnepségét. Immár szerkezetkész
állapotú az Albacomp RI Kft új, 21. századi technológiával készült, és
21. századi szolgáltatói elvárásokat kielégítő innovációs központja.
Az ünnepi eseményen Mészáros Attila alpolgármester és Minárovits
Márton ügyvezető igazgató mondott köszöntőt.
A Raktár utcai épület az anyavállalattól pár száz méterre található négyszintes, négyezer négyzetméteres
irodaház, melynek gyártócsarnokban
helyet kap minden kutatási, fejlesztési,
back office, kereskedelmi, szolgáltatási, oktatási és gyártási tevékenységhez
kapcsolódó funkció. A száz százalékban magyar tulajdonú vállalat az
„Innovációs és technológiai parkok,
valamint fejlesztési központok támogatása” című pályázat révén nyert 850
millió forintot a közel 1, 5 milliárdos
beruházáshoz.
Mészáros Attila alpolgármester kiemelte, hogy Székesfehérvár fejlődéséhez az idetelepült és helyi cégek ipari
adója (az utóbbi évben majd 10%-kal,
kb.1 milliárd forinttal nőtt ez az ös�szeg) nagyban hozzájárult, tehát a
város örömmel üdvözöl minden megújulást és fejlesztést, s új beruházást.
A cég 30 éve itt működik. Az informatikai színvonal korszerű jelenléte
mellett a K+F projektekkel segítik a
város előbbre jutását, sőt, az oktatási
területben is szerepet vállalnak azzal,
hogy az Óbudai Egyetemmel karöltve
elindítják a duális képzést műszaki-informatikai területen.
Minárovics Márton ügyvezető azt
hangsúlyozta: a talpon maradáshoz
nem elég egy informatikai cégnek lenni a sok száz közül, hanem tudni kell
valami újat, valami mást mutatni. Felfedezni, vagy még inkább generálni új
piaci igényeket. „Meggyőződésem, hogy

hűtést, a vízellátást és az elektromos rendszert is
érinti, amelynek eredményeként a társasház akár
hetven százalékos energiamegtakarítást is elérhet,
tette hozzá az államtitkár.

1,2

milliárd forintos beruházás

Dunaújváros - A kivitelező Grabarics Kft. elkészült a Római városrész felújítási munkálataival. A
műszaki átadás-átvétel során műszakilag leellen-

az Albacompban megvan az a potenciál, az
a kreativitás, rugalmasság, amellyel olyan
projekteket képes megvalósítani és piacra vinni, amit más versenytársunk nem.”
Ennek jegyében a specifikus célok között megtalálható például: csökkent
munkaképességűek foglalkoztatása,
hardver-fejlesztő és tesztelő labor,
TEMPEST mérőlabor, nagy biztonságú
szerver terem a felhő alapú ASP szolgáltatásokhoz szükséges szerverekkel,
nagy teljesítményű hálózati infrastruktúrával, szünetmentes tápegységekkel és többirányú villamos ellátással. A projekt befejezésének várható
időpontja: 2015. június 30.
Dr. Göde Andrea

őrizték a beruházást, a szigetelésben érintett lakótömböket, közterületeket. A lakótömbök szigetelése
360 millió forintot tett ki. Ha kiszámoljuk, a 749
lakástulajdonos 500-500 ezer forint értékű támogatást kapott az önkormányzattól az energetikai
megtakarítással.

Pályázati

felhívás:

Bányász

strand

Badacsonytomaj - Badacsonytomaj Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonát képező ún.
„Bányász strand” elnevezésű ingatlan hasznosítása
céljából. A hasznosítás módja: bérbeadás. Az ingatlan Badacsony strand és a Badacsonytomaji strand
közötti partszakaszon található. A bérlemény 2169
m2 területű, strandfürdő megnevezésű ingatlan,
büfé-öltöző épülettel, vizesblokkal ellátva.A pályázó a pályázat benyújtási határidejének letelte előtt
az ingatlant bármikor megtekintheti, vagy arról információt kérhet.
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Jó úton járnak: Business SuperBrands díjas lett a Grabarics Építőipari Kft.

Fellendülőben a hazai építőipar
Hosszú, recessziós időszak után végre egyre több jó hírt hallunk a magyar építőipar háza tájáról, ahol az elmúlt évek során
sokféle változás tanúi lehettünk: új építési törvény készült, bevezetésre került az e-napló, hogy csak a legfontosabbakat említsem. Arra voltunk kíváncsiak, vajon mindezt hogyan látják, hogyan élték meg az építőipar szereplői, Grabarics Gáborral,
a Grabarics Építőipari Kft. cégtulajdonosával és munkatársával Kótai Henrietta, marketing vezetővel beszélgettünk.
– Hogyan váltak be a gyakorlatban az új építőipari előírások, szabályozások?
– Van, ami jól működik, van olyan rendelet, amire még továbbra is várunk, és olyan is akad, amit
újra át kellene gondolni – kezdi a beszélgetést a cégtulajdonos. – Sajnos az ágazat továbbra is alapvető problémákkal küzd: gazdátlan maradt az
építőipar, sőt az eddigi három irányítási helyhez
– Belügyminisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium –
negyedikként felsorakozott a Miniszterelnökség
is. Ember legyen a talpán, aki eligazodik, hogy
melyik ügyben, melyik szerv az illetékes. Nem
változott a helyzet az illogikus rendeleteket illetően sem, gyakran egymásnak ellentmondóak a
jogszabályok. Továbbra is problémákat okoz az
egységes szabványok hiánya. Ezekről korábban
sok szó esett, de előrelépés sajnos nem történt.
Az ÉVOSZ összefoglalta a problémákat, sőt
megoldási javaslatot is tett rájuk, ennek ellenére minden maradt a régiben. Nem kellene más,
csupán kis akarat a Kormány részéről a rendrakásra.
– Ugyanakkor jó kezdeményezések is voltak, az
e-napló bevezetése úgy tűnik, bevált legalábbis ami a kis-, közép- és nagyvállalatokat illeti.
A mikrovállalkozások, az egyéni vállalkozók
azonban egy újabb púpot kaptak ezzel a hátukra. A magánszemélyektől – főleg idős emberektől, akik nem értenek a számítógépekhez, nem
igazán tudnak megfelelni a szabályozás által
elvárt beruházói szerepnek -, nem várható el az
elektronikus napló vezetése. Abból is látszik,
hogy mindez vakvágányra futott, hogy máris
kialakulóban van egy új vállalkozási forma – ha34

amíg a válságból való kilábalás időszakát éljük.
Ha a gazdasági fellendülés felgyorsul, a munkák volumene megnő, azzal a gondok is megszaporodnak majd, és ugyan oda jutunk, ahonnan
a válság előtt elindultunk.

Grabarics Gábor

sonlóan a pályázatírókhoz –, akik díj ellenében
vállalják az e-napló vezetését. Egészen biztos,
hogy nem ez volt a jogalkotói szándék. A kicsi
projekteknél elegendő lenne csupán egy egyszeri regisztráció, amivel rögzíthető lenne az adott
munka megkezdése.
– A problémákat célszerű lenne addig orvosolni,

– A médiumokból egyre gyakrabban hallani
örömteli híreket az építőipari növekedésről.
Valóban érezhető már a fellendülés?
– 2013-hoz képest 30%-kal nőtt az árbevételünk,
és az idei esztendő is biztatónak tűnik – válaszol
a kérdésemre Grabarics Gábor. – Úgy tűnik, a szerződéses állomány és a megkeresések száma is
növekszik, bővülnek a vállalkozások, örvendetes módon közöttük szép számmal akadnak magyar cégek is. Egyre több ipari célú beruházás
indul, melyeket az ipar fejlődése kényszerít ki,
ami szintén pozitív hatással van az építőiparra.
- Belülről, a sűrűjéből – marketing oldalról - vizsgálva az elmúlt időszakot, azt látom, hogy most
is keményen meg kell dolgoznunk a megrendeléseinkért – veszi át a szót Kótai Henriett. – Most
viszont, mintha kicsit gördülékenyebbek lennének a folyamatok. Ugyancsak pozitívumként
éljük meg, hogy sokkal jobb fogadókészséget
tapasztalunk a megszólított új ügyfelek részéről.
A korábbi évek nem kis fáradtsággal elvégzett
marketing munkája megtérülni látszik. Nem volt
hiábavaló mindaz, amit a recesszió idején ezen
a téren elvégeztünk. A hab a tortán a 2014-es
Business SuperBrands-díj volt, melynek nagyon
tudtunk örülni. Ez számunkra, és a régi vagy
új partnereinknek is egy megerősítés: jó úton
járunk, és ezen az úton érdemes velünk tartani.
- Szerencsére egyre több a megkeresés, több a
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jónak ígérkező munka. Ma már mi is erősebben
szűrünk, nem vállalunk el akármit, kerüljük a
rizikós ügyfeleket, akiknél már az induláskor
látszik, hogy nem lesz meg a fedezete a megrendelt munkára.
– Az idei év teljesítményére hatással lesz az is
– folytatja a gondolatot Grabarics Gábor –, hogy

Kótai Henriett

mikor fognak megjelenni az új uniós pályázatok. Egyre inkább úgy tűnik, ki fogunk csúszni
az évből a megvalósítás tekintetében. Egyelőre
csak ígérgetések vannak, de a komolyabb pályázatokra még várni kell. Pedig nagyon mélyről
indulnak az építőipar szereplői. A szervezett
lakásépítés mélyponton van, megcsappant a
kereskedelmi beruházások száma, a pláza-stop
tovább fékezte az ilyen jellegű munkákat, az
ipar még csak most kezd éledezni és az állami
beruházások is váratnak magukra. Arra szá-

mítunk, hogy előbb-utóbb a hangsúly átterelődik majd az infrastrukturális beruházásokról
a magasépítésre, ahol jóval kisebb keretekből is
látványos eredményt lehet felmutatni. Néhány
10 milliárd forintnyi fejlesztés – ami egy vasútfelújításnál a minimum ráfordítás - már nagyon
meglátszik egy-egy településen.
– Nem kis teljesítmény, hogy a társaság képes
volt a recesszió idején is megtartani a dolgozói
létszámot, ez csak igazán keveseknek adatott
az építőiparban. Miért volt kivétel a Grabarics
Építőipari Kft.?
– Kellett ehhez az a fajta tulajdonosi hozzáállás,
amit Gábor képvisel – indítja a gondolatot Henrietta. – Vezetőként a válság kezdetétől azt hangsúlyozta: legfontosabb, hogy egyben tudjuk
tartani a csapatot, a kitűnő szakembergárda ne
széledjen szét.
– Persze ehhez a csapatra is legalább ugyan ilyen
mértékben szükség volt – teszi hozzá gyorsan a
cégvezető –, hiszen éppen azért, mert jó szakemberek dolgoznak nálunk, bármelyikük megállná
a helyét másutt is. Ennek ellenére partnerek voltak abban, hogy ha a korábbinál szűkösebben is,
szerényebb keretek mellett, de együtt tudjunk
maradni. Persze eleinte úgy gondoltunk, a válság maximum egy évig fog tartani, aztán kettő,
majd három, és ma már tudjuk, hogy öt évünk
ment rá. De most, hogy a végéhez értünk, adott –
az eddig bizony túlméretezett – infrastruktúra -,
így könnyebben megyünk a csatába. A termelés
volumenét oly módon növeljük, hogy a projektteamek számát gyarapítjuk, az infrastruktúránk
ezt ki tudja szolgálni.
– A társaság jelenleg csúcslétszámmal működik

– egészíti ki az elhangzottakat Kótai Henriett –, elértük a 200 fős dolgozói létszámot. Soha nem volt
még korábban ennyi kollégánk, főleg műszaki
szakemberekkel, mérnökökkel gyarapodtuk.
– A Grabarics Építőipari Kft. az országhatáron túl, a német piacon is megjelenik építőipari kivitelezőként. Itt milyen eredményekről
beszélhetünk?
– Németországban is sikeresek vagyunk. Kiegyensúlyozott piacon dolgozhatunk, és szerencsére folyamatosan kapunk megbízásokat.
Az elmúlt időszakban ott is beruháztunk, darut,
és más építőipari gépeket, berendezéseket vásároltunk. A megtérülés tekintetében még mindig
várakozó állásponton vagyunk, de bizakodással
tekintünk a jövő felé – foglalja össze a német leányvállalat helyzetét a cégtulajdonos.
– Milyen típusú, jellegű feladatokat vállalnak
szívesen?
– A jó projekteket keressük, és azok szerencsére
mindig akadnak – mondja mosolyogva Henrietta.
– Célzottan, a stratégiánknak, az infrastruktúránknak megfelelő feladatokra koncentrálunk,
azt a volument keressük, amire berendezkedtünk, ahol a legjobbak tudunk lenni. Ezek a
feladatok rendszerint a közbeszerzési vonalon,
vagy az ipari létesítmények terén találhatóak.
Ha egy munka igazán nekünk való, minden
szempontból megfelel: jó a nagyságrendje, jó a
megrendelő, jó a szakmai része is, akkor annak
megszerzéséért nagyon keményen dolgozunk –
mutat rá gondolkodásmódjuk lényegére a marketingvezető.
-réz

35

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Sikeres évet zártak a nemesvámosiak

A Lencse- és Hurkafesztivál
egyre népszerűbb
Fejlesztésekben bővelkedő óév, fesztivállal induló újév, jövőbe mutató háztáji sertésprogram – dióhéjban így foglalhatnám össze a Nemesvámost érintő legfontosabb aktuális kérdéseket. Sövényházi Balázs, polgármester méltán érezheti
úgy, jó úton járnak, hiszen a helyiek maximálisan visszaigazolták mind az ő személyes, mind pedig a képviselőtestület
munkáját.
- A pályázatok kapcsán kiemelten szeretnénk foglalkozni a helyi kistermelők, őstermelők, kisebb-nagyobb vállalkozások,
civilszervezetek segítésével is, részükre
pályázati tanácsadást szervezünk. A cél
az, hogy minél többen tudjanak élni a lehetőséggel, és minél több forrást tudjuk
hozni Nemesvámosra.

– Hogy sikerült a tavalyi esztendő?
Hogyan értékelték a helyiek a vezetés
munkáját?
– Dinamikus, gyors és szerencsére fejlesztésekben bővelkedő évünk volt a
tavalyi. Az őszi önkormányzati választások vissza is igazolták mindezt: a szavazópolgárok 42%-a adta le a voksát, és
közülük 93,45% továbbra is bizalmat szavazott nekem. A képviselőtestület tagjai
gyakorlatilag nem változtak, egyedül
Németh József főorvos úr nem indult a
választásokon, helyébe új képviselőként
Bárdos Zoltán lépett, az ifjúsági klubunk
vezetője. Mindjárt a munka sűrűjébe sikerült őt bevonnunk azzal, hogy megválasztottuk az Értéktár Bizottság elnökének. Emellett – mivel kitűnően beszéli a
német nyelvet – egy újabb testvértelepülés felkutatásával, illetve az együttműködés létrehozásával is megbíztuk. Egy
németországi és egy lengyel kapcsolatban gondolkodunk, de mindenképp úgy
szeretnénk választani, hogy a megcélzott
településeknek legyen valami személyes
kötődésük Nemesvámoshoz.
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- Említette a fejlesztéseket, mi valósult
meg, és mit terveznek?
- Két utcát kompletten felújítottunk, és
emellett iskolánk, óvodánk energetikai
korszerűsítését is sikerült megoldanunk.
Az év végén nekiláttunk a 2015-re, illetve hosszabb távra tervezett fejlesztéseink előkészítésének. Szeretnénk, hogy
mire eldördül a startpisztoly, azaz kiírják az új pályázatokat, valamennyi tervünk rajtra kész legyen. 16 projektünk
van előkészítés alatt, ezek között akadnak kisebbek és nagyobbak is. Rengeteg
feladat van ezek előkészítésével, hiszen
ezeket az elképzeléseket összhangba
kell hozni a település stratégiájával, más
terveivel, eddigi eredményeivel. Fontos
az összkép, meg kell vizsgálni az adott
terv társadalmi, gazdasági hatásait, azt,
hogy milyen hatással van a természetre,
környezetünkre, és nem utolsó sorban,
hogy mennyire fenntartható. A cél az,
hogy a kész, összehangolt tervek a fiókban pihenve várják a lehetőségeket, ne
akkor kelljen kapkodnunk – mert akkor
biztos, hogy hibát vétünk -, amikor már
a beadásra kerül a sor.

- A civilszervezeteknél rendszerint az
a legfőbb probléma, hogy nem tudják
biztosítani az önerőt. Ezen a téren is
számíthatnak a segítségre?
- 30 civilszervezetünk működik, ez nem
kevés egy ilyen méretű településnél.
Fontosnak tartjuk a támogatásukat, éppen ezért rendeletben szabályoztuk azt.
Eszerint a civilszervezeteink évente két
alkalommal élhetnek ezzel a lehetőséggel. A célok megjelölésével benyújthatják
a kérelmüket – ezek között szerepelhet
a pályázati önerő is -, és mi ez alapján
döntünk, hogy támogatásra érdemesnek
tartjuk-e az adott elképzelést. Természetesen a célnak megfelelő megvalósítást
később számlákkal alá kell támasztaniuk a szervezeteknek. Fontosnak tartjuk,
hogy akár év közben is benyújthatóak
ezek a pályázatok, így önerőként bármikor felhasználhatóak.
- Az év nyitórendezvénye településükön
a Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál,
melyet február elején immáron harmadszorra rendeztek meg. Hogy sikerült az
attrakció?
- Ahogy a megnyitón is elmondtam, a Jó
Isten úgy tűnik, velünk volt, mert idén
végre csodálatos napsütésben tölthettük
együtt ezt a szép napot. Korábban február első hétvégéjére szerveztük a fesztivált, de az első két alkalommal barátságtalan időnk volt. Átgondoltuk, és úgy
döntöttünk, egy héttel eltoljuk a rendezvényt, és az elképzelésünk – legalábbis
az idei évben – beváltotta a hozzáfűzött
reményeinket. Ez a látogatószámban is
megmutatkozott, évről évre egyre többen
jönnek el hozzánk. A főzőverseny alkotja a rendezvény gerincét, melyre csapatok nevezhetnek hurka- és lencseétellel.
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Öröm nézni, hogy az emberi fantáziának
köszönhetően milyen alkotások születnek. A hurka egyelőre a népszerűbb, de
fesztiválról fesztiválra a lencseételekből
is egyre nagyobb a választék. Némedi
Lajos, Veszprém város alpolgármestere
a fesztiválmegnyitón ki is emelte: a lencse nem csak finom, de egészséges is,
lugosító, ezért jótékony hatással van a
szervezetre. A főzőverseny produktumai
arra is rámutatnak, hogy nem csak levest
vagy főzeléket készíthetünk belőle.
- A lencséhez kedvet csináltunk az érdeklődőknek, de arra is gondot fordítottunk,
hogy a nemesvámosi lencsetermelők
portékáit a helyszínen meg is lehessen
vásárolni.
- Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 71 minősített – ebből 11 nemesvámosi
– termelője, vendéglátója, szolgáltatója közül szép számmal jelen voltak az
eseményen. Fontos kiemelnem, hogy
kizárólag „A vidék minősége – Éltető
Balaton-felvidék” védjeggyel rendelkező termelőket, szolgáltatókat fogadtunk.
Volt termelői méz, lencse, sajt, hús, házi
készítésű sütemények, olajok – kiemelve
a Nemesvámosra jellemző tökmagolajat

-, vagyis próbáltunk széles választékot
felmutatni.
- Emellett fontosnak tartottuk a régi
mesterségek bemutatását is. Nagyon jó a
kapcsolatunk a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesülettel. Öt mesterséget
mutattak be, melyeket a gyerekek, vagy
akár a felnőttek ki is próbálhattak.
- A délutáni kísérőprogramok a néptánc,
népzene jegyében zajlottak, este pedig
disznótoros vacsorával egybekötött bál
zárta a napot.
- Fesztiválunkat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat két millió forinttal segítette, és szerencsére nagyon sok helyi cég is
támogatta az eseményt, közülük többen
– például az MTD Hungary Kft. – már
most jelezte, hogy jövőre is számíthatunk az együttműködésükre.
- A rendezvényt Dr. Viski József, agrárvidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, köszöntő beszédet
mondott – ahogy már említettem - Némedi Lajos, Veszprém Megyei Jogú Város
alpolgármestere és védnökként megtisztelt bennünket jelenlétével testvértelepülésünk – Tusnád község – polgármestere,
Rafain Endre is.

- Az elmúlt hetekben a Pannon Háztáji
Sertésprogramban is történt előrelépés,
melyben Nemesvámos komoly szerepet
vállal. Hol tart az elképzelés?
- A négy együttműködő partner - a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Pannon
Egyetem Georgikon Kara és Műszaki
Informatikai Kara, Nemesvámos Község
Önkormányzata, valamint az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület - közel három
év előkészítő munkájának eredményeként a Pannon Egyetemen ünnepélyes
keretek között Partnerségi Szándéknyilatkozatot írt alá január 16-án. Kidolgoztuk a részleteket, leírtuk a céljainkat,
és azt költségvetéssel is alátámasztottuk, a dokumentumot pedig eljuttattuk
az illetékes minisztériumhoz. A program teljes mértékben igazodik a Nemzeti Sertésstratégiához.A példaértékű
együttműködés eredményeként településünkön vágópont és húsüzem épülhet,
ahol a kistérségből származó, őstermelők
és kistermelők által nevelt, helyi takarmányon hizlalt sertés, juh, szarvasmarha, kecske minőségi, ellenőrzött körülmények között történő feldolgozására és
értékesítésére lesz lehetőség. A program
keretében tradicionális és házi jellegű
termékek kerülnek előállításra, melyek a
közétkeztetésben, a szociális étkeztetésben, a vendéglátásban, valamint a helyi
termelői szabadpiacokon hasznosulnak
majd. Ez egy rendkívül komplex program, melynek összhangját az informatikai fejlesztések biztosítják majd, egymással kompatibilis szoftverrendszerek,
melyek segítségével minden lépést nyomon tudunk követni.
- Szeretnénk kialakítani egy oktatásividékfejlesztési bázist is, ahol az őstermelőket, a kistermelőket tudjuk majd
képezni, innovatívvá tenni. A kezüket
fogva, végig kísérjük őket a teljes programon, folyamatosan átadva számukra
a szükséges tudnivalót, mert meggyőződésünk, hogy a program csak így lehet
sikeres.
Napsugár
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Végéhez közeledik Rácalmáson a Hankook fejlesztésének harmadik üteme

950 új munkahely a Hankooknál
Az értékteremtő beruházások figyelemre méltó példája hazánkban a Hankook gyárának többlépcsős fejlesztése. A
vállalat és a magyar állam közötti stratégia együttműködés valódi tartalommal bír – a Hankook hosszú távra tervez,
magyarországi összeberuházása immáron eléri a 880 millió eurót -, és emellett a társaság kitűnő kapcsolatot ápol
szomszédaival, különösen Rácalmással és Dunaújvárossal. A gyár most záruló harmadik fejlesztési ütemének céljairól,
eredményeiről, a vállalat társadalmi szerepvállalásáról LEE SANG IL, ügyvezető igazgatót kérdeztük.
- 2013 májusában jelentették be a Hankook
Tire magyarországi gyárának harmadik
ütemben történő fejlesztését. Mit takar ez
a 313 millió eurós beruházás?
- Az új gyáregységgel – melynek fejlesztése
hamarosan a végéhez ér – közvetlenül 950
új munkahelyet teremtettünk, és tovább
növeltük a gyár termelési volumenét, mely
így eléri majd a 19 millió abroncsot évente.
Ekkora volumen megvalósításához ultramodern gépsorokra és technológiára van
szükség, melyek telepítése és használata
hatalmas idő-, forrás- és munkaigénnyel jár.
Az ilyen léptékű fejlesztések szorosan egymásra épülnek, ami jól mutatja a Hankook
vállalat elkötelezettségét a régió és Magyarország irányába.
- A fejlesztéshez kapcsolódva impozáns
célokat tűztek ki mind az árbevétel, mind
pedig a dolgozói létszám tekintetében. Hol
tartanak ezek megvalósításában?
- 2012 végén a vállalat 2200 főt foglalkoztatott közvetlenül, ami mostanra, a harmadik
gyárbővítési fázis küszöbén megközelíti a
3300 főt. Ez a gyárban tevékenykedő alkalmazottak száma, viszont mivel a vállalat
kiemelt figyelmet fordít arra, hogy magyarországi beszállítókkal és alvállalkozókkal
dolgozzon együtt, közvetve több tízezer
embernek biztosít megélhetést.
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- A magyar kormány is szerepet vállalt a
rácalmási beruházásban, ma már stratégiai partnerként számíthatnak egymásra.
Mit jelent ez a gyakorlatban?
- A stratégiai megállapodás egy kétoldalú
szerződés a Hankook és a magyar állam között. A dokumentumban a vállalat biztosítja
az államot arról, hogy kimondottan hosszú
távra tervez Magyarországon, és további
nagy léptékű forrásbevonásokat és beruházásokat helyez kilátásba, az állam pedig
arra vállal kötelezettséget, hogy támogatja
a vállalatot ez irányú törekvéseiben. Ennek
az együttműködésnek a gyümölcse többek
között, hogy a Hankook már a harmadik
gyárbővítési ütemét fejezi be az idén, ezzel

mintegy 880 millió euróra növelve a beruházás összértékét.
- Milyen piacokra jutnak el az itt gyártott
termékek? Miben tudnak jobbat, mást,
egyedit nyújtani a partnereiknek?
- A magyarországi ultramodern gyáregység speciálisan az európai piacra gyárt személygépkocsikra, utcai terepjárókra (SUV)
és kisteherautókra szánt abroncsokat. A legnagyobb piacaink Németország, az Egyesült Királyság és Franciaország. A Hankook
számos európai prémium autógyártónak
szállít első gyári felszerelésű (OE) abroncsokat, például Győrbe az Audi TT modelljére
is a mi termékeink kerülnek.

Név: LEE SA NG I L
Beosztás: ügyvezető igazgató
Szakmai út: 2009-ben nevezték ki a Hankook Tire Magyarország Kft. ügyvezető igazgatói posztjára.
1978 óta dolgozik a Hankooknál, ez az első munkahelye.
Mielőtt Magyarországra került, az új üzemek működési
és termelési feltételeinek megteremtéséért felelős mérnökgárdát vezette Koreában. Ő tervezte meg a rácalmási gyár
gyártási folyamatait. Magyarországon először termelési
igazgató-helyettesként dolgozott.
Iskolai végzettség: 1978-ban végzett vegyészmérnökként a
Koreai Egyetemen.
Nyelvismeret: angol középfok.
Családi állapot: Házas, egy lánya és egy fia van.
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- A Hankook Tire Magyarország Kft. jelenléte meghatározó Rácalmáson. Milyen
területeken sikerült bekapcsolódni a kisváros életébe?
- A Hankook Értékteremtő Program keretében az elmúlt években számos projektet
hívtunk életre, amivel társadalmi felelősségvállalási kötelezettségünknek szeretnénk eleget tenni, különösen közvetlen
szomszédságunkban, Rácalmás és Dunaújváros térségében. Jó példa erre a 2013 óta
futó, nagysikerű Hankook Értékteremtő
Önkéntes Program. A gyár alkalmazottait
bevonó akció keretein belül - dolgozóink
kezdeményezése alapján - közhasznú szervezeteknek és közintézményeknek nyújtunk segítséget Dunaújváros és Rácalmás
környékén. 2013-ban 12 projektötlet szüle-

tett, és valósult meg, 2014-ben ez a szám 19re nőtt, és idén tovább folytatódik, sőt ismét
bővül a program.
- A Hankook kiemelten fontosnak tartja a
fiatalok oktatásának felkarolását is. Ezért
a helyi és régiós általános és középiskolák
évek óta tartó támogatása mellett, 2014-ben
a Funside Egyesülettel összefogva nyári
angoltábort szerveztünk a dolgozók gyermekei és 16 helyi iskola kiválasztott tanulói
számára. A friss kezdeményezés nyomán a
vállalat 60 diák angol nyelvi táboroztatását
támogatta tavaly nyáron, mintegy 4 millió
forint értékben. Ezt a programot 2015-ben
tovább szélesítjük.
- A Hankook más módon is aktívan részt
vesz Rácalmás és Dunaújváros közösségi életében. Egyebek mellett hosszú évek

óta kiemelt támogatója a dunaújvárosi
Parázs-Varázs Közösségi Grillparty rendezvénynek, valamint az őszi Rácalmási Tökfesztiválnak, mely mára a régió egyik legdinamikusabban fejlődő rendezvénye lett.
- Fontos megemlíteni országos Abroncsadományozási Programunkat, melyet 2012-ben
hívtunk életre, és három év alatt több mint
250 közhasznú szervezet között 4500 darab
abroncsot osztottunk ki, mintegy 100 millió
forint értékben. A program keretében alapítványok, egyesületek, közhasznú szervezetek tudnak pályázni abroncsainkra. Hamarosan meghirdetjük az idei pályázatot is,
az érintettek a hankookadomany.hu oldalon
tájékozódhatnak majd a részletekről.
Cseh Teréz
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Vértes Kapuja Asztalitenisz Kupa

A szári pingpongcsata
Szár KSE Asztalitenisz Szakosztálya a tavaszi szezon előtti felkészülési lehetőség biztosítása és a sportbarátságok ápolása érdekében évről évre megrendezi asztalitenisz versenyét január hónapban. Immár hatodszor tárult ki a Vértes Kapuja.
Eshetett a hó, ráfagyhatott az útra a jég, a lelkes sportolni
vágyók nagy többsége megérkezett a szári sportcsarnokba.
Sokan évtizedek óta ismerik egymást, mások itt találkoznak évente (hisz revansot lehet venni a tavalyi vereségért,
meg lehet erősíteni a korosztályi pozíciót), vagy éppen erre
az alkalomra szerveződnek párrá, néhányak most teszik
próbára először asztalitenisz tudásukat versenyen. A lényeg: a játéklehetőség – hiszen itt Pest, Komárom-Esztergom, Fejér megye pingpongosai mérhetik össze tudásukat
– és jó a hangulat.
Amatőr, megyei, NBII. és NBIII. női, férfi egyéni és páros
versenyszámokban lehetett indulni. Az amatőr ágban viszonylag kevesen neveztek, a magasabb kategóriákban közel 100 fő jelezte részvételét.
A versenybíróság rugalmasságának köszönhetően senki
nem maradt játéklehetőség nélkül, sőt, az üresen maradt
helyeket is feltöltötték a táblákon. A versenybíróság elnöke
– Takács Jenő (KEM-ATSZ elnökségi tag) – végig kézben
tartotta az irányítást, a titkárok – Balogh József és Sátori
Róbert (Szár KSE) jól dolgoztak a keze alá, így zökkenőmentesen zajlott a verseny. Többen kiemelték az idei rendezés magas színvonalát, s azt megint sokaktól hallottam,
hogy évről évre mindig szívesen járnak vissza.
A legjobbak a szári fazekas népi iparművész – Grósz Róbert – készítette érmekkel és emléktárgyakkal térhettek
haza, de két kedves helyi felajánlás révén pezsgővel köszönthették a legidősebb versenyzőt, a legfiatalabb pedig
egy nagy doboz Kinder Buenót kapott.
Dr. Göde Andrea
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Eredmények
Amatőr kategória:
1. Rátkai István
2. Németh László
3. Demény Zsolt és Keilhauer Georg
Megyei férfi:
1. Molnár Viktor
2. Földesi Zsolt
3. Kása Gábor és Csiszár Péter
NB férfi:
1. Polovics Róbert
2. Hermann József
3. Aszódi Zsolt és Dr. Szám Zoltán
Férfi páros:
1. Dr. Hanák Tamás – Furka Attila
2. Földesi Zsolt – Kása Gábor
3. Illés Roland – Szakál Béla
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„Nagyon fontos a mai értékvesztett világban a közösségek egyben tartása, gondozása,
ehhez tettükmeg az első lépéseket.”
Pallagi Tibor

Székesfehérvár
Elgondolkodott már azon, mibe kerül egy
cégnek, ha egy dolgozója – szakértője,
vezető beosztású kollégája,netán első
számú vezetője - beteg lesz? Bizony jóval többe, mintha megelőzné a bajt. A 75
éves Videoton Holding Zrt. óriási tapasztalatokat halmozott fel ezen a téren.
Cikkünk a 42. oldalon

Moha
A mohai tikverőzés 2011 szeptemberében felvételt nyert a Szellemi Kulturális
Örökség Nemzeti Jegyzékére. Ebben a
helyi fiatalság hagyományszeretetének, a
közösség kulturális kötődésének éppúgy
nagy szerepe van, mint a szokást megörökítő Pesovár Ferenc néprajzkutatónak.
Cikkünk az 50. oldalon

Partnerségre épül az agrármarketing
A Magyar Turizmus Zrt. Agrármarketing Centrum középtávú stratégiájának alapja, hogy erősíti a hazai mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazat szereplőinek
együttműködését, marketingtevékenységük összehangolását. Lipcsey György
Imre, a Magyar Turizmus Zrt. agrármarketingért felelős vezérigazgató-helyettese szerint partnerségen és bizalmon alapuló gyökeres szemléletváltásra van
szükség az agrármarketingben. A széles körű együttműködés első lépése egy
olyan Közösségi Agrármarketing Kódex létrehozása, amely első ízben fogalmazza meg az ágazati szereplők közös érdekminimumát. – hangzott el azon a Budapesten megrendezett konferencián, amelyen negyven érintett szakmai szervezet
vett részt.
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Dr. Horinka Judit

Mayer Erika

Az egészség megőrzése, a rendszeres szűrés gyorsan megtérül

Ne a betegségre költsünk!
Elgondolkodott már azon, milyen hátránnyal jár egy cégnek, ha egy dolgozója – szakértője, vezető beosztású
kollégája, netán első számú vezetője - beteg lesz? Bizony jobb megelőzni a bajt. A 75 éves Videoton Holding
ZRt. óriási tapasztalatokat halmozott fel ezen a téren. A legmodernebb eszközökkel felszerelt, szakértő csapattal rendelkező Orvosi Rendelője a dolgozók rendszeres vizsgálatával – évente 6-7 ezer fő ellátása folyik itt
- olyan ismeretekre tett szert, olyan gyakorlatot alakított ki, amely alkalmas a betegségek megjelenése előtti,
úgynevezett pre-klinikai stádium kimutatására is. Az Alba Szűrőközpontban végzett szűrővizsgálati eredmények meggyőzőek, a példa követendő, a szolgáltatás külsős cégek és magánszemélyek számára is elérhető.
Az itt folyó értékes, összehangolt munkáról Mayer Erikától a VT Egészségcentrum Kft. ügyvezető igazgatójától
és dr. Horinka Judit, orvos igazgatótól tudhattunk meg többet.
– Miért éri meg egy vállalkozásnak a
dolgozói, illetve a menedzser-szűrésekre
költeni?
– A tapasztalatok azt mutatják, hogy az
egyik leggyorsabban megtérülő befektetés a szűrővizsgálatokra fordított pénz és
idő, mégis kevesen élnek a cégvezetők közül ezzel a lehetőséggel – válaszol az azonnal lényegre törő kérdésemre Mayer Erika.
– A munkáltató jól felfogott érdeke, hogy
a dolgozója egészséges maradjon, és nap,
mint nap rendelkezésére álljon. Rendszerint hosszú idő, és rengeteg ráfordítás kell
ahhoz, hogy egy-egy dolgozó a saját munkaterületén ütőképes legyen. Idővel sokféle egyedi tudást, tapasztalatot halmoznak
fel, így betegségük esetén a helyettesítésük nehézkes, olykor lehetetlen. Egy betegség tehát mind a munkaadónak, mind
a munkavállalónak nehézséget okoz. Köztudott tény emellett az is, hogy ha a betegségeket időben kiszűrik, a gyógyulás
esélye megsokszorozódik, és a felépülés
ideje lerövidül. A legtöbb esetben még a
súlyos problémák is orvosolhatóak, gyors
és teljes lehet a felépülés.
- A dolgozó szemével nézve mindez még
értékesebb: törődést kap a munkaadójától,
olyasmit, amit a hagyományos egészségügyi rendszerben nem tudna elérni – hónapokig járhatna a különféle időpontban
biztosított vizsgálatokra, számára ismeretlen orvosokhoz -, a magánszféra menedzserszűréseit pedig nagy valószínű42

séggel nem lenne képes megfizetni. Az
érzés – „fontos vagyok a cégem számára”,
„hosszabb, egészségesebb életre számíthatok” – többet adhat, mint gondolnánk.
Az egészséges munkavállaló jobb kedvvel, hatékonyabban dolgozik, és ha a cég
emberként foglakozik vele, ő is lojálisabb,
hosszabb távon számíthat rá.
– A Videoton HR stratégiájának alapvető
része az emberekkel való törődés. Igyekszünk eltérni az áltag multi gondolkodástól, valódi emberi kapcsolatokat építünk
a dolgozóinkkal, megpróbálunk többet
adni a rendelkezésünkre álló lehetőségek kiaknázásával – például a kitűnő
műszerezettségű rendelőnkkel.
– Mióta létezik az Alba Szűrőközpont?
– A Videoton már az indulása óta nagy
gondot fordított – részben a jogszabályi
elvárásoknak megfelelve, részben saját
jól felfogott érdekében – dolgozói egészségének megőrzésére – folytatja a beszélgetést az igazgatónő. – A menedzserszűrések,
dolgozói szűrések gondolata 2007-ben fogant meg az alapítók részéről, az Orvosi
Rendelő tevékenységére épülve, mintegy
15 millió forint ráfordítással ekkor jött
létre az Alba Szűrőközpont, mely 2008
tavaszán kezdte meg a munkát. Kitűnő
feltételeink vannak: 1000 négyzetméteres
Orvosi Rendelőnk korszerű eszközökkel
van felszerelve, ahol szakorvosok és hét
saját foglalkozás-egészségügyi orvosunk

áll ügyfeleink rendelkezésére. Évente
6-7000 fő ellátásáról gondoskodunk, és az
Alba Szűrőközpontban 400-450 szűrést
végzünk. Nagyon komoly szaktudás és
tapasztalat összpontosul itt. A szakembergárda élén dr. Horinka Judit áll, akire
mindannyian nagyon büszkék vagyunk.
Belgyógyász, foglalkozás-egészségügyi
orvos, és emellett a Pécsi Egyetem oktató
háziorvosa. Orvostanhallgatói komoly tapasztalatokat szerezhetnek itt a komplex
szűrővizsgálatok előnyeiről.
– Hogyan történnek ezek a szűrések? Mi
a teendő, ha egy cég, vagy magánember
szeretné azt igénybe venni?
– Ha megfogan a gondolat, akkor rendszerint megbeszélünk egy időpontot – veszi át a szót dr. Horinka Judit. – Személyes
beszélgetés keretében feltárjuk, az adott
esetben milyen szűrésekre van igény, illetve szükség. Van úgy, hogy a cégvezető
konkrétan tudja, mit kíván igénybe venni,
de természetesen mi is adunk javaslatot a
hallottak, illetve az előzetes vizsgálatok
alapján. Ezen a téren nagyon rugalmasak
tudunk lenni. Vannak kialakult szűrő csomagjaink, melyek összeállításakor szakorvosaink vizsgálták a helyi – fehérvári,
fejér megyei – sajátosságokat, sőt a Debreceni Egyetemmel együttműködve, egy
tanulmány is készült a környék jellemző
rizikófaktorairól, és ezek eredményeit is
figyelembe vettük. Összességében a ka-
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Díjat

nyert az

Agora

Tatabánya - Szakmai tevékenységének kimagasló
minősége segítette az Agorát a Minősített Közművelődési Intézmény Cím elnyeréséhez.A minősítésről szóló dokumentumot január 22-én, a Magyar
Kultúra Napján Salamon Hugó, A Vértes Agorája

Alba Szűrőközpont

pott adatok megfeleltek a magyarországi
átlagoknak.
- A szűrések alapja egy belgyógyászati
és laborvizsgálat, ez kiegészíthető a szívés érrendszeri betegségeket célzó szűrővizsgálatokkal. A kardiológus szakorvos
ez esetben szívultrahangot és terheléses
EKG-vizsgálatot végez. Magyarországon a vezető halálok – 54% – a szív- és
érrendszeri megbetegedés. Második
helyen – 27%-kal – a daganatos betegségek állnak. A szűréstípusok a választott
csomagtól és az egyedi igényektől függenek: bőrgyógyászat, gégészet, légzésfunkció, szemészet, csontritkulás-mérés
egyszerre, egy időben, egy vizsgálatsorozat keretében vehető itt igénybe.
- A szűrővizsgálatok eredményéről készítünk egy összefoglalót – folytatja a szűrések menetének ismertetését a doktornő –,
és természetesen azok értelmezésében
is segítünk. A páciensünk egy hiteles
orvosi szakvéleményt kap kézbe, és személyre szabott életmódbeli, diétás, terápiás tanácsokkal térhet haza.
- Szívesen jönnek az emberek a szűrésekre?
– Van egy kör, aki szívesen jön, de vannak, akik szívük szerint sohasem kerülnének az orvos szeme elé – válaszol
kérdésemre a napi tapasztalat birtokában a
doktornő. – A cég nagy figyelmet fordít
arra, hogy mindenki lehetőséget kapjon
a vizsgálatokra. Így a munkavállalónak
soron kívül egy teljes átvizsgálásban lehet része, ráadásul nem kerül külön költségébe. Sokan ezeket megfontolva bevállalják a szűréseket. Azok, akik már részt
vettek ilyenen elmesélik tapasztalataikat, gyógyulásukat, hiszen rendszerint
a kollégák között is ez a beszédtéma, így
olyan munkavállalóknak is könnyebb
pozitívan dönteni, akiknek egyébként
maguktól eszükbe sem jutott volna elmenni egy teljes kivizsgálásra.
- Különösen fontosnak tartjuk, hogy egy
vállalati szűrés, egyfajta közösségi esemény is, és mivel ebben rendszerint valamennyi dolgozó érintett, így a nagyon
elfoglalt, és különösen fokozottan veszé-

lyeztetett vezetők, középvezetők is eljutnak a szűrésre. Ők ugyanis hajlamosak
háttérbe szorítani a saját egészségüket
a napi taposómalomban. Mindig akad
olyan sürgős munka, ami nem várhat,
ezért könnyű csapdába esni. A közösség
azonban magával húzza az egyéneket.
- Igyekszünk mindent megtenni azért –
emeli ki Mayer Erika -, hogy minél többen
felismerjék a szűrések fontosságát. Egyre több előadást tartunk cégeknél, jelen
vagyunk különféle eseményeken – mint
például évente a Velencei-tónál a Videoton Családi Napon, ahol egészségügyi
állapotfelmérést végzünk-, és úgy látjuk,
az emberek szívesen vesznek részt ezeken.
- A szűréseink rendszeresek, évente ismétlődnek, így a pácienseink idővel személyes ismerősökké válnak. Különösen
igaz ez a Videoton dolgozóira, hiszen
amióta itt dolgozom, név szerint is többeket ismerek. A menedzsment részéről
is maximális a támogatottságunk, minden segítséget megkapunk, különösen a
HR-es kollégák tesznek sokat az időpontok egyeztetésében, összehangolásában.
- A szűrőprogramok teljesen önkéntesek, az orvosi titoktartás természetesen
ezekre is érvényes – fűzi hozzá az orvos
igazgató.. – A rendszeresség a bizalom
építését is elősegíti az orvosok irányába.
Óriási előny, hogy az éves adatok összevethetők egymással, így az összefüggések még jobban feltárhatóak.
- Megdöbbentő, de a megszűrtek között
alig akadt olyan, akinél ne találtunk
volna valamilyen eltérést az eredményekben. Ez is azt mutatja, hogy mindenkinek, a teljesen egészségeseknek
is érdemes részt venni a szűréseken,
időben felfedezni a problémákat, még
a betegség, a tünetek megjelenése előtt.
Ilyenkor rendszerint ezek még könnyedén orvosolhatóak. A betegek gyorsan
meggyógyulnak, és rövid időn belül,
egészségesen térhetnek vissza munkahelyükre, és családjuk körébe.
Cseh Teréz

szakmai vezetője vette át az Emberi Erőforrások Minisztériuma tükörtermében dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkártól. Ez hazánkban a legmagasabb minősítések egyike, amit közművelődési
intézmény kaphat. A címet ebben az esztendőben
15 magyarországi intézmény nyerte el, az Agorák
közül azonban csak a Vértes Agorája részesült elismerésben.

Elhunyt Buzánszky Jenő

Dorog - Életének 90. évében elhunyt Buzánszky

Jenő, a Nemzet Sportolója, olimpiai bajnok, világbajnoki ezüstérmes labdarúgó, a legendás Aranycsapat jobbhátvédje, aki a klasszikus tizenegy tagjai
közül utolsóként búcsúzott az élők sorából. Dorogon
274 mérkőzésen szerepelt az élvonalban, az NB IIben pedig 56 mérkőzésen lépett pályára. Hivatalos
bajnoki mérkőzéseken 25-ször volt eredményes.
Edzőként először a Dorogi Bányászt irányította,
később még dolgozott Esztergomi Vasasnál és a
Fősped Szállítóknál. Sportvezetőként a Komáromi
illetve Komárom-Esztergom megyei Labdarúgó-szövetség elnöke volt, a Magyar Labdarúgó-szövetségben alelnöki tisztséget töltött be.
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MOST FESZT - Monodráma, STúdiószínházi FESZTivál Tatabányán

Az ínyencek színházi fesztiválja
Igazán méltó módot választott a tatabányai Jászai Mari Színház, Népház 25. jubileumi évadának megünneplésére: az évad részeként, hagyományteremtő céllal különleges négynapos fesztivált szervez, március 26-29.
között. Tehet ennél többet egy vidéki kis színház manapság, hogy igazán felfigyeljenek rá? Aligha! A MOST
– azaz aMOnodráma és STúdiószínházi FESZTivál egy igazi ínyencség lesz a színházi szakma, az igényes közönség és a kritikusok számára is. Lehet majd szeretni, vagy nem szeretni, de az biztos, hogy egy időre beszédtéma lesz, és azt hiszem, a célját ezzel el is éri. A bátor kezdeményezésről a színház két szakemberétől Juhász
Károly produkciós vezetőtől, és dr. Gyenge Balázs marketingvezetőtől tudtuk meg a legfontosabb részleteket.
- Mikor merült fel először a gondolat,
hogy egy ilyen nagyszabású rendezvényt életre hívjanak?
- Valójában már 2011-ben, amikor átvettük a színház vezetését, megfordult egy fesztivál ötlete a fejünkben. A
kérdés az volt: vajon mi illene a városunkhoz, színházunkhoz a legjobban?
Egerben akkoriban működött egy stúdiószínházi fesztivál, de pár év után –
egy vezetőváltást követően – eltűnt a
színről. Az előző évadban fogalmazódott meg bennünk véglegesen, hogy
egy ilyen jellegű művészi, szakmai
mustrát életre keltünk. Így csaptunk
bele a MOST FESZT megszervezésébe
– kezdte a történetet Juhász Károly.
- Tudatosan keresni kezdtük az ilyen
jellegű előadásokat, úgy gondoltuk –
mivel közel vagyunk a fővároshoz –,
ha nagyon magas színvonalú előadásokat sikerül idehoznunk, az talán a
budapesti és a szakmai közönséget is
megmozgatja. Eldöntöttük, hogy elsősorban vidéki színházak, valamint
független produkciók és határontúli
társulatok előadásaiból fogunk válogatni. A monodráma műfajban kevés
előadás születik, ez különösen nagy
vállalkozás egy színház életében, kihívás egy színész, és kihívás a néző
számára is. Itt nem a hagyományos
próbák folynak, egyetlen színészre
épül az egész előadás. Magára kell
öltenie a szerepet, megformálni az
alakot, a nézőnek pedig hosszú időn
keresztül csak arra az egy színészre
kell koncentrálnia – mutat rá a műfaj
sajátosságaira Juhász Károly.
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- Milyen volt a fogadtatás?
- Nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk a meghívott színházak részéről –
folytatja a beszélgetést a marketingvezető.
– Nagyon örültek, hogy ismét van egy
ilyen szakmai mustra. Szerencsére itthon is jól fogadták az elképzelésünket,
ennek első jeleként a MOST FESZT a
Tatabányai Tavaszi Fesztivál hivatalos
programja lesz.
- Alapvetően két helyszínen tudjuk
majd fogadni az előadásokat – veszi át
a szót a produkciós vezető –, ezek egyike a Kamaraszínházunk lesz, ahol fix
színpad és fix nézőtér áll a rendelkezésünkre, a másikat pedig a nagyszínpadunkon képzeltük el, a színpadra épített
nézőtér formájában, a két helyszínen
mind a monodrámáknak, mind pedig a
stúdiószínházi előadásoknak megfelelő
helyet tudunk biztosítani. A befogadóképességünket 90-150 főre méretezzük
előadásonként. Így kellőképpen mobilak tudunk lenni, és a megfelelő atmoszférát is biztosítani tudjuk.
- Milyen témájú darabokat hívtak meg
a fesztiválra?
- Inkább réteg jellegű előadásokról beszélhetünk – folytatja Juhász Károly –,
nem az a fő célunk, hogy mindenkit
becsábítsunk ez alatt a négy nap alatt,
amíg a fesztivál tart. A témaválasztás
– ez mondhatni műfaji sajátosság – sok
esetben nagyon szélsőséges. Az előadások jellemzően tabutémákat dolgoznak fel: vallási fanatizmus, a másság, a
transzvesztita lét kérdései, a szélsőségek
és az arra adott válaszok, a szabadság, a
tolerancia értelmezése, a mai ember is-

tenhite – ezek a kérdések tükröződnek
vissza a darabokból.
- Saját részről milyen darabbal indulnak?
- Friss bemutatónk A tribádok éjszakája
– válaszol kérdésemre Gyenge Balázs. – Ez
a darab is egy nagyon szélsőséges kapcsolat bemutatását tűzte ki célul. Nem
szokványos dráma, egy megbukott darabról, egy szerelmi háromszögről, két
nő szerelméről és egy megbukott házasságról szól.
- Egy ilyen fesztivál sok tekintetben nagyon előremutató, egy átlagos magyar
vidéki színház nem könnyen éri el az
országos médiumok ingerküszöbét, főleg nem egy-egy ilyen, jellemzően nem
sokat játszott előadással. Így nehéz eljuttatni a nagyközönség elé azokat az
értékeket, amiket mi fontosnak tartunk.
Egy fesztivál, ahol ezek az értékek megsokszorozva jelennek meg, már rá tudja
irányítani a figyelmet a darabokra, no és
persze a fesztiválrendező színházra is.
Együtt képesek vagyunk hatást gyakorolni, a médiumok és a nagyközönség
fókuszát legalább egy kis időre idevonzani. Külön-külön ezekre jóval kevesebb az esélyünk.
- Ha a közönség, a kritika és a szakma
négy napon át odafigyel egy színházra,
az ott folyó eseményekre, darabokra és
azok alkotóira, akkor szinte mindent
elértünk, amit egy fesztivál zászlajára
tűzhet.

Cseh Teréz
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sportcsarnok és a sportpálya

első látványtervei

Martonvásár - A Beethoven Általános Iskola mellett épül a város modern stílusú sportcsarnoka. Az
épület küzdőtere 300 ember befogadására képes.A
küzdőtér, melyet napközben jórészt az iskola tanu-

Erdősné Csík Katalin, és Pallagi Tibor polgármester

Bajnán mindig történik valami

Kis falu, sok program
A legendás ördöglovas, gróf Sándor Móric falujában, a mindössze
2000 lakost számláló Bajnán összeállították a 2015-ös évi rendezvénytervet. Elképesztő, hogy az év 365 napjának harmadán, több
mint 100 napon lesz valamilyen program, kulturális, vagy civil megmozdulás a községben. Pallagi Tibor polgármesterrel és Erdősné Csík
Katalin könyvtárossal beszélgettünk.
A község önkormányzata az idén elhatározta, hogy a közösségi helyszínek
felújítása megtölti azokat tartalommal.
Első lépcsőben, egyelőre négy órában
alkalmazták könyvtárosként Erdősné
Csík Katalint, aki emellett művelődésszervezői feladatokat is ellát. Hamar
összeismerkedtem vele, hiszen éppen
találkozónk színhelye, azaz a Községháza előtt beszélgetett valamilyen rendezvényről egy idős nénivel.
– Úgy gondolom – mondta a könyvtáros immár Pallagi Tibor polgármester
társaságában -, hogy az én munkámban
nagyfokú nyitottságra van szükség. Kommunikálni kell az emberekkel, akár az utcán
is meg kell állni beszélgetni. Minden korosztály, az idősek és a fiatalabbak is elvárják
ezt a nyitottságot.
A polgármester hozzátette, hogy nagyon elégedettek Katalin tevékenységével, az ő érdeme, hogy sikerült a község civil, sport és egyéb szervezetivel,
intézményeivel egyeztetve egy ilyen
tartalmas, sokszínű, gazdag rendezvénytervet összeállítani.
– Nagyon fontos – tette hozzá Pallagi Tibor – a mai értékvesztett világban a közösségek egybetartása, gondozása, ehhez tettük
meg az első lépéseket.
A gazdag rendezvénytervből kiemelkedik a VI. Viselet Napja fesztivál,
amelyet június első hétvégéjére szer-

veznek. A díszvendég a két testvértelepülés, a felvidéki Bart, és az erdélyi
Kalotaszentkirály küldöttsége lesz, de
visszavárják a korábbi résztvevőket is
az ország minden pontjáról, hogy bemutassák a közönségnek tájegységük
jellegzetes népi viseleteit.

lói használnak, méretbeli adottságai miatt felnőtt és
gyerek edzések, illetve helyi sportegyesületek rendezvényeinek lebonyolítására is tökéletesen alkalmas. A Beethoven Általános Iskola belső udvarában
új tantermeket tartalmazó szárny épül majd, mely
egyben a Művészeti Iskolával való összeköttetést is
megteremti.

Elkergették

az ovisok a telet

Környe - Bár az eddig lehullott hóból már egyre
kevesebbet fedezni fel foltokban, mivel a tél is kezdi

– Emberléptékű rendezvényt szervezünk –
mondta a polgármester –, ahol nem az
a fontos, hogy mennyi bevétel keletkezik,
hanem az, hogy a helyiek és vendégeik jól
érezzék magukat. Persze jó lenne önköltségesre kihozni a rendezvényt, ezért pályázunk a lebonyolítás költségeire.
Hét alkalomból álló előadássorozat
is szerepel a tervekben, melyet a Pázmány Péter Egyetem segítségével szerveznek. A téma a népművészet, népi
iparművészet és a magyarság őstörténete.
– Olyan előadók jönnek Bajnára – egészítette ki az információt Katalin –,
mint Papp Lajos professzor, vagy Bogár
László. A velük való találkozásra biztosan
megtelik a terem.
Búcsúzóul megtudom, hogy Sándor
Móric örökségét is ápolni kívánják
emléktúra szervezésével, sőt szó van a
gróf kastélyának felújításáról, hasznosításáról is. De erről majd a következő
lapszámunkban számolunk be.
VK

megadni magát a természet rendjének, a környei
Vackor Óvoda és Bölcsőde apróságai – biztos, ami
biztos – elkergették. A kicsik hagyományosan hamvazószerdán zárják a farsangi időszakot, s követik
ámulva, amint lángra lobban, s hamuvá izzik a telet
jelképező nagy kiszebáb, amely köré ezúttal sok-sok
kisebb is került a csoportok szorgoskodásának köszönhetően.

Az

áldozatokra emlékeztek

Komárom - Február 25-e a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja. Komárom vezetői
egy szál fehér rózsával és mécsesekkel rótták le
kegyeletüket az egykori lengyár udvarán felállított kopjafánál. Ezt követően az Arany
17. Rendezvényközpontban vetítették le
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Átadták a Dunaújváros Sportjáért Díjat

Négyen kaptak rangos elismerést
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1997-ben alkotta meg önkormányzati rendeletét a „Dunaújváros Sportjáért” díj odaítéléséről. Az elismerés azon személyeknek és közösségeknek adományozható, akik Dunaújvárosban
a testnevelés és sport területén kiváló munkát végeztek, illetve kimagasló eredményeket értek el. A kitüntető címet
2015-ben négyen kapták meg vehették át: Orsó-Ferling Bernadett, Pappné Házi Éva, Gróf Andrásné és Csepecz Ferenc.
Orsó-Ferling Bernadett a Dunaújvárosi
Kohász Kézilabda Akadémia kézilabdázója
még 1995-ben, 18 évesen érkezett Tatabányáról Dunaújvárosba. Az idő előrehaladtával
egyre több lehetőséget kapott a meccseken,
csodálták is sokan, miből merít erőt, hogy
csere nélkül oda-vissza védekezésben és támadásban is folyamatosan játszik.
Tagja volt az EHF kupa győztes Dunaújváros csapatának 1998-ban, a Bajnokok Ligája
csapatnak a ’99-es évben, továbbá ötször
volt bajnok a Dunaferrel, és ötször volt Magyar Kupa győztes. Ezen kívül még számtalan ezüst és bronzérem birtokosa. A magyar
válogatott szövetségi kapitánya is elismerte
nagyszerű játéktudását, 150 alkalommal
húzhatta magára a címeres mezt.
Bár nagyon sokan megkeresték, a nehéz időszakban is kitartott csapata mellett, és a mai
napig motorja a helyi kézilabdának. Nagy
szerepe van abban, hogy a dunaújvárosi női
kézilabda csapat az első osztályban játszhat
sokak örömére. A csapatösszetartás és lelkierő megmutatkozik az eredményekben
is, hiszen újra nemzetközi mérkőzéseken
szerepelhet a csapat, és büszkék lehetünk a
bajnokságban eddig elért eredményekre.
A kézilabda mellett a testnevelés területén
is kiemelkedő az óvodában végzett munkája. Már több mint három éve vezeti a
Labda-Banda csoportot, hogy a gyerekek a
foglalkozások alkalmával már egészen kicsi
korban megízlelhessék a mozgás örömét.
Elfoglaltságai mellett számtalan meghívásnak is eleget tesz, legyen szó akár futásról,
gyalogló versenyekről vagy egyéb más vá46

rosi programokról.
Orsó-Ferling Bernadett („Detti”) Dunaújváros büszkesége. Közvetlenségével, eredményes sporttevékenységével, példás családi életével méltán lehet a fiatal sportolók
példaképe. Kimagasló sporttevékenysége,
töretlen elhivatottsága elismeréseként Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése
a Dunaújváros Sportjáért díjat Orsó-Ferling
Bernadett részére adományozta.
Pappné Házi Éva nyugdíjas testnevelő
tanár, edző Dániel-telepen kezdte tanári
pályafutását, majd atléta edzőként tevékenykedett a Kohász Sportegyesületnél
Dunaújvárosban. Hosszú ideig testnevelő,
földrajz szakos tanárként dolgozott. A Vasvári Pál Általános Iskolából két éve ment
nyugdíjba, de azóta is aktívan segíti az atlétikai sportág oktatását. Dunaújvárosban
edzőként egyedül képviselte imádott sportágát. Pályafutása során tanítványai olimpián, nemzetközi és országos versenyeken
sikeresen szerepeltek. Többen, az ő példáját
követve választották a pedagógus hivatást.
Gróf Andrásné az Arany János Általános
Iskola testnevelő tanára középfokú tanulmányait a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban végezte, majd az érettségi megszerzése után a nyíregyházi Bessenyei György
Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-testnevelés szakos diplomát 1984-ben. Frissen
megszerzett tudását a dunaújvárosi Kőrösi
Csoma Sándor Általános Iskolában kezdte
kamatoztatni, majd a kedvenc sportágában,

a szertornában, melyet versenyzőként is
művelt, középfokú edzői képesítést szerzett.
Gróf Andrásnét mindig a szakmai igényességből fakadó tudásvágy jellemezte, mely
folyamatos önképzésre, ismeretszerzésre
sarkallja. Jó szervezőkészségét jellemzi,
hogy néhány évig vezette a városi testnevelő tanárok munkaközösségét, mostani
iskolájában, a Dunaújvárosi Arany János
Általános Iskolában pedig jelenleg is ő a
testnevelői munkaközösség vezetője.
Csepecz Ferenc a korábbi Sztálinvárosi
Vasas labdarúgója, a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület egyik
alapító tagja. Dunaújváros sportjával még
1959-ben ismerkedett meg, mint labdarúgó
az akkori Sztálinvárosi Vasasban, az NB
II-ben. Hét edző bizalmából, 1959-1970. közötti időszakban, 205 alkalommal játszott
bajnoki mérkőzésen, több gólt is szerzett. Az
élvonalban utoljára 1970 tavaszán szerepelt,
fedezet poszton a Csepel elleni hazai találkozón. A mérkőzések osztályzatai alapján
1968-ban, az NB I-ben az „Év legjobb balhátvédje” lett. A dunaújvárosi csapatnak
több éven át csapatkapitánya volt. A klubhűsége példamutató. Az aktív játékát egy
sérülés szakította félbe, de a labdarúgástól
nem szakadt el. A szakosztály vezetőségi,
majd elnökségi tagja lett 1970-1986. között.
Feladatai mellett az utánpótlás nevelésben
tevékenykedett 1970-1972. közötti időszakban. Mint a Rosti Pál Fotóklub tagja, fotóin
is tovább népszerűsítette a sportot.
DO
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Hargitai Iván rendező, a beavató

Harpagon Hargitai módra

Beavató színházi élmények
A fogalom mindenkinek mást jelent. Valamelyest a befogadói motiváltság tekintetében azért föllelhető véleményazonosság, de hogy ezt ki hogyan oldja meg, mindig talány. Ki a színpadteret, ki a rendezői koncepciót osztja meg
a nagyérdeművel, mások jeleneteket, szerepeket játszatnak a civilekkel. A gondolat nem új, de hogy most újra él a
Székesfehérvári Vörösmarty Színházban, az többek érdeme.
Voltunk mi már diákokkal főpróbán, kulisszajáráson, műhelymunkán. Láthattuk
Kornis Mihály: Körmagyar című drámáját Horváth Péter-i megközelítésben, ahol
a rendező úrnak „csak” annyi kérése volt,
hogy „Úgy viselkedjetek, mint egy normális
közönség! Abból én mindent érteni fogok”.
Aztán a gyerekek legnagyobb meglepetésére azt tudakolta: „Mi NEM tetszett?”- és
hallatlanul hálás volt, amikor az utolsó jelenetbeli szöveg érthetetlenségére fölhívtuk
a figyelmét, s rögtön módosította a szereplő színpadi helyét. A „Valahol Európában”
fehérvári tehetséges színészpalántákkal az
egész várost megmozgatta a szereplőválogatással, a teltházas előadásokkal. A darab
fejlődését a próbafolyamattól végigkísérhettük pár érdeklődő fiatallal, akik közül
ketten tudományos diákköri dolgozatot írva
a témából vagy hússzor látták az Európát
(egyikük színháztörténet szakot végezve
rendező asszisztensként dolgozik itt a színházban). Egy próba intimitását legjobban talán akkor éreztük át, amikor Honti György
a Libikóka próbájára engedte be kis csapatunkat. Az előadás, szerepjáték, rendezés,
díszlet…„sorsát” feladatlappal követték a
diákok – többször megnézve Váradi Eszter
Sára és Földes Tamás kettősét.
Aztán hosszú szünet következett a magyartanárok és színházi megszállottak bánatára,
ami a 2014-15-ös évadra megtört. Végy egy
rugalmas színházi irányítást, egy kreatív

értékesítési vezetőt, egy vállalkozó szellemű
rendezőt! – mondhatnám: ennyi a recept.
Amikor Pisch Norbert ötletét meghallottuk, azonnal jelentkeztünk a háromrészes
beavató színházra.
Hargitai Iván rendező a film és a színház
világáról beszélt a Kozák András Stúdiót
zsúfolásig megtöltő Széchenyiseknek. Előkerültek saját kamaszkori élményei, majd a
darabbal kapcsolatos meglátásai, leginkább
abban a megközelítésben, hogy Moliere saját életét is színre vitte műveiben. A farce,
commedia dell’arte, középkori színjáték,
moralitás, színpadtechnika tankönyvi fogalmak ebben az összefüggésben egész
másképp hatottak! Úgy telt el vagy 60 perc,
hogy néhányan szájtátva hallgattak, s mindenki aktívan figyelt.
Moliere Fösvényének aktualitása vitathatatlan.
Gyakorlatilag elindult egy párbeszéd a mű
kapcsán. A rendező arra is kíváncsi, hogy az
előadással kapcsolatban milyen vélemények
alakultak ki, milyen kérdések merültek föl,
s a legközelebbi találkozón ezekre visszatérünk. Nyitott minden javaslatra, ötletre, ami
a diákokat érdekli a színházzal kapcsolatban.
A legtöbb tanulói kérdés a zeneválasztás, s a
díszlet motívumaihoz kötődött. A jelmezek,
a parókák fokozatos levétele megosztotta a
tábort. A többségnek tetszett az edzőcipős,
tréningruhás megjelenés, volt, aki úgy vélte:

„Ettől nem lesz modern a darab”. Kiemelték
a kitűnő színészi játékot, majd mindenkinek a Hirtling István-i Harpagon jelentette
a legátütőbb élményt, de sokakat megfogott
Keller János alakítása is.
A teljesség igénye nélkül idézek pár véleményt:
- „Érdekes volt hallani, hogy egy-egy színdarab mennyi erőfeszítést igényel a szövegkönyv megírásától kezdve a mű tényleges
előadásáig”
- „A szereplők arcmimikája, s minden nonverbális jel közelről látása még hozzáadott
az előadás élményéhez”
- „…sikerült meghozni a kedvemet a színházhoz”
- …egynek éreztem a közönséget és a színpadot, színészi játékot (mintha magam is
benne lettem volna)”
- „A színészi munka páratlanul jó volt, pláne a főszereplőé!”
- „Köszönöm, hogy részt vehettem ezen az
eseményen. Már nagyon várom a következő
előadást”
A köznapi „mintha” élmény egészen jól
alakul. Mintha egyre jobban szeretnének
a fiatalok színházba járni! Bravó, beavató
színház!
Dr. Göde Andrea
47
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Kolbászból volt tán még a kerítés is!

II. Tatabányai Malacságok
Kétnapos tatabányai gasztronómiai vásár és a témához kötődő játszóház várta a helyieket január végén.
Volt, ami idén nem fért bele a II. Tatabányai Malacságok szombat-vasárnapi programjába a tavalyihoz
képest; a vasárnapi események a Vértes Agorájában nevében már a farsanghoz kötődtek, mintsem a malackodós hétvégéhez.
Tény, hogy a megyeszékhely ezzel a
gasztronómiai attrakcióval is a belépett
azon városok sorába, ahol egy hétvégén a kulináris élvezeteké a főszerep.
Szombaton a megyeháza parkolójában
már jóval több néző, vásárló volt, mint
tavaly. Többen voltak azok is, akik csapatba tömörülve indultak a látványos
kolbásztöltő versenyen.
A malackodás a reggeli órákban kezdődött a parkolóban, ahol a vásárhoz
illően kínálták ízletes portékájukat a
tatabányai hentesüzletek, a környékbeli mézárusok, a kisbéri sajttermelők, a
pálinkafőzők és a borászok. A nap fénypontja mégis a disznóvágás volt. Az
idén is Veres Antal hentesmester és legénysége dolgozta fel a jól megtermett,
143 kilogrammos négylábút, „akit” élete
utolsó óráiban Rómeóként ismert meg a
nagyszámú érdeklődő.
A parkolóban egy elkülönített, a tavalyinál jóval kisebbre hagyott részen vette
birtokba a terepet a disznóölő különítmény, és annak rendje, módja szerint
vágták, perzselték, darabolták fel (egy
bizonyos szintig) a húst. Veres Antal
szerint azért jó az ilyen kezdeményezés, mert nem mindenkinek van ismerete, személyes élménye a falusi disznóvágások menetéről, hangulatáról.
Ezt sikerült idevarázsolni a megyehá48

za parkolójába ezen a szombati napon.
Bámészkodókban nem volt hiány: még
a parkoló feletti sétányon, a korláton is
lógtak a nézelődők, hogy nem maradjanak le egyetlen mozzanatról sem.
A gasztronómiai vásáron az idén már 17
helyi csapat állt össze. A versenyzők 10
kiló friss kolbászhúst és belet kaptak: a
fűszerekről és az eszközökről a résztvevőknek kellett gondoskodni. A versenyzők közül Molnár Tamás (a Murányi
Ferenc vezette 17-es csapat tagja) azt
mondta, az eredeti ízesítés érdekében
Kalocsáról hoztak igazi csemege pirospaprikát, mert ez más ízélményt nyújt.
A tataiakból és tatabányaiakból álló
Red Hot Chilli Peppers tagjai 30 éves
titkos recept alapján gyúrták, töltötték
a kolbászt. A Bázis Egyesület tagjai és
önkéntesei ezt sem bízták a véletlenre: Smudla Kata csapata egy csípős és
egy csemege kolbásszal vonult a zsűri
elé. Látványos volt az Alsógallai Sváb
Boszik (Schwäbische Hexen) csapata.
A négy hölgy annyit elárult a titokból:
régi sváb recept alapján készítették a
kolbászt, amit az Alsógallai Baráti Kör
tagjaitól tudtak meg.
Az értékeléskor Magyarné Kocsis Andrea, a zsűri elnöke elmondta: egy éve a
kertvárosiak ötletéből nőtte ki magát a
rendezvény nagyszabású gasztronómi-

ai attrakcióvá. A zsűri íz, küllem és tálalás alapján értékelte a terméket. Ez alapján az első a Betőttyük versenyzői lettek,
megelőzte az Alsógallai Boszik csapatát,
illetve az Szolgálunk együttesét. Különdíjat kapott az OMBKE tatabányai szervezetének második csapata.
A vásáron sokan megkóstolták az árusok, az üzletek termékeit. Hosszú volt a
sor Rotyis Gábor hentesnél: ők az idén
ünneplik a fennállásuk 25. évfordulóját.
Ebben az évben is a népszerű termékeket kínálták, a sült kolbászokat, a hurkát, a pirított májat és a különlegességüket, a békési cigánkát. Mint a mester
mondja: ezekre mindig nagy a kereslet,
és ezt három tatabányai üzletükben is
kínálják. Szombaton este az MC Hawer
és a Tekknő zenekar adott mulatós koncertet a megyeháza parkolójában, vasárnap pedig a Vértes Agorájában farsangi
játszóház, a kis Mozart életét felvillantó
RáHangoló várta a kicsiket (a Forgórózsa táncházával és lelkes kis táncosaival), de nem maradt el a népi játszóház,
a cserebere játékvásár sem. Az idén is
„hízott a malac” az Agorában tavaly kötött sálakkal. A program végét a jelmezes, táncos felvonulás jelezte csenget�tyűkkel, kolompokkal, kántálással.
Forrás: kemma.hu,
fotók: Veér Károly

KINCSKERESŐ

Koltay Gábor A fehér vértanú című
filmjét.A film rendezőjének gondolatait
idézzük: Régóta nagy vágyam volt, hogy filmet készítsek Mindszenty Józsefről, aki a 20. századi magyar történelem meghatározó alakja, messze több
mint egy egyházférfi. Három hatalom ítélte börtön-

A

Megnyílt Komáromban dr. Miskolczi László tárlata

Az ügyészből lett
fafaragó
Dr. Miskolczi László a komáromi Jókai Mór Gimnázium egykori diákja
47 éves korában vette először kézbe a vésőt, akkor kezdett a fával
foglalkozni. Az ügyészből lett fafaragó tárlata egykori alma matere
aulájában nyílt meg február 11-én.
Dr. Miskolczi László értelmiségi pályán
való indulása 1949-ben nem volt zökkenőmentes. Nagyapját kuláknak nyilvánították, ami hatással volt az ő sorsára is,
hiszen nem vették fel a dombóvári gimnáziumba. A szülői fortélynak, a rokoni
segítségnek és a szocialista adminisztráció tökéletlenségének köszönhetően mégis gimnazista lett, csak éppen az ország
másik felében, Komáromban.
- Nehéz idők voltak Rákosi időszakában,
azonban egy fiatal mindig megtalálja az okot
a vidámságra. Nekem Komáromban kiváló
tanáraim voltak, és életre szóló barátságokat
kötöttem. Ma is sokan eljöttek közülük a kiállításomra – mondta a fafaragó.
Amikor az ELTE Állam- és Jogtudományi karára felvételizett, már nem kellett
a korábbi akadályokkal bajlódnia, puhult a diktatúra. Tanulmányai elvégzése
után ügyészként dolgozott. A képzőművészet gyermekkora óta érdekelte, de a
vésőt csak 47 éves korában vette a kezébe. A gimnázium elvégzése után ugyan
majdnem jelentkezett a képzőművészeti
egyetemre, de beadott rajza az első rostán
fennakadt.
- A rajz első zsűrizője jómagam voltam, és nekem nem tetszett. Azt mondtam, hogy ha nem

lehetek Munkácsy vagy Michelangelo, akkor
az egésznek semmi értelme sincs – tudtuk
meg Miskolczi Lászlótól, aki így művészi
képzésben nem részesült, ismereteit múzeum- és tárlatlátogatásokból szerezte, és
közben folyamatosan arcokat rajzolt.
- Tárgyalásokon, értekezleteken mindig megfigyeltem az arcokat és lerajzoltam őket. Egy
fiókra való rajzom volt már, de ezeket nem
akartam kirakni a szobám falára. Úgy gondoltam, hogy keresek valami maradandóbbat, így
jött a fa. A faragás alapjaihoz értettem, arra
megtanítottak az eleim, gyermekkoromban
is magamnak készítettem a játékokat. Nálam
mindig a rajz az első, ahhoz keresek aztán fát
– magyarázta az ügyészből lett fafaragó.
Egy idő után műveivel jelentkezett az
Iparművészeti Vállalat zsűrijénél, ahol
nemcsak kedvező minősítést, de megrendelést is kapott. Így ami ideje az ügyészség mellett maradt, azt mind a fának
szentelte. Munkáit országszerte, sőt a
határokon kívül is megcsodálhatták. A
művésznek húsz évvel ezelőtt is volt már
kiállítása Komáromban, Jókai és Klapka
portréja a városháza dísztermének falán
látható, Feszty arcképe pedig a Feszty iskolát díszíti.
TO

re, 1919-ben a tanácsköztársaság, 1944-ben a nyilasok, a háború után pedig Rákosiék. Miért? Azért,
mert ki mert állni az elveiért, harcolt a zsidóság elhurcolása, a németek és a felvidékiek kitelepítése
ellen, a háború után pedig azokat az értékeket közvetítette, melyek közösségteremtőek. Ilyen a szeretet, a szolidaritás, az igazságosság.

Európa

jövője

Tusnádfürdő – Február 5-én kezdődött az erdélyi
városban az „Európa Jövője” névvel fémjelzett, négy
napos turisztikai találkozó. Az ünnepélyes megnyitón a programban részt vevő partnertelepülések
vezetői mellett tiszteletét tette Dr. Farkas Balázs,
Magyarország Főkonzulátusának csíkszeredai konzulja, Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának
elnöke, illetve Kórodi Attila parlamenti képviselő
is. Albert Tibor, Tusnádfürdő polgármestere, valamint a díszvendégek köszöntő szavai után, Melles
Mária alpolgármester asszony ismertette a program
tematikáját, majd a partnertelepülések bemutatkozása következett. Az ünnepséget a Bicskei Bitangok
kórusának előadása zárta, melyet állófogadás követett. A jó hangulatot a tusnádfürdői Cándra vonós
együttes biztosította.

XXIII. Rotáció Expo

Tata – A Rotáció Kft. szinte a megalakulásától kezdve minden év márciusában nagyszabású rendezvénnyel indítja a szezont. Az expo egy nemzetközi
mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépkiállítás,
szimpózium és vásár. Idén március 6-7-én került sor
a rendezvényre a tatai Olimpiai Edzőtábor csarnokában, és az előtte lévő szabad területen. A második napon, a hagyományokhoz híven ismét nagy
sikerrel zajlott a magyar favágó válogatott Stihl
Timbersport bemutatójára.
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Maskarások

Mohai tikverőzés 2015-ben

Fejér megyei „alakoskodás”
A mohai tikverőzés 2011 szeptemberében felvételt nyert a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére.
Ebben a helyi fiatalság hagyományszeretetének, a közösség kulturális kötődésének éppúgy nagy szerepe
van, mint a szokást megörökítő Pesovár Ferenc néprajzkutatónak.
A Fejér megyei apró, háromutcás kis település Moha. De mi is az a tikverőzés?
A szokás a nevét onnan kapta, hogy a
14-18 éves maskarába öltözött legények
húshagyókedden végigjárják a falut. A
tyúkok fenekét egy furkósbottal jelképesen megütögetik – ez afféle termékenységi rítus. A jó cselekedet fejében
a háziasszonyok tojást (a bőség szimbóluma) adományoznak, amiből az esti
farsangi vigadalom több száz darabos
tojásrántottája készül majd. A házaknál
még borral, fánkkal kínálják meg a betérőket. Hogy a lakók se maradjanak ki
az „áldásból”, őket a termékenységi varázslat jegyében bekormolják az álarcosok. De ezt az utca népe, sőt az áthaladó
autós sem kerülheti el. A beavatás része,
hogy minden arcra kerüljön korom.
A téltemető szokást a falubeliek szívesen eredeztetik vissza a tatárjárásig, bár
semmilyen írásos emlék nem maradt
fenn róla. Pesovár csak 100 évesnél idősebbnek mondja. Ez semmit nem von le
a hagyomány különleges értékéből. Generációk adják tovább az előkészületek,
álarcok, öltözetkészítés, koromkeverés,
lány-és tyúkkergetés fortélyát. Az egész
falu birtokosa egy máshol nem létező
kollektív tudásnak. 2015-ben már 4000
fős látogató sereg vendéglátására készültek föl az új közösségi téren, a falu
számos portáján, az utcákon, s a falu
határánál.
Álland Jácint már nem itt lakik, de életének meghatározó részének tekinti ezt
a népszokást. „A szomszédos faluba Iszkaszentgyörgyre jártam általános iskolába
1987-ig. Abban az időben ott nem fogadták
el a mohai hagyományt, ezért nem adtak felmentést a tikverőzés napjára, így kisiskolásként nem tudtunk benne részt venni. Szakközepes éveimtől 1988-tól 1992-ig viszont
állandó részese lettem az eseményeknek. A
bevonulásommal zárult le ez a történet” –
emlékezik vissza.
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– Mit jelentett, miért volt ez fontos
számodra?
– A mohai fiatal fiúknál természetes
volt, hogy mindenki beöltözik, mindaddig, amíg be nem vonul katonának,
illetve meg nem nősül (amelyik előbb
volt).
– Hogy készültetek föl egy-egy ilyen
alkalomra?
– A húshagyókedd (tikverőzés) előtt
lekerültek a padlásról a bohócruhák.
Amennyiben szükséges volt, színes
ruhákat csíkokra vágva felvarrtuk a
ruhára a hiányzó csíkokat, és egy picit
bekormoztuk, hogy ne üssön el a színe
a meglévő rojtoktól. A kormozáshoz
szükséges alapanyagok beszerzése
előtte megtörtént. A rendezvény lebonyolításához helyet adó kultúrház kitakarítása, feldíszítése az esti bálhoz,
illetve már előző naptól folyamatos
felfűtés (akkor még kályhával történt). A faluban élő családok is szinte
mindenhol készültek a hagyományra.
Ilyenkor természete dolog, hogy megvendégelik a résztvevőket szendvicsekkel, üdítővel, itallal és természetesen fánkkal.
– Az alakoskodók közti hierarchia
hogy nézett ki?
– A hagyomány résztvevőinek fontos hierarchiája volt. Első évben két
fiúnak kötelező volt tojásszedő leánynak öltözni, és amennyiben abban az
évben többen is voltak elsőévesek,
azok leánykísérő bohócok voltak.
Amennyiben egy évfolyamban kevés
fő volt, abban az esetben a második
évben is kísérő bohóc volt. A következő években már nem volt kötelező
a csoporttal haladni. Ilyenkor az autókat megállítottuk, a buszról érkezőket is „elkaptuk”, illetve folyamatosan
portyáztunk. Szerencsehozó kémény-

seprőnek abban az időben éveken
keresztül ugyanaz a személy öltözött
be. Ő már túlkoros volt, de nevezzük
inkább örök ifjúnak. Őt Leónak hívták. A szalmatörök öltözet megtiszteltetést és irányító szerepet jelentett, de
egyben neki volt a legnehezebb dolga.
Egy bő, erre a célra varrt fehér ruhába
két bála szalma lett beletömve. Ezt a
súlyt egész nap cipelni kellett, illetve
annyira merev lett, hogy a saját orrát
nem tudta megvakarni, ha viszketett,
mert nem érte el. Ha véletlenül elesett
vagy elgáncsolták, és ráültek (egy-egy
fotó kedvéért), akkor utána csak segítséggel tudott felállni. És ami még
nehézség ebben, hogy egész nap étlenszomjan volt, mivel technikailag nem
tudta volna megoldani a mellékhelység használatát.
– Beszélnek itt titkokról, fortélyokról, amik a kívülállók számára csak
talányok maradnak. Állítólag mindenkinek saját korom „receptje” van.
A tiéd hogy készült?
– A kormozásnak mint olyannak fontos a szerepe, mert a termékenység
jele volt. Ahhoz, hogy az a bizonyos
korom szép fekete legyen, tényleg
mindenkinek volt egy csipetnyi titkos
összetevője. Én a koromhoz grafitport
kevertem, hogy jobban csillogjon, és
egy csepp olajjal kevertem össze, hogy
jobban tapadjon az arcbőrhöz.
Mert az is fontos, hogy ne lehessen
egykönnyen megszabadulni a feketeségtől! Aki Mohán jár húshagyókedden, hamar rájön, egy dolgot nem
érdemes csinálni: menekülni, mert
úgyis utolérik az alakoskodók. S aki
mégis megússza? Kimarad a különleges beavatásból, közösségi hangulatból.
Dr. Göde Andrea

