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TATA

„Áldás van Tatán és áldás van a tataia-
kon, egyedül erre képtelenek lettünk vol-
na”- kezdte ünnepi beszédét Michl József 
polgármester, aki a város megújulásának 
emblematikus elemeként jellemezte a 
Kossuth tér újjászületését. Olyan munká-
ra vállalkoztunk, amelynek fő sodrában 
Tata régiségeinek megbecsülése, történel-
mének és alapítóinak mélységes tisztelete 
áll úgy, hogy mindvégig gyermekeinknek 
és unokáinknak terveztünk. Michl József 
külön megköszönte mindazok munkáját, 
akik részt vettek a projekt megvalósításá-
ban, a tervezéstől kezdve, az előkészítésen 
át a kivitelezésig. A városvezető beszédé-
ben szólt a tér egyes részeinek szimboli-
kus üzeneteiről is, hozzátéve, hogy ezeket 
mindenkinek magának kell apránként 
felfedezni, megérteni és megszeretni.
Bencsik János országgyűlési képviselő 
az ünnepségen elmondta: a Kossuth tér 
megújulása a hit, a remény és a szeretet 
erejéről tesz tanúbizonyságot. Arról az 
erős hitről, amellyel Michl József a kez-
detektől azon dolgozott, hogy visszaadja 
a városnak azt a történelmi központját, 
amely arra hivatott, hogy a közösség tag-
jai számára találkozási lehetőséget, az 
együvé tartozás élményének napi szintű 
megélését, és ünnepeken keresztül való 
kiteljesedését szolgálja. Így az erős hit, a 
kitartó remény, a szereteten és bizalmon 
alapuló, közösen elvégzett munka az, 

amely képes megújítani egy közösséget, s 
ezért vagyunk ma itt - fogalmazott Ben-
csik János, aki hozzátette: a tataiak a tér 
építésének idején is bizonyságot tettek a 
szeretetről.
Az ünnepi gondolatok között Tata és kör-
nyéke fiatal tehetségei is megmutatták 
magukat, a Talentum Iskola világbajnoki 
dobogós helyezett ugróköteles csoportja 
ezúttal is látványos produkcióval lepte 
meg a közönséget, mint ahogyan az ün-
nepi jelmezbe öltözött baji kerékpárosok 
akrobatikus műsora is mosolyt csalt a né-
zők arcára.
Az átadó ünnepségen köszöntőt mon-
dott dr. Kancz Csaba kormánymegbízott 
is, aki elmondta: az átadás napja nem a 
széthúzásról, hanem az összetartozásról 
szól. Az összetartozás és a közös munka 
áthatotta az egész projektet is, hiszen ösz-
sze tudott fogni a kormányzat az önkor-
mányzattal, az állam az emberekkel. A 
jövő vonatkozásában is ez a legfontosabb, 
mert akkor leszünk a legboldogabbak, ha 
a gyermekektől kezdve a fiatal szerelmes-
párokon át, minden generáció megjelenik 
majd itt a téren.
Popovics György a KEM-i Közgyűlés el-
nöke beszédében kiemelte, hogy a 25. év-
fordulóját ünneplő megyei önkormányzat 
számára az újjászületett Kossuth tér a leg-
szebb ajándék, hiszen bár a megye polgá-
rai egységet alkotnak, mégis kiemelkedik 

Tata városa többek között a bátorságával, 
a környezetvédelem és a turizmus terüle-
tén végzett munkájával is. 
Az élővizek városa egy új korszakba lép, 
melyet a folyamatos fejlesztések, a mo-
dernizáció és innováció jellemez - mondta 
köszöntőjében Vitályos Eszter európai 
uniós fejlesztésekért felelős államtitkár, 
aki szerint Tata egy dinamikusan fejlődő 
várossá vált az elmúlt években, ami a jól 
kihasznált európai uniós pályázati lehe-
tőségeknek is köszönhető. 
A köszöntők után a szalagátvágás cere-
móniája következett, amit Berczelly At-
tila szerzeményének, a Tata dalnak élő-
hangszeres előadása kísért. A 100 méter 
hosszú nemzeti színű szalagot a díszven-
dégek és a városi képviselő-testület tagja-
inak segítségével vágták szét, hogy az ün-
nepségre érkezők hazavihessék emlékül a 
szalag egy-egy darabkáját. Ezt követően 
a helyszínen Havassy Bálint plébános, 
Szabó Előd református lelkész, valamint 
Frankó Mátyás evangélikus lelkész ál-
dotta meg a teret.
Az ünnepség az MH 25. Klapka György 
Lövészdandár Zenekarának koncertjé-
vel zárult, de ezzel még nem értek véget 
a programok, hiszen karácsonyig három 
hétvégén át várják adventi örömök az ér-
deklődőket a megújult Kossuth-téren.

Ábrahám Ágnes (tata.hu)

Áldás van Tatán és áldás van a tataiakon

A város felavatta megújult főterét
Ragyogó napsütés fogadta december 5-én délután a Tata megújult főterének ünnepélyes átadására érkezőket. A “Tata, Kos-
suth tér városközpont értékmegőrző rehabilitációja” című projekt kivitelezési munkálatai befejeződtek, az ünnepélyes átadás 
idejére a tér, és a környező utcák is megteltek érdeklődőkkel. Az ünnepséget a tatai MH 25. Klapka György Lövészdandár 
Zenekarának bevonulása nyitotta, majd a Kenderke Tata Táncegyüttes előadása következett, melyhez a talpalávalót Pálházi 
Bence és zenekara húzta.
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Értékeink, kincseink egy helyen – 8. oldal
Nem tudom, ki hogy van vele, de jómagam mindig örömmel bön-
gészem azokat a kiadványokat, internetes oldalakat, amelyek arról 
szólnak, hogy mennyi és milyen szép dolgot alkotott Magyarország 
népe. A Komárom-Esztergom megyei Értéktár létrehozásánál a me-
gyei közgyűlés és hivatal bábáskodik, utánajártunk, miért is fontos 
ez a munka. Először Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés és a 
megyei értéktár bizottság elnökét kérdeztük.

Rektori kinevezés az Edutuson – 44. oldal

A Tudomány Napján jelentették be, hogy dr. Jandala Csillát kinevez-
ték a tatabányai Edutus Főiskola rektorává. Jobb apropót keresve 
sem találtunk volna, hogy a felsőfokú intézménynél történt válto-
zásokról, elképzelésekről érdeklődjünk. Valenta László, az Edutus 
Zrt. vezérigazgatója, mint fenntartó, és rektorasszony válaszoltak 
kérdéseinkre.

Polgárdi a térségi együttműködésben hisz – 20. oldal
2010-ben új időszámítás kezdődött Polgárdiban. Minden területen 
megjelent a józan ész és a logikus gondolkodás a döntéshozatal folya-
matában. Nyikos Lászlóval, Polgárdi polgármester azonban a józan ész 
politikáját térségi szinten is üdvözítőnek tartaná. Összefogást, együtt-
gondolkodást, a szerepek, feladatok megosztását sürgeti annak érdeké-
ben, hogy az uniós forrásokat minél hatékonyabban kiaknázhassák, és 
a települések ezáltal a lehető legmesszebb juthassanak a fejlődésben.

Nemzeti emlékhely avatásával ünnepeltek – 26. oldal
Európa egyik jól ismert, jelentős építőipari márkájának, a 
Baumitnak a története 1810-ben, egy mészégető kemencével kezdő-
dött. Az osztrák családi vállalkozás első leányvállalatát Magyaror-
szágon hozta létre, éppen 25 évvel ezelőtt. A Baumit azóta számos 
más ország piacát is meghódította magas minőségű termékeivel. A 
hazai jeles kettős évforduló kapcsán Illy Gáborral, a Baumit Építő-
anyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.
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KINCSKERESŐ

A remény legyen 
velünk!
Közeledik az idei karácsony, egyelőre még rövidülnek 
a nappalok, már kora délután sötétségbe borulnak az 
utcák. De nem kell félnünk, hiszen Isten fiának megszü-
letése után visszaszorul a sötétség nemcsak jelképes, 
hanem fizikai értelemben is. Bizakodva várhatjuk tehát 
a tavaszt.
Csakúgy, mint az a számos vállalkozás és önkormány-
zat, akiknél megfordultunk az elmúlt másfél hónapban. 
Ők is bizakodva várják, hogy szárba szökkenjenek a pá-
lyázatok, újraéledjen a támogatások rendszere. Szükség 
is lesz erre, hiszen a kisebb cégek és települések pályá-
zatok nélkül gyakorlatilag nem tudnak beruházásokat 
végrehajtani, fejleszteni. Pedig amint tudjuk, aki nem 
halad a korral, menthetetlenül lemarad a versenyben.
A karácsony nemcsak a bizakodás, hanem a segítés és 
a szeretet ünnepe is. Örömmel tudósítunk tehát olyan 
eseményekről is, ahol jótékonykodásról, embertársaink 
önzetlen megsegítéséről számolhatunk be.
Persze elérkezik az újesztendő is hamarosan, ám azt 
javaslom kedves olvasóinknak, hogy ne tegyenek meg-
gondolatlan fogadalmakat. Legyen elég az a hit és lelke-
sedés, amely előrevitt bennünket 2015-ben!
Ehhez kívánok áldott Karácsonyt, és eredményekben 
gazdag, boldog újévet minden kollégám nevében:

Veér Károly
főszerkesztő
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A polgármester hozzátette: a kikötő terü-
lete logisztikai szempontból kiemelt jelen-
tőségű, hiszen az autópálya közelsége, a 
vasúti pálya és rendező pályaudvar kiala-
kítása lehetőséget nyújtott az intermodális 
rendszer kialakításához, a kikötő fejleszté-
séhez. A megvalósult beruházás nemcsak 
a gazdaságos vízi szállítást teszi lehetővé, 
hanem pozitív hatással lehet a személyszál-
lító hajók kikötésére is, így a város bevételei 
az iparűzési adó mellett az idegenforgalom 
által generált jövedelmekkel is gyarapod-
hatnak.
Dr. Molnár Attila szerint erre jó hátteret 
biztosíthat a hamarosan elinduló erődfel-
újítás, illetve az új Duna-híd megépítése. A 
polgármester külön köszöntötte Észak-Ko-
márom alpolgármesterét, Dr. Knirs Imrét, 
akinek jelenléte az avatáson azt szimboli-
zálja, hogy a Duna két partján álló telepü-
lések határokon átnyúlóan is egy városként 
gondolkodnak.
Romanek Etelka, Esztergom város polgár-
mestere hangsúlyozta, hogy bár a két város 
fizikailag távol van egymástól, a mosta-

ni beruházás szorosabb együttműködést, 
a közös folytatás lehetőségét vetíti előre. 
Advent lévén a hit, a remény, az öröm és a 
szeretet időszakát éljük, ez a nap az örömé, 
hiszen olyan fejlesztés valósult meg, amely 
nemcsak a Duna menti településeknek, ha-
nem egész Magyarországnak nagyon fon-
tos – tette hozzá a polgármester asszony.
Dr. Kancz Csaba, Komárom-Esztergom 
megyei kormánymegbízott elmondta, hogy 
a fejlesztések várható hatása a kikötői áru-
forgalom jelentős mértékű növekedése, 
előzetes becslések szerint akár a jelenlegi 
ötszörösére. Külön kiemelte, hogy az új 
uniós pályázatok esetében a jól előkészített 
projekteknek köszönhetően remélhetőleg 
a jövőben immár a kabáthoz kell varrni a 
gombot, és nem fordítva, mint az előző 
pénzügyi ciklusban.
A KÖZOP 4.1.01320130003 azonosítószámú 
pályázat keretében a teherkikötő korsze-
rűsítése és a tehergépkocsik, valamint a 
hajók átrakodási rendszerének moderni-
zációja valósult meg. A kedvezményezett 
Port Danube Kft., valamint a kikötőt üze-

meltető Mahart PassNave Személyhajózási 
Kft. nagy előrelépésnek tartja a fejlesztést, 
melynek hatására növekedő forgalomra és 
egyre több megrendelőre számítanak.
Komáromban a teherhajók rakodásának 
elősegítésére épített partfalat hoztak létre. 
Itt mobil kirakógéppel vagy daruval moz-
gatják az árut, mely szállítószalag-rendsze-
ren át jut el a hajókból a teherautókba, vagy 
fordítva. A létesítmény megvédi a kikötőt 
a zajló jégtől és az uszadék fától is. A ko-
máromi ipari park jelentős szabad kapaci-
tásokkal rendelkezik, mely kihasználását 
a megvalósult kikötőfejlesztés is segíteni 
fogja, továbbá azok a cégek, akik eddig a 
vízi szállítási módot a kikötő korlátozott 
használhatósága miatt szállításaiknál nem 
preferálták, a jövőben számításba vehetik 
ezt az új lehetőséget. Jövőbeli cél a kikötő 
további fejlesztése során a vasút lehetősé-
geinek kihasználása, a konténerforgalom 
beindítása, és olyan technológiai kiszolgá-
ló tevékenység biztosítása, amely az alap-
kikötői tevékenységet is elősegíti. További 
tervek között szerepel a személyhajó kikö-
tő fejlesztése, melynek hatására az erőddel 
együttműködve a személyhajós forgalom is 
növelhető a térségben.

TO

December második szombatján átadták rendeltetésének a komáromi hajókikö-
tőt. Dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere elmondta, hogy mindössze 
négy hónap alatt valósult meg a kikötő intermodális kapacitás növelését célzó 
beruházás. A projekt összköltsége 728 millió forint, melyből 619 millió forint 
uniós és állami támogatás volt.

A térség gazdaságának és idegenforgalmának motorja lehet

Átadták a komáromi hajókikötőt
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Adventi fényekben Fehérvár

Az advent első hetére elkészültek az új, egységes faházikók a kézműves vásár 
számára. Magas fenyőfa került a városháza elé különleges kézműves díszeivel. 
Megtörtént a fényindák led világításainak cseréje, fölkerültek a megszokott utcai 
karácsonyi motívumok. A különleges színhely tehát adott, hozzá még a szívet 
melengető műsorok jönnek. A színpadokon a város apraja-nagyja szereplési le-
hetőséghez jut, számos fellépő vendég hozza el műsorát, mindeközben terjeng a 
forralt bor és kürtőskalács illat. Jó kint bolyongani a sokadalomban, olvasgatni a 
Püspöki palota falára kivetített ünnepi üzeneteket, jókívánságokat. Arany-ezüst 
csillogásba öltözött fény utca várja a városlakókat minden sötétedéskor. 

Dr.Göde Andrea
Fotó: Nagy Péter

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

Tata  
A 24 ezer lakosú Tatán eredményes ciklust 
zártak. Az elmúlt évben az önkormányzat 
részben pályázatok révén, részben állami 
támogatásként jutott fejlesztési források-
hoz, és a helyi vállalatok befektetéseivel 
együtt mindösszesen körülbelül húsz mil-
liárd forinttal gazdagodott a város, tudtuk 
meg Michl József polgármestertől.

Cikkünk a 10. oldalon

Herend 
A 8-as számú főút fejlesztése épp csak vé-
get ért, átadták a herendi szakaszt, ám az 
itt élők megpróbáltatásai még nem értek 
véget, a beruházások folytatódnak a kis-
városban: útfelújítások, homlokzati szige-
telések, nyílászárócserék.

Cikkünk a 13. oldalon

„A mi felelősségünk az, hogy a gyerekek megismerjék a tó környékén élő, dolgozó, a 
sportban jeles eredményt elérők életútját, munkáját. 

tóth István
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– Miért fontos az országnak, a megyé-
nek és az egyes településeknek az ér-
téktár létrejötte?
– Országos szinten, miként az Ország-
gyűlés is megfogalmazta, az összetar-
tozás, az egység és a nemzeti tudat erő-
sítése szempontjából fontos a nemzeti 
értékek értéktárakban való összegyűjté-
se. Ugyanezek a szempontok lefordítha-
tók a megyei és helyi szintre is. Remé-
nyeink szerint a turizmus fejlődését itt 
is elősegítheti az értéktárak létrehozása, 
hiszen az ezekben szereplő értékek tu-
risztikai attrakciót, látnivalót kínálnak 
az idelátogatóknak.

– Mi a véleménye arról, hogy az egyes 
települések nem egyforma intenzitás-
sal vesznek részt az értéktár létreho-
zásában?
– Az értéktárak létrehozását és működ-
tetését fakultatív feladatként határozták 
meg az önkormányzatok számára, en-
nek ellenére úgy gondolom, hogy ez egy 
olyan lehetőség, amivel érdemes élni. 
Néhányan nem a lehetőséget, hanem a 
feladatot látják első sorban az értéktárak 
működtetésével kapcsolatban, illetve in-
tenzív tájékoztató kampányunk ellené-
re még mindig számos kérdés, félreértés 
övezi az értéktárakat. Természetesen az 
sem hagyható figyelmen kívül, hogy az 
egyes települések nincsenek egy súly-
csoportban, a néhány száz fős kistele-
pülések és a városok lehetőségei erőtel-
jesen különböznek. 

– Személy szerint mely megyei érté-
kekre a legbüszkébb az elnök úr?
– Nehéz kérdés, hiszen szinte mind-
egyik értékhez fűznek személyes szá-
lak. Életem első fele Esztergomhoz köt, 
és szinte pont ugyanennyi ideje a me-
gye nyugati felében, Bábolnán élek, így 
ez a két település, illetve az ott találha-
tó értékek mindenképpen közel állnak 
hozzám. Elkötelezett sportrajongóként 
örülök annak, hogy számos sport ren-
dezvény (Karva-Lábatlan futóverseny 
és kerékpártúra, Tatai Minimarathon, 
Czibor Zoltán olimpiai bajnok labdarú-
gó életműve) is bekerült a megyei érték-
tárunkba.

– Ön szerint mennyiben járulhat hoz-
zá a megye idegenforgalmának, vagy 
akár a gazdaságának fellendítéséhez 
az értéktár széles körben történő meg-
ismertetése?
– Meggyőződésem szerint fontos sze-
repe van az értéktárnak a turizmus 
fejlesztésében, hiszen számos olyan, 
eddig talán kevésbé ismert érték válik 
ezáltal megismerhetővé, amelyek turis-
tákat vonzhatnak a megyébe, illetve az 
egyes településekre. Maga a turizmus 
a gazdaság egyik ágazata, fontos sze-
repet játszik a bevételek alakulásában 
is, még inkább igaz ez, ha nem csak azt 
tudjuk elérni, hogy a megyei polgárok 
helyben töltsék szabadidejüket, hanem 
azt is, hogy más megyék, sőt más orszá-
gok lakói is ide látogassanak és minél 
több időt töltsenek nálunk. Másfelől a 

turizmus fejlesztése a nemzetgazdaság 
egyéb ágazatai (építőipar, szolgáltatá-
sok, stb.) számára is bevételt jelenthet.
Dr. Veres Zoltán, a megyei értéktár bi-
zottság titkára tájékoztatta lapunkat az 
értéktár létrehozásának jogi, szervezeti, 
és tartalmi hátteréről.

– Mikor fogalmazódott meg az értéktá-
rak létrehozásának gondolata?
– A helyi értéktárak egy országos rend-
szer, az ún. nemzeti értékpiramis ré-
szei.  A különböző Hungarikum klubok 
és hasonló előzmények után 2012-ben 
gondolta úgy a jogalkotó, hogy egysé-
ges mederbe tereli az értékőrzés, gyűj-
tés folyamatát. 2012-ben alkotta meg 
a Hungarikum törvényt is, 2013-ban 
pedig ennek a végrehajtási rendeletét. 
Ez állította fel az értékpiramist, ami a 
nemzeti értékek különböző szintjeit 
különbözteti meg. A legalján a telepü-
lési értékek találhatók, következő szint 
a megyei, ágazati és magyar értéktárak, 
mindennek csúcsán a Hungarikumok 
helyezkednek el. Ezen rendszer mellett 
most éppen átalakulóban van a határon 
túli magyarság értéktára is. Eredetileg 
ez is ebbe a rendszerbe tagozódott be, 
de most már különválik a felvidéki, az 
erdélyi, a délvidéki és a többi magyar 
lakta terület értéktára. Az alaptörvény 
is rögzíti, hogy a magyarság értékei az 
emberi kultúra egyetemes részei, ezek 
megőrzése és felleltározása, a jövő nem-
zedéknek való átadása mindenkinek 
kötelezettsége, és ezt kívánta egységes 

Nem tudom ki, hogy van vele, de jómagam mindig örömmel böngészem azokat a kiadványokat, internetes oldala-
kat, amelyek arról szólnak, hogy mennyi és milyen szép dolgot alkotott Magyarország népe. Legyen az épített örök-
ség, néphagyomány, kiemelkedő alkotói teljesítmény: ilyenkor megdobban az ember szíve, jó magyarnak lenni. A 
Komárom-Esztergom megyei Értéktár létrehozásánál a megyei közgyűlés és hivatal bábáskodik. Utánajártunk, mi-
ért is fontos ez a munka. Popovics Györgyöt, a megyei közgyűlés és a megyei értéktár bizottság elnökét kérdeztük, 
a részletekről pedig dr. Veres Zoltán a bizottság titkára tájékoztatott bennünket.

Idegenforgalmat és gazdasági fejlődést generálhat az értéktár

Értékeink, kincseink egy helyen

Popovics György elnök a komáromi értékek kép-
viselőivel: Turi Bálint alpolgármester (Brigetio 
ókori pannóniai település), Márkos Attila (Ma-

gyar Lovasszínház), Popovics György (komáromi 
Erzsébet-híd) és Beigelbeck Attila a Komárom 
Városi Sportegyesület képviseletében (Czibor 

Zoltán olimpiai bajnok labdarúgó életműve)



A kárpátAljAi mAgyArokért
Tatabánya – A város önkormányzata is csatlakozik 
a Megyei Jogú Városok Szövetségének kezdemé-
nyezéséhez, és a 2016. évi költségvetés terhére 5 
millió forinttal hozzájárul a kárpátaljai magyarok 
támogatásához. Potápi Árpád János nemzetpoliti-
káért felelős államtitkár 2015 áprilisában fordult 
felhívással az ország valamennyi polgármesteréhez, 
melyben kérte az önkormányzatok csatlakozását a 
kárpátaljai magyar települések megsegítéséhez.

megújult Az Agárdi óvodA 
Gárdony - Agárd Az agárdi óvoda tetőfelújításának 
műszaki ellenőri megbízásáról a 2015. szeptember 
30-i testületi ülés döntött. Ezt követően szinte azon-

nal hozzáláttak a kivitelezéshez. Az önkormányzati 
tulajdonú épület tetőszerkezete, valamint csatorná-
zása újult meg pár hónap leforgása alatt. Az agárdi 
ovisok csoporttermeiben és tornatermében a be-
ruházás keretében nyílászárócsere és szigetelés is 
történt. Mindeközben zavartalanul biztosították az 
ellátást a kisgyerekek számára, s az óvónők foko-
zottan figyeltek a balesetveszély elhárítására. 

Dr. GöDe AnDreA

modernizálnák A tömegközlekedést
Veszprém - Lakossági fórumon hozták nyilvános-
ságra az intermodális csomópont megvalósítha-
tósági tanulmányát készítő konzorcium munká-

jának eredményét. A konzorcium (a Pro Urbe Kft, 
az Aditus Zrt és a Forrás Unió Kft) képvi-
seletében Dulicz László és Bősze Sándor 
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mederbe terelni ezzel az értékpira-
missal, egy elég egyszerű eljárással a 
jogalkotó. Valamely érték adott érték-
tárba történő felvétele érdekében egy 
javaslattételi adatlapot kell kitölteni, 
ezt a megfelelő mellékletekkel ellátni 
és az adott szintű értéktár bizottságnak 
beküldeni, aki megvizsgálás után dönt 
annak elfogadásáról vagy elutasításá-
ról.

– A megyei értéktárak gyakorlatilag 
a települések javaslataiból válogat-
nak?
– Természetesen ez így kívánatos, hogy 
a települési értéktárakból érkezzenek 
ide javaslatok, de van számos olyan te-
lepülés, aki nem hozott létre ilyet. Így 
nincs akadálya annak sem, hogy rög-
tön a megyei értéktárba kerüljön föl 
egy javaslat.

– Ezt folyamatosan bővülő adatbázis-
ként kell elképzelni?  
– Reményeink szerint ennek a folya-
matnak soha nem lesz vége. Nyilván 
van mindenkinek elképzelése arról, 
hogy melyek azok az értékek, amik a 
megyét jellemzik. Ugyanakkor jönnek 
létre mindig újabbak, ezért csak az in-
tenzitás változik, de soha nem zárul le 
ez a munka.

– Hol tartunk ma?
– Megyei értéktárunk jelenleg 47 db 
értéket foglal össze. Különböző kate-
góriákat állított fel a jogalkotó: agrár- 
és élelmiszergazdaság, ipari-műszaki 
megoldások, kulturális örökség, sport, 
turizmus, természeti környezet, épített 

környezet. Abban a szerencsés hely-
zetben vagyunk, hogy ebből a kategó-
riahalmazból mindegyiket le tudtuk 
fedni. 
– Fesztiváljaink, a bábolnai Shagya és 
a kisbéri félvér lófajtáink, a Császári 
Csemege, a tatai vár, Kisbér történel-
mi építészeti öröksége, a kocsi kocsi, 
a tatabányai és oroszlányi bányászati 
múzeum, a Turul szobor, jeles épülete-
ink számos képviselője mind-mind ott 
szerepelnek a - jelenleg még korántsem 
teljes - listán.

– Hol olvashatunk ezekről az értékek-
ről?
– Alapvető nyilvánosságrahozatali fó-
rumunk a honlap (www.kemertektar.
hu), itt az összes elfogadott érték meg-
található. De mi egy szélesebb palettát 
kívántunk ezzel a honlappal átfogni, 
és azok a települések, akik élnek az 
általunk felajánlott lehetőséggel, meg-
jeleníthetik a saját települési értékeiket 
ezen a felületen. Van számos település, 
mely úgy nyilatkozott, hogy egyelőre 
nem kíván saját települési értéktárat 
létrehozni. Ugyanakkor elképzelhető, 
hogy ott is van olyan érték, ami meg-
érdemli ezt a szintet, ezért a Nemzeti 
Művelődési Intézet közmunkaprogram 
keretében egy sajátos gyűjtőmunkát 
végzett, és ezt a gyűjteményt is meg-
jelentettük. Ezek jogilag nem minősül-
nek települési értéknek, ezért is különí-
tettük el őket. Emellett nyitottunk még 
a történelmi Komárom és Esztergom 
vármegye értékei felé is.

veér

Popovics György, a megyei közgyűlés és a megyei értéktár bizottság elnöke

F



10

ÖNKORMÁNYZAT

– Idén rengeteg átadásra, avatásra 
voltunk hivatalosak Tatára. Mi az oka 
ennek a felgyorsult tempónak?
– Részben az, hogy az uniós pályázati 
időszak végén vagyunk, és ilyenkor job-
ban összecsúsznak a nagyobb projektek. 
A másik ok az, hogy az egész időszak-
ban - az elmúlt két ciklusban - nagyon 
sok projektet terveztünk be, amikre hál’ 
Istennek jó pályázatokat tudtunk írni, 
és több mint 3,5 milliárd forintot sike-
rült csak az önkormányzatnak a város-
ba hozni, és ebbe nem számoltam bele 
az állami fejlesztéseket (kórház, rende-
lőintézet, vakok intézete, növényvédel-
mi állomás). Természeteses jó lett volna 
még többet nyerni, de sok olyan fejlesz-
tés is történt, ami nem önkormányzati, 
de mégis Tata városa fejlődött belőle. 

– Milyen városi projektek fejeződtek be 
az idén?
– Uniós pénzből – amit nagyon köszö-
nünk az EU-nak, de úgy gondoljuk, még 
nagyon sokkal tartozik az országnak és 
Tatának -, és 100 milliós állami önerő-
támogatásból – amit szintén nagyon kö-
szönünk - sikerült több nagyobb projek-
tet befejeznünk. Lezárult az Angol park 
megújításának második üteme, amiben 
az egyik legszebb részlet az, hogy az 
élő vizek városa egy új forrásfogla-
lást is megépített, vagyis a visszatérő 
forrásnak, az Angolkert valaha egyik 
legbővízűbb forrásának készítettük elő 
a helyét. Már ott bugyog a víz, és ahogy 
emelkedik a vízszint, meg fogja talál-
ni az útját, hogy aztán majd a Malom 
patakban végigfolyhasson a városon. 
Ezt a pillanatot nagyon várják a tatai-
ak, és nagy ünnepséget fogunk ebből 
az alkalomból rendezni. A másik nagy 
vizes fejlesztés volt a Réti 8-as tónak a 
megújítása. Ez egy nagy fegyvertény, 
hiszen azt bizonyítottuk vele, hogy Tata 
a vizekhez olyan hozzáállással közelít, 
hogy szeretné az eredeti állapot szerinti 

rehabilitációt elvégezni. Ezt kezdtük a 
Vízüggyel közösen az Öreg-tó rehabili-
tációjakor, most megcsináltuk ezt a 22 
hektáros tavat. Van még hét másik tó 
is, ezek nem az önkormányzat tulajdo-
nában vannak, úgy is néznek ki. A leg-
szomorúbb az, hogy nem is tett semmi 
kísérletet a használója, a felszámolás 
alatt levő cég az elmúlt esztendőkben, 
hogy ezeket a tavakat megújítsa, pedig 
neki ugyanúgy lett volna lehetősége pá-
lyázni.
– A másik nagy előrelépésünk a Kő-
kúti iskola tetejére épített kis erőmű. 
Az iskola teljes energiafelhasználását 
fedezni fogja napelemek segítségével. 
Folytattuk a városban a közvilágítás 
korszerűsítését, és a tataiak nagy örö-
mére a Pötörke malomtól az Építők 
parkjáig elkészült a tóparti közvilágítás 
is. A legnagyobb fejlesztés a városköz-
pont-rehabilitáció, azaz a Kossuth tér és 
környékének megújítása volt. Először el-
készült a Farkas-ház, ebből az épületből 
egy szép szolgáltatóházat alakítottunk 
ki, ahol többek közt a Városkapu Zrt. 
városmarketing irodája fog működni. 
Egy közösségi termet is létrehoztunk 
az ifjúságnak, teremtettünk egy olyan 
helyet, amely ezentúl a diákönkor-
mányzat állandó bázisa lehet, és ifjú-
sági központként tud működni. Bérbe 
adható üzletek is vannak a földszinten, 
és itt hoztuk létre az egész teret kiszol-
gáló vizesblokkot, WC-t. A Kossuth té-
ren kívül három utca újult meg ebben a 
projektben, a Komáromi utca a Május 1. 
úttól a Kocsi utcáig, a Bercsényi utca, és 
a templom melletti II. János Pál tér. En-
nek középső része Török Péter, Ybl díjas 
építész tervei alapján valósult meg, aki 
például a Bazilika előtti teret is tervezte.

– Milyen újabb beruházásokra készül-
nek?
– Két beruházásunk nem uniós, hanem 
TAO-pénzből valósul meg, és folyamat-

ban van. Az egyik egy kosárlabdacsar-
nok a Jávorka iskola mögött. Ennek a 
munkálatai megkezdődtek, most rész-
ben a tervezés, a szakmai előkészítés és 
a tereprendezés folyik. A másik a TAC 
által szintén TAO-ból építendő csarnok, 
aminek a második ütemére is elnyerte 
az egyesület a támogatást, megvan a két 
miniszter aláírása, indulhat a folytatás. 
A sportba az elmúlt időszakban nagyon 
sokat fektettünk, ezt szeretnénk is foly-
tatni. Az idén is működik a műjégpálya, 
tavalyi helyén, a Kőkúti iskola udvarán, 
a sátor alatt.  A második ütemmel még 
nincs vége a sportcsarnok fejlesztésnek, 
mert szeretnénk összekötő hidat építeni 
az iskola és a terem között, hogy a gye-
rekeknek ne kelljen az udvaron keresz-
tül megközelíteni, és a testnevelés órára 
egyszerűbben jussanak el. Sportudvar 
fejlesztését tűztük ki még célul, a Kő-
kútiba egy futópályát szeretnénk még 
építeni az iskola számára.
– Amit a következő ciklusra terveztünk, 
az két nagy csomag. Az egyik a TOP, 
szerintem lakosságarányosan kellene 
elosztani a forrásokat, én ennek va-
gyok a pártján. Úgy számolom, hogy 
Tatának mintegy 2,5 Mrd Ft-ot kellene 
elnyernie. A kistérségünk 40 ezres, ez 
durván 4 milliárd forintot jelenthet te-
lepüléseinknek. Szeretnénk az egyik 
óvodánkat felújítani, de ugyanígy sze-
retnénk a turisztikai fejlesztéseinket is 
folytatni, ezért két komoly projektet ké-
szítettünk elő. Az egyik a kőfaragóház 
és a Kálvária-domb megújítása, a másik 
pedig a Kristály fürdő, ahol szeretnénk 
létrehozni egy olyan komplexumot, ami 
méltó a hely szelleméhez. Ezért a Jenő-
malomhoz kapcsolódóan egy nagy vi-
zes játszótérre gondoltunk, ahol a tatai 
malmokat kicsiben fölépítve adnánk 
egy hatalmas nagy izgalmas turisztikai 
attrakciót a családosoknak.

vk.

A 24 ezer lakosú Tatán eredményes ciklust zártak. Az elmúlt évben az önkormányzat részben pályázatok révén, 
részben állami támogatásként jutott fejlesztési forrásokhoz, és a helyi vállalatok befektetéseivel együtt mindössze-
sen körülbelül húsz milliárd forinttal gazdagodott a város, tudtuk meg Michl József polgármestertől.

Vízi játszótér épülhet a Kristály strand helyén

Tata, a sportos város



mutatták be a felmérések eredményeit. 
Brányi Mária alpolgármester a felvázolt 

tervek megvalósíthatóságával kapcsolatban el-
mondta, hogy összesen 40 milliárd forintos keret áll 
a megyei jogú városok rendelkezésre a Közlekedési 
Operatív Programban, a veszprémi fejlesztés hat-
milliárdos költségvonzattal járna.

MentőálloMást avattak BáBolnán
Bábolna - Az európai uniós normáknak és a kor 
színvonalának megfelelő mentőállomás átadása 
ünnepélyes rendezvény keretében történt. Az ese-
ményen köszöntőt mondott Czunyiné Dr. Bertalan 

Judit országgyűlési képviselő, a település részéről 
Dr. Horváth Klára polgármester, Dr. Popovics György 
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke, 
az OMSZ részéről pedig Dr. Burány Béla főigazgató 
és Dr. Onódi Lívia régióigazgató. A szalagátvágást, 
majd az állomás és a gépkocsik kulcsának átadását 
követően a résztvevőknek bemutatták az épületet, 
mely modern és komfortos munkakörnyezetet biz-
tosít a bábolnai mentődolgozók, és még gyorsabb, 
biztonságosabb ellátást a térség rászoruló lakosai 
számára. 

logó pályázAt
Tapolca - A város 2016-ban ünnepli újbóli város-
sá nyilvánításának 50. évfordulóját. Tapolca Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete ezért a 
2016. évet ünnepi évvé nyilvánította, amely külön-
böző rendezvények megvalósításával történik majd 
megemlékezés. Fontos azonban, hogy mindezen 
rendezvényeket, plakát-, sajtó- és egyéb megjele-
néseket összefogja egy egységes arculat, amely a 
külső szemlélő számára egyértelművé teszi az ün-
nepi évhez kapcsolódást. Mivel az arculati elemek 
közül a logó a legfontosabb elem és, ezért Tapolca 
Város Polgármestere pályázatot hirdet jubileumi vá-
rosi logó tervezésére.
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Az államtitkár hozzátette: szemmel 
látható, hogy egy éveken, ciklusokon 
átnyúló, sok apró kockából összerakott 
tudatos építkezésről van szó, melynek 
célja a természet védelme, és Tata vá-
ros újra megjelent forrásainak ésszerű 
hasznosítása.

Az uniós támogatással megvalósult be-
ruházás célja a 22 hektáros, korábban 
kiszáradt halastó vízi élőhellyé alakí-
tása, és a területet szabadidős és isme-
retterjesztési célokra való hasznosítása 
volt - mondta el az ünnepélyes átadá-
son Musicz László projektmenedzser.

Bencsik János, a körzet parlamenti 
képviselője az átadáson megjelent is-
kolás gyerekeknek ajánlotta a tavat, hi-
szen ők fogják használni, gondozni az 
elkövetkező évtizedekben.

Michl József, Tata polgármestere hoz-
zátette, hogy a környéken még hét ki-
száradt tómeder vár arra, hogy eredeti 
funkcióját, szépségét visszanyerve a 
város és a környék ökológiai, turisz-
tikai és gazdasági színfoltjává váljon. 
A Réti halastavakat az Esterházyak 
építették 1896-ban. Létesítésük előtt 
nádasok, mocsarak húzódtak Tatától a 
Dunáig. A nagy kiterjedésű lápvidéket 
az Által-ér és a helyi, bővizű langyos 
források táplálták. A most kialakított 
halastó vízutánpótlásához ismét fel-

használják a források vizét, melyek 
a térségi bányaművelés megszűnése 
után újrafakadtak.

A polgármester kiemelte, hogy „A ta-
tai Réti 8-as számú halastó természetes 
vízi élőhellyé történő rehabilitációja” 
elnevezésű, KEOP 3.1.2/2F/09-11-2013-
0014. azonosítószámú projekt kereté-
ben 2015-ben az Által-ér-völgyi vizes 
élőhely-rendszer mintegy 37 hektáros 
részlete újult meg. A tó megújítása 
nem csupán egy halastó kotrását je-
lentette, hanem olyan új szemléletű 
rehabilitációt, amelynek során új élő-
helyek, fészkelő-szigetek jöhettek létre, 
megőrzésre kerülhetett egy ősnádas, a 
tó vízutánpótlása a megújuló karszt-
forrásokra helyeződhetett, és mindezt 
Tata legújabb tanösvénye egészíti ki. A 
275,49 millió Ft európai uniós támoga-
tás segítségével megvalósult projekt-
nek köszönhetően a Réti-8-as tó méltán 
válhat ismét élő tagjává a Tatai-tavak 
nemzetközi jelentőségű vizes élőhely 
láncolatának. A Ramsari Egyezmény 
által is védett területen a zöld szerve-
zetek segítségével máris megkezdődött 
az aktív monitoring tevékenység, mely 
a növény- és állatvilág visszatelepülé-
sét hivatott elősegíteni.

VK 
Fotó: MTI (Bognár Boglárka)

A közelmúltban átadták rendeltetésének Tatán a Réti-8-as tavat. Bitay 
Márton, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtit-
kára avató beszédében kiemelte, hogy a beruházás példaértékű össze-
fogás eredménye, melyhez hozzájárultak a civil szervezetek, az Által-ér 
Szövetség, a tatai járás önkormányzatai, a szakmai szervezetek és a kor-
mányzat egyaránt.

Kiszáradt halastavat alakítottak vizes élőhellyé Tatán

Megújult a Réti 8-as tó

Bitay Márton, Bencsik János és Michl József rendhagyó módon, a tó közepén, egy elektromos motor-
csónakból vágta át a nemzeti színű szalagot

F
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- Egy korábbi évértékelő interjúnk al-
kalmával több nehézség megfogalma-
zása ellenére úgy nyilatkozott: „Én itt 
mindent megtalálok: a Velencei-tó, a táj, 
a gárdonyi emberek, a barátok… Gár-
donyt nem cserélném semmi másra!” 
Most is így érzi ezt?
- A gondok felől közelítve: válság évei, 
az adósságrendezés után kimondhatom, 
hogy stabilabb évek jöttek, gazdaságilag 
erősödött a város, de megoldásra váró 
feladatok állandóan vannak, újraképződ-
nek. A kötődések oldalát nézve: megint 
csak igen a válaszom. Gárdonyhoz kötő-
désem ugyanolyan erős, sőt az évek előre 
haladtával még nőtt is. 

– Megélénkülő a város sportélete. Szebb-
nél szebb sikereket könyvelhetnek el. 
– Az egészséges életmód, a gyerekek ne-
velése és a versenysport eredményei egy-
aránt fontosak számunkra. A feltételek 
biztosításával, az infrastruktúra fejleszté-
sével nem várhattunk tovább. A társasági 
adó és önkormányzati forrás segítségével 
a gárdonyi iskola tornatermét 40x20-as 
pályaméretre növeltük. Így több, nívó-
sabb rendezvény, illetve edzéslehetőség 
teremtődött. A Pázmánd Női Kézilabda 
Egyesület tavalyi eredményes szereplésé-
vel elérte, hogy idén az NB II-be kerüljön. 
Most az élen áll, s azt reméljük, a jövőt 
az NBI/B jelenti számukra. Egy-egy mér-
kőzésük igazi népünnepély. A 3-400 fős 
szurkolótábor egy része az utánpótlást 
adó gyerekek köre. 
A Gárdony VSC a felnőtt labdarúgás me-
gyei I. osztály élmezőnyébe tartozik. Kb. 
250 utánpótláskorú fiatal jár a parkerdei 
edzésekre. Ott is nagyot léptünk előre a 
60x40-es műfüves pálya kialakításával, 
a két füves pálya rendbehozatalával, az 
öltöző újjáépítésével. Azon a területen 
létrehoztunk egy régi, hiányt pótló kö-
zösségi teret. Működik itt hét teniszpálya, 
erdei futópálya, gyerekjátszótér, kondi-
géppark felnőtteknek. Vannak séta- és 

túra útvonalak, kirándulási lehetőségek. 
Elértük, hogy a Parkerdő nemcsak a tér-
ség szabadidő központja lett, a városbeli-
ek és itt nyaralók egyik kedvence, hanem 
az ország más régióiból is célzottan ide 
jönnek kikapcsolódni, mozogni. Távlatot 
jelentene, ha szálláshely-létesítéssel erdei 
iskoláknak, sport- és edzőtáboroknak ad-
hatnánk otthont ezen a 27 hektáros gyö-
nyörű helyen. 

– A kisebb egyesületeket hogyan támo-
gatják? 
– A sportalap mindenkinek nem lehet 
elég. A pénz szétforgácsolása viszont ré-
szünkről nem lenne jó stratégia. Hosszú 
távon nem érdemes olyan segítésbe bele-
kapni, amit később nem tudunk folytatni. 
Arra ösztönözzük a kezdeményezőket, 
hogy az önkormányzati pénzek csoda-
várása helyett maguk is teremtsenek for-
rást tagdíjak, szponzorok megnyerése, 
rendezvények, pályázatok útján. De ösz-
szességében azt mondhatom: Gárdony 
mindent megtesz azért, hogy a polgárai 
egészségesen élhessenek. Ezért nemcsak 
a jelentős eredményeket hozó sportok 
mellé állunk, hanem a sokakat megmoz-
gató tevékenységeket is ösztönözzük, le-
gyen az küzdősport, kosárlabda, tenisz, 
tánc, torna, kerékpározás (a kerékpárút 
fejlesztéséről előző számunkban írtunk) 
vagy túra…(és még sorolhatnám) csapat. 
Remek családi-baráti kezdeményezésből 
nőtt ki például országosan elismert 1000 
fős futó ünneppé Pók János hosszútávfutó 
Tóparti Futópartija ősszel és tavasszal. 

– Milyen új lehetőségekben tudnak gon-
dolkodni? 
– Most kormányzati támogatással létreho-
zunk egy tornatermet az agárdi iskolánál. 
Az előkészítő munka a szanálással, telep-
helyek felszámolásával, területtisztítással 
megkezdődött. A fejlesztési program tel-
jes körű, hisz a sport mellett számos szol-
gáltató vállalkozásnak is teret ad 3 hektár 

területen, s tervezzük ott bölcsőde és egy 
új kisvárosi miliőt adó társasházi köz-
pont megépítését. Gárdony külterületén 
területeladással támogattuk egy leendő 
lőtér kialakítását. Jelenleg egy felnőtt klub 
működik, de a tulajdonos a fiatalok és a 
turisták megnyerésében gondolkodik to-
vábblépésként. 

– Nem kerülhetjük ki a Velencei-tó kö-
zelségében rejlő lehetőségeket és a 
VVSI-t…
– Így igaz. A 60-as évektől mindhárom 
szakágban kiváló edzők irányításával lét-
rejött az a sportiskola, amely a vízi élet-
mód megszerettetésével, tehetségek sorát 
nevelte ki akár a világbajnoki, olimpiai 
szintig. Úgy emlegetik a valaha idejárók: 
„maga volt a csoda”. Később a pénztelen-
ség olyan veszteségeket okozott, hogy az 
elöregedés, teljes tönkremenetel veszélye 
fenyegetett. Utolsó pillanatban jött az a 
kormányzati pénz és koncepció, hogy a 
vízi sportok bázisa mellett a létesítmény 
a rekreáció szolgálatába álljon. Mivel a mi 
területünkön van a VVSI, a szolgáltatás a 
város számára is hasznosul, ugyanakkor 
munkahelyeket teremt a helybelieknek. A 
legjobban annak örülnék, ha az a hajdani 
szellemiség mintaadó lenne, s innen in-
dulnának el Kis Gábor-i, Fa Nándor-i, Gál 
József-i, Kovács-Fidel-i, Ódor Lajos-i … (és 
szerencsére ezt a felsorolást is sokáig foly-
tathatnám) nagyságok.
A mi felelősségünk az, hogy a gyerekek 
megismerjék a tó környékén élő, dolgo-
zó, a sportban jeles eredményt elérők 
életútját, munkáját – ezt mindenképp 
feladatunknak érzem. Velünk élő legen-
dák ezek a sportemberek. Fórumokra, 
rendezvényekre, versenyekre, akár róluk 
elnevezett versenyekre kell hívni őket, és 
az újságunkban helyet kell adni az ő élet-
történetüknek, hogy példájuk ereje hat-
hasson a fiataljainkra.  

Dr. Göde Andrea 

Milyen szerepe van egy kisváros életében a sportnak? Hogyan árnyalja a helyzetet, ha a Velencei-tó közelében van ez 
a hely? Melyik a legkedveltebb, s a legtöbb nézőt megmozgató sport? – ilyen kérdések foglalkoztattak, amikor Gárdony 
város polgármesterével, Tóth Istvánnal beszélgetni kezdtünk. 

A fantasztikus példaképek ereje hasson a fiatalokra!

Gárdony színes sportvilága
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- Egy évvel ezelőtt még csak a tervek-
ről beszélgettünk, most pedig látványos 
előrelépések tanúi lehetünk a város több 
pontján. Milyen munkálatok folynak?
- Párhuzamosan több beruházás indult el 
a közelmúltban. Kormányhatározat szüle-
tett arról, hogy 511 millió forintot kapunk 
a belterületi állami tulajdonú utak felújí-
tására, ez a Vasút és a Kossuth utcát érinti. 
Az előbbi már elkészült, az utóbbin még 
dolgozunk, itt ki kell cserélni a teljes víz-
vezeték rendszert.
- Egy KEOP pályázaton 150 millió forin-
tot nyertünk energetikai beruházásra. Két 
iskolánk, az óvoda, az egészségház és az 
önkormányzat kap külső hőszigetelést, 
illetve ahol kell nyílászárókat cserélünk. 
Mindez uniós pénzből történik, ezzel ja-
nuár 15-ig el kell számolnunk.
- Várjuk a TOP pályázatokat is, a megyei 
önkormányzat 44 milliárd forintot költhet 
el vidékfejlesztésre, köztük van a mi Vá-
roskapu programunk is.

- Mit takar ez a Városkapu elnevezésű 
fejlesztési elképzelés?
- A program lényege egy Herend hírnevé-
hez illő városi arculat kialakítása. Évente 
60 ezer turista fordul meg itt. Szeretnénk 
méltó környezetet, igazi Herendhez méltó 
látványt kialakítani a városba érkezők-
nek:
- A TOP projekt egy külterületi fejlesztést 
is magában foglal. A Herend melletti egy-

kori Bányatelepen 150-160-an élnek. Ez a 
terület jelenleg csak a 8-as útról közelít-
hetőek meg. A pályázat keretében szeret-
nénk egy belső aszfaltos úttal összekötni 
ezt a városrészt a központtal.
- Persze más elképzeléseink, terveink is 
vannak: aktuális lenne a város csapadék-
víz-elvezető rendszerének a korszerűsíté-
se, egy helyi termelői piac is, és az isko-
lánknak is szüksége van új tantermekre. 
Figyeljük a pályázatokat, és élni kívánunk 
minden lehetőséggel.

- A közelmúltban átadásra került a meg-
újult 8-as gyorsforgalmi út. Hogyan hat 
ez Herend mindennapjaira?
- Veszprém mindössze bő tízperces uta-
zásra került városunktól. Jó esélyünk van 
tehát arra, hogy a nagyvárosból kiköltö-
zők minket válasszanak. Ennek érdeké-
ben új utcát nyitottunk közművesített tel-
kekkel.
- A 8-as út gondot is hozott. A régi 8-as 
úton lévő két buszmegálló az új tervekből, 
egyszerűen forgalombiztonsági okokból 
kimaradtak. Pótlásukat első körben egy, 
Ajka felől a városba vezető, balra kanya-
rodó sávval gondoltuk megoldani, de ezt 
az elképzelést a szakemberek baleseti 
gócpontnak minősítették, és elvetették. 
Ezzel a felső településrészünket gyakor-
latilag kizárták a távolsági buszközleke-
désből. Az ott élőknek másfél kilométert 
kell gyalogolniuk a buszmegállóhoz, ha 

Veszprémbe szeretnének utazni. Sok idős 
is él azon a területen, meredek, lejtős utak 
vezetnek oda. Egy másik megoldás adó-
dik, de ehhez a buszoknak három kilomé-
ter kerülőt kell tenniük. A Volán társaság 
éppen ezért ellenzi ezt az elképzelést. Egy 
biztos, az nem állapot, hogy idős embe-
rek, csúszkálva a téli, jeges utakon, ilyen 
távolságokat tegyenek. Még a hó megér-
kezése előtt erre megoldást kell találnunk, 
így felvettük a kapcsolatot az Irányító Ha-
tóságokkal.

- Kulturális programjaikat illetően mi-
lyen elképzelések fogalmazódtak meg?
- Herend arculatához kapcsolódóan idén 
első alkalommal szerveztük meg Kézmű-
ves fesztiválunkat. A korábbi sörfesztivál 
helyett a kézművesség hagyományaira 
épül az új nagyrendezvényünk, melyet 
szeretnénk tovább kiszélesíteni, és hagyo-
mánnyá tenni az új koncepció mentén. 
Természetesen fontosnak tartjuk az olyan 
ünnepeinket is, mint például a Mikulás, 
az adventi vasárnapok, vagy épp szent-
este előtt a Mindenki karácsonyfája. Ez 
alkalomból megajándékozzuk a gyereke-
ket, a helyi kórusok, táncosok, színjátszók 
pedig ünnepi műsort adnak. A jó hangu-
latú eseményre minden évben több száz 
herendi kíváncsi.

-réz

A 8-as számú főút fejlesztése épp csak véget ért, átadták a herendi szakaszt, ám az itt élők megpróbáltatásai még nem 
értek véget, a beruházások folytatódnak a kisvárosban: útfelújítások, homlokzati szigetelések, nyílászárócserék. Jánszky 
Lajos polgármester örömmel számol be a folyamatban lévő projektekről.

Átadták a 8-as gyorsforgami út Herendi szakaszát

Arculatváltás Herenden
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– Nehéz hónapokon, heteken vannak 
túl.
– Bicskén ebben az évben több beván-
dorló fordult meg, mint a lakosság össz-
létszáma. Mivel elsősorban vasúttal ér-
keztek városunkba, és a vasútállomás és 
a befogadó állomás között gyalogosan 
vágtak át településünkön a 4,5 km-es 
útvonalon, voltak olyan problémák, 
hogy be-bementek az ingatlanokra, on-
nét kisebb dolgokat eltulajdonítottak, de 
előfordult olyan is, hogy a gyümölcsfa 
ágát letörve vitték magukkal a termést. 
Nyitott ablakokon is beugrottak, de csak 
megijesztették a lakókat, nem vittek el 
semmit. Rettentő sokat szemeteltek, 
nagy mennyiségű hulladékot kellett 
összegyűjteni a Bicskei Gazdasági Szer-
vezet munkatársainak, közcélú foglal-
koztatottaknak. Ez az időszak jelentősen 
megterhelte a város életét.

– Aztán következett szeptember har-
madika, amikor megállt az a bizonyos 
vonat Bicskén…
– Amikor megállították azt a szerel-
vényt, nem lett volna igazán nagyobb 
atrocitás, ha a tévék nem jelentek volna 
meg nagyon hamar, mert abban a pilla-
natban, amikor a migránsok észlelték az 
első kamerákat, már a cirkuszt keresték, 
és a figyelemfelhívásról szólt az egész. 
Olyannyira, hogy a nagy hangadók 
nem engedték az élelmiszert elfogadni 
a társaiknak, szabályos lincshangulat 
alakult ki köztük. Érdekes, hogy abban 
a pillanatban, amikor megszűnt a média 
és a migránsok között a kapcsolat, egy 
szerelvény behúzásával, megoldódott a 

helyzet. Nem volt már kinek előadást 
tartani, a média képviselői nem hergel-
ték a migránsokat. Olyan dolgokat ad-
tak a szájukba, ami egyáltalán nem volt 
igaz. A rendőrség óránként vizet osztott, 
két óránként ételt kaptak, a riporterek 
pedig azt kérdezték tőlük, hogy „ugye 
nem kaptatok ételt, nem kaptatok italt?”, 
és természetesen ők vették a lapot, ab-
ban a pillanatban helyeseltek. A mig-
ránsok minden ellátást megkaptak. A 
rendőrségnek és minden közreműködő 
szervnek a legmesszemenőbb köszönet 
illeti a munkáját, és szerintem nem csak 
Magyarországon, hanem világviszony-
latban is egy olyan példát mutattak itt 
Bicskén, ami bárhol máshol megállná a 
helyét. Természetesen mi igazán annak 
örülnénk, hogyha inkább valamilyen 
pozitív dolog miatt kerülnénk a BBC 
vagy a CNN vezető hírei közé.

– Fel lehetett készülni egyáltalán egy 
ilyen eseményre?
– Amikor május elején elkezdődött je-
lentős létszámban a befogadó állomá-
sunkon a migránsok elhelyezése, akkor 
május és június végén is tartottunk egy 
megbeszélést, amit én hívtam össze. A 
megyei rendőrfőkapitány urat, ország-
gyűlési képviselőnket, a helyi rendőrség 
kapitányát, a befogadóállomás vezető-
jét, a polgárőrségek vezetőit, a beván-
dorlási hivatal regionális igazgatóját, 
valamint a pártok helyi szervezeteinek 
vezetőit (de csak a FIDESZ KDNP érezte 
a súlyát a dolognak) hívtam meg ezek-
re a válságértekezletekre, hogy alapo-
san fel legyünk készülve majd arra, mit 

kell adott szituációban majd tennünk. 
Ugyanilyen megbeszélés volt augusz-
tus 31-én, és szeptember elején is. Ekkor 
minden egyes lépést végigvettünk a ve-
zetőkkel, hogy egy váratlan helyzetben 
kinek, milyen feladata van, hogy a vá-
ros biztonságát megőrizhessük. Harma-
dikán történt a vonat megállítása. Sze-
rencsére minden a szerint ment, ahogy 
megbeszéltük.

– Mi a helyzet most a befogadó- 
állomáson?
– Amint az köztudott, nálunk műkö-
dik az ország első befogadóállomása, 
és mióta a határzár elkészült, azóta az 
állomás is visszakapta az eredeti, in-
tegráló-tábori funkcióját. Tehát Bicskén 
már csak olyanok vannak, akik az el-
sődleges menekültügyi eljáráson részt 
vettek, és várják a további fejleményeket 
az ügyükben.

– Beszéljünk inkább a dolgos hétköz-
napokról! Milyennek értékeli Bicske 
elmúlt évét?
– Sikeres éven vagyunk túl, amit elter-
veztünk többségében sikerült végrehaj-
tani. Az élet olykor felülírja a terveket, 
de azt nem tudom mondani, hogy bár-
mi is rosszabbul történt, mint ahogy 
szerettük volna. Azokat a beruházáso-
kat, amiket még az előző ciklusban indí-
tottunk el, sikeresen le tudtuk zárni. El-
készült a Kodály Zoltán utca felújítása, 
és több járdaszakaszunk is meg tudott 
újulni. Új projekteket is el tudtunk in-
dítani, sőt már a lezárásuknál tartunk. 
Megtörtént a Szent László és a Csokonai 

Szeptemberben az illegális bevándorlóáradat nem kért világhírt hozott Bicske városának. A CNN, a BBC és társaik 
egymást túllihegve adták hírül, hogy milyen csúnyán bánnak a migránsokkal a város vasútállomásán. Pálffy Károly 
polgármester szerint a hírvadász média jelenléte gerjesztette az indulatokat azon a bizonyos napon.

Akaratlanul kerültek a médiaérdeklődés középpontjába

Bicskén kiegyensúlyozott évet zártak



MunkáBan a gárdonyi korMányaBlak 
Gárdony - A Polgármesteri Hivatal épületében 
adták át november 25-én Fejér megye 11. kor-
mányablakát. A hajdani okmányiroda helyén – an-

nak feladatkörét is átvéve –  megújult, barátságos 
színvilágú és bútorzatú ügyféltérben, remek infor-
matikai, technikai háttérrel várják az állampolgá-
rokat. Mivel itt régebben hétfőn volt meghosszab-
bított nyitva tartás, ezt a hagyományt megőrizték 
(7-17h), s ilyenkor akár 120-an is megjelennek a 
hivatalban. Csütörtökön 8-18h-ig, szerdán 8-16h-
ig, kedden, pénteken 8-12-ig tart a munkarend. 
Az okmányirodai teendők mellett folyamatosan 
bővül a kormányablakos ügyek köre. A megnyitás 
óta újabb 86 feladat rendelődött át, így már 509 
ügyvitelben segítik a lakosságot. A kormányirodai 
munkatársaknak fontos visszajelzést jelentenek az 
ügyfél-elégedettségi adatok: a jelenleg is zajló épí-
tési munkálatok miatt a külső megjelenést kritikával 
illették a városlakók, míg az ügyintézésekre jó és 
jeles osztályzatokat adtak. 

Dr. GöDe AnDreA

elkészült a táncsics út tataBányán
Tatabánya - Befejeződött a Táncsics út rekonstruk-
ciója a Március 15. utca és Tolnai út közötti sza-
kaszon. Nemcsak az útfelület, és a járdák újultak 
meg, hanem új parkolókat is kialakítottak a meglé-
vők felújítása mellett; kiépítették a csapadékelveze-
tő-csatornákat, valamint új kapubehajtók kialakítá-
sára is sor került.

500 kilónyi élelMiszer gyűlt össze
Környe - A Környei Katolikus Karitász 
adománygyűjtésének eredményeként 
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Általános Iskolák energetikai felújítá-
sa, a hőszigetelés, a nyílászárók cseré-
je. Mindkét épületre bőségesen ráfért 
ez a felújítás. Sikerült egy energetikai 
pályázatot megnyernünk a bicskei tan-
uszodára is, és szeptembertől a város 
üzemeltetésre is átvette az intézményt. 
Látunk olyan dolgokat az uszoda mű-
ködtetésében, ahol megtakarításokat 
tudunk elérni. Gondos gazdaként ve-
zetett intézménnyel el lehet érni olyan 
megtakarításokat, amit a mindennapi 
ember nem fog érezni, viszont a renta-
bilitásban közelebb kerül a valósághoz. 
A beruházás lényege, hogy egy napele-
mes hőszivattyú-rendszer üzembe állí-
tásával az uszoda vizének a melegítését 
tudjuk megoldani. Ez szintén további 
megtakarításokat fog eredményezni. 
Összességében kiegyensúlyozott évet 
tudunk magunk mögött, nagyjából 400 
milliós plusz pályázati forrással gaz-
dálkodhatunk.
 
– Milyen tervekkel vágnak neki a kö-
vetkező időszaknak?
– A nagyobb dolgokat említve szeret-
nénk először is a csomópontjainkban 
biztonságosabbá tenni a közlekedést. 
Ehhez kapcsolódik a MÁV beruházása, 
a Biatorbágy–Tata vasútvonal felújítá-
sa. Ennek kapcsán megújulhat a Bicske 
(Nagyállomás) és a Bicske alsói vasút-
állomás is, kiépülhet egy intermodális, 
modern közlekedési csomópontot. 
Lesz útépítés, alagútépítés, két város-
részünk már 30-35 éve halogatott ösz-
szekötését szeretnénk megoldani. A 
gyaloghíd helyén – amely a MÁV tu-
lajdona, és nagyon leromlott állapotú 
– egy aluljáró épül, ahol autókkal, ke-
rékpárral és gyalog lehet majd közle-
kedni, teherautó pedig nem fog átférni 
a belmagassága miatt. Terveink között 
szerepel az egészségügyi központ to-
vábbi fejlesztése, a maradék épületrész 

felújítása, bővítése. Reményeim szerint 
tavasszal a járási hivatal építése is elin-
dulhat. Szeretnénk a piacon a mezővá-
rosi ranghoz megfelelő termelői piacot 
kialakítani. Cégekkel közösen tervez-
getjük a bérlakás-program elindítását 
annak érdekében, hogy tovább tudja-
nak bővülni a bicskei vállalkozások. 
Ehhez is megvannak az elképzelések. 

– Gondolom kevésbé zűrös évet vár 
2016-tól?
– Először is egy meghitt, nyugodt, bé-
kés karácsonyi időszakot kívánok az 
év hátralévő részére. A karácsony előtti 
időszakban, az utóbbi években mi, ön-
kormányzati képviselők elindítottunk 
egy adománygyűjtő akciót, hogy a ne-
héz helyzetben lévő bicskei családokat 
meg tudjuk ajándékozni egy kisebb 
csomaggal, hogy méltóképpen tudják 
megünnepelni Jézus születésnapját.

Veér Károly 

F

Bicskei ének

Idvez légy kis Jézuska,
idvez légy ó kisbaba!

Mért fekszel a jászolba’,
a hideg istállóba’?

Hol a fényes palota,
hol a kényes nyoszolya,
hol a lépes mézecske,
vajjal mázolt köcsöge?

Ó ha Magyarországban,
Bicske mezővárosban,

jöttél volna világra,
akadnál jobb országra.

Mert adnánk jó mézecskét,
vajas édes tejecskét,

szükségedet megszánnánk,
párnácskánkba takarnánk. 
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– Egy Balaton-parti település életét, gaz-
daságát meghatározza az idegenforgalom. 
Milyen volt az idei nyár?
– Szerencsére jó idő volt, így az idelátogatók 
száma jelentősen nagyobb volt a tavalyinál, 
sőt vetekedett a tavaly előttivel. Alig volt 
esős hétvége, így rengetegen látogattak el 
hozzánk. De minden jónak megvan az árny-
oldala is. Ki kellett szolgálni ezt a hatalmas 
embertömeget infrastrukturálisan és színvo-
nalas programokkal is. A látogatók után itt 
maradt rengeteg szemetet el kellett takaríta-
ni, és el kellett tüntetni a rombolások, pusztí-
tások nyomait is. A nyaralók ugyanis sokszor 
nem tudják hol a határ, egyeseknek a kikap-
csolódást a bódító italok és a bódító szerek fo-
gyasztása jelenti. Ha ezt túlzásba viszi valaki, 
akkor bizony már nem lehet megállítani, és 
jön a kontroll nélküli vandálkodás. Telepü-
lésünkön működik a pályázat segítségével 
beszerzett kamerarendszer, így valamennyi 
elkövetőt sikerült azonosítani. Polgárőreink, 
rendőreink hála Istennek elég aktívak, de 
minden ember mellé nem lehet őrt állítani.

– Mit emelne ki az idei programkínálatból?
– Nyáron nálunk szerepelt az Experidance 
táncegyüttes, a 100 tagú cigányzenekarral 
együtt léptek fel a Széchenyi park évtizedes 
fái alatt, a színpad hátterében a Balatonnal.  
Szerintem az egész Balaton-parton egyedül-
álló volt ez a program, mintegy 1300-1500 
néző tekintette meg. Több olyan jelentős 
rendezvényünk volt, amikor annyian voltak 
a Széchenyi parkban, ahányan elfértek. Épí-
tettünk egy új vizesblokkot is, de bebizonyo-
sodott, hogy ez a kapacitás sem elég, még be 
kell állítanunk további mobil illemhelyeket, 
amikor ilyen nagy rendezvényt szervezünk.

– Milyen idegenforgalmi fejlesztésekben 
gondolkodnak a következő időszakban? 
– Korszerűsítenünk kellene a több, mint negy-
ven éves büféinket a Balaton-parton, a strand-
hoz közel. Az útjainkat is rendbe kellene tenni, 
mert az aszfaltozással, az útépítéssel óriási el-
maradásban vagyunk. A büfékre visszatérve, 
a területek jelentős része önkormányzati tu-
lajdon, a vendéglátóhelyek viszont magán-
tulajdonban vannak. Drasztikus lépésre kell 
elszánni magunkat. Tudomásul kell venni 
nekünk is és a büfétulajdonosoknak is, hogy 
a 40 évvel ezelőtti dizájn már nem megfelelő. 
Ráadásul többen belevittek egyfajta új stílust, 
ami jelenti a nádpadlót, a nádszövetet meg a 
Tesco gazdaságos fóliát, szóval ez nem az, ami-
vel a vendéget ide lehet csábítani. Ezt mi min-
denestül meg kívánjuk szüntetni, és egységes, 
egyöntetű, szép és kulturált létesítményeket 
szeretnénk a parton és part közelében látni.   

– Milyen tervekkel vágnak neki az új uniós 
költségvetési időszaknak?
– Akarattya leválása miatt a költségvetésünk-
ből is veszik el pénz, tehát idén már ennek a 
matematikának megfelelően kellett a tervein-
ket összeállítani. Az idei évben még jelentős 
megkurtítások, megszorítások voltak, a jövő 
évre már ilyen jelentősre nincs szükség. Tu-
domásul kell venni, hogy a jelenlegi pénz-
ügyi helyzetben egy önkormányzatnak el-
sősorban a település működőképességének a 
fenntartása az elsődleges feladata. Ha marad 
még pénz, akkor következhetnek a fejlesz-
tések. Ezek között turisztikai fejlesztéseket 
neveztünk meg, útfelújításokat tartottunk 
szükségesnek, csapadékvíz-elvezetést, város-
központ-építést, -rehabilitációt. Munkahely-
teremtő létesítményekre is gondoltunk, tehát 

szeretnénk, ha a helybeliek egyre inkább itt 
a településen találnának munkalehetőséget. 

– Mikorra realizálhatók ezek az elképzelé-
sek?
– Én persze szeretném, ha holnapra elkészül-
ne minden, de ennek nincs realitása. Ha ezen 
a cikluson túlnyúlnak is, de már elkezdjük a 
fontosabb munkákat, én ennek is örülni fo-
gok. Balatonkenesét egy falusias jellegű tele-
pülésnek képzeljük el. Ahol most a szabadtéri 
színpadunk van, valamikor egy kultúrház 
állt. Azt annak idején elbontották - ki tudja, jó 
döntés volt-e, én ezt vitatom -, helyén egy sza-
bad terület van, ahol egy épületegyüttest sze-
retnénk megvalósítani. A pékséggel szembe-
ni területet is - ott most egy üzlet van, és nem 
éppen a mai a higiéniai elvárásoknak megfe-
lelően működik – is szeretnénk megvásárol-
ni. Oda olyan épületet építenénk, aminek az 
alja parkoló lenne, mert parkolási problémák 
állandóan jelentkeznek a városközpontban a 
nyár folyamán. Fölé pedig olyan kis üzletek 
kerülnének, amik télen is nyitva tarthatnak. 
Itt kapna helyet egy modern, korszerű orvosi 
rendelő is, mert a mostanit bár felújítjuk, már 
nem felel meg a XXI. század igényeinek. A 
fogorvosi- és gyerekrendelőnk is több utcával 
odébb van, szintén felújításra vár. Azt szeret-
nénk, ha az új városközpontba össze tudnánk 
vonni ezeket is, így minden a központba, 
könnyen elérhető helyre kerülne. Terveink te-
hát vannak, reméljük, sikerül is azokat meg-
valósítani. Addig is látogassanak el Kenesére, 
és érezzék jól magukat városunkban! Mivel 
jelenleg az Advent időszakát éljük, egyben 
áldott, boldog ünnepeket kívánok a cikk vala-
mennyi olvasójának!

Veér

Balatonkenese és Balatonakarattya immár két település. Bár még zajlik a vagyonmegosztás, egyeztetnek és vitatkoznak 
néha, Tömör István Kenese polgármestere szerint mára sokkal nyugodtabb lett az élet a kisvárosban. Az új összeállítású kép-
viselőtestület tagjai is a település érdekeit képviselik, és nem a megosztást, marakodást.

Minden jó dolognak megvan az árnyoldala is

Új városközpontot terveznek Kenesén
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- Milyen előrelépésekről számolhatunk be 
az elmúlt évhez kapcsolódóan?
- Az utóbbi idők egyik legfontosabb kérdése 
Csákváron az orvosi alapellátás rendezése 
volt. Szerettük volna átépíteni, felújítani az 
orvosi rendelőt, de mivel az magánkézben 
volt – 2002-ben épp a háziorvosaink vásárol-
ták meg -, így előbb rendezni kellett a tulaj-
donviszonyt. Az orvosok felkínálták ugyan 
megvételre az ingatlant, de az önkormány-
zat azon az áron nem tudta megvásárolni 
azt. Végül kompromisszumos megoldás 
született, és a tavaly kapott kormányzati 
segítség felhasználásával visszavásároltuk 
az épületet. A műszaki átadás nemrégiben 
történt meg, az orvosok visszaköltözhettek 
a megújult rendelőbe. A fejlesztés – terveink 
szerint – még nem ért véget, TOP-os pályá-
zatokból folytatni szeretnénk a munkát.
- A közbiztonság javítását is vállaltuk, ezen 
a téren is történt előrelépés. 2014-ben az ön-
kormányzat egy térfigyelő kamerarendszer 
kiépítésére nyújtott be pályázatot, és ennek 
eredményeként öt bevezető utunkat és a vá-
rosközpontot felszerelhettük ezekkel a mo-
dern, közbiztonságot szolgáló eszközökkel.
- Az energiakorszerűsítést is célul tűztük ki: 
általános iskolánk tetején, illetve az önkor-
mányzat épületén napelem-rendszer műkö-
dik szeptember óta.
- Csákvár életében nagyon nagy kihívást 
jelent a csapadékvíz-elvezetése. Északról a 
Vértes hegység irányából hatalmas meny-
nyiségű víz zúdul le hóolvadás idején, vagy 
egy-egy kiadós esőzést követően. Ilyenkor 
elönti a várost a víz. A Széchenyi, a Kossuth 
és a Berényi utcákban ezért kitisztítottuk a 
vízelvezető árkokat. Ezt ugyan csak egy kis 
lépés a probléma kezelésében, de valamerre 
el kell indulni.
- Egyfajta városkép-rehabilitációra is törek-

szünk. A célunk az, hogy a városközpont 
arculatát történelmi hagyományaival össz-
hangba hozzuk. Fontosnak tartjuk, hogy az 
ideérkezők Csákvárt egy vonzó kisváros-
nak lássák. Ennek jegyében a 25 éve felállí-
tott Szabadság téri Turul emlékmű környéke 
új térburkolatot kapott. 
- Programunkban azt is vállaltuk, hogy a 
városi újságot, a Csákvári Hírmondót mind 
tartalmában, mind küllemében megújítjuk. 
Ezt sikeresen végrehajtottuk. A lakossági 
kommunikáció terén ugyancsak jelentős 
előrelépés volt, hogy pályázati forrásból le-
cseréltük a városi televízió eszközparkját. 
A modern berendezéseknek köszönhetően 
a képviselőtestületi üléseket rögzíteni tud-
juk, és azok adásba is kerülnek. Ugyan így 
a városi rendezvényekről, eseményekről is 
minőségi felvételek, tudósítások készülhet-
nek a továbbiakban.
- Nagyon sok pályázaton indultunk, ezek 
közül, amit még ki szeretnék emelni, az a 
fazekas ház nádtetejének rekonstrukciója 
volt, illetve a múzeum tetőszerkezetének 
felújítása. Az előző már befejeződött, az 
utóbbi munkálatai pedig a napokban indul-
tak.
- Nyertünk továbbá a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal pályázatán két mikro-
buszt is. Ezek egyike a gondozási központ 
és idősek otthona szolgálatába állt, ezt ke-
rekesszékkel, rámpával is felszereltük, hogy 
a mozgáskorlátozottak is használni tudják, 
a másik pedig a közösséget, a települési ér-
deket szolgálja.
- Új buszmegállót is építettünk, a Kossuth 
utca végén, a városból kifelé vezető oldalon. 
Ezen a téren azt a célt tűztük ki, hogy foko-
zatosan, folyamatosan az összes buszvárót 
felújítjuk.
- Összesen 124.100.000 forintra nyújtottunk 

be pályázatot, és ebből 116.874.000 forint 
már befolyt, a többi még elbírálás alatt áll. 
Sikeresek vagyunk tehát a források meg-
szerzésében. Emellett sokat várunk a jövő 
évben induló területfejlesztési operatív 
programoktól, melyeket a megyei önkor-
mányzatok koordinálnak. Remélhetőleg 
számos új projekt indulhat majd ennek ke-
retében is.

- Mivel maradtak még adósok, milyen ter-
veik vannak a jövőre nézve?
- Azon dolgozunk, hogy biztosítani tudjuk 
a helyi orvosi ügyelet kialakításának fel-
tételeit, ami 30 éven át remekül működött 
itt Csákváron. 2014 óta ez a feladat átkerült 
Bicskére, és bár minden rendben van vele, 
a helyiek komfortérzetét, biztonságérzetét 
nagymértékben növelné, ha újra itt működ-
hetne.
- Kiemelt célnak tekintjük Csákvár turisz-
tikai jellegű fejlesztését is. Sokat várunk az 
Eszterházy kastély és a hozzátartozó park 
felújításától a nemzeti kastélyprogram kere-
tében. Mindez úgy biztosít majd turisztikai 
attrakciókat, hogy az épületben működő 
kórház mindennapjait nem fogja érinteni. 
Az Eszterházy család leszármazottaival sze-
rencsére nagyon jó a kapcsolat, sajnos leg-
utóbb velük egy szomorú esemény kapcsán 
is találkoztunk: elhunyt Eszterházy Mónika 
grófnő, ő az utolsó Eszterházy volt, aki még 
élt a csákvári kastélyban.
Az idegenforgalom fellendítéséért még so-
kat kell dolgoznunk. A terveink között tu-
ristacsalogató rendezvény-sorozatok is sze-
repelnek. A siker érdekében csatlakoztunk 
a Móri Borvidék TDM-szervezetéhez, szá-
mítunk a szakmai tapasztalatukra.

-réz

Közvetlen az önkormányzati választások után bemutattuk lapunkban Csákvár új polgármesterét, Illés Szabolcsot. Akkori írá-
sunkban áttekintettük, mire tettek ígéretet a választóiknak, milyen feladatokat kívánnak elvégezni a ciklus végéig. Most arra 
voltunk kíváncsiak, hogyan haladtak ezek megvalósításával.

A turizmusfejlesztés a jövő egyik kiemelt feladata

Csákvár sikeres pályázó
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– Mennyiben változott a falu képe az 
elmúlt több, mint negyedszázadban?
– A tanácsi rendszerben háttérbe szo-
rultunk, hiszen a hatalom a központi 
település – Bakonyszombathely - fej-
lesztését támogatta. Amikor sikerült 
kiválni a közös tanácsból, nekiálltunk 
intézményeink és az infrastruktúra 
felújításának. 1989-90-ben az iskolában 
nem volt még vizesblokk, alapproblé-
mákkal küszködtünk. Aztán évről-évre 
jöttek a lehetőségek, az ötletek. Az isko-
lában csak hét tanterem volt, építettünk 
egy nyolcadikat. A vizesblokkot renge-
teg társadalmi munkával, az emberek 
összefogásával sikerült megcsinálni. 
A 90-es évektől kezdtük építeni az or-
vos lakást majd a rendelőt, amit 92-ben 
adtunk át, és ma is megfelel minden 
követelménynek. Ezt követően álltunk 
neki a hivatal kialakításának. Ez a falu 
majdnem legrégebbi vályogépülete volt, 
94-ben adtuk át, utána csináltunk óvo-
da- és konyhabővítést. Az iskolát 2010-
ben szinte teljesen felújítottuk, épp úgy, 
mint a művelődési házat, és az ifjúsági 
klubot. Közintézményeink jelen pilla-
natban olyan állapotban vannak, hogy 
hosszú távon tudnak működni, sőt a 
megújuló energiára és a működtetés 
költségeire is gondolva, az általános is-
kolában, az óvodában, a konyhán és a 
hivatalban napelemek szolgáltatják az 
energiát.

– Ezekhez a beruházásokhoz sok-sok 
nyertes pályázatra volt szükség.
– Én mindig arra törekedtem, hogy le-
hetőleg úgy pályázzunk, hogy csök-
kenteni tudjuk az üzemeltetési költ-

ségeket, hiszen hosszabb távon ez az 
érdek. Amikor átvettem a települést, 
gyakorlatilag a közművek közül egye-
dül villany volt a településen. Utána 
lett itt vezetékes ivóvíz és telefon. Mi 
már 1993-ban digitális telefonközpontot 
avattunk. Térségi szinten fejlesztettük 
az energiatakarékos közvilágítást, majd 
utána jött egy gázberuházás. Ezt követte 
a kábeltelevízió bevezetése, legvégére 
maradt a szennyvíz-csatorna, amit nagy 
örömünkre tavaly adtunk át. Így mára 
teljesen közművesített a település, az út-
hálózatunk, úgy érzem, nagyon jó, bár a 
csatornaépítés megviselte.

– A pályázatokhoz önerő is kellett. Si-
került ezt előteremteni?
– Azok közé tartozunk a térségben, 
akiknek a pénzügyi fedezete stabil és jó. 
A pályázatoknál mindig tudtuk biztosí-
tani az önerőt. Volt olyan szerencsénk 
például, hogy a hivatal és az óvoda hő-
szigetelésénél, valamint a szennyvíz-
beruházásnál az önerőt is sikerült 100 
%-ban megpályáznunk, ez egy nagy 
segítség volt.

– Milyen tervekkel vágnak neki az új-
pénzügyi ciklusnak?
– Három dologra koncentrálunk, ami 
nagyon nyomaszt bennünket. Réde Esz-
terházy-birtok volt, állt itt egy kastély, 
melynek a teteje 1947-ben leégett, a fala-
kat az 50-es években gyakorlatilag szét-
hordták, maradt egy kiszolgáló épület, 
mi úgy nevezzük, hogy kiskastély, alap-
területe durván 800 m2. Nagyon rossz 
állapotban van, most kértük, hogy ke-
rüljön ki a műemlékvédelem alól, és sze-

retnénk pályázni a felújítására. Nagyon 
jó a levegő, a környezet, erdő veszi kö-
rül, szép a park, ideális lenne itt egy szo-
ciális otthont létrehozni. A belvizeket il-
letően egyes településrészeken vannak 
problémák, ezért szeretnénk a komplett 
belvízelvezetést megoldani. Harmadik-
ként a faluközpont megújítását tervez-
zük, ahol egy játszóteret, valamint egy 
tájházat szeretnénk kialakítani.

– Milyen Rédén a társadalmi-, kultu-
rális- sportélet?
– Sok civil szervezetünk van, a sport-
egyesületünk focicsapata elég jól 
szerepel most a bajnokságokban. Ki-
emelkedően jól működik a tűzoltó-
egyesületünk 30 aktív taggal, talán me-
gyeszinten is az elsők között vagyunk. 
Van egy polgárőr csoportunk, a kisbéri 
polgárőrséghez tartozik, közel 30 tag-
gal, aktívak, járőrszolgálatot szervez-
nek, a 7 napból legalább négyszer kint 
vannak majdnem egész éjjel, és valami-
kor nappal is. Van egy olimpikonunk, 
Nagy Péter súlyemelő, aki Londonban 
szépen szerepelt, és amikor megérkezett 
a faluba, fogadtuk őt. Megható ünnep-
ség volt, 7-800-an köszöntötték büszke-
ségünket, még Peti is meglepődött oly-
annyira, hogy elsírta magát. Jól működő 
a vöröskereszt csoportunk, és az idősek 
klubja is. Néptánc és mazsorett csopor-
tunk, pontfestő művészeti iskolánk is 
viszi Réde hírnevét a falu határain túlra 
is. Az ifjúsági klub 2005 óta birtokolja a 
nekik felújított helyiséget, megbecsülik, 
óvják és vigyáznak rá szerencsére!

TO

A régió nyugati csücskében, a Bakonyalján a rendszerváltozás előtt három település – Bakonyszombathely, Réde 
és Bakonybánk – tartozott a közös községi tanácshoz. A központosítást kényszerrel hozták létre, ezért valamennyi 
település azon dolgozott, hogy végre újra önálló lehessen. Pölöskei József, Réde polgármestere már akkor a külön-
válás hangadója volt.

A polgármester immár 27 éve vezeti a kistelepülést

Rédén pezsgő civil élet zajlik



idén 80 nehéz helyzetben lévő nagy-
család, vagy gyermekét egyedül nevelő, 

illetve idős ember karácsonyát szépítik meg a fa-
lubeliek, tízen fejenként 25 ezer forintos pénzbe-
li támogatáshoz is juthatnak. A segíteni tudók és 
akarók száma szerencsére továbbra sem csökken a 
településen, Advent időszakában idén is segítő ke-
zet nyújtottak mindazok, akik átérzik a rászorulók 
nehéz helyzetét.

velencei ünnepvárás
Velence - Karácsony közeledtével a Velencei Kor-
zónál nemcsak az üzletsor gazdag és akciókkal ke-

csegtető áruválasztéka, de számtalan gyerekprog-
ram is várja az ide látogatókat, például: játszóház, 
kézműves foglalkozások, rajzsarok, jégpálya vagy 
akár Halász Judit műsora. 

Dr. GöDe AnDreA 

közBiztonságért díj
Balatonfüred - Ünnepélyes keretek között vehette 
át a „Balatoni Régió Közbiztonságáért Díjat” Novák 
– Nász Péter rendőr őrnagy. A Balatonfüredi Rend-
őrkapitányság rendészeti osztályának vezetőjét - 
Anda György rendőr ezredes, a Veszprém Megyei 
Rendőr-főkapitányág rendészeti főkapitány-helyet-
tese felterjesztésére, dr. Töreki Sándor rendőr dan-
dártábornok, főkapitány támogatásával - a Balaton 
Fejlesztési Tanács Közbiztonsági Testület díjbizott-
sága részesítette az immár 13. alkalommal átadott 
díjban.

szlovákok nApjA
Oroszlány - Húsz évvel ezelőtt, 1995-ben 
alapították az oroszlányi szlovák nemzeti-
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– Milyen lehetőségei vannak fejleszté-
sekre egy ekkora falunak?
– 2006 októbere óta, azaz tíz éve vagyok 
Kerékteleki polgármestere, és elmond-
hatom, hogyha szerény anyagi háttérrel 
is, de rengeteget fejlődött a falu. Persze 
ehhez kellettek pályázatok, és a forrá-
sok ésszerű felhasználása is sokat nyo-
mott a latba. Az iskolában kicseréltük 
a nyílászárókat, megtörtént a fűtés és 
a padlózat korszerűsítése is, ez olyan 
nyolc millióba került. Az óvodában 
is kicseréltük a tetőszerkezetet, szige-
teltünk, ajtókat, ablakokat cseréltünk. 
2013-ban elkészült a falu ravatalozója 
is. A hatvan éves, lapos tetős tűzoltó 
szertárunkat tavaly sikerült felújítani, 
jelenleg raktárként funkcionál. Bárso-
nyossal közösen pályáztunk csatorna-
építésre (ebben részben Bakonyszom-
bathely is érintett volt), több mint egy 
éve ezt is sikerült átadni. 

– Végigsétálva a településen azt lát-
hatjuk, hogy rendezett, gondozott.
– Az önkormányzat a maga eszközeivel 
igyekszik ehhez hozzájárulni. 2013-ban 
építettünk például a főutca egy részén 
járdát. A 70-es években készült az elő-
ző, azt úgy öntötték, tönkrement. A 800 
méteres szakaszt teljes egészében köz-
munkásokkal csináltuk. Az első költ-
ségvetést egy vállalkozó segítségével 
készítettük, a végösszeg 13 millió forint 
volt. Ezt soknak találtam, így az anya-
got megpályáztuk, a közmunkások bére 
semmibe nem kerül a településnek, így 

jóval olcsóbban valósítottuk meg a be-
ruházást. 2014-ben az orvosi rendelőhöz 
építettünk öt kocsiállásos parkolót, nem 
messze van a bolt, a posta, és gyógyszer-
tár, oda is készült parkoló, akárcsak az 
iskola elé. 2010-ben épült turisták szá-
mára egy információs állomás, ez egy 
faház, ahol le tudnak ülni, ha jönnek a 
kerékpárosok, van egy szalonnasütő, és 
egypár játék. Mivel nem voltunk adó-
sok, így kaptunk tíz millió forintot, eb-
ből lecseréltük a tetőt a hivatalon és hat 
milliót költöttünk az orvosi rendelőre 
valamint a szolgálati lakásra, a doktor 
úr mondta is, hogy ez lett a falu legszebb 
épülete. Van egy gyönyörű tavunk, a 35-
40 horgászegyesületi tag tette rendbe, 
így nagyon szép környéke a is.

– Az új TOP (Területfejlesztési Ope-
ratív Program) keretein belül milyen 
beruházásokat szeretnének megvaló-
sítani?
– Leadtuk a terveinket, kíváncsiak 
vagyunk, mit sikerül megnyernünk. 
Négy célkitűzést határoztunk meg. 
Az első az iskolánk tetőszerkezetének 
cseréje, aztán fontos lenne a védőnői 
épület felújítása is. Van a főutcán egy 
másfél km-es árokrész, ami nincs beto-
nozva, ez a harmadik, és végül a mai 
kor igényeinek megfelelő autóbuszvá-
rókat szeretnénk a faluba. Ha ebből a 
négyből legalább kettőt megnyerünk, 
elmondhatjuk magunkról, hogy sike-
resek voltunk!

TO

A Kisbérhez közeli, 700 lakosú Keréktelekiben az elmúlt tíz évben nagyon 
sok minden változott. Lehetőségeik mértékében készültek beruházások, 
épült, szépült a falu és mindez úgy, hogy nem halmoztak fel adósságot – 
tudtuk meg György István polgármestertől.

Egy kistelepülés reális álmai

Kerékteleki, Bakonyalja
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- Milyen infrastrukturális és egyéb fejlesz-
téseket sikerült tető alá hozni az elmúlt 
időszakban, és mennyire sikerült élni a pá-
lyázatok adta lehetőséggel?
- 20 év lemaradását kell behoznunk, és ez 
nem megy egyik napról a másikra. A folya-
matos, ütemezett fejlesztések híve vagyok, 
annak, hogy mindig csak annyit vállaljunk, 
amit valóban meg is tudunk valósítani. Sok 
irányban fejlődtünk, fontos, hogy minél töb-
ben érezzék, folyamatosan fejlődik városunk, 
még ha kis lépésekben is, de szemmel látha-
tóan haladunk.
- Számos utcánkat sikerült megújítanunk, 
ezek egyike éppen a városháza előtt húzó-
dó kereskedelmi tengelyünk, a Deák Ferenc 
utca. Az elavult, régi vízvezetékcsövek mi-
att buzgár módjára tört fel a víz egy-egy na-
gyobb esőzést követően. Pályázati pénzre itt 
nem tudtunk várni, saját erőből, a Vízművel 
összefogva újítottuk meg.
- A Batthyány utcánkban vadonatúj térkö-
ves járdát építettünk, mégis inkább a Dózsa 
György utcában történtekre vagyok büsz-
kébb, ahol a közmunkaprogram lehetőségeit 
kiaknázva, magunk újítottuk meg a gyalog-
utat. Felszedtük a régi járdalapokat, megtisz-
títottuk azokat, a törötteket cseréltük, és az 
árokrendszert is rendbe tettük. Ez a város-
unk egyik legszélső utcája, ez is jól mutatja, 
hogy nekünk nem csak a belváros boldogu-
lása a fontos.
- Jól állunk a városi utak aszfaltozásának 
terén is. 52 utcánkból csupán 2-3 olyan van, 
ahol ezt még nem sikerült megvalósítanunk. 
Ezek egyike volt az I. István utca, mely egy 
új beruházás keretében szilárd aszfaltburko-
latot kapott.
- A Kossuth utca felújítása is indokolt volt, a 
már-már balesetveszélyes közlekedés miatt. 
Az óvodásainknak nap mint nap át kellett itt 
haladniuk, a gyerekek gyakran bukdácsoltak 
a rossz minőségű úton.

- Az Ybl Miklós utcában egy lakossági kérés-
nek tettünk eleget, egy rövid útszakasz meg-
építésével a polgármesteri hivatalig. A kita-
posott földutat az itt élők naponta használták, 
esős időben azonban a sár sok bosszúságot 
okozott. A közmunkaprogramra támaszkod-
va ezt a problémát is orvosoltuk.
- Településünk a Balatonra vezető főút men-
tén fekszik, az erre haladók gyakran átha-
ladnak városunkon. Szeretnénk, ha Polgárdit 
szép, vonzó kisvárosnak tartanák, ezért - első 
lépésként - a bevezető útjainkhoz üdvözlő-
táblákat helyeztünk el, a nagyobb csomó-
pontjainkat pedig virággal díszítettük.
- Az útfejlesztések mellett természetesen más 
irányban is igyekeztünk előre lépni. Töreked-
tünk arra, hogy a pályázati forrásokat minél 
jobban kiaknázzuk, és sok esetben sikerrel 
is jártunk. Ennek eredményeként új városi 
piac épülhetett, mely a helyi termékek piac-
ra jutását segíti. Egy másik projekt keretében 
megújult az iskolánk homlokzata is. Tavaly 
a belvárosi parkolóhelyeinkre fektettük a 
hangsúlyt, 14 millió forintot költöttünk erre 
a célra. 40 millió forint értékben napelem-
rendszert helyeztünk el a közintézményeink 
tetején, 6 millió forintért pedig közvilágítás-
sal láttuk el kerékpárutunkat. Az MLSZ-szel 
összefogva, nagy örömünkre egy rekortán 
sportpályát is átadhattunk.
- Törő Gábor, országgyűlési képviselőnk is 
sokat tett azért, hogy sikeresen pályázhas-
sunk, 150 millió forintot nyertünk vízren-
dezési feladatokra, ami komoly segítség volt 
ezen a téren.
- Egy Leader-program keretében sikerült 
megújítanunk a sportöltözőnket, illetve térfi-
gyelő kamerarendszerrel szereltük fel váro-
sunk utcáit, tereit.
- A Kormányzat egy programot indított az 
egészséges, arzénmentes ivóvíz biztosítá-
sa érdekében. Ennek keretében Polgárdi-
Tekerespusztán egy új víztisztító rendszert 

állítottunk üzembe 82 millió forint értékben, 
és ennek megvalósításában Törő Gábor szin-
tén jelentős szerepet vállalt.
- Két különleges fejlesztésről is beszámolha-
tok, ezek egyike a kiscséri kápolna felújítása 
volt, mely különösen kedves a szívemnek. 
Egykor Kiscsér-pusztán – a városközpont-
tól 5-6 kilométerre – komoly mezőgazdasá-
gi üzem működött. Ekkor telepedtek le az 
dolgozó munkások. Azóta generációkon át 
öröklődnek az ingatlanok, és egy önálló te-
lepülésrész jött létre. Az ő felzárkóztatásukat 
is fontosnak tartjuk. A kis kápolna törté-
nete szívmelengető. 100 évvel ezelőtt ott élt 
egy tanítónő, aki egy egész élet munkájá-
val összegyűjtött megtakarításait ajánlotta 
fel – végakarata szerint – arra a célra, hogy 
Kiscsér-pusztán a szeplőtelen fogantatás ká-
polnája megépülhessen. A püspök atya köz-
reműködésével újraszentelhettük a megújult 
épületet.
- Egy másik városi épület felújítása a civil-
társadalom érdeme. Egy festékgyártó kezde-
ményezéséhez csatlakoztak a helyi civilek, 
aminek eredményeként a családsegítő köz-
pont és idősek napközi otthona szépülhetett. 
90 önkéntes jelentkezett településünkről erre 
a munkára. Egy álló nap festettünk, díszítet-
tünk – a festékek költségét az önkormányzat 
vállalta –, és az akcióról készült egy kisfilm, 
mellyel – internetes szavazás alapján – végül 
sikerült az első helyen végeznünk a megmé-
rettetésben. Büszkék lehettünk tehát Polgár-
dira, városunk civiljeire, éppen ezért jóma-
gam is örömmel vettem részt tevőlegesen is 
ebben az akcióban.

- A gazdálkodás, a városüzemeltetés kap-
csán milyen előrelépések történtek?
- Egy szolgáltatás-fejlesztési program kere-
tében gyermekbarát várót alakítottunk ki a 
városházán, valamint babapelenkázót, és a 
mozgáskorlátozottak számára is használha-

2010-ben új időszámítás kezdődött Polgárdiban. Minden területen megjelent a józan ész és a logikus gondolkodás a döntés-
hozatal folyamatában. Nyikos Lászlóval, Polgárdi polgármester azonban a józan ész politikáját térségi szinten is üdvözítő-
nek tartaná. Összefogást, együttgondolkodást, a szerepek, feladatok megosztását sürgeti annak érdekében, hogy az uniós 
forrásokat minél hatékonyabban kiaknázhassák, és a települések ezáltal a lehető legmesszebb juthassanak a fejlődésben.

A félreértelmezett lokálpatriotizmus hosszú távon nem vezet eredményre

Polgárdi a térségi együttműködésben hisz
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tó helyiségeket. Kollégáinkat különféle 
tréningek keretében képeztük, nagy 
hangsúlyt fektettünk a csapatépítésre, a 
szervezetfejlesztésre.
- Az iskolánkat az államra bíztuk ugyan, 
de ez nem azt jelenti, hogy magára hagy-
tuk volna. Az említett külső felújításon 
túl, a belső megújulásban is segítettük 
őket. Egy 65 millió forintos TÁMOP pá-
lyázat keretében rendkívül szerteágazó 
módon tudtuk támogatni a munkáju-
kat: nagy mennyiségű, korszerű eszköz 
beszerzésével, oktatással, szemléletfor-
málással, külföldi nyelvi, történelmi 
táboroztatással Erdélytől Ausztriáig. 
Természetesen a diákok talán ez utóbbit 
élvezték a legjobban.
- Az orvosi ügyeletünk autóját is lecse-
réltük, nagy gondot fordítva arra, hogy 
ez minden tekintetben előremutató lépés 
legyen. A régi dízel gépjármű a téli idő-
ben kockázatot jelentett, a nagy hideg-
ben nehezen indult, és más paraméte-
reit tekintve sem tudott megfelelni már 
a kihívásoknak. Az új benzinüzemű, 
négykerék-meghajtású terepjárónk már 
bizonyította, hogy jól gondolkodtunk, 
sajnos egy súlyos balesetnél kellett hasz-
nát vennünk: mi vittük be a mentősöket 
a szántóföldön keresztül a helyszínre, 
ezzel segítve az életmentést.
- Hasonlóan jó szolgálatot tett az a fe-
szítő-vágó gép is, amit 4 millió forintért 
vásároltunk, hogy ezzel is segítsük helyi 
tűzoltóink munkáját. Az autópálya kö-
zelsége miatt – sajnos – gyakran hasznát 
veszik ennek a kicsi, mégis rendkívüli 
erejű eszköznek. Tavaly 130 éves tűzoltó-
ságunkat összesen közel 15 millió forint 
értékben fejlesztettük, többek közt egy 
újszerű Mercedes típusú tűzoltóautót is 
sikerült a térség szolgálatába állítani.
- Az eszközeink cseréjénél minden eset-
ben arra törekszünk, hogy azok a lehető 
legjobban szolgálják a közösség érdekeit, 
és megfeleljenek a mai kor elvárásainak. 
A Városgondnokság esetében is ezt az 
elvet tartottuk szem előtt. Professzioná-
lis fűnyírót vásároltunk, olyat, amit a 
havi 30 napból 25-ön használni tudunk, 
mert fontos, hogy köztereink mindenütt 
rendezettek legyenek. Ugyanezt a célt 
szolgálja a praktikus, és gazdaságos új 
kisteherautónk, mely attól különleges, 
hogy billenős platóval és stabilizáló 
szerkezettel rendelkezik. Így számtalan 
célra használni tudjuk, időt és pénzt ta-
karítunk meg azzal, hogy nincs szükség 
rakodókra.
- Végül, ha már az üzemeltetésről, gaz-
dálkodásról beszélünk, köszönetet sze-
retnék mondani Kormányzatunknak is. 
Azzal, hogy rendezték az önkormányzat 
adósságait, lehetővé tették a normális 
gazdálkodást, a fejlődést. Polgárdi vá-

rosa azóta adósság nélkül működik, és 
ezt szeretnénk is fenntartani. Ettől két 
esetben vagyunk hajlandóak eltérni, ha 
a felvett hitelt munkahelyek megterem-
tésére – például ipari park kialakítására 
-, vagy az itt élő fiatalok megtartására - új 
óvoda, bölcsőde építésére - fordítjuk.
- Végül – a városvezetéshez kapcsoló-
dóan – fontosnak tartom azt is, hogy a 
lakossággal közvetlen kapcsolatot tud-
junk kialakítani. Ebbe beletartozik a 
közmeghallgatás intézménye, épp úgy, 
mint az, hogy bárki megállíthat az ut-
cán, biztosan számíthat a figyelmemre. 
Minden felvetett problémára igyekszem 
megoldást találni, valamennyi beérke-
zett panaszra reagálni, és ha lehet or-
vosolni azokat. Nincsenek illúzióim, 
tudom, hogy minden kívánságnak nem 
lehet eleget tenni, a munkánknak kor-
látai, keretei vannak. Ígérgetni nem fo-
gok. A családom öt generáció óta itt él 
Pogárdiban, ebből adódóan sokakat sze-
mélyesen is ismerek, és sokan engem is 
ismernek. Emelt fővel szeretnék itt élni, 
polgárdiként, a polgárdiakért. Ezért arra 
tudok ígéretet tenni, hogy a döntéseink 
hátterére rávilágítok, megteszek min-
dent azért, hogy azok világosak, érthe-
tőek és ebből adódóan lehetőleg elfogad-
hatóak legyenek mindenki számára. Ezt 
a kapcsolattartást, a miértek megértését 
segíti a – mind tartalmában, mind külle-
mében – megújult városi lapunk is. A la-
kosság informálását kiemelt feladatnak 
tekintjük, ehhez pedig elengedhetetlen 
egy igényes médium, amit úgy vélem – 
még, ha többe is kerül –, megérdemelnek 
a polgárdiak.
- Ugyanezt az együttműködést, együtt-
gondolkodást tudom felajánlani a szom-
szédos önkormányzatok vezetőinek is. 
A 2014-20-as időszak nagy kihívások elé 
állítja a településvezetőket. Nagyon fon-
tosnak tartom, hogy ezeket a lehetősé-
geket valamennyien a lehető leghatéko-
nyabban ki tudjuk aknázni. Ehhez meg 
kell értenünk, hogy egyeztetnünk kell, 
össze kell hangolnunk a fejlesztéseinket. 
Nem olthatjuk ki egymás esélyeit azzal, 
hogy valamennyien ugyanazokat a fej-
lesztési célokat tűzzük a zászlónkra. A 
térségnek együtt kell fejlődnie, megoszt-
va egymással a terheket és a lehetősége-
ket. Az összhang megteremtésében kü-
lönösen nagy felelősség van a nagyobb 
települések vezetésén, arra kérem őket, 
partnerként tekintsenek a kisebbekre, 
higgyék el, itt is van szürkeállomány, itt 
is vannak tervek, előremutató javaslatok. 
A rosszul értelmezett lokálpatriotizmus 
nem vezet hosszú távon eredményre. 
Meggyőződésem, ha összefogunk, mesz-
szebbre juthatunk, mint külön-külön.

-réz



22

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

- Mikor fogant meg a kerékpárút építé-
sének gondolata?
- Az első tanulmány, költségvetés még 
2007-ben készült, dr. Horváth Zsolt 
országgyűlési képviselő jóvoltából, de 
komolyabb előrelépés 2010-ben történt 
– válaszol kérdésemre Sövényházi Ba-
lázs. – Közösen pályáztunk Veszprém-
mel egy kerékpárút megépítésére a két 
település között. Szövetségünk sikeres 
volt, Porga Gyulával, Veszprém Megyei 
Jogú Város polgármesterével 2012-ben 
együtt adtuk át a Veszprém-Nemesvá-
mos szakaszt. Ezen felbuzdulva a foly-
tatás mellett döntöttünk, elhatároztuk, 
pályázati forrásra támaszkodva meg-
építjük a Nemesvámos-Tótvázsony sza-
kaszt is, így egy összefüggő kerékpár-
úttal juthatunk el Veszprémtől egészen 
Nagyvázsonyig. Az impozáns tervhez 
elengedhetetlen volt, hogy a két telepü-
lés – Nemesvámos és Tótvázsony - kü-
lön-külön pályázatot nyújtson be, mind-
kettő eredményes legyen, és a tervezés, 
a kivitelezés során nagyon szorosan 
együttműködjön.
- Nemesvámos nélkül – tette hozzá Si-
pos Ferenc - ez a projekt nem jöhetett 
volna létre, hiszen a sikeres pályázáshoz 
először is engedélyköteles tervek kellet-
tek. Ezt ők mindkét település részére 

elkészítették, a költségeket magukra 
vállalták. Messzebbre tekintenek saját 
határaiknál, adottságaikkal élve – ha 
tehetik – felvállalják az egész térség fej-
lesztését, mert meggyőződésük, hogy 
mindez Nemesvámos fejlődését is szol-
gálja. Ennek jegyében kitűnően, tényleg 
példaértékűen tudtunk együtt dolgoz-
ni, a rendszeres egyeztetések megala-
pozták az összehangolt munkát. Az 
ilyen közös projektek képesek közelebb 
hozni egymáshoz a két település lakóit, 
feledtetve a múlt rendszerből átörökölt, 
a lelkekbe mélyen beivódott, korábbi el-
lenérzéseket.

- Mely pályázat keretében sikerült a 
forrásokat biztosítani, ki milyen kö-
telezettségeket vállalt, illetve milyen 
mértékben részesült a támogatásból?
- A Közép-dunántúli Operatív Program 
keretében valósult meg a fejlesztés – 
kezdi a részletek ismertetését Nemesvá-
mos polgármestere. – Az Európai Unió 
és a Magyar Állam támogatásának kö-
szönhetően Nemesvámos 200 000 000 
forintot, Tótvázsony pedig közel ugyan-
ennyit – 199 550 000 forintot kapott erre 
a célra. A projekt támogatási intenzitása 
100%-os, így a pályázatban elszámolt té-
telekhez nem kellett önerőt biztosítani, 

kis mértékben jelentek meg járulékos 
költségek a végrehajtás során.
- A kivitelezési munkák október végén 
indultak – sorolja a további tudnivalókat 
Tótvázsony polgármestere -, és a feszí-
tett tempónak köszönhetően november 
30-ig befejeződnek, a záróeseményre 
december 18-án kerül sor. A pályázatot 
az év végéig mindenképpen zárnunk 
kell, mivel a 2007-2013-as uniós ciklus 
végéhez értünk, és nincs mód a halasz-
tásra. Az építési munkákat a Renesis 
Kft. végezte.

- A fejlesztés konkrétan milyen eleme-
ket tartalmaz?
- A Veszprém-Nemesvámos kerékpár-
út építése során sok tapasztalatot sze-
reztünk – mondja Sövényházi Balázs. 
– Többféle javaslat volt a kivitelezést 
illetően. Akadt, aki kifejezetten pénz-
kidobásnak tartotta, hogy ilyen célra új, 
önálló út épüljön, volt, aki a kijelölés, 
a felfestés híve volt, és olyan vélemény 
is megfogalmazódott, hogy tökéletesen 
felesleges bármit is tenni, mert a már 
meglévő utak is megfelelnek a kerékpá-
rozásra. A Nemesvámos-Nagyvázsony 
szakaszon igyekeztünk ezeket a javas-
latokat figyelembe venni, törekedtünk 
a költséghatékonyságra. Ennek eredmé-

Az összefogás most is eredményre vezetett. Két kistelepülés nagyot álmodott, és a nehézségek ellenére kitartott 
elképzelése mellett. Ennek köszönhetően a kerékpár szerelmesei ma már nem csak biztonságosan, de csodálatos 
környezetben juthatnak el Veszprémből akár a Balatonig, a Kinizsi várig, megnyílt az út a Művészetek Völgye felé. 
A térségben élők is örülnek a lehetőségnek, hiszen így kerékpárral is eljuthatnak munkahelyükre. Nemesvámos és 
Tótvázsony polgármestere, Sövényházi Balázs és Sipos Ferenc örömmel számolt be lapunknak a fejlesztésről.

Veszprémből kerékpáron is elérhető a Balaton, a Kinizsi vár

Megépült a Nemesvámos-
Tótvázsony kerékpárút
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ség érdekvédelmi szervezetét, amelynek 
tagjai minden évben megemlékeznek a 

nemzeti kisebbségi napról (december 18.), mint 
tették ezt idén is. Az eseményen külön is köszön-
tötték a 80 év fölötti hölgyeket, majd a délután 
további részében ünnepi műsorral mutatkozott be 
a kozarovcei énekkar, a vágsellyei szenior klub, az 
oroszlányi Krídlovka gyermek fúvószenekar és a 
Bránicska gyermektánccsoport.

esélyt kApott A megye déli térsége
Sárbogárd – A városi képviselő-testület soros ülé-
sén megjelent és szót kért Varga Gábor, a térség 
országgyűlési képviselője. Tájékoztatta a jelenlé-
vőket, hogy a kormány a szabad vállalkozási zó-
nák létrehozásának és működésének, valamint a 
kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 
rendeletét módosítva, az enyingi és a sárbogárdi 
járás településeit is a rendelet hatálya alá sorolta. 
Mint mondta, ez lehetőség a térség felemelkedé-
sére, de ehhez a településeknek nagyon sokat kell 

tenniük, többek között a szükséges infrastruktúra 
kiépítése terén. Röviden szólt azokról a szabad vál-
lalkozási zónákhoz kapcsolódó kedvezményekről, 
amelyek ide hozhatják a befektetőket.

eMlékünnepség a nefelejcs óvodáBan
Dad - Bensőséges ünnepség kertében ünnepelte 
fennállásának 40. születésnapját a Dadi Óvoda. A 
vendégeket, köztük a volt óvodásokat, a ma óvodá-
sai „meleg szeretettel köszöntötték” ünnepi műso-
rukkal. Az elmúlt évtized óvodai történéseit, Csillag 
Istvánné intézményvezető ismertette. Érdekesség-
ként említette, hogy 1975. december 1-én, itt eb-
ben az udvarban nyitotta meg kapuit az óvoda.

F
nyeként elmondhatjuk, a kerékpárutak 
fejlesztése során mindhárom megol-
dást alkalmaztuk. A korábbi projekt 
keretében külön nyomvonalú kerék-
párút épült Veszprém-Nemesvámos 
között, a mostani pályázat során pedig 
új vegyes forgalmú utat építettünk Ne-
mesvámos-Tótvázsony közigazgatási 
területén, összesen 6,8 km hosszan, 
ahol pedig elértük az aszfaltcsatlako-
zást – ez a hidegkúti bekötőút –, on-
nantól már a településeken átmenő, 
meglévő, kisforgalmú állami aszfaltos 
utakat használtuk, és a kerékpárutat 
táblákkal jelöltük, csakúgy mint a 
Veszprém-Nemesvámos kerékpárút 
végétől a nemesvámosi épített szakasz 
elejéig.  Az építésnél is azt tartottuk 
szem előtt, hogy a már meglévő – a 
két önkormányzat tulajdonában lévő 
– mezőgazdasági utakat hasznosítsuk. 
Ennek eredményeként nem kellett érté-
kes, művelhető szántóterületeket meg-
vásárolnunk, kisajátítanunk, és a régi, 
rossz állapotú utak megújulva, kettős 
célt szolgálnak a jövőben. A példát 
Ausztriából hoztuk, ahol láttuk, hogy a 
forgalmas főútvonalak mentén hason-
ló módon oldják meg a mezőgazdasági 
nagygépek közlekedését, és a kerékpá-
rosok biztonságát.
- A régi mezőgazdasági útra két réteg, 
három méter széles aszfaltréteg került. 
Csapadékvíz-elvezető árok, 500 méte-
renként kitérő épült, és mindkét oldal 
fél méter erősített padkát kapott.
- Tótvázsony-Nagyvázsony között két 
másik települést, Barnagot és Vöröstót 
is érinti a kerékpárút-fejlesztés. Mivel 
ezek kisforgalmú belső utak, tökélete-
sen alkalmasak a biztonságos kereke-
zésre, ezen a szakaszon elegendő volt 
táblákkal jelölni a kerékpárutat – teszi 
hozzá Sipos Ferenc.

- Milyen előnyöket hozhat a települé-
sek életében ez az összefüggő kerék-
párút Veszprémtől Nagyvázsonyig?
- A legfontosabb előny talán az utak 
hivatásforgalmi szerepe, vagyis, hogy 
a térségben élők számára kerékpáron 
is megközelíthetővé válnak a mun-
kahelyek – kezdi az előnyök sorolását 
Nemesvámos vezetője. – Községünk 
területén több multinacionális cég mű-
ködik, a foglalkoztatás ezres nagyság-
rendű. Sokan Veszprémben dolgoznak, 
számukra is elérhető ilyen módon a 
nagyváros.
- A távolság viszonylag nagy Tótvá-
zsony és Veszprém között – 12-15 km 
–, de sokan mondták, hogy – tavasz-
szal, nyáron – kerékpárral járnak majd 
dolgozni, mert busszal sem gyorsabb, 
bő egy óra alatt be lehet tekerni a vá-

rosba – erősíti meg az elhangzottakat a 
kistelepülés polgármestere. – A fejlesz-
tésnek köszönhetően Tótvázsonyból a 
kerékpárosok előtt megnyílik az út a 
Balaton irányába is, Balatonszőlős, Ba-
latonfüred elérhetővé válik. Veszprém-
ből indulva akár az egész Balaton meg-
kerülhető lesz.
- Ugyan így kaput nyitottunk a Balaton-
felvidékre is – Nagyvázsony, Vigánt-
petend, Kapolcs, a Művészetek Völgye 
kedvelt turistacélpontok. Tótvázsony 
turisztikai szempontból kevésbé frek-
ventált település, de az új kerékpárút 
előnyeit a helyi szolgáltatók egészen 
biztosan élvezni fogják. A település köz-
pontjában lévő kis parkunkat, mely ivó-
kúttal csalogatja már most is az arra já-
rókat, szeretnénk még vonzóbbá tenni, 
kitáblázni a helyi látnivalókat, neveze-
tességeket. Ezek apró előrelépések, me-
lyek nem igényelnek súlyos fejlesztési 
pénzeket, mégis hozzájárulhatnak Tót-
vázsony ismertségéhez, jó hírnevéhez. 
Ki tudja, idővel talán többen még ahhoz 
is kedvet kapnak, hogy ideköltözzenek.
- Turisztikai csatornát nyitottunk tehát 
Veszprém és a Balaton, Veszprém és a 
Művészetek Völgye között, és persze 
mindez visszafelé is nyitott, a térség-
ben élők, nyaralók számára is elér-
hetővé váltak Veszprém fesztiváljai, 
kiemelt rendezvényei, szolgáltatásai – 
veszi vissza a szót Sövényházi Balázs. 
Nemesvámos és Nagyvázsony is tagjai 
a Bakony-Balaton TDM-nek, és ennek 
keretében három ponton kerékpárköl-
csönzés is működik. A 27 kilométeres 
Veszprém-Nagyvázsony szakaszt tehát 
úgy is megteheti valaki, hogy az egyik 
helyen felveszi, a másikon pedig leadja 
a kölcsönvett kerékpárt, nem kell azt 
visszajuttatnia a kiindulási pontra.
- A sok-sok előny mellett azt is szeret-
ném kiemelni – folytatja a gondolatot a 
településvezető –, hogy ez a kerékpárút 
mind esztétikai, mind pedig egészség-
ügyi szempontból is kiemelt jelentősé-
gű. Az új épített útszakasz párhuzamo-
san fut ugyan a főúttal, de attól másfél 
kilométerre, az erdőn át, gyönyörű zöld 
környezetben, szántóföldek mentén, 
ahonnan megcsodálhatók a Bakony 
hegyei. Megálló helyeket is találha-
tunk kerekezés közben – egy korábbi 
Leader-pályázatnak köszönhetően, 
melyet a hidegkúti kulturális egyesület 
adott be és nyert el -, információs tábla 
pihenőhelyek, padok, hulladékgyűjtők 
várják az arra járókat, olyan helyeken, 
ahol érdemes megállni, és megcso-
dálni a gyönyörű kilátást, a természet 
szépségét – zárja beszélgetésünket a 
nemesvámosi polgármester.

Cseh Teréz
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A fejlesztés célja a vegyeshulladék-gyűj-
tés eszközparkjának korszerűsítése az 
elöregedett, magas üzemeltetési költségű 
célgépek cseréjével, vegyes gyűjtőedé-
nyek beszerzésével, valamint az informa-
tikai rendszer fejlesztésével.
A program során a Társulás az összegyűlt 

hulladék elszállítására három darab új, 
vegyes gyűjtő járművet vásárolt, melye-
ket préselve tömörítő szerkezettel láttak 
el. A szállítások megszervezésére és a 
hulladékgyűjtő járatok menetrendjének 
optimalizálására egy komplex funkció-
kat ellátó, új szoftver állt munkába, mely 

alkalmas a bonyolult feladat megtervezé-
sére. A vegyes hulladékok gyűjtésére 889 
db 1100 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő 
kiskonténer is beszerzésre került, melye-
ket elhelyeztek az érintett településeken. 
A teljes projekt december 15-én zárult.

Forrás: gfsz.hu

A jelenleg megvalósítás alatt álló, „Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Program” (KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2011-0002) projekt célkitűzéseinek kiegészítésére „A Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás települési 
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének eszközpark fejlesztése, informatikai korszerűsítése” című pályázattal újabb 
támogatáshoz jutott a TTKT. A közel 260 milliós projekt költségvetéséből a KEOP-1.1.1/C/13 jelű pályázaton 247 millió 
forint Európai Uniós támogatást nyertek.

Új kiskonténerek és kukásautók a Tatabányai Kistérségben

Lezárult a szilárdhulladék projekt

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS
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Tatabányán bővíti gyárát a Becton Dickinson

Az amerikai Becton Dickinson (BD) új gyárcsarnokának alapkőletételén Dr. Sza-
bó László a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese és Schmidt 
Csaba, Tatabánya polgármestere is részt vett. A mintegy 6 milliárd forintos beru-
házással megvalósuló új gyáregység 100, döntően magasan kvalifikált munka-
helyet hoz létre Tatabányán. A várhatóan 2017 elejére elkészülő új létesítmény-
ben innovatív gyógyászati termékek előállításához szükséges, magas hozzáadott 
értéket képviselő reagenseket gyártanak majd. Schmidt Csaba az eseményen 
tartott beszédében hangsúlyozta: Tatabánya térsége ismét az ország egyik leg-
dinamikusabban fejlődő, legversenyképesebb régiójává vált.

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

Tatabánya
A Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezet-
te be a Fogyatékosság-barát Munkahely 
elismerést, annak érdekében, hogy az 
álláskereső fogyatékkal élő emberek és 
a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók 
egymásra találását támogassa.

Cikkünk a 28. oldalon

Székesfehérvár
Az Óbudai Egyetem tiszteletbeli profesz-
szora volt a mérnök, űrkutató, feltalá-
ló fizikus. Nemcsak nevét (Bejczy Antal 
iRobottechnikai Központ) akarták meg-
menteni az utókornak, de szellemi örök-
ségét is – hangsúlyozta az intézmény Alba 
Regia Egyetemi Központja dékánja, Dr. 
Györök György.

Cikkünk a 34. oldalon

„A vásárlók elégedettségét elérni, elkötelezett partnerekre szert tenni, a piacokat meghódítani va-
lóban legalább akkora feladatot jelentett, mint maga a fizikai beruházás.”

Illy Gábor
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- 1988-ban a Baumit márka megszületése 
áttörést hozott a cég életében. Mi indította 
ezt el?
- A 80-as évek végén az építőiparban az új 
technológiák megjelenése egyfajta fellendü-
lést, élénkülést hozott. Két családi tulajdonú, 
egymással versenyben álló cég, a Schmid 
Industrie Holding és a Wietersdorfer 
Gruppe, Friedrich Schmid javaslatára úgy 
döntött, hogy szövetségre lépnek egymással. 
Annak érdekében, hogy képesek legyenek 
felvenni a versenyt a nagyobb multinacioná-
lis vállalatokkal, összefogtak, és létrehoztak 
egy közös márkát. Ez lett a Baumit. E mögött 
egy marketing-műszaki jellegű együttmű-
ködés állt, harmonizált termékkörrel, recep-
túrákkal, logisztikai alapon képzett piaci 
határokkal. Ekkor vezették be a társaság lo-
góját – a ma is használt, és jól ismert jelké-
pünket –, melyet egy neves osztrák tervező 
alkotott. Ennek sikerét mi sem bizonyítja 
jobban, hogy mind a mai napig képes meg-
felelni az elvárásoknak.
- A szövetség a lehető legjobbkor jött létre, 
mert a kelet-európai rendszerváltás rövid 
időn belül megnyitotta az utat az egyko-
ri szocialista országok irányába. Friedrich 
Schmid az első osztrák építőanyag-befek-
tetők között volt, akik Magyarországon ve-
gyesvállalatokat hoztak létre. Az akkor még 
állami tulajdonban lévő KÖSZIG vállalattal 
kötöttek szerződést, ám néhány hónap után 

a magyar partner csődbe ment. Schmid úr 
valódi vegyesvállalatot, valódi együttműkö-
dést tervezett, ehelyett ott maradt az állam-
tól kivásárolt, az ország különböző pontjain 
lévő, mondjuk úgy, különleges KÖSZIG te-
lephelyekkel: Kőbányán szocreál irodaház, 
nyílt telken perlitduzzasztó, Pásztón vako-
latüzem, Gánton dolomitbánya és osztályo-
zó. Egy év bizonytalankodás, alapozás után, 
végül szépen fejlődésnek indult a társaság, 
1995-re a Baumit márkájú termékek helyi 
gyártásából és értékesítéséből származó ár-
bevétele már meghaladta az egymilliárd fo-
rintot. Arról is döntés született, hogy Gánt 
helyett Dorogon épít vakolatgyárat a társa-
ság, ennek érdekében megvásárolták a Do-
rogi Mészművek Zrt.-t, melynek akkor már 
komoly kihívásokkal kellett szembe néznie. 
A vállalathoz tartozó mészkőbányát – az 
akkori jogi környezet miatt – csak később, 
2000-ben tudta megvásárolni a Baumit Kft. 
Így került tehát a cég központja Dorogra. 
Felépült itt a 90-es évek végén egy minden 
tekintetben világszínvonalúnak mondha-
tó szárazvakolat- és habarcsgyár. A 63 mé-
ter magas toronyban megtalálható mindaz 
a technika, műszaki ismeret, know-how, 
szaktudás és más lehetőség, ami ahhoz kell, 
hogy a vállalat itt a Hungária-hegyen ki-
termelt mészkő zúzalékából különleges és 
kiváló minőségű termékeket gyárthasson, 
jellemzően a magyar építőipar számára.

- A 2000-es évek elején további beruházások 
indultak: irodaház épült, korszerű mészkő-
malom, melynek köszönhetően a kitermelt 
követ akár lisztfinomságúra tudjuk őrölni. 
Ezzel kiléptünk a klasszikus Baumit épí-
tőipari szegmensből, és új élelmiszeripari 
terméket hívtunk életre: a magyar takar-
mányiparnak szállítunk mészkőlisztet. A 
toronyba beépítettünk egy perlit-duzzasztót 
is, így egy másik természetes anyag feldol-
gozását is el tudjuk végezni.
- A belföldi igények mellett egyre nagyobb 
volumenű export megrendeléseket kaptunk. 
Szükségessé vált a bővítés, így 2003-ban Al-
sózsolcán felépülhetett a következő - a doro-
gival gyakorlatilag azonos kivitelű, 63 méter 
magas – Baumit vakolatgyár. A két gyár ter-
melőképessége évi 600 ezer tonna készter-
mék. Ez ma Magyarországon a legnagyobb 
ilyen jellegű kapacitás.

- A műszaki háttér, a magas színvonalú, 
hatékony gyártás a siker elengedhetetlen 
feltétele, de legalább ennyire fontos az ezt 
irányító ember, az ideológia, ami mentén a 
termelést, a napi munkát irányítják. Ki, kik 
fémjelzik vezetőként az elmúlt 25 évet?
- A vásárlók elégedettségét elérni, elkötele-
zett partnerekre szert tenni, a piacokat meg-
hódítani valóban legalább akkora feladatot 
jelentett, mint maga a fizikai beruházás. 
Mindebben elévülhetetlen érdeme van Ge-

Európa egyik jól ismert, jelentős építőipari márkájának, a Baumitnak a története 1810-ben, egy mészégető kemencé-
vel kezdődött. Az osztrák családi vállalkozás első leányvállalatát Magyarországon hozta létre, éppen 25 évvel ezelőtt. 
A Baumit azóta számos más ország piacát is meghódította magas minőségű termékeivel. A hazai jeles kettős évforduló 
kapcsán Illy Gáborral, a Baumit Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk.

25 éves a Baumit Kft., 110 éves a magyar kőbányászat

Nemzeti emlékhely avatásával 
ünnepeltek
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org Bursiknak, aki 1999 és 2007 között kitűnő 
munkájával megalapozta a magyarországi 
Baumit sikereit. Fiatal osztrák diplomásként, 
pályakezdőként került a hazai cég élére, út-
törő munkát végzett, és közben – magyar 
családjának, feleségének, három gyermeké-
nek köszönhetően – ő maga is magyarrá vált. 
Talán éppen ezért még inkább megértette a 
hazai partnerek problémáit, odafigyelt a ma-
gyar építőipar sajátságaira, elvárásaira.
- Bursik úr 2007 végén felkérést kapott a 
Schmid családtól, hogy térjen haza Ausztri-
ába, és vegye át az anyavállalat irányítását. 
Ekkor – 2008. január 1-jével kerültem a ma-
gyarországi Baumit élére. A Külkereskedelmi 
Főiskolán végeztem, majd később marketing 
szakközgazdász diplomát szereztem. Kana-
dában ösztöndíjasként tanulhattam a piac-
gazdaságról, ám hamar rájöttem, Magyar-
országon ez is egy kicsit másképp működik. 
1991 óta vagyok részese a magyar építőipari 
kereskedelemnek. Veszprémben születtem, 
de az élet Budapestre sodort, jelenleg a csalá-
dommal Budaörsön élek. Szeretek gitározni, 
vitorlázni, sokat olvasni, jó zenéket hallgat-
ni, és a barátaimmal arról beszélgetni, mit 
érdemes tenni a világért. Vezetőként arra 
törekszem, hogy a munkatársaim számára 
követhető legyek, mert meggyőződésem, 
hogy az a jó vezető, akinek vannak követői. 
Vagyis olyan értékrendet próbálok képvisel-
ni, amellyel – úgy vélem – a körülöttem lévők 
azonosulni tudnak, amit elfogadnak, magu-
kévá tesznek, és amit szigorú napi kontroll 
nélkül is, szívesen követnek. Hiszem, hogy 
az emberi jó szándék, más érdekének mél-
tányos figyelembevétele a saját döntéseink 
meghozatala előtt jó és hasznos befektetés.

- Hogyan folytatódott a hazai Baumit tör-
ténete miután az irányítást átvette?
- Amikor a cég élére kerültem, a vállalat ép-
pen egy európai mércével mérve is ritkaság-
nak számító beruházás előtt állt. Visontán, 
a Mátrai Hőerőmű területén – velük szerző-
déses kapcsolatban – létrehoztunk egy rea 
gipsz feldolgozó üzemet. Ez az anyag az erő-
mű füstgáz-kéntelenítő berendezésében ke-
letkező veszélyes ipari hulladékból készül. A 
kéntelenítő folyamat lényege, hogy a mészkő 
és a víz összekeverésével egy tejföl sűrűségű, 
úgynevezett zagyanyagot készítenek, és a 
füstgázokat ezen átbuborékoltatják. A folya-
mat során a kén kiválik, és kalcium-szulfát, 
azaz gipsz jön létre. Ezt korábban kihordták 
a meddőhányóra, fölös – és hangsúlyozom, 
veszélyes – hulladékként. Ezt az anyagot 
tudjuk mi hasznosítani oly módon, hogy 
az így keletkezett gipsz kristályszerkezetét 
egy eljárással módosítjuk, és ezzel építőipa-
ri felhasználásra alkalmassá tesszük. Kiváló 
kötőanyag jön létre ennek a technológiának 
köszönhetően. A 14 millió eurós beruházás-
sal egy teljesen automatizált gyár jött létre, 
melyben összesen heten dolgoznak. Az éves 
termelés 30-35 ezer tonna kiváló minőségű 
alfa-félhidrát gipsz, melynek egy részét sa-
ját termékeinkbe építjük be, a fennmaradó 
mennyiséget pedig értékesítjük. A régióban 
egyedülálló ez a technológia. Európában csu-
pán néhány hasonló működik, ott, ahol még 
lignittüzelésű erőművek működnek, de a leg-
több helyen nem dolgozzák fel ezt a mellék-
terméket.
- Ha a Baumit termékcsaládról beszélünk, 
mindenképpen szót kell ejtenünk a homlok-
zati hőszigetelő anyagainkról, mert a Baumit 
márka pionír szerepet vállalt ez ügyben az 

osztrák piacon. A Baumit volt az egyike azon 
cégeknek, akik felvállalták, hogy úgyneve-
zett teljes hőszigetelő rendszert szállítanak 
partnereiknek. A magyar leányvállalat is 
nagy hangsúlyt fektetett erre a területre, és 
nyugodtan mondhatom, hogy ezen a téren 
piacvezetőnek számítunk Magyarországon. 
A Baumit védőhálóval borított állványokkal 
országszerte találkozhatunk a különféle épít-
kezéseken. A homlokzati felújítások legfonto-
sabb záró eleme a színes vakolat, mely azon 
túl, hogy műszakilag megfelel, esztétikai, 
vizuális élményt is nyújt. Ezen termékeinket 
- évente összesen tízezer tonnát -, a ma már 
európai színvonalúnak számító pásztói te-
lephelyünkön állítjuk elő. A 888 színből álló 
Baumit Life programot – a tulajdonosunk el-
várására – 2009-ben, a válság kellős közepén 
vezettük be. Eleinte nem is igazán értettük, 
miért nem foglalkozunk inkább más, égetőbb 
problémákkal, de mára a Baumit Life sike-
re visszaigazolta a tulajdonosi elképzelések 
helyességét. A gyárilag színezett vakolatok-
ban senki sem rendelkezik ilyen hihetetlenül 
széles választékkal. Hozzátéve azt a szolgál-
tatást, amivel mindezt kínáljuk – a déli 12 
óráig beérkező megrendeléseket 24 órán be-
lül a helyszínre szállítjuk -, mondhatjuk úgy, 
egyedülálló az ajánlatunk.

- A számok tükrében megmutatva a Baumit 
teljesítményét, milyen eredményekről be-
szélhetünk?
- Ideérkezésemkor a forgalmunk 10 milliárd 
forint alatt volt, idén az éves árbevételünk 
meghaladja a 14 milliárd forintot. Jelentős nö-
vekedést sikerült tehát elérnünk, annak elle-
nére, hogy a magyar építőipar gyakorlatilag 
összeomlott. Mégis arra vagyok a legbüsz-
kébb, hogy a válság ellenére egyetlen munka-
társamtól sem kellett megválnom. A kollégá-
im hálásak azért, hogy egy ilyen stabil, biztos 
hátteret adó, jó szemléletű céghez járhatnak 
be dolgozni nap mint nap. A piacvezető po-
zíció egyfajta felelősséget jelent a számunkra. 
Nem dőlünk hátra attól, hogy miénk a vezető 
szerep, épp ellenkezőleg megpróbálunk min-
dent megtenni annak érdekében, hogy az 
irányítás - szakmai értelemben - a kezünkben 
maradjon. Továbbra is mi szeretnénk példát 
mutatni a piacnak, a versenytársainknak, ki-
jelölve azt az üzleti, morális és etikai irányt, 
amely felé célszerű az iparágat kormányozni-
uk.

- Az ipari termelés óhatatlanul visszahat 
a környezetünkre, rendszerint jelentősen 
terheli azt. Ezen a téren mi jellemzi a gon-
dolkodásmódjukat és az milyen tettekben 
nyilvánul meg?
- A környezettudatos gondolkodásmód a 
vállalati politikánk egyik pillére, az identi-
tásunk része. Jellemzően természetes alap-
anyagokkal dolgozunk. Ahogy Maurer-
Klimes Attila, a nemrégiben átadott Nemzeti 
Kőbányászati Emlékhely tervezője fogalma-
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zott meg minket: új életet adunk a köveknek. 
A munkánk elkerülhetetlen része a por, a 
vibráció, a zaj. Ugyanakkor azt is tudjuk, te-
hetünk azért, hogy mindezeket csökkentsük. 
Ennek érdekében módosítottunk a robbantá-
si technológiánkon, így csendesebb lett ez a 
művelet. A por ellen úgy tudtunk védekezni, 
hogy egy teljesen zárt csarnokot emeltünk 
azon részlegünk fölé, ahol az ilyen jellegű 
munkálatok folynak. Ennek eredményeként 
nagyságrendekkel csökkenteni tudtuk a kiju-
tó por mennyiségét. Nyáron még inkább oda-
figyelünk, saját, erre a célra vásárolt jármű-
veinkkel locsoljuk a gyár területét. A dorogi 
zöldek példaértékűnek tartják mindazt, amit 
itt megvalósítottunk, különösen azért, mert 
meghallottuk a környéken élők panaszait, és 
orvosoltuk a felvetett problémákat.
- Ha kitekintünk az irodaházunk ablakán, 
láthatjuk, az erdő közepén vagyunk, még 
kerítés sem választ el bennünket a természet-
től. Az esti, nyugalmasabb órákban a vadak 
bejárnak ide, és mi szívesen látjuk őket, oly 
annyira, hogy szerződést kötöttünk az erdé-
szettel, telepítsenek ide egy vadetetőt és egy 
sónyalatót. Ezzel is jelezni szerettük volna 
az állatoknak, hogy szívesen látott vendégek 
nálunk.
- Egy fásítási programot is tervezünk tavasz-
szal, átgondoltan, lombos fákból álló sávokat 
kívánunk kialakítani, ezzel is növelve a zöld-
területet, megkötve még a maradék port is, 
hogy minél kevesebb jusson el a városig.

- Kettős jubileumot ünnepeltek az idei bá-
nyásznapon. A 25 éves Baumit emlékművet 
avatott a 110 éves kőbányászat tiszteletére. 
Hogyan lett ebből a végül nemzeti emlék-
hely?
- 110 évvel ezelőtt egy Schmidt Sándor nevű 
ember úgy gondolta, hogy itt Dorogon, a 
Hungária-hegyen ezt a területet kibérli, és 
nyit egy mészkőbányát. Most egy másik 
Schmid – a mi tulajdonosunk – viszi tovább 
ezt a kőbányát. A jeles évforduló kapcsán 
megfogalmazódott az igény arra, hogy mél-
tó módon ünnepeljük meg az elődeinket, 
az egykori kőbányászokat. Dorog városával 
közösen pályázatot írtunk ki egy emlékmű 
tervezésére. Maurer-Klimes Attilának, egy 
tatai kertépítő vállalkozás tulajdonosának az 
elképzelése nyerte meg leginkább a tetszé-
sünket. Első lépésként a tavalyi bányászna-
pon felavattunk egy kőtömböt, rajta egy táb-
lával, ami azt hirdette, hogy 2015-ig a dorogi 
kőbányászatnak ezen a helyen emlékművet 
fogunk építeni. Erre az eseményre meghív-
tuk a bányásztársadalom jeles képviselőit is. 
Később kaptam egy telefonhívást az Országos 
Kohászati és Bányászati Egyesület elnökétől, 
aki afelől érdeklődött, lehet-e még kicsit vál-
toztatni az emlékmű koncepcióján. Nagyon 
örültek a kezdeményezésnek, és úgy gondol-
ták fontos lenne, hogy Dorogon ne csak helyi, 
hanem egy magyar kőbányászati emlékhely 
épülhessen, egy olyan, amelyet valameny-

nyi magyar kőbánya a sajátjának érezhet. A 
koncepción ehhez csupán annyit kellett mó-
dosítanunk, hogy az emlékműhöz felhasz-
nált kövek nem egy helyről, hanem 6 cégtől, 
összesen 10, ma is aktívan működő bányából 
érkeztek, és ezeken feltüntettük azt is, kinek 
a jóvoltából kerültek ide. Az emlékmű ezáltal 
nem az elkülönülést, hanem éppen az együvé 
tartozást szimbolizálja, túlmutatva az ország-
határokon. A magyar kőbányászat nemzeti 
emlékhelyét idén bányásznapkor 500 vendé-
günk jelenlétében avattuk fel a főbejáratunk 
előtt. Nagyon szép, megható ünnepség volt. 
Az eseményt Dorog város polgármestere,  
dr. Tittmann János is megtisztelte jelenlété-
vel, és egy emléktáblát adott át abból az alka-
lomból, hogy a Baumit 25 évvel ezelőtt hozta 
létre a magyarországi vállalatot.
- December elején a partnereinkkel is megün-
nepeltük a jubileumot, értékeltük az elmúlt 
25 évünket. Jó érzéssel mondhattuk el, hogy 
a kezdeti bizonytalanságból, a rövid életű 
vegyesvállalati léttől indulva, hosszú utat tet-
tünk meg a mai sikerekig. A Baumit csapat-
munkájának köszönhetően jutottunk el oda, 
hogy társaságunk meghatározó elemévé vált 
saját iparágának.

- Az emlékhely avatóján dr. Tittmann János 
kiemelte, hogy a Baumit Kft. társadalmi 
szerepvállalása példaértékű. Mire utalt a 
polgármester?
- Folyamatosan vannak közös programjaink, 
rendkívül jó, személyes kapcsolatunk van a 
városvezetővel. Maximálisan partnerek kí-
vánunk lenni. Ha Dorog városa bármilyen 
kéréssel fordul hozzánk, minden esetben 
számíthat az együttműködésünkre. Egy ilyen 
emlékezetes, közös fellépésünk volt, amikor 
a város pályázatot írt ki a belváros megszé-
pítésére. A cél a főutcán lévő épületek hom-
lokzatának megújítása volt. Természetesen 
támogattuk a kezdeményezést. Ugyanígy az 
önkormányzat saját beruházásaiban – példá-
ul a könyvtár felújításában – is részt vállal-
tunk. Presztízskérdés számunkra, hogy ezek 
a munkák a Baumit termékeivel készüljenek 
el, éppen ezért természetes, hogy mind a ter-

méket, mind a szakmai tanácsot díjtalanul 
biztosítjuk ilyen esetekben.
- Vannak más szívügyeink is, ezek egyike 
például a telephelyeinken működő mentőál-
lomások támogatása. Az elmúlt években több 
millió forintért vásároltunk betegellátási esz-
közöket, hozzájárultunk a mentőautók felsze-
reléséhez, az épületek karbantartásához és 
homlokzati hőszigeteléssel láttuk el a pásztói 
és gyöngyösi mentőállomást. Fontosnak tart-
juk a társadalmi szerepvállalást, és ez több 
téren is megnyilvánul a mindennapjainkban: 
aktívan részt vállalunk – felekezettől függet-
lenül – templomok homlokzati felújításában. 
Nagy becsben tartjuk Paskai bíboros úr ok-
levelét, mely azt tanúsítja, hogy a Baumit, 
anyagaival támogatta egy kis esztergomi 
kápolna teljes felújítását. Legutóbb – hasonló 
módon – a szomszédos kistelepülés, Csolnok 
templomának külső tatarozásában vállal-
tunk szerepet.

- Mit várnak a következő 25 évtől, milyen 
terveik, céljaik vannak a jövőt illetően?
- Úgy gondoljuk az az irány, amerre fejlő-
dünk jó, és tartható. Magáncég vagyunk, és 
egy olyan tulajdonos - a Schmid család - áll 
mögöttünk, amely pozitív, támogató és el-
kötelezett a tekintetben, hogy ez a cég, ilyen 
keretek között, hosszú távon is jól működ-
hessen. Nem tervezik a cég eladását vagy 
tőzsdére vitelét. A kemény és következetes, 
jó csapatszellemű munkában hisznek. Sze-
mély szerint hálás vagyok a sorsnak, hogy 
egy ilyen céget irányíthatok, hogy ilyen tu-
lajdonosunk van, és hogy ilyen kollégákkal 
dolgozhatok együtt. Azt kívánom magamnak 
és a munkatársaimnak, hogy ez a jövőben 
is folytatódjon.  Az életben semmi nem jár 
ingyen, mindenért erőfeszítést kell tenni, és 
ha ez egy jól elvégzett munkát takar, akkor 
annak előbb-utóbb az eredménye is meglesz. 
Úgy tartja a mondás: amit elvetsz, azt aratod, 
de nem biztos, hogy ott aratsz, ahol vetettél. 
Mi jó szándékkal,elkötelezettséggel vetünk, 
és csak remélni tudjuk, hogy az aratást is 
megérhetjük.

Cseh Teréz
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gAzdAsági konferenciA
Székesfehérvár - A Pannon Lapok Társasága és 
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szer-

vezésében rendezték meg a gazdasági évzáró kon-
ferenciát, ahol bemutatták Fejér megye gazdasági 
értéktárát, a TOP 100+200 kiadványt.

258 neuzer kerékpár A 
polgárőrségnek
Esztergom - Az országos rendőrfőkapitány a na-
pokban adott át 258 Neuzer kerékpárt az Országos 

Polgárőr Szövetségnek. Az egységes megjelenésű, 
nagy teherbírású alkatrészekből álló flotta szállítási 
jogát az Országos Balesetmegelőzési Bizottság ten-
derén nyerte el az esztergomi kerékpárgyár- mond-
ta el Neuzer András, a vállalat fő tulajdonosa.

nyílt nap a főiskolán 
Dunaújváros - Középiskolások, leendő egyetemis-
ták és szülők érdeklődtek a Dunaújvárosi Főiskola 
mai nyílt napján. A képzésekkel kapcsolatos infor-
mációk, az intézményt támogató, az oktatásban is 

szereplő gazdasági partnerekről tájékozódhattak 
azok, akik az idei év utolsó nyílt napját is hasznos 
információszerzésre használták.

29

Az Albacomp RI Kft. egy olyan kutató-
fejlesztő központot valósított meg, ahol 
a betelepülő klaszter tagokkal egyedi, 
innovatív K+F projekteket valósítanak 
meg, amelyekhez eddig nem volt meg 
a megfelelő infrastruktúra. A négy-
szintes, négyezer négyzetméteres iro-
daházban és gyártócsarnokban helyet 
kap minden kutatási, fejlesztési, back 
office, kereskedelmi, szolgáltatási, ok-
tatási és gyártási tevékenységhez kap-
csolódó funkció.
- Egyedülálló és roppant előremutató ez a 
beruházás, amely a XXI. század ipari for-
radalom egyik legfontosabb szegmensében, 
a digitális-, infokommunikációs iparban 
valósulhatott meg – mondta  az átadón 
Rákossy Balázs, európai uniós forrá-
sok felhasználásáért felelős államtit-
kár aki azt is kiemelte, hogy a Modern 
Városok Program keretében Székesfe-
hérvár további 10 milliárdot fordíthat 
gazdaságfejlesztésre.

- Azért is örülök ennek a fejlesztésnek - 
kezdte beszédét dr. Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgármestere 
-, mert néhány évvel ezelőtt a Raktár utca 
ezen szakasza és a Mártírok útja finoman 
szólva sem nézett ki ilyen impozánsan. A 
megvalósult innovációknak köszönhető-
en egy olyan rendezettebb városrészben 
lehetünk, amely a gazdaság fejlesztéséről, 
az innovációról, a jövőről, valamint arról 
szól, hogy fehérvári cégek újabb beruházá-

sokat valósítanak meg. Külön öröm, hogy 
egy olyan cég gyarapodhat ezzel az új köz-
ponttal, amely nélkül elképzelhetetlen lett 
volna Székesfehérvár gazdasága az elmúlt 
években.

- Felismertük – mondta Minárovits 
Márton, a cég ügyvezetője -, hogy a be-
szűkült informatikai piacon nagyon nehéz 
boldogulni a hagyományos tevékenység-
gel. Több lábon kell állni, és muszáj olyan 
speciális fejlesztéseket felmutatni, amelyek 
segítségével jobbak lehetünk versenytársa-
inknál. Az Albacomp RI Kft. egy tudatos 
paradigmaváltáson megy keresztül, ebben 
a folyamatban pedig óriási előrelépést, új 
impulzust jelent az Innovációs Központ.
Az új központban a társaság komplex 
szolgáltatást nyújt a betelepülő ku-
tató-fejlesztő cégek számára a nagy 
biztonságú szerver terem, a felhő ala-
pú ASP szolgáltatásokhoz szükséges 
szerverek, nagy teljesítményű hálózati 
infrastruktúra által. Magyarországon 
egyedülálló minőségű PREN50147-3 
szabványú előminősítő mérésre hasz-
nálható labort (TEMPEST mérőlabor) 
is kialakítottak. Az Innovációs Köz-
pont további fejlődését szolgálja, hogy 
az Albacomp RI Kft. csatlakozott a 
duális képzés bevezetésére vonatkozó 
kezdeményezéshez, mely az Óbudai 
Egyetemmel együttműködve valósul 
meg.

Forrás: okkfehervar

Székesfehérváron ünnepélyesen átadták a közel 1,5 milliárd forint 
összköltségű beruházás eredményeként megépült Albacomp Inno-
vációs Központot, mely a GOP-1.2.1-12/B-2012-0017 azonosítószá-
mú az Új Széchenyi Terv „Innovációs és technológiai parkok, va-
lamint fejlesztési központok támogatása” keretén belül közel 850 
millió forintos támogatással valósult meg.

Országos szinten is egyedülálló beruházás

Átadták az Albacomp 
Innovációs Központot
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December harmadika a Fogyatékos Em-
berek Világnapja. Ez alkalomból a Nem 
Adom Fel Alapítvány, az Emberi Erő-
források Minisztériuma és a Salva Vita 
Alapítvány közös jótékonysági gálaestet 
tartott „Jobb Velünk a Világ!” címmel. Itt 
a Salva Vita értékelte a pályázatuk fel-
tételeit teljesítő vállalatokat, s átadta a 
legjobbaknak a Fogyatékosság-barát 
Munkahely elismeréseket. A Grundfos 
Magyarország Gyártó Kft. is a 26 díja-
zott közé került a korábbi pályázataikat 
megújító munkaadók közé tartozva. 
A cég számára büszkeséget jelent ez a 
cím. Az alap célkitűzéssel összhang-
ban kifejezi és kommunikálhatóvá teszi 
a szervezet fogyatékos emberek irán-
ti folyamatos elkötetelezettségét. Ez a 
díj nemcsak egyszeri erőpróba, hanem 
épp a maradandóságában, az állandó 
odafigyelésben, az esélyegyenlőség 
tényleges biztosításában rejlik az érté-
ke. Azt igazolja az idei eredmény, hogy 
a Grundfos ismét sikeresen teljesítette 

kétéves vállalását, s ezzel egyike azon 
munkáltatóknak, akik Magyarországon 
a legjobb gyakorlatokkal rendelkeznek 
a fogyatékos emberek munkaerő-piaci 
integrációjában. 

- Mi is történt 2013-as díjátvétel óta?  
- Az akkori pályázatunkban fejlesztésként 
azt vállaltuk, hogy egyes szellemi munkakö-
rök ki- és átalakításával biztosítunk tovább 
foglalkoztatást már nálunk dolgozó kollégák-
nak, illetve új álláshelyeket teremtünk olyan 
fogyatékos vagy egészségkárosodott ember-
társaink számára, akik újonnan szeretnének 
csatlakozni a Grundfos csapatához. A kezde-
ményezésnek köszönhetően ma már megvál-
tozott munkaképességű személyek dolgoznak 
a recepción és számos más adminisztrátori 
munkakörben. A megváltozott munkaképes-
ségűek karriermenedzsmentje területén vég-
zett munkánkat kiemelkedőnek minősítve a 
Salva Vita Alapítvány egy különdíjat is ne-
künk ítélt gálaestjén – tudtuk meg Urbán 
Anita HR igazgatótól.

A kétéves ciklus alatt mindemellett a 
cég abban is továbblépett, hogy bőví-
tette kapcsolatrendszerét fogyatékkal 
élőket támogató civil szervezetekkel és 
munkáltatókkal, így egyre többen tu-
domást szerezhettek a nyílt munkaerő-
piaci rehabilitációs lehetőségekről. A 
Grundfos a régió szintjén ma is vonzó 
munkáltató hírében áll a megváltozott 
munkaképességű álláskeresők körében. 
Ezt az elmúlt évek során benyújtott ál-
láspályázatok töretlenül magas száma 
bizonyítja. 

Az elismerés elnyerésével a Grundfos 
újabb két éven át jogosulttá vált az egyre 
közismertebbé váló logó használatára.  
S ezen az úton nincs megállás, ha már 
rálépett valaki, szinte kötelező tovább 
menni, és újra és újra pályázni.

Dr. Göde Andrea
Fotók: Szöllősi Mátyás

A Salva Vita Alapítvány 2010-ben vezette be a Fogyatékosság-barát Munkahely elismerést, annak érdekében, 
hogy az álláskereső fogyatékkal élő emberek és a foglalkoztatásukra nyitott munkáltatók egymásra találását 
támogassa.

Harmadszorra is kiérdemelték az elismerést

A Grundfos 2015-ben is 
fogyatékosság-barát munkahely

Pulay-Virág Borbála, az FBM programvezetője, Kappel Katalin üzemi 
szociális munkás a különdíjjal, Urbán Anita HR igazgató az oklevéllel

Az idei gálán a Grundfos két díjat is kapott 
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- A Vértes-Ker Kft. a Bisnode AAA (tripla 
A) tanúsítványát kapta meg idén, mellyel 
Magyarországon csupán a cégek 0,63%-a 
rendelkezik. Ez azt jelzi, hogy velünk az 
üzleti kapcsolat kialakításának pénzügyi 
kockázata rendkívül alacsony - mondta el 
kérdésünkre Visegrádi Péter a Vértesker 
Kft. ügyvezetője. 
- A Bisnode tanúsítvány alapja a Bisnode 
minősítése, mely nemzetközi szinten 1908 
óta minősíti a cégeket megbízhatóságuk 
alapján. A Bisnode tanúsítvány, mely  AAA, 
AA és A jelzéssel kerül kiállításra, jelzi a 
cégek stabilitását, és azt, hogy az ilyen jel-
zéssel – azaz a Bisnode tanúsítvánnyal – 
rendelkező vállalkozás pénzügyileg stabil. 
Az AAA cégminősítést 1989-ben vezették 
be és 1996 óta kaptak lehetőséget a válla-
latok arra, hogy üzleti megbízhatóságukat 

tanúsítvány formájában is megmutassák. 
A tanúsítvány lehetőséget nyújt az arra jo-
gosult cégek számára, hogy mások számára 
megmutassák cégük elismert, megbízható, 
hitelképes vállalat. A Bisnode tanúsítványt 
Európa számos országában használják, és a 
Skandináv országokban etalonnak számít 
üzletkötés esetén.  
- A Bisnode minősítés több hivatalos for-
rásból származó adaton alapul úgy, mint 
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 
adatai, a cégbíróság bejegyzései, a NAV és 
más hatóságok adatai. A hivatalos források 
adatai mellett beépíti a vállalatra vonatkozó 
pénzügyi információkat, mint a mérlegada-
tok, az eredmény-kimutatás és a trendek. A 
minősítés figyelembe veszi a cég vagy szer-
vezet demográfiai adatait, azaz a cég életko-
rát, tevékenységét, méretét, tulajdonosait, 

azok kapcsolódásait. A Bisnode fizetési ta-
pasztalat program adataiból beépíti a mi-
nősítésbe, hogy az adott vállalkozás határ-
időben vagy késéssel, azaz milyen fizetési 
fegyelemmel egyenlíti ki számláit. A fenti-
eken kívül más egyéb információt is hoz-
zátesz a rendszer a Bisnode minősítéshez, 
például a végrehajtási adatokat vagy saj-
tóhíreket. Mivel a Bisnode minősítés nem-
csak cégünk jelenlegi pénzügyi stabilitását 
mutatja, hanem a Bisnode minősítés kiala-
kításának köszönhetően azt is, hogy ez el-
következő egy évben milyen valószínűség-
gel válik fizetésképtelenné vállalkozásunk, 
büszkén állíthatjuk, hogy a Vértes-Ker Kft. 
a jövőben is stabil szereplője lesz a piacnak.” 
- Egyúttal kívánunk minden kedves partne-
rünknek békés, boldog Karácsonyt és ered-
ményekben gazdag újesztendőt!

A Vértesker Kft. több, mint 20 éve  tevékenykedik a targoncák forgalmazásában, bérbeadásában, szervízelésében, 
piacvezetőnek számít a  hazai palettán.  Többféle típussal is foglalkoznak, de legjelentősebb a CLARK márkaképvise-
let. Bővült a szervíztevékenység, a több új partnernek köszönhetően pedig   a cég  25 százalékos növekedést ért el.  
Az idei év növekedésének köszönhetően a pénzügyi helyzet is jelentősen javult. Idén sikerült  bevezetni a BISNODE 
3A minősítést, mely a cég pénzügyi-gazdasági stabilítását jelenti. A cég  az  ISO 9001 minőségbiztosítási rendszert is 
bevezette.    

Újabb előrelépés, pénzügyi-gazdasági tanusítvánnyal is rendelkeznek

A Vértesker Kft. megbízható, stabil 
partner
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Dr. Vadász György elmondta, hogy a Ma-
gyar Iparszövetség azért kezdeményezte 
egy regionális fórum összehívását, hogy 
közvetlen kapcsolatot tudjon kialakítani 
tagjaival, létrehozva egy olyan találkozási 
lehetőséget, ahol nyíltan, őszintén tudnak 
beszélgetni a vállalkozásokat érintő té-
mákról, a magyar gazdaság helyzetéről, az 
érdekképviselet szerepvállalásáról, lehető-
ségeiről.
A rövid felvezetést követően a magyar 
gazdaság helyzetének elemzése követke-
zett. Az ügyvezető elnök elmondta, hogy 
a rádióból, sajtóból hallható pozitív hírek 
– miszerint jelentős a gazdasági növekedés, 
bővül a foglalkoztatás, a költségvetési hiány 
3% alatt van – az átlagembert arra engedi 
következtetni, hogy a magyar gazdaság jó 
úton halad, ami alapvetően valóban örven-
detes tény, ám emellett az is ott áll, hogy a 
gazdasági válság okozta károk nem múltak 
el nyomtalanul. Ma ott tartunk, ahol tíz év-
vel ezelőtt álltunk, innen kell tovább épít-
keznünk.
Elhangzott az is, hogy a foglalkoztatás 
ma már meghaladja a 4 millió főt, de ebbe 
beleértendő egy közmunka-program is, 
melynek pozitív egyenlege Vadász György 
szerint megkérdőjelezhető még akkor is, 
ha el kell ismerni, hogy egy réteget való-
ban képes visszaterelni a munka világába. 
Szorosan ide tartozik az a tény is, hogy 380 
ezer embertársunk él úgy, hogy még csak 
regisztrált munkanélküliként sincs nyil-
vántartva. Az ő esélyük a munkához jutás-
hoz gyakorlatilag a nullához konvergál. Az 
OKISZ vezetője a foglalkoztatás kapcsán 
azt is elmondta, hogy a közfoglalkoztatot-
tak száma egyre csak gyarapszik. 750 ezren 
dolgoznak a közszférában Magyarországon. 
Ez a szám rendkívül magas.
Az Iparszövetség első embere sérelmezte az 
egészségügyre, az oktatásra szánt források 
mértékét is, és szót ejtett a duális képzés 

esetleges későbbi negatív hatásairól is. Az 
adókérdések kapcsán tájékoztatta a tagsá-
got arról, hogy a NAV átszervezés előtt áll, 
a tervek szerint megszűnnek a regionális 
központok – ez az adóhatóság 25 ezer fog-
lalkoztatottja közül vélhetően 5-8 ezer főt 
fog érinteni. Azt azonban nem lehet tudni, 
hogyan érinti majd mindez a kisvállalko-
zókat, a feketegazdaság visszaszorítását. 
Vadász György szerint erre a célra az egyik 
legalkalmasabb eszköz a KATA, mint a kis-
vállalkozásokat segítő adózási forma. Java-
solja, hogy a jelenlegi 6 milliós árbevételi 
korlátot 10 millióra emelje fel a Kormányzat.
A tájékoztatóból azt is megtudtuk, hogy az 
adókat illetően 2016-ra jelentős változások 
nem várhatóak, a személyi jövedelemadó 
1%-os mérséklése mellett tizenkét olyan 
aprónak számító adót törölnek el, ami vár-
hatóan a vállalkozások mindennapjait is 
könnyíteni fogja.
A fórum második felében az uniós pályá-
zatokról esett szó. Vadász György örvende-
tesnek tartja, hogy a korábbi uniós ciklus 
16%-ához képest, 2014-2020 között a rendel-
kezésre álló 8200 Mrd forint 60%-át gazda-
ságfejlesztésre kívánja fordítani a Kormány. 
A ciklusváltás, az új irányítási rendszer 
felállítása miatt sajnos két évet már elveszí-
tettünk. Támogatandó cél, hogy a korábbi 
elszámolási időszakot úgy tudjuk lezárni, 
hogy egyetlen forintnyi támogatástól se 
essen el Magyarország. Sajnos ez a feladat 
azonban jelentős mértékben leköti a rendel-
kezésre álló személyi állományt.
Vadász György – a pályázati monitoring-
rendszerben, illetve az MNB növekedési 
hitelprogramjában a szakértő csapat tagja-
ként – felajánlotta segítségét a tagság felé, 
ezeknek a pozícióknak köszönhetően első 
kézből tudja informálni a vállalkozókat a 
pályázati lehetőségekről, az elvárásokról. 
Mindenkit arra biztatott, hogy éljen a hi-
telprogram és a pályázat lehetőségével, az 

utóbbiak zöme 2016-2017-ben várható.
Utolsó témakörként Vadász György arról a 
Kormányzati szándékról beszélt, mely sze-
rint szeretnének szorosabban együttmű-
ködni egy megújuló Nemzeti Gazdasági 
és Társadalmi Tanáccsal. Az NGTT tagjai 
a munkavállalói, munkaadói érdekképvi-
selet, civilszervezetek, egyház, tudomány 
képviselői. A Magyar Iparszövetség az 
NGTT tagja és az új felállásban is tagja ma-
rad. A Kormányzattal való együttműködés-
ben néhány új elem is megjelenik: a korábbi 
gondolatfelvetések helyett a jövőben konk-
rét javaslatokkal állhatnak elő az NGTT 
tagjai, ugyanakkor képviseletre a szerveze-
teket első számú vezetői jogosultak, és őket 
nem helyettesítheti más.
Az ügyvezető elnök végül a Magyar Ipar-
szövetség működési feltételeiről, lehetősé-
geiről is beszámolt a tagok előtt. Elmondta, 
hogy közel 100 éves szervezetük számára 
óriási előny, hogy a működéshez szükséges 
forrásokat az évtizedek alatt felhalmozott 
vagyon adja. Komoly bevételt biztosít szá-
mukra a fővárosban működtetett inkubá-
torházuk, melynek minden irodáját bérbe 
tudják adni. A szervezet munkáját alapít-
ványuk is segíti, ám ennek forrásai ma már 
korlátozottak. A Magyar Iparszövetség az 
elmúlt időszakban élni tudott a pályázat 
adta lehetőségekkel is, 4-500 M Ft., 100%-os 
támogatást tudtak elnyerni, amiből szolgál-
tatásokat biztosítottak a vállalkozások szá-
mára. Az ebből befolyó bevételek újabb, a 
működésre fordítható forrásokat jelentettek. 
Kiemelt szerep jutott a Jogpont szolgáltatás-
nak, melyre ismételten benyújtották pályá-
zatukat.
Ezt követően Vadász György a fórum részt-
vevőinek kérdéseire válaszolt, majd az ese-
mény a régióbeli vállalkozók egymás közöt-
ti beszélgetésével zárult.

Cseh Teréz

Október végén a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke, dr. Vadász György egy regionális vállalkozói fórum keretében sze-
mélyesen tájékoztatta a tagvállalatok vezetőit a KKV-szektort érintő legfontosabb kérdésekről. Az összejövetelt a Fejér és a 
Veszprém Megyei Iparszövetség elnöke, Szakács Imre és Mezei Erzsébet is megtisztelte jelenlétével. A házigazda, Komárom-
Esztergom Megyei Iparszövetség – KISZÖV – részéről dr. Petőcz Erzsébet, ügyvezető igazgató köszöntötte a megjelenteket, és 
rövid bevezetőjét követően átadta a szót az OKISZ ügyvezető elnökének.

Az OKISZ rendszeres és szoros kapcsolatra törekszik tagjaival

Magyar Iparszövetség régiós fóruma
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Dr. Petőcz Erzsébet ügyvezető igazgató hoz-
zászólásában az érdekképviseleti szerveze-
tek javuló megbecsüléseként értékelte, hogy a 
Megyei Önkormányzat nagyon komolyan tá-
maszkodott többek közt a KISZÖV munkájára 
is a 2014–2020-as területfejlesztési stratégia és 
operatív programok megalkotásában, kidolgo-
zásában. A jövőt illetően hangsúlyozta, hogy 
kiemelt feladat lesz a következő öt évben a tár-
sadalmi szerepvállalás fokozása, amelyet hori-
zontális együttműködésben tud elképzelni más 
érdekképviseletekkel, civil szervezetekkel, és 
kamarákkal is.
Ezt követően a tagság elfogadta az elnökség, 
az ügyviteli szervezet és a felügyelő bizottság 
beszámolóját, majd tisztújításra került sor. A 
tagszervezetek képviselői újraválasztották a 
KISZÖV hat tagú elnökségét, így a következő öt 
évben is Benkovics Alajos elnök, W. Csoma Éva, 
Kovács Zoltán, Orbán Zoltán, Szlovák Mihály 
és Tóth István elnökségi tagok irányítják a 
szervezet munkáját.
A három tagú felügyelő bizottságot továbbra is 
Jankovszky Sándor elnökli, a tagok pedig Frei 

László és – új megbízottként - ifj. Beke Zoltán 
lesznek. A közgyűlés Dr. Petőcz Erzsébet ügy-
vezető igazgatót újabb öt évre megerősítette po-
zíciójában.
Az ügyvezető igazgató asszony megköszönte 
a tagság ismételt bizalmát, majd immár ha-
gyományosan elismerte néhány KISZÖV tag 
tevékenységét. Hárman Budapesten, az OKISZ 
ünnepélyes díjkiosztóján vehették át kitünteté-
süket. Jankovszky Sándort (Transzmisszió Kft) 
Alkotói díjra, W. Csoma Évát (Alfadat-Press Kft) 
és Vida Antalt (Alsógallai Mérlegjavító Kft) pe-

dig OKISZ Elismerő Oklevélre terjesztette fel a 
KISZÖV megyei elnöksége.
A közgyűlés végén Benkovics Alajos a KEM 
KISZÖV Elismerő Oklevelét nyújtotta át Boda 
Bélának, aki hosszú éveken keresztül ügyveze-
tője, ma pedig nyugdíjasként műszaki vezetője 
az Alsógallai Mérlegjavító Kft-nek. Zárásul az 
elnökség virágcsokorral köszöntötte Dr. Petőcz 
Erzsébetet, aki éppen negyven éve végez áldo-
zatos munkát a KISZÖV érdekképviseleti szer-
vezetben.

VK

December 10-én, Tatán, a Gottwald Hotelben tartotta tisztújító és egyben évzáró közgyűlését a Komárom-Esztergom megyei 
Iparszövetség (KISZÖV). A megjelent tagszervezetek képviselőit Benkovics Alajos elnök köszöntötte, majd tolmácsolta Dr. 
Vadász György, a Magyar Iparszövetség elnöke elismerését az elmúlt öt éves ciklusban végzett munkáért.

A jövő útja a társadalmi szerepvállalás fokozása

Régi-új elnökség a KISZÖV élén

- Szóba került a vállalkozói fórumon, 
hogy egyszerre van jelen a gazdaságban 
a munkanélküliség és a szakemberhiány. 
Mit tud tenni ennek enyhítésére a Magyar 
Iparszövetség?
- Személy szerint két fronton is igyekszem 
megtenni a szükséges lépéseket ezen a té-
ren: egyrészt a Magyar Iparszövetség élén, 
a szervezeten keresztül arra törekszünk, 
hogy a lehető legtöbb információval segít-
sük a vállalkozásokat. Tanácsod adtunk a 
megfelelő oktatási intézmény kiválasztá-
sához, informálunk a hiányszakmákról, 
vagy épp azokról, amelyek már telítettek. A 
Jogpont szolgáltatásunk is sokat tett ezen a 
téren, és reméljük, hogy lehetőségünk lesz 
folytatni ezt a munkát.
- Másik pozíciómból – a Budapesti Kereske-
delmi és Iparkamara általános alelnökeként 
- a szakképzés, a duális képzés oldaláról 
segítem ezt a folyamatot, itt is igyekszünk 
mindent megtenni, hogy a munkavállalók 
és a képző intézmények, illetve a tanulók 

mielőbb egymásra találjanak, és hosszú tá-
von együtt tudjanak dolgozni.

- Elhangzott, hogy az OKISZ tekintélyes 
múlttal rendelkezik, ugyanakkor vezetői-
nek átlagéletkora kifejezetten magas. Mi-
lyen lépéseket tesznek a fiatalítás érdeké-
ben?
- A Magyar Iparszövetségnél valóban egy 

generációváltás zajlik, hívjuk, várjuk a fia-
talokat sorainkba. Ugyanakkor nehéz úgy 
haladni, ha a fiatalok azt látják, hogy nem 
sok értelme van ma az érdekvédelmi mun-
kának, hiszen a Kormány gyakran szóba 
sem áll azok képviselőivel. Szerencsére ez a 
hozzáállás javuló tendenciát mutat, remél-
hetőleg a tagság és a vezetés megújításában 
is érezhető lesz majd ennek a hatása.

- A megújulás részét képezik a maihoz ha-
sonló területi találkozók is?
- Igen, szeretnénk rendszeressé tenni az 
ilyen jellegű összejöveteleket. Úgy érezzük, 
hogy tagjainkat akkor tudjuk segíteni ab-
ban, hogy sikeres pályázatokat nyújtsanak 
be, ha közelebbről is megismerjük őket, 
illetve az elképzeléseiket, lehetőségeiket. 
A megfelelő információ, az ehhez tartozó 
kapcsolati tőke egyre inkább felértékelődik, 
ehhez azonban elengedhetetlen a szoros 
együttműködés.

Cseh Teréz

A fórumot követően Vadász György rövid interjút adott lapunknak, kérdéseink részben az elhangzottakhoz, részben az 
OKISZ működésére, terveire vonatkoztak. Az ügyvezető elnök készséggel állt rendelkezésünkre.

Aktuális a fiatalítás a Magyar Iparszövetségnél

Fontos a személyes kapcsolattartás

Az újjáválasztott elnökség és felügyelő bizottság: Kovács Zoltán, Orbán Zoltán, W. Csoma Éva, Benkovics 
Alajos, Szlovák Mihály, Tóth István, Jankovszky Sándor, ifj. Beke Zoltán, Frei László
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E gondolat jegyében született az az öt-
let, hogy a fehérvári műszaki érdeklő-
désű középiskolások között robotépítő 
versenyt rendezzenek. Támogatóként 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város ön-
kormányzata örömmel csatlakozott, és 
1.4 millió forintos segítséget biztosított 
ahhoz, hogy 12 db LEGO Mindstorms 
készletet vásároljanak, melyeket pályá-
zat útján középiskolai csapatok nyerhet-
nek el. 
A csapatok az első fordulóban egy web-
oldalon keresztül kapnak robotikai fel-
adatot. Ezt követően májusban lesz egy 
nyilvános robot-show bemutató, ahol a 
döntőbe jutottak mérhetik össze tudásu-
kat valamilyen „marsi” küldetésfelada-
tot teljesítve. 
Bejczy professzor úr 2006-ban lett Fej-
ér Megye Díszpolgára. Az akkor vele 
készített interjú beszélgetéskor (érde-
kesség az is, hogy akkor még médiabeli 
kollégámmal, Mészáros Attilával együtt 
kérdeztük a díjazottat) azt hangsúlyoz-
ta, hogy a magyarokat azért szeretik vi-
lágszerte a tudományos életben, mert jó 
kérdéseket tudnak föltenni a problémák 
megközelítéséhez. 
Hadd álljon itt az akkori nyilatkozatá-
ból (Fehérvári 7 Nap -2006.III.31.) két 
gondolat: 

– Mit jelent ez a cím Önnek?
– Azt ismeri el számomra, hogy a megyében 
születtem, Fejér megyéből nőttem ki. Azt az 
érzést adja, hogy az embernek van egy hátte-
re az életében, ami számon tartja őt. Ez en-
gem arra késztet, hogy emlékezzek az erede-
temre, s ezt mindig könnyű megtennem. De 
mindez azt is jelenti: itthon vagyok.

– Hogyan emlékszik vissza az Ercsiben 
töltött időre, s a gyerekkorára?
– Az ercsi elemi iskolában tanultam, de alap-
vető élményeimet is jelenti a közeg. A gyer-
mekkori indíttatásban a szülői gazdálkodás 

lehetett volna minta, ám a nagyapai ösztön-
zés a gépek működésének megismerése felé 
terelt. A kalocsai jezsuita gimnázium taní-
tott meg tanulni, s egy középiskolai verseny 
jutalmaként került kezembe Öveges József 
Atomfizikája.  Ez az izgalmas olvasmány 
mindent eldöntött.
E sorokat újraolvasva az jutott eszembe, 
hátha valakit épp ez a középiskolai ro-
botika verseny indít el úgy, hogy rá is 
igaz lesz a mondás: „Messze nézzen az, 
aki érni akar valahova”

Dr.Göde Andrea 
Fotó: Bácskay Gergely

Az Óbudai Egyetem tiszteletbeli professzora volt a mérnök, űrkutató, feltaláló fizikus. Nemcsak nevét (Bejczy 
Antal iRobottechnikai Központ) akarták megmenteni az utókornak, de szellemi örökségét is – hangsúlyozta az 
intézmény Alba Regia Egyetemi Központja  dékánja, Dr. Györök György. 

A Robotika Atyjának öröksége

In memoriam dr. Bejczy Antal

Ercsitől a Marsig jutott a „Robotika Atyja”



jótékony célú fenyővásár
Székesfehérvár - A Fejér Megyei Önkormányzat 
és a Fejér Megyei Kormányhivatal december 12-
től hagyományosan fenyővásárnak ad otthont jó-
tékony céllal egybekötve a Megyeháza udvarán. A 
részletekről tartottak tájékoztatót, melyet követően 

a kormánymegbízott és az elnök jelképesen átadták 
a fenyőfákat és a támogatást a megyei gyermekvé-
delmi és a szociális intézmény vezetőinek az árusí-
tás helyszínén.

top információs nAp
Tatabánya - A Terület-és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) közreműködő szervezete, a Ma-
gyar Államkincstár, azon belül is annak Komárom-
Esztergom Megyei Igazgatósága tartott információs 

napot a Megyei Önkormányzat közreműködésével 
a megyeszékhelyen. A rendezvény a TOP hamaro-
san megjelenő pályázati felhívásaival kapcsolatos 
országos fórumsorozat következő állomása volt.

gyorsforgAlmi út Az m1-esig 
Esztergom - 2017 és 2019 között 579 milliárd jut 
útépítésekre, ebből az összegből valósul meg a 
102-es gyorsforgalmi út megépítése az M1-es au-
tópálya és Esztergom között - a kormány döntött 
a Modern városok program keretében az uniós 
pénzből nem finanszírozható főutak fejlesztéséről. 
„Esztergom számára évtizedek óta létfontosságú, 
hogy bekapcsolódjon az országos autópálya- háló-
zatba, hosszú ideje lobbizik ezért a Magyar Suzuki 
Zrt-vel közösen. Most úgy tűnik, sikerül célt érnünk, 
miniszterelnök úr idén tavasszal, a Suzuki esztergo-
mi gyárában jelentette be, hogy 2016-2019 közötti 
időszakban várhatóan elkészülhet a gyorsforgalmi 
út. A városba vezető, azon áthaladó 10-es, 11-es 
utak a folyamatosan növekvő autóforgalom miatt 
egyre túlterheltebbek, az új közlekedési folyosó a 
jelenleg ezeken az utakon zajló forgalom egy részét 
ki tudná váltani, többek között a főváros észak-nyu-
gati része is gyorsabban elérhetővé válna” - mond-
ta Romanek Etelka.
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A Székesfehérvári SzC Széchenyi Ist-
ván Műszaki Szakközépiskolája évek 
óta két csapattal is képviselteti magát a 
versenyen, s mindig az 1-5.helyezettek 
közt szerepelnek a diákjai. Ez lehet ki-
hívás, lehet nyomasztó teher, de ezek a 
makacsnak tartott tények.
 
A decemberi időjárás kedvezett az öreg 
iskolai Ducatonak, a jókora út megtéte-
lében. A sokat látott kis kocsi már si-
keres sportolókat, hadisír gondozókat, 
OKTV győzteseket is szállított, s most 
sem kellett szégyenkezni az Audi fel-
legvárában.
 
A széchenyis Northern Happy 
Silverfish (Etl Gergely-vendégként, 

Brachmann Huba. Felkészítő tanár: 
Csuvár Imre) és a Fehérvár-1 (Imre 
Szilveszter, Jakab István, Kónya Bálint, 
Molnár Áron. Felkészítő tanár: Kiss 
Antal) csapatok derekasan kitettek 
magukért a versenyen. A verseny sza-
bályzata szerint a csapatok a távirányí-
táson és a belső égésű motorokon kívül 
bármilyen meghajtást használhattak a 
modell működtetésére. A pályát jó idő-
vel teljesítve, a járműbemutató prezen-
tációt – dizájnelemekre külön kitérve 
– megtartva a 2. és 4. helyet szerezték 
meg, s a Fehérvár-1 a Dizájn különdíjat 
is begyűjtötte. 
És a Ducato hazahozta őket. 

Dr. Göde Andrea

Az ország legügyesebb középiskolás diákcsapatait hívják meg a 
győri döntőbe eleve. Ehhez szinte a semmiből (papír, fém, vezeték, 
1,5 V-os elem) egy működő szerkezetet kell létrehozni, aminek nem 
hátránya, ha hasonlít egy Audira, viszont kimondottan előnye, ha 
végig tud menni a 12 m-es bukkanós, lejtős pályán… - erről szól az 
Audi Kreaktivity.

Audi Kreaktivity – 2015

Ducato kontra Audi



36

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Bakonyi Csilla Domján Edit-díjas
A neves színésznő emlékére alapított díj, a 
tehetséges, fiatal, vidéken játszó színésznők 
elismerését célozza, ugyanis Domján Edit 
maga is hét éven át játszott vidéken. A dí-
jat kezelő alapítvány kuratóriuma minden 
évben a vidéki színházak javaslata alapján 
dönt a díjazottról. A kurátorok - Aldobolyi 

Nagy György, zeneszerző; Bencze Ilona, 
színművésznő; Dunai Tamás, színművész; 
Ézsiás Erzsébet, újságíró; Dr. Nagy Imre, 
érsebész; Vajda Márta, a Magyar Színhá-
zi Társaság titkára – az idei esztendőben – 
mindannyiunk örömére - Bakonyi Csillát 
tartották érdemesnek a díjra. A kitüntetést 
2015. december 12-én Szakonyi Károly, az 
alapítvány kuratóriumának elnöke adta át 
a Jászai Mari Színházban, a Házasságon in-
nen és túl című előadás premierjén.

Bakonyi Csilla a 2012/2013-as évad kamara-
színházi előadásában, a Testőrben mutatko-
zott be Tatabányán. A következő évadban 
eljátszotta a Rokonokban Kopjáss István 
feleségét, A balkáni kobrában Ankicát és A 
vágy villamosában Kerekes Éva partnere-
ként Stella DuBois-t, melyekért 2014-ben el-
nyerte a Jászai Mari Színház Közönségdíját. 
A 25. jubileumi évadban - a színház alapító 
társulati tagjaként -  szerepelt A hüyéje, a 
Vízkereszt, vagy amit akartok valamint A 
tribádok éjszakája című előadásokban. Az 
idei évadban a Godspell után második be-

mutató előadása a Házasságon innen és túl, 
de látható majd A salemi boszorkányokban 
és Az öngyilkosban is.

Egri Márta Aase-díjban részesült
Az Aase-díjat idén - Nyakó Júliával, Botár 
Endrével és Dengyel Ivánnal együtt  kap-
ta Egri Márta. A díjat Gobbi Hilda alapítot-
ta végrendeletével. Célja, hogy epizodista 
színészek és színésznők munkáját ismerje 
el. Az Aase-díjat minden évben két férfi és 
két nő, egy-egy vidéki és egy-egy budapes-
ti színművész kapja. A díjat Egri Mártának 
Závogyán Magdolna kultúráért felelős he-
lyettes államtitkár adta át december 14-én a 
Bajor Gizi Színészmúzeumban.

Egri Márta Aase-díjának indoklásában ez 
olvasható: „Egri Márta természetesen nem 
csak epizodista. De ha kell, akkor az. Ha 
úgy van rá szükség, kifogástalan szakmai 
minőségben ad elő epizódot vagy formál 
meg kis szerepet. Pályája fényesen indult a 
hetvenes évek Vígszínházában és azon túl 
is: filmen, tévéjátékokban. Azután külön-
böző kacskaringókat tett, több színházon 
és eltérő intenzitású pályaszakaszokon ke-
resztül jutott el a jelenig. Számos főszerepet 
eljátszott nagyszerűen, s most is készen áll 
rá nyugodtan, felvértezetten, bölcs derűvel. 
Egri Márta ma az egyik legpotensebb, leg-
kíváncsibb, szakmailag legambiciózusabb 
színésznője korosztályának. Alkalmanként 
izgalmas szereplője az alternatív szcéná-
nak, Gergye Krisztiánnál, ugyanakkor ter-

mészetes eleganciával adja hozzá megbíz-
ható szaktudását Orlai Tibor szórakoztató 
színházához, miközben alap-anyaszínész-
nő a tatabányai Jászai Mari Színházban: 
Mamóka a Padláson, Polina Andrejevna a 
Sirályban, nagynéni A kripliben, Sosana a 
Mikvében. Öröm és jóleső várakozás sejte-
ni, hogy még mennyi minden lehet belőle.”
Egri Márta a tavalyi évadban, mint a szín-
ház alapító társulati tagja mutatkozott be a 
Jászaiban. A 25. jubileumi évadban játszott 
A padlás, a Sirály avagy 80 kiló szerelem és a 
Mikve című előadásokban. Az idei évadban 
A kripli valamint A salemi boszorkányok 
című előadásokban láthatja a közönség.

A tatabányai Jászai Mari Színház két színésznője is rangos elismerésben részesült december közepén. Bakonyi Csilla a Dom-
ján Edit díjat, Egri Márta pedig az Aase-díjat vehette át. Gratulálunk mindkettőjüknek.

Rangos kitüntetések a tatabányai Jászai Mari Színházban

Domján Edit és Aase-díjat 
kaptak színésznőink

Schruff Milán főszerepe a Hajnali lázban
Schruff Milán, a Jászai Mari Színház társulatának 
tagja játssza Gárdos Péter új filmjének főszerepét. A 
Hajnali láz az író-rendező, Gárdos Péter szüleinek 
szerelmi történetét meséli el. Miklós (Schruff Milán) 
és Lili (Piti Emőke) a koncentrációs táborból kisza-
badulva egy-egy svéd rehabilitációs táborba kerül-
nek, majd egymástól több száz kilométerre, teljesen 
ismeretlenül levelezni kezdenek. 
 
A Hajnali láz című filmet a magyarországi mozik 
december 17-től tűzik műsorra. További szerepek-
ben Gila Almagor, Kovács Lehel, Petrik Andrea, 
Máté Gábor, Gyabronka József, Scherer Péter, Ko-
vács Lehel, Földes Eszter, valamint két svéd színész 
Roger Strom és Anna Ascarate látható.
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Hajózni kell – 100 éve született DDr. Juba Ferenc
Észak- és Dél-Komárom önkormányzata, valamint a Klapka György Múzeum 
közös szervezésében emlékeztek meg DDr. Juba Ferenc tengerészkapitány szü-
letésének századik évfordulójára. Juba Ferenc a második világháború során há-
rom évig szolgált a Fekete-tenger hadszínterén, a Budapest Duna tengerjárón. A 
háború után tengeri és dunai hajókon szolgált, az országot 1962-ben ideológiai 
okok miatt elhagyta. Nyugdíjazása után szabadidejét a magyar tengerhajózás 
történetének szentelte. Gyűjteményét Komáromnak adományozta, ebből egy 
állandó tárlat nyílt a Városháza épületében. DDr. Juba Ferenc állíttatta fel a 
Tengerészeti emlékművet. A tengerészkapitányt Észak- és Dél-Komárom is dísz-
polgárává választotta.

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

Észak-Komárom
Kétoldali tárgyalás zajlott a Selye János 
Egyetem vezetősége és a Szlovákiai Ma-
gyarok Kerekasztalának Jogsegélyszol-
gálata között 2015. december 2-án, Ko-
máromban. A találkozón azt összegezték, 
hogy Szlovákia egyetlen, magyar oktatási 
nyelvű, állami fenntartású egyeteme mi-
lyen formában tudja kiadni a diplomát 
magyar nyelven.

Cikkünk a 47. oldalon

Polgárdi
Körülbelül egy éve, hogy a Regio Regia 
magazinban bemutattuk Böjte Csaba első 
hazai alapítású intézményét, a Don Bosco 
Iskolaházat Polgárdiban. Cikkünkben 
arra próbáltuk felhívni a figyelmet, hogy 
milyen értékes munka folyik a városszéli 
régi majorsági épületben, és hogy meny-
nyire elkél ott - főleg a rendszeres - se-
gítség.

Cikkünk az 49. oldalon

„A műszaki képzés hátterének megteremtése rendkívül tőkeigényes, a kutató-oktató labo-

runkban található „nagy lézerkészülék” önmagában 400 millió forintba került.”

valenta lászló
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December 9-én a Magyar Termék Nagy-
díjas és Európai Minőség-Innováció 
díjas Kodolányi János Főiskola is csat-
lakozott ehhez a körhöz. A duális kép-
zés lehetőségét turizmus-vendéglátás, 
szociális munka, gazdálkodási és me-
nedzsment alapszakokon biztosítja a 
jelentkezők számára február 15-i jelent-
kezési határidővel. A hallgatói igények 
figyelembevételével nyitott arra a főis-
kola, hogy tovább bővítse az együttmű-
ködő partnerekkel való megállapodá-
sokat, de arra is, hogy más szakokon is 
bevezesse ezt a képzésmódot. Dr. Vizi 
László Tamás, oktatási rektor-helyettest 
kérdeztük.
 
– Miért éri meg a diákoknak ebben a 
formában tanulni?
– A hallgatók számára sok előnyt jelent a 
duális képzés. Minden cég a fiatal, elköte-
lezett, több nyelven beszélő, gyakorlati ta-
pasztalattal rendelkező friss diplomásokat 

venné föl, de ugye ez az elvárás eddig nem 
igazán volt teljesíthető. Hiszen a fiatal vagy 
tanult, vagy a munka mellett döntött. Az 
ellentmondást most az új rendszer föloldja. 
A 48 hétből a diákok legalább 22-t annál a 
cégnél töltenek, amellyel szerződést kötöttek. 
Már a jelentkezéssel jelentős anyagi támoga-
tást nyernek el, s nem ennek fejében nem kell 
megadott tanulmányi eredményt fölmutatni. 
Megismerik a cég belső világát, működését, 
munkatapasztalatot szereznek. Tehát nem 
munka-és élettapasztalat nélkül kerülnek ki 
a munkaerőpiacra. Sőt! Az adott szervezet 
álláshelyet kínálhat nekik, ha az ott eltöltött 
idő alatt elégedettek voltak vele.
 
A cégek sem zsákbamacskát vesznek 
egy „a papír mindent elbír” önéletrajz, 
esetleg egy jól sikerült állásinterjú alap-
ján, hanem alaposabban megismerik je-
löltjüket, akit a saját szakmai elvárásuk 
jegyében vérteztek fel tudással.
A program bevezetéséhez a Kodolányi 

János Főiskola már számos együttmű-
ködési megállapodást kötött a három 
szakhoz kapcsolódó vállalati partne-
rekkel, neves szállodákkal, gyártással 
és fejlesztésekkel foglalkozó vállalatok-
kal, valamint humán szolgáltatókkal. 
Felmérve a hallgatói igényeket a partne-
rek körét a főiskola folyamatosan bővíti, 
hogy minél több, a területén kiemelke-
dő vállalkozás közül választhassanak a 
jelentkezők.
 Partnerek:
Szociális munka alapszakon: Echo Net-
work Koordinációs, Beruházó és Finan-
szírozó Zártkörűen Működő Rt., Átrium 
Idősek Otthona, Pestterv Kft.
Turizmus-vendéglátás szakon: Ho-
tel Rosinante Kft., Káli Art Inn Hotel, 
Aquincum Hotel
Gazdálkodási és menedzsment szakon: 
Alcoa Köfém Kft., Sapa Profiles Kft., 
Rail Cargo Hungaria Zrt., One-Telecom

Dr. Göde Andrea

A duális képzési forma sikere

A Kodolányi három alapszakkal 
csatlakozott
Székesfehérvár felsőoktatási intézményei gyorsan reagáltak a gazdasági kihívásokra. A duális képzés beve-
zetésével a gyakorlatorientált tudás átadás mellett tették le voksukat. 



őszi fények és a velencei-tó
Velencei-tó - Mindig más színnel lepi meg rajongó-
it a Velencei-tó: szürkésfeketéből kék-zöldbe játszó, 
lehetetlen-rózsaszíntől a narancssárga visszatükrö-

ződéseken át. A tó szerelmesei pedig rendületlenül 
gyönyörködnek a látványban – átérezve a Vajda 
János-i tűnődő hangulatot: „Nap alattam, nap fö-
löttem/Aranyos, tüzes felhőben/Lenn a fénylő víz-
tükörben/Itt az ég a földet éri./Tán szerelme csókját 
kéri.../Minden oly csodás, tündéri.”(Nádas tavon) 

Dr.GöDe AnDreA

augusztus oklahoMáBan
Székesfehérvár - A Vörösmarty Színház november 
végi bemutatója a Szikora János rendezte családre-
gény Tracy Letts műve alapján. A tragikomikummal 
átszőtt történetben felsejlik a múlt minden bűne, 

ami a Weston család jelenét és jövőjét is megha-
tározza. A rokonok viszonyrendszerének középpont-
jában egy anya-lánya konfliktus áll, amit a Varga 
Mária – Radnay Csilla kettős jelenít meg. A vele ké-
szült interjúban Radnay művésznő arra a kérdésre, 
hogy milyen is az általa megformált Barbara, így vá-
laszolt: „Nagyon kétségbeesett, egy veszteségekkel 
teli, igen válságos időszakát éli az életének, de min-
den erejével magát és a körülötte lévőket próbálja 
egyben tartani. Erős, de a saját erejében fuldokló, 
kilátástalan helyzetben lévő nő, akinek az anyjá-
val való kapcsolata elég tragikus módon szövi át az 
egész életét.”

Dr.GöDe AnDreA

elhunyt papp alBert festőMűvész
Tatabánya - Életének 77. évében elhunyt Papp 
Albert tatabányai festőművész - tudatta az alkotó 
családja. Papp Albert az egri tanárképző főiskolán 
kapott rajztanári diplomát. Mestereinek 
Jakuba Jánost és Kántor Andort tartotta.. 
Tatabányán 1959-től rajztanárként dol-
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Az elismerést 2015-ben Ing. Hans 
Penz, az Alsó-Ausztriai Tartományi 
Parlament elnöke, és Prof. Dr. Veress 
Gábor, a balatonfüredi Állami Szív-
kórház főigazgatója kapja. A közgyűlés 
megtárgyalta a megyei területfejleszté-
si koncepció módosításának előkészí-
tésére vonatkozó előterjesztést, majd 
felkérte Polgárdy Imrét, a közgyűlés 
elnökét, hogy a befogadott javaslatokat 
a koncepció soron következő módosítá-
sa előkészítésénél vegye figyelembe!
A továbbiakban a testület tájékoztató-
kat hallgatott meg. Dányi Béla tűzoltó 
ezredes, a Veszprém megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság vezetője el-
mondta, hogy egyaránt javulást mutat 
a statisztika, akár a tűzvédelemről, a 
műszaki mentésről, vagy az iparbizton-

ságról van szó Veszprém megyében, 
tehát nem csupán cél, hogy egyre ke-
vesebb ember kerüljön veszélybe. Az 
igazgatóság hangolja össze a hivatásos, 
az önkormányzati és az önkéntes tűzol-
tók munkáját, 46 együttműködési meg-
állapodás alapján.
Jó hír az is, hogy 18 oktatási intézmény-
nyel is kötöttek már szerződést, mert 
a diákok körében népszerű a szerve-
zetnél végezhető közösségi szolgálat. 
Megtudtuk még, hogy az országos ka-
tasztrófavédelmi szervezet pályázaton 
mintegy 50 milliárd forintot nyert, ami-
ből 2016-ban javulhatnak az elhelyezési 
körülmények, és új technikai eszközö-
ket szerezhetnek be, például 234 gép-
járműfecskendőt.

TO

Kitüntetésekről döntött a megyei közgyűlés

Önkéntes 
katasztrófavédők
A Veszprém Megyei Önkormányzat novemberi közgyűlésén a kép-
viselők módosították a költségvetést, a diplomáciai pályára lépett 
Pálffy István helyére a megyei értéktár bizottságba választották 
Latorczai Jánost, a KDNP megyei elnökét, majd döntöttek a Veszprém 
Megye Érdemrendje kitüntetés díjazottjairól.

Ing. Hans Penz, 
az Alsó-Ausztriai Tartományi 
Parlament elnöke

Prof. Dr. Veress Gábor, 
a balatonfüredi Állami 

Szívkórház főigazgatója F



Ennek eredményeként a jövő tanévtől 
száz fölé emelkedik a duális képzésben 
tanuló egyetemi hallgatók száma Szé-
kesfehérváron. A konferencián dr. Pal-
kovics László, az EMMI felsőoktatásért 
felelős államtitkára, dr. Cser-Palkovics 
András polgármester és dr. Györök 
György, az ÓE AMK dékánja összegez-
ték az eddigi tapasztalatokat. 
A felsőoktatási rendszer megreformá-
lásának, a gyakorlatorientáltság növe-
lésének és a gazdasági szférával való 
szoros együttműködésnek köszönhető-
en a duális képzés fellegvára lehet a jö-
vőben Székesfehérvár. Az eddig megtett 
lépésekkel sikerült megalapozni a kép-
zés feltételrendszerét, a továbbiakban a 
gyakorlati megvalósításra kell helyez-
ni a hangsúlyt - hangzott el az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Karán 
rendezett projektzáró konferencián.
Csak egy projekt zárul le, ami egy új 
kezdetet is jelent. A mai esemény mér-
földkőnek tekinthető, ez már önmagá-
ban is nagy érték. A mennyiségi fejlő-
dés után a minőség terén kell a jövőben 
továbblépni. A cél, hogy az ÓE AMK 
legyen az ország legjobb, többszakos 
mérnöki kara. – hangsúlyozta dr. Gyö-
rök György dékán. Megköszönt minden 
eddigi együttműködést, melyre – szavai 
szerint – a jövőben is nagy szükség lesz. 
Az egyetem diplomával muníciót kíván-

nak adni a fiataloknak, akik bátran, ma-
gabiztosan kezdhetik el életpályájukat.
Székesfehérvár polgármestere köszöne-
tet mondott azért, hogy minden szerep-
lő a saját területén hozzátette tudását a 
projekt sikeréhez. Dr. Cser-Palkovics 
András elmondta: a városvezetés a cé-
gekkel együtt hitt abban, hogy Fehérvá-
ron az adottságok és az igények egyaránt 
megvannak a duális képzés elindítá-
sához. Fontos, hogy a város ne csak je-
lenleg legyen gazdasági erőcentrum, 
hanem a jövőre vonatkozóan is megala-
pozzák ezt, amihez elengedhetetlen a 
minőségi műszaki és pénzügyi képzés. 
A városvezető elmondta: a 2016/2017-es 
tanévre vonatkozóan összesen 101 du-
ális képzési helyre, több mint 30 céggel 
kötöttek megállapodást. A polgármester 
hozzátette: néhány héten belül tárgyalja 
a Közgyűlés azt a városi ösztöndíjprog-
ramot, amely támogatást biztosít a szak-
képzésben résztvevő diákoknak. Szavai 
szerint a labda a diákoknál van, minden 
feltétel adott ahhoz, hogy egyre többen 
tanuljanak Fehérváron, mely élhető, 
szerethető város, és munkahelyet is tud 
biztosítani. Elhangzott továbbá, hogy az 
önkormányzat egyetemi klubot alakít ki 
a Petőfi Mozi épületének felújításával.
Palkovics László felsőoktatásért felelős 
államtitkár beszélt a Kormány által egy 
évvel ezelőtt elfogadott új felsőoktatási 

stratégiáról. Mint mondta: az oktatási 
intézményrendszer átalakítása akkor 
megy jól, ha minden szereplő kiveszi a 
saját részét a feladatokból. Erre tipiku-
san jó példa a duális képzés elindítása 
Székesfehérváron. Kiemelte: Fehérvár 
helyzete nagyon összetett, hiszen mi-
közben az ország második legnagyobb 
gazdasági teljesítményét állítja elő, 
munkaerőgondokkal is küzd. Ennek 
oka Budapest közelsége, illetve az, hogy 
a felsőoktatást eddig nem hangolták 
össze a vállalatok igényeivel. A duá-
lis képzés elindítása az ÓE AMK-n és 
Corvinus Egyetemen várhatóan orvo-
solni fogja a problémát. Az államtitkár 
szavai szerint Fehérvár kiemelkedően jó 
példa arra, hogy miként lehet a középfo-
kú és felsőoktatási intézmények, a válla-
latok, az Önkormányzat és a Kormány 
szándékait involválni.
A köszöntőket követően a konferen-
cia keretében megállapodást írt alá dr. 
Györök György dékán és Zerényi Zol-
tán, az IBM DSS Kft. igazgatója. Ennek 
értelmében a város egyik legjelentősebb 
cége minden eddiginél több, 25 új hall-
gató gyakorlati oktatását vállalja 2016 
szeptemberétől. Ezzel a duális hallgatói 
kapacitás-létszámmal a cég országosan 
is kiemelkedik a gazdasági szervezetek 
közül.

Forrás: okkfehervar

Az IBM DSS Kft. 25 hallgató gyakorlati képzését vállalja

Fehérvár, a duális képzés fellegvára
Vállalati partnerek, cégvezetők, oktatási szakemberek és egyetemi hallgatók részvételével rendezték meg „A 
duális képzés feltételrendszerének kialakítása a székesfehérvári műszaki felsőoktatásban” című projekt záró 
konferenciáját az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karán. Az eseményen az ÓE AMK megállapodást kötött 
az IBM DSS Kft-vel, melynek értelmében a város egyik legjelentősebb gazdasági szereplője minden eddiginél 
több, 25 hallgató gyakorlati oktatását vállalja 2016-tól.
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60 éves a Kultúr
A József Attila Művelődési Ház az 1920-as 
években épült, és az első időszakában kocs-
maként funkcionált. A viszonylag zárt sváb 
faluközösség azonban nemcsak vendéglá-
tóhelyként, hanem közösségi színtérként is 
használta. 1955-től lett a városrész művelő-
dési háza, és már megalakulásakor a német 
nemzetiségi hagyományok ápolását tűzték 
ki célul. Ezt a funkcióját a mai napig kivá-

lóan ellátja. Itt van a székhelye az Alsógallai 
Baráti Egyesületnek, itt próbál a tánc- és 
énekkar. A sváb közösség itt tartja össze-
jöveteleit, mulatságait. Persze vannak más 
közösségek is, gazdag kiállítási programok, 
művészeti és gyermek összejövetelek, elő-
adások, tanfolyamok.
Az intézmény több átszervezés után jelen-
leg a Vértes Agorája divízió intézményeként 
funkcionál, vezetője Jakab Erzsébet, aki ko-
rábban gazdaságisként, büfé üzemeltetőként 
is kötődött a „kultúrhoz”. A hatvan éves ju-
bileumra rendezvénysorozattal készült a 
ház. November elején nyílt Galauner Béláné 
népi iparművész himzéseiből kiállítás, majd 
egy hét múlva a legendás Beatbarlangra em-
lékeztek élő koncerttel, ahol a 12-13 éves diá-
kokból álló The Young Rebels zenekar idézte 
fel a beat-korszak nagy slágereit. November 
20-án került sor az Alsógallai Baráti Egyesü-
let és a Német Nemzetiségi Dalkör 25 éves 
jubileumi rendezvényére. A karácsony előtti 
héten kultúr- és helytörténeti családi vetél-
kedő, és a 60 éves a Kultúr című könyv be-
mutatójával zárult a rendezvénysorozat.

„Bölcsőben ringatom versemet”

A Művelődési Ház adott otthont november 
utolsó szombatján az Alsógallán született, 
és máig itt élő Herendi Judit költői estjének. 
A telt házas esemény nemcsak a versekről 
szólt, hiszen Orbán Gábor és Szőke Zsolt 
gitárosok jóvoltából zenés betéteket is hall-
hatott a nagyérdemű. Murányi Ferencné, 
Margitka méltatta a költőnő verseit, melye-
ket Hodossy Ildikó színművész tolmácsolt. 
Az estén egy ifjú tehetség, Börzsei Dávid is 
bemutatkozhatott költeményével.
A nagy sikerű esten megtudhattuk, hogy He-
rendi Juditot már ifjú korában megérintette 
az irodalom, a versírás szépsége, lévén tagja 
az egykori Bányász Színpadnak. A költészet 
aztán az utóbbi években vált komollyá. Judit 
az „Őszidő” pályázatra benyújtott versével 

nyert díjat, amely bekerült a megjelent anto-
lógiába. Mindig a megélt, átérzett élmények 
sarkallják az írásra, ahogy elmondta, csak 
úgy a levegőbe, céltalanul nem tud verset 
írni. Ez az előadóest fontos állomása volt pá-
lyafutásának, hiszen a közönség reakcióiból 
lemérhette, mennyire érintik meg másokat 
költeményei. Bátorításnak vette a sikert, és 
készülődik arra, hogy jövőre önálló kötettel 
lépjen az olvasók elé.

Liget a múzeumban
Vincent Horváth, aki a nagy posztimpresz-
szionista festő, van Gogh iránti tiszteletből 
vette fel annak keresztnevét, önálló kiállítás-
sal jelentkezett a Tatabányai Múzeumban. 
Bár többször, több helyen is találkozhattunk 
már festményeivel, a művészet eme templo-
mában most először mutatkozhatott be.
A mindig derűs, nagy életkedvvel megál-
dott művésszel gyakran találkozhatnak az 
alsógallaiak, amint festőállványát és mes-
terségének eszközeit szállítja elmaradha-
tatlan kerékpárján, hiszen a városrész tájai 
is gyakran szolgálnak számára témaként. 
Emellett itt vannak a barátai, és ő is rendsze-
res látogatója József Attila Művelődési Ház-
nak, ahol szintén volt már kiállítása.
Kiállított festményei nemcsak a tatabányai 
Népház parkját és tavát örökítik meg, hanem 
mésztelepi, kőbányai, tarjáni és balatonfüre-
di tájképekkel is találkozhatunk. Vincent az 
akrilfestés híve, a Bányász Képzőművész Kör 
tagjaként immár negyven éve fest rendületle-
nül. A Liget című mostani tárlata február hu-
szonnyolcadikáig látható a múzeumban.

vk.

Jubileumok és bemutatkozások éve a városrészben

Alsógalla kincsei
Hajlamosak vagyunk arra, hogyha valami szépet, érdekeset, értékeset akarunk látni, akkor nyakunkba vegyük a 
világot, és a távolban keressük ezeket. Pedig sokszor nem kell messzire menni. Szerkesztőségünktől pár házra van 
mindössze az alsógallai József Attila Művelődési Ház, alig párszáz méterre tőlünk alkotó, kreatív emberek élnek, és 
dolgoznak. Szomszédolásra indultunk, hogy jobban megismerhessük szűkebb hazánk értékeit.
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A Pannon Egyetem kezdeményezésére a 
résztvevő önkormányzatok már 2014-ben, 
a Pannon Városok Szövetségének létreho-
zásával, szorosabbra fűzték kapcsolatukat. 
Az összefogás fő célja az volt, hogy az egye-
tem képzési és kutatás-fejlesztési hátterére 
támaszkodva a környezetipar és energetika, 
az informatika és elektronika, valamint a 
gépipar területén működő vállalkozások új, 
tudás-intenzív innovációs projekteket in-
dítsanak. Ennek érdekében a partnerség a 
tudás-intenzív, hozzáadott értéket termelő 
gazdasági szereplőkre is kiterjedt.

A Pannon-Tudás-Park Konferencia 2015 
elnevezésű záróprogramnak november 
26 -27-én a Pannon Egyetem adott otthont, 
melyet a konzorciumi tagok mellett számos 
meghatározó ipari partnervállalat is meg-
tisztelt jelenlétével. A kétnapos konferencia 
keretében a Regionális tudásmenedzsment 
és településfejlesztés; a Vállalatok az ipari 
egyetemi K+F együttműködések prioritása-
iról és hatékony formáiról, valamint K+F és 
Innovációs programok, támogatási formák, 
GINOP konstrukció témakörben hallhattak 
előadások.

A rövid idő alatt elvégzett munka ered-
ményeképpen a Pannon Növekedési Zóna 
Magyarország kiemelkedő, a K+F kapaci-
tásokra koncentráló, a vállalkozások bete-
lepülését ösztönző, tudás régiójává kíván 
válni, olyanná, melyben az egyetem aktív 
szerepvállalásával a gyártás kapacitásainak 
bővítése mellett, hosszú távú K+F beruházá-
sok is létrejönnek.

K+F és innováció a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régióban

Létrejött a Pannon Tudás Park
A Pannon Növekedési Zóna tudástranszfer tevékenységének fejlesztése a felsőoktatási, az önkormányzati és az ipari 
szféra együttműködésében című projekt keretében egyedülálló módon egy egyetem és három megyei jogú város önkor-
mányzata működött együtt egyszerre két dunántúli régió gazdasági versenyképességének javítása érdekében. A Pannon 
Egyetem a konzorcium vezetőjeként, míg Veszprém, Nagykanizsa és Zalaegerszeg megyei jogú városok önkormányzatai 
konzorciumi partnerként vettek részt a projekt megvalósításában.  2015. november 26-27-én egy zárókonferencia kere-
tében mutatják be eredményeiket a konzorcium tagjai.

Kócza Zsolt, a Hungrana Kft. vezérigazga-
tója úgy fogalmazott, az aláírt megállapo-
dást a Hungrana a szakember-utánpótlás 
legfőbb eszközének tekinti. A szerződés 
értelmében 2017 februárjától, a duális kép-
zés keretében az egyetem mesterszakos ve-
gyészmérnöki hallgatói számára megnyílik 
a szakmai képzés lehetősége Magyarország 
egyik legjelentősebb élelmiszeripari vál-
lalatánál. A képzési idő alatt a hallgatók 
minden tanévben egy minimum 14 hetes 
összefüggő szakmai gyakorlatot töltenek a 
vállalatnál, mely során megismerkednek a 
gyártás legfőbb folyamataival, az alkalma-
zott technológiákkal, valamint olyan érté-
kes munkatapasztalatokra tesznek szert, 
amelyek hozzásegíthetik őket a vállalatnál 
történő alkalmazáshoz. Megemlítette, hogy 
a cég kiemelten büszke arra, hogy 334 dol-
gozójának összesen 1000 diplomája van, ez 
képezi az alapját a vállalati gyakorlat minő-
ségi hátterének is.
Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem 
rektora elmondta, a Pannon Egyetem a du-
ális képzések országos bevezetését megelő-
zően már megvalósította azok alapjait, így 
most az intézmény csupán tovább erősíti, 
bővíti az eddigi vállalati szakmai partnerei 
körét. Ezáltal az egyetem képzései speciali-

zált gyakorlati ismeretekkel gazdagodnak 
és a hallgatók szakmai karrierépítési lehe-
tőségei jelentősen javulnak. Emellett a kép-
zésben részt vevő hallgatók a tanulmányuk 
során a vállalat által fizetett díjazásban is 

részesülnek. Mindezen tényezők alapján 
kijelenthetjük, hogy az együttműködés 
mindhárom résztvevő fél, azaz a hallgató, 
az egyetem és a vállalat számára is jelentős 
előnnyel jár.

Együttműködési megállapodást kötött a Pannon Egyetem és a Hungrana Kft.

Új duális partner
A Pannon Egyetem együttműködési megállapodást kötött a szabadegyházi székhelyű Hungrana Kft.-vel, melynek értel-
mében a partnerek az egyetem vegyészmérnöki mesterszakos hallgatóinak biztosítanak duális képzésben való részvé-
telt.
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Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője össze-
foglalta az elmúlt év társadalmi eseményeit, 
melyek kiemelten érintették a felvidéki ma-
gyar közösség életét. Ismertette a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztala éves tevékenységét, 
kiemelve a többi szlovákiai kisebbséggel 
való kapcsolattartást, valamint a közös ér-
dekérvényesítés fontosságát. Kiemelt jelen-
tőségűnek nevezte az összefogást és az egy-
séges fellépést, viszont rámutatott, hogy a 
közeledő parlamenti választások miatt poli-
tikai szinten nem sikerült megegyezésre jut-
ni. Egyúttal elmondta, hogy a kormányhiva-
tal mellett működő kisebbségi bizottságban 
folytatott munka során sikerült elérni olyan 
eredményeket, amire korábban nem volt 
példa. Kiemelte a Szlovákiában élő többi 
kisebbség támogatását, mely támogatta az 
oktatási törvény ügyében kezdeményezett 
átértékelés szükségességét.

A délelőtt vezető témája a felvidéki magyar 
oktatásügy kérdése. Fodor Attila, a Come-
nius Pedagógiai Intézet igazgatója kiemelte, 
hogy a probléma fő okát Szlovákia kisebb-
ségi politikájában látja. A másik fő problé-
mának a magyarság által lakott területek 
tudatos gazdasági elsorvasztását nevezte. 
A harmadik fő gond az asszimiláció, a ne-
gyedik a rezignáltság, vagyis hogy szinte 
lemondunk önmagunkról. Az ötödik prob-
léma véleménye szerint a szlovákiai ma-
gyarság politikai megosztottsága.
Szekeres Klaudia, a Jogsegélyszolgálat ve-
zetője rámutatott, hogy az új kerettantervek 
szeptember elsejével hatályba léptek, ami 
ellen – a rendelkezésre álló rövid idő elle-
nére sikeres – aláírásgyűjtés indult, de az 
oktatásügyi minisztérium indoklás nélkül 

lesöpörte az asztalról a kezdeményezést. 
„Ha van politikai akarat, soha sincs későn, 
ezért azt a nyár folyamán jogi szempontból 
is megvizsgálta a Kerekasztal jogsegély-
szolgálata, és úgy döntött, hogy az ombuds-
manhoz kell fordulni, mert ez diszkriminá-
ció” – fogalmazott. 

Czímer Gábor, az országos beiratkozási 
program koordinátora elmondta: a Kerek-
asztal a szakmai szervezetekkel együttmű-
ködve kampányt indít a magyar oktatás 
népszerűsítésére. Olyan koncepció kialakí-
tásán dolgoznak, ami egyértelmű válaszo-
kat ad arra, miért jó a gyereknek, ha ma-
gyarul tanul. Ezek figyelembe veszik majd 
a helyi sajátosságokat is. Ez több módon tör-
ténik majd, hogy azok is érzékeljék az isko-
laválasztás fontosságát, akiket nem sikerül 
egyenesen elérni – fejtette ki.

Horony Ákos, a Jogsegélyszolgálat munka-
társa rámutatott, hogy a nyelvhasználatot 
szabályozó jogok nagyon szét vannak szór-
va különböző törvényekben, s az „egyszerű 
halandónak, aki nem jogász és nem foglal-
kozik kimondottan ezzel a témával, valóban 
nagyon nehéz eligazodni bennük”. „Ered-
ményként könyvelhetjük el, hogy hivatalos 
kormánydokumentumban is megjelent az 
az igény, hogy ezt a területet komplexen 
kell kezelni, és egy egységes kisebbségi, 
nemzetiségi törvényt kellene megalkotni. 
Tavasszal a kormány elfogadta az emberjo-
gi stratégiát, ennek az egyik melléklete a ki-
sebbségi jogokkal foglalkozik. Most készül 
egy akcióterv, amely tartalmazni fogja azt 
is, hogy egy kisebbségi jogállást rendező 
törvényt kell megalkotni” – magyarázta. 

Kántor Zoltán, a Nemzetstratégiai Kutató-
intézet igazgatója kiemelte: nagyon fontos 
eleme az autonómiatörekvéseknek, hogy 
egy többségi állam soha nem fog elfogadni 
egy törekvést, ahol a többségiek a kisebb-
ségi autonómia területén belül hátrányos 
helyzetbe kerülnek. „Ezért minden auto-
nómiakoncepciónak biztosítania kell az or-
szágos többségnek a jogait az autonómián 
belül.

A Kerekasztal minden évben odaítéli a Ci-
vil Díjat egy-egy olyan személynek vagy 
szerveződésnek, amely elősegíti a polgári 
öntudat fejlődését és fennmaradását. Az 
idei díjat az oktatásügyi petíciós bizottság 
három tagja, Vojtek Katalin, Filip Zacher 
és Fibi Sándor vehette át, akiknek pár hét 
alatt sikerült több mint 26 ezer aláírást gyűj-
teniük az oktatásügy érdekében indított pe-
tíciójukhoz, illetve kezdeményezői voltak a 
szeptemberi komáromi tiltakozó nagygyű-
lésnek.
Tokár Géza, a Kerekasztal szóvivője el-
mondta: arra törekedtek, hogy a konferen-
cia minél interaktívabb legyen, minél több 
dologról essen szó és minél több véleményt 
gyűjtsenek be: - Ezeket, ha összefoglaljuk, 
akkor kapunk egy útmutatást a civil szfé-
rától, hogy mit kellene a Kerekasztalnak a 
továbbiakban tennie. Oktatási ügyekben a 
Kerekasztalnak már van egy beiratkozási 
programja, amit – az oktatási intézmények-
kel minél szorosabb együttműködésben – 
folyatni szeretne. Sok visszajelzést kaptunk, 
hogy melyik vonalat kellene tovább erősí-
teni, és úgy gondolom, egy konferenciától 
nem is várhatunk többet – jegyezte meg.

Forrás: hirek.sk

Oktatásügy, nyelvhasználat és önrendelkezés

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala
November közepén Dunaszerdahelyen, a Hotel Bonbon épületében tartotta éves konferenciáját a Szlovákiai Magyarok 
Kerekasztala, mely nyitott, politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézményként a helyi magyar szerve-
zetek egyeztető fórumaként működik. A tanácskozás fő témái az oktatásügy, a nyelvhasználat és az önrendelkezés kér-
dései voltak. Az idei Civil Díjat az oktatásügyi petíciós bizottság három tagja, Vojtek Katalin, Filip Zacher és Fibi Sándor 
vehette át.
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- A „Zöld főiskolától az Öko-Egyetemig” 
című interjúnkban, már 2010-ben arról 
nyilatkoztak, hogy az Edutus az Alkalma-
zott Tudományok Egyetemévé kíván válni. 
Hol tart ez a folyamat?
- Megdöbbentő, hogy egy felsőoktatási in-
tézmény gondolkodásához képest milyen 
lassan mozdítható meg a szakma, a minisz-
térium és a törvényalkotás. Öt év telt el, és 
a felsőoktatási törvény még csak most tette 
lehetővé ezt az elképzelést. Ahhoz, hogy 
Komárom-Esztergom megye Alkalmazott 
Tudományok Egyetemévé válhassunk, a 
legtöbb feltételnek már ma is eleget teszünk, 
de természetesen néhány ponton kell még 
erősítenünk, dolgoznunk. A legfontosabb-
nak azt tartjuk, hogy az itt élők magukénak 
érezzék intézményünket, büszkék legyenek 
főiskolánkra, leendő egyetemünkre. Ez csak 
összefogással (kormányzat-ipar-középfokú 
oktatás) valósulhat meg, és meggyőződé-
sem hogy nagymértékben hozzájárul majd 
a térség fejlődéséhez, formálásához.

- Milyen lehet ez a jövő, milyen képet mu-
tat?
- Ismerve a térségre vonatkozó stratégiai 
anyagokat, tudjuk, hogy ez a megye a GDP 
tekintetében a harmadik helyen áll, inno-
váció területén azonban az utolsók között 
kullog. A nappali szakos műszaki felsőkép-
zés hiánya visszaüt, a diákok kénytelenek 
másutt tanulni, rendszerint ott is ragadnak. 
Ezek a térségek elszippantják a szürkeállo-
mányunkat. A „Tatabánya Hazavár” prog-
ram mellett így a várossal együttműködve 
elindult, az „El se menj!”, jellemzően a mű-
szakis hallgatóknak szóló Tatabányai városi 
ösztöndíj program. De ez kevés. Kormány-
zati akarat is kell, ugyanis pénzügyileg raci-
onális a meglévő felsőfokú magánintézmé-
nyek bevonása az államilag finanszírozott 
helyek biztosításával az alapszakokon is. 
Legalábbis a kormány által preferált mű-
szaki vonalon biztosan, mert ma hivatalos 
adatok szerint is, 10-12 ezer mérnök hiány-
zik a munkaerőpiacról. A műszaki képzés 
hátterének megteremtése rendkívül tőke-
igényes, a kutató-oktató laborunkban talál-
ható „nagy lézerkészülék” önmagában 400 
millió forintba került. Összehasonlítás ké-
pen ekkora állami támogatással indul Sal-
gótarjánban a közösségi főiskola, tehát egy 
hasonló támogatással az Edutus könnyedén 
szolgálni tudná a megye, a régió felzárkózá-
sát a műszaki képzés terén.

- A stratégiánkból az is kiolvasható, hogy 
térségünk csatlakozott a kiemelt jármű-
ipari körzetek sorához: a Nyugat-Pannon 
régió, Győr, Kecskemét és Miskolc után mi 
vagyunk az ötödikek, akik elnyerték ezt a 
címet. Ehhez kellő számú, magasan képzett 
műszaki szakemberre van szükség, mely 
igényt a környezetünkben működő nagy-
vállalatok napi szinten jelzik felénk. Ennek 
tükrében méltán lehetünk büszkék arra, 
hogy 2016 márciusában új fejezetet nyitunk 
Komárom-Esztergom megye oktatástörté-
netében. Átvehetik diplomájukat a megye 
első, itt végzett mérnökei.

- Mi hiányzik még az Alkalmazott Tudo-
mányok Egyetemévé váláshoz?
- A duális képzés beindítása az egyik ilyen 
feltétel. A vállalatokkal elindultak a tárgya-
lások, partnerek a kooperatív képzésben, 
és ösztöndíjakat is szívesen felajánlanak. A 
duális képzés egyik területe a mechatronika 
lesz, a másikat gazdaság és menedzsment 
és/vagy  turizmus-vendéglátás szakon kí-
vánjuk elindítani.
- Az új felsőoktatási törvény elvárásainak 

megfelelően mesterképzések terén is előre-
lépünk, bevezetjük a műszaki menedzser 
mester szakot, jellemzően vállalatirányítás, 
minőségirányítás és gépüzemfenntartás is-
meretkörökkel.
- Humánerőforrás oldalról megfelelünk, a 
tudományos fokozattal rendelkező és nem 
rendelkező oktatóink aránya jó. Sajnos, 
doktori képzésünk nincs, így saját nevelésű 
oktatókban nem gondolkodhatunk, de an-
nak érdekében, hogy humánerőforrásunk 
hosszú távon is stabil lehessen, egy nagyon 
tudatos HR programot indítottunk.

- A Lego versenyek különleges színfoltjai 
a főiskola életének. Mi volt a céljuk ezzel?
- A műszaki pályára orientálást nem lehet 
elég korán kezdeni. Ma már nem elég a ti-
zenegy-tizenkettedik osztályosokat elér-
ni. A Lego megtestesíti a mechatronikát, 
megtalálható minden benne, amit ez a szó 
lefed: mechanika, elektronika, informatika. 
Segítségével minden olyan csírát képesek 
vagyunk elültetni már egy általános iskolás 
gyerekben is, amelyek meghatározhatják 
későbbi irányultságát. A cél az, hogy minél 

Alkalmazott Tudományok Egyeteme – zöld jelzést kaptak

Rektori kinevezés az Edutuson
A Tudomány Napján jelentették be, hogy dr. Jandala Csillát kinevezték a tatabányai Edutus Főiskola rektorává. Jobb ap-
ropót keresve sem találtunk volna, hogy a felsőfokú intézménynél történt változásokról, elképzelésekről érdeklődjünk. 
Valenta László, az Edutus Zrt. vezérigazgatója, mint fenntartó, és rektorasszony válaszoltak kérdéseinkre.
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több gyerek kedvet kapjon a műszaki, mér-
nöki szakmához, a természettudományhoz. 
Persze személy szerint annak örülnék a leg-
jobban, hogy ha eljön az ideje, ezek a fiata-
lok minél nagyobb számban az Edutuson 
folytatnák tanulmányaikat, de ha máshol 
lesznek mérnökök, azt sem bánom.
A Lego rendezvényekben, mind a támoga-
tást, mind a lebonyolítást illetően nagy se-
gítséget kapunk a debreceni NI-től, a Nation 
Instrumentstől. Térben talán ők a legtávo-
labbi hazai stratégiai partnereink, és ha 
már őket említjük, akkor a sort folytatnunk 
kell felsőoktatási stratégiai partnereinkkel: 

a győri Széchenyi István Egyetemmel, a 
veszprémi Pannon Egyetemmel valamint a 
Bay Zoltán Intézettel. 

- Ma az a Edutus Főiskola vezérigazgató-
ja, milyen szakmai út vezetett idáig?
- Okleveles gépészmérnökként végeztem 
a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti 
Informatika Tanszékén. Fő oktatási és ku-
tatási területem a finommechanika, mű-
szertechnika ill. a szenzorok és aktuátorok, 
azon belül is a vezetővé tett elasztomerek 
alkalmazása. Az egyetemei évek mellet 
fejlesztőmérnökként dolgoztam, később a 

Dunaújvárosi Főiskola műszaki intézetének 
voltam az igazgatója, a korszerű oktatási, 
kutatási laborrendszer megteremtője. 2012 
óta vagyok az Edutus Főiskola alkalmazott-
ja, ahol először az oktatási tevékenységen 
túl a műszaki intézet vezetője, később a fő-
iskola koordinációs igazgatója, míg jelenleg 
az Edutus főiskola fenntartója vagyok. Több 
nagy hazai kutatási pályázat, projekt részt-
vevője/vezetőjeként a főiskola stabilitásának 
fenntartása és stratégiai irányítása a felada-
tom.

- Az Edutus Főiskola képzési kínálata fo-
lyamatosan változik, bővül. Tekintsük át, 
milyen lehetőségeket nyújtanak!
- Három képzési helyszínen – Tatabányán, 
Budapesten és a határon túl, Székelyudvar-
helyen kínáljuk oktatási szolgáltatásain-
kat. A székhelyünkön, Tatabányán az idei 
tanévtől mindkét – gazdasági és műszaki - 
szakterületre jelentkezhetnek a hallgatók. 
Alapképzéseink között megtalálható a gaz-
dálkodás-menedzsment, a kereskedelem-
marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a 
turizmus-vendéglátás, illetve a műszaki 
menedzser és a mechatronikai mérnök szak. 
Mesterképzésben jelenleg a marketing mene-
dzser szak érhető el. A fővárosban – a mű-
szaki vonal kivételével – ugyanezt kínáljuk, 
erdélyi intézményünk pedig a kereskede-
lem-marketing alapszakkal segíti az ott élő 
magyar fiatalok felsőszintű oktatását.
- Fontos szót ejtenünk felsőoktatási szakkép-
zéseinkről is. Ezek a kétéves kurzusok, olyan 
gyakorlati és elméleti műszaki ismereteket 
adnak, amellyel a végzett hallgató képes 
megfelelni a munkaerőpiac igényeinek. A 
tanulmányok folytathatók, beszámítjuk az 
addig tanultakat.
- A képzések iránti kereslet sokat változott 
az elmúlt időszakban. Ma a kereskedelem-
marketing speciális területe, az online-mar-
keting a vonzó, és nagy az érdeklődés az új 
szak, a turizmus-vendéglátás iránt is. Jó dön-
tés volt a vezetés részéről a Harsányi János 
Főiskola befogadása, a turizmus-vendéglátás 
szak integrálása. Magunkkal hoztuk addig 
elért eredményeinket is, aminek köszönhető-
en ma egyetlen magyarországi felsőoktatási 
intézményként, tagjai vagyunk a turizmus 
világszervezetének, a UNWTO-nak. Ez szá-
mos előnnyel jár. Közvetlen hozzáférésünk 
van például – tanárnak, diáknak egyaránt 
– a világszervezet által közzétett valameny-
nyi publikációhoz. A terveink között szere-
pel, hogy a turizmus-vendéglátás szakunkat 
nemzetközi akkreditációnak vessük alá, így 
ennek a szervezetnek a pecsétjével megerősí-
tett diplomát adhatunk ki. Ez lépéselőnyt fog 
jelenteni mind a hallgatóinknak, mind intéz-
ményünknek. Ezt a nemzetközi megmérette-
tést a többi szak esetében is célul tűztük ki.

- Azt tartják, jó diákanyagból könnyű egye-
temmé válni. Mi a helyzet az Edutuson? 
Van elegendő, jól felkészült hallgató?
- A jelentkezők létszáma sok tényezőtől függ: 
éppen hányan érettségiztek, hányan kíván-
nak továbbtanulni a már dolgozók közül, 
és persze az sem mindegy, éppen milyen 
pontszámmal lehet bejutni a felsőoktatási 
intézményekbe. Meghatározó a felsőoktatá-
si rangsor is. Ezt az elsőhelyes jelentkezések 
alapján állítják össze, ez nem kedvez a ma-
gánintézményeknek, melyeket a hallgatók 
jellemzően másodikként jelölnek meg. Az 
első helyre értelemszerűen az államilag fi-
nanszírozott képzések kerülnek, miután ma-
gánintézményként alapszakokra nem kap-
hatunk ilyen képzési helyeket. Nem azonos 
feltételek mellett versenyzünk tehát. Magán-
főiskoláknál azt is nagy eredmények tartom, 
ha már vannak elsőhelyes megjelölések. Ná-
lunk vannak, de ezek mennyisége nem vet-
hető össze az állami felsőoktatás számaival.

- Éppen ezért a hallgatók toborzására minden 
lehetőséget igyekszünk megragadni: nyílt 
napokat szervezünk, látogatjuk a középisko-
lákat, részt veszünk a felsőoktatás évenkénti 
seregszemléjén, az Educatio kiállításon. Az 
ilyen alkalmakra bevonjuk a már nálunk ta-
nuló diákokat is, hogy ők mondhassák el jö-
vőbeli diáktársaiknak, miért is jó itt tanulni.

- Mit szoktak erre a kérdésre válaszolni? 
Miért jó, ha valaki az Edutus Főiskolát vá-
lasztja?
- „Edutus - az Emberközpontú iskola” – ez 
a szlogenünk. Hisszük, egy főiskolán nem 
csak az lehet értékmérő, hányadik helyen 
áll a rangsorban, az is számít, milyen hoz-
záadott értéket ad a diáknak. Kis intézmény 
vagyunk, és ennek vannak előnyei. A di-
ákjaink szeretik, hogy név szerint ismerjük 
őket, tudunk a problémáikról, és törődünk 
is azok megoldásával. Erre egy nagy állami 
intézményben nincs lehetőség. Sokkal több 
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kompetenciát fejlesztünk, szakmai gya-
korlatra, olyan helyre tudjuk irányítani a 
hallgatóinkat, ahol képességeikkel, habi-
tusukkal biztosan helyt tudnak állni. Az 
is különleges nálunk – a turizmus-ven-
déglátás szakon egyedülálló az ország-
ban –, hogy a szakmai gyakorlatuk tény-
legesen 6 hónap. Ez alatt már van esély 
beilleszkedni, érdemi szakmai munkát 
végezni. Nem véletlen, hogy a hallgatók 
kétharmadát a gyakorlati helyén végle-
gesítik.
- A képezhetők számát kívánjuk gyarapí-
tani azzal is, hogy segítő kurzust hozunk 
létre, hogy azokat, akik már tíz-húsz 
évvel korábban érettségiztek, felzárkóz-
tassuk. Nem a bekerülés a cél, hanem a 
bennmaradás.
- A misszióink között ott vannak a hatá-
ron túl élő magyarok is. Szeretnénk mi-
nél többüket integrálni a hazai felsőokta-
tásba. Közel van Szlovákia, ott vagyunk 
Székelyudvarhelyen, egy hosszú távon 
is működő, egyedülálló modellt dolgoz-
tunk ki – a Collegium Talentum prog-
ramunkat -, mely példaértékűen segíti a 
határon túli magyar fiatalok képzését.

- A felsőfokú oktatási intézményekben 
alapkövetelmény a tudományos mun-
ka. Mit tudnak felmutatni?
- Nagyon gazdag szakkollégiumi kíná-
latunk van, minden szakunkon képesek 
vagyunk tudományos műhelyeket szer-
vezni. A teljesség igénye nélkül említe-
ném a HÉLIA szakkollégiumot, melynek 
keretében a helyi élelmiszerláncokkal 
kapcsolatos kutatásokat végeztük, vagy 
például az INNOVORG programot, mely 
a kkv-k innovációs készségét vizsgálta. 
A turizmus területén az utazások törté-
netét kutató szakkollégium a világörök-
ségi helyszínné nyilvánítással foglalko-
zott, ennek legaktuálisabb eleme a római 
birodalom magyarországi szakaszának, 
a limesnek a világörökséggé nyilvánítá-
sa. Megemlíteném továbbá azt a szakkol-
légiumot is, amit rektori tevékenységem 
mellett a turizmus tanszék vezetőjeként 
irányítok, ez a Kárpát-medence turisz-
tikai adottságait tárja fel azzal a céllal, 
hogy azt közös turisztikai termékké 
fejlessze. Ez a munka már a Harsányi 
János Főiskolán elkezdődött, ott az utol-
só önálló évünkben megszerveztük a 
Kárpát-medence turizmusával foglal-
kozó konferenciát. Nagyon nagy volt az 
érdeklődés, sok helyről érkeztek oktatók, 
kutatók, vállalkozások. Ez a kapcsolat-
rendszer ma is a rendelkezésünkre áll, 
a programot a stratégiai partnereink (a 
Magyar Turizmus Zrt., a Magyar Utazási 
Irodák Szövetsége, és a Nemzetgazda-
sági Minisztérium Turisztikai-helyettes 
Államtitkársága, a KKVHÁZ Zrt.) is tá-
mogatják.

- A turizmus-vendéglátás képzésünk 
kapcsán egyre szélesebb partneri körre 
támaszkodhatunk. Kiváló együttmű-
ködést alakítottunk ki például a ren-
dezvényszervezés terén a tatabányai 
Agórával, régóta jól működő kapcsola-
tunk van a Tatai TDM szervezettel, fon-
tos partnerünk Komárom, ahol a világ-
örökségi helyszínné nyilvánítás ennek 
külön apropót ad, és számítunk Eszter-
gomra is a vallási turizmus, a zarándok-
latok szervezése kapcsán. Ezeket a kap-
csolatokat jól tudjuk kamatoztatni olyan 
eseményeinken is, mint például az egyre 
népszerűbb Nemzetközi Hét.

- Tavaly ünnepelték a Nemzetközi Hét 
huszadik évfordulóját. Kevés olyan 
programról hallani, amely ennyi év 
után is újat tud nyújtani. Mi a sikerük 
titka?
- A Nemzetközi Hetet minden évben – az 
Erasmus program keretében – a tavaszi 
félévben rendezzük meg. Egyhetes ide-
gen nyelvi kurzust hirdetünk, melyre 
mind a magyar, mind pedig az éppen 
nálunk tanuló külföldi diákok jelent-
kezhetnek. A meghívott professzorok, 
kutatók ugyancsak magukkal hozzák 
diákjaikat, sőt az utóbbi években azt is 
tapasztaljuk, hogy egyes intézmények 
kifejezetten erre a programra szerveznek 
rá külföldi gyakorlatot. Tavaly több, mint 
száz diák vett részt ezen az eseményen. 
Ez egyrészt nagyszerű lehetőség a szak-
nyelv elsajátításához – szerepel a diák 
diplomájában, a magyar tanulóknak 
díjtalan, nem kell utazniuk, mégis nyel-
vi környezetbe kerülhetnek –, másrészt 
a közös programok a kapcsolatépítést 
is segítik. Olyannyira fontosak ezek a 
kurzusok, hogy a turizmus-vendéglátás 
szakunkon minimum egy elvégzését kö-
telező is tettük.

- Említette az Erasmus programot. Sok 
külföldi diák tanul önöknél?
- A méretünkhöz képes nagyon sikere-
sek vagyunk ebben a programban is. Fél-
évenként 20-25, olykor 30 külföldi diák 
tanul együtt a magyar hallgatóinkkal. 
Izgalmas helyekről jönnek: Portugália, 
Spanyolország, Törökország – ők gyak-
ran egy egész tanévet itt töltenek –, de 
voltak már itt olasz, francia, német ta-
nulók is. Ettől a tanévtől kezdve nekik is 
többet tudunk nyújtani: minden szakon 
legalább két tantárgyat angol nyelven 
is meghirdetünk, amit a magyar és az 

erasmusos diákok egyaránt felvehet-
nek. A nyelvi képzéseinkben újdonság 
az orosz kurzus is. Új lendületet kaptak 
a kereskedelmi, turisztikai kapcsolatok 
az utóbbi időkben, így megnövekedett az 
igény erre is. Az Edutus hallgatói közül 
pedig évente körülbelül 25-30 diák uta-
zik külföldre az ERASMUS segítségével:  
részképzésre vagy szakmai gyakorlatra. 
Az Edutus Főiskola ez utóbbi szervezésé-
ben is kiemelkedő sikereket ér el, hiszen 
nagyobb támogatást tudunk biztosítani 
hallgatóinknak szakmai gyakorlatuk 
idejére, mint számos állami egyetem.

- Végül - de nem utolsó sorban - beszél-
jünk kicsit a friss rektori kinevezésé-
ről, eddigi szakmai pályafutásáról is!
– Több, mint harminc éve foglalkozom 
turisztikai felsőoktatással. Az első turiz-
mussal kapcsolatos szakirányú képzés 
beindítója, közreműködője, majd veze-
tője voltam a Budapesti Közgazdasági 
Tudományegyetemen, ahol sok-sok évet 
töltöttem. Később szinte valamennyi 
egyetemen, főiskolán alapítója voltam 
az éppen induló turisztikai tanszéknek: 
Veszprémi Egyetem, Kodolányi  Főiskola, 
Harsányi János Főiskola. Egy rövid – két-
éves – kitérőt tettem, a Magyar Turizmus 
Zrt.-nél létrehoztam, majd vezettem a ku-
tatásfejlesztési igazgatóságot. Az, hogy 
országos szinten szükség van turisztikai 
kutatásokra, akkor fogalmazódott meg 
elsőként az irányítókban. Erre büszke va-
gyok, és nagyon élveztem a feladatot.
- A Harsányi János Főiskolán főigazgató-
helyettes, majd rektor helyettesként dol-
goztam, és a nemzetközi kapcsolatokért 
voltam felelős. A két intézmény egyesü-
lését követően, 2013 óta megbízott rek-
torként, ugyancsak a nemzetközi és tu-
dományos feladatokért felelek. A rektori 
kinevezésemet a napokban vettem át.
- Számos hazai és nemzetközi szakmai 
szervezetnek tagja vagyok. A korában 
említet UNWTO-nak meghívott panel-
szakértőjeként dolgozom, többször jelöl-
tek ennél a szervezetnél az oktatási te-
vékenységet elismerő kitüntetésre. Tagja 
vagyok a Turisztikai Oktatók és Kutatók 
Nemzetközi Szövetségének, az AIEST-
nek, és húsz éve alapítója, 2014-től pedig 
elnöke  vagyok a Turisztikai Tanácsadók 
Szövetségének, a TUTSZ-nak. Akik ma a 
turisztikában vezető szerepet játszanak, 
szinte valamennyien a tanítványaim vol-
tak. Ez számomra az igazi siker.

Cseh Teréz



gozott, majd 1986-tól nyugdíjazásáig az 
Apor Vilmos Katolikus Tanítóképző Főisko-

la docense volt.

díjkiosztó és pánsíp koncert
Oroszlány - Fátrai Márta, az Oroszlány Barátainak 
Köre elnöke köszöntötte elsőként szombat délután 
a 12. alkalommal megrendezett szeretetkarácsony 
programjának résztvevőit a művelődési központ 
színháztermében, de már ezen ünnepi eseményt 

megelőzően sem unatkoztak a főtérre kilátogatók, 
hiszen a szabadtéri színpadon a József Attila iskola 
diákjai adták elő karácsonyi műsorukat.

énekeskönyv a Megyei néMetségről
Veszprém - Nagy munka befejezése előtt áll a 
Veszprém Megyei Német Önkormányzat; összegyűj-
tötték a megyei németség ajkán még élő egyházi 
dalokat (a tótvázsonyi, a városlődi, a gannai, az 
ajkarendeki német nemzetiségi közösség közremű-
ködésével), hogy négy füzetben kiadva segítsék elő 
a német anyanyelvi kultúra ápolását, igazodva az 
egyházi ünnepekhez.

csetlőBotlók és virtuózok
Velence - A közelmúltban Velencén (Ve-
lencei-tó Kapuja, Korzó) megnyílt jégpálya 

F
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A diploma kibocsátásának körülmé-
nyeit és feltételeit Szlovákia felsőok-
tatási törvénye tárgyalja. A találko-
zón az egyetem képviseletében részt 
vett Tóth János, az egyetem rekto-
ra, Juhász György és Csiba Péter 
rektorhelyettesek, valamint Hortai 
Éva, az egyetem jogásza. A Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztala részéről a talál-
kozón megjelent Tokár Géza a Kerek-
asztal szóvivője és Szekeres Klaudia 
jogász, a Jogsegélyszolgálat koordiná-
tora.

A találkozón elhangzott: az egyetem 
vezetőségének kiemelt célja a kétnyel-
vűség teljes mértékű betartása. Ezt 
bizonyítandó, hogy az egyetem veze-
tősége és az Akadémiai Információs 
Rendszer együttműködése által már 
idén biztosítják a magyar nyelvű dip-
loma kiadásának műszaki feltételeit is. 
Az erre vonatkozó törvény leszögezi, 
hogy az egyetemnek meg kell terem-
tenie a kétnyelvű, legalább a szlovák-
angol diploma kiadásának feltételeit. 
Ha azonban a hallgató igényli, az angol 
változat helyett bármely más nyelv is 
alkalmazható, amennyiben az egyetem 
biztosítja a feltételeket. Értelemsze-
rűen a fordítás és a technikai háttér a 
diplomamellékletre is vonatkozik, ami 
egy jóval terjedelmesebb függeléke a 
főiskolai, vagy az egyetemi oklevélnek, 
mint maga az oklevél.

A kétnyelvű, szlovák-magyar okleve-
lek ügye tehát az idei akadémiai évben 
megoldódik – idén előzetesen 154 hall-
gató jelezte, hogy sikeres államvizsga 
esetén erre a változatra tartana igényt. 
Az még egyelőre kérdéses, hogy a há-

romnyelvű diploma is elkészülhet-e az 
idei akadémiai évben, avagy az még 
további tárgyalások részét képezi. Az 
akadémiai rendszer ugyanis a kétnyel-
vű diplomákra ad – egyelőre – lehető-
séget. A találkozó elején leszögezték a 
résztvevők azt, hogy mindkettejük ér-
deke megtalálni a kielégítő, ugyanak-
kor törvényes megoldást. A Selye János 
Egyetem azt tudja jelenleg garantálni, 
hogy a szlovák-angol, vagy a szlovák-
magyar diploma kiadását lehetővé teszi 
a 2015/2016-os akadémiai évben.

Tóth János rektor elmondta, kérték az 
oktatásügyi minisztérium szakmai ál-
lásfoglalását a háromnyelvű diplomák 
ügyében. Úgy véli, amennyiben jogi 
és műszaki értelemben kivitelezhető-
vé válik a három nyelv alkalmazása, 
természetesen azt lehetővé teszik. A 
Selye János Egyetem érdeke is azt kí-
vánja, hogy megtalálja a lehető legjobb 
megoldást erre a problémára. Szekeres 
Klaudia örvendetesnek tartja azt, hogy 
az egyetem biztosítja a magyar nyelvű 
diplomákat is. Az azonban kiemelten 
fontos számára, hogy - amennyiben le-
hetséges - minél előbb szlovák-magyar-
angol verzióban kerüljenek a diplomák 
kibocsátásra.
A Selye János Egyetem és a Szlovákiai 
Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszol-
gálata is egyetért abban, hogy a legjobb 
megoldás a háromnyelvű diploma ki-
adása lenne, melynek kapcsán a felek 
együttműködésükről biztosították egy-
mást. A résztvevők abban is megálla-
podtak, hogy a jövőben rendszeressé 
válnak a szakmai egyeztetések a ma-
gyar nyelvű diplomák ügyében.

TO

Lesznek magyar nyelvű diplomák a Selye Egyetemen!

154 hallgató szeretné 
a magyar diplomát
Kétoldali tárgyalás zajlott a Selye János Egyetem vezetősége és a 
Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Jogsegélyszolgálata között 
2015. december 2-án, Komáromban. A találkozón azt összegezték, 
hogy Szlovákia egyetlen, magyar oktatási nyelvű, állami fenntartású 
egyeteme milyen formában tudja kiadni a diplomát magyar nyelven.
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Elhangzott, hogy minden tekintetben 
nőtt az érdeklődés hazánk, illetve a tér-
ség iránt: többen, több vendégéjszakát 
töltenek el Magyarországon, úgy a ha-
zai, mint a külföldi látogatók. A közép-
dunántúli régió a hetedik helyet foglalja 
el a hazai rangsorban, az előző évhez ha-
sonlóan. A legjelentősebb küldő piac to-
vábbra is Németország, elsősorban a hi-
vatali utaknak köszönhetően. A további 
főbb küldő piacok Ausztria, Hollandia, 
Szlovákia és Csehország, illetve jelentős 
a Lengyelországból érkezők száma is.
A január-szeptember időszakot figye-
lembe véve régiós szinten elmondható, 
hogy a vendégek száma 339 407 főt tett 
ki a kereskedelmi szálláshelyeken, akik 

összesen 809 201 vendégéjszakát töltöt-
tek el, mely 2,4 éjszaka átlagos tartóz-
kodási időt jelent. Az előző év hasonló 
időszakához képest (2014. január-szept-
ember) megállapítható, hogy a vendégek 
számát tekintve 2,9 %-os, a vendégéjsza-
kák tekintetében 3,5 %-os, míg az átla-
gos tartózkodási idő esetében 0,6 %-os a 
növekedés.
A régió leglátogatottabb területe a Ve-
lencei-tó környéke, melyet Székesfehér-
vár, Tata, Veszprém, Tatabánya, Sümeg, 
Pápa, Komárom és Mór követ. Lencsés 
Tamara kiemelte, sokat lendítene a ma-
gyarországi turizmuson, ha a természeti 
és építészeti látványosságokhoz sokkal 
több szolgáltatás kapcsolódna, komplett 

csomagokkal lehetne vonzóbbá tenni 
az úti célokat. A tájékoztatón kiderült, 
egyre népszerűbb hazánkban - ahogy 
szűkebb térségünkben is - a kerékpáros 
turizmus, az egyre bővülő kerékpárút 
hálózatnak köszönhetően. 
Lencsés Tamara beszélt a Magyar Turiz-
mus Zrt. marketing tevékenységéről is, 
és elmondta, ugyan a hangsúly egyre 
inkább az online felületek felé tolódik, 
azért szükség van a nyomtatott anya-
gokra is. A tájékoztatást, ismerkedést 
szolgálják azok a tematikus túrák, ame-
lyeket a sajtó képviselőinek szervezett a 
cég: fókuszba került az aktív és ökotu-
rizmus, valamint a bor és gasztronómia. 
Az újságírók élményeikről, tapaszta-
lataikról olyan formában tudósítottak, 
amely felkeltette a lehetséges érdeklő-
dők figyelmét. A regionális marketing 
igazgató betekintést engedett abba az 
összetett rendszerbe, amelybe a hatal-
mas turisztikai információhalmazt ren-
dezik, és amelyet felhasználva számos 
irányba tájékoztatnak. 
Az előretekintésből kiderült, hogy 2016 a 
gasztroélmények éve lesz, mely az egyre 
nagyobb figyelmet élvező borra és a ha-
gyományokat őrző és megújuló magyar 
konyhára koncentrál majd. A tervek kö-
zött szerepel a külföldi szálak erősítése, 
hogy még több, más országból érkező lá-
togató növelje a vendégéjszakák számát 
hazánkban, legyen szó borról, gasztro-
nómiáról, egészségmegőrzésről vagy 
golfról, mint fő vonzerőről.

VK
Fotó: Kiss T. József

Nőtt az érdeklődés a Közép-Dunántúl iránt

2016 a gasztroélmények éve lesz
A Magyar Turizmus Zrt. reggelire várta a sajtó képviselőit december 2-án A Vértes Agorájába Tatabányán. 
A Kortárs Galériában rendezett tájékoztatón Lencsés Tamara, a közép-dunántúli régió marketing vezetője 
az országos, de elsősorban a régióra jellemző eredményekről, tervekről számolt be.



mindkét kategóriabelieknek lehetőséget 
teremt a jég hátán is megél szólás gyakor-

lására. Korcsolyát lehet bérelni a helyszínen, s ha 
valaki kissé összefagyott volna, nem kell messzire 
mennie egy finom forró teáért, forralt borért…

éreMkincsek BrigetióBól
Komárom-Szőny - Az I. Valentinianus császárról 
való megemlékezések sorába egy érdekes előadás-
ra is sor került Komáromban. Fehér Tamás helytör-
ténész, a Magyar Numizmatikai Társaság tagja a 
Brigetióban fellelt éremkincsekről beszélt a Jókai 
Mór Városi Könyvtárban. Fehér Tamás elmondta, 
hogy a Magyar Numizmatikai Társulat azzal a céllal 
alakult, hogy az érmékkel, bankjegyekkel kapcso-
latban tudományos munkát végezzen. Két évente 
jelentetik meg a Numizmatikai Közlöny című fo-
lyóiratot, míg év közben előadásokat tartanak, és 
tanulmányi kirándulásokat szerveznek az egykori 
pénzverdék helyszíneire.

velencére költöztek A filmvilág 
csillAgAi
Velence - Ha Hermione-Harry-Ron, akkor Harry 
Potter! A Karib-tenger Kalózai, Brad Pitt, Pókember, 
Egy gésa emlékiratai, Joker, Éhezők viadala…Csak 

úgy sorjáznak a filmcímek, szerepnevek, főszerep-
lők, ha a Velencei Korzón (a Velencei-tó Kapuja kö-
zepén) lévő Ponte di Riálto Étterem legújabb kiállí-
tásához érkezünk, amit Koszti András Velence város 
polgármester ajánlott látogatók figyelmébe. Márfy 
Gabriella festőművész teremtette meg vásznaival 
ezt a filmvilágot. Az élénk, erős színek, a tekintetek 
megragadása, a jól sikerült portrék megkapó karak-
tere igazi mozi mánia hangulatot teremt a helyiség-
ben. A Kalicza Phersy Edit-Kalicza Antal házaspár 
Gárdonyból látogatott ide ezért az élményért, s nem 
csalódtak.

újBorszentelés és Borlovag avatás
Pápa - Libacomb és libakolbász, új- és óborok, szó-
rakoztató és kulturális műsorok várták az Esterhá-
zy-kastély udvarán az érdeklődőket a Szent Márton-
napi Újbor Ünnepén. A háromnapos rendezvény 
péntektől vasárnap estig várta a pápaiakat és a más 
településekről érkezőket.
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Örömmel számolhatunk be, hogy a 
támogatókhoz a tatai Kemobil Zrt. is 
csatlakozott, tisztítószerekkel segítik a 
közel húszfős „család”-ot, az iskolaház 
gyerekeit. Az apróságok kíváncsian 
bontogatták a csomagot, no és persze 
hamar gazdára találtak a lapunk által 
összegyűjtött játékok, ruhadarabok, 
édességek is, amit családunk, kollégá-
ink, barátaink küldtek jó szívvel az is-

kolaház lakóinak.
Január első munkanapján ismét elláto-
gatunk hozzájuk. Az a terv, hogy a tata-
bányai Andrea Fodrászattal összefogva 
megszépítjük az iskolaház lakóit, no és 
közben játszunk, főzőcskézünk egy jót 
közösen. Természetesen örömmel vesz-
szük addig is az adományokat, az újabb 
támogatókat.

Fotó: Mazán Tibor

Az igazi segítség: adj keveset, de azt rendszeresen!

Összefogás a polgárdi 
Don Bosco Iskolaházért
Körülbelül egy éve, hogy a Regio Regia magazinban bemutattuk 
Böjte Csaba első hazai alapítású intézményét, a Don Bosco Iskola-
házat Polgárdiban. Cikkünkben arra próbáltuk felhívni a figyelmet, 
hogy milyen értékes munka folyik a városszéli régi majorsági épület-
ben, és hogy mennyire elkél ott - főleg a rendszeres - segítség.
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Történetem középpontjában egy Komárom-
Esztergom megyei kisvállalkozás áll, mely 
gyorséttermét 2003-ban nyitotta meg első-
ként Esztergomban, nemrégiben pedig egy 
új építésű, modern egységet adott át a Du-
na-parti városkában, mely kategóriájában 
az „Év háza” címet is elnyerte. 2006 óta Do-
rogon is jól ismertek, gyorséttermük piacve-
zető a környéken. Több mint egy évtizede 
szolgálják tehát Esztergom városának lakó-
it, és hamarosan jubileumot ünnepelhetnek 
Dorogon is.
A közelmúltban egy ismeretlen személy jól 
szervezett internetes támadást indított esz-
tergomi üzletük ellen. Valaki – tóthpista2 
- minden fórumot kihasználva azt a hírt 
kezdte terjeszteni róluk, hogy a napi menü 
mellé Hepatitis A-vírus is kapható, és min-
denkit óva int attól, hogy oda járjon ebédel-
ni, vagy ott rendelje meg ételét.
Mondanom sem kell, milyen károkat lehet 
okozni egy ilyen tudatos lejárató kampány-
nyal, merthogy ez nem más, arról köny-
nyedén bárki meggyőződhet, ha egy picit 
is felkészült az ilyen kiber-kihívások ellen. 
Ahhoz ugyanis, hogy egy-egy ilyen hír 
kapcsán helyesen cselekedjünk, jól dönthes-
sünk, fel kell vérteznünk magunkat ismere-
tekkel. A félrevezető, torzító informátoro-
kat, a csalókat, akik szórakozásból, szakmai 
kihívásból, vagy pusztán az anyagi haszon 
reményében vetnek be ilyen eszközöket, 
rendszerint fel lehet ismerni. Hogy mit te-
hetünk ennek érdekében?

Elsőként azon érdemes elgondolkodnunk, 
vajon kinek az érdeke mindez? A felhívás, 
az aggódó sorok vajon valóban az embere-
kért, az esztergomiakért szólnak, vagy épp 
tóthpista2 barátai így kívánnak gyorsan 
piacokat, vevőket szerezni? Észre sem vesz-
szük, és máris eszközeivé válunk egy belhá-

borúnak. A módszer olyan szokatlan, becs-
telen, övön aluli, hogy a jóérzésű embernek 
meg sem fordul a fejében, hogy a baráttól, 
ismerőstől érkező, megosztott információ 
ellenőrizetlen, hamis, rosszindulatú, sőt 
akár káros is lehet. Nyomjuk a gombot, se-
gíteni akarunk, megóvni magunkat, a sze-
retteinket, ismerőseinket, és fel sem tűnik, 
hogy pont magunknak és azoknak okozunk 
ezzel kárt, akik már sok-sok éve itt élnek 
közöttünk, több éve nap, mint nap találko-
zunk velük, gyakorlatilag vállalkozóként 
az életüket tették arra, hogy szolgáljanak 
bennünket. Ezzel szemben a másik oldalon 
egy ismeretlen, azonosíthatatlan név áll, aki 
ráadásul mindent megtesz, hogy álcázza ki-
létét.
Azt sem árt tehát megvizsgálni, hogy ki tet-
te közzé az adott információt – attól, hogy a 
barátomtól jött, a hírforrás még nem biztos, 
hogy hiteles. A mi esetünkben néhány kat-
tintással rá lehet jönni, hogy csalóról beszé-
lünk, aki ráadásul más nevében próbál meg 
becsapni bennünket. Az álhír terjesztője 
ugyanis – miután a Facebook oldalról hiva-
talos úton sikerült kitakarítani a rágalmait 
– odáig ment, hogy egy amerikai szerveren 
elhelyezett egy honlapot, amelyen semmi 
más nincs, csak egy lejárató cikkecske, ami-
nek a célja, hogy az adott gyorsétterem mie-
lőbb, minél több vevőjét elveszítse. Az oldal 
a cikk szerzőjeként egy hivatalosnak tűnő 
egészségügyi szervezetet ad meg, amely 
azonban nem létezik. Mégis ezrek, tízezrek 
hiteles információként küldözgetik tovább 
az itt olvasottakat barátaiknak, ismerőse-
iknek, pedig csak két kattintás lenne ellen-
őrizni a nevet.
Arról sem árt beszélni, hogy ezek a félreve-
zető oldalak, küllemüket tekintve, rendsze-
rint rendkívül primitívek. Ahogy most is -, 
mindig valamilyen ingyenes weblapkészítő-

vel készülnek, a Rólunk és a Kapcsolat me-
nüpontja valahogy nem működik, és persze 
az amerikai szerver is - ahol tárolják a rágal-
mazó weblapot -, azt a célt szolgálja, nehogy 
azonosítható legyen a gazdája. (Ezen a téren 
érik még meglepetések az illetőt, mert ma-
napság könnyebb utolérni az ilyen rosszin-
dulatú tartalmak közlőit, mint a mondásban 
szereplő sánta kutyát!). Vagyis – akinek van 
hozzá szeme és tudása – azonnal láthatja, 
hogy a rágalom mögött egy hazudozó, egy 
érdekember áll, aki valódi kilétét titkolja.

Milyen hivatalos lépéseket tehetünk? Első-
ként – ahogy az érintett cég is élt ezzel a le-
hetőséggel – tegyünk feljelentést ismeretlen 
tettes ellen. Ekkor a nyomozás megindul, 
és tapasztalatból tudom, hogy, a magyar 
rendőrség ma már kellőképpen felkészült 
az ilyen esetekre. Jó eséllyel megtalálják a 
hírforrást, és remélhetőleg a felelősségre vo-
nás sem marad majd el. Ugyancsak jó lépés 
– ahogy a gyorsétterem is tette -, vállalni a 
hatósági ellenőrzéseket.

De mit tehetünk mi médiafogyasztók, vál-
lalkozók, fogyasztók? Ne higgyünk el min-
dent azonnal! Nem igaz minden, ami a mé-
diában megjelenik! Szűrjünk, ellenőrizzük 
az információt, gondoljunk arra, milyen ká-
rokat okozhatunk azzal, ha felelőtlenül osz-
tunk meg valamit, és azt se feledjük, holnap 
akár mi lehetünk „műsoron”.
Végül, ha bekaptuk a legyet, nyeljünk egy 
nagyot, lássuk be, hogy tévedtünk, és mie-
lőbb korrigáljuk a rossz lépésünket, például 
azzal, hogy ha már a rémhírt terjesztettük, 
most osszuk meg ezt a cikket is, hogy sokan 
okuljanak tévedésünkből!

Cseh Teréz
– Regio Regia kiadója, 

a KEM-Bridge Web-stúdió vezetője

Kiber harc folyik már helyi szinten is a vevőkért, a piacért

Hülyét csinálnak belőlünk?
Internetes világunkban egyre nehezebb eligazodni. Adatok zúdulnak ránk, naponta próbára teszik ítélőképességün-
ket, józan eszünket, sőt egyre gyakrabban tapasztaljuk, hogy visszaélnek hiszékenységünkkel, tájékozatlanságunk-
kal, és mi rendre bekapjuk a legyet. Ott tartunk, hogy az internet - mely jó esetben képes lábunk elé tárni a világot 
-, rossz célokra használva, komoly gazdasági károkat okozhat. Tizenöt éve vezetem webstúdiónkat, internetes és 
nyomtatott médiumainkat, ebből adódóan saját tapasztalataim mellett ügyfeleink „kíber-kalandjaira” is rálátásom 
van. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy tájékozódjunk, felkészüljünk, mert könnyen előfordulhat, hogy holnap már 
épp mi leszünk a kiszemelt áldozat.
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