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Vezércikk

ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

KINCSKERESŐ

Változások kora

Jeles évfordulókat ünnepelhettünk az elmúlt másfél hónapban, Bicske 30, Tapolca 50 
éve kapott újra városi rangot. Ám a nagyvilág nem ezekkel, a számunkra fontos ese-
ményekkel foglalkozik, a világsajtó és az élet másféle szenzációkkal szolgál.

Népszavazást tartottak Nagy-Britanniában, és a szigetország lakóinak többsége úgy 
gondolta, jobb lesz nekik az Európai Unión kívül. Az egyik legnagyobb gazdasági ha-
talom – nem mellesleg több százezer magyar munkavállaló jelenlegi otthona – kilépé-
sével újra kell gondolni az öreg kontinens jövőjét.

Ez akár szólhat az Unió gyengüléséről, esetleges széteséséről, a nemzetállamok visz-
szaerősödéséről, de jelenthet egyfajta összezárást, véd- és dacszövetség létrejöttét is. 
Bár a brüsszeli hivatalnokok, akik elsősorban az uborka méretét és alakját szabályoz-
zák, és fontos kérdésekben – mint a kontinens létét fenyegető iszlám bevándorlás – 
ultraliberális hozzáállásukkal inkább a rombolásnak adnak teret, ezért a második va-
riáció nem valószínű.

A másik fő téma a labdarúgó EB volt az utóbbi hetekben, ahol a magyar csapat hősi-
esen helyt állt, csoportelsőként végzett az osztrákok, portugálok és izlandiak előtt. A 
nyolcad-döntőben aztán afféle kamikáze módra nekiestek a belgáknak, és beleszalad-
tak egy nagy pofonba. Ennek ellenére volt minek örülni, régen látott egységet terem-
tett ez a kéttucatnyi magyar futballista: valóban 15 millió magyar szíve dobogott egy 
ütemre – kivéve néhány retardált közszereplőt, akik szennyes lelküket osztogatták a 
sajtóban és a közösségi oldalakon.

Kedves Olvasóink! Szerintem inkább keresgéljük saját helyünket, olvasgassuk a forró 
nyári estén magazinunkat, tapolcai összeállításunkat, és hagyjuk a dagadt ruhát más-
ra!

Veér Károly

főszerkesztő
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Tapolca 50 éve újra város

A több mint 18 ezer lakosú település, a róla elnevezett medence közepén, ősi közlekedési utak csomópontjában, a sík-
ságból kiemelkedő alacsony hátságon fekszik. Szláv eredetű nevét valószínűleg az itt fakadó meleg vizű forrásokról kapta 
(toplica). Nagy Lajos 1378-ban kelt adománylevele a települést mezővárosként említi. A település fejlődése különösen a 
XIX. századi vasútépítkezések után indult meg. Ennek során a környék gazdasági, különösen borászati központja lett. A 
század végén elveszítette városi rangját, ezt éppen 50 éve, 1966-ban kapta vissza. Ekkor települt ide a környező bauxitbá-
nyák igazgatósága, ami modernizálódását nagyban előmozdította. Ma már megszűnt a bányászat, bezárt a laktanya, így 
a város elsősorban idegenforgalmára, gyógyvizeire, a környék kiváló boraira és az itt működő kis-és középvállalkozások 
tevékenységére támaszkodva éli mindennapjait.
Kedves Tapolca! Boldog születésnapot kívánunk!

TAPOLCA
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TAPOLCA

Az első ízben az 1180-as években említett 
település 1378-ban már mezővárosi ranggal 
rendelkezett. Gazdasági, egyházi és világi 
közigazgatási, igazságszolgáltatási alköz-
pontja a történelmi Zala vármegyének, 
egyben központja a nyugati Balaton-felvi-
dék politikai, gazdasági és kulturális életé-
nek. Már a XIV. században plébániai iskola 
működik a városban, ahonnan több tehet-
séges fiatal jut el Európa különböző egyete-
meire, mint például Bécsbe és Padovába. A 
város feletti földesúri jogokat a XIV. század 
második felétől a karthauzi szerzetesrend 
birtokolja, majd 1554-től egészen 1848-ig a 
mindenkori veszprémi püspök Tapolca ura.

Tapolca középkori és török kori évszázada-
iban erődítmény állt a Malomtó fölött emel-
kedő magaslaton, a Templom-dombon. Ez 
az erősség a XVI–XVII. század folyamán 
az észak-balatoni magyar végvárvonal ré-
szeként, Keszthely, Sümeg, Szigliget, Cso-
bánc, Hegyesd, Nagyvázsony, Tihany és 
Veszprém váraival, illetve várőrségeivel 
vállvetve védte a maradék Magyarorszá-
got, melynek határa 150 éven át a Balaton 
vize volt térségünkben. Az 1980-as évek 
régészeti feltárásai során napvilágra került 
vármaradványokat részlegesen helyreál-
lították, és romkertszerű bemutatásra ke-
rültek. Különösen látványos részlet a XVII. 
századi északi várkapu rekonstrukciója a 
farkasveremmel és az egykori felvonóhidat 
tartó hídpillérrel illetve ellensúlyaknával.

Tapolca múzeuma, mely egyben a legrégeb-
bi fennmaradt helyi iskolaépület, a XVIII. 

század első harmadában, részben a lebon-
tott végvár kőanyagából épült, majd később 
többször bővítették. Falai között 1884-ig 
tanult Tapolca apraja, legjelesebb diákja az 
1770-es évek elején Batsányi János, a későb-
bi neves felvilágosult gondolkodó, tudós és 
nyelvújító, költő és forradalmár.

A Nagyboldogasszony r. k. plébániatemp-
lom XIII. századi eredetű egyház, mely 

évszázadokon keresztül épült, szépült és 
bővült. Különösen figyelemre méltóak a 
XV. századi gótikus emlékek, mint például 
a külső déli falon a hét méter magas, töre-
dékes, Szent Kristóf a gyermek Jézussal té-
májú freskó, a szentély festett támpillérei a 
mérműves gótikus ablakokkal, valamint a 

csúcsíves szentélyboltozat. A pompás ba-
rokk torony és a nyugati főbejárat feletti 
Mária-monogram a Padányi Bíró Márton 
püspök-földesúr idejében zajlott nagysza-
bású XVIII. századi építkezések emléke.

 A Tapolcára érkező látogatókat az első 
benyomások és hangulatok rendszerint 
városunk Fő terén fogadják, melynek épí-
tészeti összképe magán viseli a település-

történeti évszázadok utolsó 100 esztende-
jének számos jellegzetes stílusjegyét. Ez 
a hely Tapolca újkori városközpontja, itt 
csoportosulnak a legrangosabb XIX. század 
végi XX. század eleji építésű volt polgári 
lakóépületek. Gazdag architektúrájú for-
mavilág és motívumváltozatosság jellemzi 
az 1867. évi kiegyezést követő első polgári 
virágkor, a „boldog békeidők” ezen építé-
szeti emlékeit. Érdemes kicsit elidőzni a Fő 
tér szobrászati alkotásait szemlélve, hiszen 
Tapolca különösen gazdag köztéri szobrá-
szati- és épületszobrászati alkotásokban. 

A Fő tértől rövid séta vezet a Tapolcai-ta-
vasbarlanghoz, melyet 1903-ban fedeztek 
fel kútásás közben, és tíz évvel később a lá-
togatók számára is megnyitottak. Hazánk-
ban ez volt az első villanyvilágítással ellá-
tott, és turisztikai célra is használt barlang. 
A tavasbarlangot bezáró kőzet a miocén 
kor végének szarmata korszakában, 12 mil-
lió éve képződött. Kőzettömegét az egykori 
Szarmata-tengerben lerakódott mészisza-
pos üledékekből összecementálódott mész-
kő rétegek alkotják. 

Tapolca területe már az újkőkor óta folyamatosan lakott volt, az első jelentős virágzó periódus a római kor idején követ-
kezett be. Tapolca középkori városközpontja a Templom-dombon alakult ki. Első név szerint ismert földesura a Szentföl-
det megjárt keresztes lovag, Turul ispán volt.

Múltunkról jelen időben

Tapolcai történelmi mozaik

A vár rekonstruált kapuja a farkasveremmel

Tapolca főtere
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TAPOLCA

A tavasbarlang vízutánpótlása két úton 
történik, mely egyben magyarázatot ad 
a járatok kialakulására is. A Déli-Ba-
kony irányából kis mélységben hideg 
(10°C-os) karsztvizek érkeznek a Ta-
polcai-medence térségébe. A Bakonyba 
elnyelődő karsztvizek egy része nagy 
mélységbe is lejut, ahol a Föld belső hő-
jétől felmelegszik, majd a törésvonalak 
mentén felfelé áramlik. Ilyen 30°C-nál 
melegebb termálvíz tör fel a Kórház- 
és a Berger Károly-barlang forráskür-
tőiből. A hideg és a meleg karsztvizek 
keveredése üregeket, járatokat old ki a 
mészkőben. Százezer év alatt így jött 
létre a Tapolcai-tavasbarlang is, mely 
része a város alatti, immár 10 km hosz-
szúságban feltárt barlangrendszernek. 
A térség későbbi kiemelkedése miatt a 
barlangok legfelső része szárazzá vált. 
A tó vizének visszaduzzasztása tette le-
hetővé a barlangi csónakázást.

A Hősök terén az egész Balaton-felvi-
dék legrangosabb első világháborús 
katonai emlékműve a tér meghatározó 
erejű ékessége, melyet 1930 nyarán állít-
tatott a város polgársága a Nagy Hábo-
rúban hősi halált halt tapolcai katonák 
emlékének megörökítésére. A tér össz-
képének hátterét a Városháza szépen 
restaurált épülettömbje alkotja, mely 
egykor a Fehér Hajó szálloda, illetve az 
1937-től a Magyar Királyi Honvéd Légi-
erő 3. honvéd nehézbombázó-ezredé-
nek ezredparancsnoksági épülete volt.

A Második Világháborús Katonai Em-
lékpark 2003 nyara óta különleges ka-
tonai emlékhelye a városnak, de igaz ez 
országos értelemben is. Tapolca város 
és helyőrsége második világháborúban 
hősi halált halt katonái mellett, a kora-

beli hadijeleikkel díszített bazalt emlék-
oszlopot kaptak a Tapolcán és a város 
egén meghalt német, szovjet és ameri-
kai katonák, bombázó- és vadászpiló-
ták is. Ugyanitt találjuk az 1849. október 
6-án kivégzett aradi vértanú-táborno-
kok és gróf Batthyány Lajos első felelős 
magyar miniszterelnök emlékoszlopát, 
valamint az 1956-os forradalom- és 
szabadságharc emlékművét. A park 
mögött húzódó Régi temetőben Tapol-
ca számos jeles szülöttének és hajdani 
polgárának a sírhelyére bukkanhatunk, 
mint például Batsányi János költőére és 
Miltényi József 1848/49-es huszárkapi-
tányéra.

A 2004-ben felavatott Trianon-emlék-
mű az 1920-ban elszenvedett béke-
diktátum tragédiájára figyelmezteti a 
jelenkort. Körben ereklyetartó keret-

építmény, mely valamennyi történelmi 
vármegyénk földjéből tartalmaz egy-
egy maréknyit, s ha szimbolikusan is, 
de ehelyütt egyben van régi hazánk: 
Erdély a Felvidékkel, Délvidék Nyugat-
Magyarországgal és a Tengermellékkel. 
Itt csodálhatjuk meg Közép-Európa 
egyik legnagyobb székelykapuját, ame-
lyet Tapolca erdélyi testvérvárosától, 
Zabolától kapott ajándékba.

Végezetül, aki igazán különleges és 
egyedi hangulatra vágyik, annak a ta-
polcai Tóparton tett séta örök élményül 
szolgálhat. Városunk szíve, az állandó 
hőmérsékletű, soha be nem fagyó vizű 
szépséges víztükör megnyugtat, pihen-
tet s lelkileg feltölt látványával. Partjain 
a város elmúlt évszázadainak emlékei: 
a volt vízimalmok, a Panteonfal a város 
jeles polgárainak, politikusoknak, tu-
dósoknak, pedagógusoknak, katonák-
nak és sportolóknak az emléktábláival, 
Batsányi János egész alakos- és felesége 
Baumberg Gabriella bécsi költőnő, a sí-
rig hű hitves mellszobrával, a Szentkút 
elegáns ívű barokk forrásépítménye, 
mely eredetileg a közeli Véndek-hegy 
oldalában fakadt csodatevő forrás felett 
díszlett, de a sort még jócskán folytat-
hatnánk.

Íme, Tapolca évezredes, távoli múltból 
a jelenbe ívelő históriájának néhány ér-
dekes, beszédes emléke, amelyet barát-
sággal ajánlunk megismerésre, minden 
hozzánk látogató honfitársunknak.

Hangodi László 
történész-főmuzeológus

(Wass Albert Könyvtár és Múzeum)

A méltán híres Tapolcai-tavasbarlang bejárata

A Trianon emlékmű
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Híres tapolcaiak
Batsányi János költő, Tapolca díszpolgára
(Tapolca, 1763 - 1845)

Polgári családban született. Keszt-
helyen, Veszprémben, Sopronban 
és a pesti piaristáknál végezte isko-
láit. Huszonkét évesen már egyete-
mi diplomásnak mondhatta magát. 
Ekkor már négy nyelven verselt: 
magyarul, latinul, németül és fran-
ciául.
Joggyakornokként került Orczy 
Lőrinc báró pesti házába, ahol a 
ház fiának tanítója lett. Orczy meg-
kedvelte, és szívesen látta szalonjá-
ban, ahol a felvilágosodás korabeli 
értelmiségi ifjúságával is találkoz-
hatott. Baróti Szabó Dávid, Kazin-
czy Ferenc és Batsányi 1787-ben megalapította az első magyar irodalmi 
társaságot (Kassai Magyar Társaság). Elindították a Magyar Museum 
(1788–1792) című irodalmi folyóiratot – az első ilyet Magyarországon. 
A francia forradalom eszméinek nagy híve lett. 1792-ben a Magyar Mu-
seumban megjelent A franciaországi változásokra című verséért felje-
lentették, nézetei miatt 1793-ban elbocsátották állásából. Megvádolták 
a Martinovics-mozgalomban való részvétellel is, a perben tisztázódott 
ugyan, mégis egyévi börtönre ítélték „veszedelmes elvei” miatt. Előbb 
a budai, majd a kufsteini börtönben raboskodott.
Szabadulása után Bécsben vállalt hivatalt. 1805-ben vette feleségül 
Baumberg Gabriellát, az ünnepelt osztrák költőnőt. Mikor Napóleon 
császár 1809-ben bevonult Bécsbe, Batsányi a szabadítót remélte ben-
ne. Ő fordította le Napóleon kiáltványát, melyben az osztrákoktól való 
elszakadásra szólítja fel a magyarokat. A békekötés után kivonuló 
franciákat követve még ebben az évben Párizsba költözött, Napóleon 
évi 2000 frankos anyagi támogatást nyújtott neki.
A császár bukása után Batsányi jelentkezett a Párizsba bevonuló oszt-
rákoknál, akik 1815-ben a spielbergi börtönbe vetették, majd 1816-ban 
a feleségével együtt internálták: szigorú rendőri felügyelet mellett élt a 
felső-ausztriai Linzben. Hitvesének elvesztése után egyre nehezedőbb 
magányban élt 1845. május 12-én bekövetkezett haláláig. 1843-ban, 80 
éves korában a Magyar Tudományos Akadémia felvette levelező tagjai 
közé.

Török János közgazdász
(Tapolca, 1809–1874)

Török Antal tanító és Morvai Vik-
tória fia. Tanulmányait Keszthe-
lyen, Budán, Pesten és Grazban 
a Johanneumban végezte, utóbbi 
intézetben főként természettudo-
mányi, matematikai és gazdasági 
szakon. Ezután 1830-tól Eszterházy 
Miklós herceg uradalmi igazgató-
ságánál Kismartonban működött. 
Ez időben (1832–1837) kezdődött 
kapcsolata a Magyar Gazdasági 
Egyesülettel. Klauzál Imre Török 
Jánost a gazdasági egyesület min-
den közgyűlésére magával vitte 
Pestre; később az egyesület titkára 
lett. Az MTA 1841-ben levelező tagjának választotta. Az 1840-es évek-
ben a magyar gazdák szervezésével szerzett érdemeket.
1844-ben az ország nádora részéről megbízást kapott Németországban 
a hűbéri és birtoklási viszonyokra vonatkozó adatok, valamint az isko-
lákra és közművelődési intézményekre vonatkozó törvények és rend-
szabályok összegyűjtésére. Részt vett a szabadságharc küzdelmeiben, 
ezért később Pesten, majd az aradi várban volt fogságban. 1866-ban 
országos főlevéltárnokká nevezték ki. Könyvtárát kevéssel halála előtt 
a szatmári püspöki birtokába bocsátotta. A pápai szent Gergely-rend 
lovagja volt; a török Medsidi-rend vitéze; számos hazai és külföldi gaz-
dasági jellegű egyesület tagja. Cikkeiben emelkedett stílusban buzdí-
tott egyrészt a hagyományok tiszteletére, másrészt a józan haladásra.

Cserhát József költő
(1915–1969)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben, Balsán született. Ősei több 
nemzedéken át uradalmi cselédek 
voltak. Apja kocsmárosként és hen-
tesként működött. Tanulmányait 
Balsán, Vencsellőn, Nyíregyházán, 
Békésen, Szegeden, Kolozsváron és 
Budapesten végezte. Korán kezdte 
írói pályáját, első verseit a Magyar 
Csillag, az Erdélyi Helikon, a Kelet 
Népe, Sorsunk közölte. Részt vesz 
a Márciusi Front nevű írói kong-
resszuson, többek között Illyés 
Gyulával, Németh Lászlóval, Ko-
dolányi Jánossal együtt.
A háború után főként a Kortársban, az Élet és Irodalomban, a Jelenkor-
ban és az Életünkben jelentek meg írásai. 1957 és 1960 között a Tapolcai 
Városi Könyvtárat vezette, majd a Veszprémi Napló kulturális rovatá-
nak vezetője lett. Batsányi János és Baumberg Gabriella életútja nagy 
hatással volt rá a tapolcai évek alatt. Megszerette a költő házaspárt és a 
Batsányi-kultusz fáklyavivője lett. Megírta Batsányi Jánosról versét: A 
„Látó lángja” című költeményt.
A Nyugat késői nemzedékéhez is sorolják, de szorosan kötődik a népi 
írókhoz. A kortárs antológiákban való megjelenések mellett publicisz-
tikai írásai is jelentősek. Költői munkásságát, emlékét viszi tovább a 
Veszprémben megalakult Cserhát Művész Kör (1969), mely ma már 
Budapesten működik. Az országos szervezet díjakat alapított nevéről: 
Cserhát-díj, Cserhát Nívódíj I. II. III. Cserhát József Irodalmi és Művé-
szeti díj, Batsányi-Cserhát-emlékdíj. Cserhát emlékérem.

Marton László szobrász, Tapolca díszpolgára
(Tapolca, 1925- 2008)

Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes és 
Kiváló Művész, a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend tiszti keresztjével kitün-
tetett, Kossuth-díjas szobrászművész. 
Másfél száz köztéri alkotása található 
országszerte, egyedül Budapesten is 
negyvennél több. Szobrásztehetsége 
kora ifjúságában megmutatkozott, 
holott a környezetében nem éltek mű-
vészemberek. Zala megye ösztöndí-
jával, 1940–1946-ban a Magyar Ipar-
művészeti Iskolán folytatott tanulmányokat, majd 1946-tól 1952-ig 
a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán képezte magát, 
mesterei Pátzay Pál és Ferenczy Béni voltak, de a két szobrász mellett 
mesterének vallotta Bernáth Aurélt és Szőnyi Istvánt is.
Kora ifjúságától csak a szobrászatnak élt. Termékeny, sokat foglalkoz-
tatott alkotó volt, akit mind hazai, mind nemzetközi szinten elismer-
tek. Halála után a budapesti Szent István-bazilikában búcsúztatták, 
majd Szigligeten helyezték örök nyugalomra. Mellszobrát a hévízi 
Deák téren, 2011-ben avatták fel, azóta a város galériája is Marton Lász-
ló nevét viseli.
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– Földrajzi-közigazgatási értelemben 
hogyan határozható meg Tapolca helye, 
szerepe?
– Városunk a Tapolcai-medencében 
helyezkedik el, közigazgatási területe 
körülbelül 6300 hektárt ölel fel. Ebbe a 
külső településrészek – Diszel, illetve 
a Dobó lakótelep – is beletartoznak. A 
90-es években 22 ezer ember élt itt, a leg-
utóbbi választások alkalmával 16 300 főt 
számláltak. Jelentősen csökkent tehát a 
lakosság száma az elmúlt évtizedekben. 
Ezt az adatot támasztja alá az a tény is, 
hogy közel 7000 lakás van Tapolcán, és 
ha az átlagos négyfős családdal számo-
lunk, könnyen belátható, hogy akár egy 
28 ezer fős városban is élhetnénk. Csodá-
latos fekvésű helyen élünk, a Tapolcai- és 
a szomszédos Káli-medencét gyakran a 
magyar Provence-ként tartják számon. 
A környező tanúhegyek szemet gyönyör-
ködtetőek, az egykor aktív vulkanikus 
képződmények nyomán, a felszínre tört 
láva zsák formában megszilárdult, en-
nek eredményeként jöttek létre a Szent 
György-hegy egyedi látványt nyújtó or-
gonasípjai. A vulkanikus termőtalaj ide-
ális a szőlőtermesztéshez, nem véletlenül 
lettünk Magyarország egyik legnépsze-
rűbb borvidéke.

– Egy város és környezete életében meg-
határozó, milyen módon érhető el. Mi a 
helyzet ezen a téren Tapolcán?
– Közúton és vasúton is elérhető városunk, 
bár mindkét esetben volna még hová fej-
lődnünk. A 77-es főúton Veszprém irányá-
ból, a 84-esen pedig Sopron felől vagyunk 
megközelíthetőek. Meglátásunk szerint 
ez utóbbit célszerű lenne mielőbb autóút-
tá, vagy autópályává fejleszteni, biztosítva 
ezzel Bécs irányából a turistabarát útvo-
nalat a déli Balatonhoz, a Hévízi-tóhoz, 
gyógyfürdőinkhöz, és persze mindez Ta-
polca számára is kiugrási, fejlődési lehető-
séget jelentene. A gyorsforgalmi út hiánya 
jelentős kiesést okozott a vendégforgalom-
ban és a turisták számát illetően.
– Fontos számunkra a Tapolca-Keszthely 
vonal, mely a Balaton-parttal köti össze 
városunkat. A három fő becsatlakozás 
mellett kiemelt szerepet töltenek be kisebb 
útjaink is, melyek a hegyeket kötik ösz-
sze a Balaton-parttal. Vasúton térségünk 
ugyanebből a három irányból érhető el. 
Ezek közül a Balatonszentgyörgy-Keszt-
hely útvonal már villamosítva lett, de a 
Keszthely-Tapolca vonal még ma is várat 
magára.
– Kiemelt jelentőségűnek tartanánk to-
vábbá, a vasút fejlesztését is Bécs-Sopron 

irányából. A Balaton déli részének könnyű 
elérhetősége a térség gazdaságát rendkí-
vüli módon képes lenne dinamizálni. A 
német, osztrák turisták így átszállás nél-
kül juthatnának el az amúgy számukra 
rendkívül vonzó hazai üdülőterületekre. 
Ma gyakran a rossz közlekedési viszo-
nyok miatt döntenek más célállomások 
mellett.

– A víz mindig is meghatározó termé-
szeti és gazdasági kincs volt Tapolcán. 
Mit jelent ma ez a létfontosságú elem a 
város életében?
– A bauxitbányászat megszűnésével fo-
kozatosan visszatérnek a vizeink. A Ta-
polca-patak, az abba befolyó Kis Ámenta, 
az éledező Viszló-patak mind-mind kris-
tálytiszta vízzel táplálja a Balatont. A sok 
víznek persze pozitív és negatív hatásai 
is vannak, amit kezelnünk kell, legin-
kább pályázati források igénybevételével.

– Öt évtized alatt gyökeresen megvál-
tozott Tapolca gazdaságszerkezete. 
Milyen traumák érték a város munka-
erőpiacát, és hogyan hatottak ezek a 
mindennapokra?
– Az ipari tevékenység Tapolcán soha 
nem volt jelentős, mindig is a mezőgaz-

Egy fél évszázados jubileum arra kötelez bennünket, hogy megálljunk, visszatekintsünk, lerójuk tiszteletün-
ket elődeink előtt. Ugyanakkor egy ilyen állomás arra is alkalmas, hogy a múltat összekötve a jelennel képet 
alkossunk a máról, a jövőről. Tapolca város alpolgármesterét, Kozma Henriket arra kértük, kalauzoljon végig 
bennünket, bemutatva a település gazdasági és civil életét, a térségben betöltött szerepét, jövőre vonatkozó 
terveit.

A jövő a turizmusfejlesztés jegyében zajlik majd

Tapolca a gazdaság tükrében
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daság, azon belül is a szőlőtermesztés volt 
a húzó ágazat, és ehhez kapcsolódóan a tu-
rizmus. A belvárosi polgári lakóházak al-
jában ma is ott vannak a tágas borospincék, 
igaz java részük már használaton kívül van. 
Egykoron a környékben megtermelt szőlőből 
minőségi, Európa-hírű bor készült, aminek 
jelentős része a bécsiek jókedvéhez járult hoz-
zá. Ma már ez sajnos nem így van.
– Az ipari tevékenység egy része a vulkani-
kus alapanyagra, a bazaltra épített régen, és 
épít ma is. A természetes építőanyag kitűnő 
szigetelő tulajdonságokkal bír, a 80-as évek-
ben a KÖSZIG Könnyűbeton és Szigetelőgyár 
használta fel alapanyagként, ma – jóval mo-
dernebb technológiával – ugyanezt teszi a 
Rockwool üveggyapot gyártó részlege.
– Egy másik nyersanyag, a bauxit is, hosszú 
időn át meghatározója volt Tapolca iparának. 
A 60-as években költözött ide a bauxit vállalat 
központja, innen történt a műszaki irányítás, 
a bányák működésének felügyelete. Mindez 
pezsgő életet hozott a kisvárosba, a társaság 
jelentősszámú munkaerőt vonzott a térségbe, 
számukra lakásokat épített, így érezhetően 
megugrott a lélekszám. A rendszerváltást 
követően a központ Ajkára költözött, Tapol-
ca munkaerőpiacán nagy űrt hagyva maga 
után. A folyamatot az is felgyorsította, hogy a 
Hévízi-tó védelemében rendelettel szabályoz-
ták a vízkivételt. A vállalat az addigi techno-
lógiát nem folytathatta tovább, és ez számára 
újabb problémát jelentett.
– Ugyanilyen érvágás volt a város munkaerő-
piacán a honvédség átszervezése, az alakula-
tok – nálunk három is volt – leépítése. A Dobó 
lakótelep, ahol kifejezetten a honvédségi dol-
gozók és családjuk kapott helyett – gyakorla-
tilag kiürült. A katonasággal együtt költözött 
minden, és mindenki, Tapolcán pedig egyik 
napról a másikra megszűnt az összes olyan 
kisipari, kereskedelmi, szolgáltató tevékeny-
ség, amely a honvédség kiszolgálására épült.
– A kereskedelem amúgy is inkább a köny-
nyűipari termékek, az élelmiszer értékesí-
tésére korlátozódott, mint ahogy ma is, és a 
szolgáltató iparnak is csak egy-két ága nőtt 
nagyobbra, többségük a helyi igények kielé-
gítését célozza.
– A 2000-es évek bizakodással teli várako-
zással indultak, az európai uniós pályáza-

toktól sokat vártunk. Sajnos a ciklus végén 
azt látjuk, hogy más térségek elhúztak mel-
lettünk, a Tapolcai-medence – ha nem is tel-
jes mértékben, de – kimaradt az osztásból. 
Hátrányos helyzetbe kerültünk a környező 
kistérségekhez képest. Várpalota kistérsége 
egymaga több uniós forráshoz jutott (21 milli-
árd), mint Devecser, Sümeg és Tapolca kistér-
sége együttvéve (20 milliárd). De ugyan így 
elmondható, hogy Balatonfüred kistérsége 
önmaga 27 milliárdot költhetett fejlesztések-
re. Pedig Tapolca jelentős központi szerepet 
lát el a térségben mind a kulturális élet, mind 
a közigazgatás terén: önálló rendőrkapitány-
sággal rendelkezik, kormányhivatal műkö-
dik, a városra hárul a környéken élő 30-40 
ezer ember ellátása minden téren. A nyári 
szezonban ráadásul ez a szám megtízszere-
ződik, a turistákkal együtt olykor másfél mil-
lió ember elvárásainak kell megfelelnünk.

– Hogyan alakult a turizmus helyzete?
– A balatoni vendéglátás sokak megélhetését 
biztosítja, különösen a nyári időszakban. Az 
utóbbi években azonban komoly nehézségek-
kel kell szembe nézniük a vállalkozásoknak, 
mert a jól képzett, nyelveket beszélő szakem-
berek külföldre mennek dolgozni, egyre na-
gyobb mértéket ölt a munkaerőhiány.
– Turizmusunkat alapvetően meghatározza, 
de még inkább meghatározhatná európai, sőt 
világhírű Tapolcai-tavasbarlangunk, mely 
évente 150 ezer látogatót vonz. Sajnos egy 
2006-os kormányrendelet az ország vala-
mennyi barlangjának működtetését, így a mi-
énket is, a Nemzeti Park gondozásába adta. 
Ez nagy veszteség a városnak. Szeretnénk 
visszakapni az üzemeltetést, mert ez lehet a 
reális alapja a Veszprém megye fejlesztési ter-
veibe is belekerült tapolcai turizmusfejlesz-
tésnek. Most ugyanis úgy kellene versenyt 
futnunk, hogy a lábainkat gúzsba kötötték. 
Bízunk benne, hogy találunk megoldást en-
nek rendezésére.
– Nyolc év szünet után – mindenki nagy 
örömére - átadhatjuk az átépített és felújított 
strandot. Sajnos itt is korlátokba ütköztünk. 
A Hévízi-tó védelmében, egy kormányrende-
letben szabályozva, egyfajta védősávot húz-
tak a tó körül. Akik a körön belül esnek, kor-
látozott mértékben hasznosíthatják a vizüket. 

Eredetileg ez 15 kilométeres körzetet érintett, 
de sajnálatunkra ezt 25 kilométerre bővítet-
ték. Ebbe már Tapolca is beleesik. Ráadásul 
azzal, hogy a bauxitbányászat megszűnt, így 
a vízkitermelés nem veszélyezteti már a föld-
alatti vízkészleteket, úgy véljük, ennek a vé-
delemnek már nincs jelentősége. Mindehhez 
az is hozzátartozik, hogy a tapolcai meleg-
víz-készlet tudomásunk szerint nincs össze-
köttetésben a hévízi vizekkel. Ha ezt sikerül 
rendeznünk, új fejezetet nyithatunk – egy jó 
befektetővel közösen – Tapolca életében, a he-
lyi turizmus fejlesztésében.

– Miről szólnak a közeli és távoli jövő fej-
lesztési tervei?
– Fontosnak tartjuk a városban élők közérze-
tének folyamatos javítását, ennek érdekében 
fokozaton bővítjük, csinosítjuk a zöldterü-
leteket, parkolókat, játszótereket alakítunk 
ki. Csodálatos adottsága városunknak a 
Malomtó környéke melyet – a város más te-
rületeivel együtt – nemrégiben gyógyhellyé 
nyilvánítottak. Ezen területek turisztikai célú 
fejlesztésére a közelmúltban egy pályázatot is 
benyújtottunk. Az emberek ösztönösen von-
zódnak az éltető vízhez, ezért ebbe az irány-
ba egészen biztosan érdemes fejlődni.
– Nagy feladatot jelent a csapadékvíz-elveze-
tésének és a környék szennyvíztisztításának 
megoldása is. Ugyanígy probléma, hogy a 
hegyi utak egy-egy nagy esőzés után tönkre 
mennek. Helyreállítjuk őket, és minden kez-
dődik elölről. Beton vagy aszfaltozott útra 
nincs forrás, pedig az hosszú távon kifizető-
dőbb lenne.
– Az út- és vasútfejlesztésekről, a turizmust 
érintő fürdőfejlesztési tervekről már szót ej-
tettünk. Mindezeknek csak akkor van reali-
tása, hogy az országos és a megyei vezetők 
belátják, nem csak a megyeszékhelyeken él-
nek emberek, a kisvárosi polgárok épp úgy 
boldogulni szeretnének, az esélyt nekik is 
meg kell adni. Enélkül, a falvainkhoz hason-
lóan, a kisvárosaink kiüresednek, a fiatalja-
ink elvándorolnak. A kistelepülések nélkül 
pedig a magyar nemzet nem tud fejlődni. Az 
arányokra oda kell figyelni, és a kicsiknek is 
megadni a lehetőséget a boldogulásra.

Cseh Teréz
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Csermák József kalapácsvető, Tapolca díszpolgára
(1932 – Tapolca, 2001)

A nemesgulácsi kőfejtő csilléseként, tizenhét évesen vett először ke-
zébe atlétikai dobószámban használt ka-
lapácsot, de hamar kiütközött tehetsége. 
1950-től a Tapolcai Vasutas SK versenyző-
jeként kezdett aktívan sportolni, 1952-ben 
már a magyar válogatott tagjaként olimpiai 
bajnok és világcsúcstartó lett 60,34 méter-
rel. Ő volt a világon az első kalapácsvető, 
aki 60 méteren felül dobott. Egyéni legjobb 
eredményét – 64,23 métert – 1960-ban dob-
ta. Több egyesületben versenyzett, 1951-től 
a Tapolcai Lokomotív, 1955-től a Tapolcai 
Törekvés, 1957-től a MÁV TIAC atlétája. A 
sportolás mellett, 1957-ben érettségizett. 
1956-ban, a melbourne-i olimpia megnyitó-
ján ő vitte a magyar csapat zászlóját.
Aktív pályafutását 1962-ben fejezte be. 1967 és 1970 között a magyar 
atlétaválogatott dobóedzője volt. Tanítványai közül Zsivótzky Gyula 
az 1968. évi olimpián bajnoki címet nyert. 1989-ben a MOB tagja lett, 
Tapolcán a rendezvénycsarnok őrzi nevét.

Sümegi Pál régész, geológus
(Tapolca, 1960 -)

A debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetem (KLTE) Természet-
tudományi Karán diplomázott 
biológia-földrajz szakos középis-
kolai tanárként 1986-ban. Egyetemi 
tanulmányainak befejezése után 
bekerült tanársegédnek a KLTE 
Ásvány és Földtani Tanszékre. 
1992-től egyetemi adjunktusi be-
osztásba került. A földtudományok 
kandidátusa (PhD) tudományos 
fokozatot 1997-ben érte el.  2000-ig 
oktatott a KLTE-n, még ebben az 
évben docensi kinevezést nyert, és elvállalta a SZTE Földtani és Ős-
lénytani Tanszékének vezetését.
Már tanszékvezetői évei alatt végezte el a régész szakot a 2000-es évek 
végén, hiszen a régészet egyik nélkülözhetetlen segédtudománya a 
földtannak és az őslénytannak. 2009-ben érte el az akadémiai doktori 
fokozatot (DSc) Magyarország negyed-időszak végi környezettörténe-
te c. disszertációjával, melynek eredményei részben a földtudomány 
és a régészet határterületén születtek, s így mindkét szaktudomány 
területére nézve fontosak. A földtudomány és a régészet fontosságát 
ismeretterjesztő előadások formájában is terjeszti, különböző rádió és 
televízió műsorokban. A tehetséggondozásban is komoly sikereket ért 
el: az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákra (OTDK) készülő 
egyetemi hallgatók felkészítése során kifejtett tevékenységét az OTDT 
mestertanári kitüntetéssel jutalmazta 2013-ban.

A rock nővérek
Tóth Vera.  (Tapolca, 1985 -)

A 2003/2004-es Megasztár 
győzteseként vált híressé. 
2005-ben Bravo Otto-díjat 
kapott. A Megasztár óta 
Budapesten él. Már egé-
szen kiskorától énekel. 
Szülővárosában, Tapolcán 
rendszeresen fellépett, 
majd megismerkedett 
Völler Adél énektanárnő-
vel. 2003-ban jelentkezett 
a TV2 tehetségkutatójába, 
a Megasztár 1. szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 
előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt című slágerével 
pedig a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, 
végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavaz-
ták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé. 2015-ben 
az énekesnő bekerült A Dal Eurovíziós Nemzeti Dalválasztó Show elő-
döntőjébe Gyémánt című dalával.

Tóth Gabi, (Tapolca, 1988–) 
Tóth Gabi 2004 őszén indult a Megasztár második szériájában, ahol a 
harmadik helyezést szerezte meg, s egyben ő volt a legjobb helyezést 
elért női előadó. Ezáltal elnyerte a „2005 legjobb női hangja” címet. 
2012-ben elindult A Dal című műsorban, melynek keretén belül a né-
zők és a szakmai zsűri kiválasztotta, hogy ki képviselje Magyarorszá-
got a 2012-es Eurovíziós Dalfesztiválon. Tóth Gabi egészen a döntőig 
jutott a Nem kell végszó című dalával, de győzni végül nem tudott. 
2013-ban az X-Faktor egyetlen női mentora volt. Ugyanebben az évben 
felvette az Éjjel-nappal Budapest című tv-sorozat főcímdalát. Egy évvel 
később, 2014-ben is visszatért a tehetségkutató műsorba, továbbra is 
mentorként.

Szalai Gyöngyi párbajtőröző, (Tapolca, 1968 -)

Tapolcán végezte alap- és középfokú 
tanulmányait. Párbajtőr vívó sporto-
lóként mindvégig tapolcai színekben 
versenyezett, olimpiákon és világbaj-
nokságokon képviselte a várost. Hét-
szeres világbajnok, 1996-ban egyéni-
ben olimpiai bronzérmet szerzett.
Sportmenedzseri, majd vívó szakedzői 
diplomát szerezett a Testnevelési Főis-
kolán. Ezt követően 2008-ban testne-
velő tanári szakon diplomázott a Sem-
melweis Egyetemen.
Jelenleg a tapolcai Batsányi János Gimnáziumban dolgozik testnevelő-
ként, mellette az SZL BAU-Balaton Vívóklub edzőjeként az utánpótlás-
neveléssel foglalkozik igen eredményesen.  2002- 2006. között alpolgár-
mestereként vett részt Tapolca város irányításában.

Híres tapolcaiak

Boczkó Gábor párbajtőröző, (Tapolca, 1977–)

Világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar párbajtőrvívó.
Az 1996-os junior világbajnokságon aranyérmes, az Universiade-n csa-
patban ezüstérmes volt. A felnőtt Eb-n első helyen végzett, címét 2002-
ben és 2003-ban megvédte Eb elsőségét. A 2004-es olimpián csapat-
ban ezüstérmet szerzett. 2006-ban az Európa-bajnokságon csapatban 
aranyérmes lett, júliusban pedig megnyerte a 2005–2006-os világkupa-
sorozatot. 2007-ben csapatban megvédték kontinens elsőségüket, a vi-
lágbajnokságon pedig a dobogó harmadik fokára állhattak. A 2008-as 
Eb-n csapatban ezúttal ezüstérmesek lettek. Az olimpián egyéniben az 
elődöntőig jutott, végül negyedik helyezést ért el.
A 2009-es Eb-n egyéniben bronz-, csapatban aranyérmet nyert. A vb-n 
csapatban ezüstérmet szerzett. 2010-ben BEK-győztes lett a Honvéd-
dal. Az Európa-bajnokságon egyéniben ezüst-, csapatban aranyérmes 
lett. A vb-n egyéniben és csapatban is bronzérmet szerzett. A 2011-es 
Eb-n csapatban ezüstérmes volt, a világbajnokságon második helyen 
végeztek. 2012-ben a csapat vb-n bronzérmes, az Eb-n pedig ismét 
ezüstérmet nyertek. A 2013-as Eb-n, csapatban sorozatban harmadik 
ezüstérmét nyerte meg. A Budapesten rendezett 2013-as vívó-világbaj-
nokságon világbajnok lett az Imre Géza, Rédli András és Szényi Péter 
alkotta magyar férfi párbajtőrcsapattal.
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– Milyen szakterületen dolgozott megvá-
lasztása előtt?
- Tapolcán, a Deák Jenő Kórházban kezd-
tem a belgyógyászaton, utána a sebészetre 
kerültem át aneszteziológiai szakasszisz-
tensként, másodállásban pedig az országos 
mentőszolgálatnál dolgoztam mentőápoló-
ként. Ajkán, Pápán is besegítettem, hiszen 
a szakmám hiányszakmának számított már 
akkor is, és most is az. A választások után 
sem hagytam fel az egészségügyi tevékeny-
séggel, önkéntesként dolgoztam például Ta-
polcán, a mentőállomáson, a közelmúltban 
pedig elmentem Ózdra, ott vállaltam fel-
adatot a műtőben. Szerintem akkor hiteles 
egy politikus - aki az egészségügyből jött -, 
ha benne dolgozik, hiszen csak így látja a 
belső problémákat.

– Például?
– Az elmúlt időszakban nagy fejlesztési for-
rások érkeztek az egészségügy területére, 
közel 500 milliárd forintról van szó, mely 
kórházfelújításokat, új mentőállomások épí-
tését, vagy a meglévők korszerűsítését tette 
lehetővé. Erre óriási szükség volt, hiszen az 
elmúlt 25 évben nem fordítottak jóformán 
semmit egészségügyi fejlesztésekre, csak 
elvonások történtek. Az érem másik oldala, 
hogy amikor felújították a kórházakat, nagy 
részben elmaradt a bútorzat és az eszközök 
cseréje, és nem számoltak az amortizáció-
val sem. Sok kórházban a 40 évvel ezelőtt 
vásárolt ágyakon fekszenek a betegek. Az 
ő biztonságukhoz, kényelmükhöz és ellátá-
sukhoz hozzátartozik az is, hogy olyan bel-
ső infrastrukturális fejlesztések legyenek 
- akár a diagnosztikai hálózat fejlesztését, 
a röntgenbeszerzések, az ágyak korszerű-

ségét vesszük alapul -, amelyek nagyban 
hozzájárulnak gyógyulásukhoz. Németor-
szágból most sikerült egy nagyobb szállít-
mányt - ágyakat, gyógyászati eszközöket 
- szerezni az ózdi kórháznak, a következő 
tételt Ajka kapja.

– A tapolcai kórház is megújult. Itt is ha-
sonlóak a gondok?
– Valóban, két lépcsőben 2,3 milliárdos 
beruházás valósult meg a Deák Jenő Kór-
házban. Az első lépcső a tüdőrehabilitációs 
szolgáltatások fejlesztése volt, erre a célra 
egy komplex, új szárnyat építettek, ami na-
gyon szépen sikerült. A második ütemben 
lezajlott a struktúraváltás, ami az ott meg-
lévő aktív osztályok megszüntetését, és az 
egynapos sebészet fejlesztését jelentette, és 
ezen belül is voltak felújítási munkák. Ki-
alakítottak egy sebészeti műtőt, amely kis 
mérete miatt nem műtőként üzemel, hanem 
gyógykezelő helyiségként, de ettől függet-
lenül zajlanak ott műtétek. Az elképzelés az 
volt, hogy ezzel az átalakítással gazdaságo-
sabbá tehetik a kórház működését, viszont 
az elmúlt évek tapasztalata az, hogy ez nem 
sikerült, hiszen ugyanúgy felhalmozta az 
adósságállományt az önkormányzat cégei, 
és a beszállítók felé. Most már két éven 
keresztül kétszer is volt adósságkonszoli-
dáció, először 2015 végén, és most is sike-
rült az államtitkár úrnál kilobbizni, hogy a 
vismajor alapból a tapolcai kórház kaphas-
son 48 millió forintot. Ennyi adósság hal-
mozódott fel ugyanis csak az önkormány-
zat cégei felé.

– Hogyan termelődhetett újra az adósság-
állomány?

– Látni kell, hogy ez a közétkeztetést és a 
távhőszolgáltatást érinti. A kórház konyhája 
biztosítja mintegy kétezer főnyi diák és idős 
ember étkeztetését, a kórházi ellátás mind-
össze napi 150 adagot jelent. Nem hiszem, 
hogy ennek a nagyon fontos városi feladat-
nak a létét veszélyeztetni kéne. Egy kórház 
büdzséjében ez nem egy óriási tétel, ráadá-
sul egy éven keresztül halmozódott fel.

– Milyen szakemberekre lenne szükség a 
kórházban?
– Orvosra és ápolónőkre. Ugyan nem volt 
nagymérvű fluktuáció az utóbbi években 
középkáderi szinten, viszont az orvosok 
hiánya meglátszik. Tárt karokkal várnának 
sebészeket, például az egynapos sebészet 
felfuttatására, kellene szemész, bőrgyó-
gyász, valamennyi manapság országos hi-
ánycikk.

- Választókerületében milyen a háziorvo-
si ellátás?
– Hála Istennek ebben még nincsenek 
problémák Tapolcán és járásában. Viszont 
sok orvos van nyugdíj közelében, és hiába 
üzemeltetnek jó praxisokat, nagyon nehéz 
rá olyan fiatalt találni, aki letelepedne és át-
venné azt. Bár a kormánynak most van egy 
csomagja, mely minimális kamatozású hi-
telt kínál a praxisjog kiváltására, de orszá-
gos gond a humán erőforrás hiánya: kínálat 
van, kereslet nincsen.  Akkor lesznek nagy 
problémáink, ha ezek az idősebb orvosok 
azt mondják, belefáradtak, nem bírják to-
vább. Ha addig nem tudjuk őket pótolni, 
veszélybe kerülhet a lakosság háziorvosi 
ellátása.

Veér Károly

Rig Lajos huszonkét évig dolgozott az egészségügyben, így értelemszerű, hogy mióta a Jobbik színeiben, 2014-ben egyé-
ni országgyűlési képviselői mandátumot szerzett a Veszprém megyei 3-as számú választókerületben, különösen odafi-
gyel erre a területre. Vele beszélgettünk Tapolca és környéke egészségügyének aktuális kérdéseiről.

A Deák Jenő Kórház és az egészségügy Tapolcán

Orvosokra és ápolókra lenne szükség
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– Milyen jellemzőkkel bír Tapolca és 
térsége a közbiztonság tekintetében?
– 54 településre terjed ki az illetősé-
günk, a Tapolcai és a Sümegi járás tele-
püléseinek biztonságáért felelünk. Az 
egykori rendőrőrs, majd később rend-
őrkapitányság a jelenleginél mostohább 
körülmények között és jóval kisebb lét-
számmal működött. 1988-ban költözött 
jelenlegi székházába. A testület azóta 
számtalan átszervezésen ment keresz-
tül, létszáma a területen élők minden-
kori lélekszámához igazodott, ami jó 
ideje 50 ezer fő körül mozog. A nyári, 
idegenforgalmi szezon természetesen 
ezt jelentősen megnöveli, de erre már 
felkészültek vagyunk.
– Ha visszatekintünk, azt látjuk, hogy 
mindig kiegyensúlyozott közbiztonság 
jellemezte a térséget, annak ellenére, 
hogy a lakosság összetétele a gazdasági 
környezet hatására  folyamatosan vál-
tozott. Nagyobb kiugrás csupán a rend-
szerváltást követően volt megfigyelhető, 
de itt is csak a megyére jellemző tenden-
ciákat érzékelhettük, nem voltak kirívó 
eredmények sem negatív, sem pozitív 
irányban.
– A 2000-es éveket már az idegenforga-
lom térnyerése jellemezte, így az ehhez 
kapcsolódó bűncselekmény-típusok ke-

rültek előtérbe, de ez sem volt jelentős 
mértékű. Pontos kimutatásaink 2011-től 
vannak - akkor sajnos elég magas szá-
mokkal dolgoztunk országos szinten is 
-, így ezeket tekintjük egyfajta bázis-
nak. A jó hír, hogy mostanra a jogsér-
tések, különösen a vagyon elleni bűn-
cselekmények száma pozitív irányban 
változott. A lopás, a betöréses vagy a 
gépkocsi lopás szépen lassan, évről évre 
kevesebb lett, mára egyes területeken 
40-50%-os csökkenést tudunk felmu-
tatni. Már megvannak a tavalyi, egész 
évre vonatkozó statisztikáink, és büsz-
kén számolhatunk be arról, hogy na-
gyon jó közbiztonsággal bíró területen 
élhetünk. Azon ritka rendőrkapitánysá-
gok közé tartozunk, akiknek a legfőbb 
problémája, hogyan szervezze át a város 
közlekedését.

– Hogyan sikerült mindezt elérniük?
– Röviden megfogalmazva: összefogás-
sal. A mindenkori önkormányzati veze-
téssel szakmai kapcsolatot építettünk, 
könnyen megtaláltuk így az összhan-
got. Hasonlóképpen társadalmi szerep-
vállalásaink során is ezt tartottuk szem 
előtt. A szórakoztatás mellett gondot 
fordítottunk a bűnmegelőzésre, a felvi-
lágosításra. Hivatalból részt veszünk a 

városi rendezvényeken, fesztiválokon, 
saját magunk nyílt napokat, fórumokat 
szervezünk. Ott vagyunk az óvodák-
ban, iskolákban. Az emberek elfogadták 
a rendőreinket, partnerként tekintenek 
rájuk. Elértük, hogy a közöny helyett 
odafigyelnek egymásra, jelzik, ha vala-
mi szokatlant, gyanúsat észlelnek.
– Óriási előnyt jelentenek a térfigyelő 
kamerák is, visszatartó erejük van, a 
bűnözők kerülik ezeket a területeket.
– Egyedi kezdeményezéseink is vannak, 
például - önkéntes alapon - nyilvántar-
tásba vettük az itt élők kerékpárjait. Le-
fotóztuk, és egy saját nyomtatású matri-
cával láttuk el őket. A rendszer kitűnően 
működik, a narancssárga, virító matri-
cás bringák senkinek sem kellenek. 
Évente mindössze 2-3 biciklit lopnak el, 
azt is rövid időn belül megtaláljuk.
– Ez egy kisváros, szinte mindenki is-
mer mindenkit, fontos, hogy figyeljünk 
egymásra, együtt tudjunk élni, össze 
tudjunk tartani. A jubileumi városava-
tó azért is különleges a számomra, mert 
én is éppen most töltöm be az ötvene-
dik életévemet. Öröm számomra, hogy 
arról számolhatok be, hogy munkánk 
eredményeként egy nyugodt, biztonsá-
gos kisvárosban élhetünk.

-réz

Tapolca város rendőrkapitánya, Rausz István, rendőralezredes nem kis büszkeséggel számolt be lapunknak 
az elmúlt években elért sikereikről, eredményeikről. A várossá nyilvánítás ötvenedik évfordulója kapcsán be-
szélgettünk a térség biztonságáról, a lakosság, a város és a védelmét szolgáló szervezet kapcsolatáról, az 
együttműködés lehetőségeiről.

A térfigyelő kamerák és a lakosság partnersége nagy előny

Tapolca jeles közbiztonságból

TAPOLCA
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A bevezetésből is kiderül, hogy a Tapolcán 
a sorozatos tűzesetek kényszerítették a vá-
ros vezetését, hogy a szervezett tűzoltást, az 
ősi ellenséggel szembeni harcot a tűzoltóság 
megalakításával oldják meg. A XIX. század 
közepén kezdődtek meg azok a törekvé-
sek, amelyek 1869-ben a Tapolcai Önkéntes 
Tűzoltó Egylet létrehozásához vezettek. Az 
Egylet alapító okiratát 1871-ben Zala megye 
akkori főjegyzője terjesztette fel a Belügy-
minisztériumba. A Dunántúlon megalakult 
Önkéntes Tűzoltó Egyletek közül a tapolcai 
volt a harmadik. Az Egylet első parancsno-
ka Hajós Mihály főjegyző volt.
1925. június 21-én a képviselőtestület ren-
delete alapján megalakult Tapolcán a kö-
teles tűzoltóság. Az elkövetkező években 
kevés fennmaradt írásos anyag lelhető fel a 
múltból, mert a világháború háttérbe szorí-
totta a hírközlést és a propagandát. A tűz-
oltóság tagjai mind a katonai szolgálataikat 
teljesítették.
1954-ben a tapolcai Községi Tanács meg-
szüntette az önkéntesekből álló tűzoltósá-
got, és helyette községi tűzőrséget hozott 

létre. 1958-ban megépült az új tűzoltószer-
tár. 1963-tól 1988-ig Starcsevics Lajos volt 
a parancsnok, aki lelkiismeretes, már-már 
megszállott emberként épített fel egy olyan 
egyesületet, amelyet példaként emlegettek 
szakmai berkekben.
1996-ban a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó 

Egyesület, Tapolca Város Önkormányzata, 
és a környéken lévő települések megalakí-
tották a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes 
Tűzoltóságot. Parancsnoka 2003-ig Pimper 
László volt, őt Sárközi Roland váltotta, aki 
a mai napig ellátja ezt a tisztséget.

TO

Tapolca történetében, mint a régi írások mutatják, a tűz okozta katasztrófák nagy szerephez jutottak. Hogy a századok 
során hányszor égett le a város, azt csak a régi kövek tudnák elmesélni, melyek itt-ott az építkezések, ásatások során 
előkerülnek. Amit a krónikákból tudunk, hogy 1743-ban és 1782-ben tűzvészek pusztították a várost. 1842-ben és 1854-
ben ismét maradandó nyomokat hagyott a „vörös kakas”. 1863-ban egy szélviharban keletkezett tűz, mely csaknem az 
egész várost leégette.

20 éves a Tapolcai Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság

A lánglovagok a város életének kulcsszereplői

Élénk civilélet Tapolcán
Tapolcán kivétel nélkül valamennyi civil-
szervezet – legtöbbjük már hosszú évek óta 
– erős, összetartó kis közösség, mely a saját 
célkitűzéseinek megvalósítása mellett, aktí-
van dolgozik a városért is, együttműködve 
az önkormányzattal. Hálózatuk átszövik a 
város minden területét. A Vállalkozók Terü-
leti Ipartestülete ha kell, hallatja a vélemé-
nyét, mecénás szerepet vállal, összetartja a 
vállalkozókat, komoly erőt képviselve ezzel. 
A Városszépítő Egyesület és szakosztályai 
- ifjúsági tagozat, Nőklub-, a Városért Egye-
sület, a Tanúhegyek Egyesülete, a Tapolca 
Város Épített és Természeti Környezetéért 
Alapítvány rendezvényekkel, helyi mozgal-
mak indításával sokat tesz Tapolca életének 
fellendítéséért. Remek példa a civilek ösz-
szefogására a közösen létrehozott, és ha-
gyománnyá vált városi farsangi karnevál, 
a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom új-
raélesztése, a nyári virágosítási, téli adventi 
díszítő verseny életrehívása.
Tapolcának két különálló városrésze is van. 
A Dobó lakótelepen, az ott élő családokért 

létrejött egyesület, Diszelben pedig a TIED 
Talentum Ifjúsági Egyesület tesz annak ér-
dekében, hogy pezsgő élet legyen a város 
magján kívül is. Nagy létszámú a Tapolca és 
Környéke Nyugdíjas Egyesület, melynek leg-
nagyobb rendezvénye a Nagyszülők-Unokák 
találkozója minden nyár elején. A Honvéd 
Bajtársi Egyesület tatja össze a katonaözve-
gyeket, a nyugállományú tiszteket, a hon-
védség volt dolgozóit. Különleges munkát 
végez az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely 
Alapítvány. Amellett, hogy a gyepmesteri 
feladatokat ellátják, állatmentő tevékenysé-
gükért, jó működésükért 2013-ban hivatalos 
országos elismerést is kaptak.
Több művészeti csoport is alapítványi vagy 
egyesületi formában dolgozik, így a Tapolcai 
Ifjúsági Fúvószenekar, a modern- és néptánc-
együttesek. Az utóbbiak igen nagy múlttal 
rendelkeznek, sokat tesznek népi kultúránk 
ápolásáért, az utánpótlás nevelésért.
Szakterületén jelentős munkát fejt ki a Tapol-
cai Plecotus Barlangkutató Csoport a város 
alatt húzódó barlangrendszer felderítésével, 

a Tapolcai Repülő Egyesület pedig a reptér 
élettel való megtöltésével. A hagyományőr-
zés területén fejt ki országosan is elismert 
munkát a Tapolcai Honvéd Kulturális Egye-
sület, a Radetzky Hagyományőrző Huszár-
egyesület helyi szervezete, a Rozsdamarók 
Veteránmotor Egyesület, az Országos Bányá-
szai és Kohászati egyesület tapolcai csoport-
ja. 
Igen fontos szociális jellegű, hiánypótló 
munkát végez az Értelmi Fogyatékosok Or-
szágos Szervezetének helyi csoportja, és 
az Én Világom Szülői Klub, mely az autista 
gyermeket nevelő családokat segíti. 
Jelentős a városban a sportegyesületek szá-
ma. A legnagyobb a Tapolcai Városi Sport-
egyesület. A Honvéd SE az egyre népszerűbb 
futást kedvelőket gyűjti egybe. Országos, sőt 
világhírűek a TVSE sakkozói, az SZL Bau Ba-
laton vívóklub párbajtőrözői.
Az egyik legrégebbi civil szervezete a város-
nak a Tapolcai Finn Barátok Köre. Az egye-
sület munkája nyomán lett Tapolca testvér-
városa a finnországi Lempäälä.
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– 2004-ben vásárolta meg a házat a bányatársa-
ságtól a város – tájékoztat az intézményveze-
tő -, és jómagam is ekkor kerültem ide dolgozni. 
Három évvel ezelőtt, a városközpont-rehabilitá-
ciós pályázatának keretében sikerült felújítani 
az épületet. Ez elsősorban a 227 főt befogadó 
színháztermünket érintette, megújult a belső 
dizájn, a hang- és fénytechnika, de kicserélték a 
nyílászárókat, a kazánt, és korszerűsödött a fű-
téstechnika is.

Az intézményben pezseg az élet, a vezető 
naptárából látszik, hogy egymásnak adják 
a kilincset a különböző csoportok. Itt mű-
ködik a képzőművész kör, a kamarakórus, 
a népdalkör, a színjátszó, és a musical szín-
pad. A művészeti csoportok mellett folt-
varró klub, sakkszakosztály, hastánc- és 
jógatanfolyam, baba-mama és kismama 
klub, néptánc oktatás, bridzsklub, nyug-
díjas klub, diabetikus klub, bélyeggyűjtő 
és ulti klub, valamint rengeteg tanfolyam 
színesíti a kínálatot. A bevétel növelésének 
érdekében emellett termeiket rendszeresen 
bérbe adják különböző szervezeteknek, és 
helyt adnak városi rendezvényeknek, vagy 
a Pelion Hotel nagyobb létszámú konferen-
ciáinak is.

- A mi feladatunk a színházi élet szervezése is – 
teszi hozzá Boglárka -, tíz éve minden évadban 
5-6 előadásból álló felnőtt, és három alkalmas 
gyermek bérletet hirdetünk. Van komolyzenei 
bérletünk is, a Filharmóniával van kapcsolatunk, 
melynek keretében felnőtt és diákelőadásokat tar-
tunk. A színházi vonalon azokra a teátrumokra 
számíthatunk, akik tájelőadásokra rendezkedtek 
be.

A nyár Tapolcán is a fesztiválokról szól. Bár 
nehéz versenyezniük a közeli, Balaton-parti 
kínálattal, hangulatos vízi színpaduk és ha-
gyományos rendezvényeik komoly tömege-
ket vonzanak a városba. A nyári fesztiválok 
közül a legnagyobb a 
Tapolcai Ünnepi Na-
pok és a Borhét, melyet 
idén augusztus 16. és 
21. között rendeznek 
meg. Augusztus 20-án 
persze lesz tűzijáték, 
a hagyományos pör-
költfőző verseny sem 
maradhat el, valamint 
családi- és gyermek-
programokat is szer-
veznek. A szórakozás-
ról többek közt a Bikini, 
a Kelemen Kabátban, a 
Mystery Gang és a Hő-
sök zenekar gondosko-
dik.

- Kiállításaink és külön-
böző előadóestjeink is 
sokakat vonzanak – zárja 
a beszélgetést az intéz-
ményvezető -, a látogatók 
szinte belebotlanak a kép-
zőművészeti alkotásokba, 
hiszen ezek az aulában, 
a bejárattal szemben lát-
hatók. Kollégáimmal azt 
a célt tűztük magunk 
elé, hogy a hagyományok 
őrzése mellett a magunk 
módján megpróbáljuk egy 
kicsit alakítani a tapolca-

iak ízlését, és a felgyorsult digitális világban a 
klasszikus értelemben vett kulturális értékeket 
szeretnénk átadni számukra. Ez egy nagyon 
szép, de nehéz feladat, és mi örömmel vállaljuk 
ezt a kihívást.

Néhány évtizede a város kulturális életét a vasút, a honvédség, illetve a bánya által fenntartott intézmények határozták 
meg. Miután megszűnt tevékenységük, értelemszerűen átalakult az intézményrendszer is. Az önkormányzati tulajdonú 
Tapolca Kft. fogja össze az egyes részegységeket, gazdasági, műszaki hátteret adva a telephelyeknek. A kulturális élet 
fő szervezője a tavasbarlanggal éppen szemben álló Tamási Áron Művelődési Központ. Vezetőjével, Barczáné Tóth Bog-
lárkával beszélgettünk.

Bérletek, fesztiválok, kiscsoportok

Pezsgő kulturális élet Tapolcán
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Az intézmény muzeális elődje, a Tapolcai 
Városi Múzeum 1987-ben jött létre, de már 
1981-től létezett, kezdetben mint Veszprém 
megye iskolatörténeti tárgyi és dokumentá-
ciós anyagát gyűjtő, feldolgozó és bemutató 
intézmény, Pedagógiai Gyűjtemény néven. 
A két önálló intézmény összevonására 
1996-ban került sor, majd a szervezet 2006-
ban felvette mostani nevét.

A könyvtár
A város központjában, a Fő tér mellett ta-
lálható. Az egykori Pártszékház részben át-
alakított épületében kulturált körülmények 
között várja az olvasni és a kikapcsolódni 
vágyókat. Jelenleg több mint 100 ezer kötet 
található a polcokon. Az állománygyara-
pítás folyamatos, az olvasók a legfrissebb 
könyveket is megtalálják. Közel 180 féle 
napi- és hetilap valamint folyóirat áll in-
gyenesen a friss információkra szomjazók 
rendelkezésére.
A gazdag Helyismereti Gyűjtemény hasz-
nos információforrás a település és kör-
nyéke történelme iránt érdeklődőknek. A 

felnőtt részlegben egész évben változatos 
programok: irodalmi estek, beszélgetések, 
előadások és zenei produkciók várják a 
látogatókat. A gyermekrészlegben szakkö-
rök, kézműves foglalkozások, vetélkedők 
és versenyek zajlanak szinte folyamatosan.

A múzeum 
Tapolca történeti központjában, a Malomtó 
fölött magasodó Templom-dombon találha-
tó. A bejárat a római katolikus templom fe-
lőli oldalon az ókori és középkori falmarad-
ványok mellett lelhető fel. Jelenleg három 
állandó és egy időszaki kiállítás tekinthető 
meg az épületben, melyet a köznyelv „Kán-
torház” néven is ismer.
A jelenlegi épület az 1800-as évek elején 
épült iskolának, de helyén már 1733-ban 
is zsúppal fedett iskolaépület állt. 1884-ig 
folyt oktatás a falak között, később a kato-
likus kántortanító szolgálati lakása lett. Az 
1980-as évek óta múzeumi célokat szolgál. 
Falai között iskola- és taneszköz-történeti 
kiállítás, valamint egy Batsányi emlékszo-
ba található.

A pincében berendezett Lapidáriumban, 
valamint az udvaron a város történelmének 
kőemlékei láthatóak. 2018-ig látogatható 
az első világháború emlékére összeállított 
helyi vonatkozású anyagokat bemutató ki-
állítás. A tervek szerint néhány éven belül 
megvalósul egy állandó helytörténeti ki-
állítás is egy új helyszínen, tovább bővítve 
ezzel Tapolca kulturális látnivalóinak sorát. 
A gyerekcsoportoknak lehetőségük van 
különböző tematikájú múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon is részt venni.
Említésre érdemes még a Szent Antal Bor-
múzeum, ami a Malomtó partján található. 
Egykor ez a múzeum saját kiállítóhelye-
ként jött létre. Az itt bemutatott szőlészet-
borászat-történeti tárgyak nagy része ma is 
a múzeum tulajdona.
A könyvtár hétköznapokon (hétfő kivételé-
vel) 10-18, szombaton 9-13 óráig tart nyitva. 
A múzeum május 1-jétől augusztus 31-ig 
keddtől szombatig 10-17 óráig, szeptember-
től április végéig pedig 10-16 óráig tekint-
hető meg.

TO

Tapolcán már az 1870-es években létezett könyvtár a Gazdasági Felsőbb Népiskolában, az első közkönyvtár pedig 
1902-ben jött létre. A mai könyvtár elődje 1949-ben letéti népkönyvtárként alakult pár száz kötettel. 1953-tól községi 
könyvtárként, majd 1956. január 1-jétől már Járási Könyvtár néven működött, melyet 1966. április 1-jétől Városi-Járási 
Könyvtárnak neveztek. A járások megszűnésekor neve Városi Könyvtárra módosult.

Százezer kötet és rengeteg kiállítás

A Wass Albert Könyvtár és Múzeum
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– Mi az, ami ötven év alatt sem válto-
zott, amit azóta is a legvonzóbbnak 
találnak Tapolcán az ide érkezők?
– A Tapolcai-tavasbarlanghoz már a 
60-as években is turistabuszokkal, szer-
vezetten érkeztek az emberek, és ma is 
évente több mint százötvenezren dön-
tenek úgy, hogy ellátogatnak ide. Nem 
véletlen tehát, hogy 21 évvel ezelőtt az 
elsők között voltunk, ahol megnyílt a 
Tourinform iroda. A cél akkor és ma is 
ugyanaz: az ide érkező vendégeket tájé-
koztatni a lehetőségekről, illetve, akik 
még nem döntették el az úti céljukat, 
azoknak kedvet csinálni Tapolcához, a 
környékhez. Ami változott, az az, hogy 
manapság javarészt digitális platfor-
mon tesszük mindezt. Természetesen a 
feladataink közé nem csak a város pro-
pagálása tartozik, 21 környékbeli tele-
pülést is képviselünk a Balatonederics-
Nagyvázsony-Nyirád háromszögben.
– Másik nevezetességünk a 
gyógybarlang, melyet pulmonológiai – 
tüdőgyógyászati – célra hasznosítunk, 
és ehhez adódik még hozzá a termálvíz 
jótékony hatása. A gyógyulni vágyók 
beutalóval érkezhetnek hozzánk, de a 
Hotel Pelion vendégei is igénybe tudják 
venni a szolgáltatást.
– Új ötletekkel is igyekszünk minél 
hasznosabbá tenni magunkat. Nagyobb 
hangsúlyt kívánunk fektetni például a 
helyi, környékbeli kézműves termékek-
re, szellemi értékeinkre – könyv, CD, 
emlékérem – ezek egy része éppen az 
50. évfordulóra készült. Van helyi bor, 
sör, és sokféle kézműves termék, eze-
ket szeretnénk forgalmazni. Aki idejön, 
jó lenne, ha egy kis emléket is magával 
vinne, mely arra emlékezteti majd, hogy 
visszavárjuk.

– Milyen irányból érkeznek a vendé-
gek, és mit kaphatnak itt?
– A tavalyi esztendőben a vendégkör 
70%-a magyar, 30%-a külföldi volt, 
idén az eddigi tapasztalatok alapján az 
utóbbiak száma növekedni látszik. Van 
visszajáró vendégünk az USÁ-ból, Ja-
pánból, de szép számmal érkeznek hoz-
zánk Szlovákiából, Cseh- és Lengyelor-
szágból. Sok előnyünk van: biztonságos 
ország vagyunk, és itt rossz idő esetén is 
van mit tenni, nézelődni. Újranyit végre 
a strandunk is, és már alig várjuk a ke-
rékpárutat, mely összeköt bennünket a 
Balatonnal.
– A programlehetőségeinket szeretnénk 
bővíteni egy új kilátó megépítésével is 
a Szent György-hegyen. A Badacsonyi 
borászok is felkészülten várják a borok 
kedvelőit, bortúrákat kínálnak, melyek-
hez buszjáratokat indítanak. Emellett 
azt is megszervezték, hogy mindig le-
gyen egy-két „ügyeletes”, nyitva tartó 
borászat. Ott mindig várják a vendége-
ket.
– Természetesen részt veszünk a városi 
programok népszerűsítésében is, ezeket 
– és minden mást, ami tudomásunk-
ra jut – feltöltjük a nemzeti turisztikai 
adatbázisba. A vállalkozásoknak ez 
díjtalan. Az adatok versenysemleges 
módon, magyar, angol és német nyelven 
kerülhetnek be a rendszerbe. Friss, nap-
rakész minden (itthon.hu, gotohungary.
com, de.gotohungary.com). Már feltöl-
töttük a szállásadókat, vendéglátókat, 
borászatokat, most a műemlékek, szob-
rok feldolgozása folyik, 8 nyelven talál-
hatók itt anyagok Tapolcáról.
– Tervezzük még, hogy a nyári időszak-
ban diáksegítőket is bevonunk a Tour-
inform munkájába, akiken egy „Segít-

hetek?” felirat lenne több nyelven, és 
ők is tájékoztatást adnak a turistáknak. 
Ezt is versenysemlegesen kívánjuk mű-
ködtetni, így jó lehetőséget jelent majd a 
helyi vállalkozások számára, így talán a 
ma még kevésbé látogatott helyeket is be 
tudjuk vonni a vérkeringésbe.
– Ugyancsak az idei nyár elképzelése, 
hogy minden nap – amúgy is egész hé-
ten nyitva leszünk a turistaszezon ide-
jén – egy adott időpontban szervezünk 
egy egyórás idegenvezetést a turisták-
nak. Később ezt a helyiek felé is nép-
szerűsíteni szeretnénk, felkérve egy-
egy nagy tudású helyi személyiséget a 
kalandozásra, így egyfajta élménytúrát 
tudnánk nyújtani, és megismertetni a 
lakossággal az értékeinket.

– Önök tagjai a Bakony-Balaton Tu-
risztikai Desztinációs Menedzsment 
Szervezetnek is. Sikeres az együttmű-
ködés?
– Bár Tapolcán még nincs helyi szintű 
szervezet, ettől függetlenül mind régiós, 
mind felsőbb szinten becsatlakoztunk 
a veszprémi székhellyel működő szer-
vezet munkájába, és több éve együtt-
működünk. Tagjai vagyunk annak a 
kerékpárkölcsönző hálózatnak is, amely 
Veszprémtől Tapolcáig rendelkezik 
megállókkal, ezek bármelyikén lead-
hatják a turisták a kikölcsönzött bicik-
liket. De ettől jóval szerteágazóbb a kö-
zös munka, például kiadványok, térkép, 
többnyelvű szálláskatalógus, rendez-
vénynaptár készült Tapolcáról a szerve-
zetnek köszönhetően. Mondhatjuk úgy 
is: példaértékű az együttműködés.

-réz

Tapolca életében kiemelt jelentőséggel bír a turizmus, a gazdaság egyre inkább meghatározó szelete. Kik és 
honnan jönnek ide, mely a Tapolcai-medencébe, mire kíváncsiak, mit tudunk nyújtani nekik? A város turiszti-
kai vonzerejéről, az ekörül kialakult együttműködésekről, fejlesztésekről és jövőbeli tervekről a helyi Tourin-
form iroda vezetője, Böröndy Tamás adott tájékoztatást a városavatás jubileumának apropóján.

Világhírű a Tapolcai-tavasbarlang és a gyógybarlang

Jól működő Tourinform
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Kiváló nedűkkel vár a Badacsonyi Borvidék

Ahol erjed a 
hegy leve
Tapolca nemcsak tavasbarlangjáról, a bauxitról, vagy a 
Malomtóról közismert, hanem a környéken termelt szőlők-
ről, és a belőlük készített finom borokról is. Sóhajtásnyira 
emelkedik a Badacsony, a Szent György-hegy és társaik, 
azaz itt terül el a Badacsonyi Borvidék. A Vinum Vulcanum 
Badacsonyi Borlovagrend nagymestere egyben a Szent-
György-hegy Hegyközség elnöke, Knolmajer Ferenc tájé-
koztatta lapunkat a bor- és szőlőtermelés aktuális kérdé-
seiről.

– A Badacsonyi Borvidék négy hegyközségből áll, ezek a badacso-
nyi, a csobánc-káptalantóti, a borfalvak, illetve a Szent György-
hegy. A hegyközség törvény által előírt módon működik, feladata, 
hogy nyilvántartsa a szőlő területeketés a bortermelést, egészen a 
bor – mint jövedéki termék - fogyasztóhoz való eljutásáig. Az ad-
minisztráción túl, mint hegyközségnek sajnos nagyon kicsi a ha-
táskörünk. Szomorúan tapasztaljuk, hogy nagyon sok az elhanya-
golt, nem művelt terület, de tenni nem igazán tudunk ellene.
– Jó lenne, ha a törvények abban segítenének bennünket, hogy pél-
dául a Badacsony és a Szent György-hegy ne lehessen üdülőterü-
let. Többen vesznek itt birtokot, ahol elvégzik a kötelező szőlőtele-
pítést, majd felépítik nyaralójukat, ezt követően pedig kivágják a 
szőlőt. Erre sajnos lehetőségük van, ezért jó lenne bevezetni egy 
20-25 éves művelési kötelezettséget, különben veszélybe kerülhet 
az egész borvidék jövője!
– A szőlőtermesztésben ma két tábor létezik. Az ökológiai irányzat-
nak, és az integrált gazdálkodásnak is vannak előnyei, hátrányai. 
Ez utóbbi képviselői szerint nem feltétlenül csak a régi fajtákat kell 
termelni, hiszen nem véletlenül tűntek el ezek, nem volt igazán 
gazdaságos velük foglalkozni. Az biztos, hogy az integrált gazda-
ságokban ellenőrzött a folyamat az első kapavágástól a fogyasztó-
hoz való eljutásig.
– A hagyományos fajták – olaszrizling, szürkebarát, újabban a kék-
nyelű – mellett megjelent a rózsakő, a zeusz, vagy vulkánusz, de 
új irányzatként többen kísérleteznek kékszőlővel is, hiszen óriási 
divat lett a rosé fogyasztása. Mindenestre jobbnál jobb borokat kós-
tolhatnak azok, akik ellátogatnak rendezvényeinkre, a Kéknyelű 
Virágzásának Ünnepére, a badacsonyi szüretre, vagy akár egy-
szerű pincelátogatásra. Turisztikai egyesületünk autóbuszos jára-
tokkal áll a látogatók rendelkezésére, így annak sem kell nagyokat 
nyelni, aki a társaságot fuvarozta volna egyébként!

vk

Pincészetek a borvidéken

Borbély Családi 
Pincészet
A Borbély Családi Pincészetet több generációs, családi ha-
gyományú szőlőtermesztésre és borkészítésre épülve, apá-
ról fiúra szállva alapították éppen húsz éve 1996-ban. 21 
hektáros birtokukon a borvidékre jellemző kiváló szőlő-
fajtákkal, kiemelkedő dűlőikkel, a modern és tradicionális 
technológiák segítségével törekszenek a frissebb stílusútól 
az egyedi minerálisízvilágú, tartalmas borok termelésére. 
Borbélyné Galambos Gabriella, aki az értékesítésért fele-
lős, mesélt pincészetükről.

– Szőlőültetvényeink a Badacsonyi Borvidéken, a Badacsony, a Gu-
lács, a Csobánc, a Bács és a Tóti hegyek napsütötte lankáin terülnek 
el. Ültetvényeink részben fiatal, új telepítések, részben idősebb terü-
letek, egészen az 50-es években telepítettig. 
– A borversenyeken kimagaslóan szereplő száraz boraink mellett 
kései szüretből származó borkülönlegességek is színesítik kínála-
tunkat. Ilyen a fagyott szőlőből készített Jégbor vagy az Olaszrizling 
Aszú, mellyel Borbély Gyula a 2007-es év Balatoni Borok Mestere 
címet nyerte el.
– A 2010-es évjárattól Tamás fiunk fiatalos lendületével és újítási vá-
gyával újra fogalmazódtak a boraink stílusai, arculata, mely a fiata-
labb korosztály igényeire próbálunk reflektálni. Az ő inspirálására 
vásároltuk meg a szomszédos, eladó pincét is, ahova aztán áttelepí-
tettük a hordókat, és a borkészítés eszközeit. Az eredeti épület így 
már kóstolópinceként funkcionálhat.
– Diána leányunk főiskolai tanulmányait befejezve, szintén hazatért 
a birtokra és az értékesítés, marketing oldalon erősíti a családot. A 
szőlőskertek ölelésében található komfortos, 11 fő számára kényel-
mes vendégházunkban a borozgatásban megfáradt borbarátok 
egész évben megpihenhetnek. 
– Belföldi és nemzetközi borversenyeken elért sikerekből csak né-
hány: a 2011-es Hungaricum Borversenyen a 2009-es Kéknyelű 
selection borunk lett nagy aranyérmes, vagy a VinAgora Nemzetkö-
zi Borversenyen a 2009-es évjáratú Jégborunk kapott aranyérmet és 
egyben a legeredményesebb Olaszrizling fajta bor különdíjat kapta. 
– Nagy megtiszteltetés és siker számunkra, hogy Tamást, a család 
ifjabbik borászát a 2012, a 2013 és 2014-es években az „Év Borterme-
lője” választás öt jelöltje közé választották.
– A jól működő családi birtok fontos része a jól felépített munka-
megosztás. A családtagok részt vesznek a birtok minden munkafo-
lyamatában a szőlő gondozásától, a pincei feladatokon keresztül a 
vendégek fogadásáig.



Pincészetek a borvidéken

Istvándy Pincészet 
és Borműhely
Az Istvándy Pincészet a Káptalantótihoz tartozó Hegymög-
dűlőben található. A Tóti-hegy oldalában lévő pince udva-
rán szaletlik, és a most megnyitott, elsősorban a kerékpá-
ros, betérő vendégek számára létrehozott Piknik Bár várja 
a vendégeket. Istvándy Gergely mesélt a 40 hektáron gaz-
dálkodó, többgenerációs családi pincészet újdonságairól.

– Nagyapám és édesapám nyomdokain, 2006-tól kezdtem el bor-
készítéssel foglalkozni. Mostanra kezd a dolog letisztulni, látjuk 
az irányokat, merre érdemes haladni. A kéknyelű fajta újszerű fel-
használásával olyan különlegességeket tudunk előállítani, amelye-
ket más még nem készített. Gondolok itt a kéknyelű pezsgőre, ami 
egy teljesen natúr, francia eljárás alapján készült ital. Van egy desz-
szertborunk is, mely kilenc évig volt hordóban tárolva, 2006-ban 
szüreteltük, tavaly palackoztuk. A kéknyelűnek egy kisebb, reduk-
tív verzióját is elkészítettük, ez „kékderű” névre hallgat, és inkább 
a fiatal korosztályt célozza meg. Tartalmas bor, csak más stílusú, 
egy fokkal illatosabb, mint általában a kéknyelű, mely inkább natu-
rális jellegű. A szakmai visszajelzések alapján úgy tűnik, sikerült 
valami jót kitalálni, hiszen idén ezt a 2015-ös bort választották a 
legjobb kéknyelűnek.
– Újdonság, hogy három éve megnyitottuk Borműhelyünket Ba-
dacsonyban, mely egy boros élményközpont. Egy kicsit interaktív, 
nem csak borozó. Egy gyönyörű villa alatti pincét újítottunk föl, 
szép terasszal, kerttel. Ez az egység is hozzájárul, hogy Badacsony-
ban megindult egyfajta forradalom, mely a fiatalosabb, igényesebb, 
kulturáltabb közönség igényeit helyezi előtérbe, ahol a vendégek a 
jó bort, a jó ételeket, a helyi alapanyagokat, az igazi értékeket talál-
hatják meg.
– Több lábon állunk, hiszen a szőlő, a bor és vendéglátás mellett 
állattenyésztéssel is foglalkozunk. Van 300 mangalicánk, és 100 
szürkemarhánk. Ezek iránt külföldről is van már érdeklődés, ám 
elsősorban helyben adjuk el a pincénél, és a helyi piacon. A borpiac 
és a hagyományos állattartási ágazat is kezd telítődni, ezért fontos, 
hogy méretben hova pozícionáljuk magunkat. Úgy érezzük, hogy 
elsősorban a helybeli eladással érdemes foglalkozni, ezért is sze-
retnénk a bornál, a mangalicánál, és a vendéglátásnál is egy olyan 
méretet, ami a családtagok által művelhető, elfogadható, kezelhető.
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Varga Pincészet
A 71-es út mentén, Badacsonyörsön található a Varga Pin-
cészet, melyet 23 évvel ezelőtt alapított Varga Péter csa-
ládi vállalkozásként, ma már fiai is a cégben dolgoznak. 
A Varga borok országszerte ismertek, hiszen a tulajdonos 
alapelve, hogy jó minőségű, ugyanakkor elérhető árú ita-
lokat tegyen le a vásárlók asztalára. Varga Péterrel be-
szélgettünk.

– 1993. január 4-én kezdtük meg a munkát badacsonyörsi pincésze-
tünkben a feleségemmel és szüleimmel. Ma már két fiunkkal dolgo-
zunk együtt és remélem, hogy ők majd később unokáinkkal viszik 
tovább a pincészetet. 2015-ben rekord évet zártunk, 14,2 millió pa-
lackot értékesítettünk. A tavalyi esztendő a pincészet történetének 
egyik legjobb éve volt, több mint 20%-ot növekedtünk.
– Ennek okát abban látom, hogy bevezettük a saját márkás, 
dombornyomott, betétdíjas palackot. A betétdíj 100 Ft, ezt már senki 
sem akarja kidobni, így a környezetünkért is tettünk valamit, ráadá-
sul szép, egyedi az üvegünk. A csavarzáras megoldás miatt saját cél-
ra otthon is használható.
– Az elmúlt húsz évben a magyar borászat szakmailag és technoló-
giai alapjaiban megújult, a borok minősége nyugat-európai színvo-
nalúvá vált. Ma már egyre kevésbé isszuk, mint inkább kóstoljuk 
a borokat; az érdekeset és a különlegeset keressük. Már nem csak 
a közeli borvidékek borait fogyasztjuk, hanem módunkban áll az 
ország, Európa, sőt az egész világ borkínálatával megismerkedni. 
Ezért olyan borokra van szükség, amelyek nyomot hagynak a fo-
gyasztóban, amelyekre visszaemlékszik és a több ezer elemű kíná-
latból újra ki fogja választani.
– A legjobb és legsikeresebb borunk a 2014-es badacsonyi olaszriz-
ling volt. 2014 egy nagyon rossz évjárat volt, rengeteget esett. Egy 
különleges adottságú dűlőben különlegesen jó száraz bort csak 
rossz időben tudsz csinálni. Jó évjáratban ugyanis olyan magas 
mustfokok képződnek, hogy vagy viszonylag korán le kell szüretel-
ni, vagy ha soká kint hagyod, csak édes bort tudsz belőle csinálni. 
2014. november 7-én szüreteltünk, az utolsó két hétben előtte jött egy 
jó idő, és ami addig rothadtnak tűnt, az beaszúsodott. Ez a bor nem 
véletlenül lett a Vinagora legjobb fajtabora.
– A borászatban legmeghatározóbb a szőlészet. Ki kell emelnem azt 
az olaszrizling dűlőt, amelyik a pincészet fölött van, és amiben la-
kom. Az ember is ott érzi magát a legjobban, ahol a szőlő. Ez egy  
10-15%-os lejtő, 35-40 éves tőkék, a háta mögött a badacsonyörsi 
hegy, balra az Ábrahám-hegy, jobbra a Badacsony, és szemben a Ba-
laton. Ebben a dűlőben minden évjárat aranyérmes, a rossz és a jó is, 
ezt mi csak elrontani tudnánk.

vk
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A Carpathian Race Pápán

Idén először kapcsolódott be Pápa városa a Carpathian Couriers Race elneve-
zésű nemzetközi országúti kerékpárverseny küzdelmeibe. Európa egyik legran-
gosabb, U23-as többnapos viadala harmadszor látogatott el Magyarországra, 
az első napon Veszprémben három kilométer hosszú prológ várt a mezőnyre, 
másnap pedig a Bakony legszebb tájait érintve Veszprém és Pápa között 145 
kilométer volt a táv. A befutó után a Fő téren tartották az ünnepélyes eredmény-
hirdetést, a díjakat dr. Áldozó Tamás adta át.

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

Komárom  
Mindszenty József a 20. századi magyar 
katolikus egyház egyik legkiemelkedőbb 
alakja. Kligl Sándor szobrászművész alko-
tását dr. Pákh Tibor - Komárom díszpol-
gára - adományozta a városnak a Jézus 
Szíve Római Katolikus Nagytemplom fel-
szentelésének 80. évfordulója alkalmából.

Cikkünk a 20. oldalon

Székesfehérvár 
Székesfehérváron, a Nemzeti Emlékhe-
lyen jelentette be dr. Hoppál Péter, az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának 
kultúráért felelős államtitkára, hogy a 
Magyar Kormány az Árpád-ház Program 
első szakaszának megvalósítását ötmilli-
árd forinttal támogatja.

Cikkünk a 22. oldalon

„Az Árpád-ház Program a mai naptól önmagában nem egy elmélet, nem csak egy szak-
mai elképzelés, hanem a gyakorlati megvalósítását tekintve is megkezdődő program, ami 
hosszú évek munkáját fogja igénybe venni.”

Cser-PalkoviCs andrás
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A szoboravató ceremónia ünnepi szent-
misével kezdődött. Ez alkalommal kö-
szönt el a komáromi gyülekezetet évti-
zedekig szolgáló Pados József címzetes 
főapát, székesegyházi kanonok, komá-
romi plébános. A szentmisét követően a 
résztvevők kivonultak az emlékparkba, 
ahol elsőként Czunyiné dr. Bertalan Ju-
dit mondott ünnepi beszédet. Az ország-
gyűlési képviselő kiemelte: Mindszenty 
József és dr. Pákh Tibor példát állítottak 
elénk, hogyan lehet hittel, Isten- és ha-
zaszeretettel, kompromisszumok nélkül, 
igaz életet élni.
– Legyen ez a szobor mementó és útmutató 
mindnyájunk számára - hangzott Czunyiné 
dr. Bertalan Judit beszédében. 
 A szoboravatáson ünnepi beszédet mon-
dott Soltész Miklós, az Emberi Erőforrá-
sok Minisztériumának egyházi, nemze-
tiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára.
– Ma a szoboravatás és a Jézus Szíve nagy-
templom fennállásának 80. évfordulója mel-
lett iskolai évzáróra is sor került. Az iskola 
az erény és a tudomány hajléka. Ha az okta-
tásban nem kap helyet az erkölcsösség, a és a 
közösségi szellem, akkor a puszta tudomány 

csak romboláshoz vezet. Minden gyermekben 
ott van a jó, a tehetség. Ezt előhozni a szülők 
és a pedagógusok dolga. Úgy hiszem, hogy 
erénnyel, erkölccsel, hittel és tudománnyal 
a mai fiatalok és élhetnek olyan példaértékű 
életet, mint Mindszenty József hercegprímás 
vagy mint dr. Pákh Tibor. Sokan hangoztat-
ják, hogy a kereszténységnek nincs jövője, én 
azonban úgy gondolom, hogy mi ma itt utat 
és jövőt tudtunk mutatni, nem csupán a fia-
taloknak, de a nemzeteknek és Európának is 
- mondta Soltész Miklós. 
Az ünnepi ceremónián közreműködött 
Oláh Kálmán, a Kultsár István Szak-
középiskola tanára, valamint Hegedűs 
Béla és kamarazenekara. Kligl Sándor 
alkotását Soltész Miklós államtitkár, dr. 
Molnár Attila polgármester, dr. Pákh 
Tibor és Pados József plébános leplezték 
le. Az alkotást Pápai József győri megyés 
püspök áldotta meg. 
Mindszenty József bíboros, Esztergom 
érseke, hazánk utolsó hercegprímása 
volt. Üldözték a nyilasok és a kommu-
nisták is. Életútja bebizonyította, hogy 
a Rákosi- és a Kádár-korszak vezetőivel, 
valamint a nyilas diktatúrával az egyház 
csak elvtelen, erkölcstelen és megalázó 

kompromisszumot tudott volna kötni, 
ennek pedig a bíboros sziklaszilárdan 
ellenállt. 1949. februárjában koncepciós 
perben életfogytig tartó fegyházra ítél-
ték, amit később külföldi nyomásra házi 
őrizetre enyhítettek. Aktív résztvevője 
volt az 1956-os forradalom és szabadság-
harcnak, melynek leverése után az ame-
rikai nagykövetségen kapott menedéket. 
1971-ben szándéka ellenére, de a pápának 
fogadott engedelmessége miatt, elhagyta 
az országot, hogy a bécsi szemináriumba, 
a Pazmaneumba menjen. Itt élt 1975-ben 
bekövetkezett haláláig. Holttestét vég-
akarata szerint Mariazellben helyezték 
el, hamvait 1991. május 4-én hozták haza 
és helyezték örök nyugalomra Eszter-
gomban.
A Jézus Szíve Római Katolikus Nagy-
templom a modern magyar egyházművé-
szet jelentős alkotása, a Bauhaus stílusú 
épület Körmendy Nándor tervei alapján 
készült. 80 esztendővel ezelőtt Breyer 
István győri püspök szentelte fel. A há-
romhajós templom belsejét a 30-as évek 
kiváló képző- és iparművészeinek alko-
tási díszítik.

Tudósítónktól

Mindszenty József a 20. századi magyar katolikus egyház egyik legkiemelkedőbb alakja. Kligl Sándor szob-
rászművész alkotását dr. Pákh Tibor - Komárom díszpolgára - adományozta a városnak a Jézus Szíve Római 
Katolikus Nagytemplom felszentelésének 80. évfordulója alkalmából. Az eseményen jelen volt Soltész Miklós 
államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, Molnárné dr. Taár Izabella, a ko-
máromi járási hivatal vezetője, dr. Molnár Attila polgármester, Pápai Lajos győri megyés püspök, Pados József 
címzetes apát, székesegyházi kanonok, komáromi plébános, valamint az adományozó, dr. Pákh Tibor.

Felavatták a Mindszenty-szobrot Komáromban

„Isten fiatal. Övé a jövő!”

ÖNKORMÁNYZAT



SzoboravatáS
Balatonfüred - Felavatták Ferencsik János világhí-
rű karmester szobrát a karnagyról elnevezett zene-
iskola kertjében. Ferenczy Béni 1952-ben készített 
alkotása méltó emléket állít a karmester zseninek.A 

márványtalapzaton álló, mintegy félméteres bronz-
alkotás egy ideig a Tagore sétányon állt, most pedig 
hosszú szünet után végre méltó helyére kerülhetett. 
A zeneiskola kertjében álló szobrot Illényi Gábor-
né, Ferencsik János unokahúga és Bóka István 
polgármester leplezték le.

CSángó gyerekek 
nyaralnak tatán
Tata - Magyarfaluból érkezett Tatára 24 csángó 
gyermek, valamint kísérőik: Puskás Annamari és 
Kiss Csaba, fiatal erdélyi magyarok, akik vállalták, 
hogy elkísérik a vakációzó diákokat. A nyaralás he-
lyi szervezői 2015-ben Pünkösd előtt  látogattak el 
Magyarfaluba és Lábnyikba, ahol a fogadtatás és 
a tanárok munkája mélyen megérintette őket, s az 
ott látottak alapján vállaltak keresztgyermekeket, 
akikkel azóta is tartják a kapcsolatot. A gyerekek 
Michl József polgármesterrel indultak közös város-
nézésre, de programjaik között szerepelt a strando-
lás, mozi, sportversenyek, kerékpározás és lovarda 
látogatás is.

kóruStalálkozó
Bajna - Az Önkormányzat szervezésében a Kato-
na István Alkotóház adott otthont a IV. Gróf Sándor 
Móric Népdalkörök Találkozójának. A találkozón 
részt vett az epöli Búzavirág Népdalkör, a tokodi 
Kéknefelejcs Nótakör, a Zsámbéki Keszkenő Nép-
dalkör, a Gyermelyi Férfi Dalárda és az esemény 
házigazdája, a Bajnai Asszonykórus.
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– Május végén a fővárosi Magyar Sport 
Házában került sor a Magyar Sportlövők 
Szövetsége által alapított kitüntetés, a Sport-
lövészetért díj átadására. Az elismerést, me-
lyet a hazai sportlövészet érdekében végzett 
kimagasló munkája elismeréseként kapott 
városunk, idén első ízben ítélték oda. Komá-
rom a magyar sportlövészet fellegvára, a vá-
rosban néhány éve adtuk át az ország egyik 
legjobban felszerelt fedett lőterét, pár hónap-
pal ezelőtt pedig döntős lőteret avathattunk. 
Két világklasszisunk van, akik városunkat is 
képviselik majd a riói olimpián. Az Európa 
bajnok Miskolczi Julianna, valamint a 
többszörös világ- és Európa bajnok Sidi Pé-
ter a példaképeink - mondta a szerződés 
aláírását megelőzően Dr. Molnár Attila 
polgármester.

– Szeretnénk köszönetet mondani az önkor-
mányzatnak, hiszen egyedülálló fejlesztést 
valósított meg. A fedett lőtér nem csupán a 
helyi versenyzőknek jelent óriási lehetőséget, 
de az ország többi sportlövőjének is. Mind-
ez példaként állhat a többi hazai város előtt. 
Magyarországnak összesen nyolc olimpiai 
kvótás sportlövője közül kettő komáromi. 

Miskolczi Julianna és Sidi Péter eredményét 
közös sikernek gondolom - nyilatkozta a 
Magyar Sportlövők Szövetségének elnö-
ke, Nagy György.

A stratégiai megállapodás gyakorlati 
hasznát a Szövetség főtitkára, Sinka 
László ismertette:

– Közös célunk a hazai és a helyi sportlö-
vészet fejlesztése. Az önkormányzat eddig 
is rengeteget áldozott a sportágra, mi a fel-
használható keretünk nagy részét szeretnénk 
Komáromra fordítani, hogy a meglévő fedett 
pályát olyan szintre emeljük, hogy az edzőtá-
borok és különféle versenyek megszervezésé-
re egyaránt alkalmas legyen.

Az együttműködés elősegíti a válogatott 
keret működésének javítását, a szakmai 
feltételek jobbá tételét, sőt Komárom az 
M4 sportcsatorna sportlövészeti maga-
zinjában bemutatkozási lehetőséget kap. 
Sidi Péter és Miskolczi Julianna július 
30-án indul Rióba, hogy az olimpiai já-
tékokon tovább öregbítsék Komárom 
hírnevét.

Tudósítónktól

A Dr. Molnár Attila polgármester és Nagy György, a Magyar Sportlövők 
Szövetségének elnöke által aláírt dokumentum még inkább elősegíti a 
helyi sportlövő élet fejlődését. Az aláíráson részt vett dr. Baksa-Ströcker 
Renáta jegyző, Beigelbeck Attila, a KVSE elnöke, Horváth Zsolt, a he-
lyi sportlövész szakosztály vezetője, valamint Miskolczi Julianna és Sidi 
Péter sportlövők is.

Stratégiai szerződés a Magyar Sportlövők Szövetségével

Komáromban otthon 
van a sportlövészet
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ÖNKORMÁNYZAT

Az államtitkár elmondta, hogy az Ár-
pád-ház Program három éves előkészí-
tő munka után indul el. 2013 nyarán a 
Székesfehérvárra kihelyezett kormány-
ülés alkalmával fogalmazódott meg 
annak szükségessége, hogy az Árpádok 
örökségét rendbe kell tenni, és újra kell 
pozícionálni magunk számára, illetve 
a nemzetközi térben is meg kell jelení-
teni ezt a sok száz éves, fantasztikusan 
eredményes örökséget. Beszámolt arról, 
hogy a Nemzet Bölcsője egy központi 
üzenettel ellátott fejlesztés, amely most 
elindulhat Székesfehérváron. Újrapozí-
cionálva a hajdani koronázó templomot, 
illetve ad egy olyan turisztikai látogató-
centrumot, és a dómmúzeum által egy 
olyan interaktív múzeumi központot, 
amelyek mindegyike képes lesz arra, 
hogy a 21. század legmodernebb eszkö-
zeivel felszerelve kézzelfoghatóvá tegye 
ezt az ezeréves örökséget.
Beszélt arról is, hogy az Árpádok örök-
ségét egy nagy kiállítás keretében sze-
retnék összegezni 2018-ban a Magyar 
Nemzeti Múzeumban, melyet számos 
európai centrumban és nagyvárosban 
(Berlinben, Párizsban, Londonban), sőt a 
tengerentúlon New Yorkban is be akar-
nak mutatni, tekintettel arra, hogy az 
Árpádok – akik 12 szentet és négy, bol-
doggá avatott személyt adtak a keresz-
tény kultúrának - nagy hatást fejtettek ki 
a középkori Európára is.

Vargha Tamás honvédelmi miniszter-
helyettes arról beszélt a sajtótájékozta-
tón, hogy 2013-ban kezdődhetett el az az 
építkezés itt Székesfehérváron, aminek 
építőkockái, s újabb lépései az Árpád-
ház Program elemei, mind a nemzet-
közi kiállítással, mind a kutatóintézet-
tel, s annak kitalálásával, hogy hogyan 
lehetséges ezt a koronázási templomot 
régi fényében bemutatni, folytatva azt a 
lelki építkezést, amit a Koronázási Szer-
tartásjátékok is segítenek itt Fehérváron 
minden esztendőben. Hangsúlyozta, 
hogy ezek a lépések az 1222-ben kiadott 
Aranybulla évfordulója mellett mind 
segítenek abban, hogy Székesfehérvárt 
ne csak gazdasági és kulturális, hanem 
szakrális központtá is tegyük. 

– Az Árpád-ház Program a mai naptól ön-
magában nem egy elmélet, nem csak egy 
szakmai elképzelés, hanem a gyakorlati meg-
valósítását tekintve is megkezdett program, 
mely hosszú évek munkáját fogja igénybe 
venni – fogalmazott a sajtótájékoztatón 
dr. Cser-Palkovics András polgármes-
ter, aki kiemelte, hogy ebben a program-
ban Székesfehérvár kitüntetett és köz-
ponti helyet foglal el. Elmondta, hogy 
az első ütem megvalósítását támogatta 
Magyarország Kormánya, ebből ötmil-
liárd forintnyi fejlesztési forrást biztosí-
tott, melyből 2,3 milliárd forint érkezik 
Székesfehérvárra.

– A programmal morális kötelezettségünk-
nek is eleget tudunk tenni, és el tudjuk he-
lyezni az egykori Királyi Bazilika köveit – 
tette hozzá a polgármester. - Ennek a helye 
a volt Köztársaság Mozi épületében lesz, 
amivel a másfél évtizede omladozó épületet is 
meg tudják menteni. Úgy helyezik el a Nagy-
boldogasszony Bazilika több ezer kövét, hogy 
a tudományos munka is folytatódhat majd, 
és egyfajta látogatóközpont jöhet létre, amely 
az idegenforgalmat és a zarándokturizmust 
is tudja szolgálni.

A polgármester arról is beszélt, hogy a 
Nemzeti Emlékhely ügye nagyon szé-
les társadalmi együttműködést igényel. 
Mint mondta, akármi is történik a Nem-
zeti Emlékhelyen, annak alkalmasnak 
kell lennie fizikálisan arra, hogy be- il-
letve visszafogadja a királyi csontokat, 
vagy azokat az ereklyéket, amelyek ma 
ugyan máshol vannak, de Székesfehér-
várhoz kötődnek. 
Dr. Cser-Palkovics András végül tájé-
koztatást adott arról is, hogy a város 
közgyűlése a Nemzeti Emlékhelyre for-
dítandó 20 millió forintos támogatásról 
fog dönteni. Az összeget a tervek szerint 
új díszvilágításra, valamint a növényzet 
megújítására fogják fordítani, ezen túl 
lehetőség lesz új kiállítások megnyitá-
sára is, korszerű technikák bevonásával.

TO

Székesfehérváron, a Nemzeti Emlékhelyen jelentette be dr. Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztéri-
umának kultúráért felelős államtitkára, hogy a Magyar Kormány az Árpád-ház Program első szakaszának 
megvalósítását ötmilliárd forinttal támogatja. Ennek három pillére alapján, Székesfehérváron megkezdődhet a 
Nemzet Bölcsője fejlesztés egy látogatóközpont kialakításával, egy kutatóközpont létrehozásával, valamint a 
Magyar Nemzeti Múzeumban egy nemzetközi kiállítás megvalósításával.

Székesfehérváron jelentették be a kormánydöntést 

Nemzetünk Bölcsője  
– Indul az Árpád-ház Program
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GazdasáG, vállalkozás

Erőművet avatott a Hamburger Hungária

Negyvenöt milliárd forintos befektetéssel épített hőt és villamos energiát előál-
lító erőművet adtak át Dunaújvárosban. A Hamburger Hungária Kft. kapcsol-
tan hőt és villamos energiát előállító erőműve szilárd tüzelőanyagokat, többek 
közt a papírgyártás során keletkező hulladékokat, valamint biomasszát és sze-
net használ fel. Az újonnan épített erőművet Szabó László, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára és a tulajdonosok részéről Thomas 
Prinzhorn avatta fel.

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

Komárom
Sok sikeres emberről tartja a közvéle-
kedés, hogy szerencsés csillagzat alatt 
született, könnyű neki. Hogy mennyire 
nem így van, arra jó példa a győri illetve 
komáromi Borsos Balázs és Óvári Attila, 
akik alig kilenc évvel ezelőtt hozták létre 
a B&O Engineering nevű cégüket.

Cikkünk a 28. oldalon

Martonvásár
Balázs Ervin, az MTA Agrártudományi Ku-
tatóközpontjának főigazgatója örömmel 
számolt be arról a 9 milliárdos fejlesztési 
tervről, amelynek célja, hogy Martonvá-
sáron egy új, világszínvonalú agrárku-
tató-centrum és látogatóközpont jöjjön 
létre.

Cikkünk a 30. oldalon

„Európának, és benne Magyarországnak is, minél inkább az önellátásra kell törekednie. Ehhez 
elengedhetetlen, hogy a szétvert hazai mezőgazdasági élelmiszer-feldolgozóipart mielőbb helyreál-
lítsuk.”

dr. Balázs ervin



A Gyermelyi Vállalatcsoport Magyaror-
szág egyik meghatározó élelmiszeripari 
vállalkozása. A fő termékei: a tészta, a 
liszt és a tojás, széles körben ismertek 
és kedveltek. Azt azonban kevesen tud-
ják, hogy egy teljesen zárt vertikumot is 
működtet, termékeit Európában is egye-
dülálló módon az alapanyag-termeléstől 
kezdve kontrollálja.
A Gyermelyi tészta és liszt alapanya-
gát előállító növénytermesztési ágazat 
életében fontos mérföldkövet jelent a 
most átadott új központ. A 8800 hektá-
ron tevékenykedő ágazat eddig három 
telephelyről végezte a földek művelését, 
a tevékenység szervezését. Ezt váltja fel 
a 7,4 hektáron elterülő új központ, mely 
a megművelt földterület középpontjá-
ban, hatékonyan képes megszervezni 
a versenyképes termelést.  Az egy év 
alatt végrehajtott, 1,6 milliárd forintos, 
teljesen önerőből megvalósított beruhá-
zás eredményeként létrejött új telepen 
kapott helyet egy 2600 m2-es fedett gép-
szín, melyben jó körülmények között 

tárolható a több milliárd Ft értékű, 15 
kombájnból, 3 önjáró permetezőből és 
34 traktorból álló eszközpark.
Az elmúlt években kialakított korszerű 
géppark megteremtette az átállás lehe-
tőségét a XXI. századi igényeknek meg-
felelő precíziós növénytermesztésre. A 
telepen található továbbá egy 25 t/óra 
kapacitású terményszárító, melyhez egy 
automata betárolású, a későbbiekben to-
vább bővíthető 6600 t befogadóképessé-
gű terménytároló csatlakozik.
Része volt a beruházásnak egy 1700 m2-
es, 4 szerelőállásos gépműhely, a hozzá 
tartozó raktárral, az eszközök tisztítását 
szolgáló zárt, meleg vizes mosóval, va-
lamint a 75 főt kiszolgáló központi épü-
lettel. Az épületek kialakítása és a beépí-
tett technológiák az energiatudatosság 
és a környezetvédelem szempontjainak 
is megfelelnek.
A kiváló minőségű és egyúttal impo-
záns mennyiségű élelmiszert gyártó 
Gyermelyi Vállalatcsoport külön érté-
ke, hogy mindmáig teljes egészében 

magyar tulajdonban van. A cégcsoport 
több évtizedes, szerves fejlődése alatt is 
meg tudott maradni hazai kézben. A tu-
lajdonosok zömében Gyermelyhez kötő-
dő magánszemélyek, sokan közülük ma 
is aktív dolgozók, vagy vezetők a cégnél.

– Ha a Gyermelyi nevét meghallják az embe-
rek, a legtöbben a tésztára asszociálnak. Má-
sok azonban tudják, hogy a Gyermelyi Zrt. 
két korszerű malmot is működtet, a szak-
mabeliek pedig azzal is tisztában vannak, 
hogy cégünk az ország legnagyobb tojáster-
melője is egyben – vezette fel a társaság 
bemutatóját az eseményen Tóth Béla. 
A Gyermelyi Zrt. igazgatója ismertette 
a vállalkozás elmúlt évtizedeit, és kifej-
tette: a Gyermelyit mindenkor a fejlődés, 
a továbblépés igénye jellemezte. Hozzá-
tette: a cégnek nagytudású növényter-
mesztési munkatársakra és jól képzett 
traktorosokra egyaránt szüksége van. A 
központ megfelelő munkakörnyezetet 
kínál számukra.

A 100%-ban magyar tulajdonú Gyermelyi Vállalatcsoport Szomor-Somodorpusztán adta át legújabb növényter-
mesztési központját. Az 1,6 milliárd forintos, egy év alatt tető alá hozott beruházás hozzásegíti a céget ahhoz, 
hogy korszerű és hatékony módon intézze mintegy 8700 hektárnyi szántóterületén a termelést.

2016 legnagyobb mezőgazdasági beruházása

1,6 milliárdos fejlesztés a 
Gyermelyinél

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS
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Modern vároSok prograM
Dunaújváros  - Orbán Viktor miniszterelnök a 
Modern városok program keretében több mint 
húszmilliárd forint összértékű fejlesztésről írt alá 
megállapodást Cserna Gábor polgármesterrel. A 
dokumentum egy áruforgalmi csomópontról, a he-
lyi közlekedésben használt buszok cseréjéről, út-
építésekről, a közlekedési központ létrehozásáról, 
a Dunaújvárosi Egyetem elektromobilitási kutatási 
irányairól, az egykori orvosi rendelő, az élményfür-
dő és a sportuszoda felújításáról, a Szalki-sziget fej-
lesztéséről, egy új kézilabdacsarnok megépítéséről, 
a volt vidámpark és a radari sporttelep megújulásá-
ról, valamint egy új városi szálloda létrehozásáról 
szól.

Szolgáltatóközpont-avatáS
Székesfehérvár - A német vállalatok után ma már 
az amerikai cégeké a második legtöbb befektetés 
Magyarországon - hangsúlyozta a külgazdasági és 
külügyminiszter az Alcoa új székesfehérvári globális 
szolgáltató központjának átadóünnepségén. Szij-
jártó Péter elmondta, hogy az országban működő 
1600 amerikai vállalkozás mintegy 100 ezer embert 
foglalkoztat. Úgy vélte, az Alcoa lépése megerősíti 
a magyar-amerikai gazdasági kapcsolatot és 100 új 
munkahelyet jelent. A miniszter szerint ahhoz, hogy 
Magyarország Közép-Európa termelési központjává 
válhasson, egyre nagyobb teret kell kapnia a kuta-
tás-fejlesztésnek, az innovációnak és a magas hoz-
záadott értékű termelésnek, szolgáltatásnak.

– Nem a semmiből keletkeznek a nagy dol-
gok, a tradíciók és a kitartó munka meghoz-
za gyümölcsét – jelentette ki az esemé-
nyen Dr. Völner Pál. Az Igazságügyi 
Minisztérium parlamenti államtitkára, 
Komárom-Esztergom megye ország-
gyűlési képviselője elmondta: a rend-
szerváltás után sok termelőszövetke-
zetnek nem sikerült egyről a kettőre 
jutnia, sőt, megmaradnia sem. A Gyer-
melyi története és folyamatos sikere jó 
példa arra, hogy „így is lehetett volna”. 
A vidék megtartó erejéről a térségben 
nem lehetne beszélni, ha nem volna a 
Gyermelyi – fogalmazott az államtit-
kár.

– Nagy öröm számomra, hogy újra itt le-
hetek azt követően, hogy nem is olyan rég 
egy korszerű malmot adtunk át itt Gyer-
melyen – mondta el a rendezvényen 
megtartott köszöntőbeszédében Dr. 
Fazekas Sándor. A földművelésügyi 
miniszter kijelentette: az 1,6 milliárd 
forintból megvalósított fejlesztés egy-
ben Magyarország egyik legnagyobb 
mezőgazdasági beruházása is az idei 
esztendőben. A Gyermelyi fejlesztése 
jól illeszkedik a kormány agrárfilozó-
fiájába is, mely a magasabb hozzáadott 
értéket, és a korszerű technológiai 
színvonal megteremtését tűzi ki célul. 
Ennek a törekvésnek már látszanak a 
jelei: az elmúlt években úgy tudott nö-
vekedni a mezőgazdaság termelése, 
hogy közben mintegy 30 ezer új mun-
kahely jött létre az agráriumban.

Az agrártárca vezetője beszédében 
emlékeztetett a minisztérium és a 
Gyermelyi Zrt. 2015-ben kötött megál-
lapodására. Kiemelte, hogy idén ez az 
egyik legnagyobb mezőgazdasági be-
ruházás. A fejlesztés jól szimbolizálja 
a kormány agrárfilozófiáját, melynek 
egyik fontos eleme, hogy hazánk job-
ban tudjon élni a mezőgazdaság adta 

lehetőségekkel. Abban, hogy az uniós 
és a hazai piacon is meg tud küzdeni 
a konkurenciával, a Gyermelyi Zrt.-
nek is komoly szerepe van. Fazekas 
Sándor megjegyezte: a Gyermelyi Zrt. 
működése is ezt példázza, a terme-
lés- és piacszervezés hatékonysága, 
jól átgondolt beruházások jellemzik a 
céget. A miniszter szerint a cél a terme-
lés volumenének növelése, mely több 
munkahelyet is eredményez, korsze-
rűbb technológia mellett. Erre jó példa 
a Gyermelyi beruházása is – fogalma-
zott a miniszter, aki gratulált a társa-
ságnak az elért eredményeihez.
A Gyermelyi Vállalatcsoport sikerének 
titka, hogy a megtermelt eredmény 
nagy részét az alkalmazott techno-
lógia és minőségirányítási rendszer 
állandó fejlesztésére fordítja. A cég-
csoport az elmúlt öt évben több mint 
12 milliárd Ft-ot fordított beruházá-
sokra. A most átadott növénytermesz-
tési központot követően 1,5 milliárd 
Ft-os beruházással még az idei évben 
elkészül egy új takarmánygyár, mely 
megalapozza a tojástermelés tervezett 
fejlesztését. A tésztaértékesítés folya-
matos növekedése hozta magával egy 
újabb automatizált magas raktár meg-
építésének szükségességét. A szintén 
milliárdos értékű, 8500 raklap befo-
gadóképességű raktár építése még az 
ősszel megkezdődik, melyet várható-
an a tésztagyár bővítése fog követni. 
Ezekkel a beruházásokkal jó méret-
gazdaságosságú, európai léptékben is 
hatékonyan működtethető termékpá-
lyák jönnek létre. Ezzel a hazai és az 
exportpiacokon való versenyképesség 
is növekszik.
A Gyermelyi Vállalatcsoport mind a 
hazai élelmiszeripari hagyományokat, 
mind pedig üzleti modelljét tekintve 
igazi magyar sikertörténet.

V K
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– Milyen folyamatok jellemzik ma a ma-
gyar építőipar mindennapjait?
– Az idei első negyedév – ahogy azt a hí-
rekből is hallhattuk -, alacsonyabb GDP-
vel zárult a korábbinál. Ha mindezt az 
építőipar szemszögéből vizsgáljuk, akkor 
azt kell, hogy lássuk, ez az időszak - a 
bizakodó várakozások ellenére – csende-
sebbre sikeredett. Úgy tűnik, mindenki a 
startkövön áll már, mégis minden terület 
várat még magára: nem, vagy csak rész-
ben indultak el a nagy infrastrukturális 
beruházások, út- és vasútfejlesztések. A 
szabad kapacitások jellemzőek mind a 
nehézgépjárművekre, mind a munkagé-
pekre.  Szerencsére a nyár beköszöntével 
a helyzet már javulni látszik.
– A lassú indulás fő okának azt látom, 
hogy hiányoznak a piacról a kormányzat 
által korábban beígért, 60%-ban a gazda-
ságfejlesztést célzó uniós források. A mai 
napig nem értem, és ezt több fórumon is 
felvetettem, hogy miért nem jelentek még 
meg az eszközbeszerzési és a telephely-
fejlesztési pályázatok. A GDP-növekedés 
a termelési kapacitások növelése nélkül 
nehezen elképzelhető. Ha a vállalkozások 
új eszközöket, gépsorokat tudnak besze-
rezni, ahhoz rendszerint a csarnokaikat 
is bővíteniük kell. Az előbbi lépés közvet-
lenül képes növelni a termelést, míg az 
utóbbi az építőipar számára biztosít mun-
kát, ezzel közvetve szintén hozzájárul a 

GDP pozitív irányú elmozdulásához. 
Mindig hallani: ne településszépítésre, 
szökőkutakra költsünk, hanem az arany-
tojást tojó tyúkokra áldozzunk! Ennek 
ellenére tavaly egész évben nem jelentek 
meg érezhető volumenben ilyen jellegű 
pályázatok. Innovációs jellegűek voltak 
ugyan, de az olyan, széles körben elér-
hető pályázati kiírások, amelyek a jól 
működő, közepes méretű magyar KKV-
kat céloznák meg eszközbeszerzéssel és 
telephelyfejlesztéssel máig csak ígéretek 
maradtak. Ahhoz, hogy az ipar - és azt 
magával húzva az építőipar - fejlődésnek 
indulhasson, az ilyen jellegű pályázatok-
nak rövid időn belül, tömegesen kellene 
megjelenniük a piacon.
– A helyzet az, hogy az építőipar szerep-
lői a válság után, elgyengülve, a tartalé-
kaikat felélve, ott tartanak, hogy pályá-
zati források nélkül – bár szeretnének, 
de - önerőből nem képesek fejleszteni. Az 
ipar erősebb, jobb kondícióval rendelke-
ző képviselői pedig, ugyan képesek len-
nének saját forrásból is beruházni, úgy 
gondolkodnak, hogy önerőből fejleszteni 
ma komoly versenyhátrányt jelentene, 
ezért inkább kivárnak. Ki akarják hasz-
nálni a pályázat nyújtotta előnyöket, így 
elhalasztják beruházásaikat, ami szintén 
gátolja az építőipar fellendülését.
– A vállalkozások zöme tehát térdelő-
rajtban áll, alig várja már, hogy belefog-

hasson a beszerzésekbe, és az azokhoz 
kapcsolódó építkezésekbe, növelve ezzel 
kapacitását, termelési volumenét, nyere-
ségét.
– Abban bízom, hogy már a kormányzat 
is felismerte ezt a jelenséget, és nagyon 
gyorsan orvosolni fogják mindezt. Ez 
egy erős, a privát tőkére nagymértékben 
építő, ezáltal egészséges szegmense le-
hetne az építőiparnak. Az uniós források 
bevonásával a bankok is szívesebben vál-
lalnák a partnerséget a projektekben, ami 
sokak számára biztosíthatná az önerőt. 
Egyszerűen érthetetlen tehát, hogy mire 
várunk.

– A válság utáni nagy bumm ezek sze-
rint még várat magára? Hogyan alakul 
az árbevétel a mélyponthoz képest?
– Már tavaly is érezhetően több munkánk 
volt a korábbinál, idén ez tovább növeke-
dett. A válság alatti szintnek ma a dupláját 
sikerült már elérnünk, lassan közelítünk 
a korábbi, legjobb éveink eredményeihez. 
A piaci igények alapján már a növekedés-
re is látunk lehetőséget, de itt akadályozó 
tényezőnek látjuk a szakképzett munka-
erő hiányát. Ezt tovább súlyosbítja, hogy 
a válság alatt meggyengült kapacitások 
egy része még nem tudott visszaerősödni. 
Nincs például elegendő számú toronyda-
ru az országban. A darusok a nehéz évek 
alatt elveszítették lízing alatt lévő új esz-

A gazdaság pillanatnyi állapotát rendszerint jól tükrözi az építőipar eredményessége. A hazai tervezők asz-
talán – szerencsére – már sorakoznak a jövőre vonatkozó elképzelések, a munka nagyüzemben folyik, éjjel-
nappal, a hét minden napján készülnek a tervek. De vajon, hol tart ezek kivitelezése? Véget ért a válság az 
építőipar más területein is? Mit hagyott maga után? – ilyen kérdésekkel bombáztuk régiónk egyik meghatá-
rozó építőipari vállalkozásának, a Grabarics Építőipari Kft-nek a cégtulajdonosát. Grabarics Gábor ezúttal is 
készséggel osztotta meg velünk gondolatait, tapasztalatait.

Pályázatokra várva - térdelőrajtban a hazai vállalkozások

Fellendülőben a magyar építőipar
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közeiket. Az igényszint az utóbbi időszakban 
ezekre hirtelen megugrott, pótlásuk azonban 
nem megy ilyen gyorsan, ezért a nagy keres-
let, a kis kapacitásra magas árakat von maga 
után. De más példát is mondhatnék: nincs 
idehaza elegendő számú hidegburkoló, szer-
kezetépítő szakmunkás, zömük Nyugat-Eu-
rópában dolgozik, még nem tért haza.

– Hová vezet mindez? Milyen lehetőségei 
vannak az építőiparnak, hogy a megfelelő 
számú és képzettségű munkaerőt biztosíta-
ni tudja?
– Komoly építőipari fellendülés nagy tömegű, 
olcsó – de legalábbis versenyképes – munka-
erő nélkül még soha, sehol nem volt a vilá-
gon. Németország az egyesítés után Kelet-
Európából „importálta” a szakembereket, 
Dubai ugyanezt tette az indiai, pakisztáni, 
ázsiai térségből. Kína saját határain belül, a 
kevésbé fejlett területekről tudta bevonzani a 
munkásokat az erősebb centrumba. Ha olim-
piában gondolkodunk, atomerőművet sze-
retnénk építeni, nekünk is gondoskodnunk 
kell ehhez a megfelelő munkaerőről. Az jól 
látható, hogy Európán belül nincs elegendő 
szabad kapacitás. Erre a problémára azonban 
semmiképp sem megoldás a jelenleg zajló 
nagytömegű migráció. Nem bennük látom, 
a jólképzett, vagy legalább képezhető, szor-
galmas szakemberek bázisát. Nekünk Du-
baihoz hasonlóan India, Ázsia irányába kell 
nyitnunk, és a letelepítések helyett a jól bevált 
módszert, a vendégmunkások alkalmazását 
kell szorgalmaznunk. Dubaiban elbontható 
konténervárosok épültek, melyek igényes, 
mindenképpen emberhez méltó körülmé-
nyek között tudták biztosítani az átmeneti 
otthonokat az építkezéseken dolgozóknak. A 
munka végeztével, aztán megtömve a zsebét, 
mindenki szépen hazament, a szálláshelyeket 
pedig egyszerűen elbontották. Kellő kontroll 
alatt tehát ezek kezelhető problémák, még ha 
most idegenül is hangzik a fülünknek. Egy 
ilyen átmenet azt az időszakot is segítheti 
áthidalni, amíg a most elindított népesedési 

politika eredményei megjelennek, és pozitív 
hatásai érzékelhetőek lesznek a lakosságszá-
mot, a megnövekedett szakképzett munka-
erőt illetően.

– A népesedéspolitikai intézkedések egy ré-
sze – gondolok itt a CSOK-ra, illetve az új 
lakásokra vonatkozó áfa-csökkentésre – az 
építőiparra is hatással van. Mi tapasztal-
ható ezen a területen?
– Nagyon jónak találom ezt az elképzelést, 
mert egyszerre lendítheti meg a lakásépítési 
piacot, az ingatlanpiacot, a bankok projekt-
finanszírozási hajlandóságát, és mindezek 
mellett képes szolgálni a népességfogyás 
megállításának ügyét is. Nagyon bízom ben-
ne, hogy sikeres lesz ez a kezdeményezés, de 
úgy látom, hogy mindenképpen figyelemmel 
kell kísérni a folyamatokat, vizsgálni a sta-
tisztikai adatokat, és ha szükséges, korrigál-
ni a feltételeken, hogy ez a lehetőség mara-
déktalanul szolgálni tudja az előbb említett 
komplex célkitűzést.
– A CSOK az új lakásépítésnél igazán jól mű-
ködhet, igaz elsősorban vidéki viszonylatban. 
Ha egy 350 000 Ft/m2 árban gondolkodunk – 
Budapesten ennyi nem elegendő egy új lakás 
megszerzéséhez –, és ehhez nagyon jó áron, 
esetleg önkormányzati támogatással a telek 
is megszerezhető, akkor teljesen reális lehet 
egy 70 m2-es ingatlan megépítése a támoga-
tás segítségével, úgy, hogy alig-alig kell hoz-
zá önerő. Erre egészen biztosan van kereslet, 
persze a fiataloknak be kell vállalniuk ehhez 
a három gyereket. Egy ilyen nagyságú, jól 
megtervezett otthon már lakható három gye-
rekkel is, és ez sokak számára vonzó lehet.

– A kormányzati külkapcsolatok fejlesztése 
is hatással lehet az építőiparra, új piacokat 
nyithat meg a vállalkozások előtt. Milyen 
lehetőségek rejlenek ebben?
– A külföldi terjeszkedéshez jó, piacképes 
modell az, ha az adott projekt megvalósítá-
sához egy tapasztalt magyar fejlesztő viszi 
magával a magyar kivitelezőt, és ehhez az 

EXIM-bankos hitelt. Ugyanennek köszön-
heti versenyképességét Afrikában Kína is, 
kiszorítva ezzel a módszerrel más piaci sze-
replőket. Ha mi ezt biztosítani tudjuk, ak-
kor gyakorlatilag bárhol helyt tudunk állni. 
Ehhez elvileg minden adott. A leggyengébb 
láncszemnek a magyar fejlesztőket látom, 
a külföldi tapasztalatok hiánya, a megszo-
kott tőkehiány, és a bátortalanságuk miatt. 
Egyszerűen nem vagyunk hozzászokva ah-
hoz, hogy ilyen lehetőségeink is vannak, és 
eszünkbe sem jut, hogy éljünk vele. Pedig az 
EXIM Bank nyitott a jó projektekre, szívesen 
vállalják a finanszírozását a megfelelően elő-
készített elképzeléseknek.

– A Grabarics Építőipari Kft. egy vegyes 
profilú, közepes méretű, hazai tulajdonú 
építőipari vállalkozás. Milyen jellegű mun-
kákat tud elérni ma a piacon?
– Mindenképpen több lehetőségünk adódik 
ma, mint a korábbi években. Az építőipar egyik 
biztató ága az ingatlanfejlesztés, mi is igyekez-
tünk kiaknázni az ebben rejlő lehetőségeket. 
Tudatosan kerestük azt a fejlesztő céget, ame-
lyik stabil eredményekkel rendelkezik, és jól 
látható módon tartósan ott tud maradni a pia-
con. A Biggeorge’s hasonló módon gondolkod-
va éppen kivitelezőt keresett, így rövid időn 
belül egymásra találtunk. Nagygyörgy Tibor 
és Nagygyörgy Tamás testvérpárosa profi la-
kásfejlesztő vállalkozást vezet. Jelenleg 500 la-
kás megépítésére kötöttünk velük szerződést.
– Ipari vonalon is folyamatban van egy beru-
házásunk, Jászfényszarun, a ThyssenKrupp-
naképítünk egy létesítményt. Kereskedel-
mi téren hagyományosan jó partnerünk az 
ALDI, nekik is dolgozunk éppen, és hama-
rosan zárunk egy közbeszerzési feladatot, át-
adva egy intézményközpontot. Továbbra is a 
vegyes profilt preferáljuk, most éppen egy új 
közbeszerzési lehetőség után kutatunk. Vala-
mennyi téren széles referenciakörrel rendel-
kezünk, ezért bizakodással nézünk a jövő elé.

Cseh Teréz
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A két fiatal mérnökember sorsát (Balázs 
1972-ben Győrben, Attila pedig 1977-ben 
született) a munka kötötte össze, mind-
ketten az ipari automatizálás területén he-
lyezkedtek el a komáromi Perlos Kft-nél. 
Balázs előbb összeszerelési menedzserként 
Attila főnöke volt, majd egymás mellett 
dolgoztak.

– A Perlosnál alkalmazott automatizált gyár-
tási technológia – meséli történetüket Óvári  
Attila – messze megelőzte a korát. A 2000-es 
évek elején már olyan robottechnikát, kamerás 
rendszereket, vezérléseket használtunk, ame-
lyek a mai napig is bárhol megállnák a helyüket. 
Így aztán rengeteg jó dolgot láttunk, tapasztal-
tunk, amire az iparnak szüksége lehet. 2007-
ben úgy döntöttünk, hogy létrehozzuk saját 
vállalkozásunkat. A B&O előbb Bt., majd Kft. 
formában működött, működik.

Az első időszakban – kapcsolati tőkéjükre 
támaszkodva – klasszikus mérnöki tevé-
kenységet, projektek irányítását, szerve-
zését végezték, hiszen sokéves tapaszta-
latuk felhasználásával látták, hogy melyik 

munkát hogyan lehet időben és megfelelő 
minőségben elvégezni. A 2008-ban kezdő-
dött pénzügyi válság kitörésekor már túl 
voltak egy Rába öntöde átalakításán, au-
tomatizálási és fémszerkezeti munkákat 
kaptak. Az akkor fénykorát élő Nokiának 
gyártó cellákat alakítottak át, kézi munka-
állomásokat szállítottak, így tudták lerak-
ni vállalkozásuk stabil pénzügyi alapjait.

– Jók voltunk ugyan ezeknek a Lean-alapú 
gyártócelláknak az előállításában, de éreztük, 
hogy nem lehet mindent egy lapra feltenni. Ez 
a feltételezésünk be is vált, hiszen néhány év-
vel később a Nokia kivonult Magyarországról. 
Ugyanakkor nagyon sokat köszönhetünk a finn 
óriásnak, mert ismét újabb gyártási kultúrával 
ismerkedhettünk meg, sok hasznos tapasztala-
tot szereztünk a velük való együttműködés so-
rán.

Így aztán tovább keresték azokat a piaci 
réseket, amelyekbe betörve tovább bővít-
hették tevékenységüket, fejleszthették a 
céget. Bár Óvári Attila nagy hobbyja az ult-
rahangos hegesztés, be kellett látnia, hogy 

ma nem akar mindenki ilyen berendezést 
vásárolni. Így aztán elvállaltak minden-
féle munkát, a legnagyobb igény pedig az 
automatizálás, a robotok iránt jelentkezett.

– Óriási az igény ezen a területen, hiszen a 
robotok, a robottal vezérelt cellák sok helyen 
ki tudják váltani az emberi manipulációt. Ro-
botcellákat szállítunk az Audiba, a Densoba, ki 
tudtunk lépni a romániai piacra, és dolgozunk 
Németországban és Franciaországban is. Nagy 
vevőnkké vált az ácsi Hartmann Hungary Kft. 
– nekik a nyomdasor végén lévő anyagelvételt 
automatizáltuk két ütemben -, az Electrolux 
mosógép- és porszívógyárnak az ultrahangot 
kombináltuk a robottechnológiával. De meg-
rendelőink között vannak takarmányipari cé-
gek, és gépeket szállítunk a Grundfosnak és a 
Coloplastnak is.

Az idei Industria kiállításon az Universal 
Robot standját is kezelték, mint hazai ke-
reskedőjük, forgalmazójuk, és integrá-
toruk. Elképzeléseik között szerepel egy 
ultrahangos habzáscsökkentő berendezés, 
illetve egy olyan mobil robotdolgozó háló-

Sok sikeres emberről tartja a közvélekedés, hogy szerencsés csillagzat alatt született, könnyű neki. Hogy mennyire nem 
így van, arra jó példa a győri illetve komáromi Borsos Balázs és Óvári Attila, akik alig kilenc évvel ezelőtt hozták létre 
a B&O Engineering nevű cégüket. Az, hogy ma sikeresek, nem a szerencsének, hanem a tudásnak, a tapasztalatnak, a 
szorgalomnak, a nyitottságnak és a kitűnő ötleteknek köszönhető. Jellemző, hogy amíg Óvári Attilával beszélgettünk, 
addig a másik ügyvezető éppen egy pályázatíró cég képviselőivel tanácskozott arról, hogy milyen lehetőségeik vannak 
a cég fejlesztésére.

Az ötlet szülőatyjai: B&O Kft - Komárom

Robottechnika a város peremén
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zat létrehozása, amikor ezeket az automa-
tákat csak be kell hívni a gyártósorba, ek-
kor odamennek a megfelelő munkahelyre, 
és elvégzik a rájuk kiszabott feladatot.

– Innovációinkat az élet hozza, hiszen látjuk, 
figyeljük az igényeket, ugyanakkor mi is meg-
fogalmazunk újabbakat. Persze ötleteink meg-
valósításához újabb fejlesztésekre van szükség. 
Keressük a pályázati forrásokat a gépek, beren-
dezések beszerzésére, és a mérnöki munkához 
elengedhetetlen számítástechnikai – hardver, 
szoftver – háttér és gyártási területünk bővíté-
sére.  

Persze mindezt a munkát már nem ketten 
végzik, alakulása óta folyamatosan bővül 
a cég létszáma. Mérnökökre, szakmunká-
sokra, programozókra, közgazdászokra 
volt szükségük, jelenleg 28-an dolgoznak 
a cégnél. 2010-ben megvásárolták a ko-
rábbi Poli-Ferr Kft. telephelyét és többségi 
tulajdonát. A további fejlődésre is van le-
hetőség, hiszen közvetlen mellettük még 
van 3000 m2 üres telek, ahova újabb gyár-
tócsarnok építését tervezik. A létszámot is 
szeretnék bővíteni, középtávon egy 40-50 
főt foglalkoztató vállalat szeretnének len-
ni.

– Nem fogunk a fejlődés gátja lenni, ha az igé-
nyek megkövetelik, természetesen bővítjük a 

céget. Ugyanakkor a kis lépések hívei vagyunk, 
hiszen az a tapasztalat, hogy a túl gyors nö-
vekedés gazdasági visszaeséshez vezethet. To-
vábbra is családias hangulatú céget, összetartó, 
a közös célokért együtt küzdeni tudó garnitúrát 
szeretnénk vezetni. Ma is rendszeresen járunk 
a kollégákkal wellness hétvégékre, közösen sü-
tünk-főzünk, lehet kosárlabdázni, pingpongoz-
ni, és gyakoriak az összetartást segítő csapat-
építő összejövetelek is. Azt hiszem a fizetésekkel 
sincs gond, ugyanakkor próbálunk ügyelni arra 
is, hogy a családias légkör ne menjen a munka, 
a teljesítmény rovására.

Terveik, elképzeléseik azonban nem való-
sulhatnak meg, ha nem találnak utánpót-
lást, azaz képzett szakembereket. Ennek 
érdekében felvették a kapcsolatot Komá-
rom összes középiskolájával. A nyáron 
gyakorlatra érkeznek hozzájuk a Kultsár 
István Szakközépiskola diákjai, akiket ad-
minisztrációra, logisztikára, szervezésre 
tanítanak. Vasipari alapképzés gyakorlat 
keretében négy Alapy-s diák ismerkedhet 
a lakatosműhelyben a forgácsolás klasszi-
kus formájától a CNC használatáig a szak-
mával. A Széchenyi-ből 4-6 fő informatikus 
érkezik, de a környező városok egyeteme-
iről (Győr, Veszprém, esetleg Budapest) is 
jönnek gyakornokok, A 20-30 diák közös 
jellemzője, hogy valamennyien komáromi 

lakosok, akik számára jövőképet vázol a 
B&O Kft., megtanítva őket mindazon gya-
korlati dolgokra, amelyek elsajátítására az 
iskolában nincs lehetőség.

– Emellett természetesen figyelünk a társadal-
mi szerepvállalásra is – fejezi be beszélgeté-
sünket Óvári Attila – hiszen itt élünk a vá-
rosban, a megyében, így felelősséggel tartozunk 
szűkebb hazánk iránt. A helyi TEMPO Karate 
Egyesülettel kötöttünk hároméves megállapo-
dást az utánpótlás nevelése érdekében, de rend-
szeresen támogatjuk a tatabányai kórházat is. 
A Könnycsepp Nélkül Alapítványt is segítjük 
értéklevelekkel, de az idei évtől az a tervünk, 
hogy nem aprózzuk el ezeket az adományokat, 
hanem konkrétan egy komáromi egyesületet, 
alapítványt, vagy a kórház gyermekosztályát 
támogatjuk nagyobb összeggel.

A beszélgetés végeztével Óvári Attila 
gyorsan elköszönt, hiszen ő is kíváncsi 
volt arra, hogy a pályázatírók milyen le-
hetőségeket kínálnak a cég fejlesztéséhez. 
A belső irodából kihallatszottak a tanács-
kozás hangjai, bizonyítva, hogy ehhez a 
feladathoz is ugyanolyan lelkesedéssel és 
hittel állnak a tulajdonosok, mint ahogyan 
létrehozták és növekvő pályára állították a 
B&O Kft.-t.

Veér Károly
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– Mit takar ez az impozáns fejlesztési terv, 
milyen főbb elemei vannak?
– Az MTA Agrártudományi Kutatóköz-
pontjának egy része a fővárosban, egy ré-
sze Martonvásáron, az egykori Brunszvik 
kastély parkban működik. A nagyszabású 
fejlesztést itt a központunkban, Martonvá-
sáron szeretnénk végrehajtani. A program 
alapvetően két komponensre épül. Első lé-
pésként a martonvásári kiskastélyt szeret-
nénk átalakítani modern látogatóközponttá, 
természetesen az épület műemléki arculatá-
nak megtartásával.  A város turisztikai fej-
lesztése mellett itt alapvető célként tűztük ki 
a tudomány népszerűsítését, a fiatal generá-
ció figyelmének felkeltését az agrárkutatá-
sok iránt. Egy olyan interaktív, a 3D-s tech-
nológiát is felhasználó kiállítást hozunk itt 
létre, amely reményeink szerint érdekessé, 
vonzóvá tudja majd tenni az itt elért ered-
ményeket akár a turisták, akár a gyerekek 
számára. A felnőtt érdeklődőkön túl, el-
sősorban az általános iskola 7-8. osztályos 
tanulóit, gimnazistákat, szakközépiskoláso-
kat várunk majd ide, akik játékos formában 
ismerkedhetnek meg az agrárkutatói mun-
ka lényegével, szépségeivel. Bízunk benne, 
hogy talán éppen közülük kerülnek majd ki 
a jövő agrárkutatói.
– Az épület átalakításán túl annak környé-
ke is megszépül, kulturált környezet várja 
majd az idelátogatókat, és egy egységes ke-
rítésnek köszönhetően a szomszédos temp-
lomkert is látogathatóvá válik.

– Milyen elképzelések húzódnak a másik 
komponens mögött?
– A tervezett fejlesztés másik, nagyobb lép-
tékű eleme egy korszerű kutatóbázis létre-

hozása Martonvásáron, mely színvonalában 
megfelel a XXI. század agrárkutatásának. Ez 
a létesítmény közös otthont ad majd az MTA 
azon agrár-kutatóintézeteinek, amelyek 

Balázs Ervin, az MTA Agrártudományi Kutatóközpontjának főigazgatója örömmel számolt be arról a 9 milliárdos fejlesz-
tési tervről, amelynek célja, hogy Martonvásáron egy új, világszínvonalú agrárkutató-centrum és látogatóközpont jöjjön 
létre. A létesítmény – az állatorvos-tudományi részleg kivételével - otthont ad majd az MTA agrárkutató intézet ma még 
több telephelyen működő egységeinek. Az új bázis a legmodernebb eszközökkel felszerelve már a jövő generációjának 
épül, és a hazai agrárkutatás fellegvára lesz, több mint 400 munkatárssal.

Martonvásár ad majd otthont az MTA agrárkutató intézetei zömének

A jövő agrárkutató központja épül 

Névjegy

Dr. Balázs Ervin 
okleveles kertészmérnök (1972)
1977-ben védte meg a biológiai tudományok 
kandidátusi, 1988-ban akadémiai doktori ér-
tekezését. Az MTA Mezőgazdasági Biotech-
nológiai Bizottságának, a Növényvédelmi Bi-
zottságnak, valamint a Veszprémi Akadémiai 
Bizottságnak (VEAB) tagja. Alapító tudomá-
nyos főigazgatója a Mezőgazdasági Biotech-
nológiai Kutatóközpontnak Gödöllő (1990-
2000). 1995-ben megválasztották a Magyar 
Tudományos Akadémia levelező, 2001-ben 
pedig rendes tagjává. Akadémiai tisztségei 
mellett az ENSZ Élelmezési és Mezőgazda-
sági Szervezete (FAO) szakértője volt 1998 és 
2002 között, emellett 1995-től az OECD és az 
UNESCO szakértője, programvezetője. A Ma-
gyar UNESCO-bizottság természettudomá-
nyi Bizottságának elnöke. Kétezer-tizenöt 
január elsejétől az MTA ATK főigazgatója. 
2012-2016 között a Magyar felsőoktatási Akkreditációs Bizottság elnöke. Elismerései 
Széchenyi Díj 2000, Blaise Pascal International Research Chair 2001, Fellow of the Royal 
Society of Arts Institute of Biotechnology (London) 2005, Ipolyi Arnold Díj 2005 Man-
ninger Rezső emlékplakett. 2005 A Nyugat Magyarországi Egyetem díszdoktora.



vároSMarketing-gyéMánt díj
Tata - A város önkormányzata, a Tatai Vá-
roskapu Közhasznú Zrt., és a Tatai Kenderke 
Néptáncegyesület is megkapta  a Magyar Marke-
ting Szövetség szakmai elismerését, a „Városmar-
keting gyémánt 2016” védjegyet. Az elismeréseket 
Budapesten vette át dr. Beró Henrietta alpolgár-
mester, és Acsainé Dávid Ágnes, a Városkapu Zrt. 
vezérigazgató-helyettese.

letették a tanuSzoda alapkövét
Sümeg - A sportlétesítmény a város egykori strand-
területén épül, az alapkövet Fónagy János jelenlé-
tében helyezték el Sümegen. Az államtitkár az ün-
nepségen elmondta: „A közel 350 millió forintból 
megvalósuló beruházást központi költségvetési for-
rás finanszírozza, a településnek nem kell önrészt 

vállalnia. A tanuszoda üzemeltetésének költségeit 
is a magyar állam fedezi, tehermentesítve ezzel az 
önkormányzatot.”

bauMit építéSzeti díj
Madrid-Dorog - A Baumit Life Challenge 66 nem-
zetközi meghívásos építészeti díjon 22 ország 252 
pályázata szerepelt 6 kategóriában (családi ház, 
társasház, középület, műemlék, felújítás és speci-
ális homlokzati struktúra). A madridi városházán 
megtartott díjátadón valamennyi kategória hat-hat 
jelöltje vett részt, köztük a magyar döntős, Tóth 
Projekt Építésziroda képviseletében, Tóth László 
építész. A hivatalos zsűrizésen kívül közönségsza-
vazatok leadására is volt lehetőség, amelyet a köz-
épület kategóriában Katkics Tamás építész nyert 
meg, ezért ő is képviselhette hazánkat a nemzetközi 
gálán.
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munkája szorosan összefügg. A kuta-
tóközpont alapvetően négy tudomány-
területet ölel fel: állatorvos-, növényvé-
delmi-, talajtani és a növényélettani-, 
növénytermesztési, és -nemesítési-tu-
dományt. Ezek közül az utolsó három 
szervesen egymásra épül. A legmoder-
nebb eszközökkel felszerelt, új épület 
lehetővé teszi, hogy Budapestről a Nö-
vényvédelmi valamint a Talajtani Kuta-
tóintézet ideköltözzön. Ezzel egy jól fel-
szerelt, több mint 400 fős, nemzetközi 
szinten is versenyképes kutatócentrum 
jöhet létre, és végre visszatérhetünk 
ahhoz a szinthez, melyet a 70-es évek-
ben már elértünk. Ezekben az időkben 
Martonvásár világhírű volt az Fitotron 
növénynevelő épületéről, ahol mes-
terséges körülmények között tudtuk 
vizsgálni és modellezni a klímaválto-
zás, vagy más természeti jelenségek 
hatásait a növényekre. Természetesen 
mindez ma már egy sokkal korszerűbb 
formában, úgynevezett fenotipizáló 
platformokkal is működik majd. A 
fenotipizálás a növények külső megje-
lenését – a levél alakját, a szár hosszát, 
stb. – vizsgálja. Az így megszerezhető 
adatok rendkívül fontosak a növényne-
mesítésnél, hiszen ezek alapján dönthe-
tő el, melyik fajtát szaporítsuk, melyik 
tulajdonság a legelőnyösebb az adott 
körülmények között. Ezek a platformok 
24 órás robotmegfigyeléssel működnek 
majd, percenként digitális felvételt ké-
szítenek a növényekről, sőt a szenzorok 
arra is képesek, hogy megfigyeljék a 
különféle vegyületek, elemek vándor-
lását a növényen belül. Ennek köszön-
hetően egy nehézfémmel szennyezett 
talaj vizsgálatakor megtudhatjuk az 
adott elem – például a kadmium – ho-
gyan vándorol, hol rakódik le a növény-
ben. Vagy ugyanígy vizsgálhatjuk azt 
is, hogyan történik a foszfor felvétele. 
Ezek ismeretében pontosan meg tudjuk 
mondani, milyen tápanyag-utánpótlási 
módszerekkel lehet az optimális ter-

mést biztosítani. A modern technika 
segítségével – például a drónokra sze-
relt szenzorokkal – könnyedén megfi-
gyelhetőek a szántóföldek, már kisebb 
foltok esetén is felfedezhetőek a beteg-
ségek, fertőzések, így azok lokálisan és 
gyorsan kezelhetőek. Ilyen, és ehhez 
hasonló megoldásokat tudunk majd itt 
modellezni.

– A projekt elindult, hol tartanak, és 
mikorra várható a befejezés?
– A tervezési időszak zajlik, hamarosan 
indul a közbeszerzés. A látogatóköz-
pont átadását 2018 márciusára tervez-
zük, az új épülettel, illetve a felújítá-
sokkal pedig 2018 végére szeretnénk 
végezni. A költözés 2019-re marad, az 
önmagában is nagy kihívás lesz.
– Az új épület helyét már kijelöltük, a 
kiskastély mögött, egy kísérleti parcel-
lán lesz, így nem kell fákat kivágnunk, 
a zöldterület érintetlen maradhat, leg-
feljebb néhány értéktelen bozót eshet 
áldozatul.

– Milyen kilátással rendelkezik a jö-
vőre nézve a magyar mezőgazdaság?
– Magyarország kiváló talajadottságok-
kal rendelkezik, területének 60%-a jó 
minőségű termőterület. Ezt a potenci-
ált vétek lenne energianövényekre pa-
zarolni, ehelyett diverzifikált módon a 
minőségi élelmiszerre kellene koncent-
rálnunk. Nem lehet csak a gabonára, 
a kukoricára építeni, szélesíteni kell a 
palettát, főleg megfelelő minőségű fe-
hérjeforrásokkal az állattenyésztés szá-
mára. A lucernára, vagy a takarmány-
borsóra gondolok itt elsősorban, ami 
legalább részben kiválthatná a nagy 
százalékban importált – ráadásul gén-
módosított – szóját, mely az állattartás 
alapanyaga világszerte. Paradox mó-
don, itthon nem vethető génmanipu-
lált, azaz a gyomirtóra rezisztens szója, 
viszont importként nagy mennyiség-
ben beengedjük, gyakorlatilag csak ezt 



adjuk az állatainknak. Ami még furcsább: 
azt a keveset, amit viszont itthon elő tudunk 
állítani, exportáljuk, leginkább a szomszé-
dos Ausztriába.
– Az állattartóknak tehát szükségük lenne 
alternatív fehérjeforrásra – a 60-as években 
200 ezer hektár lucernánk volt, ma 30 ezer, 
igaz az állatállomány is jelentősen csök-
kent ez idő alatt, de ez a mennyiség akkor 
sem elegendő. A szójatermesztésre a ma-
gyar éghajlat nem ideális, ezért csak vala-
milyen alternatívában gondolkodhatunk. 
A rendkívül olcsó szójával azonban nehéz 
versenyezni. A gazdák a földjeikbe olyan 
magot vetnek, amelytől nagyobb hasznot 
remélnek, ezért döntenek a legtöbb esetben 
a gabonafélék, a repce vagy épp a kukorica 
mellett.
– A növénynemesítéssel, az alapkutatások-
kal, az innovációval a kutatóközpontunk 
segíteni tudja a hazai gazdákat. Az elmúlt 
évben a 100. elismert búzafajtánkkal jelen-
tünk meg a hazai piacon, ahol a gabonákat 
illetően piacvezetők vagyunk. A kormány-
zat részéről is érezhető egyfajta törekvés 
arra, hogy magyar földbe magyar vetőmag 
kerüljön, amit már csak nemzeti büszkeség-
ből is pártolnunk kellene. Ehhez azonban 
elengedhetetlen a termelés és annak finan-
szírozásának állami megszervezése. Ha egy 
magyar agrárbank vállalná a termelés előfi-
nanszírozását, a magyar gazda hozzájutna a 
hazai vetőmaghoz. Ősszel, a termés betaka-
rítását követően aztán elszámolhatnak egy-
mással. Ezt a folyamatot jelenleg külföldi 
kézben lévő bankok szervezik, természete-
sen külföldi vetőmagokat preferálva.

– A földtulajdon és terület alapú uniós 
támogatások körül is sok vita zajlik. Mi 
ezeknek a forrása?
– A földroham nem véletlen. A földekre az 
Európai Unió támogatást ad – mondván, 
ezzel segíti a mezőgazdasági termelést. Ez 
azonban nem éri el a valódi célját. Az uniós 
költségvetés 50%-át agrártámogatásra for-
dítjuk, miközben a mezőgazdasági termé-
kek 60%-át más kontinensről importáljuk. 
Ebből is látszik, a brüsszeli politika nem 
a mezőgazdaságban érdekelt, álláspontja 
szerint a megtermelt jövedelemből Európa 
olcsón be tudja szerezni a világpiacról a 
szükséges élelmiszert, mezőgazdasági ter-
mékeket, nem érdemes itthon megtermelni, 
ehelyett pihentetni kell inkább a földeket. A 
terület alapú földtámogatás azoknak is jár, 
akik semmit sem vetnek a földjeikbe, ehe-
lyett uniós javaslatra éppen ugaroltatnak. 
Ráadásul jelentősen torzítja a versenyt, hogy 
az Európai Unió egy részében még mindig 
érzékelhető az egykori feudális örökösödési 
rendszer maradványainak hatása. A földek 
nagyon jelentős része pár nagybirtokos – az 
angol királyi család, néhány nagybank - ke-
zében összpontosul, így a terület alapú tá-
mogatások zöme őket gyarapítja. Azokhoz, 
akik valóban művelik a földeket, csupán a 
morzsák jutnak.

– Mi lehet a megoldás? Mire kell töreked-
nünk, merre kellene fejlődnünk?
– A mai brüsszeli gondolkodásmód rendkí-
vül kitetté teszi Európát. Mi lesz 10 év múl-
va? Mi történik, ha a világpiaci árak jelen-
tősen emelkedni kezdenek? Hogyan oldjuk 

meg pár évtizeden belül a Föld 9-10 milliárd 
lakójának élelmezését? Már most érzékel-
hető jelenség a népvándorlás, hogyan tud-
juk ezt kezelni? Ezzel szorosan összefügg 
a klímaváltozás, az extrém időjárás okozta 
problémák, az aszály, az elsivatagosodás, a 
belvíz, az áradások.
– Európának, és benne Magyarországnak 
is, minél inkább az önellátásra kell töreked-
nie. Ehhez elengedhetetlen, hogy a szétvert 
hazai mezőgazdasági élelmiszer-feldolgozó 
ipart mielőbb helyreállítsuk.
– Fontosnak tartom, hogy a kormányzat leg-
felsőbb szintje megértette, mennyire égető a 
mának, és főleg a jövőnek az agrárkutatás. 
A most épülő kutatókomplexum nagymér-
tékben hozzájárulhat majd ahhoz, hogy az 
ilyen jellegű kérdésekre, problémákra meg-
oldást találjunk. 9 milliárd forint jelentős 
befektetés. Ennek egyharmada kifejezetten 
műszerparkra fordítható – bioinformatikai 
eszközökre, fenotipizáló-platformra, op-
tikai képalkotó berendezésekre, laborató-
riumra, korszerű mikroszkópokra. Erre a 
legújabb technológiára már a jövő kutatói, a 
fiatalok is fogékonyak lesznek. Nekem az a 
célom, hogy őket idecsábítsam.
– Azzal, hogy ez a központ létrejön, kon-
centrálódik a tudás, a kutatás, nemzetközi-
leg is versenyképes léptéket érhetünk el.
– Annak idején részt vettem a gödöllői Me-
zőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 
létrehozásában is. Akkor azt a centrumot 
magunknak építettük, ezt, itt Martonvásá-
ron már a következő generációnak szánjuk.
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– Ennek szellemében tesszük a dolgunkat azóta 
is. Most a világ 25 országában, 178 gyárban 144 
ezer munkatársat foglalkoztatunk, termékein-
ket több mint másfél száz országban értékesítik. 
Egyébként gyártmányaink „csupán” 84 száza-
léka gumiabroncs, a többi termék zajcsillapító, 
kormánykerék, ipari gumitermék, vegyszer, de 
kerékpár, szörfdeszka, golflabda, csónak is kike-
rül az üzemeinkből.

Hazánkban az idén áprilisban megsze-
rezték az eredeti beszállító minősítést. Ez 
mérföldkőnek számít, hiszen lehetővé teszi, 
hogy a jövő évtől a vezető nemzetközi au-
tógyártóknak – példaként a Volkswagent, a 
BMW-t, a Mercedest, és a Toyotát említette 
– közvetlenül is szállítsanak.

– Csúcstechnológiát képviselnek a Bridgestone 
Innovative and Rational Development (BIRD-X) 
gyártósorok – folytatta a gyárigazgató, aki két 
éve Spanyolországból érkezett a Tatabánya-
Környe Ipari Parkba. – A 2006-ban épült, több 
mint 42 ezer négyzetméteres csarnokban napon-
ta 6000 gumiabroncs készülhet ezzel az innova-
tív technológiával. Az új, 97 ezer négyzetméteres 
csarnokban a hagyományos termékeket gyártjuk, 
jelenleg naponta 3000-4000 a darabszám, a 
kapacitás folyamatosan bővül. A tervek szerint 
a 2015-ös 1,8 millió darab ultra magas teljesít-
ményű abroncs helyett 2020-ban már 7,2 millió 
lesz a Komárom-Esztergom megyében elkészített 
magas sebességindexű, nagyméretű, elsősorban 
prémium kategóriás autókba gyártott termék. 
Kiemelt exportpiacnak számít Német-, Lengyel-, 
Olasz-, Spanyol- és Franciaország, valamint 
Mexikó, az Egyesült Államok, Japán és Törökor-
szág – mutatott előre a spanyol szakember.

A fejlesztések nagyságrendjét jól érzékelteti, 
hogy 2006-ban, a gyár indulásakor mintegy 
48 milliárd forintos beruházást valósítot-
tak meg, a 2013-ban induló fejlesztés pedig 
meghaladja a 85 milliárd forintot. Ez utób-
bi során a három éve még 350 fős dolgozói 
létszám mára elérte a 700-at, jövőre pedig 
840-en lesznek, közülük 140 felsőfokú vég-
zettségű. Kiterjedt a beszállítói hálózat is: 
a partnerek száma meghaladja a hétszázat, 
közülük sok a helyi és a regionális szereplő. 
Ez azért előnyös, mert a termeléshez rugal-
masan igazodnak, rövid az ellátási útvonal, 
így alacsony a széndioxid-kibocsátás.

– A biztonság a legfontosabb, utána következhet 
csak a minőség – mondta Fernando Del Cerro. 
– Az első dolog egyértelmű, utóbbi esetében in-
novatív technológiánkat emelném ki. Egyidejű-
leg száz különböző méretű gumiabroncs készül-
het a gyárunkban, összesen 233 abroncsméret 
létezik a Bridgestone-nál. Érdekes és rendkívül 
fontos az úgynevezett defektbiztosság, a 80+80. 
Ez azt jelenti, hogy egy-egy defekt után még 80 
kilométert haladhat az autó, 80 kilométer/órás se-
bességgel. Rendkívül fontos a környezetvédelem: 
elkészült a cégcsoportunknál a világ első guayule 
cserjéből kifejlesztett abroncsa. A sivatagi cserje 
mezőgazdasági szempontból másra nem haszno-
sítható területen is termeszthető, ez a jövő szem-
pontjából hangsúlyos tény.

A távlati célokról szólva a gyárigazgató 
hangsúlyozta: a következő években sze-
retnék elérni, hogy a magyarországi gyár 
Bridgestone cégcsoport Európában megha-
tározó, a legfejlettebb technológiával ren-
delkező zászlóshajója legyen. Duna András 

humánerőforrás-igazgató előadásában azt 
részletezte, miként válaszolnak arra a ki-
hívásra, hogy e nagyszabású terveik meg-
valósításához egyre nehezebb szakképzett 
munkaerőt találni.

Együttműködnek Tatabánya és Környe ön-
kormányzatával, valamint az Edutus Fő-
iskolával. Az oktatási intézménnyel még 
szorosabbra fűzik majd a kapcsolatokat a 
műszaki képzés, az angol nyelvi képzések 
és tréningek terén, gyakorlati helyeket is 
biztosítanak a hallgatóknak. A győri és a 
veszprémi egyetemmel, a Kecskeméti Fő-
iskolával és a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemmel kiterjesztik 
az együttműködések körét, hogy a leendő 
mérnököknek gyakornoki pozíciókat tudja-
nak felajánlani. Folyamatos a részvételük az 
állásbörzéken, létezik belső munkatársaján-
ló programjuk.

A személyügyi szakember hozzátette: 
ugyanakkor az is fontos, hogy a képesség és 
az akarat egyszerre legyen meg a jelentke-
zőkben. Arra a kérdésre, hogy miért vonzó 
munkahely a Bridgestone, a következőket 
sorolta Duna András: modern a technoló-
gia, hosszú távra tervez Magyarországon 
a tőkeerős nemzetközi cég, magas szintű a 
kompenzációs rendszer.

A menedzsment tagjaival való beszélgetést 
követően megtekintettük a gyárat is: Aba 
Mihály termelési igazgató és Kovács Csa-
ba, a folyamatmérnökség igazgatóhelyette-
se kalauzolt körbe az új csarnokban. 

M . K .

A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója, Fernando Del Cerro érdeklődésünkre elmondta, hogy 2020-
ra a mostani 1,8 millió helyett néhány év múlva 7,2 millió gumiabroncsot gyártanak majd. „Kimagasló minőséggel szol-
gáljuk a társadalmat” – idézte a Bridgestone alapítójának, Shojiro Ishibashinak 80 évvel ezelőtti kijelentését a gyárigaz-
gató a fontos bejelentés idején tartott sajtótájékoztatón.

Megnégyszerezi termelését a gumiabroncsgyár

Dinamikus növekedés a Bridgestone-nál
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Az újjáválasztott elnök elsőként megkö-
szönte bizalmat, majd elmondta, hogy 
megújult a küldöttgyűlés, hiszen 66 tag-
ból 30 fő új küldöttként vett részt a vá-
lasztáson. „A kamaráknak van dolga” - 
jelentette ki Dr. Szerencsés László, majd 
hozzátette, a kötelező és önként vállalt 
szolgáltatások rendszerében kiemelten 
fontosnak tartja a hazai és uniós pályá-
zatokról való tájékoztatást, az országos 
kamara vezetésével meghirdetett „Vál-
lalkozz Digitálisan” programban való 
részvételt, valamint a pályaorientációt, 
a duális képzést és a mesterképzést.

A küldöttgyűlésen részt vett és köszön-
tőt mondott Dr. Parragh László, az 

MKIK elnöke, Dr. Kancz Csaba kor-
mánymegbízott, és Steindl Balázs, a 
megyei közgyűlés alelnöke. A kamara 
újjáválasztott vezetőségének gratulált 
Popovics György, a megyei közgyűlés 
elnöke és Dunai Péter, az MKIK főtit-
kára.

A küldöttgyűlés a szervezet vezetőségé-
be a következő személyeket választotta: 
Kárpát Csaba általános alelnök, Bon-
dor László kereskedelmi tagozati alel-
nök, Baráth Sándor ipari tagozati alel-
nök, és Rabóczky Jánosné kézműipari 
tagozati alelnök.
A Komárom-Esztergom Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara további elnök-

ségi tagjai: Ember Dániel, Gimesi Sán-
dor, Gyöngyös Antal, Juhász István, 
Kókai László, Kovács Károly, Kreitner 
János, Lődi Dénes, Odonics Attila, Pet-
rezselyem Antalné, Pordán Zsigmond, 
Szikszai Katalin, Szlovák Mihály és 
Ujvári György.

A küldöttgyűlés az MKIK elnökének 
Dr. Parragh László jelenlegi elnököt ja-
vasolta, a Közép-dunántúli régió által 
delegált kézműipari elnökségi tagnak 
pedig Rabóczky Jánosnét javasolták. Az 
országos szervezet elnökségébe Dr. Sze-
rencsés Lászlót választották meg.

Tudósítónktól

Tisztújító küldöttgyűlést tartott tatabányai székházában a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, az ülésen a küldöttek egybehangzó szavazatával a következő négy évre újra elnökké választották Dr. 
Szerencsés Lászlót.

Választás a megyei iparkamarában

Újra Dr. Szerencsés László 
lett az elnök

Dr. Parragh László, 
Dr. Szerencsés László és 
Popovics György

Szavazott a küldöttgyűlés



Új irodát nyitott a MnH
Párkány - Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) 
közép-európai kereskedelemfejlesztési hálózatának 
új irodáját nyitották Párkányban. A most megnyitott 
iroda már a hatodik, a Szlovákiában megnyitni ter-
vezett hétből. Az MNKH irodáinak feladatai között 

olyan célok elérése szerepel, mint a kereskedelem 
ösztönzése, a magyar vállalatok exporttevékenysé-
gének bővítése, a kereskedelmi kapcsolatok becsa-
tornázása a határ két oldalán lévő kis- és közép-
vállalkozások együttműködésébe és a határ menti 
régiók foglalkoztatottságának növelése.

politikai elítéltek eMlékezetére
Tatabánya - 15. alkalommal hajtottak fejet a tata-
bányai Szénbányászati Tröszt bányáiban raboskodó 
elítéltek előtt az 1945-56 közötti Magyar Politikai 
Elítéltek Közössége, a Politikai Foglyok Szövetsége 
valamint a Tatabánya MJV Önkormányzata által 
szervezett rendezvényen. A Városházán Turainé 

John Katalin alpolgármester asszony fogadta a 
küldöttség résztvevőit, a túlélőket és hozzátartozói-
kat. A megrázó, a mai kor számára talán elképzel-
hetetlen szenvedést felidéző vitéz Kövesd Ferenc 
valamint Sinkó Ferenc, a POFOSZ megyei elnö-
kének gondolatait követően a küldöttség tagjai a 
Béke parkban található 1956-os emlékműnél és a 
XIV. Szent István lejtakna emléktáblájánál elhelye-
zett koszorúkkal rótták le tiszteletüket.

Folytatódik 
a kézilabda CSarnok építéSe
Tata - A május 10-én lezajlott sportegyesületi el-
nökségi döntés következtében, Tata Pénzügyi és 
Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyásával, 2016. 
május 25-én a Tatai AC (mint beruházó) és az EMEL 
Kft (mint kivitelező) képviselői aláírták a Tatán épülő 
kézilabda csarnok II. ütemére vonatkozó, a beruhá-
zás befejezését eredményező megállapodást.
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A vizsgálatok megállapítása szerint ke-
gyetlen vihar tombolt akkor éjjel, ami 
áramkimaradást okozott, és leállt a fő-
ventilátor. Emiatt megszűnt a szellőzés, 
s ez a metángáz felgyülemlését okozta. 
Az elbeszélések és a vizsgálatok feltéte-
lezése alapján, az áram-visszakapcsolá-
sa során keletkezhetett az a szikra, ami 
miatt a sújtólégrobbanás bekövetkezett.

Az érintett munkaterületen 94-en dol-
goztak. Harminchét bányász életét vesz-
tette, öt súlyos és tizenkét könnyebb sé-
rültet kórházba szállítottak.

1984-ben emlékművet emeltek a 
márkushegyi bányaüzem udvarán, 
amely kőbe vésve őrzi az áldozatok ne-
vét. Itt rótták le kegyeletüket a Vértesi 
Erőmű és a bányaüzem vezetői, az ér-
dekképviseletek, Bencsik János, a tata-
bányai térség országgyűlési képviselője, 
valamint a környék önkormányzatainak 
polgármesterei, jegyzői a 33 évvel ez-
előtti tragédia áldozataira emlékezve, és 
helyezték el a koszorúikat az emlékhely 
talapzatánál.

Tudósítónktól

Harmincheten vesztették életüket az oroszlányi bányászat legnagyobb 
katasztrófájában, ami 1983. június 22-ére virradó éjszaka következett 
be Márkushegyen. Az áldozatokra emlékezve megkoszorúzták a 33 év-
vel ezelőtti tragikus esemény áldozatainak emlékművét.

A 33 évvel ezelőtti tragédia áldozataira emlékeztek

Koszorúzás 
Márkushegyen
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A szakmai nap keretében köszöntőt 
mondott Balázs Ervin főigazgató (MTA 
ATK), továbbá előadást tartott a hazai 
növénytermesztési aktuális kérdéseiről 
Szépe Ferenc főosztályvezető (Föld-
művelésügyi Minisztérium), a búzater-
mesztés versenyképességének alaku-
lása témájában Vancsura József elnök 
(Gabonatermesztők Országos Szövetsé-
ge), a martonvásári fajtákról Vida Gyu-
la osztályvezető (MTA ATK MGI).
Szépe Ferenc beszédében hangsúlyozta: 
„Stratégiai kérdés, hogy az ország saját 
maga legyen képes olyan fajták előállí-
tására, melyek gazdasági, környezeti, 
élelmiszerbiztonsági célok megvalósu-
lását segítik elő. Az elkövetkező évek 
egyik kiemelt feladata: hogyan lehet a 
hazai nemesítést újra versenyképessé 
tenni? Ehhez fokozottan szükség van a 
kutatóintézetek és a gazdák összefogá-
sára, bizalmi alapú együttműködésére, 
szövetségére.”
A fémzárolt vetőmagra vonatkozóan a 
szaktárca képviselője elmondta: a mi-
nőségi termés csak minőségi fajták, 
minőségi vetőmagjának használatá-
val állítható elő. A támogatásoknak 
köszönhetően növekedésnek indult a 
fémzárolt vetőmagok használata. Ez a 
változás a hazai nemesítés jövője szem-
pontjából is kiemelt fontosságú, hiszen 
a forgalomban lévő fajták értékesítésé-

ből származó bevételek teremtik meg a 
finanszírozási hátterét az új fajták kifej-
lesztésének is. Tény, hogy más piacok-
hoz hasonlóan a gabonapiac is nyitottá 
vált: nem a helyi, hanem a globális ke-
reslet és kínálat határozza meg az ára-
kat. A világpiac irányadó árait a hazai 
gabonatermesztés mennyiségi oldalról 
nem képes érdemben befolyásolni. Ha 
a kereskedelmi nyitottságból fakadó ki-
tettségünknek ellensúlyt akarunk, ak-
kor minőségi oldalról kell olyan hosszú 
távú pályát megfogalmaznunk, mely 
biztos és kiszámítható megélhetést ígér, 
ahol a bevétel nem a spekulatív módon 
manipulált árak függvénye. A történel-
mi gyökerek, a magyar gabonák még 
mindig élő nemzetközi hírneve olyan 
lehetőség, melyre a jelenben is támasz-
kodni tudunk.
A Gabonatermesztők Országos Szövet-
ségének elnöke – Vancsura József – el-
adásában kiemelte: a piacon való ver-
senyképességet az integráció biztosítja.
A Magyar Tudományos Akadémia Ag-
rártudományi Kutatóközpont Mező-
gazdasági Intézetének képviselője Vida 
Gyula tájékoztatójában a nemesített faj-
ták jellegzetességeit emelte ki: az újabb 
fajták többsége kiváló ellenállósággal 
rendelkezik a sárgarozsdával szemben: 
az Mv Nádor, az Mv Pántlika, az Mv 
Ménrót, az Mv Nemere, Mv Mente és az 

Mv Ispán. Folyamatosan újabb és újabb 
fajták születnek a martonvásári neme-
sítési programból. Az elmúlt 3 év fajtái: 
Mv Nemere és Mv Krajcár (2013.), Mv 
Ménrót, Mv Kepe és az Mv Bojtár (2014), 
az Mv Ispán, a korai fajta Mv Ikva és a 
minőségi fajta az Mv Mente (2015.) Ez 
utóbbira felfigyeltek már külföldön is, 
így megkezdődik a termesztése Fran-
ciaországban is.
Jelenleg a legelterjedtebb martonvásári 
fajták az Mv Nádor, a MvKolo, a Mv Lu-
cilla a Mv Kolompos a Mv Karéj és a Mv 
Marsall.
A martonvásári fajták általános jellem-
zője a nagy termőképesség és a kiváló 
minőség. A nemesítési programban 
hangsúlyos az őszi búza, de a portfóli-
óban megtalálható az alakor, tönköly, 
a tönke, a rozs, a tritikálé, a zab és az 
árpa is.
A szakmai napon szóba került, hogy 
a búzatermesztés a fiatal generáción is 
múlik: elengedhetetlen, hogy a tapasz-
talt, 30-40 éves gyakorlattal rendelkező 
agrármérnököktől tanuljanak a jövő ag-
rárszakemberei.
A rendezvényen Balázs Ervin főigazga-
tó az agrárágazatban végzett tevékeny-
ségéért elismerést nyújtott át Dr. Réti 
László agrármérnök részére.

TO
Fotó: Vécsy Attila

Javában zajlanak országszerte és határon túl is a kalászos fajtabemutatók. Idén is nagy érdeklődés övezte a 
martonvásári országos kalászos szakmai nappal egybekötött fajtabemutatót. A rendezvényt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézete és a szervezet által kifejlesztett 
nemesített fajták kizárólagos forgalmazója az Elitmag Kft. tartotta.

A búzatermesztés a fiatalokon is múlik

Fajtabemutató Martonvásáron
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Az AGC 2006. tavaszán indította el az Ipa-
ri Parkban az autóüvegek tömegtermelését. 
Mára a tatabányai gyáregység az európai 
piac szinte minden jelentős márkájának 
szállít oldalsó és hátsó üvegeket. Vevőik kö-
zött található az Audi, a BMW, a Citroen, a 
Fiat, a Ford, a Honda, a Hyundai, az Iveco, a 
KIA, a Mercedes, a Mitsubishi, a Nissan, az 
Opel, a Peugeot, a Renault, a Seat, a Skoda, 
a Suzuki, a Toyota, a Volvo és a Volkswagen 
is. Jelenleg a gyár az európai edzettüveg-
gyártás egyik fellegvára: az itt készült ter-
mékre minden alkatrészt rá is szerelnek, így 
a tatabányai üvegek további utómunkálatok 
nélkül beszerelhetőek az autókba.

A jubileumot köszöntő ünnepségen 
Schmidt Csaba, Tatabánya MJV polgár-
mestere is méltatta a céget. Kiemelte, hogy 
a gyár közel ezer dolgozónak biztosít meg-
élhetést. 

– Az AGC Glass Hungary Kft. rendkívül fontos 
partnerévé vált a városnak – hangsúlyozta a 
polgármester -. A munkahelyteremtés mellett 
a legnagyobb erénye, hogy a város életében is 
tevékenyen részt vállal, bármilyen nemes kezde-
ményezésről is legyen szó. Ha kell, futballmezbe 

bújva segítenek a kórház koraszülött részlegén, 
máskor ruhaneműt adományoznak a fedél nélkül 
élők számára. Az elsők között csatlakoztak a „Kéz 
a kézben” programunkhoz, s „örökbe fogadták” 
a Remédium Általános és Szakiskolát, valamint 
a Kóta József Gyakornoki Program keretében a 
hiányszakmát tanuló fiataljainknak biztosítják a 
lehetőséget, hogy már tanulmányaik során kipró-
bálhassák magukat a szakmában.

– Az AGC Glass Hungary üzemét 2006-ban 450 
alkalmazottra tervezték, 2016-ra a létszám elérte 
a 920-at - mondta el a gyár HR-igazgatója. 
– A gyár az alvállalkozókkal együtt 1300-1400 
embernek ad munkát, a vállalat szállítási partne-
re 2016. novemberében adja át az üzem közelében 
lévő logisztikai központját, amely újabb munka-
helyeket jelent - tette hozzá Gíber Mihály.

Jean-Marc Menuier, az AGC Automotive 
Europe elnök-vezérigazgatójának tájékoz-
tatása szerint az AGC épületén belül egy új 
gyártósor beállítását tervezik, amely továb-
bi 200-zal növelheti a létszámot.

Ishiko Marehisa, az AGC Automotive ve-
zérigazgatója elmondta, hogy a vállalat 
Európában tíz autóüveget előállító gyár-

ral rendelkezik, ezek közül a tatabányai az 
egyetlen zöldmezős beruházás, ami lehető-
vé tette a legkorszerűbb technológia telepí-
tését.

A társaság 21 európai márka modelljeihez 
szállít oldal- és hátsóüveget, valamint nap-
fénytetőt, 2021-ig az AGC szállítja az üve-
geket az addig készülő 26 féle Mercedes 
modellhez. Az évente Európában eladott 
16 millió autóból minden negyedikben az 
AGC által gyártott oldalsó vagy hátsó üveg 
található.

Az AGC tatabányai üzemének kapacitása 
évente 13 millió oldalsó üveg és négy mil-
lió hátsó szélvédő. A gyártmányok közül 5,5 
millió darabot szerelvényekkel is ellátnak. 
A készre szerelt termékeket az autógyárak 
további munkafázis nélkül építhetik be a 
járművekbe.A társaság árbevétele 2015-ben 
meghaladta a 30 milliárd forintot, az AGC 
Glass Hungary pedig eddig negyven mil-
liárd forint feletti összeget fordított tatabá-
nyai üzemére.

TO

A japán érdekeltségű cég a Tatabánya-Környe Ipari Parkban lévő gyáregységének egy évtizedes fennállását ünnepelte. 
Ebből az alkalomból a cég ünnepi műsorral, majd családi nappal köszöntötte dolgozóit, partnereit és a térség vezetőit.

Jubileum ünnepség, családi nap

Tíz éves az AGC Glass Hungary Kft.

Az AGC GlAss HunGAry Kft. értéKteremtő oldAlA
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Megtelt a Batthyány-kastély díszterme a me-
gyenapi ünnepség vendégeivel, díjazottjaival 
és az elnökségben helyet foglaló házigazda 
önkormányzatok képviselőivel. A Himnusz 
közös eléneklése után Pálffy Károly, Bicske 
polgármestere köszöntőjében beszámolt Bics-
ke város fejlődéséről.
Dr. Molnár Krisztián ünnepi beszédében 
példaként állította a települési vezetők elé a 
Bicskén már megvalósult fejlesztéseket, és a 
jövőben megvalósuló környékbeli beruházá-
sokat. „A megyei önkormányzat arra bíztatja 
Fejér megye minden települését, hogy járja-
nak el a bicskeiekhez hasonlóan. Hisz alig 
akad hely Fejérben, amelyik ne dicsekedhetne 
olyan hagyománnyal, mesterséggel, termék-
kel, építészeti érdekességgel, csábító termé-
szeti adottsággal, amely egyedivé,érdekessé 
ne tenné őt.”- hangsúlyozta a közgyűlés el-
nöke.
A Fejér Megyei Önkormányzat által kezelt 
32 milliárdos TOP fejlesztési forrás kapcsán 
felhívta a figyelmet arra, hogy a helyi adott-
ságokra és igényekre támaszkodó fejlesztések 
megvalósításához gondolkodni, összefogni 
és kezdeményezni kell. A megyei önkor-

mányzat éppen a koncepciózus fejlesztési 
stratégiák megalkotásában, megvalósításá-
ban adhat támogatást, segítséget – tette hozzá 
dr. Molnár Krisztián. Az elnök beszédében 
kiemelte a Fejér Megyei Értéktár és Fejér Ter-
mék Program fokozatos bővítése is a mun-
kájuk része. Ehhez kapcsolódóan kiemelte a 
Megyenapra megjelent bővített Fejér Megyei 
Értéktár kiadványt és a szombati, bicskei sza-
badtéri programokat: a Hungarikum interak-
tív játékparkot és a Fejér Termék Vásárt.
A Megyenap alkalmából Fejér Megye Köz-
gyűlése a megyében kimagasló munkát vég-
ző, elévülhetetlen érdemeket szerzett polgá-
rai számára az önkormányzat által alapított 
elismeréseket adományozott.
Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címben 
részesült az egyetemes kulturális, művészeti 
értékek megőrzéséért, a Fejér megyében élők 
és az elesettek megsegítése érdekében vég-
zett áldozatos lelkipásztori munkája, példa-
mutató emberi magatartása elismeréseként 
Spányi Antal megyéspüspök. 
Fejér Megye Díszpolgára kitüntető címben 
részesült posztumusz Bella István költő a 
magyar irodalom értékes hagyományainak 

ápolásáért, Fejér megye irodalmi és művésze-
ti életében szerzett kimagasló költői érdeme-
iért, példaadó emberi magatartásért, melyet 
özvegye, Zayzon Márta vett át.
A Fejér Megyei Közgyűlés a hazai kézilabda 
élsport megújításáért végzett szakmai és te-
hetséggondozó tevékenysége elismeréseként 
a Terstyánszky Ödön - díjat adományozta a 
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémiá-
nak.
Az ünnepi műsorban „A régiekből – Táncok 
és zenék Somogyból és a Gyimesekből” című 
népzenei összeállítást Kiss Krisztián népze-
nész, Szabó Rubinka Anna és Linczenbold 
Maximilián néptáncpedagógus, táncművész 
adták elő.
A Szent László Általános Iskola gyermekkara 
szívet melengető dalcsokrában a „Jó atyán-
kért esdeklünk” című egyházi éneket, Bárdos 
Lajos: Napfényes utakon című kórusművet 
és a Szent László himnuszt énekelte. Zongo-
rán kísért Illés Richárd, az iskola ének-zene 
tanára, a bicskei Szentháromság főplébánia 
kántor-karnagya.Az ünnepség a Szózat kö-
zös eléneklésével zárult.

TO

Idén a 35. Bicskei Napok keretében, május 20-21-én rendezték hagyományosan, a Hagyomány- Érték - Minőség je-
gyében a Fejér Megyei Önkormányzat nagyrendezvényét, a Megyenapot a Batthyány-kastély dísztermében. Ebből az 
alkalomból a megye kimagasló munkát végző polgárait díszpolgári címmel, és díjakkal tüntették ki. Az elismeréseket dr. 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke adta át.  

Megyenap Pannónia szívében

Bicskén tartották a megyegyűlést
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kincskereső

Kiállítás Kápolnásnyéken
A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány és a Halász Gedeon Központ szeretettel 
ajánlja figyelmébe a felújított kápolnásnyéki Halász-kastély „A 65 éves MKB Bank 
gyűjteménye a 200 éves kastélyban” című első kiállítását. A fantasztikus, nagy bu-
dapesti kiállítások színvonalat idéző tárlat betekintést nyújt az egyik legnagyszerűbb 
magyar képzőművészeti gyűjteménybe. A kastélyban Mednyánszky László, Markó 
Ferenc, Barabás Miklós, Rippl-Rónai József, Csók István, Ligeti Antal több festménye 
mellett látható még - többek között - Benczúr Gyula, Vaszary János, Perlott Csa-
ba Vilmos, Orbán Dezső, Glatz Oszkár, Ferenczy Károly, Szőnyi István, Aba-Novák 
Vilmos, Ferenczy Noémi, Márffy Ödön, Berény Róbert, Egry József, Kmetty János 
egy-egy kiváló alkotása.

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

Székesfehérvár
Ha sportról, kultúráról, oktatásról esik 
szó, sokak számára, de különösképpen 
a Székesfehérváron és környékén élők 
fülében, ismerősen cseng a hárombetűs 
rövidítés: VOK.  A VIDEOTON Oktatá-
si, Kulturális és Sportközpont legendás 
sportesemények, vállalati összejövetelek, 
kulturális programok tanúja volt évtize-
deken át, és ma is hűséggel szolgálja a 
város lakóit, vállalkozásait, a VIDEOTON 
csoport dolgozóit.

Cikkünk a 40. oldalon

Tata
Június utolsó hétvégéjén huszonharma-
dik alkalommal csábította a szórakozni 
vágyók tízezreit a Tatai várba és környé-
kére a Víz, Zene, Virág Fesztivál program-
kavalkádja. Az esemény szervezője a Víz, 
Zene, Virág Fesztivál Egyesület, elnökü-
ket, Essősy Andrást a zárónap estéjén 
kértük, hogy értékelje a rendezvény-so-
rozatot.

Cikkünk az 43. oldalon

„A városvezetés az indulást azzal tudta segíteni, hogy engedélyezte az úszómű használatát, 
ezzel megkönnyítve a vízre szállást, a hajóink kikötését. Egy edző kollégámmal, próbakép-
pen vágtunk bele ebbe az egészbe, hogy majd meglátjuk, milyen lesz az érdeklődés.”

BÖlCskei  FerenC
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– Mióta létezik a Videoton Oktató 
Központ, és milyen céllal jött létre?
– 1984 óta működünk, az indulás óta 
változatlan néven. Időnként a VÜK rö-
vidítés is előkerül, ez a mozaik szó az 
üzemeltető VT Üzletközpont Kft.-re 
utal, de a köztudatban a korábban em-
lített VOK néven vagyunk ismertek. A 
létesítményt a VIDEOTON nagyválla-
lat építette, hogy abban saját dolgozói 
részére oktatási, kulturális és sportolási 
lehetőséget biztosítson, különféle ese-
ményeknek helyt adjon. A nagyvállalat 
a versenysportban is az élen járt, a város 
legnagyobb sportcsarnokában – többek 
között - a VIDEOTON NB-I-es kosár-
labda és kézilabda csapata készülhetett 
a mérkőzésekre, de emellett lefedhető 
futófolyosó és teniszpályák, edzőte-
rem várta a sportolókat. Az intézmény 
a dolgozók oktatásához is színvonalas 
környezetet nyújtott. A filmvetítési le-
hetőséget is biztosító színházterem, a 
hatalmas könyvtár, a tekepálya pedig a 
kikapcsolódást, a kulturált szórakozást 
szolgálta. Forgalmas, élettel teli létesít-
mény volt, egészen 1989-ig.

– A rendszerváltás fenekestül felfor-
dította a hazai vállalati struktúrát. 
A nagy állami társaságok darabjaikra 
hullottak, tönkre mentek, átalakultak. 
Hogyan érintette mindez a VOK-ot?
– A fenntartó VIDEOTON nagyválla-
lati státusza megszűnt, ezzel az anyagi 
források is elapadtak, a sport akkoriban 
nem kapott máshonnan támogatást. A 
dolgozók tömeges elbocsátásával pár-
huzamosan a felhasználói igények is 
zuhanásszerűen csökkentek. A léte-
sítmény kihasználtsága rendkívül ala-
csony volt. A tisztán egy céghez kötött 
működési modell nem volt fenntartha-
tó. Egy időben a város vállalt szerepet  
– résztulajdonosként – a működtetés-
ben, több-kevesebb sikerrel, végül a 
tulajdonrészt visszavásárolta az újjá-
szervezett VIDEOTON HOLDING Zrt. 
Ma azonos arányban osztozik a tulaj-
donjogokon a Készpénz Zrt-vel, akik 
pénzügyi befektetőként csatlakoztak.

– Hatékonyan üzemeltethető egy ilyen 
épületegyüttes a mai gazdasági körül-
mények között?

– Amikor a VOK épült, az energiaárak 
jóval kedvezőbbek voltak. A mai viszo-
nyok között az üzemeltetés költségei – 
főleg a régi, elavult gőzfűtésű rendszer 
miatt – az egekbe szöktek, évente több 
tízmilliós veszteséget termelve ezzel 
az anyavállalatnak. Éppen ezért a tu-
lajdonosok úgy döntöttek, az Új Szé-
chenyi Terv keretében, uniós források 
igénybevételével energetikai felújítást 
hajtanak végre az épületen. A 138 mil-
lió forint pályázati támogatás mellé 63 
millió forint saját erőt biztosítottak erre 
a célra. Egy KEOP pályázat keretében 
átépítették a teljes fűtési rendszert, új 
hőközpontot hoztak létre, valamennyi 
radiátort lecserélték, egyedileg sza-
bályozhatóvá tették. Ennek eredmé-
nyeként programozható termosztátos 
szabályozású fűtési zónák jöttek létre. 
Korábban erre sajnos nem volt mód, 
minden esetben a teljes épületet fűteni 
kellett, a valódi igénybevételtől függet-
lenül.
– Annak érdekében, hogy az energia-
felhasználást még jobban racionalizál-
ni lehessen, az épületet teljes egészen 

Ha sportról, kultúráról, oktatásról esik szó, sokak számára, de különösképpen a Székesfehérváron és kör-
nyékén élők fülében, ismerősen cseng a hárombetűs rövidítés: VOK. A VIDEOTON Oktatási, Kulturális és 
Sportközpont legendás sportesemények, vállalati összejövetelek, kulturális programok tanúja volt évtize-
deken át, és ma is hűséggel szolgálja a város lakóit, vállalkozásait, a VIDEOTON csoport dolgozóit. Az élet-
tel teli intézmény falai közt számos sportegyesület, sport-vállalkozás és egy iskola talált otthonra – tudtuk 
meg az üzemeltető cég, a VT Üzletközpont Kft. ügyvezetőjétől, Badacsonyi Gyulától.

Sport – kultúra – oktatás – vállalati események kitűnő helyszíne

Székesfehérváron vár a VOK



évadzáró
Tatabánya  - Június 15-én hivatalosan is befe-
jezte 2015/2016. szezonját a Jászai Mari Szín-
ház. Az évadzáró hagyományainak megfelelően 
átadásra kerültek az évad művészi teljesítmé-
nyeit elismerni szándékozó díjak is. A közönség 
szavazatai alapján az évad legjobb előadása a 

Molière: Tartuffe című színmű lett Szikszai Ré-
musz rendezésében, az évad legjobb színésznő-
jének járó díjat Major Melinda, az évad legjobb 
színészének járó díjat pedig Kardos Róbert ve-
hette át. A társulat szavazatai alapján Danis Lí-
diának az évad legjobb női alakításáért, Kardos 
Róbertnek pedig az évad legjobb férfi alakításá-
ért járó Jászai Gyűrű-díjat adták át.

80 éve a zene ottHona
Pápa - Idén ünnepli alapításának 80. évforduló-
ját a Bartók Béla Zeneiskola. Az alapfokú művé-
szeti iskola a jubileumot színvonalas programso-
rozattal teszi méltóvá az intézmény mottójához, 
hisz valóban sok évtizede az igényes zene ottho-
na ez a tanintézet. A nyitórendezvény vendége 
Serei Zsolt zeneszerző, karmester volt.

tavaSzünnep táCon
Tác-Gorsium - Az újjáépült Gorsium Régészeti 
Park és Szabadtéri Kiállítás több év szünet után 
2016-ban újra Floraliának adott helyet május 
7-én és 8-án: Flora temploma felszentelésének 
ünnepe a tavasz köszöntése volt az antik Rómá-
ban. A kétnapos rendezvény programpalettáját 
császári bevonulás, gladiátorjáték, korhű felvo-
nulás, római lakoma, ókori témájú gyermekjá-
tékok és kézműves vásár, gladiátoriskola, római 
kori esküvő, valamint divatbemutató színesítette.
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leszigetelték. A tetőszerkezet 14 cen-
timéteres, a falak pedig 10 centimé-
teres hőszigetelést kaptak. A projekt 
keretében sikerült lecserélni a nyílás-
zárókat is, új, korszerű, jó hőtechnikai 
paraméterekkel rendelkező ablakok, 
illetve ajtók kerültek a régiek helyére. 
Mindettől 30%-os megtakarítást vár-
tak a befektetők. Az eredmény nem 
maradt el, a csarnok ma már csaknem 
önfenntartóan tud működni.
– Fogalmazhatunk úgy is, a VOK mára 
újra megtalálta a helyét a vállalatcso-
porton belül, sőt új szerepet vállalva 
sokrétűen szolgálja mind a környéken 
élőket, mind pedig Székesfehérvár 
városát. A VOK szerepének újragon-
dolása, az energetikai korszerűsítés 
együttesen teremtette meg a lehetősé-
gét a piaci alapon történő gazdaságos 
működésnek. Erre, lévén, hogy kultu-
rális és sportlétesítményről beszélünk, 
eddig még nem volt példa.

– Sokan „laknak” itt önöknél, sport-
egyesületek, egyéni vállalkozók, is-
kola, események, rendezvények so-
rozata zajlik, egész évben nyüzsgés 
tapasztalható a házban. Mi minden 
található itt?
– Nyitottak vagyunk minden irányba, 
a cél az, hogy minél jobban kiaknáz-
zuk a VOK-ban rejlő lehetőségeket. 
Az eddigi munka eredményeként a 
kihasználtságunk 85% körüli. Rend-
kívül sokszínű a tevékenységünk. 
Az emeletünkön például – az egy-
kori oktatótermek helyén – Waldorf 
iskola működik. Az itt tevékenykedő 
sportegyesületek – Alba Regio Ké-
zilabda SE, Cunder Kézisuli, Alba 
Bianca Tennis Club, Gróf Széchenyi 
Diák SE, MLSZ, KÖFÉM Sport Club 
– mellett bérlők színesítik a sportkíná-
latot: boksz klub, kempo, légtornász, 
falmászó, fallabda, kondícionáló, és 
kettlebell terem várja az érdeklődőket.
– A VIDEOTON Oktatási Központ 

saját maga is biztosít, illetve szervez 
sportolási lehetőségeket: 14 asztal vár-
ja a pingpong szerelmeseit, két ketrec-
foci pálya bérelhető – a sport mellett 
akár szülinapi gyermekzsúrokra is 
–, és minden nap rendelkezésre áll a 
sportcsarnok egy kis focira vállalatok, 
baráti társaságok számára.
– Emellett a Videoton a Dolgozókért 
Alapítvány is többféle sportolási lehe-
tőséget biztosít a tagvállalatok dolgo-
zói részére. Így ők díjtalanul használ-
hatják a kondicionáló termet, illetve 
részt vehetnek a női torna különböző 
foglalkozásain: aerobic, basic aerobic, 
gerinctorna, jóga.
– A sportesemények mellett számtalan 
rendezvényt szervezünk, illetve befo-
gadunk az év során. A Videoton Dol-
gozókért Alapítvány szervezésében 
évről évre visszatérő esemény a Vide-
oton Nyugdíjas Klub farsangi és ka-
rácsonyi bálja, a kétévente szervezett 
Nyugdíjas Találkozó, az asztalitenisz 
verseny, a Videoton Foci Bajnokság, 
és a Mikulás Cirkusz. Sokan bérbe 
veszik a termeinket kiállítások, vásá-
rok, sport-, vagy kulturális események 
lebonyolításához. Van itt méhészki-
állítás, nemzetközi ásványbörze és 
ékszervásár, babaexpo, szalagavató, 
gyereknap és számos kisebb-nagyobb 
sportrendezvény, melyek közül az 
Alba Regia kézilabda NB-I/B mérkő-
zések talán a leglátogatottabbak.
– A színháztermünkben számos válla-
lati összejövetelt bonyolítunk, gyakor-
latilag komplex szolgáltatást tudunk 
nyújtani akár továbbképzésekről, csa-
patösszetartásról, vagy vállalati sport-
napról, üzleti fórumokról, kiállítások-
ról legyen szó. Mindenkit szívesen 
látunk, az adottságaink, lehetőségeink 
mellett igyekszünk mindent megtenni 
a közös siker érdekében.
A szolgáltatásaink weblapunkon is 
megtekinthetőek: www.vok.hu

-réz

Badacsonyi Gyula kalauzolta stábunkat a VOK-ban
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Az együttműködés értelmében a Henkel ak-
tív szerepet vállal a magyar gazdaság telje-
sítményének megerősítésében és nemzetközi 
versenyképességének fokozásában.
– A Henkel a jövőben számos mérnöknek kínál 
állást és a kormány feladata, hogy Békés megyé-
ben olyan képzési rendszert alakítson ki, mely ezt 
biztosítani tudja - mondta el a megállapodás 
aláírása előtt az államtitkár. Magyar Levente 
rámutatott, hogy a társaság a most átadott új 
gyártósorral 30 új munkahelyet létesített az 
üzemben, így már 150 embert foglalkoztat. 
– A Henkel 2012-ben zöldmezős beruházásként 
hozta létre a Tatabányai Ipari Parkban lakossági 
és ipari felhasználású, vizes bázisú ragasztókat, 
valamint az elektronikai iparban alkalmazott ra-
gasztókat előállító gyárát - ismertette dr. Fábián 
Ágnes, a Henkel Magyarország Kft. ügyve-
zetője. - A kormányzattal való megállapodás azt 
jelenti, hogy hosszú távon is számolhatunk azzal 
a stabilitással, amit sok éve tapasztalunk már. Ez 
a stabilitás biztos alapot jelent számunkra, hogy 
továbbra is jövedelmezően növekedjünk, vagyis 

sikeresek legyünk Magyarországon. Üzleti tevé-
kenységünk mellett nagyon fontosak vállalatunk 
fenntarthatósági törekvései és társadalmi szerep-
vállalása is. Ezek nemcsak a különböző márkaak-
tivitások során valósulnak meg, hanem munkatár-
saink önkéntes tevékenységein keresztül is.

A vállalat az elmúlt öt évben több mint 30 
milliárd forint fejlesztést hajtott végre Ma-
gyarországon, a környei üzem 2012-ben 4,4 
milliárd forintos zöldmezős beruházással 
valósult meg.

TO

Stratégiai megállapodást kötött a kormány a Henkel Magyarország Kft.-vel. Az erről szóló dokumentumot a társaság 
Tatabányai Ipari Parkban lévő üzemében Magyar Levente, gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkár és dr. Fábián Ág-
nes, a Henkel Magyarország ügyvezető igazgatója írta alá, majd átadták a gyár új, ömledékragasztó gyártósorát, mely 
higiéniai termékekhez használt ragasztót állít elő.

Új gyártósort is avattak a környei gyárban

Stratégiai megállapodás a 
Henkel Magyarország Kft.-vel



– Milyen volt az érdeklődés az idei fesztivál 
iránt?
– A három nap alatt - a rendkívüli hőség el-
lenére – több tízezer látogatót fogadtunk. 18 
nagyszínpadi produkció, 170 egyéb program 
vízen, a parton és a levegőben. Mindez egy 
olyan napijegyért – 2000 Ft-ért -, ami három 
napra szól.
– A Szipi-szigetünk egyedülálló az ország-
ban. A gyerekek minden nap 9-16 óra között 
ingyenesen használhatnak tíz játszóegysé-
get. Szipi egy talált kutya, aki három évvel 
ezelőtt szegődött mellénk, és tőlünk kapta ezt 
a nevet – mára emblematikus figurája lett a 
rendezvénynek. Szipi-kalauzok működnek, 
pecsételnek. Ha ezekből kellő számút be-
gyűjtenek a gyerekek, sorsoláson vesznek 
részt. A nyertes gyerkőc három kerékpárt 
vihet haza: egyet-egyet anyunak, apunak és 
saját magának.
– Minden évben újdonságokra is törekszünk. 
Idén strandröplabda-pályát alakítottunk 
ki, és bajnokságot hirdettünk, de volt lábte-
nisz-bajnokság, a vízen rendkívül látványos 
kajakfoci is. A gyerekeket interaktív játékok 
várták, korszerű eszközökkel felszerelt sütö-
de, ahol elkészíthették saját sütijeiket.

– Mindehhez festői környezetet biztosított a 
Tatai Öreg-tó, a várral, a távolban a Gerecse-
hegység látványával. A borudvarunk – a vár 
rondelláján – igazi kuriózumnak számított, 
mint ahogy az is, hogy vasárnap este három 
nagyszínpadi kivetítőn is követhettük a foci-
EB eseményeit. Egy biztos: varázslatos élmény 
ilyen környezetben szinte minden esemény.

– Ragadjunk ki egy-két vizes, zenés és virá-
gos programot!
- Hagyományos vizes programjaink a regat-
ta, a vitorlás, a mini vitorlás verseny, csak-
úgy, mint a szombati vízi karnevál és a tó 
fölötti tűzijáték. Visszatérő vendégünk Veres 
Zoltán, világ- és Európa-bajnok műrepülő 
pilóta, aki idén is fergeteges légibemutatót 
produkált.
– Hattyú-ligetünk adott otthont virágos 
eseményünknek, ahol a helyi virágboltok 
mutatták be alkotásaikat. Közel kétezren 
szavaztak. Nagy arányban nyert az egyik vi-
rágkötő, akit később szeretnénk bemutatni. 
A várban három virágos helyszínünk volt: 
menyasszonyi ruhákat, csokrokat, esküvői 
kapukat csodálhattunk meg. A törökkori át-
járóban pedig egy önálló, véleményem sze-

rint Európa-szintű fantázia-kiállítást nyitot-
tunk meg.
– Zenei téren a sokszínűségre törekedtünk. 
Egymástól távol eső színpadjainkon meg-
idéztük a régi idők kedvenceit épp úgy, 
mint például a Well Hello toplistás zenésze-
it. Az Eszterházy nagyszínpadon a közel-
múlt hazai sztárjait láthatta a nagyérdemű, 
elektroparty sátrunkban pedig különféle 
rétegzenéket kínáltunk. Az idei sztárunk a 
rendkívül népszerű Russkaja volt, akik fer-
geteges világzenét játszottak.

– Egy ilyen fesztivál életre hívása sok-sok 
ember munkáját igényli. Mi áll a ragyogó 
három nap mögött?
– Az esemény szervezése kapcsán 3500-4000 
fő fordul meg itt néhány nap alatt: közremű-
ködők, árusok, fellépők, színpadépítők, tech-
nikusok. Kamionok tömkelege hozza-viszi 
a szükséges felszerelést, árukat. A tervezési 
fázis már egy szűk csapat munkájára épül, 
akik folyamatosan, gyakorlatilag egy éven át 
dolgoznak a sikerért. Amint ma bezárjuk a 
kapukat, már kezdjük is a 24. Víz, Zene, Vi-
rág Fesztivál szervezését.

Cseh Teréz
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Június utolsó hétvégéjén huszonharmadik alkalommal csábította a szórakozni vágyók tízezreit a Tatai várba és környé-
kére a Víz, Zene, Virág Fesztivál program-kavalkádja. Az esemény szervezője a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület, 
elnöküket, Essősy Andrást a zárónap estéjén kértük, hogy értékelje a rendezvény-sorozatot. 

Magyarország legjobb családi fesztiválja Tatán

Víz, Zene, Virág a tóparton
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JÚLIUS
júl. 1-3., 8-10., 15-17.  ALMÁDI NAPOK 2016
júl. 22-aug. 2.  HUNGARIKUM FESZTIVÁL
júl. 22-aug.19.  Régi Zene Hangversenysorozat péntekenként
júl. 22.   Klassz a pARTon: Grazioso Quartet és Érdi Tamás
   zongoraművész
júl. 23.   Klassz a pARTon: Vékes Erzsébet zongoramv. 
   és Onczay Zoltán csellómv.
júl. 27.   Klassz a pARTon: Mirai Musicians (Japán)

AUGUSZTUS
aug. 3.  Klassz a pARTon: Budapest Saxophone Quartet
aug. 4.  Klassz a pARTon: Ewald Rézfúvós Együttes
aug. 4.  Klassz a pARTon: Görög Sisters zongoraművészek
aug. 5-21. XIII. ALMÁDI BORFESZTIVÁL 

Információ: balatonalmadi@tourinform.hu 
+36 88 594 081 

www.balaton-almadi.hu
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A külföldi zenekarok közül a Children of 
Bodom a legutolsó érkező, aki az előre nem 
látható okok miatt visszalépő Anthrax helyét 
veszi át a FEZEN szerdai napján. A melodikus 
death metal finn hősei már több mint két évti-
zede állandó szereplői a világ metal színpada-
inak. Minden idők egyik legenergetikusabb 
metal bandája a Skindred és a Devil Driver 
társaságában lép fel augusztus 3-én, szerdán.
Faithless, Within Temptation, Infected 
Mushroom, Guano Apes, Milky Chance - 

hogy csak néhány nevet említsünk a két 
nagyszínpad fellépői közül. Közel 20 külföldi 
banda, és mintegy száz hazai zenekar alkot-
ják a FEZEN idei programját. Augusztus 3-tól 
6-ig idén is Székesfehérvár a legjobb válasz-
tás a fesztiválrajongóknak. Természetesen, 
aki a koncertek előtt, közben nem zenei ki-
kapcsolódásra is vágyik, az sem fog csalód-
ni: idén is üzemel a Gépház mozi, lesznek 
fesztiválkompatibilis előadások, beszélgeté-
sek és rengeteg játék.

Aki még nem szerezte be az idei belépőt, 
annak érdemes igyekeznie, hiszen minél ha-
marabb dönt, annál nagyobb kedvezménnyel 
csaphat le a jegyekre. Még maradt néhány a 
szuper olcsó diákjegyből is, de a készlet több 
mint 80 százaléka már elfogyott, így a diákok-
nak különösen fontos a gyorsaság. Augusz-
tus 3-án nyílnak a FEZEN kapui: megnövelt 
fesztiválterülettel, dupla nagyszínpaddal és 
több mint 100 fellépővel vár az idén 19 éves 
fesztivál.

A Fehérvár színpadra érkező Children of Bodommal, Yngwie J. Malmsteennel és a DIO Disciples-zel ismét teljes a 
nagyszínpadok névsora. Megvannak a Kert fellépői is, így most már az idei FEZENminden zenés programja ismert.

Több mint száz fellépő, dupla nagyszínpad

Teljes a FEZEN programja
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- Mióta működik szervezett keretek között 
a vízi- és szabadidősport Rácalmáson?
- 2007-ben hoztuk létre a szakosztály, az ak-
kor már több mint másfél évtizede jól mű-
ködő Rácalmási Sportegyesületen belül. Jó-
magam – és mint később kiderült a helyiek 
közül többen is – rendszeresen, szinte napi 
szinten sportoltunk, eveztünk a hajdani Du-
naújvárosi Kohász SE-ben, a Dunaferr SE 
elődjében. Amikor Rácalmásra költöztem, 
kiderült itt nincs semmiféle hagyománya a 
vízisport-életnek, pedig a Duna errefelé – 
nyugodt szakaszának köszönhetően – szinte 
kínálja magát az efféle örömök kedvelőinek. 
A városvezetés az indulást azzal tudta segí-
teni, hogy engedélyezte az úszómű haszná-
latát, ezzel megkönnyítve a vízre szállást, a 
hajóink kikötését. Egy edző kollégámmal, 
próbaképpen vágtunk bele ebbe az egészbe, 
hogy majd meglátjuk, milyen lesz az érdek-
lődés. Azt vettük észre, hogy előbb 15, majd 
30, mostanra pedig már 50 gyerekünk van. 
9-16 év közöttiek. Itt sajnos csak utánpótlás-
nevelésre van lehetőségünk – a városban 
nincs középiskola, főiskola -, de mi ennek is 
tudunk örülni. A célunk alapvetően, hogy 
az itt élő fiatalokat és felnőtteket valamilyen 
módon bevonjuk a sportéletbe, bemutassuk 
nekik Rácalmás vizes élővilágát. Az, hogy ez 
így összeállt pár év alatt, sokaknak köszön-
hető. Minden segíteni akaró ember, szerve-
zet hozzátett egy picit, és így haladtunk elő-
re. Alapvetően a szülők, az önkormányzat és 
a Magyar Kajak-Kenu Szövetség hármasára 
támaszkodhattunk.

- A fejlődésük pár év alatt is rendkívül lát-
ványos lett, szép csónakházuk van a Duna-
parton. Ezt hogyan sikerült tető alá hozni?
- Ahogy jöttek az eredmények, az önkor-
mányzat is kereste, hogyan tudná segíteni a 
munkánkat. Egy Leader-program keretében 
nyílt lehetőségünk megpályázni egy csó-
nakház megépítését öltözővel, és a szüksé-
ges mellékhelyiségekkel. 21 millió forintot 
nyertünk rá, az önkormányzat pedig ugyan-
ennyit mellétett, hogy az elképzelésünk 
megvalósulhasson. Az építmény egy hajótá-
rolóból áll – itt vannak a kajakok, kenuk, és 
a sárkányhajóink -, és külön öltözőrészeket, 
zuhanyzót alakítottunk ki. 2012-ben vehet-
tük át az új helyünket, sajnos a következő 
évünket egy hatalmas árvíz tette emlékeze-
tessé, szó szerint úszott itt minden. Az igazi 
vízi élet tehát csak 2014-től indulhatott meg. 
Az állami támogatások révén, már a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetségen keresztül is hozzá-
jutunk némi forráshoz, de ezért eredménye-
ket is fel kell tudnunk mutatni.

- Hogyan sikerült megszervezni a szakosz-
tály munkáját?
- 50 gyerekkel, 20 felnőttel gyakorlatilag 
napi szinten működik a ház. A kisebb gyere-
keknek 4-5, a nagyobbaknak 3-4 edzés van 
hetente, hétvégeken versenyekre járunk. Té-
len sincs megállás, olyankor kell erőt gyűj-
teni. A felnőttek természetesen ugyan így 
karbantartják magukat.
- Három másodállású edzőnk van: Vízi Gá-
bor a kenus edző, több világbajnokot kine-
velt már a Dunaferrnél, Antal Iván a kajakos 

edző, testnevelő tanár a városban, nevelő-
edzője volt Kárász Annának, aki épp most 
sajnos kiesett a riói keretből -, és a kezdőkkel 
foglalkozik fiatal kollégánk, Földesi Bánk. 
A kezdő csoportból két év után kerülhetnek 
feljebb a fiatalok, a másik két edző valame-
lyikéhez kenusként, vagy kajakozóként.

- Milyen szolgáltatásokat kínálnak? Ezek 
csak a tagok számára elérhetőek, vagy má-
sok felé is nyitottak?
- Bárkit szívesen látunk, a kezdőt, aki sze-
retne belekóstolni az vízi élet örömeibe 
épp úgy, mint a profikat, akik szeretnék 
kiaknázni az itt kínálkozó lehetőségeket. 
A csónakházon, és a kölcsönzésen túl szá-
mos látványosság, kikapcsolódási lehetőség 
várja az ide érkezőket: kerékpárút egészen 
Dunaújvárosig, végig a Duna-partján, a szi-
geten kijelölt túraútvonal, ártéri tanösvény, 
ötvennél is több madárfaj. Sajnos strandunk 
egyelőre még nincs, de előbb-utóbb elkerül-
hetetlen lesz, hogy ebbe az irányba is fejlőd-
jünk. A „Bejárható Magyarország” program 
keretében a vízi turizmusba is bekapcsoló-
dunk, egylapátos megállóhelyként fogadjuk 
az ide érkezőket. Az önkormányzat megvá-
sárolt számunkra a szomszédban egy 3000 
m2-es telket, a távlati terveinkben itt egy 
vízi szabadidőközpont létrehozása szerepel, 
mely összeköttetésben áll majd a rácalmási 
Jankovich-kúria alatt építendő fürdővel is. 
Az elképzelések már körvonalazódtak, a ki-
vitelezésre még várni kell.

-napsugár

A civil összefogás szép példája, ahogy a rácalmásiak a vízi- és szabadidősportjukat megszervezték. Az önkormányzat 
az eredményeket látva felkarolta a kezdeményezést, így mára modern csónakház áll a Duna-parton, ahol naponta 
tucatjával edzhetnek gyerekek és felnőttek, eredményeikkel pedig hozzájárulnak a hazai kajak-kenu utánpótláshoz 
- tudtuk meg Bölcskei Ferenctől, a Rácalmási SE Vízi- és Szabadidősport Szakosztályának vezetőjétől.

Eredményes kajak-kenu utánpótlás-nevelés Rácalmáson

A csónakház várja a vízi sport szerelmeseit
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Földön, vízen, aszfalton
A Velencei-tó térsége kerékpárral, lóhá-
ton vagy akár gyalogszerrel is kényel-
mesen bejárható. A Velencei-hegység 
lankáin, a vízen és a szikes pusztán 
jelölt túra utakon együtt kirándulhat a 
család apraja – nagyja. Az új kerékpár-
úton megkerülhetjük a Velencei-tavat, 
az ajánlott túrák alkalmával megis-
merhetjük a környék nevezetességeit. 
Az elfáradt túrázók részt vehetnek sé-
tahajózásokon és a bicikliket a hajón 
is szállíthatják. De akár elindulhatunk 
a nádasok közé vízi túrára hajóval és 
kenuval is. A szárazföldön a Madárdal 
Tanösvényt ajánljuk a felfedezőknek.
A vízparti strandok felüdülést jelente-
nek a nyári hőségben, az extrém spor-
tok hívei pedig wakeboardozhatnak 
is. Kellemes felfrissülést nyújtanak az 
agárdi és velencei fürdők és wellness 
szállodák, ahol tematikus programok 
és játszóházak várják a gyermekes csa-
ládokat is.

Gasztronómiai kalandozások
A tó melletti kiruccanáshoz elengedhe-
tetlen a kitűnő gasztronómiai élmények 
begyűjtése. A tó körül igen változatos a 
repertoár: a strandbüféktől, a pizzériá-
kon keresztül, a hangulatos éttermekig 
megtalálható mindenféle kategória. 
A gárdonyi gyros-os a sarkon, vagy a 
Tekergő Étterem a hamburgerköltemé-
nyeivel a pálya mellett kitűnő helyek a 

gyors megálláshoz. Egy finom halász-
léhez a pákozdi csárdában remekül 
illenek a tó környéki borok, vagy egy 
fogasfiléhez a zamatos agárdi pálinka. 
Kuriózum a pálinkafőzde meglátoga-
tása Agárdon önmagában is de, a teljes 
gasztronómiai élményhez érdemes kós-
tolni a helyben készült, díjnyertes italo-
kat és a hozzájuk komponált ételkölte-
ményeket is.
Egy kellemes strandolás, vagy séta után 
a velencei Korzón elfogyasztott ételek a 
szép Velencei-tavi emlékeket még ked-
vesebbé teszik.

A tó körüli, legfőképp az északi oldalon 
húzódó Velencei-hegység lankái bor-
termőhelyei adják a lehetőséget, hogy 
szomjunkat kitűnő helyi borokkal olt-
suk, vagy a nyári hőségben a helyhez 
kötődő, Vörösmarty Mihály nevéhez fű-
ződő ’fröccs’ elnevezés alapján készült 
frissítő itallal hűsítsük magunkat. Szá-
mos olyan családi pince várja tárt ka-
pukkal a látogatót, ahol a kitűnő nedűt 
helyben is megkóstolhatjuk (Csóbor, 
L. Simon, Lics, Dancsó és társaik) Kis 
kitérővel pázmándon, a Boráriumban 
nemcsak a borok, de a hangulat, a pa-
noráma és a sparhelten/sparheltben 
készülő ételek összhangja varázsol el. 
Itt a gyermekek és felnőttek egyaránt 
kikapcsolódhatnak a sószobában és a 
sójátszószobában is.
De ne feledkezzünk meg a helyi lek-
várokról, szörpökről és mézekről sem! 
Érdemes mindezt megkóstolni, járjunk 
Pázmándon, vagy Agárdon!

Rendezvények minden mennyiségben
Sohasem unatkozhat aki a Velencei-tó-
nál tölti a szabadságát. Színes, változa-
tos szabadidős és kulturális programok, 
zenei rendezvények sokasága közül vá-
logathatunk itt. 
Június végén a KoncerTó komolyze-
nei fesztivál három helyszínen hagyo-
mányteremtő szándékkal indul útjára 
a zenekedvelők legnagyobb örömére. A 
felújított kápolnásnyéki Dabasi-Halász 

NYÁR, VAKÁCIÓ, VELENCEI-TÓ… - Hazánk szívében, a Közép-Dunántúli régióban fekszik az ország második 
legnagyobb természetes állóvize, mely természeti kincseivel a maga nemében páratlan. A tó és a környező 
települések az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően egyre többet nyújtanak az ideérkezőknek: kerékpár-
utak, látogatóközpontok, interaktív bemutatók, vendéglátás, programok, fesztiválok… Ideális, elérhető hely 
fiataloknak, családoknak és az idősebb korosztálynak is. 

Egész évben várják a vendégeket!

Velencei-tó – Természetesen közel
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kastély, a velencei katolikus templom és a 
Velence Korzó szolgálnak helyszínül.
A vakáció beköszöntével megnyitotta ka-
puit az agárdi Kölyökstrand, mely egészen 
augusztus végéig tartalmas játékokkal és 
programokkal szórakoztatja a termálfürdő-
be látogató családokat, gyermekeket.
Izgalmas éjszakai túrára hívnak az éjszaka 
hangjai a Dinnyési-fertőnél július 2-án, ahol 
szakavatott vezetővel ismerkedhetünk a 
nyári éjszakával.
Július 12-17. között benépesül a tó az EFOTT 
fesztivállal: strand, koncert, gasztro, civil 
tér, strandfoci, mozi és több, mint 100 ma-
gyar fellépő egy helyen! Azonban az EFOTT 
nem csak buli, hiszen a fesztivál szervezői 
évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a zenei 
események mellett a hallgatók turisztikai- 
és sportéletének fellendítésére is.
A Velencei-tó a nyári időszakban kedvelt 
helyszíne találkozóknak, sportesemények-
nek, komoly- és könnyűzenei koncerteknek, 
hagyományőrző programoknak, illetve szá-
razföldi- és vízi természetismereti túrák-
nak, melyeket felsorolni sem egyszerű.
A korán kelők el ne mulasszák a hajnali 
madárlest július 23-án, vagy augusztus 14-
én, mely során kenuval fedezhetik fel a rej-
télyes nádasok világát vezetővel.
A programok sora egészen őszig folytató-
dik, melyek közül a szeptember 17-18. között 
megrendezésre kerülő velencei Grill Food 
Fesztivál kiemelkedő, hiszen a Velence Kor-
zón két napon keresztül extra hosszúságú 
grillrácson grillhúsok készülnek, míg DJ-k 
és helyi borászok garantálják mellé a han-
gulatot. 
A Velencei-tó nemcsak nyáron, hanem egész 
évben aktív kikapcsolódást nyújt!

A Velencei-tó számokban
– Az ország második legnagyobb természe-
tes állóvize
– Területe 26 km², a felület harmada nádas-
sal borított
– a víz hőmérséklete elérheti a 26-28 °C-ot is
– földtörténeti szempontból fiatal a tó, csu-

pán 12-15 ezer éves
– Budapesttől 40–50 km, Székesfehérvártól 
15–20 km, autóval, busszal és vonattal egy-
aránt jól megközelíthető
– Napfény tava: a nap 2050 órán át süti évente
– átlagos mélysége 1.5 m
– A látnivalókat 53 km-nyi túraútvonal köti 
össze a Velencei-hegységben
– Kerékpár-tótúra: kb. 30 km a kiépített ke-

rékpárutakon, kitérőkkel 50-55 km
– A Dinnyési Fertő Természetvédelmi Te-
rület, mely 545 hektáron helyezkedik el. A 
két védett terület összesen 33-35 fészkelő 
madár fajjal és közel 300 ”idelátogató és itt 
vendégeskedő” madárfajjal büszkélkedhet
– A Velencei-hegység legmagasabb pontja a 
352 méter magas Meleg-hegy.

A Közép-dunántúli régió és Székesfehérvár 
a szlovák piacon erősít
A Több, mint szomszéd – Magyar Kulturális Héthez kapcsolódóan, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség szlovákiai külképviselete szervezésében 2016. június 10-12. között Magyar 
Napok keretében mutatkozott be Pozsonyban a Közép-dunántúli régió és társkiállító 
partnere, Székesfehérvár. Az esemény látogatói a régió fürdői, wellness- és családbarát 
szálláshelyei és szolgáltatásai, kerékpáros-, valamint bor- és gasztronómiai ajánlatai, to-
vábbá történelmi városai és rendezvényei iránt érdeklődtek leginkább. Székesfehérvár 
városa a látnivalók, program- és csomagajánlatok mellett, elsősorban az augusztusi Kirá-
lyi Napokra hívta fel a látogatók figyelmét.
A Közép-dunántúli Regionális Marketing Igazgatóság és a külképviselet koordinálásával 

jelenleg is fut Szlovákiában egy családbarát kampány, melyhez a régióból számos szolgál-
tató partner is csatlakozott.
A 2016-os év első 4 hónapjában a Közép-dunántúli régióba érkező szlovák vendégek 
száma 16%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma pedig 19%-kal nőtt az előző év 
azonos időszakához képest, köszönhetően a 2015. ősze óta a szlovák piacon végzett folya-
matos kampányoknak.
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A tornacsarnok a Nemzeti Köznevelé-
si Infrastruktúra Fejlesztési Program 
jóvoltából, 477 millió forintos keretből 
épül Gárdonyban. Közterületi elhelyez-
kedéséből kifolyólag a csarnok az okta-
tási funkciók mellett Gárdony egyéb kö-
zösségi és sport rendezvényei számára 
is alkalmas terület. A tornaterem építési 
munkálatai 2016. április 25-én megkez-
dődtek, a beruházás átadása pedig 2017 
januárjában várható. A Chernel István 
Általános Iskola Gárdonyi Tagiskolája 
területén megépülő tornacsarnok al-
kalmasa testnevelés órák megtartására, 
kosárlabdázásra, röplabdázásra, terem-
focira, kézilabdázásra és futsalra is. A 
terem befogadó készsége nagy, hiszen 
függönnyel felosztható lesz, ezáltal pár-
huzamosan akár három osztály számá-
ra is lehet testnevelés órát tartani.

Tóth István, Gárdony város polgár-
mestere beszédében elmondta, hogy az 
iskola egykori testnevelő tanáraként, 
és igazgatójaként nagy öröm számára, 
hogy végre beteljesülhet a 30 éves álom, 
és diákok a 2017-es évelejétől méltó kö-
rülmények között tarthatják a testneve-
lés órákat, illetve a tanórán kívüli sport-
programokat egyaránt.

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy a kormány fejlesz-
tési programjának egyik célkitűzése, 
hogy a megvalósuló tornacsarnok be-
ruházások nagyban hozzájáruljanak a 
felnövekvő generáció egészséges élet-
módra neveléséhez. 

Dr. Boros Anita elmondta, hogy a 
kormány 21. századi színvonalú infra-
strukturális hátteret kíván biztosítani a 
köznevelés számára. A vagyongazdál-
kodásért felelős helyettes államtitkár 
hozzátette: „Az elmúlt években Gár-
dony példaértékű fejlesztéseket hajtott 
végre, amelyekre mindannyian büsz-
kék lehetünk.  Az épülő tornacsarnok 
is azt mutatja, hogy az önkormányzat 
célja egy olyan élhető város létrehozása, 
amely biztosítja a közösségi kapcsola-
tok megerősítésének színtereit.”
A közelmúltban Gárdonyban és térsé-
gében számos fejlesztés valósult meg 
uniós támogatási forrásból. A több száz 
milliós keret lehetőséget adott turiszti-
kai fejlesztésekre, illetve a kerékpárút 
bővítésére is, ezzel hívogatóbbá téve a 
turisták számára a települést. A köz-
épületek energiahatékonyságot javító 
korszerűsítése is megvalósult, ugyan-
csak uniós forrásokból.

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program jóvoltából az első 
ütemben országszerte 5 komplett isko-
la-fejlesztés, 24 tanterem, 25 tornaterem, 
és 24 tanuszoda jön létre. A 38 milliárd 
forint értékű beruházás-sorozat 78 pro-
jektből áll. A kormány határozata sze-
rint a beruházásokata Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztérium hazai költségvetési 
forrásból finanszírozza. Fejér megyében 
további fejlesztések is megvalósulnak a 
jövőben, hiszen Pázmándon és Zichyúj-
faluban tornaterem, Enyingen és Sárbo-
gárdon pedig tanuszoda épül.

Az ünnepélyen acherneles diákok 
sporttánc-bemutatóval készültek a 
meghívottaknak, valamint egy idő-
kapszulát is készítettek, melybe di-
ák-fogalmazások kerültek „Álmaim 
tornaterme” címmel. Az időkapszulát 
Dr. Boros Anita helyettes államtitkár, 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő, 
Tóth István polgármester és Csordásné 
Bölcsics Márta főigazgató asszony, és a 
Chernelben jelenleg tanító, és egykori, 
ma már nyugdíjas testnevelő tanárok 
közreműködésével helyezték el.

Harcsa Vivien
Fotó: Velencei-tó online

A városvezetés és a lakosok nagy örömére a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program kere-
tében megvalósuló beruházás során az agárdi Chernel István Általános Iskola és Gimnázium „C” típusú tor-
nateremmel gazdagodik. Az alapkő letételi rendezvényenrészt vett Dr. Boros Anita, a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkára, Tóth István, Gárdony város polgármestere és 
Tessely Zoltán országgyűlési képviselő is.

Tornacsarnok épül Gárdonyban

Egy harminc éves álom válik valóra






