2015. július 3-5., 10-12. és 17-19.
ALMÁDI NAPOK 2015.
Zenés, táncos program, kulináris élményekkel. Kézműves standok, lacikonyhák, helyi tehetségek produkciói, esténként házibuli zenekarok koncertjei
Balatonalmádiban. A második hétvégen Finn napok.
Helyszín: Szent István park
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár – 88/542-515

2015. július 24 – augusztus 4.
HUNGARIKUM FESZTIVÁL
Ínycsiklandó hungarikumaink étvágygerjesztő kínálata várja a magyar
gasztronómia rajongóit. Látogasson el Balatonalmádiba a Hungarikum
Fesztiválra, ahol a kiváló ételek mellett népi iparművészek kínálják portékáikat, miközben neves előadóművészek váltják egymást a világot jelentő
deszkákon.
Szervező: Balatonalmádi Turisztikai Egyesület – 88/594-081
2015. július 25. szombat
I. ALMÁDI VETERÁN AUTÓBUSZ TALÁLKOZÓ
Első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvény különleges, retro
járművekkel, színpadi programokkal és kirakodóvásárral
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár – 88/542-515

2015. július 29. – augusztus 2. szerda-vasárnap
XX. PANNÓNIA-RAMADA KUPA NEMZETKÖZI EGYÉNI SAKKVERSENY
1996 óta minden évben megrendezésre kerül a Pannónia-Ramada Kupa
Nemzetközi Nyílt Sakkverseny, közel 100 résztvevővel.
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár – 88/542-515
2015. augusztus 7-23.
BALATONALMÁDI BORFESZTIVÁL 2015.
Zamatos borok, zene, tánc és szórakozás minden este a Szent Erzsébet
liget - Wesselényi strand főbejárata előtti rendezvénytéren augusztus
7-23. között. Az ország, és kiemelten a Balaton régió borászatainak
kínálata mellett több mint két héten át táncol a város, él a színpad!
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár – 88/542-515
2015. augusztus 8. szombat
BALATON TÁRLAT 2015.
A kétévente megrendezésre kerülő Balaton Tárlat immáron 24 évre tekint
vissza Balatonalmádiban, az idei, a 2015-ös, 12. alkalommal hívja össze
a hivatásos képzőművészeket az ország különböző területeiről. A Magyar
Képző- és Iparművészeti Lektorátus zsűrije dönt a kiállítandó alkotások
minősége mellett. Az idei évben augusztus elején nyílik a tárlat, és majd
egy hónapig tart nyitva. Az érdeklődés nagy, a megnyitóra 4-500 ember
várható. A kiállításnak rendszeres szakmai visszhangja bizonyítja, hogy az
országos Balaton Tárlat súllyal van jelen a magyar kulturális közéletben.
A szervezők és a rendezők között megtalálhatjuk a magyar képző- és
iparművészeti társaságok jelentős részét, valamint a balatoni három
megye művészeti szervezeteit és természetesen közintézményeket.
Szervező: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár – 88/542-515

E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XV. évfolyam 119. szám
http://www.regioregia.hu

Képviselő-alpolgármester új szerepben – 6. oldal

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

Tavaly július óta dr. Kancz Csaba irányítja kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal
munkáját. A korábbi tatabányai önkormányzati képviselővel
és alpolgármesterrel az eltelt időszakban végzett munkájáról,
a hivatal átszervezéséről, fociról és magánéletről beszélgettünk.

Felelős kiadó: Cseh Teréz ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly

A hátrányból előnyt kovácsolnak – 8. oldal

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

Érezhetően lelassult az elmúlt évek alatt a hazai gazdaságfejlesztés, lassan kifutnak az előző ciklusban megkezdett projektek, újak pedig még nem indultak. Mindez hátrányosan érinti
a gazdaság szereplőit. A két ciklus közötti időszaküresjárattal,
várakozással telik. Vagy mégsem? Pergő Margit, Berhida polgármestere épp az ellenkezőjéről számolt be lapunknak.

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

A Vértesker Kft. keleti nyitása – 17. oldall

A tatabányai székhelyű, százszázalékos magyar tulajdonú
vállalkozás több, mint húsz éve tevékenykedik a különbözőtípusú targoncák forgalmazása, szervízelése, vagy akár
bérbeadása területén. Országos hálózatuk van, több márkát
isképviselnek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Vértesker
ebben a műfajban Magyarország egyik legjelentősebb,
piacvezetőcége. És most itt van egy új kapcsolat- Kínával.

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

A Ferdinand Gross kettős jubileuma – 18. oldal

Tavaly múlt 150 éve, hogy 1864-ben Ferdinand Gross Stuttgartban megalapította a vállalatot, mint csavarokkal, vasalatokkal,
zárakkal és autóalkatrészekkel foglalkozó vasáru kereskedést.
Az anyavállalat 2005-ben, éppen tíz éve alapította magyarországi vállalkozásátFerdinand Gross Hungary Kft. néven,
és 2014 január elseje óta a tatabányai ipari parkban található
központjából szolgáljaki ügyfeleit. Szilágyvári Péter ügyvezető
igazgatóval beszélgettünk.

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074
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Önkormányzat
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t e l e p ü l é s e i r ő l

„A kistelepüléseklakosságmegtartó erejének növeléséhezvéleményem szerint komoly közút- és közlekedésfejlesztésrevan szükség Veszprém megyében.”
Polgárdy Imre

Bábolna
Annak ellenére, hogy 2014-ben három
választást is lebonyolítottak, kiegyensúlyozott és nyugodt évet zárt a bábolnai önkormányzat. Takarékos gazdálkodásuknak köszönhetően pénzügyeik rendezettek voltak,
intézményeiket pedig zökkenőmentesen
tudták működtetni.
Cikkünk a 9. oldalon

Projektnyitó Táton
Március elején Turi Lajos, Tát város polgármestere köszöntötte az Öreg Halász
Hotel és Étteremben a „Tát-Tokod települések csapadékvíz gazdálkodási koncepciója és klímaadaptációs lépései” című projekt nyitórendezvényének résztvevőit. Ez a projekt – melynek teljes költsége meghaladja a 913 ezer eurót – az
Európai Gazdasági Térség Pénzügyi Mechanizmus 2009-2014 pályázati rendszerében, az „Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz” című pályázati felhívás
keretében nyert el mintegy 776 ezer euró támogatást Izlandtól, Liechtensteintől
és Norvégiától az EGT Alapok révén. A rendezvényen többek közt részt vett Tove
Skarstein, a Norvég Királyság nagykövete, Popovics György, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke és Tóth Tivadar, Tokod nagyközség polgármestere is.
4

Sárbogárd
A Fejér megyei város képviselőtestülete is
elkészítette középtávú fejlesztési koncepcióját. Terveik, elképzeléseik a realitástalaján állnak, nem akarják, hogy meggondolatlan beruházásokkal adósságba
sodorják magukat. Dr. Sükösd Tamás polgármesterrel beszélgettünk.
Cikkünk a 11. oldalon

ÖNKORMÁNYZAT

Polgárdy Imre megyei elnök és Rákossy Balázs, az NGM államtitkára a veszprémi megyeházán

Veszprém megyében zökkenőmentes volt az átalakulás

Megyei önkormányzat – megváltozott feladatkörrel
Hálátlan feladatot kapott Polgárdy Imre, hiszen a nagy népszerűségnek örvendő, közkedvelt politikus, Lasztovicza Jenő
sajnálatos halála után bízták meg választói a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöki tisztségének ellátásával.
– Milyen út vezetett a megyei elnöki székbe?
– Pápán születtem, most is pápai vagyok.
Irányítástechnikai műszerész voltam, és a
Vasvári Pál Nevelőotthonban dolgoztam
Budapesten először gyermekfelügyelőként,
aztán nevelőtanárként. Tanulni kezdtem a
pedagógiát, végül Győrben végeztem el a
tanítóképzőt. Aztán laktam Pápakovácsiban, ott alpolgármester is voltam egy ideig.
Ezt követően jött a FIDESZ-es időszak, 24
évig dolgoztam irodavezetőként, politikai
munkatársként. Közben megválasztottak
megyei képviselőnek. 2008 áprilisától társadalmi alelnöke, 2014 őszétől pedig elnöke
lettem a Veszprém Megyei Közgyűlésnek.
– A közigazgatás átszervezésével alapvetően megváltozott a megyei önkormányzatok szerepe. Hogyan zajlott ez a folyamat Veszprém megyében?
– Az átalakulást még Lasztovicza úr vezényelte, aki jó kapcsolatot ápolt az akkori
kormánymegbízottal, Dr. Kovács Zoltánnal. Részben talán ennek is köszönhető,
hogy a folyamat páratlanul zökkenőmentesen, mondhatni példaértékűen zajlott le.
Nem volt huzakodás, veszekedés sem az
eszközök átadásánál, sem pedig a személyi
kérdések megoldásánál. Amit pedagógus
lévén személy szerint én is sajnáltam, hogy
át kellett adnunk intézményeinket, köztük
az iskolákat is. A jó viszony persze megmaradt, elnökként nagyon sokszor meghívnak
ezekbe az intézményekbe, tehát továbbra is

tartjuk a kapcsolatot. Jelenleg mintegy 22-23
munkatársam van, hiszen a feladatátcsoportosítás létszámleépítéssel is járt.
– A megyei önkormányzatok kapták feladatul, hogy az ide szánt uniós fejlesztési
források szétosztásában közreműködjenek. Felkészültek erre a munkára?
– Szintén Lasztovicza úr kezdeményezésére,
még az előző ciklusban alakult nálunk egy
szakmai kollégium az információk begyűjtésére, a projektötletek kidolgozására. Részt
vesz benne a város, az egyetem, a kamara, a
megye vezetése és a kormánymegbízott is.
Vannak állandó és meghívott tagjai a testületnek, mely mind a mai napig működik. Ez
egy nagyon jó ötlet volt, hiszen intézményes
alapot szolgáltatott a források szétosztásának megtervezéséhez. 45 milliárd forint
jut fejlesztésre a megyének a következő hét
évben, ezt az összeget kell a leghatékonyabban, legcélszerűbben felhasználni. Természetesen a prioritás a munkahelyteremtés,
és az innovatív lehetőségek kihasználása.
– Veszprémi sajátosság, hogy rengeteg kistelepülés van a megyében. A projekttervek
összeállításánál mennyire tudják az ő igényeiket figyelembe venni?
– Az természetes, hogy igyekszünk mind a
218 településünk igényeit kielégíteni. Kollégáimmal (főépítész, jegyző, alelnök) rengeteget járjuk a falvakat, emellett járási és
kistérségi fórumokon találkozunk a polgármesterekkel és építészekkel. Arra biztattuk

őket, hogy nyugodtan engedjék el a fantáziájukat, és legmerészebb álmaikat is fogalmazzák meg elképzeléseikben. Ennek eredményeképpen mintegy 1200 projektötletet
sikerült összegyűjtenünk. Persze egészen
különleges dolgokkal is találkoztunk, mint
például sífelvonó és sípálya építése egy nagyon kis településen, és hasonlók. Persze
döntően az igazi tervek jöttek be: óvoda kell,
járdafelújításokra, csapadékvíz-elvezetésre,
csatornázásra van szükség. A kistelepülések lakosságmegtartó erejének növeléséhez
véleményem szerint komoly közút- és közlekedésfejlesztésre van szükség a megyében.
– A területfejlesztés esetében változik a
pályáztatás rendje. Mennyit tudnak erről?
– Korábban „fentről” kiírták ezt meg azt a
pályázatot - például ha kellett ravatalozó, ha
nem, arra lehetett pályázni. Most a beérkezett projektek orientálják a pályázat valódi
kiírását, ilyen szempontból sokkal gyakorlatiasabb, valóság közelibb lesz a rendszer.
A közelmúltban Rákossy Balázs államtitkár
járt nálunk pályázati konzultáción, ahol mi
két fontos kérdést vetettünk fel. Egyrészt
azt tapasztaljuk, hogy az önkormányzatok,
főleg a kisebbek nem rendelkeznek önerővel, tehát erre kellene megoldást találni.
Másrészt az elbírálás, a pénzelosztás tényleges metodikája még mindig nem teljesen
tiszta előttünk. Reméljük, minél előbb választ kapunk a kérdéseinkre!
Veér Károly
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Cél a hatékonyabb, szervezettebb, gyorsabb ügyintézés

Képviselő-alpolgármester új szerepben
Tavaly július óta dr. Kancz Csaba irányítja kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal munkáját. A korábbi tatabányai önkormányzati képviselővel és alpolgármesterrel az eltelt időszakban végzett munkájáról, a
hivatal átszervezéséről, fociról és magánéletről beszélgettünk.
– Nyolc év képviselői és négy év alpolgármesteri munka után nem hiányzik a választóival való személyes kapcsolat?
– Természetesen hiányzik, hiszen 2006-ban
a tatabányaiaknak, és szűkebb választókerültemben az alsógallaiaknak köszönhettem,
hogy képviselhettem őket Tatabánya MJV
önkormányzatában. Sokat találkoztam emberekkel, mindig igyekeztem gondjaik, problémáik megoldásában segíteni, és több időm
jutott a társadalmi kapcsolatok ápolására is.
Azt azonban tudomásul kell venni, hogy a
mi pártunkban nem pozíciókat osztanak,
hanem feladatokat. A FIDESZ-be egyébként
2002-ben, a választási vereség után léptem be,
mert úgy éreztem, hogy a korábbi időszakban – minden hibájával és rossz döntéseivel
együtt – jó irányba indult el az ország szekere. Most kormánymegbízottként is teszem a
dolgomat, ezt a feladatot bízták rám, ennek
igyekszem maximálisan megfelelni.
– Teljes erővel vetette bele magát a városi és
megyei labdarúgóéletbe. Mit sikerült ezen a
területen felmutatni?
– Ha csak Tatabányát nézzük, elmondhatom,
hogy elsősorban infrastrukturális területen
sikerült sok mindent tenni a labdarúgásért.
Pótoltuk azokat a futballpályákat, amelyek
megszűntek a rendszerváltozást követő 20-25
évben, hiszen hét pályát sikerült megépíteni
vagy felújítani. A megyénk többi településén
is jelentős előrelépések, fejlesztések történtek
ezen a téren. Megyeszékhelyünkön a közeljövőben a régi Bányász pálya is megújul, ez
büszkeséggel tölt el. A csapat NB III-ba való
visszaesése sajnos kudarctörténet, de láthattuk ebben a szezonban, hogy ez a tatabányai6

nál erősebb kluboknál is könnyen megtörténhet. Véleményem szerint csak az utánpótlást
középpontba helyezve fejlődhet tovább a helyi labdarúgás. A fiatalokra támaszkodva kell
újra építkezni, nem pedig jól fizetett zsoldosokkal érni el látszateredményeket. Ezen kell
dolgozni a jelenlegi vezetésnek.
– A kormányhivatalban április elsejétől
újabb jelentős átszervezések történtek. Mit
jelent ez a gyakorlatban?
– Áprilistól összevontuk a korábban önálló
hatáskörrel rendelkező szakigazgatási szerveket, illetve további államigazgatási szervektől vettünk át feladatokat. Az átalakítás
célja az ügyek még gyorsabb elintézése, korábban ugyanis nem mindig lehetett tartani
a 21 napos határidőt a szakhatósági eljárások
miatt. A belső integrációval a kormányhivatal 15 szakigazgatási szervéből 10 főosztály
alakult ki. 12%-ról 8 százalékra csökkent a
vezetői szint, ami a vállalkozói szférában is
elfogadható, egészséges arányt jelent. Mindezek mellett a kistelepüléseken kulcsszerepe
van a megújított ügysegédi rendszernek, ezt
mutatja, hogy több településén már meg kellett hosszabbítani a munkatársak kint létének
idejét. Cél, hogy a kormányablakban intézhető valamennyi ügyben tudjanak tanácsot
adni, ehhez nyújt majd segítséget számukra
a tudástár, hiszen várhatóan nyárra lesz kész
egy informatikai fejlesztés, amelynek révén az egyszerűbb esetekben már tényleges
ügyintézésre is sor kerülhet a munkatársak
jelenlétével. Mindemellett tovább zajlik az új
kormányablakok fejlesztése, feladatainak bővítése. A jelenlegi négy – két tatabányai, egy
oroszlányi és egy dorogi – mellett legkésőbb

szeptemberig további négy kormányablakban fogjuk kiszolgálni az állampolgárokat.
A négy járási központban: Komáromban,
Esztergomban, Tatán és Kisbéren valósulnak
meg ezek a beruházások.
– A kibővült feladatkörök szakképzett, elkötelezett kollégák meglétét teszik szükségszerűvé. Mikorra várható a közigazgatási
dolgozók életpályamodelljének bevezetése?
– A mostani integrációs folyamatra is azért
volt szükség, hogy legyen egy tiszta, jól átlátható rendszer. Ha ez megvalósul, akkor szabad bele pénzt tenni, és akkor lehet elindítani
az életpályamodellt. Ez persze majd az első
fizetési szelvényen fog látszani, amelyet 2016
nyarán kaphatnak kézbe a kollégák. Mindenki nagy várakozással tekint az életpálya-modell bevezetése elé, hiszen a közhiedelemmel
ellentétben egyáltalán nincsenek túlfizetve a
közigazgatásban dolgozó munkatársaink.
– Feladatköre jóval szélesebb lett a korábbinál. Hogy viseli ezt a család?
– A megyei közigazgatás vezetőjeként már
nemcsak egy városrész, vagy város ügyeivel kell foglalkoznom, hanem 76 településsel
kell tartani a kapcsolatot. Ez nagyon idő- és
energiaigényes feladat. A családom mára már
megszokta a fokozott tempót, és azért én is
igyekszem, hogy a legkisebb gyermekem esti
fürdetésére hazaérjek. Ez persze nem mindig
sikerül, de hétvégéken próbálok egy-egy közös kirándulásra, biciklitúrára időt keríteni,
hiszen a család a legfontosabb az ember életében.
vk.
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Letették

a sportcsarnok alapkövét

Tata - Tatán letették a Tatai Atlétikai Club (TAC) új
sportcsarnokának alapkövét, a 450 nézőt befogadó
létesítmény 2016 elejére készülhet el. A 650 millió
forintos beruházás 70 százalékát TAO pályázaton

Háromnapos családi hétvége Dunaújvárosban

„Parázsvarázs”-lat
a Dunaparton

Május utolsó hétvégéjén immár 11. alkalommal rendezték meg Dunaújvárosban a Parázsvarázs Családi Hétvégét. A péntek délutántól
vasárnap estig zajló eseményen mindenki találhatott kedvére való elfoglaltságot. A város legnagyobb szabadtéri rendezvényén, melynek
központi eleme a Parázs-Varázs Grillparti, 300 asztalnál főztek profi
és amatőr csapatok, és összességében több mint tízezren voltak kíváncsiak a programokra.
Folyamatos programokkal várta a
városlakókat és a környéken élőket
az alsó Duna-part. A péntek este az
együttesekké volt: a Kapuzárási Pánik,
az LGT Emlékzenekar és a Hooligans
gondoskodott a jó hangulatról, éjjel pedig retro diszkóban szórakozhattak a
látogatók.
Szombat délelőtt a Dunaújvárosi Sárkányhajó Kupa zajlott, és harmadik
alkalommal szurkolhattak a nézők a
Parázs-Kupa kispályás focitorna csapatainak. Délután négykor kezdődött
a Parázs-Varázs Grillparti az ünnepélyes tűzgyújtással. A Parázs Varázsra
készülő sütögető-főzőgető stáboknak
a jeget és a faszenet a szervezők biztosították. A főzőversenyre nevezők
produktumait zsűri értékelte, akik
járták az asztalokat, és keresték az
egyedi és különleges ízeket. Természetesen a legjobbak díjakat vihettek
haza.
Az estet most is koncertekkel - Ed Philips és a Memphis Patrol, Roy és Ádám,

Neoton Família - valamint retro diszkóval zárták.
A vasárnap a gyermeknap jegyében
zajlott, melyet esélyegyenlőségi nap
színesített. Az alsó Duna-parton ingyenes programok: utazó vidámpark,
kirakodóvásár, trambulinok, kalandpark. labirintus, kézműves sátor és
számos színpadi produkció, gyerekelőadás várta a kicsiket. Dunaújváros
az idei évben is csatlakozott az Ezer
Lámpás Éjszakája programhoz, melynek részeként a neves előadók színpadi
műsora mellett, világító lufikat engedtek fel a résztvevők az égre, ezzel is
mintegy „segítve” az eltűnt gyermekek
hazatalálását. A helyi fellépőket a színpadon a Halott pénz, Fatima, a New
Lewel Empire követte, záróakkordként
pedig Szandi, Péterfy Bori és a Love
Band szórakoztatta a nagyérdeműt. A
„Parázsvarázs-lat” idén is megtörtént,
megközelítően 12 ezer embert hozott
össze a dunaújvárosi Duna-part.
-réz

nyerte el az egyesület, a 200 millió forintos önerőt
a város költségvetése biztosítja - mondta el a rendezvényen Michl József polgármester. A Kőkúti Általános Iskola és a Református Gimnázium mellett
épülő sportcsarnokban mobil lelátókat helyeznek
el, így délelőtt egyszerre három osztálynak is tarthatnak tornaórát, délután pedig a TAC kézilabdaszakosztálya, illetve az NB I B-s férfi és az NB II-es
női csapat használhatja.

Megemlékezés

a török

uralom végéről

Székesfehérvár - A város török uralom alóli felszabadulásának 327. évfordulója alkalmából tartottak
megemlékező ünnepséget a Nemzeti Emlékhelyen,

ahol a Hermann László Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola diákjai adtak műsort, majd a
Középkori Romkert külső falán elhelyezett emléktáblához vonultak és helyeztek el koszorút a résztvevők. Az ünnepi megemlékezésen Székesfehérvár
Önkormányzatának képviseletében jelen volt Földi
Zoltán, a Humán Közszolgálati Szakbizottság elnöke is.
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Berhida konkrét tervekkel készül az új uniós pályázatokra

A hátrányból előnyt kovácsolva

Érezhetően lelassult az elmúlt évek alatt a hazai gazdaságfejlesztés, lassan kifutnak az előző ciklusban megkezdett
projektek, újak pedig még nem indultak. Mindez hátrányosan érinti a gazdaság szereplőit. A két ciklus közötti időszak
üresjárattal, várakozással telik. Vagy mégsem? Pergő Margit, Berhida polgármestere épp az ellenkezőjéről számolt be
lapunknak. Lezárták a futó programokat, és teljes gőzzel folyik az előkészítő munka, tervek születnek, engedélyeztetési
eljárások zajlanak, a városvezetés felkészülten várja az új uniós forrásokat.
- Milyen fejlesztésekkel zárták a 2007-2013as ciklust? Mindent sikerült befejezni?
- Az elmúlt időszakhoz kötődő látványos
beruházásunk a Leader-Kultúrparkunk létrehozása, majd továbbfejlesztése volt. Ez
sokat jelentett a településen élők számára. A
második ütemben tovább tudtuk bővíteni a
területet, gördeszka- és kerékpár-pálya épült,
közös helyiséget, kerti sütőt és újabb játszóteret adhattunk át.
- Emellett két járdaépítésre is futotta, az Orgona utcában egyáltalán nem volt kiépített
járdaszakasz, a Veszprémi úton pedig volt
ugyan, de rendkívül rossz állapotban, ezt a
Közútkezelővel összefogva tudtuk rendbe
tenni.
- Várjuk az újabb pályázati forrásokat, és
igyekszünk ezekre alaposan felkészülni. Saját erőből nem tudunk nagy volumenű fejlesztéseket finanszírozni, viszont arra mindig nagy gondot fordítottunk, hogy legalább
kész, engedélyes terveink legyenek. Ez sem
kis költség, tízmilliókról beszélünk.

lyai szerint működött. Most ez megváltozott.
Tárgyaltunk a nagyvállalatokkal, észrevételezési lehetőséget biztosítottunk a kisebb
vállalkozásoknak, és egységes szabályozást
alkottunk az érintettek igényeinek figyelembevételével. Ez nagyon komoly előrelépés,
hiszen ezek a szabályok innentől kezdve
mindenkire egységesen vonatkoznak, éppen
ezért a különféle engedélyeztetési folyamatokat is egyértelművé teszik, és ezáltal gyorsítják. Ez nagy előnyt jelent például egy pályázat benyújtásakor. Valamennyi fél számára
– pályázó vállalkozás vagy önkormányzat,
építési hatóság – adottak a feltételek, egyértelműek a viszonyok, így minden rendelkezésre áll a gyors döntéshez.
Fontosnak tartottuk ezt azért is, mert az építésügyi hatóságok koncentrálásával a helyi
önkormányzatoktól elvették az ilyen jellegű
döntéseket, azok részben járási, részben pedig nagyvárosi szintekre kerültek. Egy ilyen
egységes rendezési terv valamennyi szereplő
számára egyértelmű helyzetet teremt.

- Hogyan lehet előre felkészülni?
- Az első nagy lépés a város egységes rendezési tervének megújítása volt, ezt már
be is nyújtottuk, az Állami Főépítészi Iroda
záróvéleményére várunk. Nagyon fontosnak
tartottuk ezt a munkát, éppen ezért kellő alapossággal, körültekintéssel végeztük azt el.
A korábbi rendezési tervünk a Peremartoni
Ipari Parkot önálló, független területként
jelölte meg, melyre az egységes elvek nem
vonatkoztak, saját – sajnos íratlan – szabá-

- Milyen konkrét terveket sikerült előkészíteni?
- Több 50 éves intézményünk van, melyek
mindegyikénél aktuális egy nagygenerál:
óvoda-bölcsőde, Ady Endre Általános Iskola,
Petőfi Művelődési Ház – itt már tavaly megszületett a döntés a felújításról. A cél szinte
mindenütt azonos: az épületek energetikai
felújítása, azaz nyílászárócsere, hőszigetelés,
födémszigetelés, fűtési rendszerkorszerűsítés, napelemek beépítése. Az óvodában sze-
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retnénk egy plusz tornaszobát kialakítani,
a peremartoni művelődési ház 400 fős színháztermét, mosdóját, valamint az Ady iskolát
akadálymentessé tenni. Ugyancsak kitűzött
cél, hogy Berhida rendelkezzék egy modern,
akadálymentes városi könyvtárral is. A régi
berhidai művelődési ház nagy színháztermét
a földrengés annak idején tönkre tette, azóta használaton kívül van. A tervek szerint
ez lebontjuk, és a helyére egy új könyvtár
épülhet, mely már képes lesz megfelelni a
XXI. század kihívásainak. A művelődési ház
emelete ezzel megüresedne, a régi könyvtár
helyén egy 120-130 fős közösségi helyiséget
szeretnénk kialakítani. Ezt sajnos túl drága
lenne akadálymentessé tenni, de szerencsére
a városban több olyan lehetőség is adódik,
ahol viszont ez megoldott: van egy 80 fős házasságkötő termünk, egy kisebb terem, ahol
kiállításokat szoktunk rendezni, az Ady iskolában 100-130 fő befogadására alkalmas
helyiség, ahol bálokat, egyéb rendezvényeket
is tarthatunk.
- Ezen felül tervezzük még egy szociális gondozási központ kialakítását, ahol a családsegítés, az ifjúságvédelem, az idősekkel való
foglalkozás kerülhetne a középpontba. Jelenleg is működik családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatunk, de ez sajnos nem elegendő a
felmerülő problémák orvoslására.
- Akad tehát teendő bőven. Szeptember-októberre várják az önkormányzatok az új pályázati ablakok nyitását. Addig még rengeteg a
tennivalónk.
- réz
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Bábolnán nyugodt, kiegyensúlyozott évet zártak

Szabadidőparkot és tanuszodát terveznek
Annak ellenére, hogy 2014-ben három választást is lebonyolítottak, kiegyensúlyozott és nyugodt évet zárt a bábolnai
önkormányzat. Takarékos gazdálkodásuknak köszönhetően pénzügyeik rendezettek voltak, intézményeiket pedig zökkenőmentesen tudták működtetni – tudtuk meg Dr. Horváth Klárától, a kisváros polgármesterasszonyától.

– Mindezek mellett még beruházásokra is futotta – tette hozzá a városvezető -, néhány fontos
fejlesztést is meg tudtunk valósítani. Megépült 500 adagos főzőkonyhánk, amely a legfőbb álmunk volt már hosszú évek óta. Innen
szolgáljuk ki az óvodát, a bölcsődét, az általános iskolát, az idősek klubját, a konyha bonyolítja a szociális- és a vendégétkeztetést is. Nem
csoda, hogy teljes kihasználtsággal működik.
Emellett két településkép javító beruházást is
lebonyolítottunk. Egyik az Ácsi út bevezető
szakaszának felújítása, amihez kapcsolódóan
még ebben az évben befejezzük a régi buszmegálló felújítását. Foglalkoztunk a szabadidőközpont végleges befejezésével is, ahol egy
nemzetközi minősítésű tekepályát építettünk,
amely az országban az első tíz közé tartozik
minőségében.
– Meg kellett alkotniuk gazdasági programjukat a következő öt évre. Melyek a program
legfontosabb elemei?
– Az új képviselőtestület komoly egyeztetéseket folytatott a város gazdálkodó és társadalmi
egységeivel, szervezeteivel, fórumokon, levélben megkérdeztük a lakosságot is, hogy mire
lenne szükség Bábolnán. A vélemények alapján állítottuk össze 16 pontos programunkat,
amelyet további társadalmi egyeztetésre, in-

ternetes oldalunkra is feltettünk. Ezt követően
fogalmaztuk meg a végleges változatot. A dokumentum természetesen állapotfelméréssel,
helyzetelemzéssel kezdődik, megfogalmazza
az intézmények üzemeltetésével kezdve pénzügyi adottságainkon keresztül lehetőségeinket, elképzeléseinket. Bár nagy újdonságokról
nem tudok beszámolni, azért van fejlesztési
terveink között egy nagyszabású célkitűzés
is. A sportcsarnok mellett rendelkezésünkre
áll egy 5-10 hektáros szabad terület, ezt szeretnénk az ötéves ciklusban szabadidőparkká
fejleszteni.
– Mik lennének ebben a szabadidőparkban?
– Megcéloztuk, hogy csatlakozni kívánunk a
kormányprogramban lefektetett tanuszodai
programhoz, már folynak a megvalósítást
előkészítő geodéziai felmérések és geológiai
fúrások. Az említett területen van egy tó is,
ezt szeretnénk csónakázó tóvá, illetve horgásztóvá átalakítani. Emellett közösségi terek,
sétányok, futó utak, játszótér is szerepel elképzeléseinkben. Folynak a látványterv elkészítésének munkálatai, és természetesen várjuk a
pályázati forrásokat, amelyek lehetővé teszik
a beruházást. Hangsúlyozom, hogy öt évre
szóló, tehát költségvetési éveken áthúzódó
projektről van szó.

– Gondolom, vannak kisebb volumenű terveik is.
– Természetesen. Lebontottuk a régi konyhát,
ezen a területen indul egy közpark kialakítása,
ezt saját büdzséből finanszírozzuk. Szeretnénk
itt a hivatal mellett elhelyezni az életfát, amelyre felvéssük a bábolnai újszülött gyerekek neveit. Korábban minden évben fürdőt akartunk
fejleszteni, 2010-ben elkészült a tanulmányunk
is a termálvíz hasznosítására. Szerencsére beláttuk, hogy ezt saját erőből nem tudjuk megcsinálni, mert azóta már belepusztultunk
volna a működtetés költségeibe. Most a képviselőtestület megfordította a dolgot, a vizet
lehozzuk ide csövön, és ezzel fogjuk terveink
szerint melegíteni a tanuszodát, és tölteni a
medencéket, erről most folynak az előzetes tárgyalások. A kertészet létrehozása is megfogalmazódott ötletként, ahol a tanuszodából kifelé
vezető víz hőjét szeretnénk hasznosítani. A
meleg víz azon 8-12 bérlakás fűtését is biztosíthatná, amelyeket egy magántársaság kíván
építeni Bábolnán. Fontosnak tartjuk a fiatalok
itthon tartását, ezért folytatjuk ösztöndíjprogramunkat, és 500 ezer forintnyi támogatást
adunk azoknak, akik városunkban akarnak
építkezni, vagy használt ingatlant vásárolni.
– Kulturális téren milyen események színesítik az itt lakók életét?
– Idén ismét lesz Kukorica Fesztivál, ahol a legszélesebb igényeket próbáljuk meg kielégíteni.
Több kisebb attrakció – játszóház, mászó-fal,
íjász- és légi bemutató, karate, sportversenyek
– mellett elfogadta meghívásunkat Tóth Vera
is, a mulatós zene kedvelőinek pedig a Sógorok együttes tart fergeteges műsort. Örvendetes civil szervezeteink aktivitása is, januárban
például megalakult a Bábolnai Hölgyek Egylete, amelynek célja a sport, az egészségmegőrzés, szűrések, városfutás, nyári táborok
szervezése, helyi piac működtetése és gazdasági tanácsadás is. A Mérföldkő Turisztikai
Egyesület 2010-ben alakult, sajnos vezetője,
Bierbauerné Magdika, aki kiválóan vezette a
csoportot meghalt, így most a helyére másik
személyt kell választani. Horgász egyesületünk és polgárőreink is nagyon jó eredményeket tudnak felmutatni. Most költöztetjük őket
új helységbe, új irodába, új autót kaptak, tehát
őket is támogatja az Önkormányzat. Mindegyik terület nagyon aktív, így az idősek klubjában működő Vadvirág Néptánc Együttes is.
Mindenki teszi a dolgát, hogy jobb, szebb életünk legyen városunkban, Bábolnán.
veér
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Lázár János adta át a felújított műemléképületet

Újra látogatható az Esterházy-kastély Pápán
Újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt a pápai Esterházy-kastély. A teljesen felújított főúri épületre már a nyitáskor sokan kíváncsiak voltak, 11 órára, az állandó tárlatok megnyitójára pedig megtelt érdeklődőkkel a földszinti előtér. A kastély kínálta látnivalók
két különlegessége a két kiállítás, hiszen Nemcsics Antal színkutató, festőművész és Cziráki Lajos festőművész, grafikus Pápa városának két meghatározó és kiemelkedő alkotója, akiknek munkái méltó helyet kaptak a város legjelentősebb műemléki épületében.
A kiállítás megnyitón Áldozó Tamás polgármester köszöntötte Nemcsics Antalt és
Cziráki Lajos özvegyét, köszönetet mondva nekik együttműködésükért, életművük
hazahozataláért. Mint mondta, az elmúlt
időszakban nagyon sokat dolgoztak azon,
hogy megerősítsék a pápaiak hitét abban,
amit eddig is tudtak: a város nagyon gazdag és ebből a gazdagságból évről évre egyre többet tud megmutatni a világnak.
- Nagyon gazdagok vagyunk mi pápaiak azért
is, mert azok, akik ehhez a városhoz kötődtek, itt
születtek, dolgoztak, alkottak, azok ezt a kötődést
soha nem felejtik el és messze földről visszahozzák nekünk megmutatni azt, ami életművük része. Isten hozta Cziráki Lajost és Nemcsics Antalt itt az Esterházy-kastélyban!
A városvezető kiemelte, jelentős mérföldkőhöz érkezett az Esterházy-kastély rekonstrukciója, hárommilliárd forintot költöttek
az épületre az elmúlt években és várják a
további támogatásokat a munka folytatásához, hogy még többet megmutathasson a
város gazdagságából a világnak.
A tárlatok megtekintése előtt Lakatos József restaurátor, a Magyar Nemzeti Galéria
munkatársa is üdvözölte a kiállítóhelyek
létrehozását és gratulált Pápa városának
ahhoz, hogy e két jeles képzőművész munkáinak méltó helyet biztosított a felújított
Esterházy-kastélyban.
Cziráki Lajos életművéből a korai alkotások
kerültek vissza Pápára, az 1960-70-es években készült festményeit láthatják az érdeklődők. A tárlat kapcsán a művész özvegye
örömét fejezte ki, hogy férjének munkái
ilyen otthonra találtak és bízik abban, hogy
a tárlat további Cziráki alkotásokkal bővülhet.
A délelőtti kiállítás megnyitók után az épület ünnepélyes átadását 17 órakor tartották
az Esterházy-kastély belső udvarában. A
gyönyörűen felújított főúri épület átadási
ceremóniáján jelen volt Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter, dr. Kovács
Zoltán és Kontrát Károly országgyűlési
képviselő, államtitkár is.
A kastélyudvaron tartott ünnepélyes átadáson Áldozó Tamás polgármester emlékeztetett: közel tíz évvel ezelőtt készítettek a pápaiak körében egy közvélemény-kutatást a
tervezett beruházásokról, és akkor a helyiek
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a legnagyobb arányban az Esterházy-kastély felújítása mellett tették le a voksukat.
– Azóta nagy utat tettünk meg. Ma egy nagyon jelentős mérföldkőhöz értünk, sok pénzt
elköltöttünk, a rekonstrukció elkészült, és ezen a
hétvégén csupán annyi a dolgunk, hogy ezt ízlelgessük, valamint elhiggyük, hogy a kastély a
miénk. Aztán hétfőtől nekiállhatunk folytatni ezt
az utat, hiszen nagyon sok munka van még hátra
– fogalmazott a polgármester.
Lázár János beszédében kiemelte, kivételes adottságú települése Magyarországnak
Pápa, amelynek fantasztikus barokk belvárosában igazi ékkő a kastély-együttes. Mint
mondta, egy régi épület felújítása becsületbeli kötelessége az utódoknak, emellett pedig azért is fontos, hogy a 21. században
legyen fogalmunk a könnyed 18. századi
szépségről. Megjegyezte, Pápa városának
nagy szerencséje van, hogy a magyar történelem elmúlt 500 évének egyik legfontosabb
családja, az Esterházy-család élete összefo-

nódott ezzel a településsel. A Miniszterelnökséget vezető miniszter külön megemlített három Esterházyt, Miklóst, Ferencet és
Károlyt, akik rengeteget tettek a pápaiakért
és a városért: többek között templomot, kórházat és iskolát alapítottak.
– A személyes élettörténetük arról szólt, hogy
felelősséget viseltek a népért, a városért, az országért – hangsúlyozta Lázár János.
Megfogalmazása szerint az Esterházyak
példája jó minta minden pápai számára a
polgári felelősségvállalásról, valamint arról, ha az embernek vagyona van, akkor kötelessége hozzájárulni a haza védelméhez,
előrejutásához.
– A mai gazdagok, bankárok tanulhatnának a pápai Esterházyaktól – hangsúlyozta a miniszter, majd hozzáfűzte, akinek több adatik a
jóból, több adatik a felelősségből is.
TO
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Februárban avatták fel dr. Kenessey Gyula,
a tragikus sorsú főszolgabíró emlékművét

Addig nyújtózkodnak, ameddig a takaró ér

Sárbogárdon tízmilliárdos tervet készítettek
A Fejér megyei város képviselőtestülete is elkészítette középtávú fejlesztési koncepcióját. Terveik, elképzeléseik a realitás
talaján állnak, nem akarják, hogy meggondolatlan beruházásokkal adósságba sodorják magukat. Dr. Sükösd Tamás
polgármesterrel beszélgettünk.
- Több meghívót is kaptunk az elmúlt időszakban Sárbogárdról, amelyek ünnepélyes
átadásokra invitáltak bennünket. Milyen
eseményekről volt szó?
- Kezdjük azzal, hogy tavaly októberben befejeződött a Zengő Óvoda fűtéskorszerűsítése, és
a nyílászárók cseréje. 27 millió forintot nyertünk a BM pályázatán, ebből sikerült megoldani ezt a felújítást. Új, kondenzációs gázkazánt
telepítettünk 66 új radiátorral, a használati meleg-víz biztosítására pedig 6 db napkollektort
szereltünk fel. 413 óvodásunk van, gyakorlatilag teljes a kihasználtság, így fontos volt a gyerekek kényelmének biztosítása, nem is beszélve az energiaköltségek csökkenéséről.
- Februárban, halálának évfordulóján avattuk
fel az Emlékparkban dr. Kenessey Gyula volt
sárbogárdi főszolgabíró emlékművét, amely a
Miniszterelnökség által kezelt Civil Alap forrásaiból valósult meg, és Pető Hunor Munkácsy-díjas képzőművész alkotása. A főszolgabíró a két világháború közötti Fejér vármegyei
közélet meghatározó alakja volt, és a vészkorszak idején a leghatározottabban fellépett
a nyilas mozgalmak ellen. Bár nem volt zsidó
származású, Szálasiék 1944-ben letartóztatták,
és hetven éve Dachauban vesztette életét.
- Régi álmunk valósult meg, amikor március
utolsó napján Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter átadta a járási Kormányablakot. A korábbi okmányiroda helyén található, hét munkaállomással, fotófülkével. Az
önkormányzatnak ebben együttműködő, valamint tulajdonosi szerepe volt. Nagyon örülök,
hogy hozzájárulhattunk ahhoz, hogy a XXI.
század közigazgatási kívánalmainak megfe-

lelő hivatal jött létre az állampolgárok gyors,
rugalmas és egyszerű ügyintézésére.
- Az önkormányzat elfogadta Sárbogárd középtávú fejlesztési tervét. Milyen beruházásokban gondolkodnak a következő öt évben?
- A tennivaló rengeteg, ezt mutatja az is, hogy
egy vaskos kötetet tesz ki a koncepció. Pályázati forrásokban, minél nagyobb támogatástartalmú beruházásokban gondolkodunk, hiszen
egy közepes méretű városban nagyon meg
kell gondolni, hogy mire költjük a pénzünket.
Persze lehet építeni sok mindent, de gondolni
kell ezek fenntartására is, hiszen általában ott
kezdődnek a problémák, amikor megjön az
első villanyszámla, és azt ki kell fizetni. Rövid
távú terveink az előző uniós pénzügyi ciklusból visszamaradt pénzekre alapoznak, hiszen
ezekre a hátrányos helyzetű települések pályázhatnak. Ebből a forrásból szeretnénk megvalósítani a Városháza épületének energiaracionalizálását, illetve az egyébként szépen
felújított művelődési házunkban a színházterem felújítását.
- Márciusban kiemelt kormányzati programmá
minősítették tanuszodánk építését, megszületett a döntés arról, hogy az állam 100%-ban
finanszírozza, nem kell hozzátenni a 15%-os
települési önrészt sem. A jövő tanév második
félévétől a mindennapos testnevelés része lesz
az úszás oktatása, így a tanuszoda megépülésével nem kell 1800 diákunknak az amúgy
zsúfolásig leterhelt dunaújvárosi uszodába
utazgatni. A másik – szintén központi forrást igénylő – projektünk a multifunkcionális
sportcsarnok építése. Ez azért is fontos, mert

az egész országgyűlési választókerületben
nincs egy olyan szabványos csarnok, ahova
egy rendes, szabályos kézilabdapálya beférne.
- Engedélyes tervekkel rendelkezünk a Sárszentmiklósra vezető kerékpárútra, ez reményeink szerint megyei forrásból valósulhat
meg. Örök problémánk a csapadékvíz elvezetése. Itt is készen állnak a tervek, szeretnénk
több lépcsőben, a pályázati lehetőségek függvényében ezt is megvalósítani. Méltatlan körülmények között működik a mentőállomás
és a rendőrség is, reményeink szerint itt is lesz
elmozdulás. Saját erőből – mintegy 10 millió
forintból – megkezdjük a közterületi kamerarendszer kiépítését, ugyanis nem nyertünk az
erre kiírt pályázaton. Több, kisebb-nagyobb
infrastrukturális beruházást is tervezünk, valamint a közmunkások foglalkoztatását a mezőgazdaság irányába orientáljuk, egy térségi
gyümölcsfeldolgozót szeretnénk létrehozni.
Megnyílt a városban a termelői piac, ahol az
önkormányzat terményei jóval olcsóbban megvásárolhatók a kereskedelmi árnál, népszerű is
a lakosság körében.
- Ha összeadjuk a tervek forrásigényét, mekkora összeget kapunk?
- Hogyha mindent összeadunk, akkor bizony
10 milliárd forint feletti összegről van szó. Azt
gondolom, hogy akinek nincs terve, az nagyon
komoly hátránnyal indul a pályázatokon, ezért
is költöttünk a tervezésre sokat. Reményeink
szerint most már a megvalósítás fázisa következik!
vk
11

ÖNKORMÁNYZAT

Gazdag programokkal várták a vendégeket a Rácalmási Városvédők

Almavirág Fesztivál Rácalmáson

Hetedik alkalommal ünnepelték a tavaszt, a megújulást a rácalmási Jankovich-kúriában az Almavirág Fesztiválon. A kicsit borongós – de esőmentes – délelőttöt szikrázó napsütés követte, így igazán szép élményben lehetett részük azoknak,
akik kilátogattak a Duna parti kisváros egésznapos eseményére. A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke,
Bodnár Sándor - mint mindig -, most is mosolyogva fogadott.

- Ma már szinte mindenki tudja, hogy a
sikeres rácalmási fesztiválok mögött a
kizárólag önkéntesekből álló Városvédők
állnak. Idén milyen volt a csapatmunka?
- Rutinszerű. Ősszel még szinte véget sem
ér a Tökfesztivál, mi már kezdtük is a tavaszi Almavirág Fesztivál szervezését. Január
végén már a konkrét programokat szerveztük. Egy-egy területért felelős „reszortosaink” vannak. A legnagyobb munka minden
évben a kiállítók és az árusok kiválogatása.
Tízszeres a túljelentkezés. A minőséget és a
széles, színes választékot tartjuk szem előtt.
- Tulajdonképpen miről szól az Almavirág
Fesztivál?
- Egy programsorozat a sport, a kultúra, az
egészség jegyében. A helyi nordic walking
klub szervezésében túra indult a csodálatos
Duna parton haladva; kedvcsináló sporteszköz bemutató zajlott, melyet több éve
már a Decathlon szponzorál. Ugyancsak
hagyománya van már a komplett egészségügyi szűrésünknek, a dunaújvárosi orvosok, szakápolók települnek ki egy délelőttre.
Itt nem kell időpontot kérni, heteket-hóna-
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pokat várni. Sokan éltek most is a lehetőséggel, évente 80-100 szűrés történik, több
talán bele sem férne az időbe. Mindezt komoly eredménynek tartjuk, hiszen akik ezt
igénybe veszik, lehet, hogy az egészségügyi
rendszeren keresztül soha sem jutnának el
hasonló szűrésekre.
- Milyen programokkal csalogatták idén a
kicsiket, nagyokat?
- A délelőtt mindig a gyerekeké, a helyi alkotócsoportoké. Rendszerint a rácalmási
Violin Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak bemutatójával kezdődik a színpadi műsor, az idén sem volt ez másképp. A fiatalok
minden évben bekapcsolódnak a fesztivál
szervezésébe, és készülnek a fellépésükre.
Most például a településünk bevezető szakaszán felállított almafára készítettek díszalmákat, illetve hungarocellből kivágott
almákkal tették ünnepivé a virágágyásokat.
Ebben az évben különösen sok gyerek kapcsolódott be a fesztivál szervezésébe, mert
az iskola egyesülete beolvadt a miénkbe,
így a gyerekek már Városvédőként vették ki
a részüket a közös munkából. Ezzel leginkább az a célunk, hogy
gondoskodjunk a fiatalításról, az utánpótlásról.
- A nagyszínpadon egy
jazz balett bemutatóval
folytatódott a rácalmási
tehetségek bemutatkozása, majd a Mesevilág
Bohócok és az Aranyudvar Mesezenekar szórakoztatta a nagyérdeműt.
Az óvodások is műsorral készültek, végül a
délelőttöt a Violin Alapfokú Művészeti Iskola
tanulóinak
showtánctársastánc
bemutatója
zárta.

- A délutáni programok már inkább a felnőtteknek szóltak. A Nagyecsedi Fekete
Szemek – vagy ha úgy jobban tetszik, Bódi
Guszti csapata – nagy sikert aratott. Egy
másik réteget igyekeztünk megszólítani a
Bandy Band jazzegyüttes meghívásával. A
helyi csoportok bemutatkozását a felnőttek
esetében is fontosnak tartjuk, éppen ezért
hagyományos módon a Rácalmási Napsugár Asszonykórus számára is lehetőséget
adtunk a fellépésre. A Rácalmási Tökfesztiválon hirdettük meg „A legtökösebb iskola”
versenyünket, a nyertesek az Almavirág
Fesztiválon is színpadra léphettek. A helyi
csoportok bemutatóit a Bombajó Aerobic
csoport és a Rácalmási Barina Néptánccsoport műsora zárta.
- Az esti első fellépőnk a SwampSixty Rock
Band volt, őket a Zorall Zenekar, majd
Majka és zenekara követte, és az est záró buliját a Balkán Fanatik szolgáltatta. A programok szervezésénél rendszerint a fiatalokra
hallgatunk, az ő javaslataik alapján állítjuk
össze a repertoárt.
- Az egésznapos program-kavalkádot kézműves foglalkozások, kiállítások, gyerekjátszók, póni lovaglás és számtalan kóstolnivaló finomság kísérte.
- Milyen „almás” elfoglaltságok, illetve finomságok várták a fesztiválózókat?
- Elsősorban az almás süteményeké volt a
főszerep, 150 kiló alma fogyott el egyetlen
nap alatt! Az almás sütemények készítői
egy verseny keretében is összemérhették
tudásukat. Azok, akik az otthon elkészített
finomságot magukkal hozták a fesztiválra,
díjtalanul beléphettek. Ugyancsak népszerű
volt az almahámozó versenyünk is. Elképesztő, de egy-egy almáról akár 100 méternyi héjat is képesek lehámozni a legprofibb
indulók. Reméljük jövőre – a terveink szerint már kétnapos rendezvényünkön - még
többen kipróbálják majd tehetségüket!
-napsugár

Gazdaság, vállalkozás
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„Mi folyamatosan annaktudatában dolgozunk, hogy egy vállalkozáscsak annyira lehet
sikeres, amennyire munkatársaiazzá teszik. Azon vagyunk, hogy kollégáinkmotiváltak
legyenek, azonosulni tudjanaka vállalat céljaival, és hozzáértésükkel,szakmai felkészültségükkel járuljanak hozzáezek eléréséhez.”
Szilágyvári Péter

Dorog
A rendszerváltást követő években a
földgáz bevezetése, a PB-gáztartályok
telepítése óriási lendületet adott a hazai gáziparnak,és ezzel együtt a gázipari szakemberképzésnek. Új szakmák
születtek, új képzésekre volt szükség. A
DUNAGÁZ Zrt.–t alapítói azzal a céllal
hozták létre, hogy a gázipari képzés központjává tegyék azt.
Cikkünk a 14. oldalon

Új buszpályaudvar épült Móron
„A közösségi közlekedés feltételeinek javítása a Móri kistérségben” -KDOP-4.2.311-2012-0005– című projektre benyújtott pályázaton Mór Város Önkormányzata a járási önkormányzatokkal (Bodajk, Bakonycsernye, Balinka, Csákberény,
Isztimér, Kincsesbánya, Magyaralmás, Pusztavám, Söréd) konzorciumban, 399,
97 millió forint támogatást kapott. Saját erővel kiegészítve, több mint 500 millió forintból valósult meg közel 5000 négyzetméteren Mór városában az új autóbusz-pályaudvar, a környező településeken pedig modern buszvárókat létesítettek. A modern autóbusz- pályaudvar ünnepélyes átadásán beszédet mondott
Tasó László a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikai államtitkára,
és Törő Gábor országgyűlési képviselő is. Az átadást jelképező szalagot Törő
Gábor, Fenyves Péter polgármester és Tasó László vágta át.

Komárom-Esztergom
megye
A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” és a Magyar Iparszövetség Szociális, Kulturális és Sport Alapítványa 2015. május 30-án tartotta Országos
Szabadidő Sportnapjáta komáromi WF
Szabadidő Parkban. Idén a sporthorgászok, a sakkozók és az asztaliteniszezők
mérhették össze tudásukat, közülük a
legjobbak különféle díjakat vihettek haza.
Cikkünk a 20. oldalon
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25 éves a DUNAGÁZ Gázipari Oktató és Minősítő Zrt.

A gáziparral együtt fejlődtek

A rendszerváltást követő években a földgáz bevezetése, a PB-gáztartályok telepítése óriási lendületet adott a hazai gáziparnak és ezzel együtt a gázipari szakemberképzésnek. Új szakmák születtek, új képzésekre volt szükség. A DUNAGÁZ
Zrt.-t alapítói azzal a céllal hozták létre, hogy a gázipari képzés központjává tegyék azt. Gáspár Jánosné, megalakulása
óta részt vett a cég irányításában, tíz éve pedig elsőszámú vezetőként áll a vállalat élén. Az évforduló kapcsán a cég
történetének főbbállomásairól, jeles pillanatairól, a társaság jelenéről, jövőjéről kérdeztük.
- Honnan indult a DUNAGÁZ, és mi jelentette az első nagy fordulópontot a cég
életében?
- 1990-ben az OKTÁV Vezető Képzőközpontból váltunk ki. A nagy múltú intézmény
elsősorban vezetőképzéssel foglalkozott,
mi viszont a fizikai dolgozók oktatásában
láttuk a jövőnket. Kifejezetten a gázipar számára képeztünk gázépítőket, műanyagcsőhegesztő szakembereket, eleinte az OKTÁVtól bérelt termekben. Kicsit kinéztek onnan
bennünket, „csöveseket”, és a körülményeink sem voltak ideálisak. Nem csoda, hogy
saját telephelyre vágytunk. Nagy előrelépés
volt, hogy megvettük Dorogon az egykori
Aknamélyítő épületét, mely frekventált helyen, a városba vezető főút mellett helyezkedett el, és kellőképpen tágas volt ahhoz,
hogy a gyakorlati oktatáshoz nélkülözhetetlen műhelyeink is elférjenek. Átalakítottuk,
tetőteret építettünk rá, létrehoztuk oktatási
intézményünket, gyakorlati oktató kabinetünket és szállodánkat.
- A gázszolgáltatók hamar felismerték, hogy
szükség van az új gázipari szakmák oktatására, a folyamatos szakemberképzésre. Alapító tagként mögénk álltak, részt vállaltak a
munkákból. Rájuk szabtuk a képzéseinket,
az ő igényeik szerint alakítottuk ki oktatá14

si palettánkat. Ahogy fejlődött a szakma,
velük együtt fejlődtünk, változtunk mi is.
Szép számadatok fémjelzik ezt a korszakot:
évente 180-200 tanfolyam, 3500-4000 hallgató. Konkurenciával nem kellett számolnunk, ismert és elismert oktatási központtá
váltunk a gáz- és a közműipar területén.
- A privatizáció a gázipari cégeket is érintette. Hogyan hatott mindez a szakma oktatóbázisára?
- Teljesen megváltoztak a tulajdonviszonyaink. A privatizált gázipari cégek kiléptek a DUNAGÁZ Zrt.-ből, a továbbiakban
már nem részvényesként küldték hozzánk
a dolgozóikat, egyre inkább a tanfolyamárak domináltak. Versenyhelyzetbe kerültünk. Szerencsére, a múltunk, az addig
elért eredményeink azért egyfajta védőhálót jelentettek, a gázipari cégek zöme
továbbra is kitartott mellettünk. Persze mi
is igyekeztünk még többet tenni: ápoltuk
személyes kapcsolatainkat, és a gázipar
szakértőivel együttműködve szakmai konferenciákat szerveztünk. Az évente megrendezésre kerülő DUNAGÁZ Szakmai
Napok Konferenciánk célja – immár 23 éve
szakadatlanul - az, hogy évente egyszer bemutassa a gázipart érintő újdonságokat, a

technológiai fejlődést, a jogszabályi változásokat és feltárja az anomáliákat, megoldást keressen rá. Konferenciáinkon a gázipar szakembereinek teret adunk az együtt
gondolkodásra. Egy olyan egyedülálló rendezvényt sikerült életre hívnunk, amelyet,
úgy tűnik, évről évre igényel a szakma, és
amely teljesen egyedülálló országos szinten is. Kitűnő szervezőbizottságot tudhatunk magunk mögött, melynek élén Fülöp
Lajos, gázipari szakértő áll. Az elmúlt tíz
évben az éves programok összeállításával,
folyamatos szervező munkájával, személyes jelenlétével rengeteget tett a konferenciák sikeréért.
- A vezetőváltások is mindig egyfajta fordulópontot jelentenek. Kiknek a neve fémjelzi ezt a 25 évet?
- Szabó György volt a vállalat első vezetője.
2003-ban nyugdíjba vonult, a helyére Illés
Zoltán került. Két év után újabb váltás következett. A cég fejlődése megrekedt, lépnünk kellett, és az új irányt a tulajdonosok
egy új vezetővel képzelték el. Engem tiszteltek meg a bizalmukkal. Óriási előnyt jelentett, hogy a cég alapítása óta – helyettesként
– részt vettem az irányításban, tehát nem a
nulláról kellett mindent kezdenem. Teendő
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bőven akadt így is, hiszen egyfajta mélyponton vettem át a cég vezetését.
- Az első komoly sikert 2006-ban értük el
egy nagyprojekt megnyerésével. Az EON
részére képeztünk át gázszerelőket villanyszerelőkké, illetve villanyszerelőket
gázszerelőkké. Mindennek az értelmét az
adta, hogy a szerelőautóban előírások szerint legalább két szakembernek kellett lennie. Az így átképzett villanyszerelő tudott
segíteni a gázszerelőnek és a gázszerelő a
villanyszerelőnek. .. akettős szaktudásnak
köszönhetően.- Ez a megbízás új lendületet adott a cégnek,
megerősödtünk, az anyagiak terén is stabil
hátteret tudtunkkialakítani, ami lehetővé
tette a fejlesztéseket, újabb projektek indítását, pályázatokon való részvételt. Ez a nagyprojekt segített megalapozni a jövőnket, és
az elmúlt tíz évben azon dolgoztunk, hogy
mindezt képesek legyünk megtartani, illetve továbbfejleszteni. A DUNAGÁZ Zrt.
ma egy sikeres, megbecsült oktatási intézmény, már nem csak a gázipar, hanem a
villamosipar, az elektrotechnika terén is.
- Milyen pályázatokat sikerült megnyerni
és milyen módon járultak hozzá ezek a cég
fejlődéséhez?
- A korábbi uniós fejlesztési ciklusban jelentős többletforrásra tettünk szert. Ennek első eredményeként – 2008-2009-ben
- műanyag hegesztőgéppel gyarapodtunk,
illetve teljes egészében felszereltük fémhegesztő oktatókabinetünket. 2011-ben
- ugyancsak pályázati finanszírozás mellett - mindezt kiegészíthettük egy saját
anyagvizsgáló laboratóriummal. Ennek
keretében beszereztünk egy a varratok
vizsgálatára alkalmas szakítógépet, illetve az azokhoz tartozó eszközöket. Fémek,
fémszerkezeti elemek, hegesztett szerkezetek és műanyagok vizsgálata folyik itt. Erre
azért volt égető szükségünk, mert a nálunk
vizsgázott műanyag hegesztők vizsgadarabjait – varratokat – külső helyszínen, volt
tulajdonosunknál a DÉGÁZ laboratóriumban vizsgáltattuk, amely időközben bezárt.
Mára a befektetett költségeink nagy része
már megtérült, annak ellenére, hogy egyéb
varratvizsgálatra külső megrendelésünk
csak ritkán akadt.
- Ugyancsak nagy előnyt jelentett, hogy
pályázati támogatással megújíthattuk számítástechnikai eszközeinket és szoftvereinket, és bevezethettünk egy vállalatirányítási
rendszert, mely jelentősen megkönnyítette
adminisztrációs munkánkat.
- Két TÁMOP programot is sikeresen végrehajtottunk, melynek keretében 100%-os
pályázati támogatási intenzitás mellett idegen nyelvet tanulhattak a kollégáink, illetve
csapatépítő tréningen vehettek részt, ahol
kommunikációs és más, az együttműködést, a tárgyalásokat, az értékesítést elősegítő ismeretekre tehettek szert.

- A napokban zártuk azt a pályázatunkat,
amely a szlovák piacon való megjelenés előkészítését segítette tanácsadás formájában.
Közel vagyunk a határhoz, és szeretnénk a
határon túli magyar szakemberek figyelmét
is felkelteni a képzéseink, vizsgáink iránt.
Az OKJ-s tanfolyamainkról Europass bizonyítványt tudunk kiállítani – akár szlovák
nyelven is -, így az itt tanultakat az unió
egész területen elismerik. A tanácsadás
során szakemberek bevonásával feltérképeztük az adottságainkat, erős és gyenge
pontjainkat, a megcélzott piacot. Megismertük a különféle stratégiai lehetőségeket,
majd kiválasztottuk a számunkra legelőnyösebbet, és annak mentén kidolgoztuk
cselekvési tervünket. Mindezt a tanácsadó
cég egy tanulmányban rögzítette számunkra. A honlapunk immár szlovák nyelven is
elérhető, bízunk benne, hogy hamarosan a
határon túli érdeklődők száma is növekedni
fog szolgáltatásaink iránt.
- A DUNAGÁZ Zrt. első számú vezetőjeként, nőként ebben a férfias szakmában mi
az, ami a hosszú évek során a legnagyobb
személyes örömöt jelentette?
- Leginkább az, hogy elfogadtak: mind a
gázipar, mind a kollégáim. Eleinte – mivel
korábban mindig a háttérben dolgoztam
– komoly kihívás volt számomra, hogy a
gázipar magas rangú szakembereivel tárgyaljak. Szinte kizárólag férfiakkal kell a
szakmai kapcsolatot tartanom. A tíz év és
az elért eredmények azt mutatják, hogy
sikerült megfelelnem az elvárásoknak. A
szakma mindvégig kitartott a DUNAGÁZ
mellett értékelik a munkánkat. Kitűnő

és mindannyiunk számára gyümölcsöző
együttműködést tudtunk kialakítani.
- Ugyan így fontos számomra a kollektívánk
is. Igazi családdá forrott össze a DUNAGÁZ
Zrt. kis csapata. A munkatársak érezhetően
szeretnek itt dolgozni, nem csak főnökként,
de munkatársként, barátként tekintenek
rám. Ez a csapatmunka kifelé is erőt sugároz, jó hírünk van, összefogva minőségi
munkára vagyunk képesek.
- A múlt meghatározó eseményeit áttekintve, adódik a kérdés: a közeljövőben
várható-e újabb fordulópont a DUNAGÁZ
Zrt. életében?
- Hamarosan ismét vezetőváltásra kerül
sor. A lányom, Gáspár Zsanett, már jó ideje
készül a stafétabot átvételére. Több éve ő a
jobb kezem: részt vesz a napi munkában, a
konferenciák szervezésében, lebonyolításában, házigazdaként köszönti a megjelenteket. A gázipari szakemberek tehát jól ismerik. A napi munka, és két szakmája mellett
megszerezte a felnőttképzési szakértői végzettséget is, így minden tekintetben felkészült a feladatra.
- A terv az, hogy a GYES-ről visszatérve
2016. január 1-jétől ő vezetitovább a céget.
Persze én is itt maradok még egy darabig,
részmunkaidős szakértőként, vagy tanácsadóként segíteni szeretném munkáját. Fokozatosan adom át a feladatokat, mindazt,
amit a 25 év alatt megtanultam. Abban reménykedem, hogy az alapos felkészítésnek,
no és a rátermettségének köszönhetően legalább annyi örömét leli majd ebben a munkában, mint ami nekem megadatott.
Cseh Teréz
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XXIII. DUNAGÁZ Szakmai Napok

25 év a gázipar szolgálatában
Idén is a Thermal Hotel Visegrád adott otthontáprilis 15-16-án a rangos szakmai eseménynek. A szakértőkből álló szervezőbizottság – a korábbi évekhez hasonlóan – színvonalas programot állított össze a mintegy kétszáz résztvevő megelégedésére. A konferencia mottója - „25 év a gázipar szolgálatában” – az idén negyedszázados főszervezőre, a DUNAGÁZ
Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt-re utal, akik színvonalas képzéseikkel és a szakmai napok megszervezésével évről
évre sokat tettek-tesznek a gázipariért.
Gáspár Zsanett, a DUNAGÁZ Zrt. oktatásért felelős igazgatónője bevezetőjében
röviden felvázolta a huszonöt esztendő történéseit, a társaság fejlődését, eredményeit.
Az elhangzott számok is alátámasztották,
hogy a képző intézmény ma már a gázipar
szerves részévé vált, annak meghatározó
szereplője.
A házigazda köszöntője után a konferencia
a plenáris üléssel indult. Dr. Laczó Sándor, a
FŐGÁZ Zrt. vezérigazgatója levezető elnökként röviden üdvözölte a megjelenteket. Bevezetőjében rámutatott: az immáron hagyományos gázipari seregszemle egyik fontos
jövőbeni feladata a fiatalítás. - A DUNAGÁZ
Szakmai Napok a gázipari szakemberek fóruma.
Olyan értékes gondolatok fogalmazódnak itt meg
- nagynevű, tapasztalt szakértőktől -, amelyeket
a pályájuk elején járó szakmabelieknek is hallaniuk kell – emelte ki a jól ismert szakértő.
Elsőként a Corvinus Egyetem Regionális
Energetikai Kutatások Központjának igazgatója, dr. Kaderják Péter tartotta meg előadását, megvilágítva a földgáz olajindexált,
illetve a bázis alapú árképzése közötti különbségeket, és az egyikről a másikra való
áttérés legfontosabb kritériumait. Dr. Laczó
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Sándor az elhangzottakhoz hozzátette: - Az
olcsó hazai lakossági gázár elképzelhetetlen anélkül, hogy az eddigi olajindexáltról áttérjünk a
piaci gázárazásra. Ez is jól mutatja az idei nyitótéma fontosságát.
Ezt követően a levezető elnök felkonferálta dr. Szunyogh István, intézeti tanszékvezető, egyetemi docenst. A felsőfokú
gázipari képzések 2015-ben című előadást
– Horánszky Beáta, egyetemi tanársegéddel közösen állították össze. A pillanatnyi
helyzetkép felvázolásával rávilágítottak a
szakmát érintő képzések anomáliáira. A témához kapcsolódva bemutatkozott a MOL
Intézeti Tanszék, mely a Miskolci Egyetem
Kőolaj és Földgáz Intézetének új egysége.
A DUNAGÁZ Szakmai Napok szervezői immáron több éve - arra is gondot fordítanak, hogy egy-egy hagyományőrző előadás
is bekerülhessen a programba. Az idén 150
éves Szegedi Gázgyár színes történetét dr.
Tajti Péter, az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. vezérigazgatója tárta elénk. Az érdekes, helyenként kalandos múltidézésből
kiderült, a gáziparnak már akkor is komoly
kihívásokkal kellett szembenéznie.

A délelőtti plenáris ülést a DUNAGÁZ
Szakmai Napok kiállításának megnyitója
zárta. A gázipari konferencia délután szekcióülésekkel folytatódott, melynek fő témája
a rendszerüzemeltetés volt.
Másnap délelőtt a munka a gázmérés és
gázfelhasználás szekcióban folytatódott, a
szervezők félnapos előadássorozattal készültek ebből a témakörből.
Az alapításának jeles évfordulóját ünneplő
DUNAGÁZ Zrt. idén is sikeres konferenciát
zárhatott. A gázipari szakemberek két és fél
évtizedes munkájukat, odafigyelésüket azzal hálálják meg, hogy kitartanak mellettük,
számítanak rájuk, megbecsülik megbízható,
pontos munkájukat, folyamatos együttműködő készségüket.
A DUNAGÁZ Szakmai Napok sikere – meggyőződésem - éppen ebből az együttműködési készségből fakad. A hozzáértő szervezőknek – kiemelten Fülöp Lajos, gázipari
szakértőnek - köszönhetően évről évre képesek megújulni, színes, jól szervezett programmal értő közönségük elé állni. A folytatás ezért nem kérdéses: a szakma igényt tart
erre a nívós találkozóra. Jövőre is.
Cseh Teréz
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Targoncák „születtek” a kínai kapcsolatból

A Vértesker Kft. keleti nyitása

A tatabányai székhelyű, százszázalékos magyar tulajdonú vállalkozás több, mint húsz éve tevékenykedik a különböző
típusú targoncák forgalmazása, szervízelése, vagy akár bérbeadása területén. Országos hálózatuk van, több márkát is
képviselnek. Nyugodtan mondhatjuk, hogy a Vértesker ebben a műfajban Magyarország egyik legjelentősebb, piacvezető cége. De hasonló pozícióra törekszenek nem csupán itthon, hanem külföldön is, exportálnak ugyanis Szlovákiába,
Ausztriába és Szlovéniába. És most itt van egy új kapcsolat- Kínával. Erről, a kínai kapcsolatról beszélgettünk a cég kereskedelmi igazgatójával, Várhegyi Kornéllal.
-Hogyan kerültek kapcsolatba a kínai partnerrel, és mi lett a találkozás eredménye?
- A világ legnagyobb interlogisztikai szakvásárán, a CeMAT-on találkoztunk először
Hannoverben, éppen egy éve. A szakma legjelentősebb vásárán 38 ország mintegy 1100
kiállítója mutatkozott be, köztük egy kínai
gyártó is ott volt, a United Forklift (UN), mely
egy targoncákat előállító gyáróriás. Néhány
jellemző adat róluk: A tulajdonosi kör gyáraiban több, mint hatezer embert foglalkoztatnak, és termékeik elsődleges piaca az Egyesült
Államok, Kanada és Ausztrália. Nyitottnak
mutatkoztak az európai piac felé, és már a vásáron összebarátkoztunk.
- Nemrégiben Visegrádi Péter kollégámmal
személyesen is meglátogattuk a gyárat Kínában. A kint tartózkodás és a tárgyalások eredménye az lett, hogy a Közép – európai kizárólagos forgalmazási jogot megkapta a Vértesker
Kft, így ezek a prémium kategóriát képviselő
kínai termékek hazánkban is elérhetőek lettek. A targoncák iránt sokan érdeklődtek, és
többek között a Magyar Államvasutak is rendelt több gépet, melyeket már le is szállítottunk számukra.

Előállítanak kezelőnélküli, automata gépeket
is. Az automatizált gyártástechnológiának
köszönhetően a megrendeléstől számított egy
hónapon belüli gyártási határidőt is vállalnak.
- Gépvásárlásnál nem utolsó szempont az ár
sem.
- Nyugodtan kijelenthetem, hogy ezeknek a
targoncáknak az ár–érték aránya is nagyon

kedvező. A kínaiak minőségi terméket állítanak elő, európai szinten, és az alkatrészellátás
is roppant gyors és rugalmas. A targoncák az
amerikai és az ausztrál piacokon már bizonyítottak, remélhetőleg így lesz ez Európában is.
Keressék tehát nálunk, azaz a Vértesker Kftnél ezeket a minőségi, és kedvező áru berendezéseket!
Kiss T. József

- Mit láttak ott, milyenek voltak a személyes
benyomások?
- Fantasztikus élmény volt, magyar szemmel
nézve! Nagyrészt európai mérnökök, európai
szemlélettel dolgoznak, tervezik a targoncákat. Minden európai előírásnak és elvárásnak
megfelelnek mind a minőségbiztosítás, mind
pedig a szabványok területén. Fejlett a gyártástechnológiájuk. Másfél tonna teherbírástól
tíz tonnásig gyártják az elektromos-, gáz- és
dieselüzemű anyagmozgató gépeket. A gyár
fejlettségét mutatja, hogy gyártanak VNA
keskenyfolyosós magas raktári targoncákat is.
17

Tíz éves a magyarországi leányvállalat

A Ferdinand Gross kettős jubileuma
Tavaly múlt 150 éve, hogy 1864-ben Ferdinand Gross Stuttgartban megalapította a vállalatot, mint csavarokkal,
vasalatokkal, zárakkal és autóalkatrészekkel foglalkozó vasáru kereskedést. A cégalapító 1904-ben „Királyi udvari beszállító” címet kapott az uralkodótól. Az anyavállalat 2005-ben, éppen tíz éve alapította magyarországi vállalkozását
Ferdinand Gross Hungary Kft. néven, és 2014 január elseje óta a tatabányai ipari parkban található központjából szolgálja ki ügyfeleit. Szilágyvári Péter ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.
– Miért éppen Magyarország, miért éppen
Tatabánya?
– Ennek kettős oka volt. Egyrészt a mai
globalizált világban a működő tőke keresi a
befektetés lehetőségét, és ez a folyamat nyugatról keleti irányba tolódik. Anyavállalatunk
számos partnere beruházott Magyarországon
és a környező államokban, és azt az ígéretet
kapták tőlünk, hogy bármerre is vigyék Európa-szerte a termelést, mi a kiszolgálásukra
a jövőben is 100 %-osan törekedni fogunk. Ez
volt az egyik oka annak, hogy külpiacra lépett
a vállalkozás. Másrészt a magyarországi piaci
helyzetet felmérve szintén jelentős potenciál
fogalmazódott meg, így tíz éve egy működő
kiskereskedelmi vállalkozás megvásárlásával indult a történet, akkor a telephelyünk
Csepelen volt. Ott hamar kiderült, hogy a
helyi adottságok nem megfelelők, nagyobb
területre van szükségünk. 2007 és 2013 között a Nándorfejérvári úton működtünk, majd
ahogy a cég dinamikus növekedése diktálta,
a következő bővítésünkhöz már olyan feltételeket próbáltunk meg keresni, ami valóban
hosszú távon biztosítja a lehetőségeket. Ez
mindenképp egy zöldmezős beruházás formájában fogalmazódott meg. Ehhez Budapest
nem kínált megfelelő feltételeket, így több lehetőséget is megvizsgáltunk. A döntés azért
szólt Tatabánya mellett, mert ez egy jól megközelíthető terület, és a támogatás, az ipari
park előkészítettsége, az infrastruktúra, amit
itt kaptunk, ebben a régióban az egyik legjobb.
– Mik a tatabányai raktár- és logisztikai bázis fő paraméterei?
– A 100%-ban saját erőből megvalósult fejlesztés értéke 710 millió forint. Megvásároltunk
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egy 20.000 négyzetméteres telket, és az ingatlanra egy 2.600 négyzetméteres épületet emeltünk, melyből a raktár 2.090 négyzetméteres,
ez pedig lehetővé teszi, hogy a vállalat kielégíthesse a növekvő igényeket és többszörösére
bővítse kapacitását. Jelenleg 2300 palettányi
és mintegy 9000 polcos tárhellyel rendelkezünk. Az előbbi 100 %-kal, az utóbbi 50 %-kal
bővíthető még a meglévő csarnokon belül. Az
új telephelyen a szélesebb körű és korszerűbb
kiszolgálás mellett egy közép-kelet-európai
logisztikai központot is létrehoztunk, így innen történik Aradon a romániai leányvállalat,
illetve a környező országok piacainak ellátása.
– Milyen partnerkörrel dolgoznak, és mit kínálnak számukra?
– Vevőink között szerepelnek gép- és berendezés gyártók, autóipari beszállítók, mezőgazdasági gépgyártók, és vasúti kocsi felújítással
foglalkozó társaságok is. Elsősorban csavarok
és kötőelemek, valamint szerelési aprócikkek
és fogyóeszközök nagykereskedelmével foglalkozunk, de a termék- és szolgáltatás portfólióba a kötéstechnikán kívül beletartozik a
rajz alapján történő alkatrészgyártás, a műszaki jellegű cikkek, valamint szerszámok és
vegyi termékek beszerzése és forgalmazása is.
Specialitásunk a C-termék menedzsment, melyet egy egyedülállóan alkalmazott logisztikai
megoldással, az ún. KANBAN-rendszerben is
biztosítunk partnereink számára. Ez lehetővé
teszi a vevők beszerzési költségeinek akár 70
%-os csökkentését is. A helyszínekre megfelelő számú előre töltött tárolót szállítunk, ezek
cseréjével biztosítható, hogy valóban soha ne
fogyjon el az adott alkatrész a felhasználónál.
Mára több mint 60 raktárhelyen 8000 KAN-

BAN tároló kihelyezéséről és folyamatos ellátásáról gondoskodunk.
– Hányan dolgoznak a magyarországi cégnél?
– Jelenleg 22 alkalmazottunk van, ebből 6 területi képviselő kolléga, a többiek Tatabányán
tevékenykednek. Mi folyamatosan annak
tudatában dolgozunk, hogy egy vállalkozás
csak annyira lehet sikeres, amennyire munkatársai azzá teszik. Azon vagyunk, hogy kollégáink motiváltak legyenek, azonosulni tudjanak a vállalat céljaival, és hozzáértésükkel,
szakmai felkészültségükkel járuljanak hozzá
ezek eléréséhez.
– A Ferdinand Gross és Ön mikor találtak
egymásra?
– Gyakorlatilag a Ferdinand Gross Hungary
Kft. fennállása egyidős az én munkaviszonyommal, most májusban múlt tíz éve, hogy
idekerültem. Szakmailag folyamatos kihívásokat jelent az itteni működésem, és az is motivál, hogy olyan családias környezetben tudom
végezni a munkámat, ahol az anyavállalat
mindenben támogat. Egy jó csapat alakult
itt ki, a kollégákkal jó az együttműködés és
ebben a kellemes légkörben mindenki jól végezheti a feladatát. Én tatai születésű vagyok,
és egy rövid budapesti kirándulás után lokálpatriótaként költöztem vissza Tatára, ahol a
családommal – feleségemmel, és 5 és 7 éves
kislányaimmal – élek. Szívesen horgászom, és
ha van egy kis szabadidő, azt kirándulásra és
némi kimozdulásra fordítjuk a családdal közösen.
Veér Károly
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Évadértékelő – évadbemutató a tatabányai Jászai Mari Színházban

Jól debütált az önálló társulat
A tatabányaiak igazán büszkék lehetnek első önálló színházi társulatukra, fantasztikus, élményben gazdag évadot zártak. Crespo Rodrigo színházigazgató a 2015. május 12-én tartott beszámolójában röviden értékelte az eseményeket,
eredményeket, és szót ejtett a következő évad terveiről is.
A tájékoztatóból megtudhattuk, hogy tizenöt bemutató – hat felnőtt és kilenc gyermek
előadás – született, és a bérletes nézők száma is emelkedett. A legnagyobb előrelépést
az önálló társulat létrehozása jelentette, ám
a sikerhez ez önmagában nem elegendő:
szükséges a megfelelő környezet, amelyhez
elengedhetetlen a teljes kollektíva odaadó
munkájára. A színházi társulat vezetője
megköszönte a kollégák egész éves munkáját, majd az alábbi módon értékelte a mögöttük álló évadot:
- A Padlás teljesítette, amit vártunk tőle, folyamatosan teltházzal ment. Reményeink szerint ez
lesz az az előadásunk – mert átvisszük a következő évadra is -, amelyik elsőként érheti el az 50.
előadást. Most a 34.-nél tartunk.
- A Tribádok éjszakája egy nehéz darab, ennek
ellenére a nézők többségével sikerült megtalálnunk az összhangot. Az előadás megosztva a
MOSTFESZT legjobb stúdiószínházi előadásának díját is megkapta.
- Vízkereszt, vagy amit akartok – végre egy
Shakespeare darab a Jászaiban! A fiatalos előadás
megállta a helyét a Nemzeti Színházban is.
- A hülyéje című komédiánk az igényes szórakoztatást tűzte ki célul, és nem okozott csalódást. A
következő évadban is láthatja majd a közönség.
- Csehov Sirálya mindig bátor döntés egy színház
életében, különösen, ha a társulat éppen most
kezdi közös művészi munkáját. A darab társulati
szinten is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
- A Mikve egy rendkívül jól szerkesztett, hatásos
darab lett. Jutalomjáték 8 csodálatos színésznőnek, akik éltek is a lehetőséggel. Akik még nem
látták a darabot, a következő évadban lehetőségük
lesz megtekinteni azt.
A gyerekelőadásaink közül egy ősbemutatót
emelnék ki: „Kutyafül, macskakő, egérút” című

előadásunk a Nemzeti Színházban akkora sikert
aratott, hogy a teátrum meghívta a produkciót
Gyereknapi Kölyöknap rendezvényére is.
A beszámoló a különféle programok, kiállítások, eseményeket ismertetésével folytatódott, kiemelve még néhány eredményt: A
25. jubileumi évadban az intézmény megyei
Príma díjas lett, weblapjuk pedig a Magyar
Marketing Szövetség „Az év honlapja 2014
– kultúra kategória, különdíj”-át kapta.
Nagy sikert aratott mind a közönség, mind
a meghívott színházak között a Monodráma
és STúdiószínházi FESZTivál, mely az ilyen
jellegű darabok seregszemléje kíván lenni a
továbbiakban is.
Két kiállítást is lebonyolított az intézmény
a tavalyi esztendőben, az egyikkel Lukács
Margit, Mészáros Ági és Tolnay Klári születésének 100. évfordulójára emlékeztek,
másikkal pedig a hazai monodrámajátszás
főbb állomásait mutatták be.
Az intézményvezető végül pár mondat erejéig kitért az elmúlt évi gazdálkodásukra
is. Megtudhattuk, hogy bár emelkedtek az
állami normatíváik, ennek ellenére a vidéki
színházak közül továbbra is a Jászai kapja
a legkisebb állami támogatást. Az, hogy a
színház saját, tízfős, közalkalmazotti státuszban lévő, állandó társulattal működhet, Tatabánya városának köszönhető, mint
ahogy a legutóbbi fénytechnikai fejlesztés
is. A működési költségek előteremtésében
az is nagy szerepet játszik, hogy a TAO-t
csaknem teljes mértékben igénybe tudják
venni. Saját bevételeikből – 15 millió forint
erejéig - az idén beruházásokra, felújításokra is tudtak költeni.

Crespo Rodrigo végül áttért a 2015/2016-os
évad bemutatóinak ismertetésére. Változatlan bérletrendszer mellett 12 gyerek – 9
meghívott és 3 koprodukciós –, valamint 6
felnőtt előadást terveznek, melyek az alábbiak:
Stephen Schwartz – John Michael Tebelak:
Godspell – musical
Háy János: Házasságon innen és túl – családi kör
Martin McDonagh: A kripli – színmű
Arthur Miller: A salemi boszorkányok –
dráma
Moliere: Tartuffe – színmű
Nyikolaj Erdmann – Az öngyilkos – komédia
Gyerekdarabok:
Játék egy regénnyel – Jókai Mór: A kőszívű
ember fiai – interaktív beavató színház
Paul Maar: Hoppláda
A rézerdő lakói – mesejáték
Petőfi Sándor: János vitéz
A székely menyecske meg az ördög – népmese bábokkal
Török Sándor – Tóth Réka Ágnes: Kököjszi
és Bobojsza – bábjáték
Egerek – zenés mesejáték két részben
Nem akarok többé boszorkány lenni!
Egy kiállítás képei
Arany János: Toldi
Gimesi Dóra: Hamupipőke
Szabó Borbála: Vicces, királykisasszony?!? –
humorelméleti mesejáték
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A Komárom Megyei Iparszövetség közgyűlése

Felértékelődött
a munkájuk

Az Iparszövetség tizenegyedik alkalommal hirdette meg sportprogramját

2015. május 21-én tartotta Közgyűlését a
Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség. Benkovics Alajos, elnök, dr. Petőcz Erzsébet, ügyvezető igazgató és Jankovszky
Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke adott
számot az éves munkáról.

Országos Szabadidő és Sportnap
A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” és a Magyar Iparszövetség Szociális,
Kulturális és Sport Alapítványa 2015. május 30-án tartotta Országos Szabadidő Sportnapját
a komáromi WF Szabadidő Parkban. Idén a sporthorgászok, a sakkozók és az asztaliteniszezők mérhették össze tudásukat, közülük a legjobbak különféle díjakat vihettek haza.

A program reggel hétkor a sporthorgászok
nevezésével kezdődött. Dr. Petőcz Erzsébet,
a Komárom-Esztergom megyei Iparszövetség
ügyvezető igazgatójának rövid megnyitóját
követően a csapatok, illetve az egyéni indulók elfoglalták helyüket a festői tó körül. A
pecásoknak 4 óra állt rendelkezésükre, hogy
a lehető legtöbb halat partra „csalogassák”. A
fődíj azé, akinek a mérlege a legtöbbet mutatja.
Kilenc órától a sakkozók is csatlakoztak a
küzdelemhez. Az egyénileg indulók játszmáit nagy figyelem kísérte. Fél órával később az
asztaliteniszezők is megkezdték a versenyt, a
nők és a férfiak külön indulhattak az legjobb
helyezéseikért. Lapunk képviseletében Veér
Károly főszerkesztő is benevezett a pingpong
versenyre, és nagy örömünkre - játszmaveszteség nélkül - a mezőny élén végzett.
Míg a sportversenyek zajlottak, a szurkoló
kollégák, családtagok, apróságok sem unatkoztak. A szikrázóan napsütéses, igazi nyári
napon könnyen feltalálták magunkat kicsik és
nagyok, programból akadt bőven: piknikezés,
evés-ivás, napozás, baráti csevej, a kicsiknek
rajzolgatás, jobbnál jobb hívogató játszóterek,
és persze többen – versenyen kívül – a sportnak hódoltak.
Dél körül már mindenki izgatottan várta az
eredményeket, különösen a csapatban induló
sporthorgászok, hiszen ebben a kategóriában
a díjazottak nem csak kupát, oklevelet, érmet,
hanem pénzjutalmat is hazavihettek, sőt a
legkiválóbb társaság a jövő évi versenyekig a
vándorkupát is birtokba vehette. A többi indulót oklevéllel, éremmel és a Transmission Kft.
különdíjával – szőlőmag-őrleménnyel - díjazták a verseny szervezői.
Az ünnepélyes eredményhirdetést követően
dr. Petőcz Erzsébet értékelte a sportnapot,
majd egy egytálétel mellett, baráti beszélgetéssel zárult a WF Szabadidőpark éttermében.
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A Z E R E DM ÉN Y E K :
Sporthorgászat csapat:
Díjátadó: Kovács Zoltán, a KISZÖV elnökségi tagja.
I. helyezett: PANALM Kft, Almásfüzítő
(Kocsis Józsefné, Kocsis József, Kocsis Péter,
Füssi Elek)
II. helyezett: KOMÁROMI VASIPARI Zrt.
(Juhász Ferenc, Végh Ferenc, Horváth József,
Tóth László)
III. helyezett: MIKRO ’88 Kft., Tatabánya
(Darabos István, Prokli Vilmos, Heilman Zoltán, Patakiné Leininger Erzsébet)
Sporthorgászat egyéni:
I. helyezett: 			
Drachsler Sándor, DELTOP Rács- és Fémszerkezetgyártó Kft., Tatabánya
Női asztalitenisz egyéni:
Díjátadó: Jankovszky Sándor, a KISZÖV Felügyelő
Bizottságának elnöke.
I. helyezett: W. Csoma Éva,
ALFADAT-PRESS Kft., Tatabánya
II.helyezett: Freész Istvánné
KEM KISZÖV, Tatabánya
III.helyezett: Kovács-Bárdos Anna
ADRI-ZO Bt., Neszmély
Férfi asztalitenisz egyéni:
I. helyezett: Veér Károly,
KEM-BRIDGE NET, Tatabánya
II. helyezett: Kovács Zoltán,
ADRI-ZO Bt., Neszmély
III. helyezett: Vida Antal,
Alsógallai Mérlegjavító Kft., Tatabánya
Sakk egyéni:
Díjáatdó: W. Csoma Éva, a KISZÖV elnökségi tagja
I. helyezett: Jámbor Imre,
Háziipari Szövetkezet, Tata
II. helyezett: Kovács Zoltán,
ADRI-ZO Bt., Neszmély
III. helyezett: Vida Antal,
Alsógallai Mérlegjavító Kft., Tatabánya

A KEM KISZÖV elnöke beszámolt a Magyar Iparszövetség – OKISZ – legutóbbi
ülésén elhangzottakról. Az egyik jó hír: a
Jogpont szolgáltatás folytatódhat, a másik,
hogy a Kormány egy új felállású társadalmi
szervezeti partnerséget kíván kialakítani,
és ebben számít az OKISZ-ra.
Ezt követően dr. Petőcz Erzsébet számolt
be a megyei szervezet éves munkájáról, a
következő időszakra kitűzött főbb célokról,
feladatokról. A beszámolót a Közgyűlés
tagjai elfogadták.
A továbbiakban az igazgatónő a tagszervezetek által előzetesen benyújtott adatok
alapján ismertette a szervezet összesített
gazdálkodási adatait, mutatóit.
Végül a Közgyűlés arról is döntött, hogy a
2015-20-as időszakra az OKISZ Jelölő Bizottságába – az előző ciklushoz hasonlóan - dr.
Petőcz Erzsébetet delegálja.
A Közgyűlés a tagok hozzászólásával, majd
egy ünnepi ebéd mellett, baráti beszélgetéssel zárult.
-réz

