TATA

Rekordszámú versenyző mutatkozott be idén

Tatai sikerrel zárult a Farsang Kupa
Tizennegyedik alkalommal rendezte meg a Tatai Olimpiai Központban a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Tata és
Környéke Regionális Szervezete a Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokságot, melyen idén minden eddiginél nagyobb számú versenyző indult.
A helyszínen, a délelőtt folyamán 150 munkát zsűriztek, 80 felnőtt, 69 diák és 25 iskola
– ebből 4 határon túli – indult a megmérettetésen. Ebben az évben is szakács, cukrász, pincér, pék és koktélos kategóriákban
regisztráltak a versenyzők, de mellettük
képviseltették magukat a zöldségfaragók,
és színesítette a programot egy új kategória is, a cukorvirág, s ugyancsak újdonságként baristák is bemutatkoztak a különböző
szponzori és szakmai standok mellett. A
délután folyamán az MH 25. Klapka György
Lövészdandár Zenekar koncertje szórakoztatta a közönséget, mely a különleges és
ínycsiklandó látványosságok egész sorát
tekinthette meg a fantasztikusan feldíszített
asztalokon.
A verseny reggeli megnyitóján Michl József Tata polgármestere külön köszönetet
mondott a szervező Petrezselyem családnak
hosszú évek óta kitartó erőfeszítéseikért,
egyedülállóan színvonalas szervező munkájukért, mely komoly üzenetet is hordoz,
hiszen a munka és szorgalom gyümölcsein
túl arról is árulkodik, hogy az egymásnak
adni tudás fantasztikus adománya művészet is egyben. Az indulók szakmájuknak
nemcsak a mesterei, hanem a művészei is –
fogalmazott a városvezető.
Bencsik János országgyűlési képviselő, aki
a Bor- és gasztronómiai albizottság nevében
is köszöntötte a résztvevőket, elmondta,
hogy a Farsang Kupa a hazai gasztronómia
kiemelt rendezvénye, hiszen egy olyan gazdasági ágazatról szól, ahol a legnagyobb

hozzáadott érték képződik. Olyan tudásra,
hozzáállásra, olyan belső tartásra van szükség ebben a hivatásban, amely a végén a
megrendelő, a vendég számára a legmagasabb szintű testi-lelki-szellemi jó érzéseket
váltja ki. Bencsik János hozzátette: Tata a
méretéhez képest már ma is az ország egyik
gasztronómiai fővárosa, s hazánkban és itt
a térségben is megvan az a lelkiség, szellemiség és felkészültség, ami a csúcsgasztronómiai szolgáltatások biztosításához szükséges.
A zsűrizés előtti percekben Pető István, a
Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
örökös tiszteletbeli elnöke, aki az első rendezvény óta résztvevője a Farsang Kupának hangsúlyozta: az esemény jelentősége
abban mutatkozik meg leginkább, hogy
csiszolgatja a versenyzők szakmai tudását,
ízlését és arányérzékét, ezért nagy öröm,
hogy sok fiatal mutatkozik be. Az elmúlt
több mint egy évtized alatt nagyon sok, később világversenyeken is sikeres szakember bontogatta itt a szárnyait, így a Farsang
Kupa egyedülállóvá vált az országban, mert
nincs máshol olyan verseny, ahol a fiatalok
ilyen nagy számban vannak jelen, és ahol a
szakmának minden ága megmutatja magát
– mondta Pető István.
Krivács András a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség ügyvezető elnöke a helyszínen kiemelte, hogy 2016 a
Gasztroélmények Éve Magyarországon, s a
tatai verseny ennek nyomán kiváló alkalom
arra, hogy a hungarikumok, az agrárium

és a turizmus még szorosabban együttműködve tudja megmutatni egymásra támaszkodó hatását. Ez pedig a szakembereket is
arra sarkallhatja, hogy minél több élményt
és örömet adjanak a vendégeknek az év folyamán.
A megnyitón Szerencsés László, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke elmondta, hogy örömmel tett eleget a szervezők meghívásának,
hiszen a kamara kiemelt célja a szakképzés
támogatása, a Farsang Kupán pedig olimpiai és világbajnok mesterekkel találkozhatnak a tanulók, akiknek van mit ellesniük a
szakma legjobbjaitól.
A zsűrizést követően déltől a nagyközönség
előtt is megnyíltak a kapuk, az esti díjátadóig folyamatos volt a zsúfoltság a csarnokban, ahol a versenymunkákkal feldíszített
asztalsorok között sétáltak a nézők, érdeklődők, egészen az eredményhirdetésig. Petrezselyem Antalné, Venesz József-díjas mestercukrász, a Farsang Kupa egyik kitalálója
és fő szervezője elárulta, hogy minden versenyző egy diplomát kapott, mely egy 1800as évekből származó könyv egyik korabeli
oldala alapján készült. A díjazottak egyedi,
fazekasok által tervezett és készített érmeket vehettek át elismerésként, a tanulók ehhez egy kupát, a felnőttek pedig egy fazekas munkát kaptak, és természetesen nem
maradtak el a legjobbaknak járó szponzori
különdíjak sem.
Ábrahám Ágnes (tata.hu)
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A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XVI. évfolyam 122. szám
http://www.regioregia.hu

Fehérváron gyakorlatilag nincs munkanélküliség – 8. oldal
Székesfehérváron a belvárosban sétálva a múlt, a történelem
hangulatát árasztják az épületek, templomok, romok és macskakövek. Ha valamelyik ipari parkban van dolgunk, akkor a sokezer
dolgozó, a gombamód szaporodó gyárak a szorgos jelenről mesélnek, míg a bölcsődék, óvodák, iskolák udvarain futkosó, nevetgélő gyerekek a jövő ígéretét hordozzák. Dr. Cser-Palkovics András
polgármesterrel arról beszélgettünk, hogy miként jelenik meg ez
az időbeli hármasság az önkormányzat munkájában.

Kiadja:
Regio Regia Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971
Felelős kiadó: Cseh Teréz, ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly
Lapigazgató: Trencsényi Tibor

Komárom tovább építkezik – 14. oldal

Örömtelia sok nehéz költségvetési év után, hogy a városban
élők elmondhatják „Jó komárominak lenni!”. A helyiek ös�szefogása, a válságévek alatti ipari park-fejlesztés meghozta
a várt eredményt: a város költségvetése stabil, gazdálkodása
kiegyensúlyozott. Nem csoda hát, ha Molnár Attila, polgármester örömmel számolt be a múlt év gazdasági eseményeiről, az idei évre tervezett beruházásokról.

Munkatársak:
Cseh Teréz, Dr. Göde Andrea, Kiss T. József,
Mazán Tibor, Mórocz Károly,
M. Tóth Sándor, Réz Napsugár, Taizs Gergő,
Tárnay Olivér
Szerkesztőségi asszisztens:
Dr. Révészné Dévényi Zsóka

Sokrétű HR-tevékenység az AGC-nél – 26. oldal

Fotó: Dr. Göde Andrea, Kiss T. József,
Mazán Tibor, Sándor Judit, MTI

Május 13-án ünnepli az autóüveg-gyártás elindítását Tatabányán a japán érdekeltségű AGC Glass Hungary Kft. A több
mint kilencszáz főt foglalkoztató üzem HR-igazgatójával,
Gíber Mihállyal arról beszélgettünk, mit kell tenni egy ekkora cégnek, hogy magához csábítsa, illetve megtartsa a gyártáshoz szükséges, magasan kvalifikált szakembereket.

Címlapfotó: Mazán Tibor
Nyomdai előkészítés:
KEM-Bridge Net, Tatabánya
Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán

Tündérhon vándorai – 38. oldal

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

A Vörösmarty Színház néhány éve indított útjára egy kreatív
közösségi játékot. A koncepció lényege, hogy színész mentorok segítségével általános és középiskolai diákszínpadok dolgozzák fel egy-egy darab jeleneteit, és a sok kis műhelymunkából összeáll a nagy színpadi MŰ. Idén Vörösmarty Csongor
és Tünde című kétszintes drámáját vitték színre.

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074
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Húsvét előtt
Amikor ezeket a sorokat írom, még Tél tábornok utolsó erőlködéseit tapasztalhatjuk. Eső, havas eső, viharos
szél, éjszakai mínuszok. Ám itt-ott már előbújnak az
első virágok, a fák ágain megjelenő friss hajtások üzenik: közeledik a tavasz.
A legvidámabb, legharsányabb évszak beköszönését
igazán Húsvéttól, a keresztény hitvilág egyik legnagyobb ünnepétől számítjuk. A tavaszi napfordulót már
a kőkorban is ünnepelték, mint a Föld, a természet megújulását. Jézus urunk feltámadása újabb adalék ehhez a
misztériumhoz: nem szabad elhinni, hogy a tél örökké
tart, van megújulás, van feltámadás!
Jézus mondta: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki
hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. „
Ez a gondolat vezéreljen bennünket, vállalkozókat, döntéshozókat, önkormányzati képviselőket, mindnyájunkat! Ne higgyük el, hogy a külső körülmények legyűrhetnek bennünket! Kitartással, akarattal, hittel és tettel
felül tudunk emelkedni minden rosszon, és bajon.
A gyönyörű tavasz, a nyuszis, piros tojásos Húsvét segítsen bennünket abban, hogy egy igazán szép, eredményekben gazdag kikelet tegye könnyebbé életünket!
Feltámadás, élet – ez a tavasz üzenete, kedves barátaim
itt az idő, hogy a téli tompultság után a tettek mezejére
lépjünk, és még eredményesebben gazdálkodjunk, még
többet tegyünk magunkért, környezetünkért, országunkért és embertársainkért!
Ehhez a munkához kíván nagyon szép Húsvétot:

Veér Károly
főszerkesztő
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Székesfehérvári számvetés

A megyei jogú város stabilitása
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadta a város költségvetését. Farkas László 1990 óta önkormányzati képviselő, huszonhat éve lát rá a város ügyes-bajos dolgaira. Jelenleg a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Pénzügyi és Költségvetési Bizottság Elnöke. Tőle érdeklődtem a város költségvetésének pénzügyi adatairól.
– A költségvetés fő számai hogyan néznek ki?
– Székesfehérvár vállalt feladatát 48,6 Mrd
Ft tervezett kiadással, a válság előtti szintet
elérő helyi adóbevételeivel, 3,6 Mrd Ft önkormányzati gazdálkodási tartalék megtartásával, mindösszesen pedig 4,8 Mrd Ft
tartalék képzésével valósítja meg.
– Hogyan minősíti Ön az idei költségvetést?
– Fontos megemlíteni, hogy Székesfehérvár
költségvetésének stabilitását az előző ciklus
gazdálkodási fegyelme, az előző években
végrehajtott adósságkonszolidáció, a helyi
gazdaság adófizetése alapozza meg. Ha az
előző években nem lett volna adósságkonszolidáció, akkor most 3,8 Mrd forintot tőkeés kamattörlesztésekre kellene fordítanunk,
mely a jelenlegi önerős fejlesztések 65,2%-a.
– Miből tevődnek össze a bevételek?
– A város legfontosabb bevétele a helyi iparűzési adó, mely az idei évben jelentősen
meghaladja a válságot megelőző időszak
szintjét. Az idei évben 12,7 Mrd Ft helyi
iparűzési adó bevétellel tervezünk, mely
a működési bevételeink 51%-át biztosítja.
További helyi adók az építményadó, gépjárműadó. Fontos kiemelni, hogy Székesfehérváron a magánszemélyeket nem terheli
építményadói adófizetési kötelezettség és
ezt a jövőben is fenn kívánjuk tartani.
– Tekintsük át a másik oldalt is!
– A kiadási oldal kereteit a költségvetési
6

szervek 11,7 Mrd Ft-os előirányzata, valamint a folytatódó nagyberuházások, új fejlesztési kiadások mintegy 23,6 Mrd Ft-os
összege határozza meg.
– Melyek a legjelentősebb székesfehérvári
beruházások?
– Azzal a megállapítással kezdeném, hogy
az előző években ilyen nagyarányú fejlesztés Székesfehérváron még soha nem valósult meg. Fontosabb fejlesztéseink – a teljesség igénye nélkül: a Koch László utcában
parkolóház építése (600 millió forint), a Sóstói Természetvédelmi terület és Vidámparki
Csónakázótó rehabilitációja (2,8 Mrd Ft), a

Sóstói Stadion rekonstrukciója (11 Mrd Ft),
az Ybl Miklós intézményfelújítási program
(1,5 Mrd Ft), a Saára Gyula útfelújítási program (1 Mrd Ft) és a Ligetsor felújítása (400
millió forint).
– Nyugodtan alhatnak a fehérvári polgárok a 2016-os költségvetést megismerve?
– Elmondhatjuk, Székesfehérvár erős, versenyképes város. Költségvetése stabil, működése biztonságos. Minden feltétel adott,
hogy az itt élők számára egy élhető város
fejlesztését biztosítsuk.
Dr. Göde Andrea

Önkormányzat
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„Az oktatás területén kiemelt célnak tekintjük, hogy a gyermekeink megfelelő környezetben nevelkedjenek, ennek részeként 2015 nyarán Dunaújváros 80 millió forintot költött a
bölcsődék, óvodák és iskolák felújítására.”
Cserna Gábor

Pápa
December 31-én zárult a Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – a pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarátüzemeltetést
lehetővé tevő újjáépítése és családbarát
szolgáltatásokkal történő fejlesztése című,
a köznyelvbencsak kastély-projektnek hívott beruházás.
Cikkünk a 20. oldalon

Iskolaátadás Bicskén
December 16-án ünnepélyesen átadták Bicskén a felújított Csokonai Vitéz Mihály
és Szent László Általános Iskolákat. Az avatáson beszédet mondott Czunyiné
dr. Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős
államtitkára, Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Pálffy Károly, Bicske
város polgármestere.A nebulók nagy várakozással tekintettek az avatás elé, és
ünnepi műsorral köszöntötték megújult iskoláikat. A szalagátvágás után a gyerekek pillanatokon belül, óriási lelkesedéssel vették birtokba a szépen felújított
épületeket.
Fotó: Mazán Tibor

Tatabánya
Az ukrajnai háborús helyzet miatt Magyarország Kormánya és Szita Károly, a
Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke egy karitatív kezdeményezést hívott
életre, melynek keretein belül hazánk
megyei jogú városai vállalták, hogy közvetlenül segítik a kárpátaljai településeken élő magyarokat.
Cikkünk a 21. oldalon
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Dr. Cser-Palkovics András az EMF EURO 2016 kispályás labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos sorsolásán, melyet Fehérváron rendeznek

Közösségépítéssel az európai minőség irányába

Fehérváron gyakorlatilag
nincs munkanélküliség
Székesfehérváron a belvárosban sétálva a múlt, a történelem hangulatát árasztják az épületek, templomok, romok és macskakövek. Ha valamelyik ipari parkban van dolgunk, akkor a sokezer dolgozó, a gombamód szaporodó gyárak a szorgos
jelenről mesélnek, míg a bölcsődék, óvodák, iskolák udvarain futkosó, nevetgélő gyerekek a jövő ígéretét hordozzák. Dr. CserPalkovics András polgármesterrel arról beszélgettünk, hogy miként jelenik meg ez az időbeli hármasság az önkormányzat
munkájában.
– Hogyan ápolják a városban a történelmi
múlt hagyományait?
– Amikor 2010 őszén megkaptuk azt a megtisztelő feladatot a fehérváriaktól, hogy elkezdhettük a város irányítását, akkor azt
tűztük ki célul, hogy az egyik legfontosabb
feladatunk a közösségépítés erősítése. Ehhez a sport és a kultúra mellett a történelem iránti tisztelet jelentett számunkra jó
alapot. Nemsokára adta magát az alkalom,
2013-at Szent István emlékévnek nyilvánítottuk nagy királyunk halálának 975 éves
évfordulója kapcsán, és egy korábbi, 1938-as
emlékév 75. évfordulójára is emlékeztünk.
Akkor számos közösséget sikerült a városban az ügy mellé állítani. Rendezvényekkel,
eseményekkel, kiadványokkal sokan tudtak
csatlakozni az emlékév eseményeihez. Ezt a
munkát később is folytattuk, mert a közösségek már el is várják tőlünk.
– Elég csak reggelente belépni a hivatalba,
ahol a Szent Korona másolatát láthatjuk,
amit egyébként közadakozás keretében éppen az emlékévhez kapcsolódóan tudott
a város megvásárolni. Gyakorlatilag itt
nem lehet úgy dolgozni, hogy az ember ne
szembesüljön a történelemmel és ne érezze
annak megőrzésének felelősségét. Amit fontos előrelépésként meg lehet határozni, azt
mindig egy programba foglaljuk. Ez eset8

ben ráadásul nem is magunk vagyunk, hiszen a kormányzat éppen 2013. augusztusi
kihelyezetett kormányülésén indított el egy
programot, amit aztán végül is novemberben kormányhatározat formájába is öntött,
és azóta ez a munka most már az előkészítő
fázisán is túljutott. Ez az ún. „Árpád-ház”
program, mely nem kifejezetten Székesfehérvárról szól ugyan, de nyilván ebből a történelmi fővárosi jellegből fakadóan Fehérvár-Esztergom vonatkozásában fogalmaz
meg prioritásokat. A szakmai előkészítés
megtörtént, az egyházmegyével a fehérvári
fejlesztések, tudományos munka vonatkozásában megállapodtunk. Püspök atyával
közösen jegyezzük azt a dokumentumot,
amit Fehérvárral kapcsolatban kértünk beépíteni ebbe a programba, és már minden
előkészítő kormányzati fórumot is megjárva
a kormány döntésére vár.
– Ez lehet az átmenet a Szent István emlékév,
és a következő időszak feladatai között, gondolván két következő évfordulóra: 2022. az
Aranybulla kibocsátásának nyolcszázadik
évfordulója, mely városunk számára ismét
egy komoly lehetőség, és egy újabb emlékév
megrendezését fogja jelenteni. 2038. pedig
Szent István halálának ezredik évfordulója,
amely olyan kerek szám, ami nagyon ritkán
adatik meg. Ebből következően az erre való

felkészülés nem csak Fehérvárnak, hanem
minden, nemzete történelmét ismerő és
tisztelő embernek, közösségnek és magának az államnak is egy fontos ünnepség
lehet. Látszik, hogy ez a munka folyamatos
- és bár egy több mint 1000 éves városban
ugyan rövid időszaknak tűnik, de - rögtön
fölöleltünk 25 esztendőt. Ez pedig minden
kor testületére, és a mindenkori polgármesterre is feladatot ró. De aki ezt Fehérváron
nem akarja fölvállalni, az ne legyen itt polgármester!
– A közelmúltnál maradva nem tekinti
visszalépésnek, hogy közismert országos
politikusból mára „csak” városi polgármester lett?
– Mindenki tudja rólam, hogy én elsősorban fehérvári embernek vallom magamat,
ezért nem visszalépésként éltem meg, hogy
nem a parlamenti politizálást választottam.
Ki merem jelenteni, hogy polgármesternek
lenni komolyabb feladat, mint országgyűlési képviselőnek, még akkor is, ha ez adott
esetben kormánypárti képviselőséget jelent. A polgármesterség egy nagyvárosban
komplex feladat, mert egyszerre testesíti
meg - ha közjogi méltóságokat nézzük egy
város szintjén - a köztársasági elnök és a miniszterelnök feladatait. A fehérváriak joggal
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várják el, hogy ez ne egy pártpolitikai munka legyen, hanem a város minden polgárának – politikai hovatartozásától és véleményétől függetlenül - képviseljük az érdekeit.
Ez adja a szépségét, hogy itt át lehet lépni
ezeket az országos politikában bizony túlságosan merev falakat jelentő pártpolitikai
vonalakat, határokat. A többi a fehérváriakon múlik, meddig adnak nekem erre lehetőséget.
– A közösségépítésnél említette, hogy nagyon
fontosnak tartja a kultúrát és a sportot.
Hogy áll ma Fehérvár ezeken a területeken?
– Egy várost közösséggé szerintem ez a két
terület formál, ezek azok a közös pontok,
amik összekötik az embereket. Ezért nagyon fontos az, hogy a kultúrát és a sportot
támogassuk. A kultúra vonatkozásában nagyon komoly előrelépésnek tartom azt, ami
a színházunkban történik. Szikora János
igazgató irányítása és vezetése mellett ez a
színház ma a legerősebb - szakmai értelemben - az országban. A korábban a színházon
belül működő szimfonikus zenekart önálló
intézménnyé formáltuk. Ez a mai világban
nagy elkötelezettséget jelent, jól jelzi a különbséget, hogy korábban kb. 40 millióból
működött a zenekar, az idei költségvetésben
ez az összeg már 150-160 millióra emelkedik, és újabb lépés abba az irányba, hogy
hamarosan minősített zenekarunk legyen.
– Emellett van egy széles művelődési házrendszerünk, ahol a kulturális, közösségépítő és szociális szempontok is egyaránt
megtalálhatók egy-egy intézményben, és
ugyanez igaz a könyvtárhálózatra is. Kiemelten fontosnak tartom hagyományos
nagyrendezvényeinket. Vannak történelmi
rendezvények, elsősorban az augusztusi
Székesfehérvári Királyi Napokra gondolok,
azon belül a koronázási szertartásjátékra, a
Fény utcára, a Musica Sacra-ra - ezek európai színvonalú fesztiválok ma már. Emellett
vannak olyan rendezvények, amelyek nem
a történelmi múltból fakadnak, hanem kulturális életünk részei, legyen az például egy
néptánc-, vagy egy gyermekfesztivál.

– A sport területe egy kicsit más, de ugyanúgy a városról szól, szurkolunk a csapatainknak, versenyzőinknek, készülünk az
olimpiára több fehérvári versenyzővel, a
látványsportokban pedig ”harcban állnak”
csapataink. Én a sport azon négyesében hiszek, hogy nem választható szét egymástól
a szabadidősport, az élsport, az utánpótlássport és a diáksport. Ezek együtt tudják
egymást erősíteni, hiszen ha nincsenek helyi példaképek, akkor kevesebb gyereket lehet arra rávenni, hogy elkezdjen sportolni.
– A fehérvári gazdaság és ipar nemcsak a
város, hanem a régió életének is meghatározó szegmense. Mik a jellemzői?
– Ami a város gazdaságát különlegessé teszi, hogy nagyon heterogén. Megtalálhatók
a kiscégektől a közepeseken át az egészen
nagy magyar vagy külföldi vállalatok is.
Székesfehérvár nem szakosodott egy iparágra, tapasztaltuk, hogy ez milyen veszélyes. Amikor annak idején az IBM egyik
pillanatról a másikra elment - nagy örömünkre megint itt van a városban, és nagy
létszámban foglalkoztat -, akkor ez egy nagyon jelentős problémát és törést okozott.
Amikor két éve a Philips ment el, akkor ezt
az önkormányzat talán, de a város egyáltalán nem vette észre. Mire ide jöttek a várost
tájékoztatni, addigra az adott ipari parkon
belül már volt is szinte mindenkinek munkahelye. Ez nyilván nagyon nagy stabilitást
és biztonságot ad, már amennyire a XXI.
században bármi stabil és biztonságos is.
Ez a város, ez a gazdaság is erősen kitett a
világgazdasági folyamatoknak, a negatív és
pozitív fordulatot is megérezzük.
– 2014-ben érte el újra a város iparűzési adóbevétele a válság előtti szintet (11,3 milliárd), és ez az összeg tavaly 12,7 milliárdra
emelkedett. Ha minden évben ennyit nő a
gazdaság, azt látatlanban aláírom! A város együtt növekszik a gazdaságával. Ha
a gazdaságunk erősödik, a befizetett helyi
adó nő, akkor a munkahelyek száma is nőni
tud, az adónövekményből többletfejlesztéseket, üzemeltetési feladatokat lehet ellátni.

Gyakorlatilag statisztikai értelemben közel
vagyunk ahhoz, amikor már szinte nincs
munkanélküliség a városban. Nagyon sok
szakterületen egyértelműen munkaerőhiány van, amit közösen tudunk az állammal, a cégekkel kezelni. Körülbelül 30 ezer
ingázó jár be a városba naponta dolgozni, ez egy óriási szám. Amikor a fehérvári
munkaerőpiacról beszélünk, nekünk ebből
kell kiindulni. Ez nagy kihívás az oktatásban, a szakképzésben, a felsőoktatásban,
ahol a Corvinussal és az Óbudai Egyetemmel sokat léptünk előre, de városfejlesztési
szempontból is. A város lakossága a napi
ingázókkal együtt közel 150 ezer fő, és egy
OECD-számítás szerint mintegy 267 ezer
ember életére, sorsára vagyunk hatással.
Tehát az úthálózatot, a közösségi közlekedési rendszert, az oktatási rendszert erre
a térségi szerepre kell felkészíteni, és nem
önmagában arra, hogy ki az, aki Fehérváron
is hajtja álomra a fejét. Ezért nagyon fontos
a Modern Városok Program, mert ott azt ismerte el az állam, hogy a megyei jogú települések - ugyanúgy, mint Budapest – óriási
hatást gyakorolnak a környezetükre. Tehát
amikor mi egy kórházfejlesztést megvalósítunk, az nyilván nem csak a fehérváriaknak
fontos, hanem az egész térség számára egy
kiemelt beruházás.
– Végül beszéljünk a jövőről. Milyen Székesfehérvárt szeretne látni a polgármester
50 év múlva?
– Azt szeretném hinni, hogy Székesfehérvár
nemcsak a több mint ezer éves történelem
során volt, és a jelenben is meghatározó városa Magyarországnak, hanem 50 év múlva
is az lesz. Abban bízom, hogy ha a mai Közép-Európát nézzük, akkor mondjuk a mai
minőséget tekintve egy osztrák nagyváros
színvonalán működő településsé válik Fehérvár. De emellett a legfontosabb, hogy elmondhassuk, hogy az itt élő közösség erős
és büszke fehérvári lesz a jövőben is!
Veér Károly
9
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7,4 milliárd összértékű fejlesztési program indulhat

Egyetemváros lett Dunaújváros
Ha mérlegre teszem a városunkban tavaly történt fejlesztéseket, azt mondhatom, hogy eredmények állnak mögöttünk és feladatok - gondolok itt az idei évre – előttünk – foglalta össze röviden mondandója lényegét Cserna Gábor,
a Duna-parti megyei jogú város polgármestere, akit az elmúlt év értékelésére, és az idei kilátások ismertetésére
kértünk fel.
- Mire a legbüszkébb a 2015-ben történtek közül?
- Talán arra, hogy főiskolánk 2016. január 1-jétől Dunaújvárosi Egyetemként
folytathatja működését. A 2000 óta önálló intézményként működő főiskolánk
az elmúlt években szakstruktúra-átalakításon és szervezeti kultúraváltáson
ment keresztül. Képzéseit a munkaerőpiac igényeihez alakította, regionális
szinten erősítette együttműködését a
piac szereplőivel. Látva, hogy az Orbánkormány stratégiai együttműködést köt
a legnagyobb foglalkoztatókkal, hamar
felismerte az ebben rejlő lehetőségeket,
azt hogy e koncepciók oktatási részét
fel lehet tölteni tartalommal. Ennek köszönhetően olyan stratégiailag is fontos
cégekkel alakítottak ki partneri kapcsolatot, mint például a Hankook Tire Magyarország Kft., az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a MÁV Zrt., az ISD Dunaferr
Zrt., a Budapesti Közlekedési Vállalat, a
GYSEV Zrt.
- A Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola beköltöztetése a Campusba legalább akkora horderejű döntés
volt, mint a duális képzések bevezetése.
Azért mondom ezt, mert a szakképzés és
a duális képzés összekapcsolása olyan
lépéselőnyt jelent, amit a Dunaújvárosi
10

Egyetem az országban egyedüliként tud
biztosítani.
- Az oktatás területén kiemelt célnak
tekintjük, hogy a gyermekeink megfelelő környezetben nevelkedjenek, ennek
részeként 2015 nyarán Dunaújváros 80
millió forintot költött a bölcsődék, óvodák és iskolák felújítására.
- Ugyanilyen fontosnak tartjuk, hogy
rászoruló gyermekeink nyáron se maradjanak meleg étkeztetés nélkül. Egy
sikeres pályázat révén - 6.468.000 forint
támogatásból -, 300 gyermek ilyen irányú ellátását tudtuk biztosítani. Ha már
a nyárnál és a rászorultságnál tartunk,
azt is elmondhatjuk, hogy 70 apróság
szerezhetett életre szóló élményt a mohácsi lovas táborban az önkormányzat
támogatásával, következő lépésként pedig lehetővé tettük, hogy 2015 szeptemberétől a bölcsődések és az óvodások 90
százaléka ingyenes étkezést kaphasson
az intézményekben.
- Az oktatás mellett az itt élők számára fontos terület az egészségügy is. Milyen előrelépések történtek?
- A tavaly ötven esztendős jubileumát
ünneplő Szent Pantaleon Kórházunk
462 millió forint konszolidációs támogatást kapott. Egy pályázatnak köszön-

hetően új CT készüléket vásárolt az intézmény, így a dunaújvárosi betegeknek
most már nem kell Székesfehérvárra
utazniuk erre a vizsgálatra. További
EU-s pályázatok keretéből jelenleg több
mint egymilliárd forint értékben diagnosztikai, ápolási és egyéb, gyógyítást
szolgáló eszközök beszerzése zajlik. Sikernek könyvelem el azt is, hogy a Szent
Pantaleon Kórház meg tudta őrizni súlyát, önállóságát az országos szintű átszervezések közepette is.
- Az oktatás és az egészségügy után
nézzük a gazdaságot!
- A Hankook 2015 elején töltötte fel
munkavállalói állományát 2200-ról 3300
főre. Már a nyár folyamán befejezte harmadik fejlesztési ütemét, és elindították a folyamatos termelést. A Dunaferr
helyzete az orosz-ukrán helyzet miatt
eléggé kiélezett, de bízom abban, hogy
át tudják vészelni ezt a nehéz időszakot.
- Az idei év rendkívül fontos számunkra, mert a kormány tavaly tavasszal
meghirdette a „Modern városok” elnevezésű programot, mely a megyei jogú
városokat érinti, így Dunaújvárost is.
Tisztelettel várjuk miniszterelnök úr
látogatását! Az előzetes egyeztetések
tükrében elmondhatom, hogy városunk

ÖNKORMÁNYZAT

Megújult

az

Öregvár

Észak-Komárom - Az utolsó pillanatban érkezett a
segítség, hogy megmentsék a teljes pusztulástól az
erődrendszer részét képező észak-komáromi Öregvár kaszárnyaépületét. A komplexum évszázadokon
át megvédte az itt élőket, azonban az emberi felelőtlenség teljesen tönkretette. A szlovák Vidékfejlesztési és Földművelésügyi Minisztériumtól kapott
támogatásból most felújították a tetőszerkezet kétharmadát. A városnak arra vonatkozóan is vannak
elképzelései, hogyan lehetne élettel megtölteni az
erődrendszert. Az ódon falak közé hoznák be a városi rendőrséget, és szeretnék kihasználni a település alatt húzódó termálvízkincset is.

ebből a programból 7,4 milliárd forint
támogatást remélhet. Fejlesztési elképzeléseinket öt témakörbe soroltuk. Az
elsőbe tartozik a sport, a kultúra és a
rekreációs fejlesztések, mint például a
tömegsport, az uszoda korszerűsítése,
a Szalki-sziget fejlesztése. A másik terület a közszolgáltatásoké. Ebbe a csomagba olyan elképzelések tartoznak,
mint az önkormányzati épületek, intézmények felújítása, takarékos üzemeltetése. A harmadik témakör a közlekedés
fejlesztése, mely alatt az úthálózat, a
tömegközlekedés
infrastruktúrájának korszerűsítését értjük. A negyedik nagy csoport a gazdaságfejlesztés,
melynek egyik kiemelt eleme a déli
iparterület átalakítása logisztikai központtá. Ezzel a városvezetés régi álma
válhat valóra. Az ötödik részbe pedig a
környezetfejlesztés tartozik, mely magába foglalja a partfal rekonstrukcióját,
a hulladékgazdálkodást, a közműhálózat fejlesztését.
- Egy-egy mondat erejéig emeljük ki
2015 legfontosabb Dunaújvárost érintő fejlesztéseit, döntéseit, eseményeit!
- Több egyeztetés, érvelés eredményeként ingyenes maradt a Pentele-híd
használata. 1,2 milliárd forint uniós
forrásból befejeztük a Római városrész felújítását. Folyamatosan szépítjük
Szalki-szigeti kempingünket. Nagyon

jól debütált a Rockmaraton, idén is támogatjuk ezt a rendezvényt. Elkezdődött a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút kialakítása, valamint a városon
belül járda-felújítási programba kezdtünk. Csónakházunk is új életre kelt,
így sportolóink méltó környezetben
készülhetnek 2016 kihívásaira.
- Kellemetlenül érintette az itt élőket,
hogy a tavalyi év elején a Magyar Posta
három kispostát bezárt városunkban.
Főleg időskorú polgáraink kérésére,
önkormányzati támogatásból, kettőt
ezek közül újranyitottunk.
- Végül, de nem utolsó sorban fontos
számunkra az is, hogy gondoljunk élsportolóinkra, ezért Dunaújváros Közgyűlése támogatja a riói olimpiára kvótát szerzett sportolóink felkészülését.

Emléktűz

Gárdony - 2016. január 12-én emléktüzet, fáklyákat, mécseseket gyújtottak a gárdonyiak. A Donkanyarban hősi halált halt katonákra és a Gulágra
elhurcoltakra emlékeztek a katolikus templomnál
lévő márvány emlékműnél, majd a kopjafánál. Ünnepi beszédet dr. Erdei Péterné alpolgármester
mondott. Páli Balázs plébános atya és Karl Melinda tisztelendő asszony áldása hangzott el ezt követően. A kis tér megtelt emlékezőkkel, rokonokkal
és tiszteletet adó sokadalommal. Többen unokáikat
hozták el, és az ünnep közepette meséltek a történtekről. Kicsik, nagyok méltón tisztelegtek hőseink
előtt a felemelő eseményen: könnyek fájdalmával,
szavakkal, virágokkal, fényekkel.
Dr. Göde Andrea

- Mi várható az idei esztendőben?
- Vannak tavalyról áthúzódó feladataink, így például a közvilágítás fejlesztését kell megnyugtatóan elrendeznünk.
Tárgyalásokat folytatunk az élményfürdő, a Zöld SZTK tulajdonosaival.
Azon dolgozunk, hogy e két ingatlan,
valamint a Bánki középiskola volt épületének további hasznosításáról mihamarabb bejelentést tehessünk. Ezen
kívül várjuk a TOP-os forrásokat, Dunaújváros 7,4 milliárd forintos fejlesztési támogatás előtt áll.
Cseh Teréz
11
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Ősparkos közegben megújuló városrész

Gárdonyi fejlesztés a város szívében
A Velencei-tó partján Dinnyés, Agárd, Gárdony egy településnek számít, méghozzá városi rangon. Az igazi belvárosi magot
azonban eddig hiányolták az itt élők. Nemrég az agárdi – már elkezdődött – városképi beruházásnak örülhettek a helybéliek,
most pedig a gárdonyiak álma válhat e tekintetben valóra – nyilatkozta Tóth István polgármester.
Ha a belvárosban bolyongtunk, a két templom közti terület mindig fájó pontot jelentett. Hajdanán az Egészségügyi Dolgozók
Demokratikus Szakszervezete itt egy faházas kempinget, üdülőt és kiváló éttermet
működtetett. Úgy a 2004-2005-ös évektől
aztán az ingatlanra nem volt szükségük –
az őrizetlenül hagyott javakat elhordták, az
egész szép, ősparkos terület az enyészeté
lett.
Az önkormányzat már többször gondolkodott cserében, megvásárlásban, hogy
valamilyen úton-módon megmentse a 2,5
hektáros részt. Most végre túl lehet lépni
a szándék kategórián. A vásárlási ajánlattal egy időben már elkészültek a fejlesztési
tanulmány– és beépítési tervek, pályázatok
a területre vonatkozóan. A befektetői jelentkezések szakaszában járunk.
Mi a cél? Többrétű. Egyrészt társasházas,
családi házas építkezés. Ezzel a beruházással 60 család leendő otthonát teremthetnénk
meg. Reményeinknek az ad alapot, hogy
egyre többen jelzik: itt telepednének le nálunk. Másrészt helyet kapna itt belvárosi közösségi tér, rendezvényterem. Sétáló utcácskák vinnének át a megszépült ősfás ligeten.
Esztétikai élményt hozna még a szökőkút,
az igényes burkolat, szép köztéri ülőbútorokat helyeznénk ki, termelői piac működne,
szolgáltatások költözhetnek ide. A kertváros
és a lakótelep közt egy modern átvezetéssel
megújulna a városrész. A sok-sok előny
mellett van még egy szempont. Egy praktikus idehelyezéssel megoldódna a polgármesteri hivatal ügye. Jelenleg az emeletes
épületünkben már javában tevékenykedő
12

járási kormányhivatali szervezetek egyre
több állami feladatot kapnak, így viszont a
helyigényük – új munkálatok, munkatársak
elhelyezésére – egyre nagyobb, amit viszont
nem tudunk biztosítani. Az önkormányzati
hivatal új városrészbe költözésével a felszabaduló irodák a kormányhivatali működést
segítenék. Mindkét fél örül ennek a lehető-

ségnek, a megoldást ésszerűnek látjuk ebben a formában.
2-3 év alatt tudjuk megvalósítani a teljes
modern városmag beruházást. Jó szívvel
ajánlom a leendő és a jelenlegi gárdonyiak
figyelmébe, szeretetébe.
Dr. Göde Andrea
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Agrárexpo

huszadszor

Pápa - Jubileumi, 20. alkalommal várják a szakmai
és civil érdeklődőket a régió legjelentősebb mezőgazdasági szakkiállítására májusban. A Pápai Agrárexpót idén május 27-29. között rendezi meg a
város és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az idei
esztendő egyik újdonsága az lesz, hogy hosszú évek
után ismét a szakmai szervezet veszi át a szervezést,
a város pedig támogatóként áll a rendezvény mellé.

Borverseny

Szákszend - Huszonhat fehér és harmincnyolc vörös, illetve rozé borfajta sorakozott a palackokban

Letették az új létesítmény alapkövét

Tornaterem épül
Dunaalmáson
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium irányítása alatt álló Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében idén elsőként a Csokonai
Általános Iskola tornatermének alapkövét tették le nemrégiben Dunaalmáson. A jelenleg csak kültéri sportpályával rendelkező intézmény diákjai
várhatóan már az ősszel kezdődő tanévben birtokba vehetik az új létesítményt.
Dunaalmáson a Csokonai Általános
Iskola hamarosan egy korszerű tornateremmel gazdagodik. A tervek szerint
az új termet szeptember közepén vehetik birtokukban a diákok. A 256 milliós
beruházásnak köszönhetően egy 18x30
méteres pályával gyarapodik a település. Az alapkőletételen részt vett Dr.
Boros Anita vagyonpolitikáért felelős
államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő és Steindl
Balázs, a megyei közgyűlés alelnöke.
Czeglédi Zoltán polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy a mozgás
és s sportolás újbóli felértékelődésével
végre nem lesz elcsépelt a gondolat: ép
testben, ép lélek. Dr. Boros Anita államtitkár hangsúlyozta, hogy az országban
idén épülő iskolai sportlétesítmények
közül a dunaalmásinak rakják le elsőként az alapkövét.
– Bízom benne, hogy az állami támogatással
megvalósuló beruházások sok más település
mellett Dunaalmáson is a lakosok megelégedésére szolgálnak majd. A tornaterem
megépítésével népszerűbbé válhatnak a
sportprogramok és sporttevékenységek a
dunaalmási gyermekek körében, beteljesítve

ezzel a program legfontosabb küldetését, az
egészségesebben élő generációk felnevelését
– mondta az ünnepségen a helyettes államtitkár.
Czunyiné dr. Bertalan Judit arról szólt,
hogy ez a beruházás a gyermekek
egészségét, testi és szellemi fejlődését
is szolgálja. A mostanihoz hasonló kormányzati programra 1990 óta nem volt
példa. A tornaterem kosárlabdázásra,
röplabdázásra és teremfocizásra is alkalmas lesz, és megfelelő körülmények
között tarthatóak meg a testnevelés
órák, és egyéb sportfoglalkozások.
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program első ütemében országszerte 24 tanterem, 26 tornaterem,
24 tanuszoda beruházás, és 5 komplett
iskolafejlesztés valósul meg. A programot a kormány döntése alapján teljes
egészében hazai költségvetési forrásból
finanszírozza a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

pénteken a szákszendi faluházban, ahol Hartmann
Imre alpolgármester, főszervező nyitotta meg a
borversenyt. A térségben a régmúltban nagy hagyománya volt a borok megmérettetésének, s ezt
újították fel tizennyolc évvel ezelőtt. Az érdeklődést
pedig mi sem bizonyítja jobban, mint a részvevők
nagy száma, mely megközelítette az ötvenet. A nedűket a Kiss Bertalan ászári borász által elnökölt
zsűri értékelte aki elöljáróban elmondta: mintegy
250 szó szerepel a „borbírálati szótárban”, melyekkel elemezni lehet a borok színét, tisztaságát, illatát
és az összbenyomást, azonban hogy ezt jól tegye az
ember, ahhoz komoly gyakorlat szükséges.

Ülésezett

a bizottság

Fejér megye - Megtartotta tavaszi rendes ülését a
Fejér Megyei Védelmi Bizottság, dr. Simon László
kormánymegbízott, a testület elnöke vezetésével,
március 2-án. Az ülésen, a megyei kormányhivatal dísztermében részt vettek a bizottság állandó
és meghívott tagjai, valamint a meghívott
vendégek. Az egyik legfontosabb, legak-
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Ünnepélyes megállapodás az Alumentállal - dr. Molnár Attila, polgármester és Andrzej
Stanislaw Slupski, ügyvezető

Dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere

Egyre több befektetőt vonz a határváros ipari parkja

Komárom tovább építkezik
Örömteli a sok nehéz költségvetési év után, hogy a városban élők elmondhatják „Jó komárominak lenni!” A helyiek ös�szefogása, a válságévek alatti ipari park-fejlesztés meghozta a várt eredményt: a város költségvetése stabil, gazdálkodása
kiegyensúlyozott. Nem csoda hát, ha Molnár Attila, polgármester örömmel számolt be a múlt év gazdasági eseményeiről, az
idei évre tervezett beruházásokról.
- Milyen évre számíthatnak a komáromiak, mit mutat a költségvetés?
- Komárom város idei költségvetése – melyet a képviselőtestület már januárban elfogadott - mintegy 5 milliárd forinttal számol
bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A büdzsé sem hiányt sem hitelfelvételt nem tartalmaz, fejlesztést, beruházást viszont annál
inkább. Teljesen stabil alapokon nyugszik
az idei költségvetésünk, ami egy kiegyensúlyozott gazdasági év képét vetíti elénk.
- Egy város anyagi mozgásterét, elérhető
eredményeit alapvetően három tétel határozza meg: az állam által folyósított működési támogatás, a helyi adóbevétel mértéke,
illetve az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodás eredményessége. Ehhez jönnek hozzá még a pályázati források, illetve
az állam által finanszírozott beruházások.
- Az államtól a tavalyihoz képest idén 70
millióval több, összesen 669 millió forintot
kapunk működési támogatásként. A helyi
adóbevételeinket – óvatos optimizmussal –
kicsit magasabbra terveztük a korábbinál,
2,3 milliárd forintra. A bizakodásunkat több
pozitív tény is növelte. Ezek egyike, hogy
hamarosan megkezdi a termelést az ipari
parkunkban gyárat építő lengyel Alumetal.
Tavaly nálunk telepedett le, a mezőgazdasági gépek eladásával foglalkozó Agrotec Kft.,
ennek eredményeivel számolhatunk már
az idén. Mindezek mellett valamennyi ipari parkos cégünk kapacitásbővítést jelentett
be, melyek közül a legnagyobb volumenű a
Foxconn és a Motivating Graphics fejlesztése lesz. A kilátásainkat tovább javítja, hogy
jelenleg is több, komoly érdeklődővel tár14

gyalunk, reményeink szerint hamarosan
újabb cégek érkezéséről adhatunk hírt.
- Természetesen a helyi adóbevételeinkhez a kis- és középvállalkozások és a magánszemélyek is jelentősen hozzájárulnak.
Köszönettel tartozunk a komáromiaknak
azért is, mert az adófizetési morál évről évre
érezhetően erősödik. Az összefogás ezen a
téren is tapasztalható, és meg is hozta a várt
eredményt. A büdzsét hiány nélkül tudtuk
tervezni, és idén sem kell hitelt felvennünk
a stabil működéshez.
- Az itt élőket leginkább az foglalkoztatja:
mire futja a saját költségvetésből?
- A saját fejlesztési forrásaink mellett a költségvetésünkben szerepel egy 200 milliós
tétel, ezt a jól gazdálkodó önkormányzatok
alapjából pályázati úton nyertük el. Azzal
érdemeltük ki, hogy annak idején, amikor
a kormány átvállalta az eladósodott önkormányzatok hiteleit, 26 magyar város volt
– köztük Komárom –, mely nem rendelkezett
hitellel. A kormány ezeknek a városoknak
a fejlődését is támogatni kívánta, ezért létrehozott egy kompenzációs alapot. Tavaly a
kistelepülések pályázhattak ezekért a pénzekért, idén pedig az 5000 fő fölöttiek, így mi is.
Csupán két várost, Komáromot és Hajdúszoboszlót érte az a megtiszteltetés, hogy ebből
az alapból a maximálisan elérhető 200 millió
forintot megkaphatta. Van mire költenünk.
Végre olyan beruházásokra, fejlesztésekre
is sort keríthetünk, melyeket eddig forráshiány miatt nem tudtunk megvalósítani. Itt
elsősorban a közintézményeink környezetének rendezésére gondolok. Folytatni tudjuk

a már megkezdett programot, és a szőnyi
városrész, valamint Komáromban az óvoda
környékének a rendbetétele után, most Koppánymonostoron újítjuk meg a bölcsőde, az
óvoda és az iskola, valamint az orvosi rendelő környezetét. Ez csapadékvíz-elvezetést,
parkolók kialakítását, járdaprogramot takar.
- A fejlesztések között az is szerepel, hogy a
Jókai tér másik felét is rendbe tegyük. Most
ugyanis, aki átsétál az út túloldalára, egy
szempillantás alatt időutazóvá válik, 30 évet
visszaröppenhet az időben. Ezt szeretnénk
mielőbb megszüntetni, és a város főterének
ezen részét is felújítani.
Egy harmadik, ugyancsak látványos fejlesztési tervünkkel, a városközpont közlekedési
szerkezetét szeretnénk javítani. Áldatlan
állapotok uralkodnak ugyanis a Duna-hídra vezető főút, és az azokba torkolló utcák
kereszteződésében, melytől pár háznyira
városunk méltán népszerű gyógyfürdője is
található. A kibővített, átalakított új csomópont reményeink szerint enyhíti majd ezeket a gondokat.
- A tervek között természetesen egyéb beruházások is szerepelnek: út- és járdafelújítások, aszfaltozások, két közintézmény
felújítása – a Feszty iskola, illetve a tóparti
óvoda –, ezeket tehát saját büdzséből tudjuk
megvalósítani.
- Milyen pályázati forrásokra számíthatnak?
- Leginkább a TOP-os pályázatokra várunk,
ezek most kerülnek kiírásra, bízunk benne,
hogy ezen a téren is eredményesek leszünk.
A források felhasználására több elképzelé-

ÖNKORMÁNYZAT

tuálisabb témakört az ár- és belvízhelyzet
elemzése, illetve a felkészüléssel kapcsolatos feladatok jelentették.

F

Fedett

jégpályája

Tatabánya - Németh Péter, a Petőfi Tömegsport
Egyesület elnöke és a T-Mátrix Kft. vezetője, Ádám
Katalin írta alá azt a megállapodást, melynek értelmében június közepéig tető kerül a jégpályára.
Az elmúlt évek szokatlanul enyhe téli időjárásának
köszönhetően jelentősen lerövidült a Tatabányai
Jégpálya működési szezonja, ami nem csak a korcsolyázni szándékozó tatabányaiakat, hanem a Pe-

Az Agrotech Kft. már belakta új otthonát

A XXI. század múzeumának tervei
Komáromban

sünk is van, ezek egyike a bölcsődéink
teljes energetikai és hőépítészeti felújítása. Ezen a téren valóban nagy adóssága van a városnak.
- Egy másik impozáns tervünk, hogy
felújítsuk a volt mezőgazdasági kombinát központi épületét, és ide költöztessük a múzeumunkat, végre méltó
helyet adva ezzel a Brigetio ásatásokon
feltárt leletanyagnak. Itt kapna helyet
továbbá az ELTE régészeti tanszéke is
egy tudásközponttal, gyakorlati műhellyel. Ezzel párhuzamosan a volt
KRESZ-park és a korábbi méntelep is
új formát kapna. Mindezekkel a lépésekkel városunk felkerülhetne a hazai felsőoktatási térképre is. Dr. Borhy
Lászlóval, az ELTE BTK dékánjával, aki
egyéként városunk díszpolgára, a napokban egyeztettünk az együttműködés konkrét szövegéről.
- Milyen források érkeztek a városba az állam irányából, illetve milyen
kormányzati fejlesztések indulhatnak idén útjukra?
- 2015-ben a kormányzattól 10 Mrd
forint fejlesztési pénz érkezett városunkba: gát- és kikötőátadó, kórházfejlesztések, mentőállomás-felújítás, új
kormányablakok, a járási hivatal foglalkoztatási főosztályának kialakítása
állnak ezen állami forintok mögött.
Szerencsénkre a trend folytatódik.
Idén két nagy projekt indulhat útjára.
Ezek egyike a Csillag Erőd teljes körű
rekonstrukciója, mely, ha elkészül, a
Szépművészeti Múzeum szoborpark
másolatának ad majd helyet. Ez a beru-

házás amellett, hogy új munkahelyeket
teremt, a helyi idegenforgalmi adóinkra is jótékony hatással lesz.
- A másik nagy projekt az új Duna-híd
megépítése, idén végre ez is elkezdődhet. Ennek hatásait ma még csak sejteni
lehet, de az biztos, hogy mérföldkő lesz
városunk történetében.
- Észak- és Dél-Komárom határon
átnyúló, szoros együttműködése példaértékű az Unióban. Milyen közös
feladatokon, projekteken dolgoznak?
- Épp a közelmúltban vettünk részt
azon a projektzáró ünnepségen, ahol
az Észak-Komáromi Öregvár és Újvár
új tetőszerkezetét avattuk. Szoros, mindennapos a kapcsolatunk. Folyamatosan összehangoljuk a városfejlesztési
elképzeléseket, rendezési terveket, település-fejlesztési koncepciókat. Ezeken
túlmenően különböző szakterületeken
is igyekszünk megtalálni a kapcsolatot. Az egészségügy terén a két kórház
között már kézzel fogható együttműködés jött létre, ezt szeretnénk kiterjeszteni az oktatás irányába is, főleg, ha a felsőoktatásban mi is érintettek leszünk.
Arra törekszünk, hogy az élet minden
területén megtaláljuk az összhangot,
segítsük egymást. Ennek egyik kitűnő
példája a közösen szervezett Komáromi Napok, melynek idén már a huszonötödik évfordulóját ünnepelhetjük.
A közös munkához nagy segítséget jelentenek a határon átnyúló pályázatok,
ezeket szeretnénk minél jobban kiaknázni.
Cseh Teréz

tőfi Tömegsport Egyesület jégkorong-szakosztályát
is érintette. A tető megépítésével azonban nem zárul le a létesítmény felújítása: a PTSE és az önkormányzat közösen keresi a lehetőségeket arra, hogy
a felújítás második ütemében ki lehessen alakítani
az előcsarnokot, valamint teljesen modernizálni lehessen a belső teret.

Ötéves

fennállásukat ünnepelték

Veszprém - Fennállásának ötödik évfordulóját
ünnepelte a Magyar Honvédség Légi Vezetési és
Irányítási Központja a veszprémi Agorában. A Veszprémbe települő MH Légi Vezetési és Irányítási Központ 2011. április elsején alakult meg. A korábban
létező MH 54. Veszprém Légtérellenőrző Ezrednél
egy szervezetben tömörült hadműveleti és harcászati elemek különváltak a logisztikai, a
híradó, az informatikai, a támogató és a
radar elemektől. Előbbi funkciók kerültek
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Czunyiné dr. Bertalan Judit és
Lazók Zoltán átvágta a nemzeti színű szalagot

A város három emblematikus épülete újult meg

Projektzáró Oroszlányban
Építeni sokféleképpen lehet. Keservvel, stresszelve, zsugorian és profitra éhesen, de jókedvvel, lendületesen, fiatalosan is.
S építeni csak így érdemes, mind épületet, mind közösséget – ezekkel a Máté Alberttől idézett gondolatokkal köszöntötte január elején Lazók Zoltán oroszlányi polgármester a KEOP-5.7.0/15-2015-0332 és a KEOP-5.6.0/12-2013-0033 azonosító számú
„Oroszlány Város Önkormányzata középületeinek energetikai korszerűsítése” című projektek záróünnepségének vendégeit,
köztük Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt.
– Én azt gondolom, az elmúlt egy év oroszlányi
beruházásai, megkezdett építkezései jó példák
arra, hogy mi minden megvalósulhat, ha találkoznak az ambiciózus gondolatok a lebonyolítást
segítő csapatmunkával és a politika megvalósítást támogató szándékával.
– Összesen bruttó 321,5 millió forintos támogatást használhattunk fel az „Oroszlány Város
Önkormányzata középületeinek energetikai
korszerűsítése” című projektek keretében. Az
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár, az
Új Szolgáltató Városközpont és a Hamvas Béla
Gimnázium épületeinek hőszigetelése és nyílászáróinak cseréje valósult meg 2015 októbere és
decembere között. Ezt a hatalmas összeget egészítette ki önerejével, mintegy 55 millió forinttal, az önkormányzat – fogalmazott a településvezető.
Czunyiné dr. Bertalan Judit beszédében
azt emelte ki, hogy Oroszlány három emblematikus épülete újult meg:
– Elsőként a kultúra fellegvárát, a művelődési
központot említem, hiszen ennek a reprezentatív
épületnek kijárt a megújulás. Az oktatás szempontjából szintén kiemelt helyszín volt a gimnázium, a szolgáltató város, illetve a járási székhely
feladataiból fakadóan pedig a volt Arany iskola
korszerűsítése és energetikai fejlesztése fejeződött be, ahol várhatóan a már most is ott működő
kormányablak és munkaügyi kirendeltség mellé
16

mind több járási és önkormányzati szolgáltatás
telepíthető – mondta.
Ezt követően Czunyiné dr. Bertalan Judit és

Lazók Zoltán átvágta a nemzeti színű szalagot,
hivatalosan is felavatva a három beruházást.
Ivák

Ösztöndíjrendszer Oroszlányban
A szakiskolai tanulmányi követelményeket teljesítő diák (3,01-3,5 közötti átlag) 15 ezer
forintot kaphat egy hiányszakma elvégzéséhez az államtól, valamint Oroszlány városától ugyanennyit pluszban. Emellett ha a tanulót szerződéssel kihelyezik valamely céghez gyakorlatra, további 18 ezer forint jár neki havonta. A testület a hátrányos helyzetűekre is gondolt. Szociális alapon ezt az összeget kiegészíthetik plusz tízezer forinttal,
amennyiben a diák helyzete indokolja ezt. A tanulmányi eredményeikben kiemelkedő
tanulók ennél is jobban járhatnak, ők akár ennek a dupláját: 30 ezer forintot is kaphatnak
a testülettől és az államtól egyaránt, tehát egy nehezebb körülmények között élő, gyakorlatot is végző, jó tanuló diák akár 88 ezer forinthoz is juthat havonta, ami már meghaladja a havi nettó minimálbér összegét. Bejáróknak ingyenes buszbérletet is biztosítanak.
A képviselő-testület rendeletével a korszerű és versenyképes helyi középfokú oktatás
színvonalának megőrzése, fejlesztése és a tanulók városunkban maradásának elősegítése érdekében gimnáziumi és a szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjat alapított. A
gimnáziumi ösztöndíj mértéke 2015/2016. tanév második félévétől kezdődően, és a további félévekben, ha a tanulmányi átlageredmény 4-es és 4,5 között van 15.000 forint, 4,5
felett pedig 20.000 forint.
Ez az összeg további 10 ezer forinttal nő az állami B2 vagy C1 nyelvvizsga megszerzése
esetén, és szintén 10 ezerrel, amennyiben a tanuló az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen bekerül az első 20 helyezett közé. A 2016/2017-es tanév első félévétől kezdődően pedig minden tanév második félévéig a nappali rendszerű képzésre beiratkozó
gimnáziumi és szakközépiskolai tanuló 5 ezer forint ösztöndíjba részesül, majd a félévtől a már említett feltételekkel juthat támogatáshoz.
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az MH LVIK felelősségi körébe, utóbbiak
pedig az MH 54. Veszprém Radarezredhez. Az újonnan megalakult központ szervezetébe
a korábban az MH Összhaderőnemi Parancsnokság
keretein belül működő Légi Hadműveleti Központ
is átkerült.

F

Táblagépátadás

Oroszlány - A Vodafone Digitális Iskola Program
keretében szerdán összesen 75 darab Vodafone
Tab Speed LTE táblagépet vehettek át az oroszlányi
József Attila Általános Iskola tanárai és diákjai. A
Vodafone Digitális Iskola Program – melynek kibővítését a vállalat február végén jelentette be – országszerte immár 25 iskolát érint. A Vodafone a
programban résztvevő iskolákban összesen 1300
Vodafone Tab Speed LTE táblagépet oszt ki, díjmentesen biztosítja az oktatási célú használathoz
szükséges havi 3 GB adatforgalmi keretet, valamint
finanszírozza a gyermekek és az érintett pedagógusok internet-biztonsági oktatását is.

25 éve alakultak meg a megyei önkormányzatok

Születésnap a veszprémi
megyeházán

Atlétikai

csarnok épül

Tatabánya - Megkezdődtek az új atlétikai csarnok
kivitelezési munkálatai: a távol-, magas-, és rúdugrók várhatóan már június végén birtokba is vehetik

A megyerendszert több száz éve meg akarják szüntetni, mégis él és virul.
Vajon miért van ez? Azért, mert a magyaroknak van megyei tudatuk. Számon tartják, hogy ki, melyik megyéből származik. Igazi központként tekintenek a megyeszékhelyekre. Ez a hagyomány mélyen beleivódott mindennapi életünkbe, és ez a tradíció amilyen régi, olyan értékes.
Többek között ezt a gondolatot osztotta
meg Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
elnöke mindazokkal, akik a meghívást elfogadva ott ültek a Megyeháza
dísztermében. Sokan jöttek el, hiszen
a Szent István által elsőként alapított
vármegye 25 évvel ezelőtt újjászerveződött, a rendszerváltást követően 1990.
december 15-én alakult meg a Veszprém Megyei Önkormányzat, és azóta
is minden ciklusban egymást érték a
sorsfordító események. Éppen ezért
az elmúlt negyed századra gazdag kiállítás, vitrinek, tablók emlékeztetnek
a Szent István terem előterében. A kiállítást Kulcsár Ágnes festőművész,
grafikus rendezte, az anyag összegyűjtésében, napi munkáján túl, szabadidejét is feláldozva, részt vett a hivatal
valamennyi munkatársa. Az eredmény
magáért beszél, a kiállítást örömmel
nézegették a vendégek, az önkormányzat által fenntartott intézmények, szervezetek volt vezetői, a megyei települések, és az 1990 óta eltelt önkormányzati
ciklusok képviselői.
A közgyűlés elnökének köszöntője
után az ünnepi műsor is megyénk sokszínűségét szimbolizálta; népdalokat

énekelt Péter Csenge várpalotai diáklány. A Magyar Honvédség Légierő Zenekara Katona János alezredes vezetésével szerzett kellemes perceket, majd
fellépett a pápai Pegazus Színház. A
Zagyva Banda zenéjére Veszprém megye kiváló néptáncosai adtak műsort
Kovács Norbert koreográfus vezetésével, majd Kertész Dórától hallottuk az
Ünnep című dalt.
A Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének határozata alapján
2015-ben ketten vehették át a Veszprém
Megye Érdemrendje kitüntetést; Hans
Penz, az Alsó-Ausztriai Tartományi
Parlament elnöke, és Professzor Dr.
Veress Gábor, a balatonfüredi Állami
Szívkórház főigazgatója. Mindkettőjükről portréfilmet készített a Regina Televízió, és ezt a filmet láthatta a
születésnapi ünnepség közönsége. A
25. évforduló emlékeként valamennyi
megyei önkormányzati képviselő, aki a
hét választási ciklusban dolgozott vagy
jelenleg is dolgozik, emlékérmet vehetett át.
Őrsi Ágnes
Fotó: vehir.hu

a Magyar Atlétikai Szövetség és az önkormányzat által közösen finanszírozandó ugrócsarnokot.
Schmidt Csaba, Tatabánya város polgármestere a
helyszínen számolt be arról, hogy új ugrócsarnoka
lesz a városnak. Mint mondta, jelenleg nincs olyan
fedett atlétikai létesítmény Tatabányán, amely a
szeptembertől áprilisig tartó hideg időszakban kiszolgálná a távolugrók, magasugrók és rúdugrók
igényeit. A most épülő, 18*33 méteres alapterületű, földszintes, acél szerkezetű csarnok azonban
kifejezetten az atlétikai „ugrósportok” edzéseire lett
tervezve. Az egyszerre 30 főt befogadni képes, öltözőkkel is ellátott csarnok burkolata magas minőségű, rugalmas rekortán lesz, mely garantálja, hogy
a Tatabányai Sport Club versenyzői télen is a versenyeken tapasztalt körülmények között tudjanak
majd edzeni.
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IV. Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál

A megélt élmény a maradandó érték
Az egyre bővülő fesztiválpaletta üdítő színfoltja a Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál. A Veszprém melletti kisközség,
Nemesvámos egy igazi közösséget építő eseményre invitálta idén is a családokat, immáron negyedik alkalommal. A
meghívást nem csak a helyiek, a veszprémiek fogadták el, de a környező településekről, az ország különböző, távolabbi
pontjairól, sőt a határon túlról, a testvértelepülésről, Tusnádról is érkeztek vendégek. A rendezvény hangulata az egyre
nagyobb látogatói létszám ellenére leginkább egy nagy családi összejövetelre emlékeztetett, ahol mindenkit szívesen
látnak, mindenkinek mindenkihez van egy-két jó szava, és ahol az emberek láthatóan otthon érzik magukat, jó kedvűek,
mosolyognak. Sövényházi Balázstól, a település polgármesterétől megtudtuk: éppen ez volt a cél.
- Egy fesztivál életre hívása és folyamatos
fejlesztése nagy kihívás, önök kistelepülésként mégis belevágtak. Miért vállaltak
fel egy ekkora feladatot?
- Első körben az itt élőknek szerettünk volna egy igényes, közösségformáló eseményt
létrehozni a család, közösségépítés, hagyományőrzés, értékteremtés, a kultúra és a
gasztronómia jegyében. Annak ellenére,
hogy a négy alkalomból háromszor szakadt az eső, a fesztivál részvevőinek száma
folyamatosan növekedett, felkeltette a környékbeliek, a veszprémiek érdeklődését is,
és évről évre egyre távolabbról érkeznek
látogatóink, a versenyekre jelentkező csapataink. Egyre többen leszünk, mégis arra
törekszünk, hogy megtartsuk az esemény
családias, vidékies, helyi jellegét. Olyan
fesztivált szeretnénk, ahol mindenki otthonosan érezheti magát, ami nem a „búcsús
kategória”, hanem az igényes, együtt megélt közösségi élményt nyújtó rendezvény.
A megnyitó beszédemben is éppen erre
szerettem volna felhívni a figyelmet: a Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál igazi értéke
az, hogy itt emberi kapcsolatok, barátságok
jöhetnek létre, üzleti kapcsolatok köthető18

ek, akár szerelmek is szövődhetnek, olyan
élményekkel gazdagodunk, amelyek maradandóak.
- Miért épp a lencsére és a hurkára esett a
választás?
- A vámosi lencse – mely ma már településünk értéktárában is szerepel – egykoron
országszerte híres volt. Szerették az emberek, mert gyorsan puhul, 25-30 percen belül
elkészíthető a vámosi lencséből készült étel.
Két helyi őstermelő újra termeszteni kezdte
ezt, a manapság reneszánszát élő lencsefajtát. Az értékmentés jegyében fesztiválzászlónkra tűztük tehát a lencsét. A hurka mellett pedig azért tettük le a voksunkat, mert
úgy láttuk, hogy a népszerű kolbászra mindenki gondolt, de a hurka mintha valahogy
kimaradt volna a palettáról, így mi felkaroltuk, hiszen hazánkban nagy hagyománya
van a hurkakészítésnek, sokan szeretik ezt
a sokféleképpen elkészíthető finomságot.
A rendezvény alapját adja a hurkatöltő verseny, illetve a lencse és hurka felhasználásával készült étkek megmérettetése.
- A fesztivál hagyományőrző jellegét kívánjuk visszaadni azzal, hogy helyi ter-

melőket, kézműveseket hívtunk meg, hogy
mutassák be portékáikat. Huszonhárom
kiállítónak adtunk lehetőséget, akik közül tizenkilencen termelők és tizennégyen
rendelkeznek a „Vidék Minősége” – „Éltető
Balaton-Felvidék” védjeggyel. Nagy gondot
fordítunk arra, hogy elsősorban a helyi, környékbeli minőségi termékeknek, szolgáltatóknak adjunk módot a bemutatkozásra,
kerüljük a silány, tucattermékeket.
- Ugyancsak a hagyományőrző szerepet
kívántuk hangsúlyozni a régmúlt idők értékeinek bemutatásával. A gyerekek megismerkedhettek a fafaragás, a szövés, a korongozás rejtelmeivel, az iparművészeti és
népművészeti tevékenységek titkaival.
- A kulturális programok összeállításakor a
sokszínűségre törekedtünk. A családi programoknál az volt a cél, hogy mindenki jól
érezze magát. A gyerekeket állatsimogató,
póni lovaglás, a Mosolyvár játszóház várta.
Szerephez jutottak a helyi és környékbeli
hagyományőrző és kulturális csoportok: a
Borostyán Népdalkör, a Lencseszemek As�szonykör, a Kinizsi Táltosai Néptáncegyüttes, illetve a Gerence Néptáncegyüttes és
Baráti Kör néptáncosai, este pedig a 3+2 ze-
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nekar adott másfélórás élőzenés koncertet. A celeb világ szereplői közül is
igyekeztünk igényesen válogatni, az
erdélyi származású Domokos László,
színművész volt a vendégünk, aki az
egyik népszerű tévésorozatban Berényi Attilát alakítja. Nemcsak a zsűri
elnökének szerepét vállalta, de egy
erdélyi recept alapján készülő lencseétellel a versenyre is nevezett.
- A kulturális programjaink fontos
részét képezte testvértelepülésünk,
Tusnád vendégül látása is. A fesztivál
felemelő pillanata volt, amikor az erdélyi kistelepülés polgármesterének
átadtunk egy MTD-gyártmányú fűnyíró traktort, mely nagy segítséget
jelent majd számukra a mindennapokban. A nagy értékű eszközt önkormányzatunk és a Nemesvámoson
működő MTD Hungária Kft. közösen
finanszírozta. A vállalkozás a fesztivál főtámogatója volt, és szívesen
vállaltak szerepet a rendezvény többi
részében is (zsűri, főzőverseny). Erdélyi testvéreink sem jöttek üres kézzel,
egy díszesen faragott székely kapuval
köszönték meg a segítséget, melyet az
MTD Hungária Kft. egyik vezetője,
Tokai-Kiss József meghatódva vett át.
- Az ünnepi ceremónia kedves színfoltja volt a tusnádi polgármester – ő
énekelt -, és két képviselő – egyikük
hegedült, míg a másikuk harmonikázott – rögtönzött műsora.
- A fesztivál kulturális eseményei a
sportcsarnokban zajlottak, eközben
a hurkatöltő, illetve a főzőversenyek
a mellette lévő – mondhatni zsúfolásig megtelt – sátorban. Mit lehet tudni a csapatokról, a versenyről?
- A nagyszámú nevezés – mert valóban teli volt a sátor – talán annak is
köszönhető, hogy idén – légbefúvással

– már a sátort is fűteni tudtuk. Nagy
örömünkre évről évre több csapat vesz
részt a fesztiválon: helyi civilszervezetek – motoros klub, borbarátok, ifjúsági klub -, de a környékből is érkeznek vendégeink, idén a sólyi civilek
és az önkormányzat is indult egy-egy
társasággal. Testvértelepülésünk is
megmutatta a versenyen, hogy mire
képes, erdélyi ínyencségek születtek
ennek eredményeként. Csizmadiáné
dr. Czupon Viktória vezetésével a
Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatói is itt voltak, ők
kemencés lencseételekkel készültek,
később rektor úr is csatlakozott hozzájuk, és velünk töltötte a délután.
A cégek is kitettek magukért: itt volt
csapatával például a nemesvámosi
Wesz-Mont 2000 Kft., a veszprémi
OKK Press Nyomda. Fontos számunkra, hogy ezek a vállalkozások
nem csak támogatói az eseménynek,
nem csak a különdíjakat biztosítják,
hanem maguk is részt vesznek a programokon, csapataikkal megmérettetik
magukat. Sokan azért térnek vis�sza hozzánk, mert a kikapcsolódás, a
szórakozás mellett kitűnő csapatépítő
élménynek tartják a versenyünket, és
az azt követő délutáni eseményeket,
amikor celebek – például az említett
színművész, vagy neves kézilabdázóink, Fazekas Nándor, Gulyás Péter -,
cégvezetők, polgármesterek, képviselők és civilek együtt poharazgatunk,
beszélgetünk, vagy épp dalra fakadunk. Nem győzöm hangsúlyozni,
hogy mennyire fontos ugyanis, hogy
megéljük együtt, közösen ezeket az
élményeket, mert ezeket mélyen a lelkünkben hordozzuk, és hosszú-hos�szú időre velünk maradnak, éltetnek
bennünket. Ezek az igazi értékek.
Cseh Teréz
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A pápai kastély ma

A pápai kastély egykor

Összegezték a rekonstrukciós beruházást

Lezárult Pápán a kastély-projekt
December 31-én zárult a Turisztikai attrakciófejlesztés Pápán – a pápai Esterházy-kastély komplex, környezetbarát
üzemeltetést lehetővé tevő újjáépítése és családbarát szolgáltatásokkal történő fejlesztése című, a köznyelvben
csak kastély-projektnek hívott beruházás. A több mint 2 milliárd forint összköltségvetésű, európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztés során elvégzett munkákat összegezték, és a kastély szolgáltatásait tekintették át a
projektzáró rendezvényen.
Dr. Áldozó Tamás polgármester a projekt zárása kapcsán elmondta, Pápa
városának felelőssége van az Esterházy-családdal szemben, hiszen ennek a
családnak köszönhető, hogy a város ebben a formában ma is él és így néz ki,
másrészt pedig felelőssége van a városnak az épített történelmi értékekkel, így
ezzel az épülettel szemben is.
– Kaptunk a magyar államtól több mint 2
milliárd forintot ennek az épületnek a felújítására és az előző beruházásokkal együtt
legalább 300 millió forintot a pápaiak is
hozzátettek az épület megújításához. Tehát
büszkén kihúzhatjuk magunkat, a pápaiak
méltányos részt vállaltak a rekonstrukcióban, hogy a jövőben ennek a javait majd élvezni tudják.
A városvezető azt is megfogalmazta, az
elmúlt néhány évben az európai uniós
forrásoknak és a helyi innovációknak
köszönhetően Magyarországon megsokasodtak a világszínvonalú attrakciók.
Ezen a piacon nagyon nehéz egy kastéllyal eredményeket elérni, hiszen egy
kastély kicsit régies, kicsit avittas ízű,
az újszerű látnivalókhoz, technikai újdonságokat felvonultató produkciókhoz
képest.
– Éppen ezért az első pillanattól kezdve arra
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gondoltunk, hogy megpróbálunk ebből az
ódon hangulatból kilépni és valami élményszerű, emberközeli barokkot megmutatni a
látogatóknak. Ennek köszönhető az élő kastély program és az, hogy a legmodernebb
technikát is bevontuk a bemutatókhoz. Én
hiszem, hogy ez egy olyan kínálat, amivel ha
ügyesen sáfárkodunk, és jól tudjuk a piacon
bemutatni, akkor hosszú távon is sikeresek
lehetünk. Mert igaz, hogy rengeteg újdonsággal találkozunk a piacon, de azok időtállóságáról nem lehetünk meggyőződve, míg a
kastélylátogató turizmus régi hagyományokra tekint vissza és vélhetően nagy jövő is áll
előtte.
A polgármester arról is szólt, hogy az
elmúlt években 3 milliárd forintot költöttek a kastélyra és a rekonstrukció
most tart a felénél. Hátra van a kapu és a
kerítés, a pince, a váristálló, az őrházak
rekonstrukciója, a szabadtéri színpad
funkciójának tisztázása, a kastélypark
és a Várkert felújítása.
A rendezvényen Németh Tamás projektmenedzser foglalta össze az épület
felújításának munkálatait.
– A kastély épülete a földszint és a padlástér
között teljesen megújult. Újak az épületgépészeti és villamossági berendezések, a nyílászárók, megújult a burkolatok többsége, a

faburkolatokat szükség szerint restauráltuk
vagy rekonstruáltuk. Nagyon jelentős volt a
kő- és gipszstukkó restaurátori munka és a
vakolatok felújítása – sorolta az elvégzett
munkálatokat.
Az új szolgáltatásokról szólt előadásában Boros Katalin, a kastélyt üzemeltető Pápai Platán Nonprofit Kft. ügyvezetője. Mint mondta, az élő kastély
program a legkülönlegesebb eleme a
látogatóközpontnak.
– Ez az az attrakció, mely megkülönböztet
bennünket minden más kastélytól és erre
nagyon jó visszajelzéseket kapunk a látogatóktól is. A vendégkönyvi beírásokból, vendégvéleményekből azt az információt kapjuk,
hogy sokan sok kastélyban jártak már, de
ilyen programmal nem találkoztak másutt,
hogy megelevenedik a barokk kor és a grófi udvartartás fogadja és kíséri végig őket a
kastély- és az Esterházy-család történetén.
– Igazi kuriózumnak számít a kastély kápolnája is, nem sok olyan kastélykápolna van,
amely visszakapta eredeti, szakrális funkcióját. Volt már itt szentmise, esküvő és keresztelő is, aki pedig egyszer járt a kápolnában,
tudja, semmihez nem hasonlítható hangulata van annak a teremnek – tette hozzá az
ügyvezető.
papa.hu
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Tatabánya MJV tízmillióval járult hozzá az adományhoz

270 millió forint a
kárpátaljai magyaroknak

Füredi Tavaszi Fesztivál

Balatonfüred - Tavaszi hosszú hétvége és Füred a
maga kulisszájával, programjaival. Koncertek, kiállítások, irodalom, könnyed borozgatós filozofálás.
Dürer és Jovánovics művek, Sebestyén Márta est, a
megosztó Hamvas, és megelevenedő márciusi for-

Az ukrajnai háborús helyzet miatt Magyarország Kormánya és Szita Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke egy karitatív kezdeményezést hívott életre, melynek keretein belül hazánk megyei jogú városai
vállalták, hogy közvetlenül segítik a kárpátaljai településeken élő magyarokat. Ezt az összefogást köszönte meg az országházban Kövér László házelnök úr, a program fővédnöke; Majnek Antal munkácsi megyéspüspök, a
Kárpátaljai Katolikus Karitász vezetője és dr. Büki György, a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat képviselője.
Amint közismertté vált, hogy Ukrajnában kitört a háború, illetve hogy az
ország gazdasági helyzete miatt a határon túli nemzettársaink bajba kerültek,
a Megyei Jogú Városok Szövetsége felhívást intézett a nagyvárosok polgármestereihez, hogy közvetlenül segítsék
a kárpátaljai testvérvárosi településeken élő magyarokat.
Tatabánya
közgyűlése
készséggel
csatlakozott az összefogáshoz, és 2015
májusában döntött a testvérvárosi
kapcsolat megkötéséről a 2000 fős,
túlnyomóan magyarlakta kárpátaljai Tiszapéterfalvával, 4 millió forint
adományt biztosítva a település részére. Tatabánya Önkormányzata a

tiszapéterfalvai támogatáson kívül 1
millió forinttal támogatta Beregardót
és további 5 millió forintnyi támogatást
nyújtott a kárpátaljai karitatív szervezeteknek.
A felhívásnak és országos összefogásnak köszönhetően összesen 270 millió
forint értékű tárgyi- és pénzadomány
gyűlt össze, melyek jelentős részét a
szegény, beteg, egyedülálló idősekhez;
fiatalokhoz és kisgyermekes családokhoz jutatták el. Ezt az összefogást köszönte meg tegnap az országházban
Kövér László házelnök úr, a program

fővédnöke; Majnek Antal munkácsi
megyéspüspök a Kárpátaljai Katolikus
Karitász vezetője és dr. Büki György, a
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
képviselője.
Az eseményen sor került a Megyei
Jogú Városok Szövetsége, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Kárpátaljai Hitéletért Alapítvány közötti
együttműködési megállapodás megkötésére is. A megállapodás értelmében a
karitatív szervezetek vállalják, hogy a
számukra közvetlenül eljuttatott támogatási összeget és tárgyi adományokat
maradéktalanul a nélkülöző kárpátaljai
gyermekek sorsának jobbra fordítására
használják majd fel.

Az ünnepélyes rendezvényen részt
vett Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere is, aki elmondta, hogy rendkívül büszke arra, hogy ehhez a nemes
célhoz Tatabánya is a nevét adhatta,
hiszen ezek, a többek között óvodák,
iskolák, kulturális-, szociális- és egyházi intézményeknek szánt pénzbeli és
tárgyi adományok nem csak a rászorulók mindennapjait teszik könnyebbé,
hanem szorosabbra is fűzik az anyaország és a határon túli magyarság kapcsolatait.
TO

radalom. Olyan nem lehet, hogy ne találjunk valami nekünk tetszőt a városban. Március 11. és 19.
között rendezik meg a városban a IV. Füredi Tavaszi
Fesztivált, melynek ezúttal része lesz a Hamvas Napok is.

Lamberg-kastély

Mór - A városi önkormányzat 2012 év őszén nyújtotta be pályázatát „A móri Lamberg-kastély turisztikai attrakció fejlesztése” című projektre, melyre
100%-os támogatási arányt megítélő kormányzati
döntés született, a KDRFÜ a várost 354,15 millió
forinttal támogatta tervei megvalósításában. Megújult a tetőszerkezet, és az utólagos vízszigetelés
után megszépült a lábazat is. A jellemző munkálatok az épületen belül történtek. Mór városa 354
millió forintos támogatásból új helytörténeti tárlatot, családtörténeti kiállítást, múzeumpedagógia
foglalkoztató termet alakított ki a kastélyban dolgozó kollegák segítségével. A kiemelt célok mellett
gépészeti felújítás történt, mely az energiahatékony
működést segíti. A tárlatok bárki számára elérhetőek, miután megtörtént - a fogyatékkal élőkre gondolva - az akadálymentesítés is.
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Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ - Rácalmás

Exkluzív rendezvényhelyszín a Duna partján
Rácalmás, a Duna-parti kisváros legcsillogóbb gyöngyszeme a Jankovich-kúria, mely nevét az egykor itt élt nemesi család
után kapta. A Duna-parttól mindössze 200-300 méterre fekvő, két és fél hektáros terület, a rajta lévő – az 1800-as évek második felében épült – ingatlanokkal együtt a város tulajdonát képezi, és ma Jankovich-kúria Rendezvény- és Turisztikai Központ
néven működik. A kúriáról – az olyan városi nagyrendezvények kapcsán, mint az Almavirág, vagy a Tökfesztivál – már sokan
hallottak, ám az itt igénybe vehető szolgáltatásokról már kevesebbet tudni, pedig ennél impozánsabb helyszínt nem is kívánhatnánk akár magán, akár céges jellegű összejöveteleinkhez. Bodnár Edina igazgatónő örömmel mutatta be intézményüket.
- A Jankovich-kúria azon szerencsés műemlék épületeink közé tartozik, amelyek
eredeti pompájukban várják a látogatókat. Köszönhető ez annak, hogy 2006-ban
Rácalmás Város Önkormányzata egy egymilliárd forintos, 90%-ban uniós forrásból
finanszírozott beruházás keretében teljes

egészében felújította a hat részből álló
épületegyüttest.
- A főépület konferenciatermei, hatalmas,
impozáns borospincéje bármilyen céges,
vagy magánrendezvény ideális helyszíne
lehet. A teljes körűen felszerelt, kitűnő
infrastruktúrával rendelkező konferenciatermekben projektor, vetítővászon,
beépített hangosítás, flipchart tábla, wi-fi
kapcsolat segíti a rendezvények lebonyolítását, a minőségi technikai háttér ilyen
módon hozzájárul a sikerekhez. Nem vé-
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letlen tehát, hogy egész évben kisebb-nagyobb meetingek, workshopok, konferenciák zajlanak falaink között. Elsősorban
azok választanak minket, akik szeretnének kiszabadulni a nagyvárosok nyüzsgő
mindennapjaiból, elvonulni pár napra a
világ szeme elől.

igénybe. Itt tekinthető meg Afrika és Halászati Kiállításunk is. A Duna közelsége
a mindennapok részévé tette a halászatot,
ennek fejlődését, eszközeit, emlékeit mutatja be a gyűjtemény.
- Az Afrika kiállításunk természetesen nem helytörténeti anyagként került
hozzánk, de mégis helyi kötődésű. Egy
rácalmási lakos örökölte azt, osztrák
nagybátyjától, és látva a tetemes mennyiségű tárgyat tíz évre felajánlotta a kúriának kiállítási célra.
- Gasztronómiai épületünk, kis búbos kemencéjével, kisebb családi rendezvények
kedvelt helyszíne. A hozzátartozó konyha
tovább bővíti a lehetőségeket, az ide tervezhető kis létszámú eseményeknek csupán a fantáziánk szab korlátokat.
- Ugyanebben az épületben kapott otthont
a helytörténeti múzeumunk is, ahol vendégeink megismerkedhetnek Rácalmás
féltve őrzött kincseivel.

- Kitűnő helyszíne vagyunk a különféle
csapatépítő tréningeknek – akár GPS-túrával, akár lovagi tornával összekötve,
esti bulival lezárva azokat. Lehet itt bográcsban főzni, főzőversenyeket tartani, a
búbos kemencénkben langallót készíteni.
- Három hálószobás vendégházunk csábítóan szép környezetet, pihentető, csendes
szálláshelyet nyújt turistának, céges vendégeknek egyaránt. Kapacitásunk ezen a
téren ugyan minimális, mindössze nyolc
főt tudunk elszállásolni, de tőszomszédságunkban működik
a Jankovich Kúria
Wellnes Hotel Rácalmás****, mely 50 szobával, 400-500 négyzetméteres wellness
részleggel működik.
Tovább bővítik a kínálatot a helyi magánszálláshelyek,
ahol
ugyancsak örömmel
várják a vendégeket.
- Bemutató és oktatási
épületünkben további két - egy nagyobb
és egy kisebb – konferenciaterem vehető

- Kézműves házunkban egész évben nagy
a nyüzsgés, termeiben kézműves műhelyek működnek. A gyerekek, vagy akár
a felnőttek kipróbálhatják itt az egyes
mesterségeket. Az agyagozás, korongozás, nemezelés, papírmerítés, fafaragás
rejtelmeibe az Ágasfa Hagyományőrző
Egyesület tagjai, kézműves szakemberek

vezetik be az érdeklődőket. A foglalkozásokat kisebb-nagyobb csoportok, előzetes
bejelentkezéssel vehetik igénybe, 4-5 éves
kortól, felső korhatár nélkül.

- Szabadtéri színpadunk akár több ezer fős
professzionális koncertek, szórakoztató,
vagy művészeti előadások megtartására is
alkalmas. Nyáron és télen is kiváló helyszín, amit saját városi rendezvényeink sikerei is sokszorosan bizonyítottak már. Itt
tartjuk a tavaszi Almavirág Fesztiválunkat, a gyereknapot, a Város Napját, az őszi
Tökfesztiválunkat – csak ekkor évente közel húszezer látogató fordul meg a három
nap alatt- , telente pedig együtt készülünk

szekciótermünk egybenyitásával oldjuk
meg. Az ifjú pároknak felejthetetlen élményt nyújt a falaink közt kimondott boldogító igen.
- Szekciótermeink a családi eseményeken
túl, különféle kiállításoknak is otthont
adnak. Számtalan festő, grafikus, fotós
munkáit csodálhatták már meg az ide látogatók.
- A kúria szolgáltatásai, az itt, illetve a
környezetünkben igénybe vehető lehetőségek túlmutatnak a létesítmény falain.
Rendezvényközpontunkhoz tartozik a
Kis-Duna és Nagy-Duna által közrefogott,
Nagy-Szigeten lévő Ártéri Tanösvény is,
mely a Duna-Ipoly Nemzeti Park része,
természetvédelmi terület. A tanösvényen
rövidebb és hosszabb túraútvonalon sétálhatunk – igény esetén túravezetővel -,
ahol színes információs táblák kalauzolják
a sétálókat, kirándulókat. A táblák segítségével megismerhetik a kúria történetét,
Rácalmás nevezetességeit, a sziget élővilágát.
- A Kis-Dunán fekvő kikötőt a kúria felújításakor sikerült kialakítanunk. Jelenleg

a Vízi- és Szabadidősport Egyesületünk, a
kajakosok, kenusok használják az év szinte minden napján.
- Sokan, sokféle területről érkeznek ide
hozzánk, jól ismert nagyvállalatok, neves sportcsapatok, politikai csoportok
igénylik a szolgáltatásainkat, de ugyan
így megfordulnak nálunk kisvállalkozások, magánszemélyek is. Budapestről különösen jól megközelíthetőek vagyunk,
egy kicsit eldugott helyen, szép, exkluzív
környezetben. Az M6-oson gyorsan ide
lehet jutni, de akár helikopterrel érkező
vendégeinknek is elegendő helyet tudunk
biztosítani a leszálláshoz. Ami technikailag megoldható, mindenben igyekszünk
partnerek lenni.
Cseh Teréz

Jankovich-kúria Rendezvény- és
Turisztikai Központ
2459 Rácalmás, Jankovich Miklós köz 5-7.
Tel.: 06-25/440-020
E-mail: info@jankovichkuria.hu
www.jankovichkuria.hu

az adventi napokkal az ünnepekre, majd
az évet egy nagyszabású szilveszteri bulival zárjuk. A szabadtéri színpadunkat
sokan azért is kedvelik, mert a kúria teljes
területe lezárható egy-egy esemény kapcsán, így könnyen biztosítható a zárkörű,
vagy csak kizárólag belépővel igénybe vehető rendezvény.
- A Jankovich-kúra ősfákkal borított parkjában májustól szeptemberig gyakoriak a
családi események, főleg esküvők, lakodalmak. A szinte mesébe illő kert méltó
környezetet biztosít akár a polgári, akár
az egyházi szertartásokhoz. Két nagy termünk egyenként 80-90 fő befogadására
alkalmas. A nagyobb lakodalmakat hat
– külön-külön 40-50 négyzetméteres –
23
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Gazdaság, vállalkozás
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„A megoldandó feladat is izgat, de hogy kikkel kell megoldani, az még jobban. Szeretek építkezni,
a szervezetépítés nagyon izgalmas dolog, szeretem a történetek emberi oldalát nézni, és nem utolsó
sorban szeretek sikeres csapatban focizni!”
Gíber Mihály

Székesfehérvár
Az INNOSKART IKT Klaszter nemzetközi
innovációs találkozót szervezett Székesfehérváron 2016. március 3-án, lengyel,
cseh, szlovák és nem utolsó sorban magyar partnereinek bevonásával. A rendezvény kiemelt célja volt, hogy a résztvevők
egymás tevékenységét és sikereit megismerve a visegrádi országok gazdasági
kihívásaira adjanak hatékony válaszokat
új regionális innovációs együttműködések
ösztönzésével.
Cikkünk a 28. oldalon

Munkahelyteremtés a BorgWarner-nél
Három és félmilliárdos, munkahelyteremtő és gyártáskapacitást bővítő beruházás projektzáróját tartották az amerikai tulajdonú, turbófeltöltőket gyártó
BorgWarner Oroszlány Kft. telephelyén. Bogár Attila ügyvezető igazgató elmondta, hogy az Új Széchenyi Terv keretében 913,7 millió forint uniós támogatásban részesültek.
Az ügyvezető hozzátette, hogy 50 új munkahely létrehozását vállalták a pályázat
keretében, így a bázislétszámuk immár az 1000 főt is meghaladja. Új technológiaként öt tengelyű marási folyamat bevezetését valósították meg, az elkövetkező évek feladata ennek a rendszernek a bővítése, fejlesztése lesz.

Tata
A Kemobil Zrt. több mint hatvan éves
múltra visszatekintő, ma is tisztán magyar
kézben lévő vegyipari vállalkozás. Alapvetően három fő téma köré csoportosíthatóak termékeik: vegyi alapanyagokat,
háztartási vegyi, és kozmetikai cikkeket
gyártanak. A napi termelésen túl - saját
laborjukban -, a folyamatos innovációra
is nagy hangsúlyt fektetnek.
Cikkünk a 38. oldalon
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Gíber Mihály sikeres csapatban szeret focizni

Sokrétű HR-tevékenység
az AGC-nél

Május 13-án ünnepli az autóüveg-gyártás elindítását Tatabányán a japán érdekeltségű AGC Glass Hungary Kft. A több
mint kilencszáz főt foglalkoztató üzem HR-igazgatójával, Gíber Mihállyal arról beszélgettünk, mit kell tenni egy ekkora
cégnek, hogy magához csábítsa, illetve megtartsa a gyártáshoz szükséges, magasan kvalifikált szakembereket.
– Kérem, foglalja össze röviden, mit kell
tudni a cégről!
– Az AGC Glass Hungary Kft. a tokiói
tőzsdén jegyzett, japán érdekeltségű AGC
üvegipari cégcsoport része. Az anyacéget
1907-ben alapították, mely folyamatosan
nőtt, terjeszkedett, és mára 51 ezer alkalmazottja van világszerte. Az üvegipar több
szegmensében érdekelt, az öblösüveg, azaz
a palackgyártás kivételével. Termékei között található a tv-képernyő, az ablaküveg,
a mobiltelefonok borítója, speciális üvegek
(optikai, üvegszálas), vagy az üveghez kapcsolódó vegyipari alapanyagok. Nagy tétel a
síküveg gyártása, ez 50-50%-ban építészeti,
illetve autóüveget jelent. Ezen a területen 17
ezer ember dolgozik Európában. Mi az európai központhoz tartozunk, és az autóüveg
gyártása a fő profilunk. A mi gyárunk vált
ebben a szegmensben a vállalatcsoport európai zászlóshajójává.
– Mikor jött létre a magyarországi leányvállalat?
– Az AGC Glass Hungary Kft-t 2004-ben jegyezte be a cégbíróság, a következő évben
zajlott a tatabányai gyár építése, majd 2006.
áprilisában indult meg a tömegtermelés, az
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első kiszállítások az autógyáraknak. Persze
előtte egy csomó tanúsítványt kellett beszerezni, hogy egyáltalán dolgozhassunk, szállíthassunk. Nem vagyunk babonásak, ezért
május 13-án ünnepeljük a termelés megkezdésének tízedik évfordulóját, másnap
pedig megrendezzük hagyományos családi
napunkat a gyönyörűen felújított Május 1.
parkban.
– Konkrétan mit állítanak elő, és kik a vevőik?
– Szélvédőt nem, csak oldalsó és hátsó autóüveget, valamint napfénytetőt gyártunk.
Az indulástól kezdve fokozatosan bővítettük munkatársaink számát, jelenleg 910 alkalmazottunk van, akik a maga nemében
egyedülálló csúcstechnológiát használva
végzik a termelést. Az üvegekre mindenféle alkatrészeket rászerelünk, hogy azok
beépíthetők legyenek a gépkocsikba. Az
európai autóüveg-piacon a másodikak vagyunk, mintegy 25-26%-os részesedéssel.
A kontinens összes autógyárának közvetlenül szállítunk, évente bő 4 millió autót
üvegeznek fel termékeinkkel. Legnagyobb
vevőnk a Mercedes, melynek már a kecskeméti gyár megnyitása előtt is szállítottunk

Németországba. A hazai értékesítés jelenleg az össztermék 8-10%-át teszi ki, minden
magyarországi autógyár a vásárlónk (Audi,
Suzuki, Opel). A kontinensen exportálunk
a Porsche, az itt gyártott Hyundai, a Volkswagen, a Skoda, a Fiat és a BMW számára.
– Milyen képzettség, kompetencia szükséges ahhoz, hogy valaki az AGC folyamatosan bővülő csapatának tagjává válhasson?
– Alapvetően műszaki jellegű szakemberekkel dolgozunk, az úgynevezett fehérgalléros
állományunk kb. 120 fő, alapvetően mérnökök (villamos, gépész, mechatronikai, vegyész), informatikusok és ipari programozók. Nagyon komoly technikusi gárdára
van szükségünk. Az üveggyártás magasan
automatizált tevékenység, ráadásul megszakítás nélkül zajlik, hetente hét napon át,
24 órában. Itt elektromos kemencék vannak,
melyeket nem lehet mindennap lehűteni
meg fölfűteni. Ezért sok gépészre, villanyszerelőre, elektrotechnikusra, stb. van szükségünk. A szereldei tevékenység (forrasztás,
ragasztás, szerelvényezés) végzésére pedig
az ún. klasszikus értelemben vett betanított
munkásokat, operátorokat várunk.
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– Egyre nehezebb jó szakembert találni. Mi
ezzel kapcsolatban az Önök tapasztalata?
– Ez pontosan így van. A pályázók száma
csökkent, hiszen ma már egyre több a munkahely, így több lehetősége van a munkavállalóknak, jobban válogathatnak. A mérnökök mellett a kék galléros állományban,
a technikusoknál, szakmunkásoknál, betanított munkásoknál is többet kell megszólítani, hogy megtaláljuk az alkalmas munkatársakat. Egy kicsit hígult a felhozatal is,
amíg három évvel ezelőtt tíz ajánlatunkból
tízet elfogadtak, ma ez a szám nyolcra csökkent, és tízből heten jelennek meg a munkát
felvenni. A fluktuáció is növekedett, 2013hoz képest (4,6%) 6%-ra, de ez az arány az
iparági összehasonlításban még viszonylag
jónak mondható.
– Mit tesz a gyár a jó szakemberek idecsábítása, illetve megtartása érdekében?
– Ez kétoldalú tevékenység. Egyrészt tudjuk és fontosnak tartjuk, hogy az AGC nem
egy elszigetelt valami az ipari parkban,
hanem része a társadalmi környezetnek,
ezért kiemelt fontosságot tulajdonítunk a
cég szerepvállalásának a város és környéke
életében. Támogatásokkal, odafigyeléssel
bizonyítjuk, hogy felelős, gondoskodó vállalat vagyunk, reméljük, hogy a kialakított
pozitív kép vonzó a munkát keresők számára. A másik oldalon a dolgozóinknak nyújtott előnyök, juttatások állnak, úgy gondolom, ezen a téren sincs okunk szégyenkezni.
– Beszéljünk először az AGC társadalmi
szerepvállalásáról!
– Nagyon fontosnak tartjuk az egészségügy
patronálását. Egy kialakított támogatási
rendszer keretében például tavaly ötmillió
forinttal járultunk hozzá MR készülék vá-

sárlásához a Szent Borbála kórház számára.
Megjelenünk támogatóként a családsegítő
intézeteknél is, számukra személygépkocsit adományoztunk. Támogatjuk az oktatást, szorgalmazzuk a felsőfokú műszaki
képzést, jó kapcsolatot ápolunk az Edutus
Főiskolával és a Tatabányai Integrált Szakiskolával. Vannak munkatársaink, akik a
főiskolán levelezősként tanulnak, többen
már diplomát is szereztek, sőt a nappalisok
között is vannak ösztöndíjasaink, akik már
itt dolgoznak nálunk. Fogadtunk örökbe intézményt, iskolát támogatunk, és időnként
a rendőrség munkáját is segítjük, tavalyelőtt
számítógépeket adományoztunk a megyei
rendőrkapitányságnak milliós értékben.
Aktívan részt veszünk különböző sporttevékenységek (cselgáncs, birkózás, női foci)
és kulturális rendezvények (Jazz szerda)
támogatásában is. Szoktunk szervezni szemétgyűjtési akciókat, tavaly például a „Te
szedd” program keretében a Turult és környékét tettük rendbe. Rendszeresen szervezünk véradásokat is a gyárban, most
is lesz egy alkalom márciusban. Szegény
sorsú családok beteg gyermekein is szoktunk segíteni, amikor méregdrága a műtét.
Tavaly közel egymillió forint értékben támogattunk ilyen műtéteket - nem feltétlenül
AGC-s alkalmazottaknak - alapítványokon
keresztül. Igyekszünk tehát komolyan venni a társadalmi szerepvállalást.
– A pénzügyi és cafetéria juttatásokon kívül milyen módon segítik dolgozóikat?
– Különböző településeken (Tatabánya,
Tata, Oroszlány) sportolási lehetőséget biztosítunk dolgozóinknak (edzőterem, fitnesz, uszoda). Minden évben veszünk színházbérleteket, speciális szerződésünk van
a „Mi mozinkkal”, a dolgozók a belépőkár-

tyájuk felmutatásával kedvezményt kapnak
a jegyvásárláskor. Részt veszünk különböző ösztöndíj-programokban, a „Tatabányán
otthonra találsz” programban szakértőként
tevékenykedünk. Most készítünk elő az önkormányzattal egy olyan szerződést, amely
elősegíti a távolról érkező dolgozók lakhatását. Például önkormányzati tulajdonú,
új építésű lakáshoz juthat a szakember, a
bérleti díj 60 %-át fizeti ő, 20-20 %-ot pedig
az önkormányzat illetve a cég vállal át. Öt
szociális jellegű, szintén önkormányzati tulajdonú lakásunk is van, melyek esetében
miénk a bérlőkijelölés joga.
– Mély átéléssel beszél a munkájáról.
Hogy lesz valakiből HR-szakember?
– Eredetileg gépészmérnök vagyok, 1985
óta dolgozom Tatabányán. A rendszerváltás
környékén pályamódosításra kényszerültem, akkor a műszaki szakemberekből túlkínálat volt, így mérnök-közgazdász, illetve nemzetközi menedzsment szakirányon
nemzetközi diplomát is szereztem a Budapesti Műszaki Egyetemen. A 90-es években
kerültem kapcsolatba a HR ügyekkel, a
Munkaügyi Minisztériumban dolgoztam,
elsősorban szakképzéssel és felnőttképzéssel foglalkoztam. 99-ben jöttem haza, és
2004-ig az akkori FCI (ma Delphi) beindításában vettem részt. 2005 elején jöttem át a
szintén induló beruházáshoz, az AGC-hez.
A megoldandó feladat is izgat, de hogy kikkel kell megoldani, az még jobban. Szeretek
építkezni, a szervezetépítés nagyon izgalmas dolog, szeretem a történetek emberi
oldalát nézni, és nem utolsó sorban szeretek
sikeres csapatban focizni!
Veér Károly
Fotó: Mazán Tibor
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A nemzetközi innovációs együttműködés erősítése üzleti partnerséggel

Székesfehérvár a V4 régiók
innovációs térképén
Az INNOSKART IKT Klaszter nemzetközi innovációs találkozót szervezett Székesfehérváron 2016. március 3-án, lengyel,
cseh, szlovák és nem utolsó sorban magyar partnereinek bevonásával. A rendezvény kiemelt célja volt, hogy a résztvevők
egymás tevékenységét és sikereit megismerve a visegrádi országok gazdasági kihívásaira adjanak hatékony válaszokat
új regionális innovációs együttműködések ösztönzésével.
Az EU-országok innovációs rangsorában a
visegrádi országok az EU-átlaghoz képest
alul teljesítenek, így a régiós vállalkozások
aránya is alacsonyabb a H2020-as innovációs együttműködésekben. Ezen a lemaradáson kívánt javítani az INNOSKART IKT
Klaszter programja, melynek kiemelt célja az
innovációban érdekelt szereplők közötti hálózatépítés. A nemzetközi eseményen megismerkedhettünk a legnagyobb lengyel magán
egyetemmel, egy cseh innovációs ügynök-

séggel, melynek már jelenleg is számos
partneri kötődése van városunkhoz, és nem
utolsó sorban egy civil szervezettel, mely az
IT, mint tudomány megszerettetését tűzte ki
céljául a fiatal diáklányok körében.
Az angol nyelvű program délelőtt a hálózati
együttműködésben rejlő gazdasági lehetőségeket ismertette az INNOSKART és szakértő
partnereinek vezetésével. Pintér Zsuzsanna, a házigazda INNOSKART IKT Klaszter
és a „V4mula” projekt vezető partnereként

köszöntötte a vendégeket. Ezt követően, az
Innovatív Klaszterek Országos Szövetsége elnöke, Körmendy Gál, a regionális gazdaságfejlesztésen belül a klaszterek értékteremtő
szerepéről beszélt.
Őt a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség főtitkára, Vadnai Gábor követte, aki a gépipar digitalizált átalakítására,
mint a régiók versenyképességét erősítő folyamatra mutatott rá.
Harmadikként dr Zombori Zita, klaszter-

A játékelmélet és a klaszterek kapcsolata
Zombori Zita, klaszterfejlesztési szakértő és kollégái az Európai Unióban elsőként állítottak fel
egy klaszterfejlesztési rendszert, melyben szerepelt az úgynevezett akkreditáció, ami a mai napig élő minősítési rendszere a hazai innovációs klasztereknek. Szakértőként együtt dolgozott
az Európai Bizottság TACTICS WorkingGroup-jával, mely különféle ajánlásokat dolgozott ki
a tagállamok részére a klaszterfejlesztés területén. Az elmúlt években pedig hasonló szerepet
vállalt a német gazdasági minisztérium tanácsadó testületében. Őt arra kértük, hogy foglalja
össze a Játékelmélet és Klaszterfejlesztés kutatáshoz kapcsolódó esettanulmány tapasztalatait.
- Azt vizsgáltuk meg, hogy a játékelméletből ismert aranyszabályok megjelennek, érvényesülnek-e a klaszterek együttműködéseiben, és ha igen, akkor milyen módon tudják ezt az ismeretet a klaszterek fejlődéséhez használni. Bebizonyítottuk, hogy a feltevésünk helyes volt, ezek
a szabályok igen is érvényesek a klaszterekre is, a hálózatok építésekor tehát érdemes ezekre
odafigyelni. A két vizsgált szervezet – az egyikük a székesfehérvári Innoskart, a másik pedig
egy dán klaszter – esetében jól kirajzolódott, hogy mennyire meghatározó az adott klaszter vállalatainak aktivitása, továbbá, hogy a klasztermenedzser milyen szerepet tölt be a vállalatok
együttműködésében, koordinálásban. Az elkészült esettanulmány több ponton is igazolta a
hazai klaszter eredményes működését, és reméljük a kutatásunkhoz kapcsolódó tapasztalataik
segítik majd további fejlődésüket.
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fejlesztési szakértő a Játékelmélet és a klaszterfejlesztés összefüggéseit és egy sikeres
esettanulmány tapasztalatait osztotta meg a
hallgatósággal. A délelőtt programját István
Katalin marketing szakértő előadása zárta,
aki a klaszter brand építéséről, mint a fenntartható klasztermarketing-szolgáltatási modellről beszélt gyakorlati példákat megosztva
a résztvevőkkel.
A délutáni szekciót az Európai Régiók Egyesületének főtitkára, Mr. Mathieu Mori nyitotta meg egy rövid vitaindító előadással,
majd a résztvevők kerekasztal beszélgetésen vizsgálták meg a civil- és az üzleti szféra együttműködésének hatását a regionális
versenyképesség javítására. Jó gyakorlatként
bemutatásra került a székesfehérvári Megtervezem – okos jövő lányoknak program.
A párhuzamosan szervezett másik délutáni
program már magyar nyelven zajlott, és a
gépipari- és energetikai vállalkozások, valamint az informatikai vállalatok közti innovációs együttműködések fejlesztését célozta.
Az esemény súlyát az adta, hogy a gépipari ágazat összességében a GDP körülbelül
35%-át, és az export 57%-át adja, a termelés
a Közép-dunántúli régióban a legmagasabb.
Az innovációs fejlesztések, IKT eszközökkel
támogatott gyártási folyamatok további fejlődési lehetőséget jelenthetnek mindkét ágazat
számára a digitalizációs átalakulási folya-

Erősödhetnek a szerb-magyar klaszterkapcsolatok
Zavargó Zoltán meghívott vendégként, Szerbiából érkezett az eseményre. Az Újvidéki Egyetem
egykori rektora – 14 éven át töltötte be ezt a tisztséget -, ma a szerb Energetikai Hatékonysági
Klaszter elnökeként tevékenykedik. Arra kértük, mutassa be röviden klaszterüket, és céljaikat.
- Elnökként a legfőbb feladatomnak tekintem, hogy minél szélesebb körben megismertessem
klaszterünk munkáját, tagjait. Több mint húsz tagunk van, az energiának, az energetikai hatékonyságnak minden ágát le tudjuk fedni – kivéve a biogáz-üzemet. A tapasztalataimat hasznosítva arra törekszem, hogy mielőbb szélesíteni tudjam nemzetközi kapcsolatainkat, együttműködéseinket. A magyar partnerek jól látható módon nálunk előbbre járnak. Mi még az
akkreditáció előtt állunk, szükségünk van a segítségre, a tapasztalatok átvételére. Ezért is örültem a meghívásnak, szívesen jöttünk tanulni, együttműködni. A klaszterek jelentősége egyre
inkább növekszik, magányos cégként nehéz ma a piacon láthatóvá válni. Partnercéget keresve
sokkal célravezetőbb egy klaszterhez fordulni, aki gyorsan, és hatékonyan képes megtalálni a
megfelelő jelöltet. Az INNOSKART klaszter egy megbízható, nemzetközileg is ismert partner,
hatékony közreműködő a nemzetközi klaszter együttműködések építésében.
- Szívesen dolgozunk együtt magyar klaszterekkel, partnerekkel, akik közül egyre többen vannak, akik érdekeltek a szerb piacon. Olyan együttműködésekre törekszünk, amelyekből mindkét fél előnyhöz juthat. Ilyen kapcsolatokat remélünk ettől és az ehhez hasonló találkozóktól
– zárta gondolatait a klasztervezető.
matokhoz kapcsolódóan. Az INNOSKART
meghívott vendége volt a Magyar Gépipari és
Energetikai Szövetség főtitkára, Vadnai Gábor, akivel Berkovich Gábor klaszter elnök
és a meghívott informatikai vállalkozások
képviselői a gépipar versenyképességét javító
K+F lehetőségekről, együttműködésekről beszélgethettek.

Az egész napos esemény a Visegrádi Alap
támogatásával valósulhatott meg, a V4mula
szerződött projekt keretében.

A nemzetközi innovációs együttműködés erősítése üzleti partnerséggel II.

Egy európai hét a vállalkozásokért
Több mint 40 ország, 200-nál is több városában zajlottak február első hetében a Startup Europe Week - SEW rendezvényei, amihez Székesfehérvár is csatlakozott. A fehérvári előadásokat az INNOSKART IKT Klaszter szervezésében az
Albacomp Innovációs Centrumban tartották meg.
A rendezvényen elsőként Mészáros Attila,
Székesfehérvár alpolgármestere beszélt a
város vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásairól és a vállalkozásokat támogató programjaikról. A város vezetése gazdasági célként tűzte ki, hogy európai szinten is jelentős
gazdasági erőcentrummá fejleszti Székesfehérvárt, így az európai régiókon átívelő esemény kiemelt lehetőség volt az eredmények
és a tervek ismertetésére. A városvezető szót
ejtett a versenyképes tudás- és alkalmazkodó
munkaerő-kínálatról, az alkalmazott kutatásokról, a vállalati innovációról. Beszédében
rámutatott a stabil helyi vállalkozások szerepére, és ismertette a megerősödő műszaki felsőoktatás eredményeit, az ide vonatkozó terveket. A további prezentációk során szó esett
– Minárovits Márton, ügyvezető igazgató
tolmácsolásában -, magáról a rendezvénynek
helyet biztosító Albacomp Innovációs Központ szolgáltatásairól, továbbá az itt folyó kutatásfejlesztési tevékenységről, az innovációs
tervekről.
A Magyar Kereskedőház meghívott szak-

értője – Meilinger Nikolett - az export irányú üzletfejlesztési lehetőségekről, valamint
különböző vállalkozást-támogató szolgáltatásokról, cégeket segítő piacszerzési lehetőségekről kínált részletes információt a hallgatóságnak.
Buda Csilla jóvoltából, a jelenlévők betekintést nyerhettek egy olyan újfajta üzleti partnerkeresést segítő adatbázisba is, amit a Fejér
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkatársai működtetnek az Enterprise Europe
Network vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó
hálózatán keresztül.
A Regionális Innovációs Ügynökség vezetője,
dr Szépvölgyi Ákos a hazai és nemzetközi
innovációt ösztönző pályázati lehetőségeket,
és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásaikat ismertette.
A szervező INNOSKART IKT Klaszter vezetője, Pintér Zsuzsanna, a klaszterfejlesztésben rejlő, regionális versenyképességet javító
tényekről beszélt. Egy nemrégiben készült
felmérés alapján kimutatható, hogy az akkreditált innovációs klaszterek KKV minősítésű

tagvállalatai mind export, mind növekedési
potenciál, mind foglalkoztatási hatás tekintetében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.
Az INNOSKART akkreditált klaszter nemzetközi partnerségein keresztül további lehetőségeket is kínál tagjai számára, jelenleg
a NATUREEF EU projektben, 9 klaszter nemzetközi együttműködésében dolgoznak az
energiahatékonyság területén működő vállalkozások nemzetközi piaci megjelenésének
támogatására.
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Veres Tibor elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Jancsó Péter
vezérigazgató közösen avatták fel a Graboplast új gyárát

Megindult a termelés a Grabo Design Padlógyárban

A miniszterelnök avatta fel az új padlógyárat Tatabányán

6,2 milliárdos beruházás a Graboplastnál
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke mondott beszédet a Graboplast állami támogatással, összesen 6,2 milliárd forintból megvalósult új tatabányai gyárának avatóünnepségén. A beruházás része annak a 8,7 milliárd forintból
2017-ig megvalósuló programnak, amelynek köszönhetően tovább bővül a vállalat exporttevékenysége, és több mint 20
százalékkal emelkedik alkalmazottainak száma. A Grabo Design Padlógyárban új technológiával előállított, különleges
padlóburkolók készülnek, melyek piaca világszerte 10 százalék feletti növekedést mutat.
A Graboplast ünnepélyes keretek között
adta át új tatabányai gyárát, melynek köszönhetően a vállalat két dinamikusan
növekvő piacú termékcsoport, az LVT
(LuxuryVinylTile), és az irányfüggetlen
homogén padlók területén számít jelentős
árbevétel-növekedésre. A gyár avatásán
beszédet mondott Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Schmidt Csaba,
Tatabánya polgármestere, Veres Tibor, a
vállalat fő tulajdonosának, a Wallis Zrt.-nek
az elnöke, valamint Jancsó Péter, a Graboplast Zrt. elnök-vezérigazgatója.
– Ma azt mondhatjuk, hogy a Graboplast az elmúlt évtizedben a sport- és járműpadló-gyártásban nemcsak a magyar piacot nőtte ki, de az európait is: öt kontinens 80 országába szállít. Egy
olyan cégről beszélünk, amelynek a teljesítményét minden nap tesztelik, táncosok, sportolók és
utasok százezrei hajtják végre a minőségi teszteket nap mint nap – mondta avató beszédében
Orbán Viktor.
– Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a most átadásra kerülő beruházással a Graboplast egy
újabb lépést tesz abba az irányba, hogy egy magyar világcég legyen. Többről beszélünk tehát,
mint egy új gyár által biztosított 120 új munkahelyről. Bár minden egyes munkahelyet meg kell
becsülni, a 120-as szám pedig magyar mértékkel
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mérve komolynak tekinthető, tehát nem becsüljük le a mostani beruházásnak azt a jelentőségét,
hogy 120 új munkahelyet hoz létre, de túl is tekintünk ezen, mert abban reménykedünk, hogy
ez a beruházás ennél többet fog adni a magyar
gazdaságnak – tette hozzá a miniszterelnök.
A Grabo Design Padlógyár egy egyedi kormánydöntésnek (EKD) köszönhetően készült el. Az EKD keretében a magyar állam 3
milliárd forinttal támogatja a győri székhelyű vállalat 2017-ig megvalósuló 8,7 milliárd
forintos beruházási programját, melynek
célja a Graboplast exportpiacainak fejlesztése. A speciális padlógyártás területén meghatározó, tavaly közel 18 milliárd forintos
árbevételt elért, magyar tulajdonban álló
győri vállalat padlóit jelenleg több mint 80
országban használják, így a vállalat árbevételének mintegy 90 százaléka jelenleg is az
exportpiacokon keletkezik. A programnak
köszönhetően a társaság árbevétele az eddigieknél is nagyobb ütemben növekedhet.
A tavaly 110 éves Graboplast beruházási
programjának első lépcsője a Tatabányán
6,2 milliárd forintból felépült gyár, melyben
olyan új technológiával előállított különleges padlóburkolók készülnek, melyek piaca
világszerte 10 százalék feletti növekedést
mutat. Az exporttevékenység fejlesztésével

a vállalat célja, hogy folytassa azt az utat,
melyen az elmúlt évtizedben elindult: a
speciális padlógyártók meghatározó európai szereplőjeként úgy növelje piaci súlyát,
hogy az új padlótípusok területén átlag feletti növekedést érjen el.
Az új tatabányai gyár mellett a Graboplast
Kecskeméten is jelentős összeget fektet be a
következő időszakban, melynek segítségével a cégcsoport több mint 20 százalékkal,
összesen 120 fővel növeli alkalmazotti létszámát 2017 végéig. A vállalat kecskeméti
parkettagyárában olyan beruházást tervez,
mely lehetővé teszi versenyképességének,
és ezáltal exportbevételeinek további növekedését is.
A környezettudatosság jegyében a Graboplast 2013 óta feldolgozza a gyártási tevékenysége során keletkező PVC hulladékot,
és az erre szolgáló őrlő berendezésekkel
saját maga számára állít elő újrahasznosítható PVC granulátumot. Az állami támogatásnak köszönhetően az újrafeldolgozás a
jövőben kiterjedhet majd más vállalatoktól
vásárolt PVC-hulladékra is.
VK
Fotó: Mazán Tibor
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Török László ügyvezető igazgató

„Innovatív formai megoldásért különdíj”

A Grundfos újabb elismerése: Zöld Béka Díj
Egy jelentés ne csak informatív legyen? A vállalatok környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalását és eredményeit tükröző beszámolók adattartalma mellett a forma is számít, sőt a kettő összhangja versenyen is megmérettetik?
A Deloitteennek jegyében immár tizennegyedik alkalommal hirdette meg a Zöld Béka Díjat, vagyis a Közép-Európai
Fenntarthatósági Jelentés Díjat.
2015 decemberében 13 országban döntöttek
a szakmai zsűrik arról, kik a legjobb fenntarthatósági jelentést készítő cégek. A magyar zsűri tagjai Csete Mária, a BME Környezet-gazdaságtan Tanszékének vezetője,
Márta Irén, a BCSD Hungary igazgatója
és Szigeti Péter, a Professional Publishing
Hungary tartalomfejlesztési vezetője, a Kreatív volt főszerkesztője voltak. A Grundfos
Magyaroszág Gyártó Kft., egyedi jelentésének köszönhetően, az „Innovatív formai
megoldásért” különdíjat kapta.
A 2016 februárjában közzétett elismerés annak a 80 oldalas háromdimenziós színvonalas kiadványnak szól, amit a cég szlogenje
jegyében állítottak össze: „Minden nap teszünk egy jobb világért=Fenntarthatóság”.
A kétévnyi tevékenység láttatása a dolgozók, partnerek, a tatabányai és székesfehérvári közösségek, vásárlók számára egyaránt
készült összegzés Felelős üzletvitel, Fenntartható termékmegoldások, Munkavállalói
kompetenciák, Környezeti lábnyom, Munkahelyfejlesztés, Helyi közösség erősítése
fejezetekkel.
Török László ügyvezető igazgató így ös�szegzett:
– A fenntarthatóság a Grundfos vállalatai számára – így számunkra is – azt jelenti, hogy gaz-

dasági eredményeinket úgy érjük el, hogy eközben szerepet vállalunk a környező társadalom
fejlesztésében, folyamatosan csökkentjük a környezetre gyakorolt hatásainkat, fejlesztjük a termékeinket és dolgozóinkat, figyelünk a vevőink
bizalmára, mindezt azért, hogy a GMH számára
fenntartható üzletmenetet biztosítsunk.
A jelentés összeállításában 35 munkatárs
tevékenykedett. A csapatmunkát Urbán
Katalin CSR- és kommunikációs szakmai
vezető fogta össze. A munkafolyamatról
kérdeztem.
– Hogyan álltak neki egy ekkora anyag
feldolgozásának? A konkrét fenntarthatósági jelentés/eredmény témák feldolgozásában mit tartottak a legfontosabb szempontoknak?
– A kiadvány fókusztémáit a Grundfos cégcsoport fenntarthatósági stratégiája adta,
ezen belül pedig a dolgozóink körében
végzett felmérés alapján határoztuk meg,
melyik téma szerepeljen részletesebben, nagyobb súllyal. A csapat nagyon hatékonyan
dolgozott az összeállításon. Szinte nem volt
olyan szervezet, amelyik ne vett volna részt
valamilyen formában, akár adatokkal, akár
képekkel, vagy valamilyen ötlettel. Mindenkit motivált, hogy megmutassa, mi mindent

tett ő és a csapata a Grundfos sikeres működése érdekében.
– Mi jelentette a legnagyobb nehézséget a
pályázati kiírásban illetve a megvalósításban?
– Az volt a célkitűzésünk, hogy olyan jelentést készítsünk, amely valóban az olvasók
számára érdekes témákról szól. Ez magával hozta azt a kihívást is, hogy megtaláljuk az eredmények bemutatása és a jelentés
emészthető hossza közti egyensúlyt. Egyik
fehérvári dolgozónk, Simon Károly ötlete
volt, hogy az érdeklődés felkeltése érdekében háromdimenziós képekkel illusztráljunk, és ez az innováció hozta meg a különdíjat is.
– Az elkészült pályamunka hogyan viszi
előre a szervezetet, hogyan hasznosulhat?
– A vállalat kétévente készíti el beszámolóját, a friss jelentésnek most tavasszal áll neki
a csapat. Ismét valami újon, valami máson
törjük a fejünket, de ez egyelőre maradjon
titok. Annyit azért elárulhatok, hogy törekszünk a fiatal generáció megszólítására, interaktív bevonására.
Dr. Göde Andrea
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A kitüntetést vehetett át a dunaújvárosi székhelyű Corner Trade Kft.

Az „Év Vállalkozása”
A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara „Év Vállalkozása” díját a középvállalati kategóriában 2016-ban a Corner
Trade Kft. vehette át. A kitüntetést ünnepélyes körülmények között az érdekvédelmi szervezet elnöke, Králik Gyula, és
a kereskedelmi tagozat elnöke, Horváth Attila adta át a tulajdonos-cégvezetőnek, Grábics Gábornak. A kamara ezzel a
díjjal a cégcsoport több mint húsz éves munkáját értékelte.
- A Corner Trade Kft., annak tulajdonosi köre számos szolgáltatást, vállalkozást indított el az elmúlt
két évtized alatt a városban, illetve az országban,
cégcsoportot kiépítve. A történet 1994-ben a dunaújvárosiak által jól ismert édességbolttal kezdődött,
ahová a 6 és 8 órás mozielőadás előtt mindenki betért egy kis dunakavicsért, francia drazséért, zselés
cukorért. Ott indult az első kis pénzváltó, majd a
mellette lévő dohányboltból alakítottak ki borszaküzletet. Később e kettő adta át helyét a ma ismert
színvonalas kávézónak, étteremnek. Közben sorra
nyíltak meg a cég, később a cégcsoport pénzváltói,
jelenleg 15 magyarországi városban 17 pénzváltót,
10 zálogházat üzemeltetnek, 160 saját dolgozónak és
50 külsősnek adnak állandó munkát. A dunaújvárosi személyszállítást megújító Sárga Taxi fő részvényesei, emellett foglalkoznak még ingatlan befektetésekkel, bérbeadással, könyvelő cég üzemeltetésével.

Nagy hangsúlyt fektetnek a nehéz helyzetben élők
támogatására, programokat, szociális ételosztásokat
támogatnak. Kezdetektől szerepet vállalnak aktív
tagként az önálló városi kamara működésében. Az

elmúlt évben nagy segítséget nyújtottak a mesterképzésben, -vizsgáztatásban, több munkatársuk is
sikeres vizsgát tett – hangzott el a méltatás az
ünnepségen.

Sok jogszabály változott 2016. január 1-jétől

„KISZÖV” Szakmai Konferencia
Január végén tartotta meg ilyenkor szokásos Szakmai konferenciáját a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség
„KISZÖV”. A konzultációval egybekötött találkozó előadásai a vállalkozói szektort érintő 2016. évi jelentős jogszabályváltozásokról szóltak. Az eseménynek – hasonlóan a tavalyi esztendőhöz – a tatabányai Edutus Főiskola adott helyet.
A reggeltől késő délutánig tartó szakmai napot
dr. Petőcz Erzsébet, a „KISZÖV” ügyvezető
igazgatója nyitotta meg, majd felkérte Ströcker
Zoltánt, a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal igazgatóját, hogy tartsa meg köszöntőjét, aki beszédében röviden összefoglalta az állami bürokrácia-csökkentő program
céljait, lényegét.
Ezt követően dr. Dorogi Rajmund, a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal főosztályvezetője tájékoztatta a megjelenteket a megváltozott munkaképességűekkel kapcsolatos új
jogszabályokról. A főosztályvezető előadásához kapcsolódott a hivatal főigazgató-helyettesének mondandója is, Popovics Réka a megváltozott személyeket érintő – már lezárult és
most előkészítés alatt lévő - európai uniós projektekről, az abban rejlő lehetőségekről beszélt.
A NAV Komárom-Esztergom megyei Igazgatóságától négy szakértő is érkezett: Harmat
Ferencné, ügyfélkapcsolati osztályvezető az
ART-ről, a járulék és SZJA-változásokról adott
tájékoztatást, Csuka Henrietta, igazgatási osztályvezető az ÁFA-változásokról szólt, Nemesné Mészáros Erika, ügyfélkapcsolati ügyintéző a Társasági adótörvény, valamint a KATA és
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KIVA új szabályaira hívta fel a figyelmet, végül
a délelőtti program zárásaként Wünsch József,
ügyfélkapcsolati ügyintéző az Illetéktörvény
módosított elemeit ismertette.
A szendvicsebédet követően még két előadás
következett: Hajasné dr. Hertlendi Valéria, főosztályvezető a Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályát
képviselte, és a területüket érintő aktuális információkról, igénybe vehető pályázatokról a legfontosabb tudnivalókat tárta a hallgatóság elé.
Végül, de nem utolsó sorban, az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. képviseletében Kálmán Edina, szakmai vezető ajánlotta

a GINOP 5.3.1 és GINOP 5.3.2 programokat a
vállalkozások figyelmébe, melyek a kkv-k számára nyújt 100%-os támogatást a rugalmas
foglalkoztatás bevezetéséhez.
Dr. Petőcz Erzsébet megköszönte a meghívott
szakértők munkáját, a magas színvonalú tájékoztatást, valamint a vállalkozásvezetők jelenlétét, érdeklődését. A szervezet fontosnak
tartja, hogy segítséget nyújtson tagjainak, a
megye vállalkozóinak a jogszabályi változások nyomon követésében, alkalmazásában, és
egy-egy ilyen szakmai konferencia erre kitűnő
alkalmat teremt.
-réz
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Jelentkezzen Minőségi Díjra!

Magyarország - Elkezdődött a jelentkezési időszak a Magyar Turizmus Zrt. egy évtizede sikeresen
működő programjára. A Magyar Turizmus Minőségi
Díj elnyerésére 2016. március 31-ig lehet pályázni.
A védjegytulajdonos Magyar Turizmus Zrt. pályá-

Új a piacon, hosszú élettartamú, korroziógátló fagyálló

Prémium kategóriás
autókba a legjobb
A tatai székhelyű Kemobil Zrt. több mint hatvan éves múltra vis�szatekintő, ma is tisztán magyar kézben lévő vegyipari vállalkozás.
Alapvetően három fő téma köré csoportosíthatóak termékeik: vegyi
alapanyagokat, háztartási vegyi, és kozmetikai cikkeket gyártanak.
A napi termelésen túl - saját laborjukban -, a folyamatos innovációra
is nagy hangsúlyt fektetnek. Vezető autós termékcsaládjuk éllovasa
a minden tekintetben levédett, és több mint negyven éve töretlenül
sikeres Brigeciol autó motorblokk mosófolyadékuk.
Az idén egy új fejlesztésű, dupla élettartamú, és egyúttal korrózióvédelmet nyújtó fagyálló folyadékkal rukkoltak elő. Minderről Szakál
Péter elnök-igazgató beszélt lapunknak.
- A tavalyi év fejlesztési eredménye a dupla élettartamú, és emellett
korróziógátló fagyálló folyadékunk. A
szokásos 1-2 év helyett, 4-5 éven át bent
maradhat az autóban, sőt a rozsdásodás ellen is védi az autó hűtőjét. Picit
lesz csak drágább az eddig megszokott
termékeknél, így mindenképpen gazdaságosabb lesz társainál. Az sem elhanyagolható szempont továbbá, hogy
a ritkább csere épp a felére csökkenti
majd a környezetszennyezést. Még
belegondolni is rossz, hogy vajon mi
történik ma az autókból leengedett,
használt fagyálló folyadékokkal. Sajnos azok zöme vagy a talajba, vagy a
csatornákba kerül. Így nem nehéz belátni, hogy már azzal is sokat tehetünk
a környezetünkért, ha a jövőben az új
fagyálló terméket választjuk, mert így
biztosak lehetünk benne, hogy hozzájárultunk akörnyezetszennyezés csökkentéséhez.

- A dupla élettartamú, korróziógátló
fagyállónkat minden autóba jó szívvel ajánlhatjuk. Várhatóan a prémium
kategóriájú autók tulajdonosai érdeklődésére számíthatunk, mert drága
autójuk hűtője minimális plusz költségért cserébe korrózióvédelmet kap, és
mivel a nitrát-, szulfát-és szilikátmentes tartalom megfelel a G12-es szabványnak, az új fagyálló folyadék egy
igazán jó ajánlatnak számít. A termék
már készen van, most a csomagolásán,
a piacra juttatásán dolgozunk.

zati programjának célja az, hogy a szolgáltatókat,
kis- és középvállalkozásokat segítse minőségi munkájukban, igazodási pontokat kínáljon a minőségfejlesztéshez, és jobb piacra jutási lehetőségeket
biztosítson számukra, hiszen Magyarország pozitív
imázsának építéséhez és a magyar turizmus versenyképességének fenntartásához, növeléséhez
nélkülözhetetlen a minőség. A pályázaton sikeresen szereplők elnyerik a Magyar Turizmus Minőségi
Díjat, ami három évig érvényes.

Ister-Granum EGTC

közgyűlés

Esztergom - Március másodikán tartotta soron következő ülését az Ister - Granum EGTC Szenátusa
és Közgyűlése. A 82 tagot számláló határon átnyúló
önkormányzati társulás két döntéshozó szerve elfogadta a szervezet 2015. évi pénzügyi beszámolóját,
és 2016-os munka-, és pénzügyi tervét. Nagy Péter igazgató, beszámolt a 2015. október 30-i ülés
óta eltelt időszak eseményeiről. Elmondta, hogy az
elmúlt hónapokban tovább folytatódott a szlovák –
magyar határon átnyúló programra tervezett projektek előkészítése, tervezése. Ezek közül a három
legjelentősebb terület a helyi termék-hálózat további fejlesztése, a Szob-Párkány közti kerékpárút,
illetve a hozzá kapcsolódó kerékpáros szolgáltatói
hálózat megvalósítása, illetve a vállalkozási – logisztikai övezet kialakítására tett törekvések összehangolása. Felkeresi a régió településvezetőit is, és
a beszélgetésekben felmerülő fejlesztési lehetőségeket is beépíti az EGTC programtervezetébe.

-réz
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Szöllősi Mihály az „Év bortermelője” kitüntetés átadásakor

Elhunyt a huszonötödik „Év bortermelője”

Utolsó beszélgetés Szöllősi Mihállyal

Alig egy héttel a lapzárta előtt kaptam lehetőséget, hogy interjút készíthessek Szöllősi Mihállyal, aki a közelmúltban vehette át a magyar borászok legnagyobb elismerését, az „Év bortermelője” díjat. Ez a cím a szakma
Kossuth-, vagy Oscar-díja, és eddig éppen huszonöten érdemelték ki. Az írás formábaöntése közben érkezett a
hír, hogy interjúalanyom hirtelen visszaadta lelkét teremtőjének. Szöllősi Mihály 67 éves volt.
Szöllősi Mihály 1949-ben született a
Szolnok megyei Mezőtúron. Pályája elején agrármérnökként kezdett el dolgozni a Bicskei Állami Gazdaságban, majd
a termelőszövetkezetben. Közben elvégezte a Kertészeti Egyetem növényvédő
szakát, majd a kertészeti pályát tanításra cserélte, tizenöt évig volt a Jávorka
iskolában gyakorlati oktatásvezető. Bár
kertészeti tárgyakat oktatott, mindvégig
a borászat és szőlészet maradt a szenvedélye.
Saját bort harminchét évesen kezdett
el készíteni Látó-hegyi pincéjükben,
akkor még elsősorban a barátoknak,
ismerősöknek. Miután sikeresen szerepelt különböző borversenyeken, 1999ben megvásárolta Neszmélyen a Zichy
grófok által 1830-ban épített, felújításra
szoruló pincét, s sikere azóta is töretlen
volt a ma már 35 hektáron termelt kiváló
borokkal, melyek nemzetközi szinten is
eredményesen szerepelnek.
Tavaly Szöllősi Mihály, aki hat év után
került újra a jelöltek közé, elnyerte a
2015-ös „Év bortermelője” címet a Magyar Bor Akadémia döntése alapján, s
ezzel újra kiemelt figyelem irányult a
neszmélyi borvidékre. És hogy miért
pont ő? Erről így nyilatkozott:
– Amióta a Szöllősi pincészet működik, elejétől fogva a minőséget, a tisztességet, a hitelességet tűztük a zászlónkra. Mindig próbáltunk jó minőségű, ár-érték arányban elérhető
borokat készíteni, és nagyon jó eredményeket
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érünk el borversenyeken. Nem alkudtunk
meg, 1999 óta folyamatosan fejlesztünk annak érdekében, hogy még jobb minőséget tehessünk az asztalra.
Szöllősi Mihály egyik itala többek között a Magyar Tudományos Akadémia
bora címet is elnyerte, de a TOP 100
Legjobb Magyar Bor verseny második
helyét is kiérdemelte, s a társadalmi
szerepvállalás terén is aktívan dolgozott. Ő volt a Tatai Hegyközség elnöke,
valamint a Zsigmond Király Borlovagrend nagymestere, tagja az MBA-nak,
s a Neszmély-Tata borút elnökségének.
Elkötelezettségét példázza az is, hogy
részt vett a közép- és felsőfokú szőlészeti-borászati szakmai képzésekben,
társadalmi rendezvényeket, szervezeteket, iskolákat támogatott, számos szakmai rendezvényt szervezett. Beszélgetésünkkor újabb terveket fogalmazott
meg, gondolatai a birtok fejlesztése, a
minőség javítása körül forogtak:
– Elértük a borászatok között a középméretű kategóriát, nem nagyon szeretnénk ennél
nagyobbak lenni, a szőlőtelepünket viszont
tovább kívánjuk fejleszteni. Most újra telepítünk fajtaváltás keretében, megvan az engedélyünk, tavasszal 6 hektárra, így az idén
35-ből 29 hektár már megújul. Ezek mind
fehér fajták, hiszen én fehérboros borásznak
tartom magam, hét fajta van, ami támogatással telepíthető. Mindig új technológiák
jönnek, mindig van fejlesztési lehetőség. A

kereskedelmünket kéne rendbe tenni, abban
hiányosságaink vannak. Neszmélyen van
a pince, de az ültetvényeink Tatán vannak:
Látó-hegy, Grébics-hegy. A Neszmélyi
Borvidéken a minősítés szempontjából a
Grébics-hegy a legjobb. Itt szeretnénk egy
látványpincét létrehozni, nagyon hiányzik a
környékre egy ilyen!
Búcsúzóul nem kis büszkeséggel mesélt
a nemrég lezajlott díjátadóról, ahol Áder
János köztársasági elnök jelenlétében
vehette át az „Év bortermelője” kitüntetést:
– Mi ültünk a díszasztalnál megtisztelt bennünket a köztársasági elnök úr a feleségével,
valamint a Bor Akadémia főtitkára, és országgyűlési képviselőnk, Bencsik János is,
szintén a feleségével. Nagy sikere volt a borainknak, Áder úr ugyan inkább vörösboros,
de amikor megkóstolta ezeket a fehérborokat,
azt mondta, hiányosságai vannak, és el fog
jönni hozzánk Neszmélyre. Természetesen
meghívtuk, reméljük élni fog vele.
Kaptam még kóstolónak két üveg jófajta neszmélyi bort, majd kézfogással
búcsúztunk, a mielőbbi viszontlátás
reményében. Szöllősi Mihály azóta már
a mennyország lankás tájain igyekszik
meghonosítani a legjobb szőlőket, Szent
Péterrel kvaterkázik, nekünk meg a
gyász, és a kiürült borosüveg maradt.
Kedves Mihály! Nyugodj békében!
Veér Károly
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Tatabánya - Aktuális munkaerő-piaci információkról tartott szakmai fórumot a megyei kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya a megyei kereskedelmi
és iparkamarával közösen. Dr. Szerencsés László,
a kamara elnöke nyitotta meg az elsősorban vállalkozók számára szervezett találkozót. Elmondta,
a kamara legfontosabb feladata a gazdaság fejlesztése és a szakképzés. Tehát a két szervezet fő
találkozási pontja a pályaorientáció. Hajasné dr.
Hertelendi Valéria foglalkoztatási főosztályvezető az idei programokról, a hazai és uniós forrásból
finanszírozott támogatási lehetőségekről beszélt. A
megyében 6700 regisztrált munkanélküli volt decemberben, ez a szám az országos átlag alatt van.

Genfi Autószalonon

Genf-Esztergom – A modell indiai sikerét követően a Suzuki a Genfi Autószalonon az európai
közönségnek is bemutatja új modelljét, a Balenót.

Sebestyén Balázs ügyvezető

Projektzáró a Delphi tatabányai gyárában

650 új munkahelyet
hoztak létre
Az autóipari elektromos csatlakozókat gyártó Delphi tatabányai üzemében sajtótájékoztatón ismertették a 2013-ban indult, és most lezárult projekt eredményeit. Sebestyén Balázs a Delphi Connection
Systems kelet-európai igazgatója, tatabányai ügyvezető elmondta,
hogy a beruházás összértéke 3,33 Mrd forint volt, amelyből 996 millió az uniós és állami támogatás, a fennmaradó részt pedig önerőből
finanszírozták.
– A beruházás keretében 25 darab fröccsöntő gépet, automata összeszerelő gépsort és
egyéb gyártó berendezéseket telepítettünk
ide, korszerű szerszámokat vásároltunk.
Mindez válasz a piaci igényekre, így tovább
erősödhet a cég piaci pozíciója – mondta el
tájékoztatójában Sebestyén Balázs.
Az ügyvezető igazgató hozzátette,
hogy a projekt eredményeként a vállalt 50 új munkahely megteremtésével
szemben 650 fővel bővítették a létszámot.
Schmidt Csaba, Tatabánya MJV polgármestere kiemelte, hogy a Delphi a
város legnagyobb munkáltatói közé
emelkedett, nyugodtan nevezhetjük
őket a válság nyerteseinek, hiszen
megduplázták dolgozói létszámukat.
– Infrastrukturális beruházásokkal, buszöböl és új buszmegálló építésével a város
továbbra is segíteni kívánja a megnövekedett létszámmal működő gyár életét, a
dolgozók munkába jutását – tette hozzá a
városvezető.
A Delphi korábban a Bain Capital amerikai pénzügyi befektetőcsoport tulaj-

donában lévő FCI cégcsoporté volt,
majd 2012 októberében az FCI járműipari csatlakozókat gyártó divízióját
felvásárolta a szintén amerikai tulajdonú Delphi Automotive, a gyár a továbbiakban a Delphi Connection Systems
Hungary Kft. néven működik.
A Delphi 1991 óta van jelen Magyarországon, azóta 66 milliárd forintot fektetett be. A cégcsoport jelenleg három
gyárat működtet az országban: Tatabányán, Balassagyarmaton és Szombathelyen, több mint 3000 főt foglalkoztat.
A gyárakban globális autógyártók számára készülnek járműipari csatlakozóelemek.
A Delphi Automotive elektronikai alkatrészek és technológiák piacvezető
szállítójaként ismert világszerte az
autóiparban, a haszongépjárművek piacán és más piaci szegmensekben, nagyobb technikai központjaival, termelőüzemeivel és ügyfél-kapcsolattartó
központjaival 32 országban van jelen
világszerte.
TO

Az autó műszaki újdonságai – az új generációs
platform, a BOOSTERJET motor és az SHVS enyhe
hibridhajtás – a jobb üzemanyag-hatékonyságot
szolgálják. A Baleno Indiában készül, az európai
forgalmazás áprilisban indul.

Duális

képzési fórum

Székesfehérvár - Százakat vonzott az FMKIK duális felsőfokú képzési fóruma. A rendezvényen a régió gazdasági szereplői, a duális képzésben résztvevő egyetemek, főiskolák és vállalkozások vettek
részt. Együttműködési megállapodást írt alá a kamara és az Óbudai Egyetem. ”A jövő munkaereje
akkor lesz piacképes, ha duális képzésben vesznek
részt a diákok és a gazdaság szereplői. Az FMKIK
elkötelezett a felsőfokú duális képzés népszerűsítése, a pályaorientáció támogatása iránt, hiszen az
oktatási és a gazdasági szereplők együttműködésével valósítható meg sikeresen a gazdaság és a
munkaerő-piac igényeinek megfelelő szakemberek
képzése” - hangzott el Radetzky Jenő, az FMKIK
elnökének nyitóbeszédében.

Erasmus

pályázat

Veszprém - A Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara (VKIK) pályázatot hirdet leendő, új és
tapasztalt vállalkozók részére az Európai Bizottság
által támogatott Erasmus Fiatal Vállalkozóknak
programban való részvételre. Az Erasmus Fiatal
Vállalkozóknak egy határokon átnyúló program,
mely fiatal vagy leendő vállalkozásoknak nyújt lehetőséget arra, hogy a programban résztvevő országokban működő tapasztalt cégektől aktív munkavégzés keretében tanulhassanak.
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www.justdoo.hu

A hatékony szervezet titka a jó folyamatszervezés, az időmenedzsment

Kell egy feladatkezelő: JustDoo!
Ki ne tapasztalná nap mint nap, hogy képtelen fejben tartani munkahelyi, vagy magánjellegű teendőit. Sokan, sokféle
módszerre esküszünk: van, aki határidőnaplót használ, van, aki a cetlikre esküszik, a szerencsésebbeknek titkárnőjük
van. Mégis előfordul, hogy a kiadott feladatok elsikkadnak, vagy, ha el is készülnek, rendszerint csak mi nem tudunk
róla. Valljuk be, olykor saját feladataink között is akad olyan, amelyik hasonló sorsra jut. A probléma orvoslására Horváth Győző, időgazdálkodási szakértő tanácsait kértük.
- Hogy látja, hol tartunk a feladataink szervezése terén? Melyek a legsarkalatosabb
problémák ezen a téren?
- Egyre több munkát, egyre rövidebb idő alatt
kell elvégeznünk. Erre a problémára elsőként
Amerika reagált, sajnos mi magyarok ezen a
téren még gyerekcipőben járunk. A vállalkozások hatékonysága - bármely területet is nézzük
-, még nagyon elmarad a nyugat-európai vagy
amerikai cégekétől. A helyzet javulni látszik,
egyre többen használnak valamilyen szoftvert a feladatok kezelésére a cetlizés helyett.
A szándék tehát már megvan, de a használt
eszközök – táblázatkezelők, naptárak – csupán
kezdetleges, és nehézkes megoldást nyújtanak
a feladatok kezeléséhez. Ha sok feladatunk
van, ha mások munkáját is irányítanunk kell,
vagy ha többen dolgozunk együtt csapatmunkában, akkor ehhez már kell egy olyan alkalmazás, ahol megoszthatjuk, delegálhatjuk,
kiadhatjuk a feladatokat, csatolhatunk információkat, ahol nyomon követhetjük és kézben
tarthatjuk a folyamatokat.
- Milyen a jó feladatkezelő rendszer? Miért
érdemes a JustDoo mellett dönteni?
- Fontos, hogy gyorsan bevihessük a feladatokat és bárhonnan elérhessük azokat, azaz
egy felhő alapú, interneten keresztül használható szolgáltatásra van szükségünk. Olyan
szoftvert kell használnunk, ahol a feladatokat, projekteket meg tudjuk osztani munkatársainkkal, amin keresztül megbeszélhetjük
a problémákat, és azonnal reagálhatunk a
felmerült kérdésekre. Szükséges az is, hogy
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a feladatokat ki tudjuk adni másoknak, és ez
alapján számon is tudjuk kérni. A JustDoo egy
ilyenszolgáltatás, amely azon kívül, hogy támogatja az említett feladatokat, támaszkodik a
modern időgazdálkodási elvekre is (GTD).
- A számítógépünk nincs mindig velünk. Hogyan küszöbölhetjük ki a cetliket az irodánktól távol?
- Az adatokat az internetről bárhonnan elérhetjük, de használhatjuk erre a célra a mobiltelefonunkat is. Ehhez csupán néhány kattintással telepítenünk kell a JustDoo alkalmazást,
mely mind Android, mind pedig IOS (iPhone,
iPad) alapú eszközünkön futtatható. A mobil
eszközünk alkalmas arra is, hogy időben jelezzen egy határidős eseményt, vagy feladatot,
sőt a gépelést is kiválthatjuk hangjegyzetek
felmondásával.
- A napi rutin feladatok szervezésén túl miben képes segíteni egy vezető munkáját a
JustDoo feladatkezelő?
- A JustDoo segíti a munkafolyamatok tervezését, nyomon követését. A vezetők a JustDooban láthatják a projektek haladását, rálátnak
a beosztottak aktuális vagy tervezett munkáikra. Az eszköz használatával úgy adhatnak
át információt egymásnak, hogy az senkinek
sem jelent plusz adminisztrációt, ugyanakkor
valamennyi fél számára lehetővé teszi a hozzászólást, a folyamatokba való beavatkozást. A
feladatkezelő tehát rálátást ad az elvégzett és
tervezett feladatokra, így a munkatársak értékelését is segíti. Feketén-fehéren mutatja, hogy

ki, mit végzett el, milyen eredményeket ért el.
Így a valós teljesítményről kapunk képet.
- Időgazdálkodási szakemberként tanácsokkal, e-bookokkal is segítik a vállalkozásokat.
- Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy ne
csak egy eszközt adjunk a felhasználóink kezébe, hanem egy módszertant is, amivel tényleg hatékonyabbá tudják tenni a munkájukat.
Ezért a felhasználóink számára online vagy
akár helyszíni oktatást, képzést is biztosítunk.
A részletes kézikönyv mellett rendszeresen
közzétesszük az újdonságokat a blogunkon. A
fontosabb témakörökről - mint például a Reggeli Tervezés vagy a feladatkiadás- díjmentes
e-bookokat is kínálunk.
- Mit tanácsol, mi a legfontosabb lépés, hogy
több időnk legyen?
- Az első, hogy írjuk ki a fejünkből az összes feladatot, ötletet, céljainkat, már csak ettől a lépéstől sokkal hatékonyabbak leszünk, és a stressz
is kevesebb lesz. Tervezzük meg a napunkat,
hetünket! Vegyük figyelembe a prioritásokat,
azaz ha lehet, a fontos – a céljainkat támogató - feladatokkal foglalkozzunk az időnk nagy
részében. Kezdjük a napot a legnagyobb vagy
a legkevésbé szeretett feladattal. Nagyon fontos
még, hogy ne féljünk kiadni, vagy delegálni
feladatokat. Persze ezt jól kell csinálni, amiről a
szolgáltatás honlapján (www.justdoo.hu) részletesebben is olvashatnak. JustDoo! – azaz csak
kezdd el! A rendszer ingyen is kipróbálható!
-réz
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„Nekünk, dunaújvárosiaknak közös kincsünk a gondoskodás, a szorgalom, a küzdés képessége. Legtöbbet érő kincsünk azonban a szeretet, amely összekapcsol minket!”
Cserna Gábor

Közép-Dunántúl
A felidézett emlékek, helyek, a táj, az illatok és ízek, melyek a Közép-Dunántúlhoz köthetőek, a visszatérésre sarkallnak,
mert ide vissza kell térni! Annyi felfedezésre váró hely van itt, olyanok mint a
történelmi helyek, városok, kastélyok,
várak, fesztiválok, séták, kirándulás a hegyen-völgyön, erdő mélyén és kikapcsolódása tavak partján.
Cikkünk a 42. oldalon

Bábolna
Dr. Mátray Árpád rendelőjében az ország,
de Európa számos vidékéről is megfordulnak a gazdik, és beteg házi kedvenceik,
hogy a nemrég Dhanvantari-díjjal jutalmazott állatorvos homeopátiát alkalmazó
szolgáltatásait igénybe vegyék.
Cikkünk az 46. oldalon

A 7. Vértes Kapuja Kupa
A Komárom-Esztergom Megyei Asztalitenisz Szövetség tette közzé honlapján a Szár
KSE Asztalitenisz Szövetség hagyományos évadnyitó versenyét. A nagy érdeklődést mutatta, hogy körülbelül 90 sportoló indult. A környező megyéken kívül még
Hévizről is érkezett játékos. Különösen az NB II-es mezőny színvonala volt figyelemre méltó, de a szervezők összességében az eddigi legszínvonalasabb versenynek
tartották a küzdelmeket. A támogatók, akik nélkül nem jött volna létre ez a nap:
Szár Önkormányzat, Czetis Ház, Reisser Csavar Kft., Fejér Megye Asztalitenisz Szövetség és Erdész Ferenc vállalkozó. Az érmeket és a díjakat ismét Grósz Róbert szári
népi iparművészfazekas készítette. Köszönet a körültekintő lebonyolításért a szervezőknek: Takács Jenő (KEM-ATSz), Balogh József és Sátori Róbert (Szár SE).
Dr. Göde Andrea
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Ülő sor: Rózsavölgyi Dávid, Takács Réka, Ignéczi Martin, Káldorné Varga Ágnes, Csiki Gábor, Arany Lili, Vass Levente. Mögöttük álló sor: Benkő Ákos,
Nyári Zoltán, Somogyi Péter, Szücs Norbert, Györök Tamás. Leghátsó sor: Antal Martin, Geszler Alexander, Szántó Balázs, Komlódy Márk, Detre Soma,
Kovács I. Bence, Lázár Patrik, Baxter Ádám, Lagler Botond, Bokor Balázs, Burián Bence, Juhász Gergő, Szabó Szilárd.

XXI. századi Csongorok, Tündék…

Tündérhon vándorai
A Vörösmarty Színház néhány éve indított útjára egy kreatív közösségi játékot. A koncepció lényege, hogy
színész mentorok segítségével általános és középiskolai diákszínpadok dolgozzák fel egy-egy darab jeleneteit, és a sok kis műhelymunkából összeáll a nagy színpadi MŰ. Idén Vörösmarty Csongor és Tünde című
kétszintes drámáját vitték színre.
– A Széchenyi Színpad 2. éve kapcsolódott be a programba Káldorné Varga
Ágnes tanárnő irányításával. Meglepődtem, amikor azt mesélte, hogy
amikor elolvas egy darabot, azt máris
színpadi képekben, szereplői karakterekben látja maga előtt. Valószínűleg
ez a képesség sokat segít a rendezésben…
– Régóta foglalkozom színjátszó csoportokkal. Emlékezetes számomra, hogy
színre vittem már tanítványaimmal
Goldoni Fogadósné (La locandiera) című
vígjátékát és Baumarchais Sevillai borbélyát is. Azt a jól bevált koncepciómat
folytattam a Széchenyi Színpad szervezésekor is, hogy a lényeg az: élvezzük,
amit csinálunk! Sosem akartam, hogy
többnek látsszunk annál, mint amik vagyunk, azaz amatőrök. Amatőrök, akik
egy zseniális szerző célját, a rendező, a
tanár tudását, ötleteit ötvözik a diákok
fiatalos lendületével, energiájával, ösztönösségével. Így lesz ez csapatmunka.
A színpad tagjai ihletnek meg, őket látom magam előtt, mikor elkészítem a
keret dramaturgiát.
- Hogyan zajlanak az iskolai próbák?
- A próbafolyamat ezzel együtt sem
egyszerű. Már szeptemberben el szoktuk kezdeni a munkát, általában hetente egyszer tudunk összejönni. A
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diákok 7-8. osztályból vannak, és nem
könnyű olyan optimális időpontot találni, ami nem zavarja a tanórák menetét és nincs későn. A gyerekek nagy
része vidéki, és a próbák után még készülniük is kell másnapra. Ők legalább
annyira leterheltek manapság, mint mi,
tanárok. Szerencsére az iskola vezetése, Dominó Csaba igazgató és a kollégák nagy része támogat minket. Ennek
oka lehet, hogy az előadásainkon jól
szórakoznak, értékelik az elért eredményeket, de azt is tapasztalják, hogy bár
műszaki szakközépiskola vagyunk, a
sokszínűség fejleszti az emberséget, az
egyéniséget.
- És a tanár egyéniségére hogy hat vis�sza ez a munka?
- Számomra is feltöltődést jelent, hogy
vállalva a „korlátainkat”, előnyt tudunk
kovácsolni belőlük félelmek, görcsök,
megfelelési kényszer nélkül. Ugyanazt
a játékosságot élem meg, mint mondjuk Csokonai Csurgón, amikor őt inspirálták a tanítványai. Igaz, őt zseniális
művek megírására, engem pedig, hogy
mondjuk, előadjuk a Karnyónét. Ezt a
habitust emelte ki tavalyi értékelésében dr. Szikora János, a Vörösmarty
Színház igazgatója, ráérezve minderre
a János vitéz előadásának kapcsán. Ez
mutatkozott meg az idén kiemelkedően

abban, ahogyan Bokor Balázs megformálta Csongor alakját a Tündérhon vándorai című produkció részeként, ellenpontozva kicsit a pergő humort.
– Sikerült a pedagógusról áttérnünk a
tanulói oldalra máris…
– Azért lássuk be, nagyon összefügg
a két dolog! Összetartó közösség lett
a diákszínpadosok köre az iskolában,
vannak, akik már 3 éve, 9.-es koruk óta
tagjai, így iskolánk 11. D osztályának jelentős része, akik biztosan jönnek még
jövőre is. Örülök annak, hogy néhányukat sikerült úgy „megfertőzni”, hogy
színészi-színházi pályára készülnek.
Fontos számomra, hogy a diákszínpaddal találtam még egy olyan kibontakozási pontot, ami megerősíti azt a választásomat, ami miatt a tanári pálya mellett
döntöttem közel 35 éve. A mai napig
meggyőződésem, hogy az embereket
valóban segítő abszolút igazságnak bátor és hiteles szócsöve csakis az igazi
szépirodalom, amely az idő távlatában
is igazolható módon próbál vezetni az
Emberség útján a szeretet, nem pedig a
gyűlölet irányába.
A diákokat a próbafolyamatról és a
színházi élményeikről faggattam. Beszélgetőtársaim Takács Réka (12.G), Bokor Balázs, Geszler Alexander (11.D),
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Közművelődési Minőség Díj

Tatabánya - A tatabányai Agora Nonprofit Kft.
– A Vértes Agorájának ítélte oda a 2015. évi Közművelődési Minőség Díjat az Emberi Erőforrások

Komlódy Márk (11.E), Detre Soma
(10.A).
Egymást erősítve az az általános vélemény, hogy az alapos felkészülés
után nem izgultak, tudták, mire számíthatnak. Ebben az összecsiszolódott
társaságban a próbák során nem volt
szükség holmi fegyelmezésre. Márkot
a színház varázsa ragadta meg. Már
a belépéskor, majd az öltözőben, s a
színpadon elkapja az embert valami,
amitől a próbákat nem is érzi munkának, hanem csak az tudatosul, hogy élmény, élvezet benne lenni a csapatban.
Kár, hogy csak 3-4 nap volt!
Soma szerint az iskolai tantermekhez
képest nagy ugrás ez. Az a légkör,
hogy ahogy belépsz, tíz ismert színésszel találkozol, sőt kedvesen rád
köszönnek, hogy olyan mentorral dolgozhattunk, mint Juhász Illés, eleve
egy különlegesség.
Réka úgy érzi, egy gyerekkori álma
valósult meg azzal, hogy szerepelhetett a nagy színpadon, a nagy „nevek”
közt. Arra is szívesen emlékezett még,
hogy fontosnak érezvén az eseményt,
sok diák és tanár jött el megnézni az
előadást.
Alexander – mint a csapat technikusa
– más szemszögből látta a történéseket. Felfigyelt arra, hogy az ügyelők,
díszletesek, kellékesek, asszisztensek
a színfalak mögött mennyit dolgoznak
a darab sikeréért. Főleg a technikusok, világítók profizmusa nyűgözött
le - mondja, ahogy pár jelentéktelen

megjegyzés, elképzelés alapján rögtön
átlátták, melyik csoport produkcióját
hogyan segítsék. Műszaki iskolaként
nekünk volt a legtöbb fény, hang, videó anyagunk, s természetesen ezek
jól működtek.
Nemcsak a legjobb technikánk volt,
hanem a legjobb Csongorunk is! – állítják megint egybehangzóan, s Balázsra mutatnak. Most már ő sem
maradhatott szerényen csendben, így
mesélt: a János vitéz szerep nem adott
ennyi lírai megnyilvánulásra lehetőséget. Csongort megjeleníteni igen
sok szövegtanulással járt. Állandóan
újraismételtem, hogy jól rögzüljenek
bennem a gondolatok, így teljesen át
tudtam adni magam a játéknak. A számos pozitív visszajelzés azt igazolta,
sikerült láttatnom Csongor érzékeny,
összetett alakját.
A hogyan tovább hármuk számára
már nem kérdés. Márk és Soma egy
éve részt vesz a nagyszínházi János
vitéz előadásban, s több egyéb színházi műsorban. Jövő héttől már a táci
Florália próbáira készülnek. Van szereplési lehetőségük, sikerélményük.
Kifejezetten nehéz az iskolai élettel
az összeegyeztetés, de a tanári, iskolavezetőségi toleranciában továbbra
is bíznak. S mi lesz a mi 21. századi
Csongorunkkal? Bokor Balázs is szívesen szárnyalna Thália szekerén! Bár a
család azt szeretné, hogy hobbi maradjon a színház, ő első helyen a színművészetit jelöli meg jövőre.
Dr. Göde Andrea

Minisztériuma. A minisztérium 2015-ben ötödik
alkalommal hirdetett pályázatot a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési
Minőség Díj elnyerésére. Az elismerések odaítélésének célja a közművelődési tevékenységet
végző intézmények minőségorientált működésének ösztönzése és a közművelődési minőségfejlesztés eredményeinek elismerése az országban.
A Közművelődési Minőség Díj évente egy szervezetnek adományozható. A díjazott a címet az
adományozás évének feltüntetésével folyamatosan használhatja, az vissza nem vonható.

Jéghatáron

Gárdony - No, igen! A kemény tél ellenére azért
az állati ösztön segített a fürdőzésben. A befagyott Velencei-tavon vidáman korcsolyáznak,
csúszkálnak, itt éppen jégvitorláznak az embe-

rek – ám a hattyúk úszni (is) vágynak. Az Agárdi
Gyógyfürdő itt beömlő még meleg vize egy kis
oázist teremtett számukra.

Diplomaátadó a
Gazdaságtudományi Karon

Veszprém - A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara 2016. február 5-én rendezte
Diplomaátadó ünnepségét Veszprémben, az
egyetem Aulájában. Dr. Gelencsér András, a
Pannon Egyetem rektora köszöntőjében
elmondta, hogy a nemzetközi rangso-

F
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Aranytollal ékesen

Áron, a jövő mérnöke
A Pannon Lapok Társasága Sajtó és Tanulás (SÉTA) Médiaprogramja nemcsak újságolvasásra ösztönzi a
diákságot, hanem a médiaműfajok megtaníttatásával arra is lehetőséget biztosít, hogy a legjobb írások
a napilapokban megjelenhessenek. Sőt: a legjobb szerzők elnyerhetik az Aranytoll Díjat! Idén – először
– megosztva adták át ezt az elismerést a Mihály Szidónia Renáta a Teleki Gimnázium, és Molnár Áron a
Széchenyi Szakiskola diákja részére. Molnár Áronnal beszélgettünk.
- Kevés fiatal mondhat el magáról an�nyi versenyeredményt, mint te. Ezek
közül melyikre vagy a legbüszkébb?
- Talán arra, hogy első helyen jutottam
tovább a Tudományos Diákkörök Országos Konferenciáján az országos döntőbe. (Meg talán még a tavalyi Innovációs versenyen kapott kiemelt dicséretre.)
- Kik állnak segítőként a sikereid hátterében?
- A most folyó kutatásomban Medvegy
Tibor (Pannon Egyetem) segít rengeteget. Kiss Antal tanár úr (Széchenyi)
támogatott a különböző versenyekre
való felkészülésben, magánprojektekben. Nyirati László tanár úrral (Széchenyi) is volt/van több közös megmérettetésünk, rá is folyamatosan számíthatok.
Dr. Göde Andrea tanárnő kommunikáció, média területeken ad ötletet,
támogatást. Legtöbbet azért nyilván a
családomnak köszönhetek, mind a rám
szánt idő, a velem való foglalkozás, a
terveim támogatása, az anyagi lehetőségek biztosítása miatt. Más szülő tán meg
sem értette volna, hogy én a gimnáziumot miért akarom felcserélni műszaki
szakközépiskolára, az enyémek viszont
elfogadták az érveimet. Anyukám minden aggódását legyőzve mellettem áll,
apukám és a testvéreim minden versenyemen szurkolnak nekem. Leginkább
nagypapám az, akivel műszaki problémákról szoktam beszélgetni, és ő az, aki
igazán hajt engem.
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- Említettél egy kutatási témát…
- Jelenleg a Pannon Egyetem Fizikai- és
Mechatronikai Intézetében veszek részt
egy kutatásban, melyben egy új típusú,
ferrofluid maggal ellátott dőlés- valamint gyorsulásérzékelő szenzor kifejlesztésén dolgozunk.

ami a gyorsítók, részecskedetektorok
összeszereléséhez kellett, valamint a
részecskegyorsítók megépítésének célja: kutatni, választ keresni a következő
kérdésekre: „Honnan jöttünk?”, „Hová
tartunk?”, „Miért létezünk?”, „Miből állunk?”, „Mik vagyunk?”.

- Egy műszaki érdeklődésű ifjúnak mit
jelent egy teljesen humán Sajtó és Tanulás Médiaprogram, a SÉTA tábori
részvétel és főleg az Aranytoll díj?
- A médiaműfajok megismerése, gyakorlása számomra teljesen más szemszögből engedi láttatni a világot; egy
másféle gondolkodásmódot mutat meg,
teret ad az ember nem műszaki irányú
vonzalmának kibontakozására, ezért
izgalmas. A táborban meg nagyon jó
közösség és programok mellett az ember kizökken egy csöppet a mindennapi
életből, a megoldásra váró különböző
műszaki problémák dzsungeléből, és
az alatt a pár nap alatt egy teljesen más
területtel foglalkozik. Felüdítő érzés. A
díj? Egyrészt növeli az amúgy is a béka
feneke alatt tengődő önbizalmát, másrészt inspirációt ad neki az írás folytatására.

- Hogyan változtatta meg ez az út a további terveidet?
- Valójában sehogy. Épphogy rettentően
megerősített bennük: most már biztosan
tudom, hogy mérnök szeretnék lenni.

- A közelmúltban egy tanulmányi kirándulás révén eljutottál a CERN-be.
Mi ragadott meg leginkább a részecskegyorsítók világából?
- Az a rendkívülien pontos és bonyolult, ezáltal lenyűgöző mérnöki munka,

- Milyen célokat tűztél ki magad elé?
- Rövid távon azt, hogy szeretnék egy
kitűnő év végi átlagot - még biológiából
is! Hosszú távon pedig a BME Mechatronikai mérnöki képzésre szeretnék
jelentkezni, mert a mechatronika, mikrokontrollerek világa, mérésautomatizálás, elektronika vonz és nyűgöz le
igazán.
- Ha 10 év múlva találkozunk: mi áll
majd a névjegyeden?
- Hú, ennél nehezebb kérdést alig kaptam eddig. Annyi biztos, hogy valamilyen mérnök-re végződne...

DrGA
Fotó: Molnár Artúr (PLT)
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rokban is előkelő helyen szereplő egyetemen megszerzett tudás birtokában a
végzettek lehetőséget kapnak arra, hogy leendő
munkahelyükön helytálljanak.
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Tóparti Rehabilitációs Központ

Velencei-tó - Megkezdte működését a VVSI-ként
ismert területen a Tóparti Rehabilitációs Központ. A teljesen akadálymentes területen ellátó
otthon, foglalkoztatók, torna- és konditermek,
gondozóház, étterem, sportpálya, park, strand
és kikötő áll a mozgássérültek rendelkezésé-

„Nyitott tornaterem” program Fehérváron

Sportpályázatok és
esélyegyenlőség
Az országos szövetség pályázatán a Fejér Megyei Szabadidő Szövetség (FEMSZISZ) is eredményesen vett részt. Az elnyert támogatást
sportverseny sorozatok megrendezésére fordítják – tudtuk meg Horváth István elnöktől.
A lakossági szabadidős elfoglaltságok
egyike a székesfehérvári önkormányzat által biztosított „Nyitott tornaterem” program, ahol hetente kb. 4000
lakos próbálhatja ki magát kedvenc
sportjában – ingyen. A rendszeresen
biztosított mozgás, játék közepette
sokakban fölmerült a megmérettetés
igénye is. Komplexebbé válhatott a
tevékenység azzal, hogy a pályázati
pénzből egy benti, tavaszig lezajló versenysorozatot indítottunk – hangsúlyozta a Polgármesteri Hivatal Sportirodája részéről Magony Tamás.
A keretből 4-4 megyei szintű amatőr
asztalitenisz (Hétvezér), teke (KÖFÉM), tollaslabda (Seregélyes) versenyt
rendeznek. Az esélyegyenlőség jegyében kiemelten fontos a nők, a családok,

a fogyatékkal élők, az eltérő korosztályok szereplésének biztosítása.
Az 1-3. helyezettek érmet kaptak, illetve valamennyi aranyérmes serleget
vehetett át.
A szervezők, lebonyolítók: Horváth
István, Horváth Gabriella, valamint
Végh György voltak.
A két hónapon át tartó versenysorozat
az asztaliteniszezőknél március 6-án
zárult az egyéni és a páros számok
megrendezésével. A legeredményesebb versenyzők: Dr. Göde Andrea
3, Kossa Sándor 3, Németh László 2,
Dugoczky József 2 számban szerzett
aranyérmet.
DrGA

re. A 21. századi felszereltségű épület mellett
képzett szakszemélyzet segíti a gondozottakat,
illetve 24 órás felügyelet biztosítanak a bentlakóknak. Kísérleti jelleggel alakítottak ki egy próbalakást, ahol a mozgássérültek az önálló élettel
ismerkedhetnek. Fejlesztő foglalkozásaik egyéni
és csoportos formában a gyógytornától a mas�százson, mentálhigiénés tanácsadáson át a vízi
sportok kipróbálásáig terjednek. A Velencei-tó
partján álló impozáns épületek között pihenő
parkok, kényelmes térbútorok tagolják a teret, s
van egy kerekes székkel használható ún. ability
park (a fogyatékos emberek élethelyzeteit szórakoztató és játékos formában segítő interaktív
élménypark). A bentlakásos intézménybe még
korlátozott számban elfogadnak jelentkezéseket
(rehabilitacio@toparti.hu, 30-1808895) 18. életévüket betöltött mozgássérült személyektől.
Dr. Göde Andrea

Tűzoltó

diáktábor

Daruszentmiklós - Júliusban egyhetes tűzoltó
diáktábort tart a Daruszentmiklós Községi Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A táborozás alatt a gyerekek megismerkedhetnek a katasztrófavédelem,
a tűzoltók munkájával, és játékos vetélkedőkkel,
szabad programokkal tölthetik el az időt. Naponta a tűzoltó versenysport elemeit gyakorolhatják,
hogy a tábor zárásaként tartott tűzoltó- és katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre kellőképpen
felkészülhessenek. Jó idő esetén látogatásra kerül a dunaújvárosi strand is. A tűzoltó diáktábort
július 10. és 17. között rendezik meg a Daruszentmiklósi Faluparkban. A maximum harmincfős táborba 8 és 14 év közötti fiúk, lányok jelentkezését várják.
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Az MT Zrt. Regionális Marketing Igazgatóságának rovata

Közép-Dunántúl: Hagyomány,
megújulás, feltöltődés

A felidézett emlékek, helyek, a táj, az illatok és ízek, melyek a Közép-Dunántúlhoz köthetőek, a visszatérésre sarkallnak, mert ide vissza kell térni! Annyi felfedezésre váró hely van itt, olyanok mint a történelmi
helyek, városok, kastélyok, várak, fesztiválok, séták, kirándulás a hegyen-völgyön, erdő mélyén és kikapcsolódás a tavak partján. A történelem és a természet is gazdag „alapanyagot” nyújt a nyaraláshoz, hosszú
hétvégéhez, kiránduláshoz, vagy egy kellemes vasárnapi sétához.
Hazánk történelmi középpontjában,
csaknem három megyét felölelve terül
el a magyar államiság bölcsője, a Királyi
régió, mely történelmi időutazásra hív.
Induljon el a királyok és előkelőségek
nyomában! – szól a régióról a bevezető.
Valóban, nagyon szerencsés helyzetben
vagyunk, ami a Közép-Dunántúli Régiót illeti, nagyon jó a fekvése, a fejlettsége, az infrastruktúrája, az elérhetősége
turisztikai szempontból. Azonban ezek
az előnyök bizonyos szempontból hátrányként is felléphetnek, mert sajnos
mindez tranzitrégióvá tesz minket.
Ezért is rendkívül fontos, hogy az erősségeinket hangsúlyozva, turisztikai értelemben a lehető legtöbbet kihozzuk
magunkból és a vendégéjszakák számát
növeljük. Ennek érdekében munkánk
során igyekszünk olyan eseményeket
szervezni, ahol fejleszthetjük térségeink élményszerű kínálati elemeit, ezáltal olyan csomagokat alakíttatunk ki,
amelyek arra sarkallják a látogatókat,
hogy ne csak egy-egy napra, egy-egy
vonzerőt látogassanak meg, hanem tervezzék ide hosszú hétvégéjüket.
Kiemelten kezeljük a régió kínálati elemei közül a kastélyokat, kastélykerteket,
várakat, kerékpárutakat, az aktív és szabadidő kínálatot (állatkert, kalandpark,
tanösvények, túrautak, golf. stb.). Ebből
a szempontból gazdag régiónak számítunk, marketing tevékenységünket is
ezek köré szervezzük. Utóbbi években
és a jövőben ezen vonzerők megújultak/
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megújulnak, ezt összefűzve igen értékes kínálattal gazdagodik a régió.
Tevékenységünk során a belföld irányában erősebb kommunikációt végzünk,
ezen belül is Budapest és Debrecen, illetve Győr környékére fókuszálunk. Érdekes eredmény, hogy a régió küldő területe országon belül jelentős mértékben
a saját régiónk, emellett Budapest után
a szomszédos régiók. Külföld esetében
a szomszédos országok közül Ausztria
és Szlovákia a legfőbb célországaink, illetve kisebb eszköztárral Németország,
Csehország és Lengyelország.
A 2016-os évet tekintve belföldön a saját felületeinken kívül kiállításokon
jelenünk meg, illetve újságírók számára tanulmányutakat, partnereinknek
a Turizmus Akadémián belül ún. B2B
workshopokat szervezünk, például
olyan témákban, mint aktív- és ökoturizmus, városlátogatások, bor- és gasztronómia, orvosi turizmus, örökségvédelem és kastélyok.
A régiónkban található Tourinform irodák munkatársai részére a régión belül
egynapos szakmai tanulmányutakat
„Szomszédolást” szervezünk, hogy az
újdonságok megismerésével szélesítsük
tudásukat és az ajánlható helyeket a turisták részére. Fontosnak tartjuk akár
régiós szinten a kitelepüléseket rendezvényekre, illetve a sajtó képviselőinek
szervezünk alkalmanként tájékoztatókat. Bár tevékenységünk az elmúlt
években az on-line irányába tolódott

el, továbbra is fontosak a kiadványok,
hogy kézbe vehető formában is ajánljuk
a régiót. A budapesti Utazás kiállításra
jelent meg a régió rendezvényeit bemutató kiadvány, valamint egy bor- és
gasztronómiai térkép. A Magyar Turizmus Zrt. 2016-ban újabb tematikus évet,
a Gasztroélmények Évét hirdette meg,
mely során csokorba gyűjtjük a régió
gasztronómiai eseményeit és saját illetve központi akcióin keresztül népszerűsítjük azokat.
Külföldet tekintve szintén szerepel a
palettán az on-line és a print megjelenés egyaránt, együttműködve a MT Zrt.
külképviseleteivel, továbbá a régióba látogató újságírók részére tanulmányutakat szervezünk. A piaci viszonyok mind
jobb megismerése érdekében a küldő
országok külképviseleteivel workshop
alkalmával évente tapasztalatot cserélünk, majd e köré szervezzük a következő megjelenéseinket. Ahogy hazánkban, így külföldön is erős a facebook
aktivitás, melyet kihasználva az adott
ország nyelvén rövid bejegyzésekkel
ajánljuk legújabb fejlesztéseit a régiónknak.
Gasztroélmények Éve 2016.
A Magyar Turizmus Zrt. szervezésében
a 2016-os esztendő a gasztroélményekről
szól, azonban ez nemcsak a magyar
ételek és italok népszerűsítését jelenti,
annál sokkal többet: a gasztronómiai
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vonatkozású keresletélénkítés mellett
a SZÉP kártya használatának ösztönzése; a vendégéjszakaszám növelése;
a turisták költésének növelése; a falusi
turizmus népszerűsítése, illetve a trendi vidéki helyszínek hangsúlyozása is
fontos szempont.
A Gasztroélmények Éve ernyőkampány jelleggel több nagyszabású
gasztronómiai eseményt ölel majd fel,
mindez az egész év során regionális,
helyi rendezvényekkel, külképviseleti
és agrármarketing termékpályákhoz
kötődő aktivitásokkal fog kiegészülni.
A Közép-Dunántúli Régió esetében is
összegyűjtöttük a gasztronómiai eseményeket, melyek nagy része szerepel
a régiós rendezvénynaptárban is, mely
a budapesti Utazás kiállításra jelent
meg és visszük magunkkal a debreceni kiállításra is. Ezen kívül megtalálható a régió tourinform irodáiban
is, ugyanúgy, ahogy a letéphető, A/3
formátumú bor- és gasztronómiai térkép, mely szintén az utazás kiállításon
debütált.
A tematikus évhez kapcsolódóan áprilisban Budapesten a régiós borászatok
és éttermek bemutatkozását szeretnénk megszervezni B2B jelleggel, illetve a tavalyi évben megkezdett, szintén
témába vágó szakmai sajtóút következő útvonalát tervezzük.
A régió blog-oldalán elindítottuk a
„A hét helyi terméke, avagy kóstolj
bele Közép-Dunántúl ízeibe!” című
sorozatunkat, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egyre szélesebb körben
népszerűsítsük a ma reneszánszukat
élő helyi termékeket. Sokszor nem is
kell messzire utazni, hogy haza vihessük palackba zárva a régió ízeit.
További információért látogassa meg
weboldalunkat a www.itthon.hu/
kozepdunantul, vagy blog oldalunkat
az itthonkozepdunantulon.blog.hu címen.
És személyesen hol lehet része bár-

kinek gasztronómiai élményben, a
régióban? Néhány helyszín a nyárig:
március 19.
BorZsongás- A neszmélyi bor dícsérete
Hilltop Borhotel & Étterem
www.hilltop.hu
április 2.
IV. Fehérvári Halünnep
Székesfehérvár, Palotavárosi tavak
www.hofesz.hu
2016. április 9.
Tavaszi Etyeki Piknik
www.etyekipiknik.hu
2016. április 21-24.
Móri Szent György-heti Vigasságok
www.lambergkastely.hu
április 29-május 1.
IX. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és
Pálinkafesztivál
Agárd
www.velencei-to.hu
május 21.
II. Fehérvári Egészségpiac
facebook.com/jancsarkert
2016. május 28.
Szent Orbán-napi Borünnep.
Velence,Bence –hegy .Panoráma út.
www.velenceturizmus.hu
2016. június 4-5.
Nyári Etyeki Piknik
www.etyekipiknik.hu
2016.06.16-19.
IV. Veszprémi Sörfesztivál
Veszprém, História Kert
http://www.veszpremisorfeszt.hu
június 18.
Somlói Éjszakai Pincetúra
Somló-hegy - http://www.somloi.hu
2016 június 25.
Szőlős Pákozd Gasztro Találkozója
Pákozd - www.pakozd.hu
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Egyre többen választják lakhelyükül az észak-balatoni kisvárost

Jó nyarat Almádi!
Ahhoz, hogy a közkedvelt Balaton-parti kistelepülés hosszú távú álmai valóra váljanak elkel egy kis külső
segítség: a jó pályázatok, az állami források mellett a legtöbbet egy-egy jó szezontól várhatnak az itt élők.
A tavalyi évre igazán nem lehet panaszuk, a rekordokat döntő, egyre hosszabb hőhullámok jótékonyan
hatottak a turizmusra, a kisváros adóbevételeire – tudtuk meg Keszey János polgármestertől.
– Milyen évet zártak?
– Jó időnk, jó szezonunk volt, és ez a forgalomra is pozitívan hatott. A strandjaink bevétele 38%-kal meghaladta az
előző évit, igaz, a 2014 a maga rendkívül esős, rossz idejével nem tekinthető
igazán bázisévnek. A fizetőképes vendégéjszaka szám is 10%-kal emelkedett,
és ez még akkor is jónak mondható, ha
egyébként tudjuk, hogy összességében
a vendégek száma minimálisan csökkent. Örvendetes, hogy hosszú idő után
először végre ismét nőtt a magánszobakiadóknál is a forgalom. Ilyen az utóbbi
tíz évben nem fordult elő.
– Jó évet zártunk tehát, a lakosaink száma is emelkedett, meghaladtuk a 9500
főt. Ez az én olvasatomban azt jelenti,
hogy szeretik Almádit. Vonzóvá teszi
Veszprém közelsége is, a fiatalok szívesen kiköltöznek ide a nagyvárosból.
A nyaralótulajdonosok közül is sokan
döntenek úgy, hogy nyugdíjas éveiket
már itt élik, almádi lakosként.
– Pályázati szempontból visszafogottabb év volt a tavalyi, hiszen csupán
maradvány összegekért lehetett indulni. Három futó pályázatunk azért így
is volt: a kéttannyelvű gimnáziumunk
épületszárnyának felújítására 180 millió
forintot költhettünk, hőszigetelő vakolattal láttuk el, megújuló energiaforrásokat építettünk be, két kazánt lecseréltünk. A második, egyben a legnagyobb
településkép-javító beruházásunk a
Szent Erzsébet liget sétányának felújítása volt, a Sóhajok-hídjától a Wesselényi
strand főbejáratáig. Megújult a sétány
burkolata, padokat helyeztünk ki, párakaput létesítettünk a strand bejárata mellé. Végül, harmadikként a nyári
rendezvényhelyszínünk is új arculatot
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kapott – elfordítottuk a színpadot, térkövet cseréltünk, és megújítottuk az
infrastruktúrát.
– Útfelújításra, önerős útépítésre tavaly
összességében 200 millió forintot költöttünk. Gazdagodtunk egy műfüves
focipályával, az MLSZ jóvoltából, ez a
vörösberényi iskola mellett épülhetett
fel. Megújult az Óvári kilátónk tetőszerkezete is, az idén ennek a környezetét
szeretnénk szebbé tenni.

megfelelő befektetőt.
– Ajánlatos lenne például egy kikötő,
egy újabb szálloda építése, és egy turisztikai attrakcióra vonatkozóan is vannak
már terveink. Egy aquatóriumot, azaz
egy kisebbfajta élményfürdőt tartanánk
üdvözítőnek, de ennek a forrásoldala
egyelőre nem látszik. A zöldmezős beruházások tekintetében a város lehetőségei erősen korlátozottak, kevés szabad
területünk van.

– Említette a lakosságszám örvendetes
növekedését. Hová, merre tart Almádi,
mint Balaton-parti kisváros?
– A lélekszám-növekedéstől azt reméljük, hogy öngerjesztő módon folytatódni fog, hiszen ha a fiatalok ide költöznek, előbb-utóbb a gyermekszületések
számának is növekednie kell. Így ismét
előtérbe kerülhetnek régi terveink, egy
óvoda megépítése, és a teljes infrastruktúrához egy bölcsőde is elkelne. Két
helyszínen, három ingatlanban folyik
most az óvodai nevelés, ezt szeretnénk
egy helyre integrálni. Elavultak a jelenlegi épületeink. Úgy tűnik, a kormányzati célkitűzések most egybe esnek a helyi igényekkel, tervekkel, bízunk benne,
hogy erre a célra találunk majd pályázati forrásokat.
– Almádi hosszú távú céljait az integrált
városfejlesztési stratégiánkban foglaltuk össze. Egészen konkrét elképzeléseink vannak, mit kellene csinálnunk,
merre kellene haladnunk, de ezek zöme
sajnos olyan léptékű fejlesztés, amit sem
saját erőből, sem pályázati forrásokból
nem tudunk finanszírozni, ezekhez a
tervekhez elengedhetetlen a magántőke
bevonása. A kitörési pontjaink jó része
tehát azon múlik, találunk-e ezekhez

– A nagy, hosszú távú tervek mellett
milyen kisebb, konkrét terveik vannak, amiket az elérhető forrásokból
valóra tudnak váltani?
– Rövidesen egy csúszdaparkra fogunk
pályázni, bár már a budatavai strandunk is megérdemelne egy felújítást,
de a kettő biztosan nem fog menni egyszerre. Jelen pillanatban öt pályázatot
készítünk elő, és további terveink is
vannak, de azt, hogy ezek közül vajon
melyik lesz nyertes, ma még nem tudni.
- Újabb költségekkel járhat az is, ha az államtól visszaigényelt ingatlanokat vis�szakapjuk. A régi rendőrségi épületben
egy fecskeházat szeretnénk kialakítani
a fiatal házasoknak, Vörösberényben
pedig a kolostor épületét kívánjuk az
örökségvédelmi szempontoknak is eleget téve felújítani, mert ha ezt bevállaljuk 2021-ig, akkor díjtalanul visszakaphatjuk az épületet.
– Végül a tervek közül az útfelújítások
az idén sem maradhatnak ki. 131 kilométer belterületi útszakaszunk van,
aminek a fele hiányos, vagy nincs rajta
szilárd burkolat. Úgyhogy teendő akad
bőven.
-réz
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Kerkay Rita: Falak

Székesfehérvár - A színésznő több szállal kötődik Székesfehérvárhoz. Itt élt, itt járt iskolába.
Ciszteres tanárai terelgették a filozófia szak felé,
de aztán mégis a hittan tanári tanulmányok felé
kanyaradott. A színészettel megint csak a város
révén ismerkedett meg Kozáry Ferenc Tanodájában. Később mégsem színészetet, hanem dramaturgiát akart tanulni, ám abban az évben nem
indult ilyen képzés a Veszprémi Egyetemen, így

M. Tóth Sándor fotókiállítása

Szóval és fénnyel
Március első hétvégéjén nyílt meg Tatabánya - Alsógallán a József
Attila Művelődési Házban volt kollégánk, M. Tóth Sándor fotókiállítása. A tárlatot lapunk főszerkesztője, Veér Károly nyitotta meg. A
képeket március végéig tekintheti meg az érdeklődő közönség. A
megnyitó néhány gondolatával ajánljuk figyelmükbe a kiállítást.
M. Tóth Sándor 60 éve született Tatabányán, a Vízöntő jegyében. Zenei általános iskolába járt, ahol hegedülni,
klarinétozni, furulyázni tanult. Érdekes módon akkor még kötelező tárgy
volt a suliban a néptánc is, rendesen
osztályozták. Nyomdásznak tanult, a
Komárom megyei lapnyomdában még
ólombetűkkel szedte az egykori pártlap, a Dolgozók Lapja oldalait. 1992ben újságíróként került a Pest Megyei
Hírlaphoz, majd annak megszűnése
után hazajött Tatabányára, és a 24 óra
munkatársa lett, nagyjából tíz évet húzott le a megyei napilapnál.
Időközben 2001-től magazinunknak, a
Regio Regiának is dolgozott korrektorként, újságíróként, fotósként, szintén
körülbelül tíz évig. Nős, három gyermek apja, és két unoka teszi felhőtlenné, örömtelivé a mindennapjait.
A fotózással már gyermekkora óta foglalkozik, 9 éves volt, amikor édesapja
box-gépét használva azt egy kalapác�csal próbálta működésre bírni, így
nem csoda, hogy a film lehetséges 12
képéből csak kettő sikerült. 14 évesen
iratkozott be az akkori Zsdanov Művelődési Ház jó nevű fotószakkörébe,
ahol Téglás László majd Oberczián
István szakkörvezető irányításával ismerkedett a fényképezés rejtelmeivel.
A szakkör kiváló iskola volt, országos
kiállításokon is szerepeltek, természetesen Sándor képei is ott voltak egyegy nagy tárlaton.

Később belépett a Skoflek István vezette Hermann Ottó Megyei Természettudományi Stúdióba, ahol a természetfotózást gyakorolhatta, Pócs Ervin
barátjával szakadatlanul járva a megye
legszebb tájait. Az 1974-ben megjelent
„Komárom megye természeti értékei”
című könyvben több felvétele is megtalálható.
M. Tóth Sándor képei szinte kivétel
nélkül a ritmus, a zeneiség, a kiváló
szerkesztettség jegyében készültek.
Az egymást ölelő fatörzsek, a dróton
lebegő falevél, a felragyogó nap, vagy
utcai lámpa, a fodrozódó vízfelszín
képe mind-mind megannyi költemény
és dallam. A mostani tárlat természetfotókból áll. Fő tematikája a valóságos,
élő természet, és az ember által létrehozott épített környezet viszonya. A
repkény befutja, átöleli a lámpaoszlopot, a fű benövi a betont, a virág beborítja a kerítést. A képek azt sugallják,
milyen aprócska pontok is vagyunk a
természet örök körforgásában.
– Én azt akarom észrevenni, amit egy normális ember nem lát, csak az, akinek fényképezőgép van a szeme előtt. Sok ezren elmennek egy-egy téma előtt, és eszükbe sem
jut, hogy ezt másképp is lehet nézni. Én
ezeket a témákat keresem, kutatom, fényképezem – mondta fotós hitvallásáról M.
Tóth Sándor.
VK
Fotó: Mazán Tibor

megpróbálta az esélytelenek nyugalmával a színész felvételit. Már az egyetemi évek alatt játszott
a Vörösmarty Színházban, most pedig pályakezdőként társulati tag. Ugyanakkor a fehérvári közéletben is vállal feladatokat – műsorok, rendezvények, mentorálások révén. Februárban azzal
lepte meg a közönséget, hogy Falak című kiállításán mutatta be harsány színvilágú, különleges
hangulatú képeit a színház Forrás galériájában.
Dr. Göde Andrea

Borbarangolás

Badacsony - Különleges talaj, sok-sok napfény,
tradíció és gyönyörű táj. Badacsonyban és környékén minden adott, amire egy világszínvonalú
borvidéknek szüksége van. Ismerjük meg minden
ízében a Borbarangolás során! Borbarangolást
rendeznek a badacsonyi pincék. Februártól júniusig minden szombaton más és más borászat
nyitja meg az ajtaját és szervez különleges programot azoknak, akik jobban megismernék a környék borait, szeretnének impozáns helyről gyönyörködni a tájban, finom ízeket kóstolnának,
vagy csak kikapcsolódnának egy kicsit a hétköznapokból.

Alapkőletétel

Martonvásár - Az idei év eddigi leghidegebb
délelőttjén helyezte le dr. Simicskó István,
honvédelmi miniszter, Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő és a város polgármestere, dr.
Szabó Tibor a martonvásári sportcsarnok alapkövét. A mintegy 570 millió

F
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Csak kiegészítés a hagyományos gyógyászat…

Dr. Mátray Árpád homeopata
állatorvos
A hétköznapi ember hallott már egyet és mást a homeopatikus gyógyításról, ám az, hogy valaki állatokat
gyógyítson ezzel az ősi, indiai módszerrel, nem mindennapos. Dr. Mátray Árpád bábolnai rendelőjében így
aztán az ország, de Európa számos vidékéről is megfordulnak a gazdik, és beteg házi kedvenceik, hogy a
nemrég Dhanvantari-díjjal jutalmazott állatorvos szolgáltatásait igénybe vegyék.
– Hogyan tudod felmérni – hiszen a
verbális kommunikáció a homeopata
orvoslás alapja – egy-egy háziállat
állapotát?
– A mi tevékenységünk egy kisgyermeket gyógyító orvoséhoz hasonlít,
akinek az anyukája tudja elmondani a
problémáit. Kidolgoztam egy esetfelvételi lapot, amikor a tulajdonosnak van
lehetősége leírni kórelőzményt, kórtörténetet, kórlefolyást, utána kérdéseket
kell megválaszolni, ez a homeopátiás
betegvizsgálat. Végigmegyünk az egész
testen, és minden változást leír a tulajdonos, és megküldi nekem. Plusz van az
általános betegvizsgálati lap. Az egyikből megtudom a problémát, a másikból
szerencsés esetben az alkatát. Ha az alkatot nem tudom meg, vagy bizonytalan vagyok benne, akkor marad a tüneti
kezelés. Nálam a hagyományos gyógyászat a kiegészítő, alapvetően homeopataként gyógyítok, ezért jönnek hozzám
az ország minden részéből, Szlovákiából, Ausztriából és máshonnan is. Azt
feltételezzük, hogy a gazda ismeri házi
kedvencét. Kétfelé kell választani az
egész homeopátiás terápiát. Az egyik az
ún. klasszikus módszer, amit én is tanultam, a másik pedig a tüneti kezelés,
amit a franciák preferálnak. Én igyekszem a betegnek egészen a mélyére lemenni, az alkati szerét megkeresni, és
azzal indítani. Mert azt valljuk, hogyha
az alkati szert megtaláltuk és azt adagoljuk, akkor mindene meggyógyulhat. Ha ezt nem tudjuk, vagy az alkati
szer működését meg akarjuk erősíteni,
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akkor még a klinikai, tüneti szert is adhatjuk.
– Hogy kerültél kapcsolatba az alternatív gyógyászattal?
– Ez még a hetvenes évek elejére, szegény nemrégiben elhunyt feleségem
(Mátray Magdolna csipkekészítő művész) betegségének kezdetére nyúlik
vissza. Gyöngyi lányom születése után a
gyerekágyból nem tudott fölállni, és sok
mindenen ment keresztül. Két és fél évig
szteroiddal kezelték, nem volt semmi hatása. A gyógyulás útjait keresve eljutottunk a MÁV kórház belgyógyász főorvosához, aki azon kevesek közé tartozott,
aki merte és tudta is az akupunktúrát alkalmazni. Csodát tett, jártunk hozzá, és
Magdi talpra állt. Úgy éreztem, hogy ezt
nekem is meg kell tanulni. Akkor sajnos
még nem igen tanították, úgy 1990 körül,
az Állatorvostudományi Egyetemen,
posztgraduális képzés keretében hirdettek meg egy tanfolyamot. Elvégeztem,
levizsgáztam, és a háznál lévő rendelőmben csinálgattam is, de valahogy nehézkesnek éreztem. Az akupunktúrás tanfolyamon megszólított egy kolléganő, hogy
ismerem–e a homeopátiát. Ő most jár
tanfolyamra, és meg akarják alakítani a
Magyar Homeopata Orvosi Egyesületet,
ahol egyedül ő állatorvos. Először nem
érdekelt, nyakig voltam munkával, de később kezembe akadt egy hirdetés, hogy
Kecskeméten tanfolyamot indítanak.
Akkori élethelyzetem úgy hozta, hogy
a kollégák javaslatára elmentem. Ez volt
az első magyar tanfolyam a kilencvenes

évek elején. Leesett az állam, amiket hallottam, hittem is, meg nem is. Otthon a
tanultakat kipróbáltam a családtagokon,
és sikeres volt a kezelés. Ezt követően
jártam a tanfolyamokat nemcsak itthon,
elmentem Ausztriába és Németországba
is. 1996-tól aztán a hazai állatorvosokat
kezdtem tanítani a homeopátiára előbb
posztgraduális, majd graduális formában az Állatorvostudományi Egyetemen, nagy érdeklődés mellett. 2013-ban
átadtam a feladataimat, részben családi
gondok miatt, és elég is volt 70 évesen.
– A közelmúltban vehetted át első állatorvosként a Dhanvantari-díjat.
Mit kell tudni az elismeréről?
– A Dhanvantari-díj az Indiai Nagykövetség és a Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítvány közös díja, amelyet
azok kaphatnak meg, akik az elmúlt
években sokat tettek az ayurvedának,
India 5000 éves gyógyászati rendszerének hazai megismertetése érdekében. Az
állatorvosi munkám mellett a Kossuth
Rádió reggeli mezőgazdasági műsorának állandó szakértőjeként igyekeztem
mindenkinek elmagyarázni, hogy a
homeopátiás szerek miként alkalmazhatók az állatok gyógyításában.Emellett
közreműködtem Indiában a társállatokra (kutya, macska) alkalmazható szerek
kiválasztásában, magyarországi elterjesztésében. Írtam néhány könyvet is, talán mindezek együttesen járultak hozzá,
hogy első állatorvosként megkapjam ezt
a rangos elismerést.
VK
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forintos beruházással, az új sportcsarnok építése mellett, a meglévő iskola
kazánjának kiváltása történik, több, kisebb és
korszerűbb kazánnal, amely a fűtés korszerűsítését jelenti, valamint melegítő konyha és iskolai
ebédlő kialakítására kerül sor a főépületen belül.
A sportcsarnok 1083 négyzetméteres küzdőtérrel
rendelkezik, multifunkciós térrel, lelátókkal, öltözőkkel, zuhanyzókkal, ruhatárral, aulával, büfével, kazánházzal, hangosító szobával kiegészítve
teljes alapterülete 2333 négyzetméter.

F

Együttműködés
Húsz év után megszűnt a TAZ-mánia

Új utakon a Peron Music
A tatabányai Peron Music Alapítvány húsz év után befejezettnek
nyilvánította az amatőr rock-zenekarok hagyományos rendezvénysorozatát, a TAZ-mániát. Pap Tiborral, az alapítvány elnökével, és
Cserteg István alapító- és kuratóriumi taggal beszélgettünk a miértről, és a folytatás, továbblépés mikéntjéről.
A TAZ-mánia fesztiválok két évtizeden keresztül biztosítottak nyilvánosságot, bemutatkozási és fellépési lehetőséget amatőr rock-zenészek számára.
Nemcsak Tatabányán, hanem Esztergomban, Komáromban, Szárligeten,
Dorogon és Tatán is voltak koncertek,
összesen több mint száz alkalommal,
ahol 4-500 zenekar lépett fel összesen
vagy 80 ezer néző előtt.
– Nagyon szép volt ez a húsz év – mondja Cserteg István -, de a zeneipar és a
közönség hozzáállásának változásai arra
késztettek bennünket, hogy új irányokat kell
keresni. Az internet térhódítása, a rajongótáborok begubózása – már csak a saját zenekarukra voltak kíváncsiak, a többiekre nem
-, és az, hogy ma már rengeteg lehetőség van
saját klubkoncertek tartására, kissé elavulttá
tette a TAZ-mániát. A tehetséggondozásról
a Cseh Tamás program, vagy akár az idén
huszonegyedik alkalommal megrendezendő
Peron, meg persze az ötödik székelyföldi tehetségkutató gondoskodik, ide értve a Petőfi
Rádió és a Petőfi Tv munkálkodását is.
– Nyitottunk egy új utat – veszi át a szót
Pap Tibor -, aminek idén lesz a harmadik
állomása, ez az „In memoriam” sorozat,
amit a Vértes Agorájával közösen csinálunk, de alapvetően a Peron Music Alapítvány ötletéből született. Az első alkalom
Kurt Cobain-re volt kiélezve, és onnan is
indult az ötlet, hogy különféle indíttatású
és stílusú együttesek és szólisták átfogalmazzák ismert előadók dalait. Tavaly John
Lennon-ra emlékeztünk, idén pedig egy

nagyszabású FreddieMercury emlékestet
fogunk szervezni. Ez egy olyanfajta fellépési lehetőség, más módon való megközelítése
a zenének, ami talán jobban hiányzik a palettáról, és amire föl kell készülni, és ezért
egy másfajta kihívást jelent a zenészeknek.
Mondjuk milyen, ha egy Queen zenét egy
countryénekes játszik? Vagy ha egy kórus
énekli Lennon dalát, vagy egy lány egy szál
gitáron, vagy a Volumen zenekarral igazi
erős rock and roll jelenik meg a színpadon?
Több száz ember előtt mutatkozhatnak be
a tehetségek, megismerik őket egy oldalról,
megtetszik a közönségnek, és lehet, hogy
ezzel utak nyílnak arra, hogy a saját zenéjüket is meghallgassák és megszeressék.
A Peron Music Alapítvány több évtizedes tevékenységének eredményeképpen a TAZ-mánia fesztiválok előadóinak közreműködésével lemezsorozat
készült, a tehetségkutatóikon díjazott
előadók közül a Margaret Island, a
Zaporozsec, Szatmári Juli, vagy korábban az Ideas és a Nemtom zenekar országos ismertségre tettek szert.
A Peron „istálló” erejéről elég annyit
mondani, hogy a tatai Víz, Zene, Virág
Fesztiválra tíz, általuk patronált előadót kértek fel koncertre, és az országban az egész szakma és a zenekarok is
tudják, hogy az ismertség legbiztosabb
útja, ha valaki a Peron tehetségkutatókon az élen végez. Legközelebb szeptember 24-én, a Vértes Agorájában lesz
lehetőség erre.
VK

kerékpárútért

Komárom-Esztergom megye - Konzorciumi megállapodást írt alá Kecskéd, Környe és
Oroszlány polgármestere a három települést és
Tatabányát összekötő, 1,1 milliárd forint értékű
kerékpárút megvalósításáról. A három településnek március végéig kell benyújtania pályázatát a
beruházásra. A nyomvonal 11,5 kilométer aszfaltozott és 1 kilométer erdei útból áll. A burkolattal
el nem látott szakasz a fő nyomvonalról ágazik le
a kamalduli remeteség majki műemlék együttese
felé — közölték a megállapodás aláírása előtt.

Fodrászkodás
Iskolaházban

a

DonBosco

Polgárdi – Szerkesztőségünk folytatta a polgárdi
DonBosco Iskolaház támogatását. Január végén
a tatabányai Andrea Fodrászat tulajdonosával,
Pollák Ferencnével látogattuk meg a Böjte
Csaba által fenntartott intézményt. A mesterfodrász megnyírta az összes lurkót, a lányok többségének szuper frizurát varázsolt. Eközben felelős
kiadónk Cseh Teréz, és Veér Károly főszerkesztő egy hatalmas fazék gulyással, és tócsival lepték meg az iskolaház lakóit.
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Tatabányán első ízben adtak át mérnöki diplomákat…

Történelmet írtak az Edutuson
Közel negyed százada annak, hogy Tatabánya megyei jogú város felkerült a felsőoktatás palettájára azzal, hogy
megnyitotta kapuit a főiskola, ahol gazdálkodási majd kereskedelmi szakon képezték a jövő közgazdászait. Most egy
újabb mérföldkő tanúi lehetünk: idén, a közgazdászok mellett első ízben ünnepeli a város friss diplomás mérnökeit,
történelmet írva ezzel a megyeszékhely életében.
Zsúfolásig megtelt az Edutus Főiskola „A”
épületének aulája március 3-án, pénteken
délután. Virágot szorongató, mosolygó
szülők, hozzátartozók várták izgatottan
az ünnepség megnyitását. Az elnöki asztalnál Némethné dr. Gál Andrea oktatási
rektorhelyettes, dr. Valenta László stratégiai főigazgató, Schmidt Csaba polgármester,
dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Popovics György Komárom-Esztergom megye
Közgyűlésének elnöke, valamint a MÜTF
Alapítvány képviselője foglalt helyet. A köszöntéseket követően rektor-helyettes as�szony dr. Jandala Csilla, rektor üdvözletét
tolmácsolta, aki hivatalos elfoglaltságai miatt nem tudott részt venni az ünnepségen.
Rektorhelyettes asszony örömmel számolt
be arról, hogy idén 74 hallgatójuk tett sikeres záróvizsgát, akik közül 60-an gazdasági,
14-en pedig műszaki szakon végeztek. Ez
utóbbi tény az, ami igazán különlegessé tette ezt az alkalmat, hiszen a város történetében először nyílt lehetőség arra, hogy mechatronikai mérnöki diplomákat adjanak át.
Rektorhelyettes asszony arra is felhívta a
figyelmet, hogy a végzettek közül hatan az
országosan is egyedülálló lézertechnológia
specializáción szereztek oklevelet, illetve,
hogy a diplomás hallgatókon túl 8 fő műszaki menedzsert is köszönthetnek.
A rangos oktatási intézmény képviselője
arról is beszélt, hogy a főiskola az elmúlt
évek során több tekintetben is megmérettetett: A Magyar Akkreditációs Bizottság a
2012/2013-as tanévben átfogóan vizsgálta az
intézmény működését, 2014/2015-ben pedig
a gazdasági szakok akkreditációja következett. Mindkét esetben a maximálisan adható
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öt éves időtartamra kapta meg a főiskola a
minősítéseket.
A sikerek ellenére sem dőlhetnek azonban
hátra – mutatott rá a további kihívásokra
Némethné dr. Gál Andrea -, hiszen a kitűzött cél – hogy elnyerjék az alkalmazott
tudományok egyeteme címet – még több
éves kitartó munkát igényel. Első lépésként
a már meglévő marketing mesterszakuk
mellé, további mesterképzések indítását
tervezik mind a gazdasági, mind a műszaki
területen. Azt remélik, hogy a végzett hallgatók közül sokan visszatérnek majd ezekre
a képzésekre.
Schmidt Csaba polgármester is arra hívta fel
a hallgatók figyelmét, hogy a tanulás nem
ért véget azzal, hogy befejezték főiskolai
tanulmányaikat. Tény, hogy az itt megszerzett alapot már senki sem veheti el tőlük,
de ezt a tudást használni, hasznosítani, sőt
fejleszteni is kell. A városvezető megerősítette, hogy a főiskolának számos kihívással
kellett szembenéznie a közel 25 év alatt. Az
indulás óta folyamatosan küzdeniük kellett
a fennmaradásért, a fejlődésért, és ma is keményen dolgoznak a jövőjükért. 1992-ben ez
az intézmény úttörő feladatot vállalt magára, az ország első magán felsőoktatási intézménye jött itt létre, és kemény küzdelmek
árán jutottak el oda, ahol most tartanak.
- Viharos tenger nevel jó tengerészt - idézte a
jól ismert mondást Schmidt Csaba, s csakugyan, a főiskola megtanulta a leckét: reagálni kell a külső hatásokra, elvárásokra.
Nagyon fontos, hogy azt tanítsák, amire
szükség van a gazdaságban, a városban. A
főiskola erre az igényre mindig rugalmasan

reagált, kezdetekben a közgazdászképzéssel, majd a marketing szakok megerősítésével, később a turizmus szakok elindításával,
illetve a ma már mérföldkőként számon
tartott mérnökképzés meghonosításával.
A polgármester végül reményét fejezte ki,
hogy a főiskola által képviselt rugalmasságot, innovációra való készséget sikerült a
hallgatókba is beleplántálni, mert a szaktudás mellett ma ezzel vihetik a legtöbbre.
A diplomák átadása előtt még két elnökségi tag szólalt fel. Popovics György a végzett
hallgatók helyzetét egy hasonlattal érzékeltette: a váltás a tanulmányi évekből a munka világába éppen olyan, mint amikor egy
növényt átültetnek. Az átmenet szinte soha
sem zökkenőmentes, de ha ismét sikerül
gyökeret verni – ezúttal már a munkahelyeken -, akkor ott újra fejlődésnek indulhatnak, s megerősödve magasra juthatnak.
Ehhez kívánt szerencsét, és kitartást a megyei vezető.
Az ünnepi beszédek sorát dr. Kancz Csaba
zárta, aki arra mutatott rá, hogy a hallgatók
legfontosabb bázisa a mögöttük álló család.
Számíthattak rájuk a felkészülés évei alatt,
és ott lesznek most is, amikor pályakezdőként az új munkahelyeken kell helytállniuk.
A felemelő gondolatok után elérkezett a
várva várt pillanat: az ünnepi egyenruhájukban pompázó, boldog hallgatók végre
átvehették diplomájukat, annak a tudásnak
a jelképét, amelyet az elmúlt évek során elsajátítottak.
-réz
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Elhunyt Péntek Sándor
sporttudósító, újságíró
Péntek Sándor Tatabányán született 1951-ben. Labdarúgóként az NB II-es tatabányai KOMÉP SC-ből igazolt az NB
I-es dorogi csapathoz 1976-ban. Az 1976-1977-es bajnoki évad legtöbb mérkőzésén pályára lépett, valamint az MNK
meccseken is szerepelt. Összesen 34 NB I-es mérkőzést játszott a Dorog színeiben és 5 gólt szerzett. Ezen felül többször volt eredményes a kupa-mérkőzéseken is. A csapat 1977-ben kiesett az első osztályból, majd ezt követően még
egy évadot játszott az NB II-ben is. 1978-ban visszaigazolt Tatabányára.
Az aktív játékot követően is kapcsolatban maradt a sporttal, miután
a legnagyobb megyei napilapnál, az akkori Dolgozók Lapjánál - később 24 Óra - volt sporttudósító és újságíró. Többek között a dorogi
csapat mérkőzéseiről is ő írta a beszámolókat. Az újságírás mellett
a legjelentősebb alkotásaként, egyik fő társszerzője és szerkesztője
volt a dorogi klub 75 éves évfordulójára készült könyvnek, mely a
Dorogi Bányász SC 75. éves Jubileumi Emlékkönyve címen jelent
meg 1989-ben. Az utóbbi években is aktívan folytatta újságírói pályáját, Tatán a Helyi Téma főszerkesztője volt, rendszeresen jelentek meg cikkei a Városkapu újságban és a Kemsport.hu internetes
sportoldal szerkesztőjeként is dolgozott. Munkájával maradandót
alkotott a megye sportjának megörökítéséért. Mindig sietős, fiatalos lénye valamennyiünknek hiányozni fog, szomorúan állunk
szemben a szigorú ténnyel, de bízunk az égi találkozásban. Péntek
Sándor 65 évet élt.
Nyugodjék békében!

Dunaújvárosban ekkora összefogás még nem volt…

Gyűjtés Pecsét István gyógykezeléséért
Jótékonysági gálaestet tartottak a dunaújvárosi Bartók Színházban Pecsét István gyógykezelésének segítéséért, ahol
több városi és országosan elismert művész is színpadra lépett, valamint helyi képzőművészek alkotásaira licitálhatott
a közönség. A Crohn-betegséggel már megtanult együtt élni, túl van egy májtranszplantáción, most a végső győzelemhez, az áttétes epeúti rák legyőzéséhez van szüksége segítségre. A magyar egészségügyi rendszerben jelenleg
nincs jelen az az orvos-technológia, ami segítené a gyógykezelésben, így ez kizárólag külföldön kivitelezhető. Mivel
a kezelés költségeit István, és családja nem tudja fedezni, a város segítségét kérték a beavatkozás költségének előteremtéséhez.
Miután felgördült a függöny, a Dunaújvárosi Vegyeskar és a Viadana
Kamarakórus adta elő a Bányászhimnuszt, Pecsét István tiszteletére,
aki a Miskolci Egyetem bányászmérnöki szakán végzett. Őket követően lépett a színpadra Cserna Gábor polgármester, az est fővédnöke, aki
köszöntőjében elmondta, nagyon büszke a városra, a város polgáraira,
hogy ilyen nagy összefogás valósul meg Pecsét István megsegítésére.
– Számos alkalommal fogtunk már össze az elmúlt évek során, többek között
kórházunk CT berendezésének megvásárlásáért, a szülőszoba felújításáért,
defibrillátor beszerzéséért, óvodás kisgyermekeknek sporteszközöket venni,
rászoruló családok karácsonyát széppé tenni és sorolhatnám tovább a segítés, a
segítség sok-sok példáját. De ekkora összefogást, mint ami most, István gyógyulásáért történik, még nem tapasztaltam! Tisztelettel köszönöm a számolhatatlanul sok támogatónak, legyenek ők néhány száz vagy egy-két ezer forintot
felajánló, maguk sem jómódban élő emberek, akik most, most is, jószívvel segítenek. Köszönöm önzetlen felajánlását mindazoknak, akik komolyabb összegű
támogatást tudtak, tudnak nyújtani. Reményt és támaszt nyújt abban, hogy
a baj legyőzhető. Nekünk, dunaújvárosiaknak közös kincsünk a gondoskodás,
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a szorgalom, a küzdés képessége. Legtöbbet érő kincsünk azonban a szeretet,
amely összekapcsol minket- mondta a polgármester.
dunaujvaros.com
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