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Ki ne ismerné a „kocsi” szavunkat, mint 
egyik legfontosabb közlekedési eszközünk 
megnevezését? Azt viszont már kevesebben 
tudják, hogy a népszerű négykerekű gyö-
kerei a Komárom-Esztergom megyei Kocs 
községébe nyúlnak vissza, ahol a Mátyás ki-
rály korabeli bognároknak köszönhetően a 
kényelmetlen szekérből megszületett a job-
ban rugózó, fordulékonyabb  kocsiszekér, 
vagyis a „kocsi kocsi”.

Ennek a XV. századbeli híres találmánynak 
és a kocsit készítő mestereknek állít emlé-
ket Kocs községe az immár tizennyolcadik 
alkalommal megrendezésre kerülő Nem-
zetközi Kocsitoló Fesztivállal július 8-10. 
között.

A háromnapos rendezvény fő látványossá-
ga a különböző kategóriákban megrende-
zésre kerülő kocsitoló verseny. A hagyomá-
nyos felnőtt futamon 5 fős csapatok egy 350 
kg-os kocsit próbálnak az 1500 méter hosz-

szú pályán, a legrövidebb időn belül célba 
juttatni.

A gladiátor futamon felnőtt egyéni indulók 
mutatnak példát kocsitolásból, a gézengú-
zok versenyszámban pedig a  kisiskolások-
ból verbuvált 6 fős csapatok mérik össze 
erejüket.

Hagyományőrző kezdeményezésként 2015-
ben először került sor a „Nagymenők” kocsi 
építő versenyére, ahol az indulók saját építé-
sű járműveikkel nevezhetnek, a rangos zsű-
ri pedig a járművek műszaki és esztétikai 
jellemzőit figyelembe véve hirdet győztest.

Kocs község a versenyeken túl a fesztivál 
mindhárom napján élményekben gazdag 
kulturális és hagyományőrző programok-
kal várja a kicsiket és nagyokat egyaránt. 
A vidék értékeinek bemutatását, a népi ha-
gyományok megőrzését és továbbörökítését 
szolgálja a kézműves kirakodóvásár, ahol a 

látogatók testközelből ismerkedhetnek meg 
a ma is élő kismesterségek fogásaival és a 
mesteremberek szebbnél szebb alkotásaival. 
A versenyek, kulturális és egyéb élmény-
programok mellett finomságokban sem lesz 
hiány, hiszen a fesztivál szervezői családi-
baráti főző- és horgászversenyt is hirdetnek.

Ízelítő a rendezvény programjából: 
Kocsitoló Verseny – gladiátor (egyszemélyes 
kocsi húzás), gézengúz (ifik versenye), nem-
zetközi kocsitoló verseny. Fogathajtó bemu-
tató, Települések Korzója. Sport – 50 órás 
horgászverseny, asztalitenisz, foci. Kiállítá-
sok – Fél Edit néprajzkutatóra emlékezünk, 
díszmadár- és fotókiállítás, hímző kör kiál-
lítása. Koncertek: amatőr rock együttesek, 
Bunyós Pityu, Duplakávé, Sógorok, Tompeti 
és barátai, Szikora Róbert és az R-GO.

A rendezvényről bővebb információt talál 
a www.kocs.hu oldalon!

Idén tizennyolcadik alkalommal rendezik meg július 8-10-e között a Komárom-Esztergom megyei Kocs községben a vendégek 
és versenyzők ezreit vonzó Kocsitoló Fesztivált. Fiatalok és idősebbek rohannak a település főutcáján kisebb-nagyobb szeke-
reket, kocsikat tolva, és persze a kétnapos esemény kiegészítő programjai is nagy érdeklődésre tarthatnak számot.

XVIII. Kocsitoló Fesztivál

Egy igazi családi rendezvényre 
várják a vendégeket

TATA
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Duna-parti varázslat – 13. oldal
Mint minden nagyobb településnek, így Dunaújvárosnak is van 
egy saját, különleges rendezvénye, mellyel nemcsak a város, ha-
nem a térség lakóinak is kikapcsolódási lehetőséget kínálunk, és 
ahol minden korosztály megtalálja a kedvére való szórakozást 
– helyezi el az országos nagyrendezvények sorában az egyre nép-
szerűbb Parázs-Varázst Cserna Gábor, polgármester.

Az élbolyban a Pannon Egyetem – 44. oldal
A hazai felsőoktatás egyik vidéki bástyája a veszprémi Pan-
non Egyetem, mely szerves részét képezi mind a megyei jogú 
város, mind a megye, mind pedig a régió gazdaságának. Az 
ezer szálon futó együttműködések átszövik a mindennapokat. 
Gelencsér András rektorként 2015 júliusa óta áll az intéz-
mény élén. Interjúnkban közel egyéves munkájának értéke-
lésére kértük, arra voltunk kíváncsiak, hol áll ma a Pannon 
Egyetem a felsőoktatási rangsorban?

Fórum a gázipar aktualitásairól – 33. oldal
Idén is a visegrádi Thermal Hotelben találkoztak a gázipar 
képviselői, hogy a Dunagáz Szakmai Konferencia keretében, 
neves előadók tolmácsolásában áttekintsék az ágazatot érintő 
változásokat, problémákat, megoldásokat. A kétnapos konfe-
rencián elhangzottakat lapunk kérésére Fülöp Lajos, gázipari 
szakértő, a szervezőbizottság tagja foglalta össze.

Luterán Petrának korosztályában alig akad ellenfele – 
38. oldal
Most induló sorozatunkban elsőként Luterán Petrát mutatjuk 
be, aki a TSC Geotech egyik legeredményesebb tatabányai 
atlétája. A 18 éves Petra jelenleg 16 cm-rel ugorja át saját ma-
gasságát. Salamon Zoltán vezetőedző szerint sokra hivatott, 
a korábbiakhoz hasonló hozzáállással és teljesítménnyel akár 
olimpikon is lehet belőle.
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KINCSKERESŐ

Bolondos április
A közmondásos bolondos április elsősorban az időjárásra vo-
natkozik, és igazságtartalma 2016-ban is bebizonyosodott. Volt 
már 25 fokos nyári meleg, mínusz 6 fokos éjszakai fagy, eső, 
hószitálás, napsütés, minden, mi szem-szájnak ingere.
Ez a bolondosság sajnos egy kicsit az északi földrész legenda-
beli istene, a tréfacsináló Loki részéről is megnyilvánult. Szer-
kesztőségünk e-mail-en keresztül kapta meg a Locky nevű 
zsaroló vírust, mely kíméletlenül, és –nagy programozók, ví-
rusirtók és egyéb számítógépes szakemberek szerint - jelenleg 
kivédhetetlenül átkódolja, titkosítja tárolt képeinket, iromá-
nyainkat. A computeren dekódolt adatfájlok a titkosító kulcs 
nélkül visszahozhatatlanok. A kulcsért viszont fizetni kell, ám 
arra nincs garancia, hogy valóban meg is kapjuk, illetve, hogy 
vele együtt nem kapunk újabb vírusokat.
Elég egy kis figyelmetlenség, nem időben frissített vírusfigye-
lő, piciny biztonsági rés, és évek, évtizedek munkája veszhet 
kárba néhány idióta hacker jópofa poénja következtében. Te-
hetetlenül állunk az értelmetlenül elszenvedett károk láttán, 
ugyan úgy, ahogy az ország nyugati, illetve magasabban fekvő 
részein élő gazdálkodók, akikközül sokana teljes éves termé-
süket vesztették el a hirtelen jött fagyok miatt.
A jópofáskodóLokit reméljük bátyja, Thor istenség fejbe kó-
lintja a Mjölnirrel, hatalmas kalapácsával, és május beköszön-
tével az elsorvadt vetések, de legalább a gazdák hiteúj erőre 
kap!
Magazinunk is ezen remény jegyében készült. Tavaszi szá-
munkban megszólaltatott partnereink, interjúalanyaink han-
got adnak bizodalmuknak, hogy újult erőre kap a gazdaság, 
a tervezett támogatások, pályázati pénzek időben, és jó helyre 
kerülnek, megvalósulnak a településfejlesztési programok, és 
ahogy a miniszterelnök mondta: mindnyájan egy kicsit előbb-
re tudunk lépni 2016-ban.
Ebben a reményben kíván kellemes böngészést olvasóinknak:

Veér Károly
főszerkesztő
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A búzaszentelő már-már elfeledett hagyo-
mányát Kurucz Miklós kertészmérnök, 
címzetes egyetemi docens élesztette újjá 
1990-ben, és azóta is – örvendetes módon 
– áldozatos munkával szervezi ezt a nagy 
múltú ünnepséget.
Az idei Szent György napon – április 24-én –  
Barta Tibor, plébános a magyar mezőgaz-
daságért ajánlotta ünnepi szentmiséjét. 
Nyikos László, Polgárdi város polgármes-
tere rövid ünnepi beszédében arra mutatott 
rá, hogy az írásos emlékek tanúsága szerint 

már fél évezreddel ezelőtt is meghatáro-
zó szerepet töltött be a település életében a 
mezőgazdaság, a 18. században a lakosság 
90%-a a földművelődésből élt. Kimutatható 
tény tehát, hogy alapvetően meghatározta 
Polgárdi gyarapodását a mezőgazdaság.
A városvezető ezt követően köszönetet 
mondott Kurucz Miklósnak a bizalomért, 
hogy a XXVI. Országos Búzaszentelő Ün-
nepség helyszíneként Polgárdit választot-
ta. Ugyancsak háláját fejezte ki Barta Tibor 
plébánosnak, hogy az eseményt befogadta, 

Törő Gábor, országgyűlési képviselőnek, 
hogy a rendezvény fővédnökségét elvállal-
ta, és mindenkinek, aki odaadó munkájával 
segítette ünnepi ceremónia szervezését, le-
bonyolítását.
– A viharos idő ugyan barátságtalan körülmé-
nyeket teremtett az idei búzaszenteléshez, a jövőt 
illetően mégis bizakodóak lehetünk – mondta a 
városvezető -, hiszen úgy tartja a mondás: 
„Ha Szent György dörren, lesz termés bőven!”.

Cseh Teréz

A búzaszentelés, a minket eltartó és tápláló „anyaföld” tisztelete és megáldása régi, a kereszténység felvételével egyidős 
hagyomány hazánkban, a szertartás népünk vallási gyakorlatává vált. Az ebből az alkalomból megtartott szentmise és kör-
menet után a pap – az idei esztendőben, a XXVI. Országos Búzaszentelő Ünnepség szentmiséjén, Polgárdi város katolikus 
templomában Barta Tibor, plébános – a búzatábla szélén kért áldást a földművesek munkájára.

XXVI. Országos Búzaszentelő Ünnepség Polgárdiban

Áldás a magyar mezőgazdaságra
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Önkormányzat

Tervpályázat a Bányakórház 
területének hasznosítására

A Miniszterelnökség és Tatabánya MJV Önkormányzata közös erővel célul tűzte 
ki a múlt század elején épült Bányakórház rekonstrukcióját. Az Önkormányzat 
tervpályázatot írt ki az épületkomplexum hasznosítására, melynek célja egy kis-
városias hangulatú, modern és újszerű lakóterület megtervezése volt. A beérke-
zett látványtervek a Vértes Agorájában tekinthetők meg. A kiállítás megnyitóján 
Schmidt Csaba polgármester oklevelet és jutalmat adott át a legszínvonalasabb 
pályamunkák készítőinek.

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

Veszprém  
Több éve tartó aktív partnerkapcsolat áll 
fenn Veszprém és a kínai Ningbo városok 
között. Április közepén a két város vezetői, 
valamint delegáltjai közös tanácskozáson 
vettek részt a városházán. A találkozón be-
mutatták egymásnak gazdasági és turiszti-
kai értékeiket, valamint a közelmúlt jelen-
tős fejlesztéseit, továbbá kitértek a kétváros 
közti együttműködési lehetőségekre is.

Cikkünk a 11. oldalon

Berhida 
Tavaly májusban Berhida város polgár-
mestere, Pergő Margit arról számolt be 
lapunknak, hogy a két európai uniós 
pályázati ciklus közötti időt – aktuális be-
adható pályázatok híján, a hátrányból 
előnyt kovácsolva - a tervezésre kívánják 
fordítani. Egy év elteltével a városvezetőt 
arra kértük, tekintsük át, hogy az akkor 
felvázolt elképzelések ma hol tartanak.

Cikkünk a 14. oldalon

„Talán szerencsém is volt, olyan ügyeket vállaltam fel, ami érdekelte az embereket, ami 
fontos volt számukra. Számunkra pedig a városlakók véleménye volt fontos, tudni, hogy 
ők mit szeretnének.”

Dr. kovács zoltán
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Emellett bővítik az ipari parkot, reálgim-
náziummá fejlesztik az Árpád Gimná-
ziumot, meghonosítják a duális képzést, 
uszodát és sportcsarnokot építenek, rend-
be hozzák a megyei könyvtárat, továbbá 
megtörténhet az egykori bányatiszti kaszi-
nó rekonstrukciója, valamint új vásárcsar-
nok és piac is épülhet Tatabányán.
A miniszterelnök rámutatott, a vasútállo-
más fejlesztése egy nagyobb korszerűsí-
tési program első része. A vasútállomást 
intermodális csomóponttá kell fejleszteni, 
ez 6,5 milliárd forintba kerül. Ehhez kap-
csolódik a vasúti felüljáró négysávossá 
bővítése, az ipari park elérését biztosító 
úthálózat fejlesztése, valamint egy aluljáró 
megépítése, összesen 10 milliárd forintos 
költséggel. „Ha Tatabánya épít egy modern 
vasútállomást, az adjon vissza valamit abból 
a helyből, ahová megérkezünk” - tette hozzá 
később újságírói kérdésre.
Orbán Viktor elmondta, a kormány vál-
lalja a tatabányai ipari park 140 hektárral 
való bővítését, a földek megvásárlásának 
és átminősítésének költségeit, mely intéz-
kedések már részben megtörténtek. „A 
szakképzés előremozdítása nélkül az ipari park 
fejlesztése nem lesz életképes” - szögezte le, 
majd ismertette, hogy a polgármester ja-
vaslata alapján az Árpád Gimnáziumot re-
álgimnáziummá fejlesztik, és 1,5 milliárd 
forintos költséggel átépítik.
A szakképzés fejlesztésének keretében a 
városban államilag finanszírozott műszaki 
felsőoktatási képzést kínálnak, meghono-

sítják a duális képzést, szakképző centru-
mot hoznak létre, és a MÁV-szálló épületét 
kollégiummá alakítják.
A bányász hagyományok őrzéséről szól-
va a kormányfő elmondta, mintegy 1,5-2 
milliárd forinttal támogatják a városi tu-
lajdonba került Bányatiszti Kaszinó ere-
deti állapotba való helyreállítását. Lapunk 
kérdésére válaszolva a miniszterelnök saj-
nálatát fejezte ki, hogy léteznek még az or-
szágban olyan ingatlanok, amelyek jelen-
leg romos állapotban, állami tulajdonban 
vannak. Ilyen Tatabányán a régi bányakór-
ház épülete, melynek megújítására a vá-
rossal közös tervet készítenek. Meg kell ta-
lálni közösen a terület funkcióját, „de hogy 
az épületet a maga eredeti szépségében helyre 
kell állítanunk, mint a város egyik büszkeségét, 
ebben egyetértés volt, és erre a forrásokat a kor-
mány biztosítani fogja”.
Orbán Viktor kitért arra is, hogy a sport 
területén két fejlesztési elemet tartalmaz a 
megállapodás. A városban egy ötven mé-
teres fedett sportuszodát emelnek, illetve a 
tatabányai sport zászlóshajójának számító 
kézilabda számára hoznak létre csarnokot. 
„Azt a városnak kell eldönteni, hogy egy 3000, 
vagy egy nemzetközi szabványok szerinti 6000 
fős stadion építésébe vágnak-e bele” - fogalma-
zott.
A miniszterelnök tájékoztatása szerint 
egyaránt 1,5 milliárd forinttal támogatják 
egy új vásárcsarnok és piac építését, va-
lamint a megyei könyvtár fejlesztését. Az 
utóbbi beruházás kapcsán azt kérte, olyan 

létesítményt alakítsanak ki, amely a kor-
szerű informatika mellett, klasszikus, ol-
vasótermi élményt is kínál a látogatóknak.

Orbán Viktor szavai szerint „feltételes egyet-
értés” van a tatabányai közösségi közleke-
dés fejlesztéséről, itt az önkormányzatnak 
teljes közösségi közlekedési koncepcióban 
kell bemutatni 40 busz mintegy hatmilli-
árd forintos beszerzésének szükségessé-
gét.
A kormányfő hozzátette, elkötelezettek ab-
ban, hogy befejezzék a Szent Borbála Kór-
ház fejlesztését, melyre az elmúlt 4 évben 
már csaknem 10 milliárd forintot költöttek, 
de a végső koncepcióról még nem született 
döntés. Hasonló a helyzet a bánhidai erő-
mű területének rekultivációjánál is, ahol 
vizsgálják a terület turisztikai hasznosítá-
sának lehetőségeit.
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy az 
állam 15 milliárd forintnyi adósságot vál-
lalt át az önkormányzattól, így „egy kicsi 
részt a sikerből a polgári-keresztény és nemzeti 
kormány is magának érezhet” - fogalmazott.
Zárszavában Schmidt Csaba elmondta: 
2010-ben a várost az önkormányzati adós-
ság mellett 12 százalékos munkanélküliség 
sújtotta. Az elmúlt hat évben Tatabányán 
kétezer új munkahely létesült, és a befekte-
tők letelepítésében a város mindig számít-
hatott a kormány segítségére - hangsúlyoz-
ta a polgármester.

VK - MTI

Gazdaságélénkítési tervről állapodott meg Orbán Viktor miniszterelnök és Schmidt Csaba Tatabánya Polgármestere. A kor-
mányfő a Modern városok program tatabányai állomásán tartott sajtótájékoztatón elmondta: a megállapodás része a város 
közlekedésének korszerűsítése - benne a vasútállomás fejlesztése - 10 milliárd forintból.

Nagyléptékű beruházások indulhatnak Tatabányán

Milliárdokkal tervezhet a városvezetés

ÖNKORMÁNYZAT



9

ÖNKORMÁNYZAT

– Ön szerint egy 3500, vagy egy 6500 nézőt 
befogadó sportcsarnokra van szüksége Ta-
tabányának, illetve a Tatai-medencének?
– Fogós kérdés, hiszen jelenleg arról be-
szélhetünk, hogy az állami költségvetés 
megfinanszírozza magát a beruházást. Ép-
pen ezért épülhetne akár 6500 férőhelyes 
aréna is. Kérdés az, hogy egy ekkora léte-
sítmény megtölthető-e rendszeresen szín-
vonalas sport- és kulturális rendezvények-
kel? Lesz-e minden férőhelyre fizetőképes 
kereslet, s lesz-e a mindenkori államnak és 
önkormányzatnak nagyvonalú költségveté-
si háttere, hogy az üzemeltetési költségek is 
rendelkezésre álljanak?

– Ugye nem vitatja, hogy egy modern, jól 
felszerelt sportcsarnok új lehetőségeket is 
nyithat a város és térsége életében?
– Dehogy vitatom! Magam is szorgalmaz-
tam, s most is támogatom egy új csarnok 
megépítését. A meglévő sportcsarnok ki-
használtságával kapcsolatos adatokat, az 
üzemeltetési költségeket, továbbá a város 
jövőbeni pénzügyi teherbíró képességét is 
ismerve, én a kisebb csarnok megépítését 
látom reális lehetőségnek.

– Nem tart attól, hogy kishitűnek fogják 
tartani, aki meg akarja akadályozni, hogy 
a város kihasználja ezt a soha vissza nem 
térő lehetőséget?
– Az általam is szorgalmazott sportcsarnok 
befogadóképessége is több mint háromszo-
rosa a jelenlegiének. Egy átlagos kézilab-
dameccsen 7-800 néző van, a rangadókon 
viszont zsúfolásig megtelik a csarnok. Én 

azt feltételezem, hogy az új létesítményben 
a jelenlegi nézőszámok megduplázhatók. 
Ugyanakkor elég nagy fantáziával kellene 
rendelkeznem ahhoz, hogy kétezernél több 
nézővel számoljak egy hazai bajnoki rang-
adó esetében.

– És ha közben javulni fog a kézilabdacsa-
pat teljesítménye?
– Nagyon remélem, hogy javulni fog, ha 
nem bíznánk ebben, nem is fognánk bele 
ekkora fejlesztésbe. Ahhoz viszont, hogy 
nemzetközi porondon is megállja helyét a 
csapat, ahhoz a jelenlegi 400 millió körüli 
éves költségvetés helyett mintegy kétmilli-
árdos finanszírozásra lenne szükség.

– Itt vannak a tőkeerős nemzetközi cégek. 
Majd azok összedobják a rávalót.
– Tisztelet annak a néhány gazdasági tár-
saságnak, amely néhány tízmillió forinttal 
támogatja a tatabányai sportot, ugyanakkor 
erős kétségeim vannak afelől, hogy százmil-
liókat, vagy milliárdokat tenne bele egy-egy 
szponzor. A vállalatok elsődlegesen profitot 
akarnak, s minden más csak ebből követke-
zik. Éppen ezért egy nagy közösségi beru-
házás esetében azt kell megvizsgálni, hogy 
a város képes lesz-e üzemeltetni abban az 
esetben is a létrehozott létesítményt, ha ab-
ban magára marad. Egy 6500 férőhelyes 
sportcsarnokot aligha. A budapesti Papp 
László Sportaréna tízezer néző befogadásá-
ra alkalmas, de Tatabánya 25-ször kisebb, 
mint a főváros. Ekkora szakadékot aligha 
lehet lelkesedéssel áthidalni. Olyan ez, mint 
ha egy 35 ezer férőhelyes stadiont építenénk.

– Szó van arról is, hogy az üzemeltetést is 
magára vállalja az állam.
– Ha ez így történne, akkor sem lehet vesz-
teséges a létesítmény működése. Ha nem 
sikerül tíz-tizenötezer forintos belépőkkel 
látogatható teltházas koncerteket tartani – 
melynek csekély az esélye -, akkor a napi 
szintű létesítmény-használóknak kell a költ-
ségeket megfizetni. Kötve hiszem, hogy a 
sporteseményeket látogatók a jelenlegi belé-
pődíjakhoz képest sokkal magasabb tarifák 
megfizetésére is hajlandóságot mutatnának. 

– A szomszédos városokkal – Oroszlány-
nyal és Tatával – összefogva minden bi-
zonnyal növelhető lenne a tatabányai ké-
zilabda csapat szurkolótábora.
– Ez lenne a kívánatos. Én ezt már bele is 
kalkuláltam a megduplázódó nézőszámba. 
Aki a kézilabdát szereti, az jöhet szurkolni 
Tatabányára, aki a kosárlabdát, az mehet 
Oroszlányba, s aki a női röplabdát, az Tatá-
ra. Azért nem árt tisztában lennünk azzal 
sem, hogy Oroszlányon lassan befejeződik 
egy 1500 férőhelyes, Tatán pedig egy 800 
férőhelyes sportcsarnok építése. Tatán ezen 
felül az Olimpiai Edzőtáborban még épülni 
fog egy 400 férőhelyes labdacsarnok is. Ar-
ról se feledkezzünk meg, hogy Tatabányán 
tervben van egy fedett uszoda, befedésre 
kerül a jégpálya, s új ugrócsarnok is létesül. 
Azt gondolom tehát, hogy indokolt a mér-
téktartás.

A www.bencsikjanos.hu cikke alapján 
összeállította: VK

Az 1100 néző befogadására alkalmas Földi Imre Sportcsarnokot kinőtte a város és a térség egyenletesen fejlődő sportélete. 
A hazai férfi kézilabda bajnokság élcsapatainak tatabányai vendégszereplései idején már ugyancsak szűkösnek mutatkozik 
a fedett aréna. Ezért is került napirendre 2013-ban egy új városi sport- és rendezvénycsarnok megépítésének terve, melyre 
előzetesen a kormány is kötelezettséget vállalt. A leendő létesítményről kérdeztük Bencsik János országgyűlési képviselőt.

Bencsik János mértéktartásra figyelmeztet

Mekkora sportcsarnoka 
legyen Tatabányának?
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– 50 éve annak, hogy Tapolcát várossá 
nyilvánították. Hogyan ünnepelték az 
évfordulót?
– Az idei évünk a jubileum jegyében te-
lik. Létrehoztunk egy munkabizottságot, 
melynek feladata a programok, megem-
lékezések szervezése. Erre a célra külön 
forrást is elkülönítettünk. Március 31-én, 
pontban 14 órakor – annak idején éppen 
ekkor ünnepeltük a várossá nyilvání-
tást -, ünnepi közgyűléssel emlékeztünk 
meg a városalapításról, és ennek kapcsán 
kitüntetéseket is átadtunk. Az ünnepi 
programsorozat különleges színfoltja 
volt a Vörös föld című film vetítése. Ez 
az alkotás meghatározó Tapolca életében, 
hiszen annak a Bauxit Bányavállalatnak a 
megalakulásáról szól, amelyik alapvető-
en meghatározta településünk fejlődését. 
A bányavállalat egykori, ma már nyugdíj-
ban lévő vezetői közül hárman – Orbán 
Tibor, dr. Pataki Attila és Kránitz Zoltán 
- is megtisztelték közösségünket a jelen-
létükkel, és a film rendezője, Vitézy Lász-
ló is elfogadta meghívásunkat.
– A Városnapi hétvégén – pénteken és 
szombaton – sportesemények zajlottak, 
18 csapat részvételével pedig várostör-
téneti vetélkedőt rendeztünk, az egyes 
településrészek bevonásával, több ál-
lomással. Várostörténeti fotókiállítást 
nyitottunk, stílusosan a Tapolca arcula-
tát meghatározó Y-házakra emlékeztető 
tablókon.
– A várossá avatás évfordulójának ki-
emelt eseménye volt a testvérvárosi szer-

ződés aláírása Kopejszk-kel. A 150 ezer fős 
orosz város a cserebinszki régióban talál-
ható, közvetlen szomszédja az 1,2 millió 
lakosú Cserjabinszknek. Az új kapcsolat-
tól azt reméljük, hogy az ott élők felfede-
zik értékeinket, és turisztikai, valamint 
rekreációs célból felkeresik városunkat. 
Az eddigiek alapján úgy tűnik, kíván-
csiak a Balatonra, a gyógybarlangunkra, 
szállodai és gyógyászati lehetőségeinkre.
– Az orosz delegáció mellett török ven-
dégeket is fogadtunk, Canakkale város 
képviselői látogattak el hozzánk. Ez a 
település néhány kilométerre fekszik az 
egykori Trójától. Hasonló érdeklődésre 
számítunk városunk iránt ebből a térség-
ből is. Mi tényleg szeretnénk élni a keleti 
nyitás lehetőségével, éppen ezért a kor-
mányzati elképzelésekkel összhangban 
keressük a kapcsolatot a keleti partne-
rekkel. Az elmúlt években kazah, orosz 
és török delegációkat fogadtunk. Hisz-
szük, hogy belátható időn belül rende-
ződni fog a Közel-Keleti helyzet, véget ér 
az Oroszország elleni gazdasági embar-
gó, és megélénkülhetnek keleti kapcso-
lataink. Ennek reményében nyitottunk 
már most, előkészítve az együttműködés 
lehetőségét.

– Tapolca valóban vonzó kisváros képét 
nyújtja az ide érkezőknek. Mit tudnak 
tenni a közeljövőben, hogy még csábí-
tóbbá tegyék településüket?
– Általában erre a kérdésre mindig azt a 
választ szokták adni, hogy mindez csu-

pán pénz kérdése, amiből ugye a legke-
vesebb van. Persze a források alapvetően 
meghatározzák a főbb kereteket, de hisz-
szük, hogy ezen a téren közösségi össze-
fogással is lehet előbbre lépni. Jó példa 
erre, hogy helyi vállalkozások és magán-
személyek bevonásával rendbe tesszük 
a belváros leromlott állapotú homlok-
zatait. Elsőkként Tapolca leghosszabb, 
legnagyobb kapualját újítottuk meg, és 
további két homlokzat megszépülhet a 
ballagások idejére. Szeretnénk méltó kör-
nyezettel megtisztelni diákjainkat, pozi-
tív, jó hangulatot árasztó kisváros képét 
nyújtani az idelátogatóknak. Szerencsére 
ezt a helyiek is megértették, és támogat-
ják az elképzelésünket, és így persze az 
eredmények sem maradnak el.
– Tapolca kitörési pontja a turizmus lehet, 
ennek érdekében szeretnénk mindent 
megtenni, amire csak módunk nyílik. 
Ezen célok megvalósítására beadtunk 
egy gyógyhelyfejlesztési pályázatot. 
Rengeteg pénzünk, és munkánk fekszik 
ebben a tervben. Az volt a célunk, hogy 
minden tekintetben megalapozott pályá-
zatot készítsünk, ennek érdekében szak-
értő csoportokat vontunk be a munkába, 
és átgondolt, szakszerű tervet állítottunk 
össze, hogy elképzelésünk szakmailag 
kifogásolhatatlan legyen. Ennek a pályá-
zatnak a segítségével szeretnénk a vala-
mikori nagy murvás parkolót – ami ma 
parlagon hever – kulturált környezetté 
alakítani.

Cseh Teréz

Két emberöltőnyi idő telt el Tapolca 1965-ös várossá nyilvánítása óta. A bauxitbányászat egykori fellegvára a 
rendszerváltás óta keresi önmagát, fejlődésének új irányát. A csodás természeti környezet, a gyógybarlang, a 
Balaton közelsége, a közeli, mondhatni világhírű borvidék mind-mind a turizmus mellett szólnak. A városveze-
tés ennek jegyében végzi munkáját, készíti elő a közeljövő terveit, valósítja meg a ma már elérhető álmokat. A 
jeles jubileum ünnepi eseményeiről, terveikről Dobó Zoltán polgármestert kérdeztük.

A keleti-nyitás, a turizmus fejlesztése jegyében ünnepeltek

50 éve ismét város Tapolca



Penna Regia díj 2016 
Székesfehérvár - A szabad sajtó napja ünnep al-
kalmával a város önkormányzata a médiaszereplők 
munkáját elismerve Penna Regia díjat adományoz 
azoknak az újságíróknak, akik Székesfehérvár éle-
tének tárgyszerű bemutatásával elősegítik a város 
ismertségét, elismertségét, hozzájárulnak országos 
és nemzetközi megismertetéséhez, népszerűsíté-

séhez. Idén a posztumusz díjat Varga Sándor új-
ságírónak ítélték. A méltatásban dr. Cser-Palkovics 
András polgármester kiemelte a Fehérvár Média-
centrum alapító-hírigazgatói munkáját, valamint 
a 2010-ben útjára indított tehetségkutató verseny 
– a Fehérvári Versünnep – ötletét, megszervezését. 
A díjat az özvegy, valamint a díjazott gyermekei – 
Varga Anna és Varga Bálint – vették át.

Dr. GöDe AnDreA

TöRTénelmi emlékhely 
lesz a TuRul
Tatabánya - 52-re nőhet a történelmi emlékhe-
lyek száma Magyarországon. A javasolt helyszínek 
között van Európa legnagyobb madárszobra is. 
Jelenleg negyvenhét történelmi emlékhely találha-
tó az országban, amelyek jelentőségét a Nemzeti 
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság javaslata alapján 
kormányrendelet ismeri el, a módosításról már 
júniusban tárgyalhatnak. A Kő-hegyen álló bronz 
madárszobor Tatabánya kiemelt turisztikai látvá-
nyossága, ahová a lenyűgöző panoráma, és a gyö-
nyörű Gerecse csalogatja a kirándulókat.
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A találkozón Brányi Mária, Vesz-
prém város alpolgármestere köszön-
tötte a partnerdelegáció tagjait, és 
rövid előadás keretében bemutatta 
Veszprém történelmét és kulturális 
értékeit.

Az alpolgármester külön kitért arra, 
hogy a XXI. század igényeinek meg-
felelően, Veszprémben milyen város-
fejlesztési projekteket hajtottak végre 
kulturális, szociális és infrastruktu-
rális téren. Továbbá beszélt az olyan 
nemzetközileg is ismert fesztiválok-
ról, mint a VeszprémFest, az Utca-
zene Fesztivál és az Auer Fesztivál, 
melyek minden évben számos hazai 
és külföldi turistát vonzanak a me-
gyeszékhelyre..

Wang Renzhou, Ningbo alpolgár-
mestere elmondta, hogy településük 
– köszönhetően a fejlett iparnak és 
tengerparti fekvése révén forgalmas 
kikötőjének – a negyedik leggazda-
gabb kínai város. A turizmus szem-
pontjából kiemelt jelentősége van a 
közeli hegyvidéknek és a tengernek, 
melyeknek köszönhetően több millió 
turistát fogadnak évente. Hozzátette, 

hogy a jövőben szeretnének előre-
lépni a környezettudatos fejlesztések 
területén, ezért több olyan megoldást 
keresnek, amelyek bevezetésével fej-
lődhetnek ezen a területen is.

A találkozón Dr. Temesvári Balázs, 
a VKSZ Zrt. vezérigazgatója bemu-
tatta a kínai vendégeknek, hogy 
Veszprémben milyen eljárásokat al-
kalmaznak a megújuló energia fel-
használása kapcsán, továbbá kitért 
a közeljövő terveire, elsősorban az 
energiagazdálkodás és a közlekedés 
területét érintve.

A két város képviselői megállapod-
tak abban, hogy a jövőben még szo-
rosabb együttműködés alakulhat ki 
kereskedelmi és turisztikai területe-
ken a két térség között. A kínai ven-
dégek a találkozót követően ízelítőt 
kaptak a magyar gasztronómiából 
egy közös ebéd keretében, ezután 
pedig megtekintették Veszprém leg-
ismertebb nevezetességeit és zöldbe-
ruházásait.

veszprem.hu

Több éve tartó aktív partnerkapcsolat áll fenn Veszprém és a kínai 
Ningbo városok között. Április közepén a két település vezetői, va-
lamint delegáltjai közös tanácskozáson vettek részt a városházán. A 
találkozón bemutatták egymásnak gazdasági és turisztikai értékei-
ket, valamint a közelmúlt jelentős fejlesztéseit, továbbá kitértek az 
együttműködési lehetőségekre is.

Bővülhetnek a kereskedelmi és turisztikai kapcsolatok

Kínai delegáció 
látogatott Veszprémbe

Ningbo városának központja
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– Milyen tematika mentén épül fel a há-
romnapos rendezvény?
– Immár 12. alkalommal szervezzük meg 
május végén a - Dunaújváros önkormány-
zatának égisze alatt működő - nagy sikerű 
Családi Hétvégét. Az évek során igazi re-
mekbe szabott fesztivállá nőtte ki magát az 
esemény, melyet mindig a résztvevők igé-
nye, kérése mentén bővítettünk, alakítot-
tunk tovább. Az első napon koncertek sora 
várja a látogatókat az Alsó Duna-parton. 
Másnap a gasztronómia veszi át a központi 
szerepet egy fergeteges össznépi sütögetés-
sel, a harmadik napon pedig a gyerekek ke-
rülnek reflektorfénybe.

– Miért ilyen népszerű a Parázs-varázs?
– Mai rohanó világunkban sajnos egyre ke-
vesebb energiánk jut a társas kapcsolatok 
erősítésére, a szórakozásra. A Családi Hét-
vége egy olyan alkalmat nyújt kicsiknek 
és nagyoknak, ahol a hétköznapi gondokat 
félretéve, a csodálatos látványt nyújtó Du-

na-parton, színes program-kavalkád kíná-
latából válogatva, a közösségi lét örömeit 
megélve együtt lehet a család, új kapcsolatok 
születhetnek, rég nem látott ismerősökkel 
találkozhatunk, elmélyülhetnek a barátsá-
gok. Mindenki talál kedvére való elfoglalt-
ságot a három nap alatt.
– A péntek esti koncertek alkalmával olyan 
ismert fellépők szórakoztatják a nagyér-
deműt, akiknek slágereit egy egész ország 
énekli. Szombaton két sportágban – a IV. Pa-
rázs Kupa, kispályás labdarúgó torna, illetve 
a IV. Varázs Húzás, kötélhúzó verseny kere-
tében - próbálhatják ki magukat a vállalkozó 
szelleműek. Délután a nagy Parázs-Varázs 
grillpartin családi, baráti, munkahelyi tár-
saságok lepik el az Alsó Duna-partot teljes 
„harci díszben”, azaz a sütéshez szükséges 
kellékekkel felszerelve. A titkos, féltve őr-
zött, hagyományos vagy új, kísérleti jelleg-
gel összeállított receptek alapján különféle 
húsokat, zöldségeket sütnek, grilleznek, a 
lakomázás után pedig a mulatság sem ma-

radhat el. Az asztaltársaságok jókedve, vi-
dámsága átszáll minden résztvevőre, a sült 
húsok illatával együtt belepi az egész Duna-
partot.
– A programzáró vasárnap a gyerekek napja: 
vidámpark, kézműves foglalkozások, ugráló 
vár, előadások, színpadi műsor, játszóház, 
édes finomságok várják a legkisebbeket. 
Ezen kívül ekkor tartjuk meg, az esélyegyen-
lőségi nap jegyében, a Kéz a kézben rendez-
vényeit is, mely az épeknek és a fogyatékos-
sággal élőknek közös gyereknapi programot 
kínál, segítve ezzel egymás elfogadását. Du-
naújváros 2016. május 29-én, a Nemzetközi 
Gyermeknapon immár harmadik alkalom-
mal csatlakozik az Ezer Lámpás Éjszakája 
országos rendezvényhez. Ezer lufit és lám-
pást engedünk fel az égbe, ezzel is mintegy 
„segítve” az eltűnt gyermekek hazatalálását.
– Azt javaslom, jöjjenek el minél többen, és 
érezzék jól magukat a Családi Hétvégén! 
Mert ez a pár nap, értünk, rólunk szól!

-réz

Mint minden nagyobb településnek, így Dunaújvárosnak is van egy saját, különleges rendezvénye, mellyel nemcsak a város, 
hanem a térség lakóinak is kikapcsolódási lehetőséget kínálunk, és ahol minden korosztály megtalálja a kedvére való szóra-
kozást – helyezi el az országos nagyrendezvények sorában az egyre népszerűbb Parázs-Varázst Cserna Gábor, polgármester.

XII. Parázs-Varázs Fesztivál Dunaújvárosban

Duna-parti varázslat

ÖNKORMÁNYZAT
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Támogatás a jól gazdálkodóknak
– Az adósságkonszolidációból kimaradt ön-
kormányzatoknak szánt kormányzati alap-
ból Berhida városa 180 millió forintot nyert. 
Úgy döntöttünk, 150 milliót útfelújításra 
fordítunk. Ehhez már mindent előkészítet-
tünk. Pontozásos rendszerben értékeltük 
az utcáinkat a forgalom és a műszaki álla-
pot alapján, és a legmagasabb pontszámot 
kapottak kerültek bele a felújítási projektbe. 
Ahol lehetett, egyúttal a szennyvízcsatornák 
cseréjét is elvégezzük.
– A kivitelezésre már novemberben árajánla-
tot kértünk, mert úgy gondoltuk, jóval ked-
vezőbb árra számíthatunk a téli hónapok-
ban. 10%-ot sikerült így megtakarítanunk, 
amiből további utcákat tudunk megújítani. 
Az elkészült munkákat fokozaton adjuk át. 
A jó előkészítésnek köszönhetően a munká-
latok zökkenőmentesen zajlanak, így legké-
sőbb május végére zárhatjuk a programot.
– A kormányzati támogatásból fennmaradó 
30 millió forintból a Süni Óvoda tetőszerke-
zetét és az alatta lévő helyiségeket szeretnénk 
energetikai szempontból felújítani: héjazat 
és tetőszerkezet csere, hőszigetelt mennyezet 
építése. Öt éve újítgatjuk részben saját for-
rásból, részben kisebb pályázatok segítségé-
vel. Már túl vagyunk a nyílászárócserén, a 
hőszigetelésen, és ott, ahol napelemeket sze-
reltünk fel, már a tetőt is felújítottuk. Most 
szeretnénk végre a fennmaradó feladatokat 
is elvégezni. Július közepétől indulunk, és 
úgy tervezzük, hogy szeptemberben elszá-
molunk a teljes költséggel a kormányzat felé.

Munkába járást segítő kerékpárút
– A Területi Operatív Programok keretében 
beadtunk egy pályázatot, melyben a mun-
kába járást segítő kerékpárút létrehozását 
céloztuk meg. Az öt utcát érintő kerékpárút 
egy gyűjtőútba torkollik, majd onnan vezet 
a peremartoni gyártelepig. Egy kivételével 

minden utcára megvan az érvényes építési 
engedélyünk. Rajtunk tehát nem múlhat a 
siker.

További előkészített tervek
– 52 éve épült Hétszínvirág nevű óvodánk-
bölcsődénk felújítására nyílik lehetősé-
günk egy nemrég kiírt pályázat keretében. 
Ez az intézményünk jelenlegi állapotában 
már nem felel meg a mai kor elvárásainak: 
azbeszt hullámpala tetővel van fedve, hi-
ányoznak közösségi helyiségek, a nyílás-
zárók is nagyon rossz állapotúak, a szenny-
vízelvezetéssel, és gyakorlatilag mindennel 
probléma van. A felújításhoz kapcsolódva 
új tornaterem, a dolgozóknak korszerű szo-
ciális blokk épülne, megújulna a konyha, és 
energetikai szempontból is korszerűbbé vál-
na az épület.
– Építési engedéllyel, kivitelezési tervvel 
rendelkezünk a Peremartoni Művelődési 
Ház és Könyvtár megújítására is. Itt energe-
tikai megújítást és akadálymentesítést sze-
retnénk végrehajtani.
– Közben két különleges tervezési folya-
matot is elindítottunk – megállapodást kö-
töttünk egy építész mesteriskolával, hogy a 
diákjaik 5 csoportja egy-egy tanulmányter-
vet készít a számunkra két témában: új rava-
talozó építés, illetve a berhidai művelődési 
ház kibővítése egy új könyvtárrészleggel. 
Itt figyelembe kell venni a szemközti iskola-
épületet és a tőle nem messze lévő középkori 
templomot is. A ravatalozót már ki is válasz-
tottuk, és május közepére várjuk a könyvtár-
ra vonatkozó elképzeléseket.
– Az egyházzal közösen dolgozunk a kis-
templomunk felújításáért, mely Közép-Euró-
pában egyedülálló, az 1200-as években épült 
kőből készült fedélszékkel rendelkezik. Az 
egyházé maga az épület, a miénk annak a 
környezete -, ők nyertek forrást a templom-
felújítás terveire, mi pedig előkészítettük a 

körülötte lévő park, illetve a szemközti tér 
megújítását, ahová egy piacot is terveztünk.
– Egy másik kiemelt feladatunk az Ady is-
kola rekonstrukciója. Két épületrészből áll 
az intézmény, és nem mindegy, melyik részt 
újítsuk meg, az iskola kapacitása ugyanis ma 
meghaladja az igényeket. Ugyanakkor tény, 
hogy 100-130 gyerek jelenleg más település-
re jár tanulni. Mi van, ha úgy döntenek, itt 
folytatják a tanulmányaikat? Hány fős is-
kolát tervezzünk? A felújítás előtt ezekről a 
kérdésekről mindenképpen döntenünk kell 
és fontos lenne, hogy az iskola hosszú távú 
sorsáról (önkormányzati-állami) is döntés 
szülessen.
– Szeretnénk a Peremartoni gyártelep kár-
mentesítésének III. üteméhez kapcsolódva 
elérni, hogy az erre a célra épülő elkerülő 
út úgy készüljön el, hogy az végleg ott ma-
radhasson. Ezzel lehetővé válna, hogy az ott 
működő nagy vegyipari vállalat kamionjai a 
jövőben ne a lakótelepen át közlekedjenek. 
A hatalmas járművek tönkre teszik a mű-
szakilag nem erre a teherforgalomra készült  
útjainkat, és a lakosság is joggal reklamál a 
nagy kamionforgalom miatt.
– A KEHOP pályázati konstrukció keretében 
szennyvízelvezetési és kezelési projektben 
veszünk részt közel 1,2 milliárd forint ér-
tékben, ahol elsősorban a helyi szennyvíz-
tisztító kapacitásnövelése és korszerűsítése 
történik meg.
 
– Végül szeretnénk pályázni egy szociális 
gondozóközpontra is, illetve a gyermek or-
vosi rendelő felújítására, bővítésére. Koráb-
ban egy újat szerettünk volna építeni, de erre 
több alkalommal is sikertelenül pályáztunk, 
most megtaláltuk a módját a régi épület 
bővítésének, és ehhez remélünk forrásokat 
találni. Bízunk benne, hogy ezúttal pozitív 
eredménnyel zárul majd a pályázatunk!

- réz

Tavaly májusban Berhida város polgármestere, Pergő Margit arról számolt be lapunknak, hogy a két európai uniós pá-
lyázati ciklus közötti időt – aktuális beadható pályázatok híján, a hátrányból előnyt kovácsolva - a tervezésre kívánják 
fordítani. Egy év elteltével a városvezetőt arra kértük, tekintsük át, hogy az akkor felvázolt elképzelések ma hol tartanak.

Sok, jól előkészített, kész tervvel pályázik a Veszprém megyei kisváros

Nagyszabású útfelújítás Berhidán
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A műsorban a Gárdonyi Általános Iskola 
diákjai közreműködtek, valamint a hagyo-
mányőrző lovashuszárok csapata – György 
László, Sárosdi Péter, Újfalusi Zsolt, Peszeki 
Eszter – akik még egy vágta bemutatót is 
tartottak a park mellett, illetve a színpadi 
műsornál „silbakoltak”.

A kopjafánál zajló programokat követően 
az ünneplő sereglet átvonult a Nemzedé-
kek Házába, ahol Kátai Zoltán énekmondó 
„A szó ‚szabadság’ vala” című műsorát lát-
hatták. A főleg Petőfi verseire épített zene és 
szavalat összeállítás időrendben a nemzeti 
függetlenségi mozgalmak és a 48-as szabad-

ságharc eseménytörténetét követte. Jó volt 
hallani A XIX. század költőipetőfis gondo-
lat 21. századi Utassy József-i parafrázisát, a 
hajdanán betiltott Zúg Márciust. 

Dr. Göde Andrea

Az önkormányzat hagyományosan a Hősök Parkjában található 48-as kopjafánál tartotta az 1848/49-es magyar for-
radalom és szabadságharc emlékére rendezett városi ünnepségét. Tóth István, Gárdony város polgármestere mondott 
méltató beszédet, majd a társadalmi és civil szervezetek, egyházak, pártok koszorúzása következett.

1848-ra emlékeztek a Velencei-tónál is

Március idusa Gárdonyban

Tóth István polgármester koszorút helyez el a kopjafánál

A CSEMADOK rendezvényén a Rákóczi 
Szövetség országos elnökségének repre-
zentánsai mellett több magyar település és 
társszervezet képviseltette magát, és ott volt 
Nagy László követségi tanácsos is. 
Oroszlányból Lazók Zoltán polgármester és 
File Beáta jegyző hattagú küldöttség élén ér-
kezett a megemlékezésre, köztük Nagy Csa-
bával, a Rákóczi Szövetség városi elnökével, 
aki az esemény szónokaként arra hívta fel a 
figyelmet, hogy a megmaradásért évszáza-
dokon keresztül élet-halál harcot vívó Ma-
gyarország a XIX. század első felére képessé 
vált arra, hogy megkísérelje a felzárkózást a 
fejlett Európához. Az 1848-as tavasz elhoz-
ta a lehetőséget, hogy a nemzet az Európán 
végigsöprő forradalmakhoz kapcsolódva át-
alakítsa társadalmi és gazdasági rendjét, és 
a felzárkózás üteme felgyorsuljon.

– Ma is méltósággal és 
tisztelettel emlékezzünk a 
helyi magyarság jelképé-
vé vált emlékműnél itt a 
lévai temetőben a szabad-
ságharc áldozataira, akik 
katonai esküjükhöz híven, 
az alkotmány kötelezettsé-
geit betartva és teljesítve 
feláldozták a legdrágábbat, 
az életüket – fogalmazott 
Nagy Csaba.
Az emlékező gondolato-
kat követően a jelenlévők 
elhelyezték a tisztelet és 
kegyelet koszorúit, virá-
gait az emlékhely talap-
zatánál.

ivák

„Csatájok a védelmezett népjog csatája volt, melyet szent eskü, szent kötés ellen zsarnok tiport” – ezt a feliratot véset-
ték 1871-ben Léva hölgyei a nagysallói csatában elesett honvédek tiszteletére emelt obeliszkre, mely közel 200 hon-
véd tömegsírja mellett magasodik a szlovákiai település temetőjében. Az 1848-1849-es magyar szabadságharc egyik 
legdicsőbb csatája zajlott le a város melletti Nagysallóban 1849. április 19-én. Ez a dátum aranybetűkkel került be a 
magyarság történelmébe – hangzott el azon a megemlékezésen, amire immár huszonnyolcadik alkalommal került sor.

A dicső győzelemre és az elesettekre emlékeztek

Oroszlányiak koszorúztak Léván
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Sokan kaptak elismerést
Az ünnepi ülésen dr. Molnár Attila Dél-, és 
Stubendek László Észak-Komárom polgár-
mesterének köszöntő szavai után Komárom 
város jegyzője, dr. Ströcker Renáta ismer-
tette a Díszpolgári kitüntető címre, valamint 
a Pro Urbe-díjakra és a Polgármesteri Díjra 
vonatkozó határozatokat.
Komárom Város Önkormányzat Képvise-
lő-testülete Komárom Város Díszpolgára 
címet adományozott Dr. Fejér Gyuláné 
és Stirber Lajos részére. Komárom Város-
ért Emlékérmet vehetett át Udvardyné dr. 
Mühlenkampf Erika, Vass Péterné, Berecz 
Dezső, Dr. Juhász Márton, és Dr. Szekeres 
György. Az idei esztendőben Polgármeste-
ri Díjban részesült Szíjj Dénes, Turi Zsolt, 
valamint a Komáromi Erődök Barátainak 
Egyesülete.
Az észak-komáromi képviselő-testülettől 
díszpolgári kitüntető címet vehetett át Ger-
gely István kétszeres magyar olimpiai bajnok 
vízilabdázó. Az idei Pro Urbe-díjat dr. Viola 
Pálnak ítélte a városvezetés. A Duna Men-
ti Múzeum, az Egy Jobb Komáromért Pol-
gári Társulás és az ENDRESZ Csoport, az 
Őrsújfalusi ÉS?! Színház!, az INTERCAD 
Kft., a Jan Amos Komenský Általános Is-
kola, Kubík Tivadar és fia Tibor, a Lehár 
Ferenc Polgári Társulás  - Klemen Terézia, 
Helena Nyersová, Borárosné Petrécs Anna, 
Spátay Adriana és Szabó Veronika pedig 
polgármesteri díjban részesült.
Dél-Komárom új díszpolgárai

Dr. Fejér Gyuláné – a komáromiaknak 
„csak” Kinga néni - szülőhelyén, Nyergesúj-
falun végezte tanulmányait egy ötgyermekes 
család legkisebb gyermekeként. Röntgenasz-
szisztensnek tanult és az Esztergomi Kórház-
ban helyezkedett el. 1967-ben kötött házassá-
got Dr. Fejér Gyulával, akivel 3 gyermeket 
neveltek fel. Komáromba 1975-ben költözött 
a család, ahol 2001-ig - nyugdíjba vonulá-
sáig - a Komáromi Rendelőintézet röntgen 
osztályán dolgozott. A 80-as években kezdett 
foglalkozni az idősek gondozásával és a rá-
szorulók megsegítésével. A Máltai Szeretet-
szolgálat Komáromi Csoportjának 1990-ben 
történt megalakulásával egyidejűleg vállalt 
munkát a csoportban, s annak 2006. óta ve-
zetője is volt.
Kinga néni 2004-ben részt vett a Sorstárs Tá-
mogató Szolgálat megszervezésében, mely 
már a Komáromi járás többi településein is 
tevékenykedik.  2005-ben pedig létrehozták 
a Fogyatékosok Nappali Intézményét, mely 
főképp az értelmi fogyatékkal élő felnőttek-
nek, de a magántanulói státuszban lévő gyer-
mekeknek és mozgássérülteknek is kínál le-
hetőséget az idő tartalmas eltöltésére.
Dr. Fejér Gyulánét Komárom Város Képvise-
lő-testülete 2007-ben Salkaházy Sára Díjban 
részesítette, Dr. Sólyom László, a Magyar 
Köztársaság Elnöke pedig 2008-ban a Szoci-
ális Munkáért Díjat adta át számára.A Máltai 
Lovagrend 2009-ben ezüst érdemkeresztet 
adományozott a szeretetszolgálatban végzett 
munkájáért.

Kinga néni karitatív munkáját talán Calcut-
tai Teréz Anya szavaival lehetne a legponto-
sabban jellemezni: „Ne feledd, hogy két kezed 
van: az egyiket az Isten azért adta, hogy magadon 
segíts, a másikat, pedig azért, hogy másokon!”
Stirber Lajos pedagógus magyar nyelven ta-
nult a nyitrai főiskolán oroszt és földrajzot, 
majd felvette a zenei nevelés tárgyat is. Így 
„három tantárgyas diákként” államvizsgá-
zott a mai Konstantin Filozófus Egyetemen 
1963-ban.
Azon ritka pedagógusok közé tartozik, aki 
egész pályáját egy munkahelyen töltötte el, 
vagyis negyven éven át - a ma Szlovákiában 
található - Komáromi Jókai Mór Alapiskolá-
ban tanított. 1970-ben megalakította a 60-80 
főből álló „Kicsinyek Kórusát”, mely szinte 
azonnal elismerté vált.
Részt vesz a CSEMADOK munkájában, a 
100 éves Jókai Közművelődési és Múzeum 
Egyesület zenei szekciójának vezetője, tagja 
a Szlovákiai Magyar Zenebarátok társaságá-
nak, szerkesztői tagja az Öregdiák c. hírlevél-
nek, és immáron tíz esztendeje karnagya a 
Gaudium vegyes karnak, mely a valamikori 
tanítványaiból alakult meg. Betölti az Észak- 
és Dél-Komárom közötti kulturális nagykö-
vet szerepét, személye kifejezi – Jókai Mór 
szavaival élve – a klasszikus egy komáromi 
polgár mintaképét. 2015-ben az ő kezdemé-
nyezésére alakult meg a két városrész legki-
válóbb muzsikusaiból a Városi Kamarazene-
kari Egyesület.
Stirber Lajos karnagy, a Magyar Kultúra 

1849. április 26-a kitüntetett dátum történelmünkben. E napon az egyesített hazai erők sikerrel állították meg a többszörös 
túlerőben lévő osztrák csapatok támadását Komáromnál! A dicső hőstett emlékére Észak- és Dél-Komárom városvezetése 
1992-ben hívta életre a Komáromi Napok eseménysorozatot. Az idei, jubileumi évforduló a térség legnagyobb, legszínesebb
programját kínálja. A több napos eseménysorozat közös ünnepi közgyűléssel, kitüntetések átadásával indult.

Komárom egy város, a Duna két partján

Jubileumi Komáromi Napok

Álló sor: Dr. Juhász Márton, Berecz Dezső, Stubendek László polgármester (ÉK), Dr. Molnár Attila polgármester (DK), 
Dr. Szekeres György, Szijj Dénes, Turi Zsolt Ülnek: Bágyi Ferencné (Komáromi Erődök Barátainak Egyesülete), Dr. Fejér 
Gyuláné, Vass Péterné, Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika



ÁTadjÁk a PaRTi séTÁnyT
Balatonfűzfő - Elkészült a fűzfői parti sétány és 
kerékpárút. A kivitelezés befejeződött, jelenleg a 

garanciális munkálatokat végzik. A part mentén 
húzódó sétány természetközelségével és kivételes 
panorámájával, nemcsak Fűzfő, hanem a balatoni 
térség patinás részévé válik. A beruházás 450 millió 
forintból valósult meg.

koczka néni 100 éves
Csolnok - A család és a község képviselő-testü-
lete, a Német Nemzetiségi Vegyes kórus és az 
AlteKameraden zenekar köszöntötte a falu leg-
idősebb lakóját, a 100 éves Koczka Jánosnét, aki 
1916. április 20-án született, és a mai napig jó 

egészségnek örvend. Az elmúlt évtizedekben nem 
volt csolnoki, aki megérte volna a 100 évet, éppen 
ezért nagy ünnep ez nemcsak Koczka néni, hanem 
a falu közösségének életében is.

hiÁnyPóTló sPoRTbeRuhÁzÁs  
Szomód - A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében 237 millió forintból 
épülő tornaterem alapkövét 2016. április 15-én tet-
ték le Szomódon. Az ünnepélyes eseményen Boros 
Anita vagyongazdálkodásért felelős helyettes ál-
lamtitkár beszédében kiemelte: „A prog-
ram beruházásainak lebonyolítása 2015 
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Lovagja munkásságáért átvehette már 
– többek között - Komárom Város Pol-
gármesterének díját, a Katedra Életmű-
díjat, a Magyar Pedagógus Díjat, a Ko-
márom Város Pro Urbe Díját.

Észak-Komárom díszpolgára és 
Pro Urbe díjasa
Gergely István kétszeres magyar olim-
piai bajnok vízilabdázó Dunaszerdahe-
lyen született 1976-ban. Az alapiskola 
elvégzése után a Komáromi Ipari Szak-
középiskola diákja volt. Itt szerettették 
meg vele a vízilabdát. Tehetséges, szor-
galmas volt. 1993-tól 2002-ig 130 mér-
kőzésen szerepelt a szlovák junior és 
felnőtt válogatottban. 1994-ben junior 
vízilabda vb-n bronzérmet szerzett a 
szlovák csapattal.
Magyar színekben 2003-2011 között volt 
válogatott. A 2004-es és a 2008-as olim-
pián aranyérmet szerzett. Tagja volt a 
2003-ban világbajnokságot, 2005-ben 
vb ezüstérmet nyert csapatnak. 2014 áp-
rilisában befejezte játékos-pályafutását.
Iskolai végzettsége Sportmenedzser 
MSC.  Jelenleg Phd hallgató a Semmel-
weis Egyetemen. Négy évre a Magyar 
Vízilabda Szövetség elnökségi tagja és 
a magyar vízilabda válogatott kapus-
edzője lett. 2009-ben csatlakozott a Ma-
gyar Hospice Baráti Kör alapítványhoz. 
Nős, két gyermek édesapja. Munkáját 
állami kitüntetésekkel és elismerések-
kel is díjazták.  Gergely István pálya-
futását a komáromi vízilabda klubban 
kezdte. Ő az egyik legsikeresebb Komá-
romból indult sportoló, sok fiatal példa-
képe. 
Dr. Viola Pál 1936. július 25-én szüle-
tett Gútán. Alapiskolába Nagyszegben 
kezdett járni. 1952-től az akkori Komá-
romi Gimnázium növendéke lett. Or-

vosi diplomáját a pozsonyi Komensky 
Egyetem Orvostudományi Karán 1962-
ben szerezte meg. 1964. októberében 
véglegesen a Komáromi Kórház Ideg-
gyógyászati Osztályára került. 1970-től 
megbízott főorvosként irányította az 
osztályt, majd 1973. március 1-jén hi-
vatalosan is kinevezték az Ideggyógy-
ászati Osztály élére. Felbecsülhetetlen 
értékű munkája gyümölcseként 1986-
ban átadásra került az új, a kor követel-
ményeinek megfelelő, korszerű, szak-
rendelővel, jól felszerelt kórtermekkel 
és lifttel ellátott Ideggyógyászati Osz-
tály. Dr. Viola Pálnak köszönhetően 
1995-ben városunk kórháza egy CT-be-
rendezéssel gazdagodott. 1999-ig vezet-
te a kórház ideggyógyászati osztályát, 
ezután Komáromban megnyitotta ma-
gán szakrendelőjét és mind a mai napig 
tevékenyen dolgozik.
Az 1981-1990 közötti időszakban az ak-
kori Komáromi Járási Nemzeti Bizott-
ság képviselőjeként az Egészségügyi, 
munkaügyi és szociális bizottság elnö-
ke volt. Komárom város polgármestere 
1994-ben Polgármesteri Díjjal köszönte 
meg a városért végzett önzetlen mun-
káját. 1994 novemberében megvá-
lasztották a városi képviselő testület 
tagjává és a szociális, egészségügyi 
és lakásügyi bizottság elnökévé. Ezt a 
tisztséget két évig látta el. 
Dr. Viola Pál a komáromi járásban és 
Komáromban nagy tiszteletnek és sze-
retetnek örvend. Aktívan jelen van a 
felvidéki magyarság életében és sors-
döntő kérdésekben hallatja hangját. 
Kiemelkedő tevékenysége, eredményes 
munkája példaképül szolgálhat az if-
jabb nemzedékeknek.

TO F
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Székesfehérvár polgármestere április 
15-én Facebook-üzenetében jelentette 
be, hogy aláírásgyűjtést kezdeményez 
a koronázási palást hazahozataláért és 
Székesfehérváron történő kiállításáért. 
A nemes cél kapcsán rengetegen kinyil-
vánították egyetértésüket, ezért a város 
hivatalosan is megtette a szükséges lé-
péseket a megvalósítás érdekében. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információ-
szabadság Hatóság befogadta és NAIH-
97970/2016. számon nyilvántartásba is 
vette Székesfehérvár Önkormányzatá-
nak kérelmét. Ennek értelmében „IN 
CIVITATE ALBA” - TÉRJEN HAZA A 
PALÁST!” mottóval indulhat aláírás-
gyűjtés a királyi városban. A városve-
zetés szándéka, hogy – amennyiben a 
szakemberek véleménye szerint szállít-
ható állapotban van – a relikvia Székes-
fehérváron kerüljön kiállításra, abban a 
városban, melynek koronázó bazilikája 
számára készíttette azt Szent István ki-
rály és Boldog Gizella királyné, és amely 
városban azt évszázadokon át őrizték és 
használták.
– Úgy érezzük, hogy amennyiben a palást 
Budapesten belül áthelyezhető, úgy a szállít-
hatósága nemcsak a Duna egyik partjáról a 
másikra, hanem messzebb, Székesfehérvárra 
is megvalósítható. Semmilyen módon nem 
kívánjuk károsítani a nemzeti ereklyét, ám 
amennyiben szállítható, úgy azt kívánjuk, 
hogy városunkban helyezzék el! Tesszük 

mindezt a történelem adta jogunkon, hiszen 
a palástra ráhímezték, hogy hova szánták, 
hol használták azt, ez pedig nem más, mint 
Székesfehérvár. Úgy érezzük, ez a kezdemé-
nyezés széles körű társadalmi egyetértésre 
találhat a városban, illetve a történelmet 
ismerő és elődeink akaratát tisztelő magyar 
állampolgárok körében egyaránt. Az aláírás-
gyűjtés keretében mindenkinek megadjuk a 
lehetőséget arra, hogy egyértelműen támo-
gatásáról biztosítsa a kezdeményezésünket és 
hitet tegyen a célkitűzésünk mellett – hang-
súlyozta Székesfehérvár polgármestere. 
Dr. Cser-Palkovics András a város-
közgyűlésének megerősítését kérte a 
kezdeményezés kapcsán. A város kép-
viselőtestülete ülésén megtárgyalta a 
palást hazahozataláról szóló előterjesz-
tést, és pártállástól független, egységes, 
támogató döntés született. A testület 
jóváhagyását követően megkezdődik az 
aláírásgyűjtés, így a székesfehérváriak-
nak és a város történelmét tisztelő pol-
gároknak lehetőségük lesz arra, hogy a 
petícióhoz csatlakozva kifejezzék egyet-
értésüket és pártoló szándékukat a ne-
mes cél érdekében.
A koronázási palást Székesfehérváron 
történő kiállításáért meghirdetett kö-
zösségi akcióhoz nemcsak a fehérvári 
polgárok, hanem bárki csatlakozhat. Az 
aláírásgyűjtő ívek a következő hónapok-
ban minden önkormányzati rendezvé-
nyen megtalálhatóak lesznek, valamint 

a Városházán – a Szent Korona hiteles 
másolata mellett, a recepción, valamint 
az ügyfélszolgálaton – folyamatosan 
várják azokat, akik egyetértenek a ne-
mes kezdeményezéssel.
Székesfehérvár polgármestere hozzá-
tette: terveik szerint egész évben fogják 
gyűjteni az aláírásokat, a közvéleményt 
pedig folyamatosan tájékoztatják a kez-
deményezés aktuális állásáról. 
– Nyilván felmerülnek bizonyos érvek a ko-
ronázási palást Budapesten történő maradá-
sa mellett, de nekünk érdemes Székesfehér-
vár szerepét hangsúlyoznunk! Jelezzük, hogy 
Fehérvár és a fehérvári ember a történelem 
adta jogáról nem mondhat le, hiszen elődeitől 
ezt az örökséget és felelősséget kapta. Emel-
lett a palást ittléte szimbolikusan is nagyon 
sokat jelentene a városnak! Székesfehérvár 
Önkormányzata kész minden olyan anyagi 
és egyéb áldozatot önerőből felvállalni, amely 
nemzeti ereklyénk biztonságos, alkalmas és 
méltó elhelyezéséhez szükséges.
Újságírói kérdésre válaszolva dr. Cser-
Palkovics András elmondta: lehetséges 
helyszínként felmerült a Városháza, a 
Hiemer-ház, a felújítás előtt álló Fekete 
Sas szálló, valamint elsősorban az Ár-
pád-ház programban a Nemzeti Emlék-
hely fejlesztése során kialakítható kiál-
lítótér. Valamennyi helyszín alkalmassá 
tehető a minden szempontból megfelelő 
elhelyezésre és őrzésre.

TO

Székesfehérvár Közgyűlése április 29-én tárgyalta a koronázási palást hazahozataláról szóló előterjesztést. A 
képviselőtestület jóváhagyását követően elindul az ereklye székesfehérvári kiállítása kapcsán, a város polgár-
mestere által kezdeményezett aláírásgyűjtés. Minderről dr. Cser-Palkovics András számolt be a sajtó képvise-
lőinek a városházán. 

„IN CIVITATE ALBA” – Térjen haza a palást!  

Kezdődik az aláírásgyűjtés



áprilisában került a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumhoz. Az elmúlt egy évben 

minden, még meg nem kezdett projekt megvaló-
sítását sikerült pályájára állítani, így a fejlesztések 
várhatóan még a 2016/2017-es tanévben lezárul-
nak”.

TuliPÁnos közuTak 
Gárdony - Amint a térségébe érkeznek a kerékpá-
rosok, autósok, az üde tavaszi virágok eddig meg-

szokott sora mellett tulipánszegély is fogadja őket. 
Az idei újítást azonnal megszerették a helybeliek 
és az erre járók egyaránt! A piros-sárga, fehér-ró-
zsaszín virágcsodák hagyományos és bohócsipkás 
változatukkal pár hétig virágoznak csak, de addig 
mosolyt fakasztanak. 

Dr.GöDe AnDreA

gRassRooTs ToRna PilismaRóTon
Pilismarót - A Magyar Speciális Olimpiai Szövet-
ség és Pilismarót Község Önkormányzatának közös 
szervezésében május 11-én 6. alkalommal kerül 
megrendezésre a Nyírő Csaba Községi Sportcsar-
nokban értelmileg akadályozott sportolók számára 
grassroots focitorna. A korábbi, 2015. november 
18-i megmérettetés fővédnöke Dr. Beer Miklós Váci 
megyéspüspök volt, aki Pilismarót Díszpolgára is 
egyben.  Jelenlétével rendezvényeinket megtisztelte 
már több alkalommal Nyilasi Tibor magyar váloga-
tott labdarúgó is.

F
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- Új városfejlesztési stratégiája van Fü-
rednek, mely részletesen érinti a turiszti-
kai fejlesztéseket, beruházásokat is – eh-
hez igazodunk majd. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy kialakítsuk a város egysé-
ges marketingjét, és koncentráljuk az erre 
fordítható forrásokat, hiszen jelenleg ez 
három részre tagozódik, az önkormány-
zat, a turisztikai egyesület és a Füredkult 
tevékenységére. Meggyőződésem, hogy 
az aktív-, a gyógy-, illetve a borturizmus 
nagy kitörési lehetőség a városnak, eze-
ken a területeken új ötletek, fejlesztések 
kellenek. Dolgozunk majd azon is, hogy 
a szezonon kívül új programokat tud-
jon kínálni Balatonfüred. Egy látványos 
adventi kivilágításról, illetve egy őszi 
gasztronómiai fesztivál létrehozásáról 
van szó – mondta Böröcz István.
Az ülésen a leköszönő elnök 
Vászolyiné Dobrosi Ágnes ismer-
tette a turisztikai egyesület idei ak-
ciótervét és részletesen beszélt a 
szervezet által benyújtott új turiszti-
kai pályázatról. Mint hangsúlyozta, 
a hatvanöt millió forintos uniós for-
rásból marketingre, brand építésre és 
az aktív turizmus hangsúlyozására 
költenének. Kiemelte, hogy Balaton-
füred erős turisztikai és idegenfor-

galmi pozíciót vívott ki magának, de 
nagyon fontos a balatoni térségben 
való gondolkodás. A beszámoló vé-
gén ismertette a tagsággal lemondá-
sának okát is:
– A vezetői tisztségek összeférhetetlen-
sége miatt mondok le az egyesület elnö-
ki pozíciójáról. A BalatonBest Térségi 
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője-
ként dolgozom tovább, úgy gondolom, 
hogy itt hasznosan tudom elősegíteni a 
térség versenyképességének növelését – 
mondta elérzékenyülve Vászolyiné 
Dobrosi Ágnes. 
Mindkét szervezet (BalatonBest Tér-
ségi Turisztikai Kft. és a Balatonfü-
redi Turisztikai Egyesület) a Nem-
zetgazdasági Misztériumhoz adta be 
a pályázatát, ám azok elbírálásakor 
kiderült: a pályázati regisztráció sze-
rint összeférhetetlen a két tisztség.
Az ülésen megválasztották az egye-
sület új felügyelőbizottságát is. A 
szavazatok alapján Bergmann Márta 
(Bergmann Cukrászda), Forsthoffer 
Ágnes (Margaréta Hotel) és Dobai 
András (Kredenc) kapott bizalmat.

balatonfured.hu

Egyhangúlag Böröcz Istvánt, a Balatonfüredi Yacht Club ügyvezető 
igazgatóját választották meg a helyi turisztikai egyesület elnökévé. 
A korábbi vezető lemondott tisztségéről, az új elnök négy évre szóló 
mandátumot kapott, tisztségét június 1-jétől látja el. Böröcz István 
hét évig volt az egyesület alelnöke, és mint elmondta: az önkor-
mányzattal szoros együttműködésben képzeli el a munkát.

Régi és új elképzelések Balatonfüreden

Új elnök a turisztikai 
egyesület élén

Böröcz István (fotó: veol.hu)
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– Fiatal jogászként fordult a helyi 
közélet, politika felé az 1980-as évek 
végén. Milyen indíttatásból, hiszen le-
hetett volna sikeres ügyvéd is, ha vá-
lasztott pályáján marad?
– Mindig érdeklődtem a történelem, a 
világ folyamatai, a helyi ügyek iránt is, 
de kezdetben egyáltalán nem volt tu-
datos a közéleti szerepvállalásom. Az-
tán ez megváltozott 1988-ban, amikor 
megalakítottuk a Fideszt, aztán 89-ben 
létrehoztuk itt a városban az Ellenzéki 
Kerekasztalt, és azt tapasztaltuk, hogy 
nagyon sokan csatlakoznak hozzánk, 
akik úgy gondolták, hogy az addigi 
rendszer nem működhet tovább. Va-
lóban lehettem volna sikeres ügyvéd, 
hiszen közel kétszáz folyamatban lévő 
ügyet voltam kénytelen a kollégáimra 
hagyni, amikor megválasztottak polgár-
mesternek 1990-ben. Akkor egyébként 
még úgy gondoltam, hogy négy évre 

vállalom a városvezetői szerepet, és az-
tán visszamegyek ügyvédnek. Mégsem 
így történt, komoly rábeszélések hatásá-
ra vállaltam az újabb jelöltséget, magam 
is éreztem, hogy még épp csak elkezd-
tük a munkát, s azt folytatni kell. Aztán 
jött az 1998-as országgyűlési választás 
és volt esély arra, hogy a baloldali kor-
mányzást koalíciós kormányzással át 
lehet fordítani jobbközép irányba. Ek-
kor sokan úgy gondolták, hogy az addig 
megszerzett politikai tapasztalataim 
és ismertségem alapján jó jelölt lehetek 
az országgyűlési választásokon, és el is 
nyertem a választók bizalmát. Innentől 
kezdve már polgármesterként és or-
szággyűlési képviselőként dolgoztam a 
város érdekeit szem előtt tartva. A kez-
detekkor nem terveztem, hogy profi po-
litikus leszek, ezt az élet hozta magával. 
Szerencsére a Fideszen belül mindig jó 
volt a támogatottságom és azt is érez-

tem, hogy a város polgárainak többsé-
ge is támogat, elismeri a munkámat. Ez 
nagyon fontos, hiszen ez viszi tovább a 
megkezdett úton az embert. Ez nem egy-
személyes munka, a helyi közösséggel 
együttműködve lehet eredményt elérni. 
Külön köszönöm az engem támogató 
önkormányzati képviselők munkáját.

– Önt az első önkormányzati válasz-
tások óta mindig megválasztották pol-
gármesterré és 20 év után azért kellett 
elbúcsúznia a városvezetői széktől, 
mert egy újabb feladattal bízták meg, 
Orbán Viktor miniszterelnök Vesz-
prém megye kormánymegbízottjává 
nevezte ki. Mi a siker titka?
– Hogy miért bíznak bennem ennyi 
időn keresztül akár a város polgárai, 
akár mások, azt leginkább tőlük kel-
lene megkérdezni. Azt hiszem ebben 
szerepet játszik az egyéniségem, a csa-

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója tiszteletére rendezett városi megemlékezésen 
vehette át dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős ál-
lamtitkára dr. Áldozó Tamás polgármestertől a Pápa Város Díszpolgára kitüntető címet. A várost 20 éven át irá-
nyító politikus az elmúlt 26 évben végzett, töretlen lokálpatriotizmustól áthatott, kiemelkedő eredményekben 
gazdag városvezető és városépítő munkájával érdemelte ki a pápaiak tiszteletét, a város képviselő-testülete 
pedig a legrangosabb elismerés adományozásával ismerte el dr. Kovács Zoltán tevékenységét. A kitüntetettel 
az ünnepi ceremónia után beszélgettünk.

„A díszpolgári cím elnyerése még inkább munkára sarkall!” 

Dr. Kovács Zoltán Pápa 
díszpolgára lett

ÖNKORMÁNYZAT



PRohÁszka TemPlom búcsúja
Székesfehérvár - Április 17-én zajlott a székesfe-
hérvári vasútvidéki Prohászka templom búcsúja. A 
Magyarországon legnagyobb kupolával bíró temp-
lomban 1920 óta működik lelkészség. A Jó Pásztor 
Napja szentmisével kezdődött, majd délelőtt belső 
templomtúra indult az orgona, a szentély, a kápol-

na, s a különböző liturgikus tárgyak és ruhák meg-
tekintésére. Délután az egyházközség történetét 
Mózessy Gergely előadása mutatta be.

Dr. GöDe AnDreA

leTeTTék a Tanuszoda alaPkövéT
Sárbogárd – A tervek szerint háromszáz nap múl-
va avatják azt az új tanuszodát, melynek alapkövét 
április közepén tették le Boros Anita vagyongaz-
dálkodásért felelős helyettes államtitkár jelenlété-
ben. A fejlesztés 474 millió forintból valósul meg, 
az építtető a Nemzeti Sportközpontok. A tanuszoda 
üzemeltetéséről a magyar állam gondoskodik, te-
hermentesítve ezzel az önkormányzatot.

húsvéTi díszkúT
Székesfehérvár - Csanádi Gabriella kőfaragó 
díszkútját, ivókútját 1998 szeptemberében avatták 
fel. Tetejére négyszögletes kis bronz díszítőelemet 
készítettek (ahová nyáron virágot tesznek), innen a 
Koronás kút elnevezés. Székesfehérvár jeles alkal-
makkor ünnepi díszbe öltözteti a város jeles alkotá-
sait, műemlékeit. Ez a hagyomány most egy húsvéti 
díszkutat teremtett – szellemesen rájátszva a kút 
nevére – koronát formázva a teljes alkotás köré. 

Dr. GöDe AnDreA
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ládom, a jogászi múltam, de talán a 
sportmúltam is. De hadd idézzem fel 
az 1990-ben, a református öregdiákok-
tól kapott gratuláló levelet, melyet a 
polgármesterré választásom alkalmá-
ból írtak. Az állt benne: ne gondold, 
hogy magadnak köszönheted csak. 
Köszönheted nagyszüleidnek, szüleid-
nek, rokonságodnak, barátaidnak. S ha 
majd harmadszor is megválasztanak, 
akkor tekintheted a magad sikerének, 
mert abban már benne lesz nagyon sok 
munkád. Ma is megvan ez a levél, és 
bár először furcsa volt ezeket a szava-
kat olvasni, ma már tudom, igaz. Talán 
szerencsém is volt, olyan ügyeket vál-
laltam fel, ami érdekelte az embereket, 
ami fontos volt számukra. Számunk-
ra pedig a városlakók véleménye volt 
fontos, tudni, hogy ők mit szeretnének. 
Ezért is, számtalanszor megkérdeztük 
a helyieket, és a válaszok alapján készí-
tettük el a tervet a város fejlesztésére. 
1992-ben fogadtuk el, és mára ezek a 
tervek megvalósultak: a sportcsarnok, 
a fürdő, a belső- és külső elkerülő út, 
az ipari park, a Tókert csatornázása, 
a Fő tér és a kastély felújítása, iskola-
építések és még sorolhatnám. Vettünk 
egy mély levegőt és csináltunk valami 
nagy dolgot, aztán több kisebb követ-
kezett, majd újra egy nagy levegővétel, 
és belevágtunk megint valami jelentős 
feladatba.

– 26 év nagyon hosszú idő és nagyon 
sok munkát jelent. Van olyan idő-
szak, ami különösen emlékezetes?
– Talán az első önkormányzati ciklus. 
A képviselő-testület rendkívül „szí-
nes” társaság volt. Addig az ország ko-
moly demokrácia-deficittel küzdött, és 
a választások után nagyon sok energia 
szabadult fel, mindenkiben hatalmas 
volt az alkotókészség. Vegyes volt a 
testület összetétele, nem volt többsége 
senkinek, sikeres kompromisszumkö-
tések zajlottak, a végére szinte baráti 
társasággá kovácsolódtunk. Komoly 
kérdés volt például, hogy mi legyen a 
volt orosz laktanyával, hogyan alakít-
suk át működőképessé, fenntarthatóvá 
az iskolarendszert. Voltak persze konf-
liktusok, álmatlan éjszakák, de tud-
tuk kezelni egymást. Az biztos, hogy 
nem nyolc órás munkanapokat éltem 
meg akkor sem, és nagy teher hárult a 
családomra, akik mindig támogattak, 
de jó néhányszor el kellett viselniük a 
távollétemet. A politika sajnos sokszor 
a familiáris viszonyokat is erodálja. 
Egyszer megkérdezték tőlem, belevág-
nék-e még egyszer. Hát…sokkal job-
ban meggondolnám, mint akkor, noha 
ugyancsak sok szép pillanatot éltem át 
ez idő alatt.

– A kormánymegbízotti, majd állam-
titkári feladatok elszólították a vá-
rosból. Mennyire tudott mégis pápai 
maradni, mennyire van lehetősége 
figyelni a város életét, kapcsolatot 
tartani az itt élőkkel? Amíg polgár-
mester volt, az emberek lépten-nyo-
mon köszöntek, megálltak az utcán, 
váltani önnel néhány szót. Ma is 
megvan ez?
– Ha itthon vagyok ma is így zajlik, 
mindig megtalálnak a pápaiak. Lehe-
tőség szerint minden hónapban tar-
tok fogadóórát, több mint 80 település 
országgyűlési képviselője vagyok, és 
nagyon sok helyre kell eljutnom az 
országban is. A képviselői feladatok 
mellett ott van a kormányzati munka 
is, így időnként kevesebb idő jut az 
itthoniakra, de úgy érzem, hogy nem 
változott a viszonyom a pápaiakkal. 
Amit észreveszek, az az, hogy a mosta-
ni fiatalok nem ismernek annyira, mint 
polgármester koromban, amikor én 
adtam át nekik az elismeréseket, én kö-
szöntöttem őket, ott voltam a diákver-
senyeken, rendezvényeken. A városért 
való munka azonban nem változott, 
a közéletben továbbra is részt veszek, 
hiszen a város, úgymond „megrende-
lőként” fordul hozzám, hogy mit intéz-
zek el. Amolyan csendes üzemmódban 
működök, segítem a város előbbre ju-
tását, és nem az a fontos, hogy látvá-
nyosan hirdessem, milyen ügyeket in-
téztem el, akik ismernek, úgyis tudják, 
hogy sok mindenben közreműködök. 
Néha persze tudatni kell az emberek-
kel, hogy egyes dolgok nem maguktól 
történtek. 

– Meglepte a díszpolgári cím elnyeré-
se?
– Inkább az lepett meg, hogy egyál-
talán felterjesztettek erre a címre. Én 
mindig azt mondtam, hogy aktív po-
litikus esetében egy ilyen kitüntetés 
politikai vitákat gerjeszthet – akár 
emberi gyarlóságból, akár politikai 
tudatosságból -, amit talán szerencsé-
sebb elkerülni. Nem szerettem volna, 
ha ilyen jellegű vita lenne személyem 
körül. A másik gondolatom pedig az 
volt, hogy mennyi munkát kell még 
elvégezni. A díszpolgári címre való 
felterjesztés mégis nagyon jól esett, 
sokan javasoltak, és az is megtisztelő, 
hogy ilyen kiváló emberek sorába ke-
rültem. Köszönöm mindazoknak, akik 
felterjesztettek, és köszönöm azoknak, 
akik támogatták a felterjesztésemet a 
testületben. Ez még inkább munkára 
sarkall és még nagyobb erőt ad.

A www.papa.hu cikke alapján
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Benkovics Alajos rövid elnöki köszöntője 
után kedves, ünnepi pillanatok következtek. 
A Közgyűlés férfi tagjai a szervezet nevében 
egy-egy szál virággal megköszöntötték a 
jelenlévő hölgyeket a Nemzetközi Nőnap 
alkalmából. Ezt követően az ügyvezető 
igazgató – az előzetes napirendi pontoknak 
megfelelően – a KISZÖV 2016. évi feladata-
iról, a tavalyi és az idei évre tervezett gaz-
dálkodásáról, az új Polgári Törvénykönyv 
alapján a Szövetség alapszabályának módo-
sításáról tartott rövid tájékoztatást, melyet a 
jelenlévők egyhangúlag elfogadtak.
Dr. Petőcz Erzsébet négy stratégiai elemet 
emelt ki: - a szervezet által végzett érdek-
képviseleti tevékenységet, az OKISZ-szal, 
illetve a helyi önkormányzatokkal, megyei 
szervekkel való együttműködést, a tagok 
segítését, illetve a szövetség működéséért 
teendő erőfeszítéseket, nagy hangsúlyt fek-

tetve a mindenkori pályázati lehetőségekre.
A továbbiakban Kovács Vilmosné arról 
tájékoztatta a megjelenteket, hogy az Ipar-
szövetség új alapszabályának megfelelően 
a korábbi három OKISZ küldött – Benko-
vics Alajos, Jankovszky Sándor és Kovács 
Zoltán – mellé egy negyedik küldöttet is 
választania kell a közgyűlésnek. A Jelölő 

Bizottság javaslatát, Jámbor Imréné szemé-
lyében (Tata, Háziipari Szövetkezet elnöke) 
– állapította meg a kijelölt számlálóbiztos, 
Vida Antal – a Közgyűlés egyhangúlag el-
fogadta, és megszavazta.
Az összejövetel ünnepi ebéddel, baráti be-
szélgetéssel zárult.

Március 10-én Komáromban, a WF Szabadidő Központban tartotta Közgyűlését a Komárom-Esztergom Megyei Iparszö-
vetség „KISZÖV”. Az előzetesen írásban megküldött napirendi pontok és anyagok között - más témák mellett - egy új 
OKISZ-küldött megválasztása is szerepelt. Az Elnökségben ennek megfelelően Benkovics Alajos (elnök), Dr. Petőcz Er-
zsébet (ügyvezető igazgató), Jankovszky Sándor (a Felügyelő Bizottság elnöke) és Kovács Vilmosné (a Jelölő Bizottság 
elnöke) foglalt helyet.

Új OKISZ-küldöttet választottak

KISZÖV Közgyűlés

Szijjártó Péter elmondta, a sanghaji köz-
pontú Yanfeng a világ egyik vezető autóipa-
ri beszállító vállalata, egyebek között mű-
szerfalakat, ajtókat, díszítőelemeket gyárt. 
A vállalatnak 17 országban 93 gyára van, 
Európában hat országban van jelen. Éves 
bevétele mintegy 8,5 milliárd dollár. Pápán 
prémium kategóriás személyautók utasteré-
nek alkatrészeit gyártják. 
A miniszter szerint a beruházás jelentősége 
három szempontból is túlmutat összegén: a 
pápai bővítés részint újabb referencia lesz 
a terjeszkedő kínai tőke számára, emellett 
emelkedni fog a 15 százalékos magyar be-
szállítói arány, és a cég együttműködik az 
oktatás, képzés területén is.
Vallyon József, a Yanfeng Hungary Au-
tomotive Interior Systems Kft. igazgatója 
elmondta, a 2015-ben alakult YAI a kínai 
Automotive Trim Systems és az amerikai 
Johnson Controls vegyesvállalata. A pápai 
fejlesztés során bővítik a jelenlegi gyártó-

eszközöket, és új mű-
anyag-fröccsöntési el-
járásokat honosítanak 
meg. Az új technoló-
giák nem károsítják a 
környezetet - hangsú-
lyozta az igazgató. 
Dr. Kovács Zoltán, 
a térség országgyű-
lési képviselője, a 
Mi n iszterel nökség 
államtitkára kiemelte, 
a YAI jelenléte Pápa 
számára nem csak 
a foglalkoztatás mi-
att fontos. A vállalat 
az utóbbi két évben 
a legnagyobb adózó 
volt, amivel közvetve 
támogatja a város fej-
lesztési céljait.

TO

A Yanfeng Automotive Interiors (YAI) 7,4 milliárd forintos beruházással bővíti pápai gyáregységét, amivel 450 új mun-
kahelyet teremt, ezért a kormány a beruházáshoz 1,85 milliárd forint támogatást nyújt - jelentette be Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter.

A Yanfeng bővíti pápai gyárát

7,4 milliárdos beruházás  
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Megduplázza gyártókapacitását az Otto Fuchs

Megduplázza gyártókapacitását az alumínium keréktárcsákat gyártó tatabányai 
üzemében a német Otto Fuchs csoport - jelentette be a beruházást Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter. Kifejtette: a 12,8 milliárd forintos be-
ruházás eredményeként a 2014-ben gyártott 1 millió keréktárcsa helyett az év 
végére már kétmilliót tud előállítani a cég. A társaság jelenleg 380 dolgozót 
alkalmaz, de a létszám tovább bővül, 180 új munkahely jön létre Tatabányán és 
környékén, ezért a magyar kormány 1,2 milliárd forintos egyedi kormánydön-
tésben biztosított támogatást nyújt - mondta. 

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

Székesfehérvár
Nehéz 14 évesen egy életre szóló döntést 
hozni. Országszerte kb. négyezer progra-
mon vehettek részt az érdeklődők április 
15-én a Szakmák Éjszakáján, ami épp e 
dilemma megoldásában segíthetett.

Cikkünk a 25. oldalon

Tata
Tisztelendő, becsülendő dolog, ha valakik 
évtizedeken keresztül kitartanak koráb-
ban hozott elhatározásuk mellett. Így van 
ez a családi-, és a gazdasági életben is. A 
tatai Rotáció Kft. alapítói, Harmath József 
és Végvári István 24 éve határozták el, 
hogy amint a természet tavaszra vált, ösz-
szehívják a régió, az ország mezőgazda-
sági gépeket és kiegészítőket forgalmazó 
vállalkozásait.

Cikkünk a 30. oldalon

„Az alapbér mellett több béren kívüli juttatást biztosítunk. Például kompetencia pótlékot azoknak, 
akik a saját munkaterületükön egyre nagyobb hozzáértésről tesznek tanúbizonyságot – ez akár az 
alapbér 40%-a is lehet.”

tÖrÖk lászló
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A városvezető kiemelte, hogy a Modern 
Városok Program keretében mintegy 40 
milliárd forintból folytatódhat a hosszú 
távú fejlesztés. A szakember-utánpótlás 
biztosítása érdekében az Árpád Gim-
náziumot reálgimnáziummá alakítják 
át, jövő év őszétől elindul az államilag 
támogatott felsőfokú műszaki képzés az 
Óbudai Egyetem bevonásával. Az ipari 
park 140 hektárral bővül és fejlesztik az 
úthálózatot, valamint a tömegközleke-
dést.
– A vállalkozók érdekében telephely-fej-
lesztési támogatást ad az önkormányzat 
- ismertette a polgármester. A VII-es te-
lepen 4 zónában 8 hektár területen lehe-
tőség van városi ingatlanok megvételé-
re, ehhez az önkormányzat 40 százalék 
kedvezményt nyújt.
Tatabánya költségvetésében három éven 
keresztül minden esztendőben 100 mil-
lió forintot különítenek el mikro- és 
kisvállalkozások önerő-támogatására. 
Minimum egymillió, maximum ötmil-
lió forint kamatmentes, visszatérítendő 
támogatás igényelhető 10 százalék ön-
rész mellett.
A Komárom-Esztrergom Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara tatabányai szék-
házában dr. Szerencsés László elnök 
köszöntötte a megjelenteket. Hangsú-
lyozta, mindenki életében fontos a pénz, 

vállalkozóként pedig különösen az. Ha 
nincs elég, akkor kell a hitel: fordulja-
nak bizalommal a kamara szakembe-
reihez Esztergomban vagy Tatabányán, 
kérjenek tanácsot! Az egyik megoldás, 
amit ajánlani fognak, a 14 éve töretlenül 
népszerű Széchenyi Kártya, melynek 
különböző konstrukciói nagy segítséget 
jelentenek.
Gedei Gábor, a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium szakértője elmondta a 2014-
2020-as európai uniós ciklus során az 
EU-ból 8813 millió euró érkezik - ez 
mintegy 2733 milliárd forintnak felel 
meg, melyet a magyar állam még kiegé-
szít. Várhatóan 2020 után megszűnnek a 
vissza nem térítendő támogatások, erre 
már most érdemes felkészülni; minél 
alaposabban meg kell ismerkedni a hi-
telek forrásaival.
Az elhangzottakhoz konkrét lehető-
ségeket, példákat sorolt a ProjectMine 
Tanácsadó Kft., az MKB Bank, a 
Magyar Export-Import Bank és az 
InstrumJustitia szakértője. 
Varga Franciska, a KAVOSZ Zrt. veze-
tő szakértője tájékoztatta a gazdasági 
fórum résztvevőit a Széchenyi Kártya 
Program nyújtotta kedvezményes hi-
tellehetőségekről. Hangsúlyozta, hogy 
sokféle megoldás van, érdemes szakértő 
véleményét kérni.

A Széchenyi Önerő Kiegészítő Hitel se-
gíti a mikro-, kis- és középvállalkozó-
kat: elegendő saját önrész hiányában is 
belevághatnak a leendő beruházás meg-
valósításába. A konstrukciót az állam 
támogatja, így mindössze nettó 0,7 szá-
zalék kamattal elérhető. Automatikusan 
kapcsolható az adott pályázathoz, ha a 
vállalkozó a pályázat összeállításakor 
már számít erre.
A Széchenyi Támogatást Megelőlegező 
Hitel jellemzően a projektek befejezését 
követően folyósított – vissza nem térí-
tendő - állami támogatások előfinanszí-
rozására szolgál. Az éves kamat szinte 
jelképes: nettó 0,2 százalék.
Elhangzott, hogy a jégkárt szenvedett – 
és a jogosultsági feltételeknek megfele-
lő – agrárvállalkozásoknak az állam az 
Agrár Széchenyi Kártyához a mostani 
4 százalékos kamat- és kezességi díjtá-
mogatáson felül további, teljes körű tá-
mogatást nyújt, a költségek átvállalása 
mellett.
Előadása végén a szakértő elmondta, 
hogy a 2002 óta működő, rendkívül 
népszerű program termékeire 306 ezer 
igénylés érkezett, 230 ezer hitelügylet 
köttetett. Az ügyfelek száma évente átla-
gosan 20 ezer körüli, összesen 1570 mil-
liárd forint került így a vállalkozókhoz.

T.O.

A KAVOSZ - Gazdasági Fórum „országjáró” rendezvénysorozat tatabányai állomásán az érdeklődők számos 
hasznos tanácsot kaptak ahhoz kapcsolódóan, mi mindenre figyeljenek, mielőtt pályáznának. Schmidt Csaba 
polgármester Tatabánya gazdasági helyzete a fejlesztéspolitika tükrében címmel tartott előadást. 

A vállalkozói hitelekről tartott fórumot a KAVOSZ

Forduljunk bizalommal a kamarához!



Hálózatépítés kúszva-mászva-Cseri Tamás irányításával

Féldecis projekt a gépész tanműhelyben Lőrincz László irányításával
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Különféle vidám vagy talányos elnevezésű 
program zajlott a Széchenyi Műszaki Szak-
középiskolában is, Szalai Martin (9.F) így 
mutatta be a diákok szerepét: „Mi voltunk 
azok, akik segítettek megtalálni a szülőknek/gye-
rekeknek az előadásokat, programokat, minden-
kinek megvolt a maga feladata. Volt, aki a recep-
ciós pultnál várta a beérkezőket (természetesen a 
belépés ingyenes volt), mások pedig a különböző 
programok helyszínén mutatták be gépeiket, és 
segédkeztek tanáraiknak.”
Martinnak az tetszett különösen, hogy még 
este 10-kor is nagy volt az érdeklődés. Elő-
adások zajlottak, ez idő alatt a műhelyekben 
folytak különböző interaktív programok, 
pl.: LEGO Mindstormsrobot androidos te-

lefonnal irányítása, a gépészeknél egy kü-
lönleges irányítású ügyességi labirintus, 
esztergálás, hálózati fejtörők, programozás, 
kézzel gyártott sakkfigura, pecsételő gép.
Horváth Lajos Zoltán igazgatóhelyettes 
szervezőként így összegezte a tapaszta-
latokat: „A program ötlete nagyon jó, hiszen 
kötetlenebb módon lehet bemutatni a szakmáin-
kat a gyerekeknek és szüleiknek. A rendezvény 
lényege, hogy „Próbáld ki, csináld meg, ismerd 
meg!” Szakmai tevékenység, interaktív program 
és előadások közül lehetett választani, melyek 
úgy lettek összeállítva, hogy maximum 30 per-
cesek legyenek, így 18-22 óra között 8 x ismétel-
hető legyen. Nálunk 187 regisztrált látogató volt, 
mely nagyon magas szám. Óriási érdeklődés volt 

a gépészet, informatika és elektronika programok 
iránt. A visszajelzések szerint hasznos volt, és 
nagyon élvezték a látogatók, hogy az eddig csak 
tv képernyőn látható tevékenységeket kipróbál-
hatták. A szakképzési centrum sokat tett azért, 
hogy a rövid előkészítési idő ellenére színvonalas 
eseményt szervezzünk. Iskolánk sok-sok diákja 
és valamennyi dolgozója segített. A legnagyobb 
elismerés azonban a műhelyt, az elektronika la-
borokat, informatika termeket, s az ott helytálló 
szakoktatókat és tanárokat illeti. Az iskola veze-
tősége nevében minden közreműködőnek köszö-
nöm, hogy megvalósult ez az este.”

Dr. Göde Andrea

Már elmúlt a balerina vagy színésznő, szemetes autós vagy tűzoltó (vadakat terelő juhász) akarok lenni korszak, de 
sokakban nem alakult ki még új elképzelés. Nehéz is 14 évesen egy életre szóló döntést hozni.  Országszerte kb. 
négyezer programon vehettek részt az érdeklődők április 15-én a Szakmák Éjszakáján, ami épp e dilemma megoldá-
sában segíthetett. Az akcióhoz a Székesfehérvári Szakképzési Centrum tíz középiskolája csatlakozott. 

A pályaválasztást segítő 4000 program

Szakmák éjszakája

Terminátor program-androiddal vezérelt robot-az alkalmazás 
és a robot is széchenyis lelemény

Látom a fényt az alagút végén, avagy hogyan készítsünk zseblámpát



Varga Mihály beszédében elmondta, 
hogy az NBT keretein belül a költség-
vetési forrásból 2015-ben 3 milliárd, 
2016-ban 15 milliárd forintos támogatá-
si program indult, ennek köszönhetően 
mintegy 500 új munkahely teremthető 
országszerte.
A miniszter kiemelte, példaértékűnek 
tartja a Lipóti Pékség 28 évre visszanyú-
ló múltját, munkáját, eredményeit. Ez 
egy olyan magyar sikertörténet, amely 
nem jöhetett volna létre a kormány és a 
vállalat összefogása nélkül.
A Lipóti Pékség 1992-ben Tóth Péter 
egyszemélyes vállalkozásaként jött lét-
re, mára pedig az egyik legnagyobb 
szereplő a hazai sütőiparban, és egy 
több száz főt foglalkoztató sikeres cég-
csoporttá nőtte ki magát. A Dunántúl-
ról induló cég mostanra jelen van Kö-
zép-Magyarországon, és terveik között 

szerepel a Miskolcon, Debrecenben és 
Nyíregyházán való további terjeszkedés 
is. A vállalat élen jár a hagyományos 
eljárások, kézi gyártástechnológiák 
megőrzésében, illetve alkalmazásában, 
ezzel példát mutat más pékségek, pék-
üzemek számára is. 
Varga Mihály hozzátette, a gazdaság-
politikai keretrendszer két fontos célt 
tűzött ki maga elé 2010-ben: az egyik, 
hogy Magyarország kiszabaduljon az 
adósságcsapdából, a másik pedig, hogy 
minél több munkahely megteremté-
sére sor kerülhessen. Az intézkedések 
eredményre is vezettek, Magyarország 
gazdasága 2014-ben 3,7 %-kal, 2015-ben 
pedig 2,9 %-kal tudott növekedni, mi-
közben a dolgozók száma meghaladta 
a 4 millió főt, ami azt jelenti, hogy 550 
ezerrel többen dolgoznak ma, mint 5 év-
vel ezelőtt. 

Az átadáson beszédet mondott még 
Tóth Péter, a Lipóti Pékség Kft. tulaj-
donos-ügyvezetője, aki kiemelte a pá-
lyázati úton megvalósuló támogatások 
fontosságát, folyamatos figyelését, és rá-
mutatott, hogy cégük az elmúlt 15 évben 
rendszeresen élt is ezzel a lehetősséggel. 
Ennek köszönhetően nem csak kapaci-
tásuk nőtt, de a munkahelyek számát is 
sikeresen gyarapították.
Tóth Péter elmondása szerint a fejlesztés 
folyamatos cél, mindez elengedhetetlen 
a Nyugat-Európával való versenyké-
pességhez. Emellett ugyanilyen fontos 
az összefogás is. Az évek során a Lipóti 
Pékség többek között szoros barátságot 
kötött a Gyermelyi, illetve az Univer 
cégcsoporttal, így a közös munkának 
köszönhetően egymást segítve tudnak 
együttműködni a fejlesztés érdekében.

Harcsa Vivien

A Lipóti Pékség Kft. 108 millió forint értékű, vissza nem térítendő támogatást nyert a Nemzetgazdasági Minisz-
térium Nagyvállalati Beruházási Támogatás keretéből. Az erről szóló okiratot Varga Mihály nemzetgazdasági 
miniszter adta át március 18-án Tóth Péter ügyvezetőnek a Lipóti Pékség tatabányai üzemében. A 308,8 millió 
forint összértékű kapacitásbővítő fejlesztés eredményeként 20 új munkahely jön létre.

Kormánytámogatással megvalósuló fejlesztés

Bővül a Lipóti Pékség  
tatabányai kenyérgyára
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A Baumit az osztrák Schmid Industrie 
Holding tagjaként 30 országban van jelen 
és közel 3 ezer munkatársat foglalkoztat, 
2015-ös árbevétele 940 millió euró volt. A 
vállalat fő profilja a homlokzati hőszigetelő 
rendszerek, színes vakolatok, hidegburkola-
ti ragasztók valamint aljzatképző anyagok 
gyártása és forgalmazása. 

A Baumit első külföldi leányvállalata 1990-
ben Magyarországon alakult meg és az 
elmúlt években meghatározó építőanyag 
gyártóvá vált. A Baumit Kft. négy gyárat 
üzemeltet Magyarországon: Alsózsolcán, 
Dorogon, Pásztón és Visontán, cégközpont-
ja Dorogon található. A Baumit Kft. 2015-ös 
árbevétele 15,3 milliárd forint volt, és éves 

átlagban 176 munkatársat foglalkoztatott. 
A magyar vállalat az elmúlt években tár-
sadalmi felelősségvállalási programjának 
keretében többek közt támogatta az Orszá-
gos Mentőszolgálatot, valamint alapítója és 
fő támogatója az Év Homlokzata építészeti 
pályázatnak. 

Magyarország egyik legrangosabb, és legmagasabb pénzdíjazású építészeti pályázata az Év Homlokzata. Az öt kate-
góriában (családi ház, társasház, középület, panel- és műemlék felújítás) meghirdetett szakmai versenyen építészek 
és kivitelezők vehetnek rész, és a díj kategóriánként nettó 1 millió forint. A pályázatok beadásának új határideje 
2016. május 31. Nevezni a www.evhomlokzata.hu weboldalon lehet. Az Év Homlokzata pályázat alapítója és fő támo-
gatója a Baumit.

Nevezési határidő meghosszabbítása

Év Homlokzata 2016 – Érték az építészetben
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Nem túlzás kijelenteni, hogy a magyar-
amerikai gazdasági kapcsolatok soha nem 
voltak olyan jók és intenzívek, mint most 
- fejtette ki a miniszter. Tavaly a két ország 
gazdasági együttműködése is rekordot dön-
tött, és először fordult elő, hogy az Egyesült 
Államok lett Magyarország elsőszámú ex-
portpiaca az EU-n kívül, emellett az unión 
kívüli országok sorában a második legfon-
tosabb kereskedelmi partnere lett Magyar-
országnak. Tavaly - az EU-n kívülről - az 
Egyesült Államokból érkezett a legtöbb be-
ruházás - közölte. Hozzátette: a kormány a 
legtöbb stratégiai partnerségi megállapo-
dást amerikai és német vállalatokkal kötöt-
te.
Szijjártó Péter arra is kitért, hogy a magyar-
amerikai gazdasági kapcsolatok dinamikája 
kedvezően befolyásolta a magyar külgazda-
sági adatokat is, melyek több szempontból 
is rekordot döntöttek. A beruházók egyre 
inkább felfedezik a vidéki helyszíneket is, 
amint azt a BorgWarner is tette - jegyezte 
meg.
Mint mondta, a BorgWarner autóipari vál-
lalat piacvezető a maga területén, eddigi 
beruházásai is hozzájárultak ahhoz, hogy a 
magyar járműipar termelési értéke is rekor-

dot döntött, és a magyar autóipari vállalatok 
a nemzetközi piacokon is rendkívül ver-
senyképesek. Mintegy 150 ezren dolgoznak 
ebben az iparágban Magyarországon, az or-
szág az európai autógyártás egyik fellegvá-
ra - tette hozzá.
Szijjártó Péter a most bejelentett beruházás-
sal kapcsolatban arról beszélt, hogy az itt 
működő vállalatok elégedettek a körülmé-
nyekkel, ami szerinte cáfolja az alaptalan 
támadásokat az ország ellen. A BorgWarner 
is évek óta fejleszt Magyarországon, a cég 
74 helyszínen 19 országban tevékenykedik, 
tavaly világszinten 8 milliárd dolláros árbe-
vételt ért el, és 33 ezer embernek ad munkát 
világszerte – magyarázta, majd hozzátette, 
hogy a mostani beruházás jelentősen hoz-
zájárul a térség munkaerőpiaci egyensúlyá-
hoz.
Bogár Attila, a turbófeltöltőket és más jár-
műipari alkatrészeket gyártó a BorgWarner 
Turbo Systems Kft. ügyvezető igazgatója 
hangsúlyozta: nem a mostani lesz az utolsó 
hasonló beruházása a cégnek Magyarorszá-
gon, és a továbbiakban is számítanak az ál-
lam támogatására.
A vállalat több mint 15 éve kezdte meg a 
gyártást Magyarországon, olyan termékeket 

állítanak elő, amelyek segítik a gazdaságos 
üzemanyag-felhasználást, a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését és a teljesítmény 
fokozását. Oroszlányban kezdték el a mű-
ködésüket a turbófeltöltő gyár megalapítá-
sával, majd 2015-ben két - emissziós tech-
nológiákat és fejlett összkerék meghajtásos 
rendszereket előállító - gyár kezdte meg a 
termelést a településen - idézte fel.
Bogár Attila szerint komoly verseny van 
a cégen belül a többi telephellyel is, ezért 
fontos, hogy milyen állami támogatásokat 
kapnak. Az oroszlányi cég jól áll ebben a 
versenyben, a következő két évben 600 új 
munkahelyet létrehozó beruházást hajt vég-
re - közölte.
Czunyiné Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő arról beszélt, hogy nagy öröm a 
térségnek a beruházás, hiszen egy kiszámít-
ható, folyamatosan aktív, az innovációban 
élen járó cégről van szó, amelynek a mun-
kavállaló biztonsága prioritás. Biztonságos 
és kiszámítható munkahely a BorgWagner, 
melynek fontos a társadalmi felelősségvál-
lalás - vélekedett. Hozzátette: egy ilyen vo-
lumenű beruházás megalapozza a térség 
stabilitását.

Veér Károly (MTI)

A BorgWarner autóipari vállalat Oroszlányban 15,5 milliárd forintos beruházást valósít meg, mellyel 600 új munkahelyet 
teremt; a fejlesztéshez a kormány 1,7 milliárd forint támogatást ad - mondta Szijjártó Péter Budapesten. A külgazdasági 
és külügyminiszter kiemelte: ez a példa is mutatja, hogy Magyarországon érdemes beruházni, az amerikai cégvezetők is 
elégedettek az itteni lehetőségekkel.

A beruházók egyre inkább felfedezik a vidéki helyszíneket

600 új munkahely 
a BorgWarnerban
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megújul az óbudai egyeTem 
éPüleTe
Székesfehérvár - Az Alba Regia Műszaki Kar „F” 
és „K” betűjelű százéves műemléki épületeinek fel-
újítása javában folyik. A tetőszerkezet teljes cseré-

je mellett, a gépészeti rendszert is újragondolták. 
Egy napelemes rendszer fogja biztosítani az ener-
giaellátást. A külső burkolat tisztítása, a festések, a 
szobrok helyrehozatala az épület patináját hivatott 
megőrizni. Belső átépítésekkel új laborokat alakíta-
nak ki a képzési profil elvárásaihoz alkalmazkod-
va. Az önkormányzati együttműködéssel elnyert 
egymilliárdos pályázat június végére készül el. Az 
ősfás liget és a megszépült épület összhangja újra 
megteremtődik. 

Dr. GöDe AnDreA

TaTÁn éPíT a vikomTRans kfT.
Tata - A város ipari parkjában épít telephelyet a 
hulladékgazdálkodással és -kereskedelemmel fog-
lalkozó VikomTrans Kft., a társaság egyhektáros 
területet vásárolt 40 millió forintért az önkormány-
zattól. Horváth Lajos tájékoztatása szerint a vállal-
kozás zöldmezős beruházásként irodát, műhelyt, 
raktárt épít az új telephelyen. A távlati tervekben 
egy kamionmosó létesítése is szerepel, mivel az in-
gatlan közvetlenül az M1-es autópálya tatai lejáró-
ja mellett található.

díjaT kaPoTT a magyaRmeT
Bicske – A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 
„Év Befektetője” díjátadó gáláján „Az év magyar 
beszállítója” elismerést a Magyarmet Finomöntöde 
Kft. kapta, amely olyan nemzetközileg elismert, be-
építésre kész komponensek beszállítója, amelyeket 
a feldolgozóipar különböző ágazataiban 
alkalmaznak. Az elmúlt időszakban a cég 
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Ezzel a beszerzéssel tizenkét eszten-
dőre csökkent a menetrend szerinti 
járatokat teljesítő autóbuszok átlag-
életkora Székesfehérváron. A beru-
házás nyomán a 2006-2008-as évjá-
ratú járművek a legidősebb, legalább 
19 esztendős buszokat váltják ki. A 
11 db szóló és 3 db csuklós autóbusz 
Székesfehérvár helyi utazóközönsé-
gének kényelmét szolgálja a jövőben.

Németh Tamás, a KNYKK Zrt. ve-
zérigazgatója a fejlesztésről szóló 
tájékoztatójában elmondta: a közbe-
szerzési pályázat kiírásakor fontos 
szempont volt a használt autóbuszok 
minél fiatalabb életkora, a környezet-
kímélő motor, valamint az alacsony 
padlós kivitel. Az utóbbi feltétel, 
rámpával kiegészítve a kényelmes 
és biztonságos fel-, leszállást teszi 
lehetővé. Ezzel a helyi közlekedés-
ben résztvevő buszok 83 százalékát 
teszi ki az alacsonypadlós járművek 
aránya, amely korábban 73 százalék 
volt.

Dr. Cser-Palkovics András polgár-
mester az átadáskor arról beszélt, 
hogy a közösségi közlekedés egyre 
fontosabb egy nagyváros életében. 

Ez megfelelő minőségű eszközpark 
nélkül egyre kevésbé elképzelhető 
akár a biztonság, akár a szolgáltatás 
minősége tekintetében. Szólt arról is, 
hogy a tavaly átadott hat ilyen autó-
busszal együtt most már húszra bő-
vült az alacsony életkorú járművek 
száma - ez jelentős előrelépést jelent 
a szolgáltatás színvonala és a környe-
zetkímélés vonatkozásában is.

Végezetül az új közösségi közleke-
dési hálózat kiépítéséről, mint közös 
feladatról beszélt, s reményét fejezte 
ki, hogy nyáron olyan rendszert si-
kerül bevezetni, ami összességében 
egy jobb szolgáltatást nyújt a hálózat 
tekintetében, ösztökélve a lakosokat 
arra, hogy a gépkocsik helyett más, 
alternatív közlekedési lehetőségeket 
vegyenek igénybe.

Dr. Cser-Palkovics András és Né-
meth Tamás befejezésül a forgalmi 
vezetőknek, és négy helyi autóbusz-
vezetőnek adta át az autóbuszok 
kulcsait – a társaság hagyományai 
szerint - Szent Kristóf, az utazók vé-
dőszentjének képével díszített kulcs-
tartón.

TO

A KNYKK Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ösz-
szesen 546 millió forintért vásárolt saját forrásból tizennégy használt 
Mercedes Citaro autóbuszt, amiket dr. Cser-Palkovics András polgár-
mester és Németh Tamás, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója adott át a 
forgalomnak.

Tizenkét évre csökkent a buszok átlagéletkora

Fiatalodik Székesfehérvár 
autóbusz flottája

F
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Az ötlet, azaz a kiállítás szülőatyja, Har-
math József ugyan egészségügyi okokból 
mára kevésbé vesz részt a Rotáció Kft. mun-
kájának operatív irányításában, de az expo 
szervezése ma is az ő vállán nyugszik:
– Mindig kicsit félve indulunk neki a szervezés-
nek, mert a körülmények nem igazán kedveznek 
a kiállításoknak. Első nekifutásra, az első kör-
kérdésre elég sok pozitív válasz érkezett,, aztán 
amikor közeledett az időpont, jöttek a szokásos 
kifogások: nem kaptuk meg az árut, nincs ka-
pacitásunk, nincs emberünk. Így egypár vállal-
kozás lemaradt az idei expóról, de hála istennek 
jöttek újak, és a szokásos 22-25-ös létszám most 
is megvolt. Az időjárásra nem panaszkodhatunk, 
és mind a két napon, de főleg szombaton nagyon 
sok látogatót köszönthettünk nemcsak szűkebb 
régiónkból, de a felvidéki, magyarlakta települé-
sekről is.
Egy efféle vásár sikerességét azonban nem-
csak a látogatók számán lehet lemérni, ha-
nem azon is, hogy milyen volt a vásárlói 
hozzáállás, azaz mekkora forgalmat tudtak 
lebonyolítani a kiállítók. Harmath József 
szerint erre sem lehetett panasz:
– Gazdasági szempontból a legtöbb kiállító elége-
dett volt az idei kiállítással. Szerencsére újfajta 
áruk, szolgáltatások is színesítették a kínálatot, 
például az egyik vértesszőlősi partnerünk gra-

nulált műtrágyája aratott nagy sikert. Volt egy 
szlovákiai gyártó is, aki aprítógépet állít elő. Őt 
már régóta ismertük, különböző fővárosi kiállí-
tásokon találkoztunk vele, és most ő is elhozta a 
termékeit, ráadásul elégedetten távozott.Az au-
tókereskedők is kezdtek visszaszállingózni, elég 
szép számmal képviseltették magukat. Volt olyan 
kiállításunk – a válság éveiben - amikor egy se 
jött el, mert nagyon-nagyon mélyponton voltak. 
Egyébként a stabil, mindig jelenlévő partnere-
ink száma olyan tizenötre tehető, köztük a Regio 
Regia magazin.
A Rotáció Kft. vásári akciójában az szerepel, 
hogy minimális foglaló kifizetése ellenében 
egy hétig félreteszik a vásárlóknak a hely-
színen kipróbált, kedvezményes, áron kínált 
mezőgazdasági gépet, hiszen nem minden-
ki készült fel arra, hogy azonnal, messzire 
elszállítson például egy kerti traktort.
– Ez a promóció nagyon sok vásárlót vissza-
hoz az üzletünkbe, ahol aztán a teljes kínálattal 
szembesülhetnek, ami esetlegesen további vásár-
lásra ösztönzi a betérőt. Bevált ez az ötletünk, 
így aztán soha nem a kiállítás zárásakor, hanem 
néhány hét múlva vonjuk le a rendezvény tanul-
ságait, értékeljük az elért forgalmat.
A szervezők soha nem sajnálták a pénzt az 
expo marketingjére, nemcsak a hazai médiu-
mokban, hanem például a felvidéki Magyar 

Szóban is hirdették a rendezvényt. Ráadá-
sul vasárnap újra Tatára látogatott a magyar 
Stihl Timbersport válogatott, akiknek látvá-
nyos favágó bemutatójára – és ezzel együtt a 
kiállításra is - több ezren voltak kíváncsiak. 
Vajon jövőre, a huszonötödik Rotáció Expón 
is felsírnak a fűrészek, vagy valami mással 
is készülnek Harmath Józsefék a szép jubi-
leumra? Egyáltalán belevágnak újra?
– Ha az erőnk engedi, természetesen 2017-ben 
is lesz Rotáció Expo, amire a megszokott látvá-
nyosságok, és a színvonalas kínálat mellett meg-
lepetésekkel is készülünk. Talán még korai erről 
beszélni, de valamiféle „érettségi találkozó” jár a 
fejünkben, ahol mindenkit vendégül látnánk, aki 
a huszonöt év alatt velünk tartott. A mi vállal-
kozói generációnk lassan kiöregszik, a mezőgaz-
dasági gépek kereskedelmében is generációváltás 
zajlik. Nem lenne tehát érdektelen, ha a szakma 
nagy öregjei újra összejönnének – talán utoljára, 
egy igazán nagy bulira!
Mit tehetünk ehhez hozzá? Ha erőnk en-
gedi, az idén tizenöt éves Regio Regio ma-
gazin is újra ott lesz a Rotáció Expón, és a 
maga eszközeivel segíteni fogja a nagy test-
vér, a 25. tatai rendezvény megvalósulását!

Veér Károly

Tisztelendő, becsülendő dolog, ha valakik évtizedeken keresztül kitartanak korábban hozott elhatározásuk mellett. Így 
van ez a családi-, és a gazdasági életben is. A tatai Rotáció Kft. alapítói, Harmath József és Végvári István 24 éve hatá-
rozták el, hogy amint a természet tavaszra vált, összehívják a régió, az ország mezőgazdasági gépeket és kiegészítőket 
forgalmazó vállalkozásait, és közös kiállítással, vásárral buzdítják a közönséget: érdemes a föld művelésébe idén is be-
levágni. A mostani kiállítást március közepén rendezték meg, melyet Michl József tatai polgármester újra csak örömmel 
ajánlott az érdeklődőknek.

Következik a jubileumi, huszonötödik!

Rotáció Expo Tatán



piacfejlesztési stratégiája az autóipar felé 
fordult, mely eredményeként például a 

Porsche és a BMW csoport számára is beszerelésre 
kész alkatrészeket gyártanak. A cég a közelmúltban 
két jelentős beruházást is végrehajtott. A 208 és 
600 millió forintos technológiai és kapacitásbővítés 
eredményeként 25, illetőleg 35 új munkahely is lé-
tesült.

magyaR Tej lagosban
Székesfehérvár - A magyar Alföldi Tej Kft. és a 
lagoszi székhelyű Greenlands Agribusiness Consult 
Limited tejszállítási szerződést kötött. A magyar kor-
mány déli nyitás politikájának újabb sikere, hogy az 
Alföldi Tej Kft. az első negyedévben havi 21 ezer li-
ter 2,8 százalékos zsírtartalmú UHT-tejet exportál az 
afrikai országba, ahol jellemzően csak tejporból ké-
szült termékek elérhetőek. A magyar tejmárka piaci 
bevezetését követően több típusú tej, valamint egyéb 
tejtermékek exportjáról is egyeztetni fog a két cég.

veszPRém megye 
sePsiszenTgyöRgyön
Veszprém megye - Áprilisban a Veszprém Megyei 
Önkormányzati Hivatal munkatársai mutatták be 
a megye turisztikai értékeit Sepsiszentgyörgyön, 
Kovászna megye és Erdély legnagyobb és legszínvo-

nalasabb rendezvényén, a Szent György Napokon. 
A látogatók ismerték és keresték Veszprém megye 
látnivalóit, attrakcióit, többen konkrét kérdésekkel 
fordultak a standszolgálatot ellátó referensekhez, 
elsősorban a balatoni üdüléseket, termál- és well-
ness szolgáltatásokat, illetve a kerékpáros túralehe-
tőségeket keresték. A Veszprém megye történelmi 
borvidékeit reprezentáló borkóstoló is nagy sikert 
aratott a látogatók körében. 

1,9 milliÁRd foRinTos beRuhÁzÁs
Székesfehérvár - 2016-ban is jelentős hálózati 
fejlesztéseket végez az E.ON csoport Fejér megyé-
ben. Üzembiztosság, a lehető legkevesebb szolgál-
tatásszünet, az újonnan jelentkező energiaigények 
maradéktalan kielégítése – ezek a célok vezérlik az 
E.ON csoport hálózati elosztó társaságait. 2016-
ban különböző fejlesztések várhatóak a megyé-
ben: villamos- és gázvezetékeket, közvilágítási 
kábeleket cserél, illetve épít ki saját beruházásban 
a szolgáltató. A karbantartási, fejlesztési munkála-
tok már elkezdődtek és összesen 3580 millió forint 
értékbenvalósulnak meg.
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– Hogyan indult az idei év?
– A tavalyihoz hasonlóan: lassan in-
dultak be a folyamatok, de most már 
látszik, hogy élénkül a piac. A máso-
dik negyedévtől erősebb rendelésál-
lománnyal számolunk. Pontosság-
ban, minőségben, hatékonyságban 
egyaránt javultunk 2015-höz képest, 
ez egyértelműen a versenyképessé-
günket erősítette. Az egyik legfon-
tosabb projektünk a teljesítmény 
növelése érdekében a munkarend 
átalakítása, a nappali műszakok 
megerősítése volt, a jelenlegi létszám 
megtartásával. Mindezzel a vállalat 
bizonyította a döntéshozóknak, a fel-
ső vezetésnek, hogy készen állunk 
az új projektek fogadására. Május-
tól létszámnövekedést is tervezünk, 
ugyanakkor kiemelten fontos a jelen-
legi dolgozóink megtartása.

– Rendkívül nagy a verseny a jó 
munkaerőért a vállalat mindkét 
telephelyének körzetében, Tatabá-
nyán és Székesfehérváron…
– Így van, kiválóak a környeze-
tünkben működő cégek, s ez nagy 
kihívást jelent. Már nemcsak a szak-
képzett munkaerő felvétele nehe-
zebb feladat, de az operátori szinten 
is egyre nagyobb kihívást látunk 
az erősödő verseny miatt. Ebben a 
munkaerőpiaci helyzetben igyek-
szünk megmutatni, hogy miben 

vagyunk mások és többek, és mivel 
tudjuk a dolgozóink elégedettségét, 
elkötelezettségét növelni. 

– Erre mondana néhány konkrétu-
mot? 
– Az alapbér mellett több béren kí-
vüli juttatást biztosítunk. Például 
kompetencia pótlékot azoknak, akik 
a saját munkaterületükön egyre 
nagyobb hozzáértésről tesznek ta-
núbizonyságot – ez akár az alapbér  
40%-a lehet. Ehhez jön még a jelenléti 
és a teljesítmény-bónusz, ami további 
15%. A béren kívüli juttatások köre, 
vagyis a cafetéria éves szinten több 
mint bruttó 400.000 forint. Mindenki 
dönthet, hogy étkezési, utazási ked-
vezményt, nyugdíj- vagy egészség-
pénztárt, illetve ezek kombinációit 
választja. Fontosak számunkra a dol-
gozókhoz és családokhoz kötődő ha-
gyományos rendezvényeink – így az 
idei évben megint tervezünk családi 
napot. A sport szintén meghatározó 
szerepet játszik a Grundfos munka-
vállalók életében: magas kihasznált-
sággal működnek a fitnesztermeink, 
squash pályáink. Több sportrendez-
vényen indulunk Grundfos színek-
ben, ami a közösségeinket is erősíti 
az egészséges életmódú mozgás és a 
remek szabadidő eltöltés mellett.  

Dr. Göde Andrea

A szervezet egyre-másra kapta az elismeréseket, rangos díjakat. De 
hogyan néznek ki az áprilisi dolgos hétköznapok, s a dolgozóknak 
milyen hátteret nyújt a vállalat? – ezekről a kérdésekről beszélget-
tünk Török László ügyvezető igazgatóval. 

Stabil értékek, tovább erősödő versenyképesség

A Grundfosnál figyelnek 
dolgozóikra

Egy telefonos alkalmazás segítségével a QR-kód a Grundfos 
világába viszi az érdeklődőket.

F
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– Milyen vezérelv alapján állt össze az idei 
program?
– Alapvetően mindig az aktualitások adják 
a programok gerincét. Figyeljük a szakma 
rezdüléseit, a jogszabályi változásokat, a 
gázipar főbb szereplőit. Épp az utóbbi mi-
att tartottuk fontosnak az Első Nemzeti 
Közműszolgáltató, az ENKSZ Zrt. meghí-
vását, hogy képet kapjunk munkájukról, 
az indulásuk óta eltelt másfél esztendőről. 
Bár a DUNAGÁZ Szakmai Konferenciát el-
sősorban a rendszerüzemeltetőknek – szál-
lítóknak, tárolóknak, elosztóknak – szer-
vezzük, de ők nem elszigetelten végzik a 
munkájukat, szoros kapcsolatban állnak 
a kereskedőkkel, akiket pillanatnyilat az 
ENKSZ Zrt. testesít meg. Ahogy a szervezet 
elnök-vezérigazgatója, Horváth Péter János 
kiemelte: a kereskedőknek és az üzemelte-
tőknek kötelező az együttműködés, hiszen 
ez a szervezet fogja össze Magyarországon 
az úgynevezett egyetemes szolgáltatókat, 
vagyis azokat, akik a 20 köbméter alatti 
fogyasztókat – gyakorlatilag a lakosságot - 
szolgálják ki. Éppen ezért a szoros kapcsolat 
elkerülhetetlen. Plenáris ülésünkön tehát az 
ENKSZ Zrt. első számú vezetőjének, illetve 
Zámbó Balázs, üzletfejlesztési igazgató 
előadásának köszönhetően konferenciánk 
résztvevői betekintést nyertek az új szerve-
zet működésébe, illetve a jövőre vonatkozó 
elképzelésekbe.

– Már hagyomány, hogy a plenáris ülésen 
az elődökről is megemlékeznek. Idén kik 
előtt tisztelegtek?
– A 150 éves Soproni Gázgyárat az ÉGÁZ-
DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. műszaki igaz-
gatója, Berkes Gábor mutatta be, illetve az 
egykori gázművek megmaradt relikviáit 
egy kamara kiállítás keretében tekinthették 
meg az érdeklődők. Ezek a készülékek ma 

már csak múzeumokban láthatók, kurió-
zumnak számítanak.

– Milyen előadásokat láthattak, hallhat-
tak a konferencia résztvevői?
– A földgázelosztáshoz szorosan kapcsoló-
dott Dr. Tihanyi László, a Miskolci Egye-
tem professor emeritusának előadása. A 
neves szakember kitekintést adott az Eu-
rópai Unió földgáztárolási szokásaira. Az 
elhangzottakból kitűnt, hogy ezen a téren 
nem vagyunk elmaradva az európai szint-
től, a hazai gáztárolás, és a hozzá kapcsoló-
dó infrastruktúra, a tárolási megoldások jól 
működnek. Ez a fogyasztók ellátásbizton-
ságát tekintve megnyugtató. Ugyanezt erő-
sítette meg Galyas Anna Bella, a Miskolci 
Egyetem doktoranduszának összefoglalója 
a keleti és a nyugati betáplálású hazai gáz-
vezetékrendszer-működéséről. A számok 
azt mutatták, megnyugodhatunk, a hazai 
beszállító rendszer kitűnően, nagy bizton-
ságot nyújtva működik.

– Ugyancsak érdekes volt az E.ON Közép-
dunántúli Gázhálózati Zrt. üzemvezetője, 
Berta Márton előadása. Különös élmény 
volt hallgatni, hogyan történik a biometán 
betáplálása az elosztóhálózatba a mai gya-
korlatban, hiszen éppen itt a DUNAGÁZ 
Szakmai Konferencián tíz évvel ezelőtt a 
Szegedi Egyetem professzorától hallottunk 
első ízben arról, hogy a biogázban milyen 
lehetőségek rejlenek. Mára mindez a gya-
korlatban is megvalósult: a Kaposvári Cu-
korgyár melléktermékeként biogázt táplá-
lunk a földgázrendszerbe. Jó érzés, hogy mi 
már akkor felhívtuk a hazai szakemberek 
figyelmét erre a lehetőségre.

– Egy fontos fejlesztéssel is megismerked-
hettek a DUNAGÁZ Szakmai Konferen-

cia résztvevői, Ombódi Károly, a HEAT-
Gázgép Kft. kereskedelmi divíziójának 
vezetője új házi és egyedi kétfokozatú 
nyomásszabályozójukat mutatta be. A ha-
zai rendszerek zömében húsz évvel ezelőtt 
építettek be nyomáscsökkentő eszközöket. 
Szinte hihetetlen, hogy mai, modern formá-
jukban, ugyanazon mérettartományban –  
mindössze két csavar meglazításával – 
ugyan úgy beépíthetőek, ugyanakkor az új, 
korszerű eszközök jelentősen megemelik a 
fogyasztók biztonsági szintjét.

– A következő előadónk is fontos kérdése-
ket vetett fel a környezettudatos gázelosztó 
vezetékrekonstrukcióval kapcsolatosan. 
Tekes László, a BONEX Kft. vállalkozási 
főmérnöke ismertette az eljárások lényegét.
- Az éves program összeállításakor arra is 
nagy gondot fordítunk, hogy a különféle 
jogszabályi változásokat nyomon kövessük. 
A gázipar abban a szerencsés helyzetben 
van, hogy egy szakbizottságon keresztül 
gyakorlatilag saját maga alkothatja meg 
a szakma műszaki biztonsági szabályait. 
Nincs tehát kire mutogatnunk, ha valami 
később elhibázottnak bizonyul. Konferenci-
ánkon a szakbizottság elnöke, Molnár Ká-
roly ismertette a Műszaki-Biztonsági Sza-
bályzatban történt változásokat.

– Időnként a szigorú szakmai programban 
látszólag oda nem illő előadások is felbuk-
kannak: napenergia, pszichológia – ezek 
milyen megfontolásból lettek kiválasztva?
– Már a korábbi években is előfordultak ilyen 
kitekintések. Néhány évvel ezelőtt például a 
Naplopó Kft.-től hallhattunk arról, hogy a 
gáz- és napenergia-rendszerek együttmű-
ködésének milyen előnyei lehetnek. Most 
ez a kérdéskör a kondenzációs kazánok, a 
napkollektorok, a tárolós vízmelegítők kö-

Idén is a visegrádi Thermal Hotelben találkoztak a gázipar képviselői, hogy a DUNAGÁZ Szakmai Konferencia ke-
retében, neves előadók tolmácsolásában áttekintsék az ágazatot érintő változásokat, problémákat, megoldásokat. 
A szervezők nevében Gáspár Zsanett – a dorogi székhelyű DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt. korábbi 
oktatási igazgatója – immáron vezérigazgatóként köszöntötte a megjelenteket, s reményét fejezte ki, hogy az idei 
programmal sem okoznak majd csalódást a résztvevőknek. A kétnapos konferencián elhangzottakat lapunk kérésére 
Fülöp Lajos gázipari szakértő, a szervezőbizottság elnöke foglalta össze röviden.

XXIV. DUNAGÁZ Szakmai Konferencia

Fórum a gázipar aktualitásairól
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zös rendszereként köszönt vissza, melyet 
Versits Tamás a Magyar Gázipari Vállalko-
zók Egyesületének elnöke és a DUNAGÁZ 
képviseletében jómagam foglaltuk össze az  
előadásban. Az ilyen rendszerek kialakítása 
ma már európai uniós szinten szabályozott, 
és az egyes eszközökhöz hasonlóan maga a 
rendszer is minősíthető, energiacímkét kap-
hat. Ez egy újdonság, mely képes kiaknázni 
a szinergia adta előnyöket.

– A másik „ide nem illő előadásunk” az 
úgynevezett „nehéz emberek” kezeléséről 
szólt. Ez alatt azokat az alkotókat értjük, 
akik kicsit különcnek tűnnek a munkahe-
lyeken, a hagyományos elvárások mentén 
nem tudnak kellőképpen kibontakozni, ter-
veiket megvalósítani. Solymosi Krisztina 
pszichológus arra világított rá, hogyan lehet 
megtalálni a közös hangot ezekkel az érté-
kes munkatársakkal. A „nehéz emberek”-
kel kialakított partneri kapcsolatokból cso-
dálatos dolgok születhetnek. Érdemes tehát 
erre is figyelmet fordítaniuk a gáziparban 
tevékenykedő vezetőknek. Ebben kíván-
tunk segítségükre lenni.

– A vandálbiztos háztartási gázmérőkről 
is hallhattunk egy érdekes értekezést. A 
gázmérők zöme a lakásokban van, ki elől 
kell mégis megvédeni ezeket?
– A szakembereket is megdöbbenti, milyen 
mértéket öltött a mérőórák megrongálása, 
a mérőbe való beavatkozások gyakorisá-
ga, melyek célja a szabálytalan gázfelhasz-
nálás a mérőóra manipulálásával. Erre a 
problémára reagált – kényszerfejlesztésként 
– Oláh Miklós a Metrinet Kft. ügyvezető 
igazgatója, aki arról tájékoztatta a konferen-

cia résztvevőit, hogy cégük olyan készüléke-
ket gyártanak, amelyeket, ha megbontanak, 
többé nem lehet házi körülmények között 
helyreállítani. Ezzel a gázmérők védelmét 
egy új megközelítésbe helyezték.

– Az egyik kiemelt téma az „okos mérés” 
volt. Mit takar ez a fogalom?
– Dr. Szilágyi Zsombor, gázipari szakértő 
beszélt az okos mérés előnyeiről és hátrá-
nyairól. Ennek lényege az, hogy a gázmé-
rő ugyan folyamatosan méri a fogyasztást, 
ám ez az adat csak ritkán, a leolvasáskor jut 
el a gázszolgáltatóhoz. 3,4 millió fogyasz-
tónál kell ezt elvégezni, ezért rendszerint 
évente csupán egy alkalommal történhet 
meg. Ahhoz azonban, hogy a fogyasztást 
energiagazdálkodási szempontból is vizs-
gálni tudjuk, rendszeres mérésekre lenne 
szükségünk. Az új típusú mérőórák – azzal, 
hogy az adatokat automatikusan bejuttatják 
a központba – értékes információval látják 
el a szolgáltatókat. Sajnos a technológia be-
vezetésének anyagi gátjai vannak. A jog-
szabályi előírások azt nem teszik lehetővé, 
hogy a költségeket a fogyasztókra háríthas-
sa a szolgáltató, önerőből pedig még hosszú 
évek kellenek a források előteremtéséhez. 
Éppen ezért első lépésként a nagyfogyasz-
tóknál vezetik be az új rendszert.

– Ehhez a témakörhöz kapcsolódott a Szer-
ver Szektor Kft. ügyvezető igazgatójának, 
Kovács Miklósnak az előadása is a táv-
adatátviteli rendszerekről, melynek köszön-

hetően sok újdonságot megtudhattunk.

– A konferenciát minden évben szakmai 
kiállítás is kíséri. Mi mindennel várták az 
érdeklődőket?
– Tizenhárom kiállítónk hozta el a legújabb 
fejlesztéseit, termékeit, rendszereit. Nagyon 
fontosnak tartjuk ezt a fórumot, mert közvet-
len kapcsolatot tudnak kialakítani a fejlesztők 
a jövőbeni fogyasztóikkal, azokkal a gázipari 
szakemberekkel, akik majd felhasználják a 
termékeiket, szolgáltatásaikat. Ennek fon-
tosságát a kiállítóink is felismerték, nem vé-
letlen, hogy 80%-uk évről évre igénybe veszi 
ezt a lehetőséget. A kiállítók közül az Almeva 
Kft. előadás keretében is bemutathatta új ter-
mékeiket. Szabó Tamás, ügyvezető igazgató 
a kondenzációs égéstermékek elvezetését 
szolgáló műanyag-csővezetékrendszerük elő-
nyeire hívta fel a figyelmünket.

– Az idei konferencián több fiatal szakem-
ber is feltűnt az előadók között. Tudatos a 
fiatalítás?
– Alapvető célként tűztük ki, hogy a nagy 
tapasztalatokkal rendelkező szakértőink 
mellett a szakma fiataljainak is teret adjunk. 
Ennek egyik jó példája volt a korábban em-
lített előadás a Miskolci Egyetem hallgató-
jától, és idén a levezető elnöki tisztet is – 
részben - fiatal kollégánkra, Berkes Gáborra 
bíztuk. Az állandó megújulás, a fiatalítás 
tehát valóban tudatos célunk.

Cseh Teréz

Gáspár Zsanett, DUNAGÁZ Zrt. vezérigazgató Fülöp Lajos, gázipari szakértő
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GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Hagyományteremtő jelleggel idén új és ve-
terán járművek kiállításával és felvonulá-
sával egészült ki Esztergomban a szokásos 
Kis-Duna-ági lampionos felvonulás. A kiál-
lítást Esztergom városa, valamint a Neuzer 
Kft. hívta életre a Magyar Suzuki Zrt. támo-
gatásával.
Az eseményen kiállított veterán járművek 
az ország egyéni és közgyűjteményeiből 
érkeztek: az érdeklődők megtekinthették 
például id. Rubik Ernő „Esztergom” repü-
lőgépét, mely ma is üzemképes állapotban 
van. A hullámosított fémborítású együléses 
gyakorló vitorlázógép 1965–1982 között élte 
virágkorát.
A közúti közlekedés kategóriában – a leg-
ősibb lóvontatású járművektől kezdve – sok-
féle közlekedési eszközt mutattak be. Látha-
tó volt az ún. Esterházy-hintó, azaz a Leitert 
Henrik által gyártott legismertebb magyar 
fogatolt jármű, melyet gróf Esterházy Antal 
1872-ben Pozsony melletti birtokára egy régi 
homokfutóból átalakítva készíttetett.
Régi velocipédek, kerékpárok, magyar 
gyártású motorkerékpárok, több veterán lu-
xusautó és a Suzuki-gyár legújabb autói is 
felvonultak a nagyszabású eseményen.
A látogatók megcsodálhattak egy 1928-as 
20 LE-s Anzani Steher motorvezetéses ke-
rékpárt, a két világháború közötti időszak 
legnépszerűbb versenyágának képviselőjét 
a Közlekedési Múzeum gyűjteményéből. 

Látható volt a Weiss Manfréd gyárában 
1939-ben készült Csepel kerékpár, mely Esz-
tergomban pihent évtizedeken keresztül, 
mígnem egy magángyűjtő megvásárolta. 
A motorkerékpárok hazai atyja, a Panno-
nia luxusváltozata a P21: az 1974-ben ké-
szült jármű a csepeli motorkerékpár-gyár-
tás egyik legszebb és legjobb produktuma. 
20–22 LE-t ad le 7200–7500 fordulaton, 120 
km/órás végsebességre képes – jelenleg a 
Pannónia Motorkerékpár Múzeum egyik 
büszkesége.
Harci jármű is szerepelt a palettán: a D–944 
PSZH 4×4 hajtásképletű, úszóképes páncé-
lozott szállító harcjármű az 1960-as évek 
elején állt hadrendbe Magyarországon. A 
néphadseregnél és rendőrségnél is rendsze-
resítve volt. A teljes egészében hegesztett 
acélszerkezetű verzió 1966-ban jelent meg. 
Az úszóképes páncélozott szállító harcjár-
művet vízen két vízsugárhajtómű hajtja 
meg. Volt parancsnoki, mentő- és atom-, bi-
ológiai és vegyi felderítő változata is. Négy-
hengeres dízelmotorja szintén a Csepel 
gyárban készült.
Nem csupán a funkcionális járművek, de 
a luxus is képviseltette magát a kiállításon 
számos magángyűjteményből származó 
járművel: ilyen például Tabányi Sándor 
négyütemű V8-as 200 LE-s Rolls Royce cso-
dajárgánya, mely a teljesítmény mellett az 
eleganciát is képviselte 1968-ban.

Egyedülálló módon légi, vízi és közúti köz-
lekedési eszközök egyszerre voltak jelen 
a Fesztivál-szigeten és a Kis-Duna-ágon, 
ahol nem egy járművet ki is lehetett pró-
bálni. A múlt jeles darabjai mellett felbuk-
kant a Suzuki teljes modellpalettája: autók, 
motorkerékpárok, hajómotorok. A Magyar 
Suzuki Zrt. idén ünnepli fennállásának 25. 
évfordulóját, a kiállításon a legelső, 1992-
ben gyártott Swift is látható volt. A Suzuki 
Csoport több mint 100 éves történelméből is 
felvillant egy igazi kuriózum: az 1965-ben 
gyártott 5 LE-s D55-ös benzines külmotor a 
Suzuki Motor Corporation legelső szériájá-
nak 93. darabja.
A rendezvényen további látványosságot 
jelentett a Kis-Duna-ágon rendezett hagyo-
mányos majális-előesti vízi parádéja, me-
lyen idén egészen különleges hajók is meg-
jelentek. Esztergomban nagy hagyománya 
van a vízi felvonulásnak: aki teheti, lampio-
nokkal díszít valamilyen vízi alkalmatossá-
got, és végighajóz vele a Kis-Dunán. 
Vasárnap napközben a Nagy-Dunán F1-
es motorcsónakok tartottak bemutatót, és 
a látogatók kipróbálhatták Rákosi Mátyás 
egykori luxussétahajóját is, mely rövid ha-
jókázásra invitálta az érdeklődőket. A szó-
rakozásról a gyermekprogramok mellett 
Freddie, Tóth Gabi, és Radics Gigi koncertje 
gondoskodott.

TO

Új és veterán közúti, légi és vízi járművek kiállítását és felvonulását rendezték meg április 30-án és május elsején a 
Nagy-Duna-parton, Esztergomban „Akkor és most” címmel. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott Völner Pál ál-
lamtitkár, országgyűlési képviselő, Fónagy János államtitkár, Romanek Etelka polgármester és Krisztián Róbert, a Ma-
gyar Suzuki operatív igazgatója.

Római harci szekértől a luxusautóig

„Akkor és most” – 
járműexpó Esztergomban
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25. Gizella-napok Veszprémben
Az ezeréves múltat idéző történelmi, valamint családi és gyermekprogramokkal, 
koncertekkel várják az érdeklődőket a Gizella-napokon május elején Veszprémben, 
ahol bemutatják az István és Gizella című zenés történelmi játékot is - közölte a 
város polgármestere. Porga Gyula elmondta, hogy a május 2. és 8. között tartandó 
programsorozat negyed évszázados múltra tekint vissza. Kiemelte: az idén Vesz-
prém viseli a Finnugor Kulturális Főváros címet, így a programokon bemutatkoznak 
az udmurt vendégek és lesz finnugor udvar, ahol viseletbemutató, táncház és finn-
ugor zenei programok részesei lehetnek a látogatók.

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

Tatabánya
Szokás szerint április harmadik hétvégé-
jén rendezték meg a Gerecse 50 teljesít-
ménytúrát Komárom-Esztergom megyé-
ben. A rendezők, a Komárom-Esztergom 
megyei Természetjáró Szövetség és a 
Magyar Természetjáró Szövetség minden 
előzetes várakozását felülmúlta a nagy 
érdeklődés az esemény iránt.

Cikkünk a 39. oldalon

Vértesszentkereszt
Ha hinni lehet az ígéreteknek, heteken be-
lül megkezdődik az ország talán legszebb 
román kori apátsági romjának megmen-
tése. Megvan a remény, hogy 2017 ben 
újra látogatható lesz a vértesszentkereszti 
apátság!

Cikkünk az 40. oldalon

„Célul tűztük ki az ipari, a vállalati szféra szereplőivel való intenzívebb párbeszédet, a szo-
ros kapcsolattartást, hogy ne egy elefántcsonttoronyban képezzük a szakembereket, hanem 

a jövőbeli munkáltatókat már a tanulmányok során be tudjuk vonni a folyamatokba.”

Gelencsér anDrás
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A Don Bosco Iskolaház kis lakói lelkesen ké-
szültek a születésnapra, és a fiatal konferan-
sziék köszöntő szavai után, bájos műsorral 
üdvözölték a megjelenteket. Elsőként Nyi-
kos Lászlót, Polgárdi város polgármesterét 
szólították a színpadra, aki örömét fejezte ki, 
hogy annak idején az iskolaház létrehozása 
mellett döntöttek. Megtudtuk azt is, hogy a 
városvezető egyetemi éveit követően szere-
tett volna szolgálatot teljesíteni Erdélyben, a 
Dévai Szent Ferenc Alapítványnál, ám a sors 
úgy hozta, ehelyett a hazai közéletben kellett 
szerepet vállalnia. Így végül – mondhatjuk 
az isteni gondviselésnek köszönhetően –,  
mivel a polgármester nem ment Dévára, 
Déva jött el hozzá, Polgárdiba.

A színpadon az iskolaház alapításának kez-
deményezője, „Kati néni” – azaz Némethné 
Smohay Katalin – vette át a szót, aki meg-
hatottan köszönte meg mindazok segítségét, 

akik az elmúlt öt évben az Iskolaház mellett 
álltak. Háláját fejezte ki Böjte Csabának a 
bizalomért, amire építhették ezt a házat – és 
annak fenntartását –, a közös munkáért, tá-
mogatásért, a jó gondolatokért, a szellemi és 
lelki háttérért és a sok-sok imádságért. Kata-
lin, Ottó bácsi – azaz Sinkó Ottó, a VIDEO-
TON Holding Zrt. vezérigazgatója – felé is 
köszönetet mondott, hogy a polgárdi iskola-
ház gyermekeinek tiszteletbeli apja, nagyap-
ja, segítője, akire mindig lehet számítani, és 
aki nem sajnálja az időt „gyermekeire”.
Szerencsére az iskolaház ma már többek-
re is számíthat, így például Spányi Antal 
püspök atya törődésére, a városvezetésre, 
és számos támogatóra, segítőre, akiket név 
szerint felsorolni néhány perc alatt lehetet-
len lett volna.

A köszönetnyilvánítások után egy nagyob-
bacska, nyurga, ifjú hölgy, a bemondók egyi-
ke a következő pajkos kihívással invitálta 
Böjte Csabát a színpadra: „Amikor öt évvel 
ezelőtt összetalálkoztam Csaba testvérrel, rögtön 
szaladtam felé. Ő felkapott, felemelt és megpörge-
tett maga körül. Arra lennék kíváncsi, hogy öt év 
elteltével is menne-e?”
Csaba testvér kiállta a próbát: vállára kapta, 
és megpörgette a ma már tini lányt, és a kö-
vetkezőket fűzte hozzá mosolyogva: „Kíván-
csi voltam, hogy csak szája van, vagy bátorság 
is van benne? Kevés bemondó szokott pörögni 
előadás közben.” A rögtönzött „műsort” a kö-
zönség széles mosollyal és tapssal jutalmaz-
ta.
– „Hiszem, hogy minden egyes gyermek Isten 
ajándéka” – kezdte ünnepi gondolatait Böjte 
Csaba, és hozzátette: fontos, hogy segítsünk az 
ajándékokat „kibontani”, segítsünk nekik kibon-
takozni, felnőni. Nagy hajók mellett is szokott 
lenni kis mentőcsónak. Polgárdi – város -, nagy 
hajó, ez az iskolaház egy kis mentőcsónak. Ha va-
laki netán mégis a vízbe pottyan, akkor Katáék, 
a kedves kollégák szíves szeretettel fogadják, és 
megtesznek mindent, hogy a gyermekből minél 
több érték felszínre jöjjön.
– Ferenc pápa meghirdette az irgalmasság évét. 
Egyik legfőbb irgalmasság, amit leggyakrabban 
emlegetünk, a befogadás. Itt ezt az irgalmasságot 
próbáljuk gyakorolni, úgy, ahogy Jézus Krisztus-
tól láttuk – mutatott rá a szerzetes, hogyan 
tehetjük a mindennapok részévé a Szentatya 
üzenetét.

Öt évvel ezelőtt egy lelkes magyar fiatal, Smohay Katalin városról városra járt, hogy helyet találjon a Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány első magyar iskolaházának. Polgárdi képviselőtestülete örömmel fogadta a kezdeményezést, és 
felajánlotta a városszéli ingatlant a Don Bosco Iskolaház megalapítására. A nyitás ötéves évfordulóját a gyerekekkel 
együtt sokan ünnepeltük: alapítók, segítők, támogatók. Szerkesztőségünk a tatabányai Stop Cukrászda jóvoltából 
egy szülinapi tortával köszöntötte az ünnepelteket.

Öt éves a Dévai Szent Ferenc Alapítvány első hazai iskolaháza

A cél, hogy megtanuljuk: Jót tenni, jó!
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– A mai világnak egyik legnagyobb problémája 
– folytatta Csaba testvér -, hogy ez a befoga-
dásra való készség mintha elpárolgott volna. Ne-
héz családot alapítani, könnyen elválnak a párok, 
nehezen vállalnak gyermekeket, egyre ritkábban 
szövődnek hosszú távra szóló kapcsolatok, barát-
ságok. Olyan, mintha az ember egyedül jobban 
érezné magát. Minek komplikáljam az életem 
másokkal? – vetődött fel a kérdés, amire Böjte 
Csaba válaszul Kata példáját hozta.
– És akkor itt a kedves, fiatal Kata, aki elkezdte 
az életét komplikálni velünk Déván. Azt mondta: 
szeretne segíteni, önkéntes lenni. Pár napra gon-
dolt csupán, amiből aztán 1-2 év lett, s a végén 
abban kérte a segítségem, hogy Magyarországon 
tehessen a rászoruló gyermekekért. Az elején nem 
erőst hittem neki. De Kata Déván megtapasztalta, 
hogy jó jónak lenni, jó önzetlenül jó dolgokat cse-
lekedni, és a kezdeményezés, a kis „próbafúrás” 
végül megszületett, összefogással létrejött az első 
iskolaház Magyarországon – mesélte az alapí-
tás történetét a nem mindennapi lelki veze-
tő, aki két fontos gondolatra is rámutatott:  
– Minden egyes gyermek Isten remekműve, Isten 
selejtet nem teremt. Minden gyermek nevelhető, 

formálható, jó szóval, szeretettel kivirágzik.
– A másik, amit kiemelnék, hogy jót tenni, jónak 
lenni jó dolog. Hiszem, hogy a lelkünk mélyén 
mindannyian arra vágyunk, hogy jók legyünk, 
hogy jót tegyünk. Jó dolog lehajolni egy bajban 
lévő gyermekhez, szeretetben élni. Az én fejem-
ben nem egy kőkemény Szent Ferenc Alapítvány 
van, mely Erdélyben vagy máshol sorra nyitja a 
házakat, és profi módon logisztikázik, akár egy 
nagy multi cég. Nem. Én azt szeretném, ha min-
den plébános, iskola, utca, tömbház, ha bajban 
lévő gyermeket lát, merjen lehajolni hozzá. Nem 
intézmények kellenek, hanem az, hogy minket, 
keresztényeket arról ismerjenek fel, hogy sze-
retjük egymást! Te magad is merj befogadni egy 
családot, merd meghívni, hogy tartsa rendben a 
kerted, merj munkát adni nekik! Régen egy-egy 
tehetősebb család sok egyszerű, szegény embert 
eltartott, szimbiózisban éltek. Ma a gazdagabb 
családok hátat fordítanak az egyszerűbb rétegek-
nek.
– Én nem azt szeretném, hogy a Szent Ferenc 
Alapítvány átvállalja akár Erdélyben, akár Ma-
gyarországon a bajban lévő gyermekek gondozá-
sát Azért imádkozom, hogy az államnak legyen 

ereje ahhoz, hogy egyetlen éhező gyermek se le-
gyen a Kárpát-medencében, hogy tapasztaljuk 
meg, milyen jó dolog jónak lenni, és ott, ahol 
vagyunk, osszuk meg a kenyerünket az éhezők-
kel. Ez a kis ház otthona a kereszténységnek, a 
szeretet és a jóság reklámja kell, hogy legyen. 
Nem megoldani akarjuk minden rászoruló gyer-
mek problémáját, inkább rádöbbenteni magunkat 
arra, hogy jó dolog jónak lenni, jót tenni. Csak 
meg kell tenni! – mutatott rá a keresztényi sze-
retet lényegére Csaba testvér, aki beszédjé-
nek zárásaként, egy donboscós kifiút, mint 
egy keresztet maga előtt tartva megáldotta a 
gyülekezetet.

A megindító gondolatok után Nyikos Lász-
ló polgármester oklevelet nyújtott át a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány részére, a Don 
Bosco Iskolaház alapításának ötödik évfor-
dulója alkalmából, megköszönve ezzel az 
eddigi támogatást, és azt, hogy Csaba test-
vér a polgárdiaknak is megtanította, hogy 
jót tenni jó.

Cseh Teréz

KINCSKERESŐ
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Luterán Petra sportolói pályáját 2008-
ban kezdte Salamon Zoltán edzővel. 
Kezdetben kosárlabdázott, ezután az 
atlétikára váltott, gát- és távolugrásban 
ért el sikereket. 2012 óta magasugrásban 
világraszóló a teljesítménye. 166 cm-es 
termetével általában a mezőny legala-
csonyabb indulója. 

Petra édesapja, Luterán László hatásá-
ra kezdett el sportolni, aki szintén at-
letizált, és jelenleg edzőjeként is segíti 
lánya sportolói pályafutását. A hetente 
5-6 alkalommal tartandó edzéseik ál-
talában körülbelül 2 órásak. Családi 
házuk udvarán kialakítottak Petra szá-
mára - a jobb időkihasználás érdekében 
- egy az edzésre alkalmas területet, bá-
zist, így mindennap készülhet otthon is 
a közelgő versenyekre.

Petra az idei évben érettségizik, és nem 
csak a sportokban, de az iskolában is a 
maximumot nyújtja, hiszen számos ta-
nulmányi verseny nyertese, és kitűnő 
tanuló a tatabányai Árpád Gimnázium-
ban. Kimagasló teljesítményének kö-
szönhetően már külföldi egyetemek is 
érdeklődtek iránta sportösztöndíjakkal, 
így a döntés Petra kezében van, hogy 
él-e a lehetőséggel, mely mindenképpen 

előrelendítené karrierjét. 
Az atléta a rendszeres edzés mellett 
fontosnak tekinti az egészséges táplál-
kozást is, mely nagy befolyással van a 
teljesítményére. Családjával önellátást 
valósítanak meg biofarmukon. Gaz-
daságuk jól működik, hiszen a család 
minden tagja kiveszi a részét a felada-
tokból. Petra szabadidejében szívesen 
kertészkedik, de az állattartás körüli te-
endőkben is besegít a farmon. Saját ké-
szítésű kecskesajtot, joghurtot és egyéb 
egészséges életeket fogyasztanak, mely 
nagyban hozzájárul Petra kimagasló 
eredményéhez.

A fiatal sportoló 2014 óta tartozik a kor-
osztályos nemzetközi élvonalhoz, ekkor 
második lett Bakuban az Ifjúsági előo-
limpián 182 cm-rel, majd a Nanjingi If-
júsági Olimpián negyedik helyezést ért 
el 181 cm-rel.

Petra hétszeres korosztályos magyar 
bajnok, sőt a 2015-ös fedett pályás fel-
nőtt országos bajnokságon a verseny 
legfiatalabbjaként lett második, és ezt a 
teljesítményt a szabadtéren is megismé-
telte. A Junior Ligán első helyezést ért 
el, de emellett számos egyéb versenyen 
is győzedelmeskedett (fedett pályás 

junior OB, Budapest Bajnokság, Kelet 
Kupa, Diákolimpia, Balaton Bajnokság).
Részt vett Magyarország legrangosabb 
nemzetközi atlétika-viadalán, a Gyulai 
Memoriálon, ami nagy megtiszteltetés 
és elismerés volt számára. 2015-ben har-
madik alkalommal nyerte el a Magyar-
ország jó tanulója, jó sportolója címet, 
illetve ugyanebben az évben Földi Imre 
Sportösztöndíjat is kapott. 

Salamon Zoltán vezetőedző elmondta, 
hogy Petra még az út elején jár, legfő-
képp az egyetemi továbbtanulás tudná 
meghatározni sportolói jövőjét, mely-
ben elképzelhető, hogy nem is a ma-
gasugrás, hanem a hármasugrás kerül 
középpontba a későbbiekben. 

A vezetőedző szerint Petra a tanulást és 
a sportot kitűnően össze tudja egyez-
tetni, szorgalmas, megbízható, céltuda-
tos és győztes típus. A versenydrukkot 
nagyon jól kezeli, a megmérettetések 
alkalmával nem okoz csalódást sem ön-
magának, sem az edzőjének.
Salamon Zoltán bízik abban, hogy négy 
év múlva Petra akár az olimpikonunk 
is lehet, és ez a cél lebeg a fiatal atléta 
szeme előtt is.

Harcsa Vivien

Most induló sorozatunkban elsőként Luterán Petrát mutatjuk be, aki a TSC Geotech egyik legeredménye-
sebb tatabányai atlétája. A 18 éves Petra jelenleg 16 cm-rel ugorja át saját magasságát. Salamon Zoltán 
vezetőedző szerint sokra hivatott, a korábbiakhoz hasonló hozzáállással és teljesítménnyel akár olimpikon 
is lehet belőle.

Utánpótlás-nevelés a Tatabányai SC szakosztályaiban I.

Luterán Petrának korosztályában 
alig akad ellenfele

Az AGC GlAss HunGAry Kft. értéKteremtő oldAlA
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A rajt és a cél a szokásos helyszínen, a Jubi-
leum parkban volt. Külön helyen mehettek 
be azok, akik már online regisztráltak és 
azok, akik a helyszínen fizették be részvé-
telüket, gyorsítva ezzel is az indulást. A 10 
és 20 kilométeresek 8-11 óra között indulhat-
tak el, a 30 kilométereseknek 6-11 óra között 
volt a rajtidejük, az 50 kilométert teljesítők 
6 és fél kilenc között indulhattak el. Az idő-
járás is kegyeibe fogadta a természetjárás 
szerelmeseit, hiszen hétágra sütött a nap és 
a beígért szél sem volt erős.
A szervezők is készültek, újra festették az 
útvonal jeleket, a négy távon összesen 16 
ellenőrzőállomást állítottak fel, a rajtnál 
és a célban összesen 150 önkéntes segített, 
tüsténkedett. Vizet is több állomáson, laj-
tos kocsiban biztosítottak a túrázóknak, 
mindezt az Észak-Dunántúli Vízmű Zrt. 
közreműködésével. A Vulkán TES termé-
szetjárói is kedveskedtek a bakancsosok-
nak, ingyen zsíros kenyeret biztosítottak 
hagymával a vértestolnai pihenőállomáson. 
A kisebb sérüléseket a tatabányai Kossuth 
Lajos Közgazdasági és Humán Szakközép-
iskola egészségügyi szakos diákjai látták 
el, valamint a Tatabányai Polgári Védelem 
Kutató-Mentő szolgálat tagjai is távolítottak 
el vízhólyagokat a lábakról szükség esetén. 
Már reggel 6 órakor 300-an indultak el, az-
tán folyamatosan érkezett a többi résztvevő.
Reggel 7 óra után nem sokkal egy kocsi fia-

talokból álló csapattal találkoztunk, diákok 
voltak, a 30 kilométert választották. A 8 éves 
tarjáni Szantner Áron a 10 kilométeres tá-
vot gyalogolta le apukájával. A szákszendi 
iskolások egy csoportjával útközben talál-
koztunk, ők is 10 kilométert tettek meg az 
erdőben. Az első állomáson, a János-for-
rásnál, Herédiné Jutka és Kovács Lajos 
alig győzték a pecsételést. Hegedűs Csaba 
egyedül rótta a távot, kérdésünkre elmond-
ta, már vagy huszadszor teszi meg az 50 
kilométert. Császári túrázókkal is összeta-
lálkoztunk, Orbán Péter és Szabó Tamás 
sem először tette meg már az 50 kilométert. 
Sokan a Bányahegy meredek emelkedőjétől 
rettegtek, de aztán mégis csak sikerül túl-
jutni ezen a legnehezebb szakasznak ítélt 
akadályon.
A tatabányai Vida Tamás már 33-szor tette 
meg az 50 kilométert, büszkén mutatta meg 
az ezekért kapott kitűzőket. Mégis, nem ő 
az, aki a legtöbbször teljesítette a leghosz-
szabb távot, nyolcan vannak, akik ebbe az 
elitbe tartoznak. Mindent összevetve, jól 
sikerült a szombati Gerecse túra, köztük 
a 11 éves tatabányai Nemet Martinnak is, 
aki másodízben teljesítette az 50 kilométert. 
Németh Csabától, az MTSZ szakmai igaz-
gatójától ajándék trikót kapott. Jutalomban 
részesültek a Gerecse 50 35-szörös teljesítői 
is, ők egy márkás sporttáskát kaptak. A túra 
teljesítéséért mindenki kapott kitűzőt, az 

oklevelek elfogytak, de ezt ígéretük szerint 
pótolják a szervezők. 
Aki ügyes volt és visszavitte a rajtnál kapott 
műanyag ásványvizes flakont, túrórudit 
kapott ajándékba. Horváth Zoltán a Komá-
rom-Esztergom megyei Természetjáró Szö-
vetség elnöke, a Gerecse 50 főrendezője így 
összegzett:

– A túra 35 éves történetében a legnagyobb fe-
gyelmezettségű túrázókkal találkoztam. A ta-
valyihoz képest 10-12 százalékos emelkedésre 
számítottunk. Ehhez képest mikor átléptük a 
7800-as létszámot, még mindig kettőezren vol-
tak, akik kiváltották nevezésüket. Ha várakozni 
is kellett az indulásnál, türelemmel viselték azt 
a túrázók. Összességében közel 30 százalékos a 
részvételi létszám emelkedése. Dicséret a 150 
önkéntesnek, akik munkájukkal a tízezer túrázót 
szolgálták ki, segítettek nekik a rajtnál,a célban és 
kint a területen, az ellenőrzőállomásokon!

Nyolcan vannak azok, akik eddig mind a 35 
Gerecse 50-en részt vettek: Hluchány József 
(Győr), Holczacker József, Vadócz Péter és 
Wiszt Ferenc (mindegyik Tatabánya), Sza-
bó András (Süttő), Szabó Elemér és Szabó 
Szilárd (Budapest) és Krenner Antal (Vér-
tesszőlős). Összesen 10.042-en teljesítették 
valamelyik távot. A 35 év alatt csak az 50 
kilométert 59.175-en gyalogolták végig!

Szöveg, fotó: KTJ

Szokás szerint április harmadik hétvégéjén rendezték meg a Gerecse 50 teljesítménytúrát Komárom-Esztergom me-
gyében. A rendezők, a Komárom-Esztergom megyei Természetjáró Szövetség és a Magyar Természetjáró Szövetség 
minden előzetes várakozását felülmúlta a nagy érdeklődés az esemény iránt. Tavaly 7194-en indultak összesen a 10, 
20, 30 és az 50 kilométeres távokon. A szombati összesítésnél aztán kiderült, több mint tízezer résztvevője volt az idei 
Gerecse 50 teljesítménytúrának, ebből 3277-en választották az 50 kilométeres távot. 

Bakancsos vendégek szállták meg a hegyeket, dombokat

Több mint tízezer túrázó a Gerecsében
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No de kezdjük az elején: a navigáció 
tudja, hol van Vértesszentkereszt. Csak 
éppen az útvonalat adja meg rosszul:   
– Maguk is GPS szel jöttek, ugye? – teszi fel 
a kérdést enerváltan a bányaterület biz-
tonsági őre. Aztán útbaigazít, mint aho-
gyan évek óta mindenkit, aki megpró-
bálja ezt a titokzatos helyet megtalálni: 
– Menjenek vissza hét- nyolcszáz métert, ott 
lesz jobbra egy aszfaltos út, sok kátyúval, 
na, azon menjenek, amíg eljutnak a szén-
szállító szalagig. Ott vezet fel az ösvény a 
romhoz. Ha szerencséjük van, a templom 
őrzője beengedi magukat.
Mivel mi a páratlan emléket kezelő 
Forster központ engedélyével érke-
zünk, a vértesszentkereszti remete, He-
nye Péter beenged minket. Sajnos, igaz 
a hír, miszerint a kolostor és az 1200- as 
évek elején épült gyönyörű román stílu-
sú templom falai egyre csak repednek, 
így egy ideje le kellett lakatolni a kaput. 
– Egészen tavalyig működött a márkushegyi 
bánya, az elmúlt évtizedekben 130 mil-
lió tonna szenet szedtek ki a templomtól 
alig egy két kilométernyire. Gyakorlatilag 
elhordták a hegy lábát, most meg csodál-

koznak, hogy jé, reped, mozog a templom? 
– mondja idegenvezetőnk, aki példásan 
rendben tartja a területet.
A Vértesszentkereszt Alapítvány 2007 
óta végzi ezt a munkát: – Amíg a romte-
rület tele volt szeméttel, drogosok maradé-
kaival, addig az egész senkit sem érdekelt, 
most meg tévéstábok, bloggerek próbálnak 
bejutni – teszi hozzá a hely őrzője, aki 
cseppet sem leplezi ezzel kapcsolatos 
véleményét.
Ugyanakkor igazi idegenvezetést ad 
nekünk: az egykori sekrestyében pe-
dáns rendben sorakoznak a kövek, 
ezeket nemrég sikerült visszaszerezni 
Nagymarosról, ahová restaurálásra ke-
rültek, de aztán ebből nem lett semmi. 
A templom gyönyörű faragású köveit 
egyébként évszázadok óta csak hordták 
és hordták nagy buzgalommal, a kör-
nyék számos templomában, de például 
az Esterházy család tatai kertjében is ta-
lálhatunk innen származó faragványt.
A kolostor romjai felett ugyan végig-
húzódik a tető, de az egész láthatóan 
mozog, a gerendák össze vissza állnak, 
Henye Péter több helyen alá is dúcolta 

a szerkezetet, hogy ne omoljon össze. 
Nincs segítője? – kérdezem. Lenne, de in-
kább megoldja egyedül. – jön a válasz. 
A legimpozánsabb látványt kétségkí-
vül a román templom helyreállított ré-
sze nyújtja, melyet még a nyolcvanas 
években készített el Sedlmayr János. 
Vezetőnk hozzáteszi, a férfit aztán meg-
vádolták azzal, hogy a saját síremlékét 
építi. Állítólag 2002- ig folyt itt valami-
féle kutatás, de aztán a romok egyedül 
maradtak a Vértes és a bánya ölelésé-
ben.
A végére hagytuk a jó hírt: a Forster 
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ kér-
désünkre azt válaszolta, megfelelő 
ütemben zajlik az állagmegóvó mun-
kák megkezdésének előkészítése. A 
munkálatok során elkészül a védőtető, 
a vízelvezetés és tervben van a megcsú-
szott fal helyreállítása is. A szükséges 
javítások határidőre elkészülnek, ennek 
megfelelően reális a 2017- es nyitás. Úgy 
legyen!

Forrás: feol.hu

Ha hinni lehet az ígéreteknek, heteken belül megkezdődik az ország talán legszebb román kori apátsá-
gi romjának megmentése. Megvan a remény, hogy 2017- ben újra látogatható lesz a vértesszentkereszti 
apátság! Nevezhetjük Ley -vonalaknak, pozitív erőtérnek, akár szent térnek, de a lényeg: vannak helyek, 
ahol az ember szíve csordultig telik pozitív érzelmekkel. Ilyen lehengerlő erejű tér a Fejér és Komárom-Esz-
tergom megye határán álló vértesszentkereszti egykori apátság is, ahol ugyan csak romokat lát az ember, 
de közben mintha a hatszáz év alatt itt élt összes szerzetes gondolata, érzelme is karon fogná a látogatót.

Elfeledett műemlékeink nyomában

Megújulhat a vértesszentkereszti 
templomrom



közösségi TéR nyílT
Tatabánya - Megnyílt az Új Nemzedék Központ 
Tatabányai Közösségi Tere, amelyben civil szer-
vezetek, fiatalok által kezdeményezett, valamint 
saját szervezésű programok is helyet kapnak. Az 
Új Nemzedék Központ korábbi eseményei mel-
lett nyelvi képzésekkel, klubfoglalkozásokkal, 

workshopokkal, sportprogramokkal, csoportfej-
lesztő foglalkozásokkal és színes előadásokkal is 
várja megújult Közösségi Terében a fiatalokat.A 
90 négyzetméteres – fiatalok ötletei, javaslatai 
alapján kialakított – Közösségi Tér a „Komplex if-
júsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve” című 
kiemelt projekt részeként valósul meg, melynek 
célja a fiatalok társadalmi aktivitásának növelé-
se, nyitott, elfogadó és befogadó szemléletmód-
jának erősítése a helyi ifjúsági munka, valamint 
az önkéntesség eszközével.

szÁll a kakukk fészkéRe
Székesfehérvár - A Vörösmarty Színház néző-
közönsége nemcsak Ken Kesey regényét, s az ez 
alapján készült filmet ismeri, hanem a 20 évvel 
ezelőtti Bujtor István-i rendezés is örök emléke-
ket hagyott a színházrajongókban. Nehéz újat, 
illetve mást vagy másképp mondani ilyen előz-
mények után. Persze az újragondolók kreativitá-
sa határtalan – az új bemutató egy táncszínházi 
megvalósítást hozott Antal Csaba fémketrec dísz-
letvilágával. Horváth Csaba rendező koncepció-
jában az orvos nézőpontját helyezi középpontba: 
„Valójában az elmegyógyintézet a rajta kívül lévő 
világ szimbóluma, annak a leképezése kicsiben.” 

Dr. GöDe AnDreA
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– Milyen forgatókönyv szerint zaj-
lottak az idei Szent György-hegyi 
Napok?
– Az egyhetes program hétfőn a verse-
nyen nevezni kívánt borok leadásával 
kezdődött. A keddi ünnepélyes meg-
nyitón vendégünk volt dr. Fazekas 
Sándor, földművelődésügyi miniszter, 
és ezen a napon történt a borok bírá-
lata is. A szerdai nap a Szent György-
hegy kápolnáinak bejárásával telt, 
Hegymagason a lengyel kápolna, a 
raposkai oldalon a Páduai Szent Antal 
kápolna, és a Tapolca mogyoróshegyi 
oldalon pedig a Szent Donát kápolna 
található, ezeket kerestük fel. A csü-
törtök az ínyenc ételkülönlegességek 
és a csodás Szent György-hegyi bo-
rok kóstolásával kényeztetett minket. 
Pénteken szakmai fórumot tartottunk, 
előadásokat hallgattunk, majd bemu-
tattuk az aranyérmes borainkat a Ta-
mási Áron Művelődési Központban. 
160 borfajtát neveztek a versenyen, és 
ebből 31 aranyérmes minősítéssel tér-
hetett haza. Ez – úgy vélem –, figye-
lemre méltó eredmény. A szombatot 
a borutak bejárására áldoztuk, vasár-
nap pedig ünnepi felvonulás történt 
a lengyel kápolnához, ahol szabadtéri 
szentmisével, és a borok megszentelé-
sével zártuk az eseménysorozatot.

– A badacsony környéki borok messze 
földön híresek. Sokan foglalkoznak 
az itt élők közül borászattal?
– A környéken szép számú családi vagy 
akár nagyobb, üzemi szőlőtermelő te-
vékenykedik. Ez a vidék, a tapolcai, 
badacsonyi, Szent György-hegyi régió, 
vulkanikus kőzetének köszönhetően 
különleges minőségű szőlővel, és eb-
ből adódóan csodás borokkal kényeztet 
bennünket. Boraink minősége minden 
tekintetben felveszi a versenyt más 
nagyhírű borvidékek termékeivel. Még-
is szomorúan tapasztaljuk, a szőlőterü-
letek csökkenését – míg a 80-as években 
300 ezer, manapság 55-65 ezer hektárról 
beszélnek országos szinten. Az elmúlt 
25 év hanyatlásának eredménye szem-
mel látható: elhagyott, lepusztult szőlő-
területek, katasztrofális állapotú – egy-
egy kiadós eső után járhatatlan – hegyi 
utak. Szilárd burkolat kellene, a sódert 
újra és újra lemossa az eső, így hosszú 
távon ez a drágább megoldás. Úgy tart-
ják, egy jó szőlőterületnek két dolgot kell 
tudnia: legyen jó útja, és legyen jó kútja. 
Az utóbbi rendben is volna, de az előb-
bire, úgy tűnik, még várnunk kell. Talán 
jövőre, a 25. Szent György-hegyi Napok 
alkalmával már ezen a téren is beszá-
molhatunk majd pozitív fejleményekről.

-réz

A Badacsonyi borvidékhez tartozó Szent György-hegy Hegyközség 
a Tapolcai-medencében található. Ide tartozik a medence területét 
kettéosztó Szent György-hegy, a medence keleti oldalán fekvő Cso-
bánc és Hajagos-hegy egy része, valamint a Tapolca északi határá-
ban álló Véndek-hegy. A Hegyközség települései – Diszel, Hegyma-
gas, Kisapáti, Raposka és Tapolca – minden év április 24-én, Szent 
György napján – illetve az azt követő néhány napban - tisztelegnek 
a bortermelők segítője előtt. Az idei eseményekről Kozma Henrik, 
Tapolca város alpolgármestere számolt be lapunknak, aki maga is 
borászkodik.

31 aranyérmes borral zárult a neves borünnep  
a Tapolcai-medencében

XXIV. Szent György-
hegyi Napok



42

KINCSKERESŐ

A Somló gőzmozdonyaként aposztro-
fált, 2002-ben alapított Kreinbacher 
Birtok óriásléptekben halad előre mind 
a fejlesztések, mind az ismertség terü-
letén.  Területei kiváló fekvésű dűlők a 
bazaltorgonák alatt, melyeket organikus 
módon művelnek. Ez nem csupán egy 
termesztési technológia, hanem egy át-
fogó filozófia is, tökéletesen illeszkedve a 
„terroir szemlélet” fogalmába. Egyedi és 
lenyűgöző látva a birtok épületegyütte-
sét, miként a kortárs építészet belesimul 
a tájba. A birtoklátogatás során betekin-
tést nyerhetünk a borkészítés tradícióiba, 
a pezsgőpincészetben és érlelőben pedig 
a francia Champagne-i tradíciók alapján 
készített pezsgők is megkóstolhatók. A 
Kreinbacher Birtok egyedi ízléssel ki-
alakított szobái maradásra csábítanak, 
stílusos Borbárja a kirándulók kedvenc 
állomása.
A Tornai család 1946 óta borászkodik a 
Somló-hegyen. A hagyományok tiszte-
letben tartása és a legkorszerűbb szőlé-
szeti és borászati technológiák alkalma-
zása jellemzi a 70 éves pincészetet, mely 
kiemelkedő kezdeményezője a térség 

termelői között megvalósuló együtt-
működéseknek. Az 56 hektáros birtok 
irányításába a Tornai család immár har-
madik generációja kapcsolódott be. A 
borbemutató terem csoportos borkóstol-
tatásra, céges és családi rendezvények 
megtartására egyaránt alkalmas. A han-
gulatos borterasz kiskoncertek kedvelt 
helyszíne. A pincészetnél található egy 
Bormúzeum is, mely nyitvatartási idő-
ben ingyenesen látogatható. A családok 
számára kerékpárkölcsönzésre is van 
lehetőség. A vendégszeretet és hagyo-
mánytisztelet áthatja a pincészet minden 
zugát, ugyanakkor a fiatalos lendület 
mindig visz valami új színt a szolgálta-
tások kialakításába. A nemrégiben meg-
nyílt Borétterem pedig kitűnő példája 
annak, hogy a borok nemcsak a borlapra, 
de igen sok kitűnő ételbe is kiválóak. Az 
évszakokhoz igazított, helyi borvidéki 
ízeket ötvöző modern magyar konyhából 
kikerülő ételeket előre bejelentkezéssel 
bárki megkóstolhatja. Sietni haza innen 
sem érdemes, a XIX. század végén épült 
présház és pince felújítása során kialakí-
tott vendégház korszerű, ám mégis a régi 

korokat felidéző hangulata maradásra 
késztet.
A korábban Bálint Pince néven ismert 
birtok megújult külsővel, modern mene-
dékké változva várja az elbújni vágyókat. 
Az 5 Ház Borbirtok öt régi présházból 
kialakított, privát, berendezett pincével 
rendelkező kisházában csendes, nyugodt 
környezetet biztosít családoknak, baráti 
társaságoknak. A házak saját konyhával 
is felszereltek, így egyénileg is van le-
hetőség főzésre, de akár bográcsozásra 
is. Ugyanakkor a Somló gyomrába vájt 
konferenciapincében 200 fő is kényel-
mesen elfér. Az 5 Ház Borbirtok betérőt 
fogadó igényessége minden elképzelést 
felülmúl.
A somlói borok mellett egy egészen más 
hangulat ragad magával, amikor betop-
panunk a 2009 óta működő Somló Spirit 
Pálinkaházba. Az alapítók meggyőződé-
se, hogy „a tanúhegyen termő szőlőkből, 
törkölyből készített párlatnál semmi sem 
adhatja vissza jobban azt a tüzet, állhata-
tosságot és szenvedélyt, melyet a Somló 
vulkanikus kúpja magába zárt évmilli-

A borászatban egyre inkább terjed a terroir fogalma, azaz már nemcsak a termőterüllet, a talaj határozza meg 
a bor minőségét, hanem az egész táj, benne a kultúrával, az emberrel. A talajtani és klimatikus adottságok 
mellett a fizikai környezet, az alkalmazott szőlészeti és borászati technológia és a borászati kultúra egészen 
a szőlész-borász személyéig, egymással kölcsönhatásban alakítják ki egy-egy borfajta jellegzetes karakterét. 
Magyarországon csodálatos példája ennek, az ország legrégebbi és legkisebb borvidéke, a Somló Borvidék.

Pincejárás a Somló-hegyen

Bor, mámor, Somló
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ókkal ezelőtt.” A minden érzékszervünket el-
varázsoló párlatok nemcsak a hegyen termő 
szőlőből, törkölyből, hanem cseresznyéből, 
meggyből, barackból, szilvából, málnából 
készülnek. A látogatás során megtekinthető 
a Hagyó-féle lepárló, végigkísérhetjük a pá-
linkafőzés teljes folyamatát a gyümölcsök 
beérkezésétől kezdve egészen a palackozásig.
Somlói önkéntesek a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park segítségével, összefogva a helyi 
boros gazdákkal 2013-ban indították el a „Fo-

gadj örökbe egy rompincét” közösségi moz-
galmat, melynek eredményeként 24 pincerom 
felújítására került sor. Páratlan érték, hogy a 
bozót lepte kispincék közül néhány még egy 
18. századi térképen is beazonosítható. A bor-
kóstolók mellett ezek a régi vincellérházak is 
kirándulásra csábítanak. A dűlőtúrák rend-
szerint érintik Somló kápolnáit, a Kőkonyhát 
és a Taposó kutat.
A fejlesztések folytatódnak tovább. Nemrégi-
ben a Nagy-Somlói Borvidék Hegyközsége és 

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem stratégi-
ai keret-megállapodást kötöttek, melynek ér-
telmében kreatív, újszerű műtárgyakat, szob-
rokat és építményeket kap a Somló-hegy. Ez 
egy térbeli objektumokból álló, vizuális irá-
nyítórendszer lesz, ami alapul szolgál a bor-
vidék vizuális kommunikációjához. Ezek a 
fejlesztések mind hozzájárulnak ahhoz, hogy 
a Somlói borvidék egy nemzetközi relevanci-
ájú borturisztikai központ legyen.

A Magyar Turizmus Napját évente egy alka-
lommal rendezi meg Pozsonyban a Magyar 
Turizmus Zrt. szlovákiai külképviselete. Az 
előadásokkal és prezentációkkal egybekö-
tött rendezvény elsősorban a szlovák turisz-
tikai szakma, az ottani utazási irodák és a 
helyi sajtó képviselői részére szól. A rendez-
vényre a korábbi évektől eltérően nem az év 
végén, hanem tavasszal, április 28-án került 
sor, s azon közel másfél tucat magyar cég 
képviseltette magát, ezúttal a Szlovákiához 
legközelebb fekvő, Duna menti régiók (Kö-
zép-Dunántúl és Közép-Dunavidék) mutat-
koztak be.
Az eseményre előzetesen több, mint 80 ér-
deklődő regisztrált, majd vett részt a szlo-
vák sajtó, utazási szakma képviseletében 
annak érdekében, hogy közvetlen kapcso-
latot építsenek a régió szolgáltatóival. A 
rendezvény célja az volt, hogy még a sze-
zon kezdete előtt bemutatásra kerüljenek az 
újdonságok, a fejlesztések, hogy a nagyon 
pozitív tendenciát mutató statisztikák ismét 
javulhassanak.
A tavalyi évben az előzetes adatok szerint 
170 ezer szlovák turista látogatott Magyar-
országra, akik összesen 380 ezer vendégéj-
szakát töltöttek el. Ez a szám éves szinten 
9,5 százalékos növekedést jelent az előző év 

azonos időszakához képest. Tavaly Szlová-
kia Magyarország számára a 12. legjelentő-
sebb küldő ország volt. A szlovákiai turisták 
körében gyakori, hogy egynapos vagy egy 
hétvégés kirándulásokra jönnek hazánkba. 
Az új programajánlatok remélhetőleg ösz-
tönzően hatnak majd és tovább maradnak, 
vagy visszatérnek az egyes régiókba.
Felmérések szerint a szlovákiai turisták szá-
mára a gyógy- és fürdőturizmus, illetve a 
bor- és gasztronómiai turizmus jelenti a leg-
nagyobb vonzerőt Magyarországon. A szlo-
vákiai magyar turisták körében ezek mellett 
a magyar kultúrához kötődő rendezvények 
és fesztiválok is népszerűek.
A Magyar Turizmus Zrt. szlovákiai kül-
képviselete és Közép-dunántúli Regioná-
lis Marketing Igazgatósága Szlovákiában 
folytatott intenzív marketingtevékenysé-
gének köszönhetően, a KSH adatai szerint 
2015-ben a régió kereskedelmi szálláshe-
lyein a Szlovákiából érkező vendégek szá-
ma (+16,38%-kal) és az általuk eltöltött ven-
dégéjszakák száma (+23,43%-kal) is jelentős 
növekedést mutatott. A vendégek számát 
tekintve 6969 vendéggel, a 3., a vendégéjsza-
kák számát tekintve 16133 vendégéjszakával 
pedig a 4. fő küldő piacnak számít.
A Magyar Turizmus Napon a közép-dunán-

túli régióból a Monostori Erőd, a Kristály 
Imperial Hotel**** és Pálma Rendezvény-
ház, a Gyémánt Fürdő Tatabánya, a Pápai 
Esterházy-kastély, a Pápai Várkertfürdő, a 
Tornai Pincészet, a Szent Gellért Kézműves 
Söröző és Szent Gellért Hotel, a Tourinform 
Székesfehérvár, a Velence Resort & Spa, a 
Thury-vár Nonprofit Kft. és a Sobri Jóska 
Élménypark képviseltette magát szemé-
lyesen és folytatott sikeres tárgyalásokat a 
workshopon és az azt követő fogadás során. 
A Komáromi Turiszikai Egyesület pedig ki-
advánnyal jelent meg. A régió megismerését 
és a helyi ízeket a somlói borok és a püspöki 
sörök tették még „ízletesebbé”.

A Magyar Turizmus Napja Pozsonyban

„Élmények meglepően közel“
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– Az elmúlt években a felsőoktatási rend-
szer átszervezése szinte minden egyete-
münket, főiskolánkat érintette. Milyen 
változást hozott ez a Pannon Egyetem éle-
tében?
– A közelmúlt felülről vezérelt felsőoktatá-
si átszervezését mi egyfajta erőpróbaként 
éltük meg. Sok intézmény átalakult, meg-
szűnt, jobb esetben beolvadt, karok költöz-
tek egyik intézményből a másikba. Mi csak 
pozitív változásokat éltünk meg – a Nyugat-
Magyarországi Egyetemtől átvettük a zala-
egerszegi székhelyű mechatronikai mérnök-
képzést. A mi olvasatunkban az átszervezés 
az egyetemünkön végzett munka elismeré-
sét jelentette, azt, hogy a stabil, kiszámítható 
működésünket a minisztérium is értékelte.
- Vidéki intézményként a hazai felsőoktatás-
ban egy sajátos modell szerint, úgynevezett 
hálózatos egyetemként működünk. Ez azt 
jelenti, hogy a régióban elszórtan, több te-
lephelyen tevékenykedünk. Öt karunk van, 
melyből négy veszprémi székhelyű. A leg-
hosszabb múltra visszatekintő részlegünk 
a Georgikon kar Keszthelyen található. 1797 
óta folyik oktatás a falai között, és ma is a 
hazai agrárképzés egyik fellegvára.
– A magyar felsőoktatási palettán valami-
vel több, mint 6000 hallgatónkkal a közepes 
intézmények közé tartozunk, ugyanakkor a 
tudományos potenciálunkat tekintve az él-
bolyban vagyunk. 72 magyar intézmény kö-
zül rendszerint a hatodik-hetedik helyen ál-
lunk, közvetlenül a nagy egyetemek mögött. 
Ezek nemzetközi rangsorok, melyek egyér-

telműen mérhető tudományos eredménye-
ken alapulnak, ezért az itt elért pozíciónkra 
méltán lehetünk büszkék.

– Milyen karokon, mit tanulhatnak a hall-
gatók a Pannon Egyetemen?
– A mai intézményi portfólió, a kari struktú-
ra egy sokéves, szerves fejlődés eredménye, 
nem előzmények nélküli. A műszaki-infor-
matikai kar például az egykori Veszprémi 
Vegyipari Egyetem nagyon erős folyamat-
irányítási, szabályozás-vezérlési szakmai 
műhelyére épült, hasonlóan a gazdaságtu-
dományi karhoz, mely az országban első-
ként a vegyészmérnököknek adott gazda-
sági jellegű ismereteket. Tanárképzésünk 
a 90-es évek elején megnövekedett idegen 
nyelvi oktatási igényre válaszolva jött létre. 
Keszthellyel régóta működött már közös ag-
rárkémikus képzésünk, amikor a Georgikon 
kar 2000-ben, a felsőoktatás átszervezése-
kor csatlakozott egyetemünkhöz. Ehhez az 
időszakhoz köthető a nagykanizsai kampu-
szunk létrejötte, és ekkor alakultak ki a háló-
zatos működés csírái is. Az integrációval iga-
zi régiós szerepet betöltő szellemi központ 
jött létre Pannóniában. Az integrált Pannon 
Egyetem immár élő és élettelen természet-
tudományos, mérnöki, tanári és bölcsész, 
művészeti és közgazdasági képzést kínál 
diákjainak. 15 év alatt a hálózatos struk-
túra megszilárdult, és egy eredményesen, 
megbízhatóan, kiegyensúlyozottan működő 
intézményrendszer állt fel, ahol a karok sú-
lya nagyságrendileg azonos, nincsenek lét-

számban, minőségében nagy eltérések.
- Nyilván nehézségeink is akadnak, melyek 
elsősorban anyagi természetűek. Az Eu-
rópát, az országunkat érő gazdasági hatá-
sok bennünket is érintenek, de igyekszünk 
ezekre a kihívásokra minél rugalmasabban 
reagálni. A vidékiség előnyeit jól tudjuk 
hasznosítani. A kampuszaink hangulatos, 
gazdag kulturális élettel, sajátos atmoszférá-
val rendelkező vidéki városokban található-
ak, melyek élhető környezetet nyújtanak, és 
ez sok fiatal számára vonzó.

– 2015 júliusában vette át rektori megbízá-
sát, mi motiválta önt, hogy vállalja ezt a 
funkciót?
– Egyetemi éveim előtt akadémiai karriert 
futottam be, tudományos pályán értem el 
eredményeket. Szakmám szerint levegőké-
mikus vagyok, a légköri folyamatokkal fog-
lalkozom. Nagyon szeretem a munkám, ami 
egyúttal a hobbim is. Érdekelnek a légkör-
ben zajló jelenségek, manapság kifejezetten 
sokféle – az elmúlt évszázadok, évmilliók 
alatt példátlan sebességű – változásnak le-
hetünk a tanúi. Mindez nagy kihívást, de 
egyúttal nagy lehetőséget is jelent. Az ég-
hajlatváltozás, a levegőszennyezés kérdései, 
következményei mindenkit foglalkoztatnak.
- Az egyetemi karrierem tíz évvel ezelőtt 
indult itt Veszprémben. Egyetemi tanári 
teendőim mellé már az induláskor vezetői 
feladatok is párosultak. A mérnöki karon 
dékánhelyettesként debütáltam, és az egyik 

A hazai felsőoktatás egyik vidéki bástyája a veszprémi Pannon Egyetem, mely szerves részét képezi mind a me-
gyei jogú város, mind a megye, mind pedig a régió gazdaságának. Az ezer szálon futó együttműködések átszövik 
a mindennapokat. Gelencsér András rektorként 2015 júliusa óta áll az intézmény élén. Interjúnkban közel egyéves 
munkájának értékelésére kértük, arra voltunk kíváncsiak, hol áll ma a Pannon Egyetem a felsőoktatási rangsorban?

A vidéki egyetemek hozzájárulnak a régiók fejlődéséhez

Az élbolyban a Pannon Egyetem
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legnehezebb területtel, a gazdálkodással 
foglalkoztam a karon belül. Nehéz idők vol-
tak ezek, sok-sok megszorítással, úgyhogy 
a válságmenedzselésben hamar tapasztala-
tokat szereztem. Az utolsó négy évemben 
a rektori feladatokba is bele-belekóstoltam, 
rektori biztosként tevékenykedtem, az ak-
kori vezető munkáját segítve, ugyancsak 
gazdasági területen.
– A rektori poszt megpályázása nem volt 
könnyű döntés a számomra. 49 évesen ki-
csit fiatalnak tartottam magam ehhez a 
poszthoz, ugyanakkor az intézményen belül 
egyfajta támogatást, biztatást éreztem. Úgy 
gondoltam, ha azzal, hogy megfogalmazok 
egy rektori programot, és beadom a pályáza-
tom, az egyetem hasznára lehetek, ha a dön-
téshozók támogatják azt, akkor van értelme 
elvállalnom a feladatot. A Pannon Egyetem 
ugyan egy jól működő, stabil intézmény, de 
egy olyan gyorsan változó világban, ahol 
ma élünk, nincs bevált recept, nem lehet 
kényelmesen hátradőlve vezetni egy ilyen 
intézményt. Folyamatos alkalmazkodásra, 
gyors reagálásra van szükség tehát. Ez egy 
dinamikus folyamat, melyben állandó inter-
akció kell a környezettel, a döntéshozókkal, 
a politikával, a gazdasággal, az önkormány-
zatokkal, a cégekkel, a munkatársakkal, 
minden irányból folyamatos visszacsatolás 
szükséges, hogy merre fejlődjünk tovább. 
Mindez olyan kihívást jelentett a számomra, 
amit szívesen vállaltam.

– Milyen célokat fogalmazott meg rektor-
ként?
– Az elsődleges cél, az intézmény pozíciói-
nak erősítése: a jó hírnév, a szakmai renomé 
megtartása, növelése. Szeretnénk, ha a Pan-
non Egyetem hosszú távon is a hazai felső-
oktatás meghatározó, stabil tényezője ma-
radna. Természetesen, ahol lehet, ott fejlődni 

szeretnénk, bővíteni a telephelyeinken folyó 
tevékenységünket, illetve erősíteni vidéki 
jelenlétünket, kiemelni ennek társadalmi 
szerepét.
– Célul tűztük ki az ipari, a vállalati szféra 
szereplőivel való intenzívebb párbeszédet, 
a szoros kapcsolattartást, hogy ne egy ele-
fántcsonttoronyban képezzük a szakem-
bereket, hanem a jövőbeli munkáltatókat 
már a tanulmányok során be tudjuk vonni 
a folyamatokba. A duális képzés elindítása 
nagy lendületet adott ezeknek az elképze-
léseknek, de a mi egyetemünkön mindez 
már nem számított újdonságnak, nekünk 
ezen a téren is voltak már tapasztalataink. 
Erős műszaki orientációjú karainkon ezek 
a kapcsolatok már korábban is élőek voltak, 
képzéseink tantervét már jó ideje az ipari 
partnerek bevonásával állítottuk össze. Az 
ilyen jellegű együttműködéseink egyik szép 
példája a közel tíz évvel ezelőtt létrehozott 
MOL Tanszék.
– Persze a munkaerőpiac, így az ipari szféra 
hozzáállása is sokat változott az elmúlt évek 
során. A cégek ma már nincsenek kényelmi 
helyzetben, egyre nehezebb megfelelően 
képzett szakembereket találni, erős keresle-
ti piac jött létre a munkaerőfronton, főleg a 
műszaki és informatikai területeken, ezért 
a vállalkozások is igyekeznek elébe menni 
a problémáknak, és már a tanulmányi idő 
alatt felvenni, és lehetőleg hosszú távon sta-
bilizálni a kapcsolatot a leendő munkaválla-
lókkal.

– Közel 10 hónap telt el a rektori kinevezése 
óta. Mire volt ez elég? Vannak már értékel-
hető tapasztalatok, eredmények?
– A legfontosabb, ami ennyi idő alatt leszűrő-
dött bennem, hogy nem bántam meg, hogy 
vállalkoztam erre a feladatra. Ennyi idő alatt 
is vannak már felmutatható eredményeink, 

sikerült az egyetem pozícióit megőrizni, sőt 
úgy tűnik, javítani is. Az ipari együttműkö-
déseinkben új szereplők jelentek meg, part-
nereink száma tovább bővült. Elindultak 
olyan fejlesztések is, amelyek a jövőre nézve 
biztatóak. Egy új pályázati portfólióval is 
előálltunk, ami szintén bizakodásra ad okot, 
ha ezeket sikerre tudjuk vinni, az így elnyert 
források szintén az intézmény fejlődését 
fogják szolgálni.
– A legfrissebb eredményeinknek is nagyon 
örülünk: az elsőhelyes jelentkezéseknél 
egyetemünk jól teljesített, hosszú idő óta elő-
ször az országos átlag fölött tudtuk növelni 
a jelentkező hallgatók számát. Ezt minden-
képpen pozitív megerősítésként értékeljük.
- Vannak nehézségeink, és azt is tudjuk, 
hogy soha nem vetekedhetünk a nagy fővá-
rosi egyetemek népszerűségével, tisztában 
vagyunk azzal, hogy a mi feladatunk az, 
hogy ebben a régióban érjünk el eredménye-
ket, képviseljük azokat az értékeket, ame-
lyeket eddig is a magunkénak vallottunk. 
Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a vidék 
fennmaradása szempontjából létfontossá-
gú, hogy legyenek olyan stabil, minőségi 
felsőoktatási intézmények, mint amilyen a 
Pannon Egyetem is. Ezek képesek megaka-
dályozni, hogy a fiatalok elvándoroljanak, 
hogy elöregedjen, kiüresedjen egy-egy ré-
gió. Ha ez bekövetkezne, az természetesen a 
befektetőket is elriasztaná, és a vidék pusz-
tulása felgyorsulna. Éppen ezért ezeknek a 
vidéki felsőoktatási intézményeknek a meg-
erősítése, preferálása a budapesti túlsúllyal 
szemben nemzeti érdek. A vidékfejlesztés 
nagyon fontos küldetése ezeknek az intéz-
ményeknek, jelenlétükkel, tevékenységük-
kel képesek hozzájárulni a régió fennmara-
dásához, fejlődéséhez.

Cseh Teréz
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– Mit láthatott a közönség?
– A monodrámák közül elsőként Patrick 
Süskind: A nagybőgő című darabját 
tekinthette meg a nagyérdemű Klem 
Viktor rendezésében és szereplésével, 
a JURÁNYI Produkciós Közösségi In-
kubátorház és a FÜGE előadásában. A 
Színház és Filmművészeti Egyetemet 
Prohászka Fanni egyetemi hallgató, 
Jens Raschke Alszanak a halak? című 
produkciójával képviselte. Péterfy-No-
vák Éva Egy asszony című művét a FÜGE 
és az Orlai Produkciós Iroda jóvoltából 
láthattuk Tenki Réka előadásában, vé-
gül, de nem utolsó sorban Szerbhorváth 
György, Van valami bejelentenivalója? 
című alkotását mutattuk be, a Szabadkai 
Népszínház és a Vajdasági Drámaművé-
szek Egyesületének koprodukciójában, 
a darabot rendező Csernik Árpáddal a 
színpadon. A stúdiószínházi előadások 
sorát a Macska a forró bádogtetőn című 
előadás nyitotta meg, a kecskeméti Ka-
tona József Színház művészeinek tolmá-
csolásában, majd a Tesztoszteron című 
vígjáték következett, a temesvári Csiky 
Gergely Állami Magyar Színház pro-
dukciójaként. A fesztivál harmadik és 
negyedig napján pedig a Sóvirágavagy 
a létezés eufóriája - a Tünet Együttes elő-
adása - valamint a Hazatérés - a Budaörsi 
Latinovits Színház darabja – nyűgözte 
le a közönséget.
– Kiegészítő programként a 
MojoWorKings - Honfi Imre Olivér, 
Horváth János és Szabó Tamás triója 
– koncertezett, és egy kiállítást is meg-

nyitottunk az Országos Színháztörté-
neti Múzeum és Intézet rendezésében, 
Színészkatonák, fogolyprimadonnák: 
Front- és hadifogolyszínházak az első 
világháborúban címmel. A fesztivál az 
idei évben gasztroprogrammal is bő-
vült, a MOST Kóstolón helyi borokat, 
kézműves sajtokat és füstölt csemege 
különlegességeket ízlelhettek az érdek-
lődők.
– Közvetlenül az előadások után – az 
első év hagyományait folytatva – kö-
zönségtalálkozókat szerveztünk, így 
az alkotók és a nézők kötetlen formában 
találkozhattak egymással. A beszélgeté-
seket saját színművészeink vezették.

– Hogyan értékelné a négynapos fesz-
tivált?
– 2015-öt még az útkeresés jellemezte, 
teli voltunk ötletekkel, de a sikerben 
egyáltalán nem lehettünk biztosak. Vé-
gül a tapasztalatok egyértelműen pozi-
tívak voltak. Az idei fesztiválra az elő-
adók már maguk jelentkeztek, negyven 
közül kellett nyolcat kiválasztanunk. A 
nézők érdeklődése összehasonlíthatat-
lanul nagyobb volt a tavalyinál, akadtak 
előadások, melyekre már a fesztiválnyi-
tás előtt hetekkel elfogytak a jegyek. A 
látogatottságunk 100% fölött volt, amit 
egy ilyen típusú seregszemle esetén óri-
ási sikernek értékelünk. Látva, érzékel-
ve a közönség reakcióit, befogadó kész-
ségét, kíváncsiságát, talán valamennyi 
néző nevében mondhatom: egészen ki-
vételes, szívbemarkoló pillanatok része-

sei lehettünk. Nagyon örülünk annak, 
hogy egy ilyen különleges fesztivál ke-
retében négy napra sikerült a közönség, 
a város, és talán egy kicsit a szakma fi-
gyelmét is felhívni ezekre a művészek-
re, alkotásokra.

– A fesztivál az értékelést is célul tűzte 
ki. Kik döntöttek, és milyen eredmé-
nyek születtek?
– A zsűri tagjai közt volt Pregitzer Fru-
zsina, mint a Magyar Művészeti Akadé-
mia delegáltja, Stuber Andrea, a Szín-
házi Kritikusok Céhének képviselője, 
Szőcs Artur, a Magyar Színházi Társa-
ság küldötte és Szűcs Gábor, a Magyar 
Teátrumi Társaság tagja.

A MOST FESZT 2016 résztvevői között a 
zsűri 4 díjat osztott szét. A legjobb mo-
nodráma előadás díját Patrick Süskind: 
A nagybőgő című monodrámája kapta, 
melyet Klem Viktor tolmácsolásában 
láthattunk, a Legjobb stúdiószínházi 
előadás a Sóvirág avagy a létezés eu-
fóriája lett, melynek szereplői Cuhorka 
Emese és Fahidi Éva voltak. A Legjobb 
alakítás különdíját Tenki Réka vehet-
te át, Péterfy-Novák Éva: Egy asszony c. 
monodrámájában nyújtott alkotásáért, 
az MMA különdíját pedig a Legjobb-
nak ítélt produkcióért Jens Raschke: 
Alszanak a halak? című monodrámája 
kapta, melyet Prohászka Fanni, egye-
temi hallgató adott elő, színházunkban.

-réz

2016. március 17-20. között négy monodráma és négy stúdiószínházi előadást láthatott a fesztiválközönség 
Tatabányán, a Jászai Mari Színházban, a II. MOST FESZT 2016 keretében. Mint azt a színház igazgatójától, 
Crespo Rodrigótól megtudtuk, negyven produkció közül választották ki a bemutatott darabokat. A siker 
most sem maradt el, valamennyi előadáson zsúfolásig megtelt a nézőtér.

MOST FESZT 2016 – Tatabánya, Jászai Mari Színház, Népház

MOnodráma és STúdiószínházi 
FESZTivál



SejtelmeSSég, álomSzerűSég
Környe - „Teremtő erő” címmel nyílt Talabér An-
gelika, művésznevén Géli, és lánya, Ludrik Ange-

lika festményeiből kiállítás a környei Művelődési 
Házban. A két alkotó összesen majdnem hetven 
művén keresztül mutatja be saját világát, s azt, 
hogy ők milyennek látják a világot. A művész a 
kiállításra kedves gesztusként egy, a falu templo-
mát ábrázoló, „Környei látkép” címet viselő fest-
ményt is alkotott.

aszTaliTenisz
Tárnok - Érdről, Budaörsről, Etyekről, Pátyról, 
Velencéről, Gárdonyból, Budapestről, Tárnokról, 
Annavölgyből és még számtalan településről ér-
keznek kéthetente a Tárnok és Térsége Amatőr 
Asztalitenisz Csapatbajnokságra a sporttársak. 
2008-ban indította útjára a versenyt Kiss Mag-
dolna és Kiss László – akkor még 10, később 14-
15 csapat részvételével. Arra a legbüszkébbek, 
hogy „Nagyon sok játékost adtunk és adunk a 
pingpong világnak”. 

Dr. GöDe AnDreA

a kéT kazinczy-díjas 
Székesfehérvár - A Közép-dunántúli régiót 
képviselve az ország 35 díjazottja közé került a 
Kazincyz Ferencről elnevezett szépkiejtési verse-
nyen a székesfehérvári Darai Zsófia Dominika 
(Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széche-
nyi István Műszaki Szakközépiskolája). A győze-
lem érdekessége, hogy Zsófi felkészítő tanárát – 
Keczerné Szalai Éva – követi az anyanyelvápolás 
útján. Nemcsak tanácsait követi, de tiszteletből 
ugyanazt a szöveget (Szabó Lőrinc: Technika és 
költészet) elmondva érte el eredményét, amivel 
hajdanán tanára is Kazinczy-érmet kapott. 

Dr.GöDe AnDreA
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A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program (TOP) társadalmi és 
környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztésre meghirdetett ki-
írására (felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-
15) benyújtandó pályázat a következő 
szervezetek együttműködésével való-
sulhat meg: Szalézi Lelkigyakorlatos 
Ház (konzorciumvezető), az Által-ér 
Szövetség (mint a Gerecse Natúrpark 
munkaszervezete), Bajót Község Ön-
kormányzata és a Duna-Gerecse Tu-
risztikai Nonprofit Kft.
A tervezett látogatóközpont a térség 
egyik legjelentősebb ökoturisztikai 
létesítménye lehet, melynek nem csu-
pán helyi, hanem országos szerepköre 
is lenne. A látogatóközpont a Bajót-
hoz tartozó Péliföldszentkereszten, a 
Szalézi rend barokk kegytemploma 
és rendháza közvetlen közelében (at-
tól mintegy 150 méterre) épülne fel. 
Amennyiben sikeres lesz a pályázat, 
2018-ra egy 370 m2 nagyságú épület-
együttes és 166 m2 alapterületű fedett-
nyitott tér épülhet meg. 
A tájba illő, megújuló energiaforrá-

sokat hasznosító, akadálymentesített 
látogatóközpontban nagyméretű, ál-
landó (és interaktív elemekkel gazda-
gított) kiállítás nyílik a Gerecse Natúr-
parkról, egy 80 fős konferenciaterem 
pedig különféle tematikus előadások, 
foglalkozások, és egyéb rendezvények 
(esküvők) megtartására is alkalmas 
lesz.
Az ideérkező turistákat, zarándoko-
kat, látogatókat büfé, kerthelyiség, 
ajándékbolt, mosdók, toalettek fogad-
ják. A látogatóközpont egyúttal térségi 
turisztikai szervezőközpontot is betölt 
(ehhez jól felszerelt iroda is létesül), és 
természetesen különféle foglalkozá-
sokat, továbbképzéseket kínál egész 
évben.
A Bajót-Péliföldszentkereszten megva-
lósuló látogatóközpont több tekintet-
ben egyedülálló jelentőségű lesz, igazi 
térségi kisugárzó szerepkört tölt be a 
Gerecse vidékén. Az épülethez a ké-
sőbbiekben szabadtéri színpad és kb. 
1000 fő befogadására alkalmas nézőtér 
is csatlakozna.

Négy szervezet vezetői írták alá április közepén azt a konzorciumi 
megállapodást, amely rögzíti, hogy együttműködve, közösen nyújta-
nak be pályázatot a Gerecse Natúrpark Bajót – Péliföldszentkeresztre 
tervezett új látogatóközpontjának felépítésére.

A Gerecse Natúrpark látogatóközponttal gazdagodhat

Aláírták a konzorciumi 
megállapodás

„Ahol a források vize és a zarándokutak csendje a sasbércek világával találkozik…”
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– Mi mindennel várta az Almavirág Fesz-
tivál a látogatókat szombaton?
– Tavaszi fesztiválunk programjait alapve-
tően az egészség jegyében szervezzük, a 
célunk az, hogy a résztvevők figyelmét fel-
keltsük az egészséges életmód, a mozgás, 
a helyes táplálkozás iránt. Az idei progra-
mok is ezt a tematikát tükrözték vissza. 
Szerencsére szombaton az időjárás is ke-
gyes volt hozzánk, egészen kora délutánig 
ragyogó napsütés volt, sütkérezni lehetett 
a Jankovich-kúria egész területén, ahol az 
Almavirág Feszitivál zajlott. Délután négy-
kor kaptunk egy nagy esőt, de szerencsére 
nem mosott el bennünket. Az esi programo-
kat meg tudtuk tartani, néha-néha ugyan 
csöpögött még, de a jó hangulat mellett úgy 
tűnt, ez senki sem zavart.
– Az egészség jegyében zajló programok 
közül kiemelt jelentőségűek szűrőprog-
ramjaink. Helyi háziorvosainkon, illetve 
a Remény Klub tagjain kívül, a dunaújvá-
rosi Szent Pantaleon Kórház doktorai is 
a segítségünkre voltak: vérnyomás-, vér-
cukorszint, koleszterinszint mérés zajlott, 
megállapították a testzsír indexet, urológu-
sok prostata rákszűrést, a bőrgyógyászok 
melanoma rákszűrést végeztek, illetve tájé-
koztatót tartottak, pulmonológusaink pedig 
úgynevezett COPD-szűrésre invitálták az 
érdeklődőket.
– A Generali Biztosító pályázatának köszön-
hetően – melyen indultunk és nyertünk egy 
szűrőbuszt – az idén két helyszínen tudtuk 
a szűréseket biztosítani, a szokásos helyen 

túl, egy jól felszerelt szűrőbuszban is szép 
számmal fogadtuk a lakosságot. A nagy ér-
deklődésre egészen biztosan hatással volt 
csalogató felajánlásunk is: akik legalább 
négyféle szűrésen részt vettek, kétnapos díj-
talan belépőt kaptak a fesztiválra. Kígyózó 
sorok voltak mindkét helyszínünkön.

– Botkóstoló? Furcsa ínyencségnek tűnik!
– A Nordic Walking Klub botkóstolóján bár-
ki kipróbálhatta ezeket a remek eszközöket, 
megismerhette annak előnyeit. Akik pedig 
netán kedvet kaptak a bemutató kapcsán a 
kiránduláshoz, rövid túrán is részt vehettek.
– A kóstoltatásba a DECHATLON is bekap-
csolódott, a kültéri sporteszközök bemuta-
tójára nagyon sokan voltak kíváncsiak.
– A 10-13 óra közötti programok keretében 
a fesztivál látogatói az alternatív gyógymó-
dokkal is megismerkedhettek A kéz, váll, hát 
és nyak kimozgatása sokak számára vonzó 
„program” volt, és a csakra-harmonizálás is 
sokak érdeklődését felkeltette.
– A délelőtti eseményekhez még egy kerék-
páros Almatúra is hozzátartozott, és termé-
szetesen idén is sokan neveztek az Almás 
sütemények versenyére. A zsűri – melynek 
most tagja volt Bereczki Zoltán, színmű-
vész – nagyon elégedett volt a „mezőnnyel”, 
finomabbnál, finomabb és igazán látványos 
„művek” születtek.
– A csodás időjárás az aszfaltrajzolásnak, és 
a 3 fős – 3 generációs családi vetélkedőnek is 
kedvező feltételeket biztosított.

– Délután és este jól ismert, nézőcsalogató 
előadók fordultak meg a kúriában, illetve 
annak színpadán. Kiket láttak vendégül?
– Délután Norbi, azaz Schobert Norbert 
életmód előadását hallgathatták meg az 
érdeklődők, a nagyszínpadon pedig - helyi 
csoportjaink fellépését követően - többek 
között Bereczki Zoltán műsora, az ABBA 
Show, este pedig a Honeybeast szórakoztat-
ta a nagyérdeműt. A tér teljesen megtelt, a 
látvány már a nagy fesztiválok hangulatát 
idézte.

– A fesztiválon mindig kiállításokkal is 
készülnek. Az idén mit láthatott a közön-
ség?
– Simon Tamás grafikus műveit Rozsnyai 
Sándor festőművész ajánlotta a nagyérde-
mű figyelmébe, „Testünk a csoda” címmel 
pedig különleges tárlatunk mutatta be az 
emberi test felépítését.

– Vasárnapra teljesen elromlott az idő, el-
sősorban viharos szél, és eső várta csak a 
látogatókat. Minden programot le kellett 
mondaniuk?
– Nem láttuk értelmét annak, hogy koc-
káztassunk, a viharos szél mindent tönkre 
tehetett volna, és úgy tűnt a nézők is hason-
lóképpen gondolkodtak, mert ők is inkább 
otthon maradtak. Valamennyi előadóval 
meg tudtunk egyezni, később visszavárjuk 
őket fesztiváljainkra.

-réz

A Rácalmási Almavirág Fesztivál első napja az egészség, míg a második a „biztonság” jegyében zajlott, azaz a vi-
haros szél, és az eső miatt elmaradt, így Bodnár Sándorral, a főszervező Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület 
elnökével idén a szombati, sikeres eseményeket vettük csak sorra.

Elmosta az eső a VIII. Almavirág Fesztivál felét

Programok az egészség jegyében

A színpadon balról jobbra Bodnár Sándor, Galambos Dénes, Schrick István, és Szántó József látható

KINCSKERESŐ
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Természetesen most sem mentünk üres kézzel, az egyéni adományo-
kon, játékokon, ruhákon túl ezúttal két vállalkozás kedves, gesztus 
értékű ajándékát nyújtottuk át: a tatabányai Gábor Hentes az aznapi 
20-25 fős vacsorához biztosította a húst és a szalonnát, a Stop Cuk-
rászda pedig a desszerttel, sok-sok finom süteménnyel lepte meg a 
gyerekeket. Kis csapatunk a vacsorakészítést vállalta magára: Bakonyi 
betyárleves és krumplispogácsa volt az esti menü.
A gyerekek nagy része a csodálatos napsütéses délutánt az iskolaház 
udvarán töltötte – ki focizott, ki babázott, ki pedig épp papás-mamást 
játszott. Szerencsére komoly segítőink is akadtak, velük együtt pucol-
tuk a répát, a krumplit, gyúrtuk-nyújtottuk a tésztát, a pogácsát. A 
mennyiséget látva elkelt a segítség, ezúttal fodrásznőnk – a tatabányai 
Andrea Fodrászat vezetője, Pollák Ferencné is – az olló helyett kést 
ragadott, és hajvágás helyett hasznossá tette magát a konyhában.
Kiadóvezetőnk, Cseh Teréz vezényletével végül összeállt a vacsora, és 
Komlós Klaudia, az iskolaház vezetője asztalhoz csalogatta az aprósá-
gokat. Nem volt nehéz dolga, mert a sok-sok futkosástól, a jó levegőtől, 
és persze a finom illatokból már mindenki farkas éhes volt.
A „premier” ezúttal is jól sikerült, kicsiknek és nagyoknak egyaránt 
ízlett a leves, és alig-alig maradt a többkilónyi pogácsából is. A vacsora 
végén a Stop Cukrászda édes falataiért percek alatt rögtönzött sor ala-
kult a sütis doboz körül.

Réz (fotó: Mazán Tibor)

Szerkesztőségünk kis csapata húsvét után látogatott újra Polgárdiba, a Böjte Csaba nevével fémjelzett, első magyar-
országi iskolaházba, hogy a magunk módján segítsünk: főzőcskézzünk, hajat vágjunk, játsszunk, beszélgessünk, 
vagyis, hogy együtt töltsünk egy szép délutánt a gyerekekkel.

Polgárdi

Közös főzőcske a Don Bosco Iskolaházban

Ezúttal április másodikára invitálták a művészetkedvelőket, hogy 
négy hölgy (akik a Tatavölgyi Alkotócsoport tagjai) festményeivel 
ismerkedjenek. Fekete Flóra, Kempa Szandra, Répás Alexandra 
és Szabóné Mákos Margit tevékenységét ezúttal is Bánfi tanár úr 
ismertette, nem fukarkodva a pozitív jelzőkkel, melyekkel az ifjú te-
hetségek erősségeit ecsetelte. Ugyanakkor sajátos, fanyar stílusában 
nem hallgatta el azokat az észrevételeit sem, amelyek arra vonat-
koztak, hogy milyen területeken van még mit javítaniuk, tanulniuk 
a hölgyeknek.

Érdekes színfoltja volt a tárlatnyitónak, hogy Bánfi József valameny-
nyi meghívott vendég számára egyedi ex-librist készített, melyről 
azok, akik beleegyeznek nevük ilyetén felhasználásába, hivatalos, 
nemzetközileg is katalogizált nyomatot kapnak az ősz folyamán, 
hogy aztán sokszorosíthassák, majd könyveikbe ragaszthassák az 
egyedi megkülönböztető kisgrafikát.

A kiállító művészek és a meghívottak természetesen megtisztelte-
tésnek vették Bánfi tanár úr felajánlását, így érdekes programnak 
nézhetünk elébe, amikor a nyár elmúltával megtekinthetjük az el-
készült ex-libriseket, köztük a Regio Regiáét is.

VK 

Üde és kivételes színfoltja Tatabánya képzőművészeti életének a Győri úti Opel szalonban berendezett kiállítótér. 
Időről-időre fiatal és fiatalos alkotók kapnak lehetőséget arra, hogy Bánfi József festőművész szakavatott kalauzolá-
sával bemutatkozhassanak a nagyérdeműnek.

Tatabánya

Tatavölgyi hölgyek tárlata
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A magyar költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én ünneplik 
Magyarországon. Ehhez csatlakozik most a Regio Regia is a maga módján. Három kollégánk, a magazin szerkesztő-
ségének tagjai - vagy volt tagjai - verseivel köszöntjük irodalmi életünk legfontosabb ünnepét!

Versírók szerkesztőségünkben

A Magyar Költészet Napja – 2016

Herendi Judit: Éji varázs
Felszállt az égre az éji varázspor,

Elfútta könnyem a hajnali szél
Körberagyognak a csillagok csendben,

Jégtakaróban a nappali dér.

Miért vagy a távoli tátongó űrben
Hervad a sorsod, a semmire vár
Elhamvadt régen a téli virágszál 

Tova tűnt minden, mi tavaszra vár.

Szótlanul hívnak az angyalok szépen
Kérdezik, hol van a selymes, a nyár
Hallgatok, tétlenül várom a csendet
Hallom a szellőt, ahogy muzsikál.

Porlad az álmom a nappali ködben
Hamvait szótlanul szórja a szél

Hontalan tündérek állnak előttem
Nem sejtik, holnap már itt van a tél.

Felszállt az égre az éji varázspor,
Elfútta búmat a hajnali szél

Körbeölelnek a gyermeki álmok
Rám borul csendben a reggeli fény.

Herendi Judit: Esti dúdoló
Lassan halkan rőzse roppan,

Szívem mélyén dallam lobban.
Dallam lobban – csendben, halkan,

Kék parázsban elpirultan.

Rőzse roppan, szélcsend toppan,
Ezüst tóban tündér csobban

Tündér csobban, szépen árván,
Arany holdnak szivárványán.

Csak csend csendül,
Csak csend mozdul

Csak csermely csobog,
S a rőzse ropog.

Veér Károly: Veled

Órák telnek
s perceket számolok

míg hajlatod értem párolog.

Gyémántfényben látlak.
Arcod a tűz,

hajadból selymet sző a nap.
Örömjajod dalként árad,
te szirénszavú nőalak!

Úszom, és merülök benned,
távoli álom-föld domborodó melled…

Fürödni akartál – szökőkutad lettem,
s most megtisztulva szenderegsz  

mellettem.
(1978)

Veér Károly: Disszonancia  
(Kodály Zoltánnak)

Tanár úr! A hang hamis,
mit tisztának álmodott,

bár azóta – azt mondjuk –
semmi sem változott.

A szólamok magukban szépek,
de ha együtt áll a kar,

mindenki fújja a magáét!
Sose lesz tiszta a dal…

Tanár úr! Ébredjen!
A forrás mérgezett!
Felfordult a szarvas,
mely inni érkezett!

(1981)

M. Tóth Sándor: Fényesedőn
Felhőnek bomlik a mérge

hamvas lágy pihe úszik az ég peremén
száz könnycsepp billen a bokron
bimbók tétova illata lobban elém

Langy pára lengi a völgyet
kőkoronázta szirtnek a lábainál

szellőben frissül a lelkem
tegnapi gondom a múlté, messzire száll

Mennyboltunk éteri égből
szikrasugárral hinti a hűlt habokat

rám csillan, gyöngy a füzére
fényölelésben álmodom új dalokat

M. Tóth Sándor: Betört lovak
Tegnap miénk volt még a tisztás

ügetve jártunk réteket
csikói tánctól nőtt a lábunk
egünk húzott ránk felleget

Ma már riadt felismeréssel
nyerítjük át az éjszakát

patánk kaparja napvilágra:
elég: a pányva visszaránt

Barát, ki most is messzeszállsz még
szabadságoldó szárnyakon
meséld el, hogy itt ragadt
a megbélyegzett fájdalom

A horpaszunk remegve rándul
sörényünk rossz kötélcafat
és mégis itt ma azt reméljük

a síkság ott künn megmaradt

Habot vet már a láthatár is
a holdfény felhőhátakon

horkantva szól a szél, vonaglik
tompulva tűrő dombokon


