




A Székesfehérvári Királyi Napok idén is 
rengeteg tartalmas programmal, világi 
és szakrális események sorával tölti meg 
a város közösségeinek életét. Augusztus 
20-án, Szent István ünnepén államalapító 
királyunkról, és Székesfehérvár több mint 
ezeréves múltjáról, történelmi fővárosként 
betöltött szerepéről emlékeztek meg.
A tiszteletadáson részt vett Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára, Dr. 
Simon László kormánymegbízott, Spányi 
Antal megyés püspök, L. Simon László 
országgyűlési képviselő, valamint dr. Cser-
Palkovics András, Székesfehérvár polgár-
mestere. Jelen voltak továbbá Fejér megye 
és Székesfehérvár tisztségviselői, ország-
gyűlési és önkormányzati képviselői, a tör-
ténelmi egyházak képviselői, a fegyveres, 
rendvédelmi és igazságügyi szervek veze-
tői, valamint számos vendég.
A Nemzeti Emlékhelyen a Corpus Rézfúvós 
Kvintett előadásával kezdődött a tisztelet-
adás. Szent István szarkofágjánál Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 

mondott ünnepi beszédet, megidézve ál-
lamalapító királyunkat, aki maga magáról 
így ír fiának az Intelemiben: „nem tapasz-
taltad a hadjáratok fáradalmait s a különfé-
le népek támadásait, melyekben én szinte 
egész életemet lemorzsoltam.” 

– Szerencsére korunk ekkora áldozatokat már rit-
kán követel a haza gyermekeitől, de mindig lebeg-
jen a szemünk előtt az, hogy nemzetünknek min-
den egyéb előtt fontosnak kell lennie a számunkra! 
Már ha méltók akarunk lenni azon eleinkhez, 
akik értünk, messzi utódjaikért hoztak hatalmas 
áldozatokat. Az ő hosszú soruk pedig államala-
pító szent királyunkkal kezdődött, és folytatódott 
azokkal a tíz- és százezrekkel, akik korok háború-
in, forradalmain át védték családjukat, földjüket, 
nyelvüket, hitüket, és szabadságukat és a magyar 
népet. Folytatódott Hunyadin, Zrínyin, Rákóczin, 
Kossuthon, a Don-kanyar névtelenjein, ’56 hőse-
in át napjainkig.” - kezdte ünnepi beszédét dr. 
Molnár Krisztián, kiemelve, hogy a nemzet 
forró szeretetében Szent István király az el-
sők közt az első, akit példának tekinthetünk, 
és akit követhetünk napjainkban is.

– Isten segítsen minket, hogy legyen erőnk és 
tehetségünk megbirkózni a jövő problémáival, és 
hitünk a sikerünkben! Ha így lesz, Szent István 
szellemének fénye mindörökké fényesen ragyog 
majd! - tette hozzá a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke.
A jelenlévők virágot helyeztek el Szent Ist-
ván szarkofágjánál, majd közösen sétáltak 
az Országalmához, hogy csatlakozzanak 
a Fehérvári királyok menetéhez. A Ko-
ronás Parktól indult az ünnepi felvonu-
lás, az Árpád-házi királyi családok tagjait 
megformáló közel ötméteres óriásbábokat 
hagyományőrző csoportok, zenészek és a 
városunkba érkezett határon túli néptánc-
együttesek kísértek.
A Fő utcán végigvonuló menetet sokan 
megcsodálták, sőt csatlakoztak is az ünnep-
lőkhöz, hogy a Városház téren és a Kossuth 
utcán át közösen érkezzenek meg a Szent 
István térre, Székesfehérvár ünnepi köz-
gyűlésére.

okkfehervar

Augusztus 20-án szép székesfehérvári hagyomány, az hogy államalapító királyunk előtti tiszteletadás kerül sor a Nem-
zeti Emlékhelyen. Szent István szarkofágjánál dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédében 
államalapítónk szellemiségének továbbvitelét kérte, hogy legyen erőnk és tehetségünk megbirkózni a jövő problémái-
val, és hitünk a sikerünkben. A résztvevők a Fehérvári királyok menetéhez csatlakozva közösen sétáltak át a Szent István 
térre, Székesfehérvár Önkormányzatának ünnepi közgyűlésére. 

Szent István neve máig fényesen ragyog

Tiszteletadás a Nemzeti Emlékhelyen
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E havi interjúinkból ajánljuk:

A segítő állam a cél – 10. oldal
A Magyar Kormány célul tűzte ki a közigazgatás reformját, a bürok-
rácia és az állami rezsi csökkentését. E téren már számos előrelépés 
történt, és történik ma is, ami nem csak az állampolgárokat, hanem 
a vállalkozásokat is érinti. Az eddigi intézkedésekről, azok hatá-
sairól, illetve a legaktuálisabb témákról – a bürokrácia-csökkentés 
újabb szakaszáról, és az állami tisztviselők életpálya-modelljének 
bevezetéséről - dr. Simon László kormánymegbízottat, a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal vezetőjét kérdeztük.

Lélekre ható hang - Vásáry André – 40. oldal

Vásáry André koncertjére zsúfolásig megtelt az újjáépítésé-
nek és újraszentelésének 150. évfordulóját ünneplő környei 
katolikus templom. Hazánk egyetlen férfi szopránénekese 
komolyzenei kísérettel – a Sturcz Quintettel– érkezett, és a 
lelkekre ható, különleges egyedi hangjával ezúttal is lenyű-
gözte közönségét. Az előadás után beszélgettünk.

A Magyar Népdal Napja – 18. oldal
Martonvásáron a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ-
ban szeptember második hétvégéjén fergeteges sikertaratott 
az a kétnapos programsorozat, melyet a magyar népdal tiszte-
letére rendeztek, immár harmadikalkalommal. A zárás előtti 
pillanatokban Nagy Árpádot, a Magyar Népdal Napja kom-
munikációs vezetőjét kértük,ossza meg velünk benyomásait, 
értékelje a két nap eseményeit.

Biofoszfát üzem épülhet Kajászón – 28. oldal

Ki gondolná, hogy egy Fejér megyei kistelepülés – esetünk-
ben Kajászó – határában világszínvonalú, egyedi technológiá-
ra építő, a foszfor-tápanyaggyártást forradalmasító biofoszfát 
üzem épülhet? Ráadásul az ötlet és a technológia magyar 
tervezésű, tudtuk meg Edward Someustól, a Terra Humana 
Kft. ügyvezetőjétől.

ÖNKORMÁNYZAT

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS
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KINCSKERESŐ

Ünnepek és gyász
Még éppen csak elkezdődött a gyerekeknek az iskola, még 
harminc fokot mutat a kinti hőmérő, de feltartóztathatat-
lanul közeledik az ősz. Talán ezért is találkozhat a nyájas 
olvasó a megszokottnál valamivel több olyan cikkel la-
punkban, amely a mezőgazdasághoz kapcsolható. Hiszen 
az ősz leginkább a mezőgazdaságról, a betakarításról és az 
ilyenkor esedékes szántóföldi munkákról szól.

Harmincadszor rendezték meg az európai hírű Bábolnai 
Nemzetközi Gazdanapokat, ahol gépek, berendezések, 
vetőmagvak és új technológiák hatalmas tömegével ismer-
kedhettek meg az őszi betakarításra, mélyszántásra, ve-
tésre készülő gazdák. A berhidai kertbarátok ismét bemu-
tatták remek terményeiket, az MTA Kutatóintézete pedig 
kukorica fajtabemutatót szervezett Martonvásáron.

Felfedeztünk egy kis faluban, Kajászón egy olyan csodát, 
amely egy új, mezőgazdaságot segítő iparág,a biofoszfát-
előállítás alapjait rakja le, és ha ügyesen sáfárkodunk ezzel 
az újítással, Magyarország lehet ezen a téren az úttörő, a 
világelső.

Ne feledkezzünk el persze a nyár vége mulatságairól sem, 
egy ország ünnepelte idén is augusztus 20-át, Szent Ist-
ván királyunkat. Számos megemlékezésen, rendezvényen, 
falu- és városnapon jártunk, csak győzzenek mazsolázni 
kínálatunkból.

És hogyan jön ide a gyász? Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy 
87 éves korában elhunyt a mai magyar költészet és iroda-
lom legnagyobb alakja, Csoóri Sándor. A zámolyi szüle-
tésű legendáról következő lapszámunkban természetesen 
részletesen is megemlékezünk, addig is csak a bánat és az 
üresség marad, no meg a gyász szavai: Béke poraira!

Veér Károly
főszerkesztő
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Tóth Csaba és Szabó István a Pozsonyi csata, avagy a pengék vi-
adala címmel mutatkoztak be. A bajvívásba, csakúgy mint  Écsi 
Gyöngyi felvidéki mesemondó a Világ kenyere című meseelőadá-
sába a gyerekek is bekapcsolódhattak. Újra eljött minden gyermek 
kedvence Vitéz László, Pályi János bábművész előadásában. De volt 
cérnakép készítés Cságola Mártonnal, Kolonicsné Éva játszóházba 
várta a kicsiket, Schruff Gyula kovácsmester pedig több bemutatót 
is tartott.
A múlt iránt érdeklődők megismerhették a vitézek táborát, életét, 
fegyvereit, az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc Egyesület 
segítségével a szabadságharc fegyverzetét, tábori életét, míg Mózes 
László a honfoglalás kori életmódot, szokásokat, viseleteket mutatta 
be. A Szőnyi Lovas Egyesület a lovaglás tudományával ismertette 
meg a bátrabbakat.
A Bikini és Ghymes együttesek mellett felléptek a két városrész  
– Észak- és Dél-Komárom népszerű zenekarai, így a Kerecsen és az 
Egyéb Veszély együttes.
Idén öt kitűnő előadó színesítette a programot. Eljött Szántai Lajos 
művelődéstörténész, a magyar múlt egyik legnépszerűbb kutatója, 
dr. Varga Tibor jogtörténész, az Árpád-kor és az Árpád-ház jeles 
ismerője, valamint Makovecz Imre tanítványa Grekofski Nathalie 
építész, aki Út a hagyományból az élő építészetbe címmel tartott elő-
adást. A komáromi hajógyár történetét Radi Bertalan helytörténész 
ismertette. Ludvig Rezső aranyműves mester, koronakutató idén 
Szkíta kincsek címmel tartott vetítéssel egybekötött előadást.
A betyárok világába Anka Gergő és Király András kalauzoltak el. 
A világhírű Kassai Lovasíjász Iskola Brázik Törzse a honfoglalás/
visszatérés idejét idézte, a Tolma Baranta Csapat a magyar harcmű-
vészet, a baranta világába engedett betekintést.
A rendezvény egyik különlegessége Hamza Viktória lovas szabad-
idomítása volt. Gasztonyi Dániel mestersolymász ezúttal is fantasz-
tikus biológia órával örvendeztette meg a gyerekeket, felnőtteket. A 
Regélő Fehér Táltos Dobcsoport magával ragadó ősi énekei követték 
a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének vitézi bemutatóját.
A HON-NAP minden évben lehetőséget biztosít egy-egy gazdag 
kulturális hagyományokkal rendelkező település bemutatkozására. 
Idén a Gímes Villő Hagyományőrző Csoport érkezett Komáromba a 
felvidéki Zoboraljáról, a Gímes település képviseletében. Műsoru-
kat a rendezvény védnöke dr. Molnár Attila polgármester, és Mol-
nárné dr. Taár Izabella a járási hivatal vezetője is megtekintették.
Idén nem kevesebb, mint 11 kiállítást láthattak az érdeklődők; így 
Bruncz János fafaragó művész tárlatát, a Tolma Baranta Csapat ki-
állítását, Grekofski Nathalie építész műveinek bemutatóját, Legát 
István Nagy László faerezet festő tárlatát, Endresz György, Magyar 
Sándor és Németh Zsigmond magyar óceánrepülők tablóit, vala-
mint a Szőnyi Alkotókör kiállítását.
A gyerekek nagy örömére a Gerecse Vasútmodellező Közhasz-
nú Egyesület ismét elhozta vasúti terepasztalát. Érdekesség volt a 
Shipbuilding and Machinery anyaga „A Komáromi Hajógyár” című 
fotókiállítás. Fényszilánkok - világító üvegképek címmel pedig 
Molnárné Wirth Rozália mutatta be munkáit.

TO

Új helyszínen, az Igmándi erődben várta a látogatókat a 
VIII. Hon-Nap. A rendező ezúttal is az Endresz Csoport volt. 
Idén is kiváló koncertekkel, nívós előadásokkal, gyermek-
programokkal, prémium kategóriás hagyományőrzőkkel, 
és nagyszerű kiállításokkal kedveskedtek az érdeklődők-
nek.

Hagyományőrzés az Igmándi erődben

VIII. Hon-Nap
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Megújult a T-Szol Zrt. székháza

Nem is választhatott volna megfelelőbb időpontot Tatabányán a T-Szol Zrt. fel-
újított székházának ünnepélyes átadójára, mint a 66. Bányásznap nyitónapját. A 
nemes hagyományok folytatását vállalta magára a T-Szol Zrt. is. A funkciójában 
és megjelenésében is modernizált épületben a jövőben nem csak a cég munka-
társai, de az oda költöző más városi vállalatok dolgozói is minőségi szolgáltatást 
nyújthatnak valamennyi tatabányai számára. Dr. Hidas János az igazgatóság 
elnöke köszöntötte a megnyitó vendégeit.

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

Ercsi  
Báró Eötvös József élete és öröksége er-
kölcsi mérce az utókor számára, nagysá-
gával és tévedéseivel együtt – mondta az 
emberi erőforrások minisztere a Fejér me-
gyei Ercsiben, ahol felavatták az újjáépült 
Eötvös-kápolnát, Eötvös-obeliszket és a 
Mária-kegyhelyet.

Cikkünk a 14. oldalon

Balatonfüred 
A World Travel Awards szakmai zsűrijének 
döntése alapján Magyarország vezető 
Resort Szállodája immáron harmadik al-
kalommal a balatonfüredi Hotel Silverine 
Lake Resort Wellness & Konferencia Szál-
loda lett.

Cikkünk a 21. oldalon

„Olyan új vasútállomást szeretnénk alkotni, amelytől a hozzánk érkezőknek tátva marad a 
szája, az átutazóknak pedig az az érzése támad, hogy le kell szállniuk, meg kell ismerniük 
ezt a várost!”

Schmidt cSaba
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Tatabánya a Bécset Budapesttel, Székes-
fehérvárt Esztergommal összekötő főút-
vonalak mentén fekszik, igen kedvező 
közlekedési adottságokkal rendelkező 
település mind közúti, mind vasúti 
szempontból. Az M1-es autópálya és a 
jó vasúti közlekedés eredményeképpen 
gyakorlatilag nincs számottevő időtá-
volság Budapest vagy Győr felé. Töb-
bek között ennek is köszönhető, hogy 
a korábbi szocialista iparváros terüle-
tén korszerű, nagy hozzáadott értéket 
produkáló Ipari Park működhet, mely 
azönkormányzat kezdeményezésére 
1997-ben, az országban az elsők között 
alakult meg. A gyors fejlődés eredmé-
nyeként az Ipari Park ma már mintegy 
800 hektáron Tatabánya, és a vele ha-
táros Környe közigazgatása alá tartozó 
területeket is magába foglalja, és több 
mint 10.000 főnek biztosít munkalehető-
séget. A világ piacvezető cégei teleped-
tek meg itt, és a befektetőbarát környe-
zetnek köszönhetően azóta második, 
sőt egyesek már a harmadik ütemű fej-
lesztéseiket valósítják meg. 

A város mai értelemben vett területén 
1884. július 15-én indult meg a vas-
úti forgalom, amikor megnyitották a 
Kelenföld és Újszőny (ma Komárom) 
közötti 92 km hosszú vasútvonalat. 
Az akkor még önálló Felsőgallának és 
Bánhidának volt megállóhelye a vona-
lon. A mai központi állomásépületet 
1988-ban adták át, a peronokra vezető 
gyalogos felüljáró pedig két évvel ké-
sőbb készült el.

A Virágh Csaba Ybl-díjas építész tervei 
alapján megépült acélvázas Konzum a 
maga korában nagy visszhangot vál-
tott ki az építész szakmában, a high-
tech elemekkel operáló modernista 
üveg-acél kubus meglepő újdonságnak 
számított abban az időben. A rendszer-
változás után sajnos ez az épület sem 
maradt egységes tulajdonban, a benne 
árusítóhelyekkel rendelkezők társas-
házi jellegűvé alakították a tulajdonosi 
rendszert, s így meg is gátolták az ob-
jektum egységes karbantartásának, 
fejlesztésének lehetőségét. Az épület 

erősen amortizálódott, az üzletek nagy 
része tönkrement, a karbantartás hi-
ánya mára bántóan szembeötlő. Az 
egyaránt résztulajdonos MÁV-nak és 
Önkormányzatnak nincs meghatározó 
többsége, így nem képesek érdemben 
befolyásolni a közösség döntéseit.

A piszkos, leromlott állapotú, a moz-
gáskorlátozottak, idősek és kisgyerme-
kesek számára nehezen megközelíthető 
vasútállomás mára Tatabánya szégyen-
foltja lett, a tömegközlekedéssel hoz-
zánk érkezőkben rossz benyomást kelt 
a városról. 2013-ban elvégezték ugyan 
a Konzum és a vasúti váróterem rész-
leges rekonstrukcióját - összesen több 
mint 28 millió forintból -, ám ez csak 
kis gyógyírt jelentett az egyre nagyobb 
problémákra.

– Ha megkérdezzük a tatabányaiakat, biz-
ton állítom, hogy arra a kérdésre, hogy mit 
fejlesszünk a városban, tízből kilencen azt 
fogják válaszolni, hogy a vasútállomást. Tel-
jesen érthető a kívánságuk, hiszen a lepusz-

Orbán Viktor miniszterelnök legutóbbi tatabányai látogatásán a Modern Városok Program keretében írta alá 
a város polgármesterével, Schmidt Csabával azt a tízpontból álló együttműködési szerződést, amely új fejezetet 
nyit majd a megyeszékhely gazdasági, kulturális, oktatási és turisztikai életében egyaránt. A több mint 40 milli-
árd forintos kormányzati támogatást magába foglaló megállapodás első és egyben legkiemelkedőbb projektje 
a vasútállomás modernizálása.

A megújuló vasútállomás igazi kapuja lesz a városnak

Emblematikus, XXI. századi 
épületet terveznek
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tult épület nemcsak hogy rombolja a városképet, 
de funkcióját sem tudja már teljeskörűen betöl-
teni. Olyan új vasútállomást szeretnénk alkotni, 
amelytől a hozzánk érkezőknek tátva marad a 
szája, az átutazóknak pedig az az érzése támad, 
hogy le kell szállniuk, meg kell ismerniük ezt a 
várost – hangsúlyozza Schmidt Csaba pol-
gármester, aki szerint Tatabánya lendülete-
sen fejlődik, évről-évre szépül, tehát az új 
pályaudvarnak is azt kell hirdetnie, hogy a 
Vértes és a Gerecse lankái között megbúvó 
település egy modern város. 
– De természetesen nem csak esztétikai célok 
vezérelnek bennünket, a város „kapujának” aka-
dálymentesnek kell lennie, és össze kell kötnie a 
jelenleg a sínek által elválasztott két városrészt, 
Dózsakertet és Újvárost. Az első tervek már el 
is készültek, egy igen attraktív létesítmény kör-
vonalai születtek meg a tervezőasztalon. Balogh 
Balázs Ybl-, Széchenyi- és Príma-díjas építész-
mérnök azon dolgozik, hogy egy modern és prak-
tikus állomás épülhessen fel Tatabányán.

Az új állomásról az elmúlt hónapokban 
folyamatosan egyeztetett a város a szakmi-
nisztériumokkal, számos tárgyalás zajlott 
le ennek a jegyében. Hogy a lehetőségekhez 
képest felgyorsítsák a projektet, megosztot-
ták egymás között a feladatokat. A város 
vállalta, hogy felkér egy tervező csapatot, 
készítsen vázlatot egy a városközpontot és 
Dózsakert városrészt gyalogosan és kerék-

párosan is összekötő híd, és egy új vasútál-
lomás-épület létesítésére, a terv elkészülte 
után pedig a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. veszi át a beruházást.

– A tervezői megbízás különösen fontos része az 
volt, hogy egy, a megyeszékhelyhez méltó, „vá-
roskapu” élményt nyújtó, emblematikus épület 
legyen, mely akadálymentesen is megoldja az 
utasok peronokhoz jutását és lehetővé teszi a 
vasút által elválasztott városi területek inten-
zív kapcsolatát – hangsúlyozza Damokos 
László, Tatabánya város főépítésze. - A négy 
beérkezett ajánlat közül a Balogh Balázs profesz-
szor úr által vezetett csapat ötletére kaptuk fel 
a fejünket, hiszen az organikus, madárszárny-
ra emlékeztető megoldással egyszerre utalnak a 
város címerében szereplő, a hely szellemiségét 
meghatározó Turul-szoborra, és alakítanak ki 
XXI. századi high-tech közlekedési környezetet. 
A napokban alá is írtuk a szerződést, így meg-
kezdődhet az állomás tényleges tervezése.

Az új vasútállomás látványterveinek meg-
álmodója, Balogh Balázs szerint minden 
településnek vannak jellegzetes épületei, 
melyek erős szimbolikus jelentéssel bírnak.  
Azért válnak ilyenné, mert belső tartalmuk 
harmóniában van mindazzal, ami az adott 
helyen történik - mintegy ikonikus szerepre 
téve szert.  Ilyenek azok a helyek, amelyek 
elkerülhetetlen kényszerpályák központjá-

ban lévén a „kapu” szerepét töltik be. Ezek 
sorában a legfontosabbak a pályaudvarok, 
a kikötők és a repülőterek. A helyi lakosok 
mellett mindenki megfordul körzetükben, 
akár turistaként, akár átutazóként, akár 
ingázóként. Ilyen esetekben alapvető kö-
vetelmény, hogy időtálló, minőségi épített 
környezet valósuljon meg.

Ahogyan az építészmérnök fogalmaz, Tata-
bánya esetén a város nevének említésekor 
két dolog jut az emberek eszébe: a szén és 
a turul.  Ezért szükségszerűen a jelképként 
is értelmezhető pályaudvar, a szárazföldi 
kikötő és e két szimbólum egyikéhez köt-
hető. A szárny stilizált építészeti eszkö-
zökkel megvalósuló formában ölt testet. A 
vágányok, peronok felett ível át az a híd, 
ahonnan két oldalra szervezett lépcső - 
mozgólépcső „nyúlványokon” keresztül, 
valamint ezek között elhelyezkedő lifteken 
lehet eljutni a peronokhoz. A híd egyaránt 
szolgál gyalogos és kerékpáros közleke-
désre. Összeköti a vasúti sínpályák által 
kettévágott városrészeket. Az alatta átfutó 
felvételi épülettel együtt erőteljes kifejező 
hatással bír. Szimbóluma egy feltörekvő 
város új arculatának, a dinamikus fejlődés, 
egy jobb életminőség iránti vágyának. Az 
új vasútállomás építése 2017 második felé-
ben indulhat.

TO
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– A közigazgatás reformja 2010 óta folya-
matos. Mi történt eddig, hol tartanak?
– A Kormány alapvetően háromszintű 
közigazgatási rendszer kialakítása mellett 
tette le a voksát. A stratégia- és jogalkotás 
a legfelsőbb, miniszteri szinten történik, 
alatta, másodfokú hatóságként a megyei 
kormányhivatalok működnek, a hármas 
tagolás alapszintjét pedig a járások adják, 
ahol az elsőfokú hatósági ügyek intézése 
történik. A korszerűbb, hatékonyabb köz-
igazgatási rendszer kialakításának folya-
mata több lépcsőben valósult, illetve való-
sul meg.
– 2010-ben létrejöttek a megyei kormány-
hivatalok, 2013-ban pedig a járási hivata-
lok. Most a központi közigazgatási szer-
vek racionalizálása folyik. Az ő feladatuk 

egy része a minisztériumokba, más része 
a megyei kormányhivatalokba tagolódik. 
Teljesen új alapokra helyeztük például a 
hatósági ügyintézést és a korábbi, önkor-
mányzati feladatok közül a segélyezési 
rendszert is. E segélyek túlnyomó több-
ségét ma a megyei kormányhivatalok fo-
lyósítják, a járási hivatalokon keresztül. A 
változások célja, hogy az állam kezében 
összpontosuljon minden olyan hatósági 
eszköz, amely megfelelő alkalmazásával 
képes lehet megkönnyíteni az emberek 
mindennapjait. Ezek fontos példája a bü-
rokrácia-csökkentés is.
– A közigazgatási reform egy másik szelete 
az e-közigazgatás kiépítése. A legkényel-
mesebb, ha otthonról intézhetjük hatósági 
ügyeinket. Éppen ezért erre nagy hang-

súlyt fektet, és sok milliárd forintot szán a 
magyar állam.

– 2015-ben milyen lépések történtek a bü-
rokrácia és az „állami rezsi” csökkentése 
érdekében? Milyen eredményeket hozott 
mindez?
– Első körben azoknak a kötelezettségek-
nek az enyhítését, illetve eltörlését tűztük 
célul, amelyek az állampolgárok és a vál-
lalkozások legszélesebb körét érintették. 
2016. január elsejétől már nem kellett fizet-
ni például a személyi igazolvány, a lakcím-
kártya kiállításáért, az ellopott okmányok 
pótlásáért, a jogosítvány első alkalommal 
való átvételéért, a diák- és pedagógus 
igazolványért, vagy épp a mozgáskorláto-
zottak parkolási engedélyéért, az erkölcsi 

A Magyar Kormány célul tűzte ki a közigazgatás reformját, a bürokrácia és az állami rezsi csökkentését.  
E téren már számos előrelépés történt, és történik ma is, ami nem csak az állampolgárokat, hanem a vállalko-
zásokat is érinti. Az eddigi intézkedésekről, azok hatásairól, illetve a legaktuálisabb témákról – a bürokrácia-
csökkentés újabb szakaszáról, és az állami tisztviselők életpálya-modelljének bevezetéséről - dr. Simon László 
kormánymegbízottat, a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjét kérdeztük.

Életpálya-modell a közigazgatásban dolgozóknak

A segítő állam a cél



11

ÖNKORMÁNYZAT

bizonyítványért évente akár négy alkalommal. 
A változások közé tartozik az is, hogy a három-
száz négyzetméter alapterület alatti lakóházak 
esetében nincs szükség építési engedélyre. A 
vállalkozások élete ugyancsak könnyebb lett: 
díjtalanul átvehető ma már a cégkivonat, a cég-
másolat, a vállalkozói igazolvány.
– A Kormány fontosnak tartotta, hogy a döntés 
előtt megkérdezze az emberek véleményét. A 
tavalyi nemzeti konzultáció eredményeként az 
ügyfelek közel 400 ezer kérdőívet töltöttek ki. 
Ezek figyelembevételével az állam több mint 
20 hatósági eljárás díját törölte el. Másfélmillió 
ingyenesen átvett okmány, félmillió díjtalan el-
járás a 2016-os esztendő első félévének mérlege. 
10 milliárd forint megtakarítást jelent mindez 
évente az állampolgárok és a vállalkozások 
számára.
– A bürokrácia-csökkentésben a kormányhi-
vatalok is részt vettek. Mintegy 100 törvény 
módosítottak az elmúlt évben, melyekre mi is 
javaslatokat tettünk. Az ügyfélszolgálatokon 
dolgozó munkatársaink bevonásával, az ál-
lampolgárok megkérdezésével szakembereink 
vizsgálták, melyek a fölösleges, vagy egysze-
rűsíthető szabályok. Az eredmény önmagáért 
beszél: nincsenek 30-60 napos határidők, hosz-
szas hivatalba járkálási napok. Szankcionáló, 
gyanakvó állam helyett a segítő szándék a jel-
lemző, a pozitív hozzáállás. Feltételezzük, hogy 
az állampolgárok kellő alapossággal járnak el 
ügyeik intézésében, ismerik az előírásokat, és 
be is tartják azokat.

– A hatékonyabb, gyorsabb ügyintézés a gaz-
daságra is jótékony hatással lehet. Gondolok 
itt a beruházásokra, az azokhoz kötődő enge-
délyezési eljárásokra.
– A bürokrácia-csökkentés már önmagában is 
gazdaságélénkítő hatású, de a kormányhiva-
taloknak és a Kormánynak más eszközök is 
rendelkezésükre állnak ennek előmozdítására. 
A jogszabály például lehetőséget ad arra, hogy 
egy nagyberuházást nemzetgazdasági szem-
pontból kiemeltté nyilvánítson a Kormány. 
Ezzel jelentősen csökkenthetők az amúgy jog-
szabályban előírt határidők. A kormánymegbí-
zott is hozzájárulhat a sikerekhez azzal, hogy 
koordinálja, összehangolja a beruházást érintő 
hatóságok munkáját.

– Júliusban újabb felmérést, vagyis széleskö-
rű lakossági konzultációt szerveztek a bü-
rokrácia-csökkentésről. Ez most miről szólt? 
Nem lett volna célszerű mindezt egy lépcső-
ben elintézni?
– Több tízezer állami hatáskörről beszélünk. 
Egyrészt képtelenség lenne egyszerre áttekin-
teni valamennyit, másrészt ilyen mennyiségű 
szabályozás egyidejű megváltoztatása káoszt 
idézne elő a közigazgatásban. Óvatosan, ki-
sebb lépésekben célszerű tehát végig haladni 
ezen az úton. Első körben azokat a területeket 
kívántuk rendezni, amelyek ügyfelek tízezreit 
érintenek.
– Az idei lakossági konzultáció során az ál-
lampolgárok három kérdőíven nyilváníthatták 
ki véleményüket. A bürokrácia-csökkentéssel 
összefüggésben a hatósági eljárások egyszerű-
sítését célozta az egyik, a másik kettő pedig az 
állami rezsicsökkentésről - egy a magánszemé-
lyeknek, egy pedig a vállalkozásoknak - szólt. 
A kérdőívek tíz-tíz javaslatot tartalmaztak ha-
tósági eljárások díjának eltörlésére, de a kitöl-
tők ezen túlmenően saját javaslatot is tehettek. 
A kérdőívekhez a kormányablakokban, illetve 
az ügyfélfogadási helyeken, valamint elekt-
ronikus felületen lehetett hozzájutni. 250 ezer 
kérdőívet töltöttek ki. A párbeszéd ezúttal is 
sikeres volt, mind Fejér megyében, mind orszá-
gosan.

– Az állami rezsicsökkentéssel a központi 
költségvetés bevételektől esik el. Mi adja a 
fedezetet?
– A gazdaság helyzete teszi lehetővé azt, hogy 
a költségvetés ezen bevételeiről lemondjon az 
állam. Magyarország éves összköltségéhez vi-
szonyítva ezek kis tételek, ugyanakkor nagyon 
sok ember életét könnyítik meg. Ez a pénz az 
emberek zsebében marad, és erről az oldalról 
nézve már nem is tűnik kevésnek az a 10 mil-
liárd forint.

– Július elsejétől bevezették azt az új közszol-
gálati életpálya-modellt, amely az előmenetel, 
az illetmény és a követelmények szempontjá-
ból is új rendszert jelent. Mi a tartalma ennek?
– A hatékony államhoz elengedhetetlen egy 
professzionálisan dolgozó tisztviselői réteg. 
Ezt hivatott biztosítani az állami tisztviselőkről 

szóló törvény. A jogszabály új alapokra helyezi 
a teljesítményértékelést, magas szintű elváráso-
kat fogalmaz meg a munkavégzés minőségét 
illetően, de egyúttal garantálja is az anyagi elis-
merést, a biztos munkahelyet, a pályán eltöltött 
évek, a tapasztalat után járó megbecsülést.
– Az életpálya-modell bevezetésével egyidőben 
az illetmények rendezése is megkezdődött. A 
Kormány átlagosan 30%-os emelést vállalt a 
közigazgatásban, differenciáltan, az egyéni 
teljesítmények figyelembevételével. Ez a „fron-
ton” teljesítő, kiskeresetű, rendszerint középfo-
kú végzettségű dolgozók esetében akár 50%-ot 
is meghaladhatja. A felsőfokú végzettségűek já-
randósága több mint 30%-kal, a járási hivatalok 
osztályvezetőié pedig 15%-kal nőtt. Elmondha-
tó, hogy Fejér megye járásaiban átlagosan 40%-
os emelés valósult meg járási szinten, így nem 
csoda, hogy a dolgozói visszajelzések nagyon 
pozitívak. A törvény a kormányhivatal főosz-
tályain dolgozók illetményemeléséről is rendel-
kezik, ezekre a területekre 2017. január 1-jével 
kerül sor.

– Nagyok az elvárások: kislétszámú, haté-
kony állam, tömeges elbocsátások nélkül. 
Hogyan lehet ennek megfelelni?
– Folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyre 
kisebb létszámmal egyre hatékonyabb munkát 
tudjunk végezni. Az összevonások, átszervezé-
sek eredményeként sikerült például a vezetői 
létszámot jelentősen csökkentenünk. Fel kel-
lett tárnunk a rendszerben lévő tartalékokat is, 
mert amikor átveszünk feladatokat a központi 
szintről, akkor ehhez a költségvetési források-
nak csupán 80%-át kapjuk meg. A kihívásokkal 
sikeresen megbirkózunk, az eredmények már 
jól láthatóak.
– A tömeges elbocsátásoktól nem kell tartani, 
a megszűnő állami státuszokból pedig a fejlő-
dő gazdaság képes átvenni a jó szakembereket. 
Aki ma dolgozni szeretne, az talál munkát. Eh-
hez persze lehet, hogy utaznia vagy tanulnia 
kell.
– A bürokrácia-csökkentés, a hatékony közigaz-
gatási rendszer kialakítása egy hosszú folya-
mat, de a munka dandárján már túl vagyunk. 
Sok kis lépés, finomítás kell még, de meggyőző-
désem, hogy az eredmények nem maradnak el.

Cseh Teréz 

Eszmecsere „A vállalati szektorhoz kapcsolódó 
közigazgatási bürokrácia-csökkentési program 
kidolgozása” című Európai Uniós projekt kereté-
ben rendezett székesfehérvári konferencián, a Fe-
jér Megyei Kormányhivatal dísztermében jobbról 
balra: dr. Odrobina László szakképzésért és
felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár, dr. 
Simon László kormánymegbízott, dr. Kovács 
Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, 
László István, a VOSZ Fejér megyei elnöke, dr. 
Tóth Ferenc, az Alba Ipari és Kereskedelmi Zóna 
Kft. ügyvezető igazgatója. 
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A Berhidai Napok nulladik programja – 
még a hivatalos kezdés előtt - a Berhidai 
Kertbarát Kör kiállításának megnyitó-
ja. A lelkes kis társaság ezúttal is kitett 
magáért, az általános iskola tornater-
méből egyfajta bőségszarut varázsoltak 
terménykiállításukkal. A negyven tagot 
számláló civilszervezet aktívan részt 
vesz a kisváros életében, az év során 
több alkalommal előadásokat szervez-
nek, és a közösségi munkából is kive-
szik a részüket. Az idei évben például 
két új magaságyással gyarapították az 
iskolaudvart, így minden osztály saját 
kis területén kertészkedhet, hogy aztán 
a közösen megtermelt finomságot az 
Egészségnapon együtt fogyaszthassák 
majd el – mutatott rá köszöntőjében a 
Kertbarát Kör érdemeire az Ady Endre 
Általános Iskola igazgatónője, Fornai 
Marietta.

A szabadtéri programok felvonulással 
indultak a Várpalotai Bányász Fúvósze-
nekar és az Eszterlánc Mazsorett Együt-
tes zenei kíséretével. A nagyszínpadon 
ezúttal is mindenkit jókedvre hangolt a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanu-
lóinak, illetve a Süni, és a Hétszínvirág 
Óvoda apróságainak zenés-táncos mű-
sora. A polgármesteri köszöntőt követő-
en a nagyszínpadra szólították Berhida 
város idei évi kitüntetettjeit.
A városvezetők a Berhidáért kitüntető 
címet Jancsek Mária, matematika-fizi-
ka tanárnak adományozták, aki 1992-től 

nyugdíjba vonulásáig a Berhidai Általá-
nos Iskola igazgató-helyetteseként tevé-
kenykedett. 

A Berhida Nívódíja címet Fésüs Éva, a 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ma-
gyar nyelv- és irodalom tanára vehette 
át, aki Berhida kulturális életének elis-
mert, nagyra becsült tagja. Megalapí-
tója a PERSZE, Peremarton-gyártelepi 
Színjátszó Egyletnek, és az utánpótlást 
biztosító PERESZKE Csoportnak. Or-
szágos versenyeken szerepelnek, ahol 
évről évre döntős helyezést érnek el. A 
Gyermekszínjátszó Fesztiválon Arany 
minősítést kaptak.

Elismerő Oklevelet 2016-ban három sze-
mély vehetett át: Benes Magdolna, ka-
lapácsvető, illetve nehézkalapácsvető, 
aki a senior korosztályban 14-szeres 
világbajnok, 8-szoros Európa-bajnok, 
16-szoros Országos-bajnok. A 2014-es 
világranglistán nehézkalapácsban a 
korosztályában az első, míg kalapácsve-
tésben a negyedik helyen állt. 2015-ben 
Veszprém megyében az „Év Sportolója”. 
Negyvenes évei derekán kezdett ver-
senyszerűen sportolni, eredményeit az-
óta sikerült elérnie.
Varga József, népdalénekes szintén Elis-
merő Oklevéllel térhetett haza. A kultu-
rális területen végzett elkötelezett, pél-
damutató munkavégzésével öregbítette 
Berhida és az Őszi Napfény Nyugdíjas 
Klub, illetve az Őszi Napfény Nyugdíjas 

Népdalkör hírnevét. A klubok meghatá-
rozó alakjává vált, így méltán érdemelte 
meg a kitüntetést.
Bittman Károlyné 35 éven át dolgozott 
gyermekgondozóként a Csecsemőott-
honban. Az 1983-ban létrejött nyugdíjas 
klub alapító, és vezetőségi tagja, házi-
asszonya. A tánccsoport és a népdal-
kör munkájában is részt vállalt. A klub 
„Katusnénije”, a nyugdíjas klub megha-
tározó személyisége.

Az ünnepélyes nyitóprogramot követő-
en a nagyszínpadon a Grácia hegedűtrió 
műsorát tekinthették meg az érdeklő-
dők, majd őket a Funthomas Band és a 
Hangár 21 élő koncertje követte. A napot 
a Ciklon Együttes bulija zárta a sörsátor-
ban.
Akiket nem vonzottak a zenés progra-
mok, este héttől szurkolhattak az éjsza-
kai focikupán részt vevő csapatoknak, 
vagy megcsodálhatták Tóth Zoltán fo-
tóit a „Berhida a drón szemével” című 
kiállításon.

Szombaton délelőtt a Várpalotai Rend-
őrkapitányság baleset-megelőzési prog-
ramja keretében lehetőség nyílt a kerék-
párok regisztrálására. Az így rendőrségi 
nyilvántartásba vett bicajokra feltűnő 
matrica került, ami remélhetőleg elri-
asztja majd a tolvajokat.
A gyerekeket is számos szórakozási le-
hetőség várta: Játéksziget, Jurtapalota – 
középkori játékokkal -, a Toborzóponton 

Kegyes volt a sors, ragyogó, napfényes hétvégén ünnepelhettek a berhidaiak szeptember 9-10-11-én. „Idén 
nem lesz gumicsizmás party” – utalt köszöntőjében Pergő Margit polgármester a tavalyi esős időjárásra. A 
háromnapos programsorozat ezúttal is a hagyományos tematikára épült: teret adott a helyi csoportok bemu-
tatkozásának, neves sztárok szórakoztató előadásainak, kiállításoknak, játszóházaknak, éjszakai focinak, 
főzőversenynek és az ezeket kísérő vásári sokadalomnak. Az első napon, péntek délután – ahogy az már szo-
kásos - az ünnepélyes megnyitó keretében adták át az idei berhidai kitüntetéseket.

Idén is a helyieket megkérdezve állították össze a programokat

24. Berhidai Napok

A képen balról jobbra: 
Pergő Margit, 
Jancsek Mária; 
Fésüs Éva, 
Benes Magdolna, 
Varga József, 
Bittman Károlyné, 
dr. Cseh Tamás
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pedig bárki kipróbálhatta a katonai eszkö-
zöket. Kora délután Belső Lászlóné kerami-
kus kiállítását nyitották meg a Szent Kereszt 
Kistemplomban, majd a Béb Trió interaktív 
gyerekműsora következett.  A délután ismét 
a zene és a tánc jegyében telt – a Vision Hip-
Hop Dance táncbemutatója után egymást 
követte a nagyszínpadon Csomai Zoltán és 
a Pere-Rúzs, Kökény Attila, Vikidál Gyula, a 
Sub Bass Monster, és a Back II Back. Az este 
látványos animációs lézershow-val, és ismét 
a Ciklon Együttes bulijával zárult.
A második napra jutott még egy kiállítás-
megnyitó: Meleg Máté papnövendék műve-
it csodálhatták meg az érdeklődők a Szent 
László katolikus templomban.

A vasárnap ünnepi szentmisével indult, 
melyet Herdics György címzetes apát ce-
lebrált a helyi katolikus templomban. Im-
máron hagyomány, hogy a zárónap dél-
előttjén főzőversenyre érkeznek a környező 
települések polgármesterei. A főzőcske alatt 
háromdimenziós filmvetítésen ismerkedhet-
tek Berhidával, és a magyar várakkal az ér-
deklődők. A délelőtt egy jótékonysági autós 
találkozóval zárult, a rendezvénnyel a város 
lakói Vörös Klaudiát segíthették.

Délután Bede Róbert mesterszakács – immá-
ron évről évre visszatérő vendégként – ér-
tékelte a Kertbarát Kör lekvárversenyének 
produktumait. 
A késő délután a hagyomány jegyében zaj-
lott. A Kákics Együttes népzenei műsora 
után a helyi táncegyüttesek és népdalkörök 
mutatták be tudásukat.
A hivatalos zárás előtt még egy díjátadóra 
sor került, a Virágos Berhidáért díjat idén 
hatan is érdemelték ki.

A 24. Berhidai Napok zárókoncertjét a nagy-
színpadon Vastag Tamás adta, míg a Refor-
mátus templomban Sipos Csaba és a Dudari 
Énekkar komolyzenei hangversenyével bú-
csúztak.

-réz

Közel 100 lekvárból választották ki a legfinomabbat

A Kertbarát Kör 
kiállítás-megnyitója

Kellerné Szász Anikó, a Berhidai Kertbarát Kör vezetője minden évben el-
mondja a csodásnál csodásabb kiállításukon, hogy az idei volt a csúcs, most 
már kifogytak az ötletekből, fogalmuk sincs, mit lehetne kitalálni a jövőre 
nézve. Aztán, amikor eljön a következő évi kiállítás napja, mindig moso-
lyogva fogad, és lelkesen meséli, mi az adott év tematikája, milyen gondo-
latok mentén építették fel új terménybemutatójukat. Nem volt ez másképp 
most sem. Kreativitásuk határtalan.

- A Berhidai Kertbarát Kör idei kiállítását Európa országai ihlették. Nap, mint nap beszé-
lünk róluk, egyre közelebb kerülünk hozzájuk, igyekszünk megismerni őket. Ugyanak-
kor, ha feltesszük a kérdést: milyen zöldségek, gyümölcsök, fűszerek jellemzőek ezekre 
az országokra, már koránt sem annyira egyértelmű a válasz. Pedig ők napi szinten hasz-
nálják mindezeket, és a nyitott határoknak köszönhetően ma már hozzánk is eljut min-
den. Legtöbbünk még csak csipeget ezekből a különlegességekből, ezért úgy gondoltuk, 
segítünk kicsit jobban megismerni a lehetőségeket.
- Európa néhány országának sajátos „kerti-kínálatát”, jellegzetes ízeit idéztük meg egy-
egy kiállítási szigetünkön. Persze, ha csak önmagukban a terményeket helyeztük volna 
el, az sok helyütt elbizonytalanította volna a látogatót, éppen hol is jár, Európa mely 
tájáról valók a látottak. Ezért minden szigeten elhelyeztük az adott ország egy-egy emb-
lematikus épületét, vagy a rájuk utaló tárgyakat. Így került egy kis Eiffel-torony Fran-
ciaországhoz, egy szélmalom Hollandiához – no meg a holland papucs és a tulipánok 
-, Magyarországhoz pedig a Balatont varázsoltuk kis kiállítóterünkre. Így már bátran 
a tárgyak mellé rakhattuk a jellegzetes növényeket: Franciaország híres provance-i fű-
szerkeverékének összetevőit, a kakukkfüvet, majorannát, turbolyát, oreganót, rozma-
ringot, bazsalikomot, tárkonyt, lestyánt, borsfüvet, zsályát, babérlevelet és a kaprot. 
Hollandiánál megtalálhatóak a zöldség vetőmagok, és a vetőburgonya, hiszen innen 
hozzuk be a legtöbbet. A magyar sziget elhagyhatatlan része lett a makói vöröshagy-
ma, a fűszerpaprika, a fokhagyma. A németek sárgarépa fogyasztásukról „hírhedtek”, 
állítólag még a pörköltféléjükbe is tesznek belőle. De az oroszokról is köztudott, hogy 
imádják a céklát, a káposztát, híres ételük a borscs is ezekből készül.

- A lekvárversenyünk is nagy népszerűségnek örvend, idén is közel 100 alkotás érke-
zett. Bede Róbert, mesterszakács legalább olyan izgatottan várja minden évben a zsű-
rizést, mint jómagam. Elképesztően kreatív, ízekben gazdag variációk születnek. Egyre 
bátrabbak az asszonyok, használják a világ fűszereit – nem csak a fahéjat, és a szegfű-
szeget -, de a déli gyümölcsöket is, és egyre több a fügelekvár is. Az én idei kedvencem 
a sajátjaim közül, a karácsonyi szilvalekvárom, de imádom a sárgarépa lekváromat is, 
melyet egy kis currys fuvallattal készítettem. A hagyományost persze nem kell elfelejte-
ni, azokra mindig szükség van, de érdemes kísérletezni, új ízeket kipróbálni, minden-
kinek csak javasolni tudom.

-réz

A lekvárverseny díjazottjai:

- Barack – Újvári Józsefné
- Klasszikus gyümölcs (Birs) –  

Újvári Kálmánné
- Vegyes gyümölcs (Csoki-paprikás- szilva) 

Kellerné Szász Anikó
- Zöldség (rebarbara-alma- sárgarépa) 

Gáspár Lászlóné
- Kreatív különleges lekvár  

(sárgabarack-menta) Horváth Istvánné
- Különdíj (feketeerdő-meggy)  

Csendes Anett

A virágos Berhidáért versenyben 6 kiemel-
kedő díjazott volt: Holányi Julianna, Reider 
Krisztina, Szabó Henrik, Csirke Sándorné, 
Gergely Lászlóné, özv. Csonnó Lászlóné
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A korábban erősen leromlott állapotú 
műemlék-együttest 73,5 millió forintból 
újították fel. Balog Zoltán kiemelte, hogy 
Magyarország első kultuszminiszteré-
nek örökségére számot tart az ország, a 
kulturális kormányzat és a magyar köz-
élet. Hangsúlyozta, hogy Eötvös József 
egy nagy nemzedék egyik legnagyobb 
alakja volt, mely „az országot új útra vit-
te, a szabadság útjára”.
Olyan államférfiak irányították a nemze-
tet, mint Kossuth, Deák, Széchenyi vagy 
Eötvös, akik tisztában voltak a szabad-
ság értékével, emelkedett helyzetükből 
fakadó felelősségükkel - fűzte hozzá. Ba-
log Zoltán úgy vélte, az utókor tanulhat 
az elődök tévedéseiből, mert az elődök 
jobb életet akartak.
„Együtt és nem egymás kárára akarták 
emelni a nemzetet, a nagy álomért képe-
sek voltak áldozatot hozni” - fogalma-
zott, hozzátéve: áldozatok nélkül nem 
megy, ha mindenki csak a hasznot nézi, 
nem lesz előrehaladás.
A miniszter Eötvös József szakpolitikai 
tevékenységét méltatva kiemelte, hoz-
zá fűződik Magyarország közoktatási 
reformja, a népiskolai törvény, Európa 
egyik legprogresszívabb nemzetiségi 
törvénye. Balog Zoltán reményét fejezte 
ki, hogy báró Eötvös József születésének 
203. évfordulójára méltó módon helyre-
állított kápolna kegyhely, zarándokhely 
és találkozási hely lesz a jövőben.
L. Simon László országgyűlési képvise-
lő, a felújítás kezdeményezője felidézte, 
amikor az Ercsi határában álló kápol-
nánál először járt, a kápolna állapota 
cselekvésre ösztönözte. Örömének adott 

hangot amiatt, hogy a miniszter és má-
sok önzetlenségének köszönhetően az 
Eötvös József nyughelyéül szolgáló ká-
polnát és a tiszteletére emelt obeliszket 
megmenthették az utókornak.
Báró Eötvös József író, költő, politikus, 
államférfi 1813. szeptember 3-án szüle-
tett Budán. 1826-1831 közt jogot hallgatott 
Pesten, 1833-ban tett ügyvédi vizsgát. 
1834-ben Fejér megyei aljegyző, majd 
kancelláriai fogalmazó lett. A pozsonyi 
országgyűlésen találkozott Kölcseyvel, 
Széchenyivel, Deákkal, a köznemesség 
és értelmiség felé fordult, írásaiból tar-
totta el magát.
Eötvös politikusként harcolt a feudális 
intézmények ellen, a jobbágyfelszabadí-
tásért és az ország demokratikus átalaku-
lásáért. 1848-ban az első magyar felelős 
kormány vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztere lett. Széchenyivel és Deákkal a 
mérsékelt politika híve volt, s a Batthyány- 
kormány szeptember 11-i lemondása és 
Lamberg gróf, királyi biztos szeptember 
28-i meggyilkolása után, elrettenve a 
várható eseményektől, emigrált.
1851-ben hazatérve ismét részt vett a 
közéletben, 1856-tól az Akadémia alel-
nöke, 1866-tól elnöke volt, s részt vett a 
Kisfaludy-társaság újjászervezésében. 
Ausztria egységéről és Magyarország 
különállásáról írt 1859-es tanulmányai 
a kiegyezés irányába mutattak. 1861-től 
kiadta a Politikai Hetilapot, Deák Ferenc 
híveként részt vett a kiegyezést előké-
szítő munkákban. 1865-ös tanulmánya 
A nemzetiségi kérdés, ebben kifejtett 
terveit nem tudta a későbbi törvényben 
megvalósítani. 1867 után - egyedüliként 

a ’48-as miniszterek közül - az András-
sy-kormány tagja lett, újra a vallás- és 
közoktatási tárca élén. 1871. február 2-án 
halt meg Pesten.
Az Eötvös-kápolna 1828-ban épült, 
építtetője báró Eötvös Ignác, császá-
ri és királyi kamarás, magyar királyi 
udvari alkancellár, titkos tanácsos és 
főpohárnokmester volt, aki felesége 
révén lett Ercsin birtokos. A kápolna 
sírboltjába először az öreg Lilien bárót 
temették el, 1828-ban. Őt követte lánya 
- Eötvös József édesanyja - Anna 1858-
ban. Ekkor már Ercsi nem volt az Eöt-
vös-család birtokában, anyagi okok mi-
att kénytelenek voltak eladni.
Az Ercsiben töltött boldog időszak azon-
ban oly mély nyomot hagyott Eötvös 
Józsefben, hogy végrendeletében meg-
hagyta, hogy halála után a Duna fölé 40 
méterrel magasodó kápolnába temessék, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik a kör-
nyező vidékre. 1879-ben közadakozásból 
Ybl Miklós tervei alapján kőobeliszk ke-
rült a kápolna dunai oldalára, kovácsolt-
vas korláttal. Az obeliszk és a kápolna 
között kis kertet alakítottak ki melyben 
egy kőszarkofág is helyet kapott. Az így 
teljessé lett családi sírboltba már mást 
nem temettek. Eötvös József feleségét és 
gyermekeit máshol helyezték végső nyu-
galomra. A II. világháború heves harcai 
után az épület romlásnak indult. A krip-
tában lévő koporsókat többször kifosz-
tották, a kápolnán utoljára 1986-ban vé-
geztek karbantartási munkálatokat.

T.O.
Fotó: Csákvári Zsigmond

Báró Eötvös József élete és öröksége erkölcsi mérce az utókor számára, nagyságával és tévedéseivel együtt 
- mondta az emberi erőforrások minisztere a Fejér megyei Ercsiben, ahol szombaton felavatták az újjáépült 
Eötvös-kápolnát, Eötvös-obeliszket és a Mária-kegyhelyet.

Eötvös József élete erkölcsi mérce az utókor számára

Megújult Ercsiben az Eötvös-kápolna



Királyi NapoK
Székesfehérvár  - A megyeszékhelyen immár 10 
napos a Királyi Napok rendezvénysorozat. A Belvá-
ros minden kis utcájában és a Fő utcán programok 
tömkelege zajlott minden korosztálynak. Nagy si-
kert arattak az Árpád-házi óriásbábok is. 

Fotó: Dr. Göde Andrea

Vi. Körte- és DiófesztiVál 
Dudar - Immáron VI. alkalommal kerül megrende-
zésre Dudaron a Körte-és Diófesztivál, szeptember 
24-én. Az egynapos esemény kézműves vásárral, 
alkotási lehetőséggel, gyermek népi játékokkal, 
rajzkiállítással, körtés-diós sütik versenyével, hur-
kával, kolbásszal és egyéb finomságokkal, valamint 
a fellépők színes műsorával várja az érdeklődőket.

Városi DíjaK a sKaNzeNbaN
Tatabánya - Az idei bányásznapi ünnepségen a 
Solymos Mihály-díjat Szabó Csaba okleveles bá-
nyamérnök, a Tatabánya Közbiztonságáért díjat 
pedig Komlós Tamás tűzoltó őrnagy vehette át 
Schmidt Csaba polgármestertől a Szabadtéri Bá-
nyászati Múzeumban.
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A képviselő a projekt tavalyi nyitó-
rendezvényén L. Simon László által 
elmondottakat idézte, amely szerint 
„Perkáta felkerül Fejér megye turisz-
tikai térképére”. Reményét fejezte ki, 
hogy a település nemcsak térképre 
került, hanem az országos és világvi-
szonylatban is kuriózumnak számító 
kiállítással a magyar-kínai kapcsolatok 
szimbóluma lesz.
Somogyi Balázs polgármester emlé-
keztetett arra, hogy Perkátának van a 
legrégebbi kínai kapcsolata Magyar-
országon, de Kínában is az egyik leg-
régebbi hivatalos testvértelepülési 
kapcsolat Peking egyik kerületéé 
(Huahszing) és Perkátáé. Közölte, hogy 
az 1960 óta tartó kapcsolat egyik nagy 
mérföldköve a kastély átadása és a kiál-
lítás megnyitója.
Vang Siji, Peking Fengtai körzete 
Huahsziang városrészének polgármes-
tere bejelentette, hogy együttműködési 
szándéknyilatkozatot írnak alá a 2016-
2020 közötti időszakra, mely tovább 
mélyítheti és szélesítheti az 56 éve tar-
tó barátságot. Jelezte, hogy a következő 
években Perkátát bemutató tárlat nyíl-
hat meg Huahsziangban.
Kuo Hsziaokuang a Kínai Népköz-
társaság budapesti nagykövetségének 

kulturális tanácsosa további támogatá-
sáról biztosította a két település együtt-
működését, melyet páratlannak ne-
vezett, hiszen Magyarország egyetlen 
más településével sincs kínai városnak 
hivatalos testvérvárosi kapcsolata.
A beszédek elhangzását követően So-
mogyi Balázs emlékérmeket, oklevele-
ket adott át a Győry -kastély felújításá-
ban aktívan közreműködőknek, majd 
Vang Siji polgármesterrel aláírták az 
együttműködési megállapodást. Ezt 
követően a jelenlévők megtekintették 
az állandó kiállításokat. Az egyik tár-
lat a Győry-család életét mutatja be, a 
másik pedig a Huahsziang rendelke-
zésre bocsátott, 800 évre visszatekintő 
pekingi várostörténeti kiállítási anyag, 
amely Európában is egyedülálló.
Perkáta és a Kínai Népköztársaság 
kapcsolata 1960-ig nyúlik vissza, ami-
kor is a perkátai mezőgazdasági terme-
lőszövetkezettel alakított ki kapcsola-
tot a Peking melletti Huahsziang népi 
kommunája. A rendszerváltás után is 
megmaradt a kapcsolat, 2001-ben pe-
dig aláírták a testvérvárosi szerződést 
Perkáta és a most már Pekinghez tar-
tozó, annak egyik kerületének számító 
Huahsziang között.

TO

A  Győri-Kastély nettó 380 millió forintos beruházásához - uniós forrás-
ból - 345 millió forint támogatást nyert a Fejér megyei település. Ga-
lambos Dénes országgyűlési képviselő avatóbeszédében hangsúlyozta, 
hogy a térség turisztikai gyöngyszeme eddig a rácalmási Jankovich-
kúria volt, mostantól azonban a Győry-kastély is „a választókerület ék-
szere lesz”.

Átadták a teljesen felújított perkátai Győry-kastélyt

A magyar-kínai 
kapcsolatok szimbóluma



16

ÖNKORMÁNYZAT

A nyitónapon az ünnepségsorozat fer-
geteges, közös koncerttel indult a római 
katolikus templomban, ahol a vendég 
harmonika-zenekar és a helyi Clara 
Voce Vegyeskar lépett fel.

A testvértelepülési találkozó második 
napja sajnos nem volt egészen felhőt-
len, a szombati rossz időjárás miatt a 
szabadtéri programokat törölni kellett, 
és az erre az alkalomra készült emlék-
oszlop avatóünnepségét is zárt térben, 
a városháza dísztermében tartották. 
Nyikos László, Polgárdi város vezető-
je köszöntötte a három meghívott pol-
gármestert – Markus Kennerknechtet 
(Grafrat), Iván Gyulát (Vágfarkasd), 
Karádi Csabát (Mezőpetri) -, valamint 
Dancs Norbertet, a Székesfehérvári Já-
rási Hivatal vezetőjét, és Hans Eiwant. 
A magyar polgármester sajnálatát fejez-
te ki, hogy az eredeti tervektől eltérően 
elmarad annak a kézzel faragott dísz-
oszlopnak a közös avatása, amelyet a 

testvértelepülési találkozó tiszteletére, 
az összetartozás jelképeként Polgárdi 
Város Önkormányzata állíttatott fel a 
város szívében. Az emlékmű készítői, 
szekszárdi fafaragó mesterek – Töttősi 
Attila és Törő György – az oszlop testét 
Polgárdira jellemző motívumokkal, és 
történelmi leleteket ábrázoló figurákkal 
látták el.
- „Ami ennél is fontosabb, hogy rákerül-
tek erre az oszlopra testvértelepüléseink 
nevei, és az, hogy milyen távolságra 
vannak tőlünk. Így, aki erre jár, és fel-
néz erre az emlékműre, látni fogja, hogy 
a szélrózsa minden irányában vannak 
barátaink Európában” – mondta a ven-
déglátó.

Az ünnepség után a delegációk egy rö-
vid időre ki tudtak látogatni a katolikus 
templom melletti világháborús emlék-
parkba, ahol a díszoszlopot a város fel-
állíttatta, és az ennek tövében kialakított 
talapzatba a testvértelepülések polgár-
mesterei elhelyezték a magukkal hozott 
anyaföldet, majd végül márványtáblá-
val fedték az emlékművet.
A találkozó záróakkordjaként, este a 
Vállalkozói inkubátorház csarnokában, 
ahol egy rögtönzött rendezvényteret 
alakítottak ki, ismét fellépett a grafrathi 
harmonika-zenekar és a polgárdi ének-
kar. Bemutatkozott továbbá az Alba 
Regia Művészeti Iskola Pulutyka formá-
ciója, akik a közszolgálati televízió nagy 
sikerű tehetségkutató műsorában, a Fel-
szállott a pávában tűntek fel, valamint a 
Heimattöne Kapelle sváb zenekar, akik 
hazai dallamokat csempésztek a német 
vendégek búcsúestjébe.

-réz

Éppen húsz éve annak, hogy Polgárdi és a németországi Grafrath testvértelepülési megállapodást kötött. A 
jubileumot találkozóval ünnepelték, ahol vendégül látták a magyar kisváros másik két testvértelepülését is: a 
felvidéki Vágfarkasdról ötfős, a partiumi Mezőpetriről pedig négyfős küldöttség érkezett. A bajor delegációt 40 
fős harmonika-zenekar, az Akkordeonorchester Ampertal kísérte. A küldöttséggel tartott Hans Eiwan, Grafrath 
egykori polgármestere, aki annak idején német részről az együttműködést szentesítette.

Nem volt felhőtlen a testvérvárosi találkozó Polgárdiban

Évtizedes barátság köttetett újra



a megmeNtett baziliKa
Székesfehérvár - Minden székesfehérvári döbben-
ten fogadta a hírt 2014 júliusában: a Szent István-
székesegyház homlokzatának egy része leomlott! 
A váratlan változás azonnali intézkedést sürgetett. 
Kormányzati, önkormányzati, egyházmegyei forrá-
sok mellett számos lokálpatrióta adománya segített 
az állagmegóvásban. Hivatalosan szeptember 3-án 
Spányi Antal püspök atya köszönte meg az össze-
fogást, a közösségi tenni akarást a Bazilika teljes 
külső renoválásáért. 

Halászléfőző verseny
Kisapostag  - Mohácsról, Bajáról és más távo-
li településekről is érkeztek résztvevők, vendégek 
a kisapostagi halászléfőző-versenyre, amelyet a 
Duna -parton rendeztek. Az önkormányzat hagyo-
mányos halászléfőző-versenyére ezúttal jelentős 
számú, 13 csapat nevezett be, és voltak olyanok is, 
akik versenyen kívül, kedvtelésből főztek a baráti 
társaságuknak. Ilyen volt például a polgármester, 
Nagy Attila is, aki a halászlé nagy szakértője: a 
kalocsai Paprika Fesztiválon ezüstbogrács díjat nyert 
három évvel ezelőtt az alapleves filézett halászléjé-
vel, és a filézés miatt a különdíjat is hazahozhatta.
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A csarnok átadásán részt vett és beszé-
det mondott Kozmann György, sportért 
felelős helyettes államtitkár és Czunyiné 
Bertalan Judit, Oroszlány térségének 
országgyűlési képviselője is.
Lazók Zoltán polgármester példaérté-
kűnek nevezte, hogy a város vezetése 
politikától, pártoktól függetlenül, ciklu-
sokon átívelő módon támogatta a sport-
csarnok megvalósítását.
A négyezer négyzetméter alapterületű 
épület a régi sportcsarnok mögött épült 
meg, a létesítményben a négyoldalú lelá-
tón összesen 1465 néző foglalhat helyet. 
Az új intézmény alkalmas kulturális 
rendezvények megrendezésére, illetve a 
mindennapos testnevelésre, és párhuza-
mosan egyszerre több óra vagy edzés is 
megtartható.
A munkálatok egymilliárd forintos költ-
ségéből 706 millió forint társasági adó 
(TAO) támogatásból származott, a fenn-

maradó részt az önkormányzat biztosí-
totta.
Az új létesítmény hivatalos neve 
Krajnyik Akác András Sportcsarnok. 
Az Akác becenévre hallgató Krajnyik 
András Oroszlány legendás kosárlabdá-
zója volt, pályafutása alatt 2500 pontot 
dobott, 1976-ban került Oroszlányba és 
1987-ben vonult vissza.
Oroszlányban 1958 óta van kosárlabda-
szakosztály, mely hosszú ideig az első 
osztályban szerepelt. A városban 300 
gyerek kosárlabdázik versenyszerűen, 
az egyesület 15 csapattal vesz részt a 
korosztályos bajnokságokban.
Az ünnepséget követően táncbemutató, 
akrobatikus kosárlabda műsor, majd az 
OSE Lions – Körmend barátságos kosár-
labda mérkőzés zajlott nagy sikerrel, és 
természetesen telt ház előtt.

TO
Fotó: Mazán Tibor

Nemzetközi kosárlabda-mérkőzések megrendezésére alkalmas sport-
csarnokot adtak át szombaton Oroszlány központjában. Szalay Ferenc, 
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke köszöntő-
jében elmondta, az oroszlányi sportcsarnok építését a társasági adó 
felajánlása tette lehetővé, mely egy kormányzati stratégia része. Az 
MKOSZ 7 milliárd forintból gazdálkodhat, az összeg egyharmadát léte-
sítmények fejlesztésre fordítják.

Rekordidő alatt készült el az épület

Átadták Oroszlány 
új sportcsarnokát



A Boban Marković Orkestar koncertjén fergeteges volt a hangulat
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A nyitónap több volt 
bemelegítésnél
– A szombat kicsit inkább a világzené-
ről szólt, de ezeket a programokat is úgy 
igyekeztünk összeválogatni – egy neves 
délszláv népzenész kivételével –, hogy 
olyan művészek lépjenek színpadra, 
akik repertoárja, vagy annak legalább 
egy része a magyar népdalokból táp-
lálkozzon. Délelőtt a népi játszóházat, 
az állatsimogatót sokan felkeresték a 
Hungarikum udvarban, mint ahogy a 
Vitéz László bábelőadáson is rengete-
gen mulattak – felnőtt és gyerek együtt 
hahotázott a régi, de ma is mosolyra fa-
kasztó jeleneteken. Különleges színfolt-
ja volt a napnak az a háromgenerációs 
produkció, amelynek keretében egy-
szerre léptek színpadra a Martonvásári 
Művészeti Iskola, a Százszorszép Tánc-
együttes és a Mezőkölpényi Tánccsoport 
egy-egy korosztályt képviselő tagjai. 
Délután Bognár Szilvia Csintekerintő 
gyermekkoncertje nem csoda, hogy 
percek alatt elvarázsolt mindenkit, hisz 
a népzenéhez, a gyerekekhez való érzé-
ke, hozzáállása utánozhatatlanná teszi a 
művésznőt.
– Megható pillanatok tanúi lehettünk, 
amikor a színpadon a mezőkölpényi 
Szabó Teri néni énekelt magyar nép-
dalokat. Igazi meglepetés volt – a szó 
legjobb értelmében – a Zuboly zenekar 
koncertje. Ámulva figyeltük a műsoru-
kat, mert ilyen zenét még soha sem hal-
lottunk. A dudától indulva eljutottunk 
a Pink Floydig, majd a moldvai csángó-
ból rock lett, aztán az Isten tudja, hogy 
tértünk vissza egy csángó lassúhoz, de 
mindez nem hogy a helyénvaló, de fer-

geteges volt. Elképesztő élményben volt 
részünk, a közönség végig tombolta a 
koncertet.
– Az este sztárvendége Boban Markovic, 
neves délszláv trombitaművész – felölt-
ve magára a Magyar Népdal Napjának 
pólóját, karkötőjét – , ha lehet, tovább fo-
kozta a „zubolyi” hangulatot, egyszerű-
en kifacsarta a közönségét: énekeltetés, 
csápolás, aki csak ott volt, járt keze-lá-
ba. Ahogy a trombitaművész fogalmaz 
„imádja a magyarokat, mint ahogy ők is 
imádják őt”.
– A nap ezzel még nem ért véget. A 
Cimbaliband és a Fricska örömzenéjé-
re, majd éjféltől hajnalig a táncházban 
Csőgör Róbert és barátai muzsikájára 
együtt mulatott fiatal és öreg.

A magyar népdal ünnepe 
sikertörténet
– Vasárnap a Magyar Népdal Napján 
már kora reggel hatalmas volt a nyüzs-
gés a színpad körül. 300 Fejér megyei, 
nemzeti viseletbe öltözött iskolás állt fel 
a színpadra, hogy külön-külön és együtt 
is műsort adjon, magyar népdalokat 
énekeljen. Óriási élményt nyújtottak, 
megalapozták az egész nap hangulatát.
- Délidőben a nóta-kedvelők - az ebéd-
re fittyet hányva – véget nem érő taps-
sal kísérték a Dankó Rádió élőadását. 
Mire Berecz András a „Medvés” című 
gyergyói műsorával színpadra lépett, 
már egyetlen szabad ülőhely sem ma-
radt. Pál István „Szalonna” és bandája 
a „Fölszállott a páva” győztes Bartina 
gyermektánccsoport közreműködésével 
gondoskodott a jó hangulat fenntartásá-
ról. A „Szárnyalás” tovább folytatódott 

az Esszencia Zenekarral, az est fő pro-
dukciójaként pedig Szabó Balázs és ban-
dája adott varázslatos koncertet.

– Sokan, és sokat dolgoztak, tettek a III. 
Magyar Népdal Napjáért. Fő támoga-
tónk Martonvásár Város Önkormányza-
ta, de ahová csak tudtunk pályáztunk, 
akivel csak tudtunk együttműködtünk. 
A sikerhez még ennél is több kellett: több 
mint 300 önkéntes vállalta, hogy dolgo-
zik ezen a két napon, illetve négy Fejér 
megyei országgyűlési képviselő - Varga 
Gábor, Tessely Zoltán, Vargha Tamás és 
Galambos Dénes – segített, akik közösen 
biztosították a 300 fellépő iskolás utaz-
tatásának költségeit. Ezúton is köszönet 
valamennyiüknek.

Legyen mindenkié a Magyar 
Népdal Napja!
– A harmadik alkalom – úgy érzem –, 
meghozta a várva várt, átütő sikert. 
Amire korábban sokan azt mondták, 
hogy lehetetlen, most megtörtént: töme-
gek ünnepelték a magyar népdalokat, 
az emberek spontán összeállva, közösen 
énekeltek, a könnyűzenei koncertek ex-
tázisát idéző hangulatot élhettünk át, és 
mindezt a magyar népdal jegyében.
– Szeretnénk ezt az ünnepet országos 
mozgalommá fejleszteni, és annak köz-
pontjaként dolgozni. Jövőre már hazánk 
több városából tervezzük meghívni a fi-
atalokat a közös énekléshez, és minden 
vágyunk, hogy ahol csak lehet, velünk 
együtt ünnepeljék a Magyar Népdal 
Napját. 

Cseh Teréz

Martonvásáron a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központban szeptember második hétvégéjén fergeteges si-
kert aratott az a kétnapos programsorozat, amelyet a magyar népdal tiszteletére rendeztek, immár harmadik 
alkalommal. Több ezren élvezték a fantasztikus hangulatú műsorokat, előadásokat, az azokat övező vásári for-
gatagot. A zárás előtti pillanatokban Nagy Árpádot, a Magyar Népdal Napja kommunikációs vezetőjét kértük, 
ossza meg velünk benyomásait, értékelje a két nap eseményeit.

Két napon át ünnepelték a hazai népdalokat Martonvásáron

A Magyar Népdal Napja

300 gyerek énekelt magyar népdalt együtt, egy színpadon



a piac tervpályázatának győztese
Tata - Az önkormányza egyszerű tervpályázati el-
járást indított a városi piac elhelyezése, a terület 
beépítési tervének, és vázlattervének elkészítése 
címmel. A tervpályázatot a Hartmann Építész Kft. 
nyerte meg. Hartmann Tihamér ügyvezető úgy 
nyilatkozott: - Mivel a cég hét építésszel dolgozik, 
ez az eredmény az iroda közös érdeme. Az építész-
mérnök elmondta, hogy próbálták teljesen betarta-
ni a pályázati kiírásban megjelent feltételeket, s a 
tervezés során kettébontotta gondolkodásukat az, 
hogy a piaci napokon való nyitva tartás mellett ál-
landó üzletek is lesznek a helyszínen. 

Nyári extrém sport
Velence - Velencén, a szabad strandon a fürdőzé-
sen, evés-iváson, játszótéri programokon és min-
den szokásos időtöltésen túl a vízisíelésnek is le-
het hódolni. A merev cipős lécekbe bújás után egy 
ügyes mozdulattal lehet a húzókarba kapaszkod-
va indulni, aztán jöhet a siklás, ugratás, levegőbe 
emelkedés.

Dr. GöDe AnDreA 

iv. Baracs- kisapostag repülőnap
Baracs-Kisapostag  - A levegőbe emelkedni 
mindig különleges élmény, amit egész életében 
emleget az ember. Július 9 -én negyedik alkalom-
mal találkoztak a repülés szerelmesei a Kisapostag 
melletti repülőtéren, ahol földön és levegőben is-
merkedhettünk a különleges sportág kulisszatit-
kaival, technikáival. Nem utolsó sorban magunk 
is kipróbálhattuk egy égi kanyar erejéig, milyen 
madártávlatból szemlélni szűkebb lakóhelyünk kör-
nyékét. Hat település, Baracs, Kisapostag, Duna-
földvár, Daruszentmiklós, Rácalmás és Dunaújváros 
támogatásával és a Dunaferr Repülő klub 
segítségével megvalósuló rendezvény 
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Czibere Károly elmondta: 47 milliárd 
forint az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Programban (EFOP) van elkü-
lönítve, a többi támogatás pedig a Ver-
senyképes Közép-Magyarország Ope-
ratív Programból, valamint a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Progra-
mokból származik. Emlékeztetett arra, 
hogy 2010 előtt összesen négymilliárd 
forintot fordítottak a komplex telepprog-
ramra, utána pedig még nyolcmilliárd 
jutott rá.
Az államtitkár hozzátette, hogy a ka-
ritatív szervezetek, egyházak, civilek, 
önkormányzatok bevonásával megva-
lósuló telepprogramok lényege nem 
lakásépítés vagy felújítás, hanem a 
közösségfejlesztés. A szociális munka 
eszköztárával diagnózist állítanak fel, 
feltárják a problémáikat, majd saját erő-
forrásaik feltérképezése után megerősí-
tik a közösségeket.
Czibere Károly szerint, ha nem a 
szegregált telepeken élők saját erőfor-
rásaira támaszkodik a program, akkor 
a pénz elapadása után a rendszer ösz-
szeomlik. Megjegyezte, hogy a közös-
ségfejlesztés mellett képzésekkel, tan-
folyamokkal a foglalkoztatási esélyek 

javítását érnék el, valamint az egészség-
ügyi helyzetet javítanák szűrésekkel, 
megelőző programok szervezésével.
Varga Gábor a térség országgyűlési kép-
viselője kiemelte: nehéz sorsú közösség-
ről van szó Sárkeresztúron, az iskolában 
gyakorlatilag százszázalékos a roma 
gyerekek aránya. Rámutatott, hogy a 
szegregált területen élők a program ré-
vén nem új helyre költöznek és nem is 
a telep kicsinosításáról és az ott élők 
magukra hagyásáról van szó, hanem 
visszavezetik őket a normális életbe, és 
képessé teszik őket az önfenntartásra.
Csutiné Turi Ibolya, Sárkeresztúr pol-
gármestere elmondta, hogy a település 
lakóinak több mint fele roma. A koráb-
bi telepprogramról közölte: másfél évig 
tartott, és sok képzést tartalmazott, ahol 
a romák megismerték saját lehetőségei-
ket, képességeiket, fejlesztették kompe-
tenciáikat. Kőműves segédmunkást és 
parkgondozót képeztek, aminek ered-
ményeként az érintettek bátrabbá vál-
tak, jelentkeztek helyben a közmunkára, 
majd rendkívül sokan közülük ma már 
Székesfehérváron és Móron vállalnak 
munkát.

TO

Augusztustól 91 milliárd forint áll rendelkezésre a komplex telepprog-
ram folytatására - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a 
Fejér megyei Sárkeresztúron tartott sajtótájékoztatón. 

Van visszaút a normális életbe

91 milliárd a komplex 
telepprogramra

F
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Akármilyen meglepő, a kötelező iskolai 
néptánc-oktatás nemhogy fiatalokat hozott 
volna a néptánc ügyének, vagy éppen a  
Batsányi Táncegyüttesbe, inkább sok gyer-
meket elriasztott - tudtuk meg Buzás Ba-
lázstól.
– A néptáncot meg kell szerettetni, a tánc-
nak szívből kell jönnie, pozitív energiákat 
kell megmozgatnia. Ma tanítják annak el-
méletét, osztályozzák, dolgozatot iratnak 
belőle, ahelyett, hogy érvényesülhetne a 
néptánc igazi természete, az, hogy a tánc 
öröm annak is, aki táncol és annak is, aki 
nézőként gyönyörködik benne. Nem csoda, 
hogy még azok a gyerekek is, akik egyéb-
ként fogékonyak lennének rá, kellemetlen 
élményként élik meg a kötelező terhet, sok 
esetben el is fordulnak a műfajtól.
– Gyermekekből, a jövő felnőtt táncosaiból 
sajnos – talán részben emiatt is - nem bő-
velkedünk – világosít fel Kis Bettina. – Je-

lenleg tíz lány és hat fiú dolgozik velünk az 
utánpótlás csoportban, ők általános iskolás 
diákok a 10-13 éves korosztályból. Két lány 
és két fiú már a felnőtt csoportban is táncol, 
életkoruk és magasságuk is megvan hozzá. 
Eljutottunk tehát odáig, hogy a nagyobbak-
ból már többen is beférnének a felnőtt csa-
patba, ugyanakkor a kisebbekből hiány van, 
leginkább a másodikasoktól, az ötödikese-
kig bezárólag. Az ovis csoport működik, a 
közvetlen felnőtt utánpótlás is biztosítva 
van, a 8-12 éves korosztály, aki nagyon hi-
ányzik nekünk.
Megtudtuk, hogy a Batsányi Táncegyüt-
tes a “Tímár Sándor féle” irányt képviseli, 
szemben több más, Tapolcán és környékén 
ismert együttes által gyakorolt, inkább ha-
gyományőrző vonallal. A felnőtt batsányis 
táncosok viszonylag rövid, ütős, egyfajta 
“csárdázós” koreográfiákkal szórakoztatják 
közönségüket, melyet a laikus, szórakoz-

ni vágyó nézők is megértenek, kedvelnek, 
mert látványos, vidám és életörömet sugár-
zó.
Buzás Balázs szerint, ugyanakkor van egy-
fajta elvárás a szakma részéről is, melyet 
már a presztízs, a művészi elvárások, a 
szakmai sikerek elérése érdekében is követ-
nek, ezért a két irányvonal ötvözetét is egy-
re inkább műveli az együttes. A fiatalokat 
pedig továbbra is minden szinten, általános 
iskolákban, óvodákban, de internetes fóru-
mokon is keresik.
Amit ígérnek a kezdőknek, a soraik közé lé-
pőknek, az pedig nem más, minthogy úgy 
adják át mindazt az évtizedek alatt felhal-
mozott tánctudást, tapasztalatot és értéket, 
hogy a tanulás, a testi- lelki fejlődés útja 
lehetőleg élményekben, sikerélményekben 
gazdag, legfőképpen hasznos és örömteli út 
legyen a fiatalok számára is.

Töreky László (Tapolcai Újság)

A Bán László művészeti vezetésével működő, nagy múltú tapolcai Batsányi Táncegyüttes jövője szempontjából az egyik 
legfontosabb kérdés, hogy képes lesz-e az elkövetkező időszakban, években minőségi utánpótlást kinevelni. Kis Betti és 
Buzás Balázs az együttes két, biztos szakmai lábakon álló, tapasztalt és elhivatott tagja ezen dolgozik.

Ne csak a kötelező tantárgyat lássák benne

Hogy a néptánc öröm legyen…

ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT.
20 éve a lakosság szolgálatában.

Távhőszolgáltatás,  önkormányzati bérlemények üzemeltetése, 
fizető parkolás, strandfürdő üzemeltetés.

www.tapolcaivgkft.hu

Kis Bettina, Bán László és Buzás Balázs



megnyitójában a három fő szervező köz-
ség polgármesterei kiemelték, a repülés 

népszerűsítésével a községek közötti kapcsolódást 
szeretnék erősíteni. 

reNDhagyó éV embere DíjátaDó
Rát – Kárpátalja - A KMKSZ Ráti Alapszervezete az 
ezredfordulón alapította az Év Embere díjat, mellyel 
azon embereket vagy szervezeteket tüntetik ki, akik 
az év folyamán kiemelkedő tevékenységet folytat-
tak a ráti magyarságért. Idén a díjat Tessely Zol-
tán, a Fidesz – Magyar Polgári Párt Bicske központú 
választókörzetének országgyűlési képviselője kap-
ta. Az ő felhívására választókörzetének települései 
1,7 millió forintot gyűjtöttek, ami szét lett osztva 
karácsony előestéjén Rát rászoruló lakosai között, 
valamint az ő jóvoltából az iskola számítástechnikai 
szaktanterme új bútorzatot kapott, és megújult a 
számítógépparkja is.

elBúcsúztatták a megyei főkapitányt
Veszprém - Dr. Töreki Sándor huszonhat év szol-
gálat után hagyja el Veszprém megyét, a továbbiak-
ban bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes-
ként szolgálja Magyarországot. Töreki Sándort Anda 
György követi a megyei rendőrkapitányi székben. A 
belügyminiszter kinevezését szerda délelőtt Papp Ká-
roly altábornagy jelentette be ünnepi állománygyűlés 
keretében. Porga Gyula, Veszprém polgármestere 
úgy fogalmazott, hogy míg Veszprém megye egy ki-
váló szakemberrel lett szegényebb, addig az ország 
tovább gazdagodott Töreki Sándor kinevezésével.
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A díjátadón a szakmai zsűri kihirdet-
te: 2011 és 2012 után immáron harma-
dik alkalommal Magyarország vezető 
Resort Szállodája a balatonfüredi Hotel 
Silverine Lake Resort Wellness & Kon-
ferencia Szálloda lett. A hotel 2006-os 
alapítása óta a balatoni térség egyik leg-
jelentősebb intézménye. Olyan szálloda, 
amely nem csak vendégei kényelmét és 
kellemes időtöltését garantálja, hanem a 
Balaton-parti város turisztikai életének 
egyik legfőbb motorja és fellendítője is.
– Nagy megtiszteltetés számunkra az elisme-
rés. Egyrészt igazolja az eddigi munkánkat, 
és rámutat arra, hogy jól dolgozunk, más-
részt erős üzenete van a jövőbeli vendégeink 
számára is azzal kapcsolatban, hogy megéri 
minket választani, mert többet és mást nyúj-
tunk, mint a hasonló profilú szállodák. Évek 
óta azon dolgozunk, hogy az átlagosnál töb-
bet, jobbat kínáljunk, és az a tény, hogy har-
madszor sikerült megszerezünk a turisztikai 
szakma Oscar-díjának minősülő elismerést, 
azt bizonyítja, hogy ez sikerült.

– Ezen az úton haladunk tovább a jövőben 
is, hogy újabb sikereket érjünk el, és hogy 
továbbra is a város, illetve az egész balato-
ni térség turisztikai életének fellendítői le-
gyünk. Ennek legnagyobb győztesei pedig 
vendégeink lesznek, hiszen értük dolgozunk 
minden nap – mondta Rádóczy Andrea 
tulajdonos, ügyvezető igazgató, szállo-
daigazgató.
A World Travel Awardsot 1993-ban az-
zal a céllal alapították, hogy feltérképez-
zék és elismerésben részesítsék a világ 
azon turisztikai létesítményeit, amelyek 
csúcsminőségű élményt nyújtanak a 
vendégeknek. A hatalmas elismerésnek 
számító díj nyerteseit idén huszonhar-
madik alkalommal hirdették ki, az euró-
pai díjátadó gála helyszíne a szardíniai 
Forte Village Resort volt. Az elismerés 
a turisztikai szakma Oscar-díjának szá-
mít, és a lehető legnagyobb szakmai 
eredménynek minősül, megszerzése 
fontos presztízsértékkel bír.

TO

Huszonharmadik alkalommal hirdették ki az egyik legjelentősebb tu-
risztikai elismerés, a World Travel Awards nyerteseit. A szakmai zsűri 
döntése alapján Magyarország vezető Resort Szállodája immáron har-
madik alkalommal a balatonfüredi Hotel Silverine Lake Resort Wellness 
& Konferencia Szálloda lett.

World Travel Adwards 2016

Füredi szálloda nyerte
a turisztikai szakma 
Oscar-díját

F
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– Nagyvenyim számára édes teher az a 
nagymértékű létszámnövekedés, ami az 
elmúlt néhány évben elérte az iskolát. 
Az 1999-es határozatot, amely szerint az 
iskola földszintjére beköltözött a műve-
lődési ház, és vele a mára már 17.000 kö-
tettel büszkélkedő könyvtár is, az utóbbi 
időben egyre nehezebben élték meg az 
intézmények. 16 évnyi jószomszédság 
után a szétválás elodázhatatlanná vált.
– A képviselő-testület a könyvtár és 
művelődési ház iskolaépületből történő 
mielőbbi kiköltöztetéséről hozott ha-
tározatot. A növekvő gyermeklétszám 
okán szükséges iskolai fejlesztést úgy 
szerettük volna biztosítani, hogy az-
zal ne csorbuljon, hanem emelkedjék 
Nagyvenyim polgárai számára a köz-
művelődés terén elérhető szolgáltatások 
színvonala. Magyarország Kormánya e 
céljainkat támogatandónak ítélte és 40 
millió Ft támogatásban részesítette ön-
kormányzatunkat. A képviselő-testület 
- a könyvtári szolgáltatás színvonalas 
működését biztosítani tudó ingatlan 
hiányában egy több funkciós közösségi 
épület első ütemeként megvalósítandó 
új könyvtárépület építéséről döntött.
– A körültekintő tervezés során fontos 
szempontokat igyekeztünk érvényre 
juttatni: A település központi részét tu-
datos és jövőbe tekintő, stratégiai gon-
dolkodás körében kell, hogy formáljuk. 
Ennek hangsúlyos részét képezi a pol-

gármesteri hivatal, az orvosi rendelő és 
az iskola mellett, a könyvtárat is magába 
foglaló közművelődési intézmény.
– Egy kistelepülés új középületének ter-
vezése nagy felelősség. A környezettel 
olyan szimbiotikus egység kialakítása 
szükséges, ami az épület új harmóni-
áival a polgárok szívébe vési magát, és 
már a megszületést megelőző időszak-
ban vágyává lesz a lakosságnak és ré-
szévé válik a település vérkeringésének. 
Hogy aztán, együtt öregedve vele, élhes-
se meg szép, bölcs érettségének korát.
– 2015. év őszén az új Könyvtár megépíté-
sének támogatására -nem titkoltan kicsit 
hagyományteremtő céllal is- nagyszabá-
sú jótékonysági rendezvényt tartottunk 
az iskola tornatermében. Az eddig be-
érkezett adományok értéke mintegy 4,5 
millió Ft. Köszönet valamennyi támoga-
tónknak az adományokért!
– Megszülető új közintézményünk elne-
vezésében is méltó kell, legyen. Áttekin-
tésükkor egyértelművé vált a lakosság 
számára még élő emléket hordozó, szak-
mai, tudományos és társadalmi mun-
kásságában is példaértékű személyről 
történő elnevezés társadalmi igénye. 
Ezért a képviselőtestület az intézmény 
Palágyi Józsefről, a község önállóvá vá-
lását szorgalmazó egykori jegyzőről, ta-
nítóról, népművelőről és könyvtárosról 
történő elnevezéséről döntött.
– Új könyvtárunk szívvel, szeretettel 

épült. Az ünnepi testületi ülésen Dr. 
Galambos Dénes országgyűlési képvi-
selőnk köszöntőjében Szerb Antal gon-
dolatát idézte: „Aki a könyvet szereti, 
rossz ember nem lehet!” A nemzeti szí-
nű szalag átvágását atöbb száz vendég 
érdeklődése mellett a Nagyvenyimen 
működő történelmi egyházak jelenlévő 
képviselőinek áldása kísérte. Értéke-
ket hoztunk létre. Olyan eredményeket 
értünk el, amelyre joggal büszkék a 
nagyvenyimiek.
– Bajor testvértelepülésünkkel fenn-
álló barátságunk előtt tisztelegve 
Altomünster parkot avattunk, átadtuk 
a településért és a köz-szolgálatban leg-
többet tévők számára az önkormányzat 
elismeréseit, és jobbnál jobb programok 
közepette erdélyi partnertelepülésünk, 
Mákófalva néptáncosai is megörvendez-
tettek minket a színpadon.
– Az ünnepélyes pillanatok után pedig 
tanúi lehettünk annak, hogy a falunap 
mennyire párját ritkító alkalom a kö-
zös kikapcsolódásra: remek találko-
zási és pazar szórakozási lehetőség.A 
partnertelepülési kapcsolatainkkal és 
a falunappal a népek, emberek közötti 
barátságnak állítottunk példát, és nem 
mellékesen, jól érezte magát minden ki-
látogató a rendezvényen.

Fotó: Horváth László

Több ezren vigadtak a Nagyvenyim önállóvá válásának 69. évfordulójára megrendezett Falunapi Forgatagban. 
Az ünnep legkülönlegesebb aktusa azonban a Palágyi Józsefről elnevezett új könyvtár átadása volt. A telepü-
lés polgármester asszonya,Vargáné Kaiser Katalin számolt be lapunknak az eseményről és a könyvtárépítés 
előzményeiről:

„Akinek kertje van és könyvtára, annak megvan mindene”

Újjászületett a kulturális élettér 
Nagyvenyimen
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– Miről szól a nemesvámosiak falunapja?
– Ez a nap nálunk minden év augusztusá-
nak első szombatján, a hagyományőrzés je-
gyében telik. Ilyenkor igyekszünk fókuszba 
hozni múltunkat, örökségünket, és emellett 
az a cél, hogy együtt eltöltsünk egy kelle-
mes napot. Olyan programokat igyekszünk 
szervezni, ahol a nemesvámosiak minden 
korosztálya megtalálja a maga szórakozását. 
Arra nagy gondot fordítunk, hogy zömében 
igényes elfoglaltságot kínáljunk az itt élők-
nek. Természetesen megtalálhatók az ilyen-
kor szokásos elemek – játszóház, ugrálóvár, a 
felnőtteknek esténként a „celeb-programok”, 
hajnalig tartó bál -, de ezek mellett minden 
évben egy-egy különleges színfoltra is tö-
rekszünk. A gyerekprogramjainknál példá-
ul az idei sláger a buborékfoci volt, amit egy 
helyi vállalkozásunk vezényelt le, de az évek 
során voltak már itt a tűzoltók, a katasztró-
favédelem munkatársai, rendőrök tartottak 
bemutatót, sőt egyik alkalommal a katona-
ság szimulátorait is kipróbálhatták a vámo-
si apróságok. Játékos formában közelebb 
hozzuk a gyerekekhez ezeket a szakmákat, 
picit beleláthatnak a hivatásos szakemberek 
mindennapjaiba. Különösen élvezték példá-
ul a nyomozókutyák bemutatóját, ahol ha-
mar kiderült, hogy ezek az ebek nem csak 
a kábítószereket képesek kiszagolni, hanem 
például a védett állatokat, vagy más tiltott 
csempészárut is, aminek jó hasznát veszik 
többek között a reptereken, a csomagok el-
lenőrzésekor. Ilyesmivel a fiatalok másutt 

nem nagyon találkozhatnak, nem véletlen, 
hogy nagyon élvezték ezeket a perceket.

– A hagyományőrzés jegyében milyen 
programok zajlottak?
– 2010-ben kezdtük el a kettes fogathajtó 
versenyek szervezését. Vadász- és akadály-
hajtást láthatnak délelőtt az érdeklődők. Két 
éve – egy helyi vállalkozó jóvoltából – íjász-
bemutatónk is van, ki is lehet próbálni eze-
ket a remek ősi eszközöket. Természetesen 
a helyi hagyományőrző civilszervezetek is 
fellépnek ilyen alkalommal, a néptáncosok, 
a Lencseszemek Asszonykör, a Borostyán 
Népdalkör, de bemutatkoztak testvértelepü-
lésünk ifjú fúvósai és néptáncosai is.
- A hagyományőrző programokat főzőver-
seny is kísérte. Bográcsos ételek készültek, 
melyek közül a legjobbakat a háromtagú 
zsűri választotta ki: Nemesvámos képvi-
selőtestülete részéről Nagy Gábor, Tusnád 
Önkormányzatát Molnár József képviselte, 
a zsűri elnöke pedig Perger József volt, aki 
a veszprémi székhelyű Bakony Gaszt Zrt. 
Igazgatótanácsának elnöke.

– Közös értéktárat mutattak be Tusnáddal. 
Miről szólt ez a kiállítás?
– Tusnáddal éppen tíz éves a testvértelepülési 
kapcsolatunk. A falunapra egy 65 fős delegá-
cióval érkeztek, 49 fiatal zenésszel, néptán-
cossal, hogy együtt ünnepeljünk. Egy pályá-
zat segítségével, már egy ideje készültünk 
erre a „fellépésre” egy közös értékgyűjtést 

végeztünk. Nemesvámosnak már voltak ta-
pasztalatai ezen a téren, hiszen a saját érték-
tárunkat már összeállítottuk, éppen ezt a tu-
dást szerettük volna átörökíteni oly módon, 
hogy asszisztálunk a tusnádi értéktár meg-
születéséhez.  A Nemesvámosi Értéktár Bi-
zottság elnöke Bárdos Zoltán és dr. Horváth 
Zsolt, aki a Pannon Térség Fejlődéséért Ala-
pítvány elnöke,  személyesen irányították a 
mun kát Tusnádon.  A két testvértelepülés 
értéktáráról egy közös kiadvány is készült, 
és itt a nemesvámosi falunapon egy kiállítás 
keretében mutattuk be kincseinket.

– A falunapon hirdették ki a Nemesvámos 
mottójára kiírt pályázat győzteseit is. 
Ezek szerint van már jelmondatuk?
– Egyelőre még nincs. Vagyis inkább épp 
az a helyzet, hogy több is van. A verseny 
ugyanis annyira jól sikerült, olyan sokféle 
jobbnál jobb javaslat érkezett, hogy a képvi-
selőtestület nem tudott dönteni.  A pályázat 
kiírásakor megadtuk a legfontosabb para-
métereket, mint például fenntarthatóság, a 
helyi termékek előnyben részesítése, illetve
Nemesvámos helyi értékeinek népszerűsí-
tése, és vártuk az ötleteket. Végül – mivel 
mindegyik nagyon jó lett a maga nemében –,  
a versenytől eltekintettünk, és valamennyi 
indulót egy kisebb ajándékcsomaggal díjaz-
tunk, melyeket a falunapon adtunk át.

-réz

Sokan azt gondolják, egy vidéki falunap nem is szólhat másról csak a bóvlikról, a lakodalmas bandákról, az eszem-
iszomról. Szerencsére mindig akadnak olyanok, aki ezt cáfolják. A nemesvámosiak ismét megvillantották kreativitásu-
kat, megmutatták, hogyan lehet méltó módon, közösen ünnepelni, kikapcsolódni, mégis értelmes célok mentén együtt-
működni. A Veszprém melletti község augusztus első szombatján – a település napján, egy reggeltől késő estig tartó, 
gazdag programsorozat keretében - közösen mutatta be Értéktárát testvérvárosával, Tusnáddal. Sövényházi Balázs, 
Nemesvámos polgármestere számolt be lapunknak az eseményről.

Nemesvámos és Tusnád együtt mutatta be kincseit 

Egy értékes falunap

ÖNKORMÁNYZAT

A tusnádi értéktárba bekerült a pityókás kenyér
Tusnád ifjú néptáncosai
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– 2016 nyarán tűző forróság és eső vál-
totta egymást. Mit jelentett ez Gár-
dony számára? 
– A szélsőséges időjárás nagyon nem 
kedvezett nekünk. A sok hűvös, csapa-
dékos nap miatt a turisták hétvégente 
nem jöttek a tópartra, így a strandbe-
vételeink a 2015-ös év 30-35%-át hozták 
mindössze. A szálláshelyek, kempin-
gek viszonylag jól „teljesítettek”. Azzal 
szembesülünk évről évre folyamatosan 
– szerencsére –, hogy még mindig kevés 
a férőhelyünk. Arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy régi tervünket ennek 
jegyében végre megvalósítjuk.

– Az Agárdi Termál- és Gyógyfürdő-
nél a fürdő és az önkormányzat közös 
beruházásaként egy háromcsillagos 
apartmanházat építünk. Kb. 100 ven-
dég elhelyezését oldja meg a 46 szoba. 
A gyógyturizmus terén nagyot léphe-
tünk előre ezzel a stílusában egyszerű, 
ám mégis elegáns, szállás- és pihenési 
lehetőséggel. A vendégek már 2018-
tól átsétálhatnak egyik helyiségből a 

másikba, hogy élvezzék a Bika-völgy 
gyógyító erejét. Távlati tervünk, hogy 
az erdős területen természetközeli 
luxusapartmanokat építtetünk.

– Ha már az épületeknél tartunk: a 
közelmúltban sajtótájékoztatón ad-
ták hírül az agárdi tornacsarnok lét-
rehozását, mely elsősorban az iskola 
testnevelésóráinak helyszínét adná. 
Hol tart most a beruházás? 
– A kivitelezés jól halad, kb. 50%-os 
készültségnél tartunk. Januárban lesz 
a műszaki átadás, a második félévben 
a diákok testedzése már ott folyhat. 
Egyidejűleg három osztály mindenna-
pos testnevelése kap helyet a tornate-
remben. Teljes egészében kormányzati 
támogatás adja az anyagi forrást, de 
természetesen vannak települési felada-
taink: parkolóhelyeket teremtünk, s az 
áthaladás biztonságát, a balesetmentes-
ség feltételeit garantáljuk. A forgalmas 
út mellett leállósávot alakítunk ki. A 
felszíni vízelvezetést is megoldjuk. A 
környék infrastruktúráját is fejlesztjük, 

hiszen a közelben egy közösségi teret 
hozunk létre.

– Egy másik, 100 millió forintos kor-
mányzati támogatás is zajlott, s már-
már sikeresen befejeződött a nyáron. 
– Igen. Ezt a keretet szinte teljes egé-
szében felhasználtuk: számos út, járda 
és parkoló felújítása történt meg. Leg-
látványosabban a tavaly megszépült 
polgármesteri hivatal környékének 
rendbetétele. Eltűntek a hepehupák, a 
betemethetetlen gödrök – helyükre ní-
vós térburkolat került.

– Megtörtént a kerékpárút-összekötés, 
a virágosítás. Végre Gárdonyhoz méltó 
a főtér – a városlakók nagy megelége-
désére. Azóta például a friss házasok 
szívesen készítenek itt látvány fotókat. 
A folytatás érdekében az OTP-vel szö-
vetkeztünk, hogy az előttük levő tér és 
lépcső is megújulhasson. A színvonalas 
park azzal válik majd teljessé, hogy ní-
vós bútorokat helyezünk ki. 

Dr. Göde Andrea

Az idegenforgalom a Velencei-tó-parti települések egyik bevételi forrása. Gárdony város sincs ezzel másképp 
– többek közt erről beszélgettünk Tóth István polgármesterrel. 

Már félig kész a tornacsarnok

Gárdony nyáron

A készülő agárdi tornacsarnok Polgármesteri egyeztetés a munkaterületen

A gárdonyi szabad strand szeles időben: víz vagy part? Szép esküvői háttér a megújult tér
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Új vezérigazgató a Magyar Suzukinál

Yoshinobu Abét nevezték ki a Magyar Suzuki Zrt. élére. Az előző vezérigazgatót, 
Naoyuki Takeuchit előléptette az anyavállalat, a Suzuki Motor Corporation. Abe 
úr 1978 óta dolgozik a Suzuki Csoport berkeiben: számos posztot töltött már 
be a japán központban csakúgy, mint nemzetközi vonalakon. A tokiói Sophia 
Egyetemen végzett nemzetközi közgazdász szakon. Jelenleg a Suzuki Europe 
elnöke, ezzel a funkciójával párhuzamosan fogja ellátni a Magyar Suzuki Zrt. 
vezérigazgatói feladatait. Nős, három gyermek édesapja. Szabadidejét szereti 
dalszerzéssel tölteni, több hangszeren is játszik.

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

Dorog
A Komárom-Esztergom megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara a közelmúltban 
az „Év vállalkozása” címet adományozta 
a dorogi székhelyű DUNAGÁZ Gázipa-
ri Oktatási és Minősítő Zrt.-nek. A díjat 
Gáspár Jánosné vette át, aki 2015 végéig 
vezérigazgatóként vezette a céget.

Cikkünk a 35. oldalon

Revol Express
A Kormányzat zászlajára tűzte a gazdaság 
kifehérítését, és ennek érdekében egyre 
szélesebb körben kötelezi a vállalkozáso-
kat az online pénztárgépek beszerzésére. 
No, de tényleg kötelező? Nincs más, ol-
csóbb eszköz, ami mégis megfelel a kor-
mányzati célkitűzésnek?

Cikkünk a 38. oldalon

„A minifutballban az a jó, hogy nincs benne pénz, vagyis nem profi sportról beszélünk. Csupa-csupa 
amatőr, akik fizetnek azért, hogy focizhassanak. Ez egy nagyon jó projekt, aminek egyszerű üzene-
te van: szeretünk focizni.”

tibor dávid



Itt minden a vendégről szól: a hangulat, az 
ízek, a társasági események, de még a fej-
lesztések is. Előbb az éttermüket bővítették 
egy nagyobb terasszal, majd a közelmúltban 
hotelt nyitottak. Emellé már dukált az éjjel-
nappal nyitvatartó melegkonyha, a követke-
ző lépés pedig a konyha kapacitásbővítése, 
a szálloda továbbfejlesztése lesz. Sikereiket, 
eredményeiket nem csak visszatérő ven-
dégeik igazolják vissza, de nemrégiben a 
Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara 
díját is átvehették, elnyerték az „Év vállal-
kozása” címet.

– Ezt a díjat nagyon komoly elismerésként él-
tük meg, igazán büszkék vagyunk arra, hogy a 
középvállalkozói kategóriában olyan eredményt 
tudtunk elérni, amire már a környezetünk is fel-
figyelt. 1993-ban alapítottuk a társaságot, több 
mint húsz év munkájával sikerült tehát idáig 
eljutnunk. Az üzlettársammal, Pinczési István-
nal 1997 óta dolgozunk együtt, és ma egy olyan 
cégcsoportot irányíthatunk, amely hat nagyobb és 
sok kis cégből áll. Néhány kivételével valamennyi 

alapítója az anyacég, a Corner Trade Kft. Fő te-
vékenységünk a pénzváltás, országos hálózatunk-
ban, 15 városban, 16 pénzváltót működtetünk, és 
10 zálogházunk van. 160 saját és 50 külsős mun-
katársunk dolgozik a Corner Cégcsoporton belül.
– A dunaújvárosi vendéglátóegységünk, a 
Corner Hotel & Kávéház egyedülálló színfoltja 
tevékenységi palettánknak.  A kávéház-étterem 
már sok-sok éve öregbíti a Corner csoport jó hí-
rét, míg a 2015 tavaszán átadott hotel – mellyel 
régóta dédelgetett álmom vált valóra – új tagja 
a csapatnak. Eredeti szakmámat tekintve ugyan-
is szállodás vagyok, és sokat jelent nekem ez az 
épület. Valaha itt működött a neves szállodalánc, 
a Hungarhotels egyik tagja, az Aranycsillag. 
Még tanulóként kerültem ide, felszolgálónak, ám 
két hónap után kineveztek üzletvezető-helyet-
tesnek. Fiatalon megkaptam tehát a lehetőséget, 
hogy bizonyítsak, és én éltem is vele. 13 éven át 
dolgoztam ebben a csodálatos, nagy szállodában, 
ugyanabban a beosztásban.

Az egykoron patinás hotelt – mint megany-
nyi társát a rendszerváltás idején – bezár-

ták. Az épület első emeleti szárnyát a Du-
naújvárosi Vasmű hasznosította, a szobák 
helyén irodákat és egyéb kiszolgáló helyi-
ségeket alakítottak ki. A Corner Trade Kft. 
visszavásárolta az egykori szálloda egy ré-
szét, és visszaadta annak eredeti funkcióját. 
A tízszobás kis hotel kialakítását Grábics 
Gábor a Corner Cégcsoport megbízható, 
jól bevált partnerére, a Grabarics Építőipa-
ri Kft.-re bízta. A helyi központú, magyar 
tulajdonú építőipari vállalkozás ezúttal is 
magas minőségű munkát végzett, és a ho-
telt pontosan, a vállalt határidőre adta át 
üzemeltetőjének.

- Szállodánk a nyitás óta maximálisan visszaiga-
zolta az elképzeléseinket. Míg mások arról pa-
naszkodnak, hogy elmaradnak a vendégeik, addig 
mi 40-50%-kal tudtuk növelni a forgalmunkat. 
Sokat köszönhetünk ennek a kis hotelnek, hiszen 
ez hozta magával azt, hogy éjjel-nappal nyitva 
tartsunk. Tíz szobáért ugyanis nem érdemes 
külön recepciót létrehozni, ezt a feladatot a már 
meglévő személyzetre bíztuk, és ha már így is, 

„Valakit vendégül látni, annyit jelent, mint felelősséget vállalni azért, hogy mindaddig, amíg nálunk van, gondoskodunk 
róla, hogy jól érezze magát.” – olvasható a dunaújvárosi Corner Hotel & Kávéház honlapján hitvallásuk a vendéglátás-
ról. Aki járt már itt, jól tudja, hogy Grábics Gábor és csapata, vérbeli vendéglátósokként mindent megtesznek azért, hogy 
az idelátogató kellemes, pozitív élménnyel gazdagodhasson.

Egy jó étterembe elmennek az emberek

Corner Hotel a város közepén
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úgy is nyitva kell tartanunk, célszerűnek láttuk, 
hogy 24 órás melegkonyhát biztosítsunk. A szál-
lóvendégeinktől nagyon sok pozitív visszajelzést 
kaptunk. Nagyra értékelik, hogy ha az éjszaka 
közepén érnek is ide, finom meleg étellel zárhat-
ják fárasztó útjukat, és egy kellemes vacsora el-
fogyasztását követően térhetnek nyugovóra. De 
a városban élők is felfedezték már a lehetőséget, 
így szépen növekszik az éjszakai forgalmunk is. 
Ehhez persze az is hozzájárult, hogy éttermi ré-
szünket is bővítettük, 50 férőhellyel megnagyob-
bítottuk a teraszunkat. Törekedtünk arra, hogy 
igényes, hangulatos környezetet alakítsunk ki. 
A terasz felületét például massarandubával fed-
tük le. Ez az örökéletű trópusi fa, amellett, hogy 
csodás küllemű, rendkívül ellenálló, így a magas 
minőségű járófelületre a lábunk alatt hosszú év-
tizedeken át bizton számíthatunk.A terasz egy 
részét téliesítettük is. Hideg időben több infrasu-
gárzóval fűteni tudjuk ezt a részt. A vendégeink 
nagyon hálásak azért, hogy kora tavasztól késő 
őszig élvezhetik a teraszunkat.

A Corner Hotel visszafogott eleganciájával, 
szépen berendezett szobáival az igényes 
szálláshelyek közé tartozik. A város szívé-
ben, középen, de mégsem a középpontban 
van. Az egyszerűséget, a nyugalmat és a 
kényelmet tartották szem előtt kialakítása-
kor. A hotelben modern technológiát alkal-
maznak, minden, – még a lift is – kártyával 
működik, és ez rendkívüli biztonságot nyújt 
lakóinak. A belsőépítész kerülte a luxust, 
meleg hangulatú, otthonosan berendezett 
szobákat álmodott a Hotel Cornerbe. Az íz-
léses belső terek - különösen a lakosztályé, 
az egy térben lévő impozáns fürdőkáddal -, 
mégis a legmagasabb kategóriájú szállodák 
luxushangulatát idézik. Nem véletlen, hogy 

a szállóvendégek a háromcsillagos minősí-
tést eggyel magasabb fokozatúnak vélik.

- A tízszobás hotel megnyitásával a fejlesztési 
terveinknek csupán az első szakaszát valósí-
tottuk meg. Hamarosan folytatni szeretnénk a 
munkát. A következő lépés a konyhánk bővítése 
lesz. Az, hogy mikor kezdhetünk bele, építőipa-
ri partnerünktől is függ, mert természetesen ezt 
is Grabarics Gáborékra szeretnénk rábízni. Ez 
a munka komoly erőpróba elé állít majd minket 
és a kivitelezőnket is. A jelenlegi épületen belül 
már nem tudunk tovább terjeszkedni, csak lefe-
lé bővülhetünk. Speciális építkezési módra lesz 
szükségünk, csak szakaszosan tudunk haladni az 
építkezéssel, ami két-három hónapig is elhúzód-
hat. Ez idő alatt – bár nyitva leszünk, de - sajnos 
le kell állítanunk a melegkonyhánkat.
- Nagy kihívás, de mindenképp szeretnénk mie-
lőbb meglépni, mert ebben látjuk a jövőnket. Ha 
minden a terv szerint halad, akkor jövő év végéig 
be tudjuk fejezni. Ha ez megvan, tovább léphe-
tünk a szállodafejlesztéssel. Újabb tíz szobát egé-
szen biztosan bevállalunk, a harmadik szakaszt 
pedig majd a forgalomtól, az igényektől tesszük 
függővé. Harminc szobánál viszont megállunk.

A fejlesztések új munkahelyeket is teremte-
nek. Az induláskor 4 új kollégával számol-
tak, de a 24 órás nyitva tartás miatt már most 
10 fővel gyarapodott a létszámuk. 7 szakács, 
10 felszolgáló, 2 szobalány, összesen 25-en 
dolgoznak váltott műszakban azon, hogy a 
Corner Hotel & Kávézó vendégei maximáli-
san elégedettek legyenek.
Grábics Gábor azonban nem csak saját 
csapatának formálásán dolgozik, tágabb 
értelemben is szívesen vállal szerepet a kö-
zösségért. A dunaújvárosi Horvát Kisebb-

ségi Önkormányzat munkájának negyedik 
ciklusában vesz részt önkormányzati kép-
viselőként. Pro-Pentele-díjjal tüntették ki a 
dunaújvárosi Pentele városrészben – ahol 
ő maga is él - végzett áldozatos munkájáért. 
Ugyancsak átvehette a neves fotográfusról, 
Rosti Pálról elnevezett díjat is, melyet azzal 
érdemelt ki, hogy a Corner Kávéház nyitása 
óta rendszeresen fogadja, kiállítja a fotográ-
fusok munkáit. Grábics Gábor azonban nem 
csak közösségi, de közösség formáló ember 
is, életre hívta a Borbarátok Klubját, mely-
nek havonta esedékes találkozóihoz, neves 
borászok borbemutatóihoz természetesen a 
Corner Kávéház ad otthon.

- Minden szakmában a legfontosabb, hogy le-
gyen egy jó csapat! Csak így lehet jót produkálni. 
Gyakran mondom a kollégáimnak, hogy egyma-
gában senki sem juthat messzire, ahhoz, hogy 
egy elképzelés valóra váljon, egy olyan brigád 
kell, amely azt képes végrehajtani. A kollégáim 
szigorúnak tartanak, és valóban, én sok minde-
nért szólok, és el is várom, hogy azonnal meg is 
csinálják, amit kértem. Meggyőződésem, hogy 
az úgy helyes, és hogy az szolgálja a vendégek 
érdekét, ezáltal minket is. Egy biztos, aki elfo-
gadja a„corneres értékrendet” és megtanulja a 
minőségi munkát, az bárhol a világon képes lesz 
helytállni.
- Hiszem, hogy a jó étterembe igenis, elmennek az 
emberek. Ha jó a konyha, barátságosak az árak, 
mosolygós, figyelmes a személyzet, szép a kör-
nyezet, akkor rendszeresen visszatérnek a ven-
dégek. Ez az, amiért ebben a szakmában érdemes 
dolgozni.

Cseh Teréz
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– Az Európai Unióban egyre nagyobb szere-
pet kapnak azok a projektek, amelyek célja a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari mellékter-
mékek újrahasznosítása, valamint a műtrá-
gyák és vegyszerek használatának visszaszo-
rítása és kiváltása. A kőkorszak sem azért ért 
véget mert elfogyott a kő, hanem az új tech-
nikai fejlesztések lehetővé tették a fejlődést.  
A mi projektünk célja a szerves melléktermé-
kekből újrahasznosított, hozzáadott értékű, 
biztonságos bioszén és biofoszfát technoló-
giák, illetve termékek fejlesztése – mondta az 
immár húsz éve magyar családjával hazánkban élő 
szakember.
– 2002-ben – emlékszik vissza a kezdetekre –, 
Polgárdiban vásároltam egy épületet, ahova 
2004-ben telepítettük a szenesítő félüzemi 
berendezést, és amely a mai napig a kutatás-
fejlesztés és a technológiai tesztek színhelye. 
Az unió számos keretprogrammal támogatja 
azokat a kutatásokat, amelyek a mezőgazda-
sági (szalma, kukorica, trágya), az erdészeti 
(fafeldolgozóipari) és az élelmiszeripari (ál-
lati csont) melléktermékek újrahasznosításá-
val foglalkoznak. Mi ez utóbbi alapanyaggal 
foglalkozunk, az élelmiszer minőségű állati 
csontból állítunk elő biofoszfátot, melyet 
ugyanúgy alkalmaznak, mint a hagyomá-
nyos műtrágyákat. A készterméket levegő 
kizárásával, magas hőfokú szenesítési el-
járással állítjuk elő. Az így kapott bioszén 
foszforpentoxid tartalma megközelítőleg 30 
százalék, mely annyira magas, hogy hasz-
nálatával esetenként teljesen elhagyhatók a 
foszfátműtrágyák. Ráadásul a hagyományos 
foszfátműtrágyák az egészségre ártalmas ne-
hézfémeket is tartalmazhatnak (kadmium, 
urán).
– A különféle uniós keretprogramok és tá-
mogatások lehetővé tették – tette hozzá -, hogy 
kikísérletezzük a teljes technológiát, ami tel-
jesen egyedi, a saját szellemi termékünk. Itt 
Kajászón 2010-ben kezdődött ez a tevékeny-

ség, ez egy régebbi telephely volt, és azóta 
építgetem. Ez nyilvánvalóan sokkal nagyobb 
nagyságrendű, mint Polgárdi, területileg és 
lehetőségekben is. Jelenleg a projektterv nem 
más, mint hogy ide, Kajászóra kerüljön a 
biofoszfát üzem, ahol természetes alapanyag-
ból természetes talajjavító terméket állítsunk 
elő. Ez már így ipari léptékű művelet, és eu-
rópai valamint globális szinten az első ilyen 
üzem lehet.
– Tehát 2002-től 2016-ig ez egy EU-s közösségi 
program volt – magyarázta az ügyvezető –. Nyil-
vánvalóan eddig is én voltam a technológia fő 
tervezője, de azért sok egyetem és intézmény 
is részt vett benne, és különféle tudáseleme-
ket állított össze, ám a fő technológiatervezés 
és az eredeti innováció mögött én álltam. Ez 
a közösségi program sok résztvevős, idén 
befejeződött, és most átkerül egy nemzeti fá-
zisba, amit az EU a tagállamon keresztül fi-
nanszíroz, mindenféle fajta EU-s eredetű ala-
pok és egyebek segítségével. Ekkor már nem 
több ország van benne, hanem egy,ez pedig 
megvalósítja az ipari replikációs üzemet, ami 
nem elsősorban technológiademonstráció, 
hanem egy iparágat épít fel. Megvannak en-
nek a csírái, mert amikor egy iparágnak az 
üzemi szintű bemutatása lehetséges, onnan-
tól kezdve már nagyon könnyű új befektető-
ket, új megrendeléseket találni, és így épülhet 
ki egy országban az iparág. Amikor megvaló-
sult az ipari replikációs szint, megint vissza-
térünk az EU-s közösségi programba, mert 
akkor azt mondjuk, hogy például Magyaror-
szágon kiemelt nemzeti projektté vált a dolog, 
kialakítottunk erre technikailag, jogilag és 
szakmailag a nemzeti iparági alapokat, ezek 
bemutathatók. Úgy léphetünk vissza az EU-s 
szintre, mint egy magyar exportpotenciál, 
ahol azt mondjuk, hogy ezzel a potenciállal 
például a németekkel kooperálunk. Mondjuk 
három üzemet telepítünk Németországba, a 
rendszert legyártjuk, telepítjük, beüzemel-

jük, oktatás van, és magába a működésbe is 
benne maradunk. Itt jön vissza Polgárdi, ami 
megmarad, mint a pirolízis oktató- és kuta-
tásfejlesztési központja, mert nagyon fontos 
az új üzemeknél az embereket oktatni, beta-
nítani a munkára, a gépek kezelésére.
– A bioszén használata a termés mennyiségét 
legalább 10, a termék értékét pedig akár 20 
százalékkal is emelheti, emellett növeli a talaj 
termékenységét, helyreállítja annak egyensú-
lyát, valamint ellenőrzött módon szolgáltatja 
és adagolja a foszfort. Ezzel a megoldással nő 
a mezőgazdasági talajbiztonság és a foszfor-
tápanyagellátás fenntarthatósága, valamint 
bővül a bioalapú agrárgazdaság. Tehát kör-
nyezetbarát, biztonságos és újrahasznosított 
terméket állítunk elő biztonságos techno-
lógiával. Az új technológia alkalmazásával  
– elsősorban a biokertészeti iparágban – csök-
kenthető a hagyományos foszfát műtrágyák 
használata. Emellett a bioszén csökkenti az 
unió foszfátkitettségét, mely jelenleg közel 
teljes mértékben importra alapozott, és meg-
oldást jelenthet a mezőgazdaságban, az élel-
miszeriparban keletkező hulladékáramok 
újrahasznosítására is.
– Ráadásul – villantotta fel végezetül a jövőt Ed-
ward Somesus - a rövidesen megújuló európai 
műtrágyarendelet bioszén jogharmonizációja 
és standardizációja is elsősorban a projek-
tünk eredményeire épül. A technológiát Ma-
gyarországon fejlesztettük ki, ezért ha sikerül 
megvalósítani a magyar befektetést az első 
mintaüzem felállításig, akkor Magyarország 
néhány éven belül az egész Európai Unióban 
az újrahasznosított foszforgyártás tudomá-
nyos és ipari tudásközpontjává, illetve elsőd-
leges ipari beszállítójává válhat. A Terra Hu-
mana Kft. új biofoszfát gyártási technológiája 
új technikai, környezetvédelmi és gazdasági 
lehetőségeket nyit meg európai léptékben.

vk

Ki gondolná, hogy egy Fejér megyei kistelepülés – esetünkben Kajászó – határában világszínvonalú, egyedi technológiá-
ra építő, a foszfor-tápanyaggyártást forradalmasító biofoszfát üzem épülhet? Ráadásul az ötlet és a technológia magyar 
tervezésű, tudtuk meg Edward Someustól, a Terra Humana Kft. ügyvezetőjétől.

Új iparág bontogatja szárnyát hazánkban

Biofoszfát üzem épülhet Kajászón

Edward Someus (balról a második)



raKtárcsarNoKot aVatott a 
Kirchhoff
Esztergom - Az ipari parkban 6100 négyzetméte-
res raktárcsarnokot avatott a karosszériaelemeket 
gyártó Kirchhoff Hungária Kft. Körtvélyessy Géza 
ügyvezető igazgató elmondta, a beruházás értéke 
1,3 milliárd forint, a csarnok átadásával 50 új mun-
kahelyet teremtettek. A fejlesztés forrásait negyven 
százalékban az Európai Unió biztosította. A létesít-
ményhez egy 5200 négyzetméteres konténertároló 
kapcsolódik. A raktár anyagmozgató gépei napon-
ta 110 kamion kiszolgálására képesek. A Kirchhoff 
Hungária Kft. itt valósítja meg késztermékeinek 
teljes logisztikáját. Az ügyvezető igazgató emlékez-
tetett arra, hogy az üzem 2004-es alapítása óta a 
német tulajdonú társaság 100 millió eurót ruházott 
be Esztergomban. Dolgozóik száma megközelíti az 
ezer főt, a 2015-ös árbevétel elérte a 30 milliárd 
forintot.

NagyolVasztót aVattaK
Dunaújváros - A magyar ipari termelés egyik leg-
meghatározóbb vállalata a Dunaferr, mely megha-
tározó szerepet vállal a kormány iparosítási prog-
ramjának megvalósulásában, amelynek révén az 
elmúlt hat év alatt a magyar ipari termelés 24,3 
százalékkal növekedett és idén májusban 9,7 szá-
zalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban 
– mondta Szijjártó Péter az ISD Dunaferr felújított 
nagyolvasztójának átadó ünnepségén Dunaújvá-
rosban.
A beruházás várhatóan lehetővé teszi majd, hogy a 
jövőben a kisebb megrendeléseknek is eleget tud-
jon tenni a vállalat és jelentősen javuljon az előállí-
tott termékek minősége. A cél az évi kétmillió tonna 
termék előállítása - fogalmazott az eddig évente 
mintegy 1,7 millió tonna terméket gyártó cég veze-
tője, Jevgenyij Tanhiljevics.
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A komp átadása újabb fontos állomása 
Magyarország és Szlovákia stratégiai 
szövetségének. Mindkét kormány azon 
dolgozik, hogy a következő években 
számos hasonló eseményre kerüljön 
sor - mondta köszöntőjében Magyar 
Levente, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium gazdaságdiplomáciáért 
felelős államtitkára.
Érsek Árpád, a Szlovák Köztársaság 
közlekedési, építésügyi és régiófejlesz-
tési minisztere magyarul és szlovákul 
elmondott beszédében kijelentette, 
hogy „jó úton járunk” majd hozzátette, 
„kívánatos lenne, ha minden 20 kilo-
méteren lenne valamilyen átkelő a két 
ország között, amelyek közelebb hoz-
nák egymáshoz a szomszédos régió-
kat”. 
Völner Pál, a térség országgyűlési kép-
viselője arról beszélt, hogy a beruházás 
fellendülést hoz Esztergom és Párkány 
térségének. Arra kérte a térség veze-
tőit, hogy folytassák további átkelők 
építését, mert ezek mindkét országnak 
előnyt biztosítanak.
Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommu-
nikációs igazgatója ismertette, a teher-
komp napi 150-200 kamion átkelését 

teszi lehetővé a szlovák és a magyar 
oldal között. 
A legközelebbi - ilyen célokra is al-
kalmas - lehetőségek, a komáromi 
Erzsébet-híd és a budapesti Megyeri-
híd 40-50 kilométerre fekszenek. Az 
Esztergomtól mintegy 1,5 kilométerre 
nyugatra megépült átkelőn 15 perc alatt 
jutnak át a túlpartra a kamionok.
Egy időben két komp közlekedik, az 
Árpád és a Han Kardam nevű hajók 
terhelhetősége 1500 tonna, rakfelüle-
tük 1800 négyzetméter, szállítási kapa-
citásuk 25 darab 40 tonnás kamion.
A fejlesztés a magyarországi 11-es főút 
és a szlovákiai 63-as főút között teremt 
közvetlen kapcsolatot. Hozzájárulhat 
ahhoz, hogy a 11-es út közúti áruszál-
lításának jelentős része egy többféle 
szállítási módot kombináló logisztikai 
központ segítségével vasútra vagy víz-
re terelődjön.
A Magyarország-Szlovákia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program ke-
retében befejezett fejlesztés vezetője a 
NIF Zrt. volt, és partnere a Kolpingova 
rodina Stúrovo n.o. volt a projektben.

MTI / Fotó: Krizsán Csaba

Határon átnyúló együttműködésben készült teherkompot adtak át Esz-
tergom és Párkány között. Az 1,1 milliárd forintos beruházással meg-
szűnt a Esztergom és Párkány közötti áruszállítás fő akadálya, mert a 
komp a legnagyobb kamionok átkelését is lehetővé teszi.

15 perc az út a Dunán át

Átadták az 
Esztergom és Párkány 
közötti teherkompot
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– Honnét a kötődés a focihoz?
– Gyerekkorom óta mindig sportoltam va-
lamit, a foci volt az, amit legtovább űztem, 
kapusként a Videotonban. Amikor aztán 
kiderült, hogy lelkes, ámde nem kellőkép-
pen tehetséges vagyok, maradt a hobbi fut-
ball, az viszont mind a mai napig. A helyi, 
székesfehérvári kispályás bajnokságokon 
rendszeresen a főiskoláról hazatérve kezd-
tem játszani.

– Miben különbözik a minifoci a hagyo-
mányos futballtól? Ez valami új ága ennek 
a sportnak?
– Ez az a foci, amit mindenki játszik ebben 
az országban. Jellemzően 5+1 lelkes amatőr, 
akik kibérelnek egy tornatermet, kifizetik 
a bérleti díjat, és saját örömükre rúgják a 
bőrt. A nagypályához képest a különbség 
csupán annyi, hogy kisebb területen, ké-
zilabda kapura játsszák. Egy Európa-baj-
noki szinten, ahol már azért jobb játékosok 
vannak, látványosabbak, gólgazdagabbak 
a meccsek, természetesen kicsit több terü-
let kell. De itt is a hagyományos, nagypá-
lyás futballszabályok érvényesek. A futsalt 
ehhez képest 4+1-en, egy kisebb, speciális 
– nem pattogós – labdával játsszák, és a sza-
bályok is eltérőek. A minifoci tehát az, amit 
a hagyományos kispályákon játszanak – itt 
Fehérváron például 1200 igazolt, azaz re-

gisztrált játékos van az Alba Ligában, akik 
mindegyike amatőr.

– Mióta létezik az Országos Minifutball 
Szövetség, és milyen eredményeket tudtak 
elérni?
– A szövetség 2015 nyarán kelt életre. Azért 
fogalmazok így, mert valójában már 1990-
ben létrejött, de tetszhalottként várta a meg-
mentőjét. Mi egy új szervezetet akartunk 
éltre hívni, ám a Cégbíróság elutasította a ké-
relmünket, mondván már létezik egy ilyen. 
Ekkor megkerestük az egykori alapítókat, és 
új tagokkal reaktiváltuk a szövetséget, mely-
nek elnöki feladatait most én látom el.
– Aktív működésünk ideje tehát még na-
gyon rövid, de eredményekről már így is 
beszámolhatok. Tavaly – első alkalommal 
– szerepeltünk az Európa-bajnokságon 
Horvátországban. A rövid, két hónapos fel-
készülés ellenére bejutottunk az első nyolc 
közé. Az igazi áttörést az idei év hozta meg 
azzal, hogy a mi pályázatunkat fogadták el, 
és ennek köszönhetően itt Magyarországon, 
Székesfehérváron rendezhettük meg a 2016-
os Európa-bajnokságot, melyen 32 nemzet 
legjobb kispályás futballcsapata mérhette 
össze tudását. Ez óriási sikernek mondható. 
Ennek ellenére én azt tartom a legfontosabb-
nak, hogy végre van egy szövetség, amelyik 
elkezdte szervezni a klasszikus 5+1-es kispá-

lyás focit Magyarországon. Van már Magyar 
Bajnokság, van már magyar bajnokcsapa-
tunk, akik Szlovéniában, a Bajnokok Ligájá-
ban mutathatják meg, mit tudnak.

– A Masterplast Nyrt. fő támogatója mind 
a szövetségnek, mind a Minifoci Európa-
bajnokságnak. Cégvezetőként miért tartja 
fontosnak a szponzorálást?
– A minifutballban, az Országos Minifutball 
Szövetségben az a jó, hogy nincs benne 
pénz, vagyis nem profi sportról beszélünk. 
Csupa-csupa amatőr, akik fizetnek azért, 
hogy focizhassanak. Ez egy nagyon jó pro-
jekt, aminek egyszerű üzenete van: szere-
tünk focizni. A Masterplast saját kispályás 
labdarúgó csapata is azért jött létre, mert jó 
együtt lenni, kikapcsolódni, kicsit mozogni. 
Emellett a foci rendkívül jó közösségépítő. 
Csak ajánlani tudom minden vállalkozás-
nak a saját csapatot.

– A szövetségi munkában milyen terveik 
vannak?
– Jövőre szeretnénk az országos rendszert 
teljesen új alapokra helyezni, megerősödni, 
hogy minél több város bajnokságához tud-
junk szervezett kereteket biztosítani, segít-
séget nyújtani: internetes felület, sportesz-
közök, támogatások. A hazai aktív kispályás 
futballcsapatok összefogása, összeszervezé-
se lesz az éves fő cél. Számításaink szerint 50 
ezer ember űzi a minifocit országszerte, őket 
kívánjuk egy adatbázisban rögzíteni. Tervbe 
vettük egy U19-es csapat kiépítését is, hogy 
a fiatalok körében is népszerűsíteni tudjuk 
ezt a sportot. Mert focizni jó, az óvodás kor-
tól a senior korosztályig mindenki rúgja a 
bőrt, amíg a térde, a szíve, a tüdeje bírja.

Cseh Teréz

2016. augusztus 21-27. között Székesfehérváron az EMF EURO 2016-on, vagyis a Minifoci-Európa-bajnokságon mérte 
össze erejét 32 ország felnőtt kispályás futballválogatottja. A Piac téri parkolóban, a 2400 fős ideiglenesen kialakított 
stadionban díjtalanul élvezhették a meccseket a foci szerelmesei, köztük Tibor Dávid, az Országos Minifutball Szövetség 
elnöke, a legfőbb támogató, a Masterplast Nyrt. vezérigazgatója. Mi is a lelátón értük őt utol.

Minifoci-Európa-bajnokság, Székesfehérvár

Mindenki ezt a focit játssza

Nem sikerült a bravúr
 
A magyar minifoci válogatott tavaly Horvátországban a legjobb nyolc közé ke-
rült, idén sajnos hazai környezetben nem sikerült megismételni ezt a bravúrt.  
A szlovének, majd a törökök legyőzésével ugyan bejutottunk a legjobb 16 csa-
pat közé, ám itt megálljt parancsolt a magyar gárdának a kazah válogatott. 
Szégyenkezésre azonban nincs ok, hiszen végül a mieinket búcsúztató Ka-
zahsztán válogatottja nyerte meg a 2016-os bajnokságot.



nő a támogatás összege
Tatabánya - Nyolcmilliárdról 12 milliárd forintra 
emelkednek a megváltozott munkaképességű em-
berek támogatására fordítható források, 2018 vé-
géig csaknem 12 ezer embert kívánnak bevonni a 
támogatottak körébe - mondta az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának szociális ügyekért és társa-
dalmi felzárkózásért felelős államtitkára tatabányai 
sajtótájékoztatóján. Czibere Károly hozzátette: a 
megváltozott munkaképességűek számára biztosí-
tani kell az esélyt a társadalmi integrációra, aminek 
legfontosabb eleme a foglalkoztathatóság javítása. 
A rehabilitációs foglalkoztatás 30 ezer embernek 
nyújt esélyt, erre 34 milliárd forintot biztosít a kor-
mány, valamint jelentős a rehabilitációs kártya ked-
vezményén keresztül megjelenő ösztönzés. 

korszerű kazánrendszer 
az oKtatáshoz
Dorog - A Dunagáz Gázipari Oktatási és Minősítő 
Zrt. júniusban helyezte üzembe új, modern, kasz-
kád rendszerű kazánházát, melyet oktatási célra 
is hasznosítani kíván. A kialakításban több neves 
gyártó és gázipari szakember is a segítségünkre 
volt. A tervezési feladatokat az esztergomi Gázterv 
végezte, az épületgépészeti kivitelezést a gödöllői 
Pesti Gáz Kft. vállalta, az elektromos szerelésben 
a szentendrei Klugvill Kft. volt partnerük, a ké-
ménytechnológiában Zöldi Gábor mogyorósbányai 
egyéni vállalkozóra támaszkodhattak, a fűtőbe-
rendezéseket a fővárosi Ariston Thermo Hungária 
Kft. szállította, az égéstermék-elvezető rendszert a 
budaörsi Almea Hungary Kft. biztosította, az üzem-
be helyezésről pedig Táglieber Frigyes, táti egyéni 
vállalkozó gondoskodott. A műszaki szakértést, ko-
ordinálást Fülöp Lajos, budapesti gázipari mérnök 
végezte.
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Boris Kovac hozzátette, hogy a 20.000 
m2 alapterületű új csarnok alig több 
mint nyolc hónap alatt épült fel, közel 
ezer ember számára jelent új munkale-
hetőséget, és a vállalat legújabb termék-
családja gyártásának ad majd otthont.
Allan Rasmussen, a Coloplast ügyvezető 
alelnöke emlékeztetett rá, hogy jó döntést 
hoztak 2001-ben, amikor Magyarorszá-
got, azon belül is Tatabányát választották 
beruházásuk helyszínének. A vállalat 
ma a legnagyobb skandináv befektető az 
országban, több mint háromezer ember-
nek ad jelenleg is munkát Tatabányán, és 
Nyírbátorban – tette hozzá.
Schmidt Csaba polgármester kiemelte, 
hogy a Coloplast azon cégek közé tarto-
zik, amelynek ambiciózus céljai vannak, 
és azokat meg is valósítja, éppen ezért 
személy szerint ő maga is igyekezett 
elősegíteni az építkezés meggyorsítását 
azzal, hogy segítette őket eligazodni a 
magyar bürokrácia útvesztőiben.
Bencsik János országgyűlési képviselő 
arra kérte a Coloplast vezetőit, hogy az 
új munkatársak toborzásakor figyelje-
nek a régi dolgozókra is, ne hozzák őket 
versenyhátrányba, hiszen az ő munká-
juknak köszönhető a vállalat látványos, 
gyors fejlődése.

Az avató beszédek után az ünnepség  
– melyen részt vett Hellebrandt László 
dániai magyar nagykövet és N. Ander-
sen, a Dán Királyság budapesti nagy-
követségének ideiglenes ügyvivője  
is – a gyárcsarnok átadásával, majd szí-
nes műsorral fejeződött be.
A Coloplast az egészségügyi termékek 
piacának meghatározó szereplője. A 
sztómaterápia és kontinencia területén 
világviszonylatban piacvezető. Két tö-
meggyártó központja működik Magyar-
országon, egyik Tatabányán, a másik pe-
dig Nyírbátorban található. A termelési 
tevékenység mellett egy átcsomagolá-
sért és disztribúcióért felelős központot 
is működtetnek, mely egyelőre Tatán 
található, 2017-ben pedig a Tatabánya-
Környe Ipari Parkban adják át új logisz-
tikai központjukat.
A Coloplast 2001-ben kezdte meg mű-
ködését Tatabányán. Jelenleg 1700 
munkavállalót foglalkoztat a 36.000 m2 
alapterületű gyárban, és az 5700 m2 alap-
területű disztribúciós központban. A ta-
tabányai gyárban évente több mint 330 
millió termék készül, elsősorban többge-
nerációs, sztómaterápiás eszközök.

vk

Negyedik gyárcsarnokát avatta fel Tatabányán az egészségügyi termé-
keket előállító, dániai központú Coloplast vállalat. Az új gyár a cég sa-
ját beruházása, melynek összértéke meghaladja a hatmilliárd forintot 
- mondta avatóbeszédében a Coloplast Hungary Kft. ügyvezető igaz-
gatója.

Csarnokavató az ipari parkban

Önerőből építkezett
a Coloplast

Allan Rasmussen ügyvezető alelnök



– Sokak álma egy ilyen üzleti partner. 
Hogyan kerülhet be ebbe az európai be-
szállítói körbe egy magyar vállalkozás?
– A VIDEOTON hosszú ideje a közép-kelet 
európai régió egyik jelentős gyártási szol-
gáltatója, az autóiparban is már közel 30 
éves múltra tekint vissza. Cégcsoportunk 
stabil hátterének és széles vertikumának 
köszönhetően számos vezető autóipari be-
szállító számára vált vonzóvá. Elsőkörös, 
vezető német autóipari beszállító partne-
rünkkel 2005-ben indult az együttműködés.
Kezdetben egyetlen gyárukba szállítottunk, 
hosszú évekig dolgoztunk azon, hogy jól el-
végzett munkák sorával elnyerjük teljes bi-
zalmukat, amely a továbblépéshez szüksé-
ges. 2010 körül sikerült az áttörés, sorozatos 
üzletnyeréseinknek köszönhetően a tavalyi 
évben már 7 divíziójuk 15 gyárát szolgáltuk 
ki 3 kontinensen. Valódi stratégiai partneri 
viszonyt sikerült kialakítanunk, amelynek 
keretében közel száz különféle terméket 
gyártunk négy telephelyünkön. 

– Hogyan járult hozzá a sikerekhez, a 
Kiemelt Beszállító státusz megszerzésé-
hez a Videoton csoport sajátos felépíté-
se, működése?
– Egy beszállító annál értékesebb a ve-
vői számára, minél többet képes lefedni 

szerteágazó igényeikből - megbízónknak 
például 9 divíziója van, amiből 7 ese-
tében már számít ránk, és két, számára 
meghatározó technológiában is partne-
rei vagyunk. Tehát számos – egymástól 
nagymértékben különböző - termékkör-
höz kapcsolódóan tekint cégcsoportunkra 
kulcsbeszállítóként. Alapvetően ez tette 
lehetővé, hogy ezt a megtisztelő minősí-
tést megkaphattuk. 2013-ban ítélték ne-
künk először a Kiemelt Beszállító címet, 
amelyet azóta sikerült minden évben újra 
elnyernünk.

– Milyen téren sikerült kialakítani a leg-
szorosabb együttműködést?
– Az egyik jelentős terület például az 
elektronikai vezérlőkhöz kötődik. 2011-
ben kaptuk az első ehhez kapcsolódó 
megbízásunkat, és már indulásként pré-
miumkategóriás járművekbe kerültek 
bele a lemezalkatrészeink, egy évvel ké-
sőbb pedig gyártásba vittük az első álta-
lunk szerelt műanyag házakat is. Mára 9 
különféle komponenst szállítunk, döntő 
többségükben vevőnk három európai 
gyárába, míg a termékek egy kisebb ré-
sze Észak-Amerikába, és Ázsiába kerül. 
A számok még beszédesebbé válnak, ha 
ehhez hozzátesszük, hogy ezáltal már az 

Európában gyártott új autók egyharma-
dához mi készítjük ezeket az egységeket.

– Konkrétan mit kell legyártaniuk, és 
milyen elvárásoknak kell megfelelniük?
– A légzsákok vezérlőegységének mű-
anyag házait fröccsöntjük, szereljük, va-
lamint fedeleiket préseljük lemezből. A 
vezérlőelektronikát, mely az általunk le-
szállított komponensekbe kerül, vevőnk 
maga gyártja, és szereli készre. A mi fel-
adatunk tehát, a vezérlőt burkoló és védő 
egységek legyártása a megadott magas 
minőségben.
– A légzsák a jármű passzív biztonsági 
rendszerének fontos eleme, életbiztonsá-
gi termék. Ez kiemelten megkülönbözteti 
ezeket a termékeket más egyéb, például 
komfort célokat szolgáló elektronikai esz-
közöktől. Üzembiztosan kell működniük 
például egy terepjáróban is, még ha azzal 
mély vízen hajtanak is át – a légzsákve-
zérlő akkor sem ázhat be, ha nem rendel-
tetésszerűen használva az autót, az egész 
utasteret elönti a víz.
- Emellett arra is büszkék vagyunk, hogy 
olyan szerelvényeket szállítunk, amelyek 
minden egyes darabja tesztelésre került a 
megadott szempontok szerint. Az ellen-
őrzés tehát nem csak szúrópróbaszerű, 

A VIDEOTON vállalatcsoport tagjainak együttműködése különleges értéket képvisel ma a piacon. Hazánk legnagyobb 
magyar tulajdonban lévő ipari csoportja ennek a többletnek, versenyelőnynek köszönhetően Magyarországon az elsők 
között nyerte el a Kiemelt Beszállító státuszt, elsőkörös, vezető német autóipari beszállító partnerénél. Azt, hogy mindez 
milyen teljesítményt takar, a legjobban a számok mutatják: a VIDEOTON csoport közreműködésével gyártott termékek 
már évente 6 millió új autóban, világszerte tucatnyi autómárka számos modelljében járulnak hozzá az utasok védelmé-
hez a passzív biztonsági rendszerek részeként – tudtuk meg Schnaider Dávid, üzletfejlesztési igazgatótól.

Értékteremtő együttműködés a VIDEOTON csoporton belül

A jó példa ragadósabb is lehetne!
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”...nem bánnánk, ha a VIDEOTON 
jó példája, sikere ragadós lenne, ha 
minél több magyar vállalkozás tud-

na meghatározó szerepet vállalni 
kiemelt beszállítóként itthon és a 
nyugat-európai piacon egyaránt.” 

 
– Schnaider Dávid, a VIDEOTON 

üzletfejlesztési igazgatója.
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hanem 100%-ban, kivétel nélkül minden 
kiszállított terméket megvizsgálunk. 

– Ezt a beszállítói kapcsolatot egy szo-
katlanul nagy gyártási volumen jellem-
zi. Minek köszönhető ez?
– A partnerünk által gyártott legújabb 
generációs légzsákvezérlők úgynevezett 
platformtermékek. Ezek előállításánál az 
a cél, hogy minél több autómárka igényeit 
képes legyen kiszolgálni. Minél több ter-
mék, minél nagyobb darabszámban ké-
szülhet egy egységes architektúrán, an-
nál alacsonyabban tarthatóak a fejlesztési, 
tesztelési és gyártási költségek.  
– A platformtermékek esetében azonban 
nemcsak a gyártási volumen nagyobb 
a szokásosnál, de az egymásra utaltság 
is. Érthető tehát, hogy az ilyen típusú 
együttműködéseket szorosabb partnerség 
jellemzi, ahol a vevő nemcsak költségelő-
nyöket, de kiemelt megbízhatóságot és 
meggyőző, releváns tapasztalatot keres. 
Ennek megfelelően az árverseny is kemé-
nyebb a szokásosnál, és alaposan felmérik 
azt is, hogy valóban a megfelelő partnert 
választják-e. 
– Itt különösképpen felerősödtek a VI-
DEOTON alapértékei: megbízhatósága, 
a közös együttműködés során szerzett 
tapasztalatok, a cégcsoportban működő 
szinergiahatások.
– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 
KKE régióból mi csatlakozhattunk első-
ként ehhez a nyugat-európai cégek által 
dominált beszállítói körhöz. Ráadásul 
párhuzamosan két légzsákvezérlő plat-
form gyártásában is részt veszünk. Az 
pedig teljesen egyedülálló, hogy a VIDE-
OTON tagvállalatai egyszerre két tech-
nológiában, a vezérlőegység két főkom-

ponensének beszállítására is vállalkozni 
tudtak. A konkurenseink között – német 
és francia cégek – nincs olyan, aki képes 
lenne ilyen módon beszállítani. Ez ré-
szünkre külön jó pontot jelentett a vevő-
nél.

– A VIDEOTON vállalatcsoport tagjai 
közül kik vesznek részt a folyamatban, 
és milyen feladatot látnak el?
– A VIDEOTON egyik hagyományos 
erőssége az úgynevezett vertikális integ-
ráció, ami azt jelenti, hogy a vevőink ter-
mékeibe épülő alkatrészek gyártásához 
szükséges technológiák, illetve gyártási 
szolgáltatások jó részével cégcsoporton 
belül rendelkezünk. Példánknál marad-
va: a légzsákvezérlő komponensek ese-

tében sem pusztán alkatrészeket adunk 
el, hanem az azok előállításához használt 
fröccsöntő- és présszerszámokat, vala-
mint az automatizált szerelő és tesztelő 
munkaállomásokat is a VIDEOTON csa-
pata tervezte, és építette meg. Ilyen mó-
don a beszállítói lánc meghatározó részét 
le tudjuk fedni tagvállalataink kulcste-
vékenységeire támaszkodva. Ebben jól 
megjelenik stratégiánk egyik kulcseleme, 
hogy minél összetettebb feladatokat lát-
hassunk el, és minél nagyobb hozzáadott 
értéket tudjunk előállítani.
– Az egyes komponensek gyártását két, a 
cégcsoporthoz tartozó egységünkvégzi, 
Székesfehérváron és Nagyvenyimen. 
A műanyag fröccsöntött elemeket a VT 
Plastic Kft., a préselt lemezalkatrészeket 
pedig a KVJ Művek Zrt. dolgozói állít-
ják elő. A gyártáshoz szükséges szerszá-
mokat a VIDEOTON Precíziós Kft. mér-
nökei tervezik és készítik. A VT Plastic 
által használt, teljesen automatizált, kör-
asztalos szerelő- és tesztelő állomásokat, 
valamint a KVJ Művek lemezalkatrészeit 
egyedi adatmátrix-kóddal ellátó berende-
zéseket pedig a VT-ASYST Kft. fejlesztő-
mérnökei tervezik és építik meg minden 
esetben. 

– Hogyan mutatkoznak meg a csoporton 
belüli szinergiahatások, az ebből adódó 
előnyök a vevő számára?
– Az egyes típusok gyártásba vitelét 
minden esetben egy közel 10 fős - terve-
zőmérnökökből, technológusokból, mi-
nőségügyi- és kalkulációs mérnökökből, 
logisztikusokból és projektvezetőkből 
álló - dedikált csapat készíti elő, és vég-
zi közel 30 további kolléga és számos 
beszállító bevonásával, koordinálásával. 
Igazi csapatmunka és kihívás, sokrétű 
tapasztalatszerzés. A résztvevő négy tag-
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vállalatunk hatékony együttműködésé-
nek köszönhetően már a termékfejlesztés 
kezdeti fázisaiban – jóval a beszállító ki-
választása előtt – képesek vagyunk tá-
mogatni vevőnket megvalósíthatósági, 
költség-ésszerűsítési javaslatainkkal.  
Segíteni tudunk nemcsak a megfelelő 
gyártótechnológia kiválasztásában, de a 
gyártó-, szerelő- és tesztelő eszközök kon-
cepciójában, valamint a megfelelő alap-
anyagok és beszállítók kiválasztásában 
is. További előnyt jelent, hogy a vevő felé 
a komplett szolgáltatásért, egységesen 
vállaljuk a felelősséget. Ezáltal – a hagyo-
mányos értelemben vett alkatrészgyártó 
konkurenseinken messze túlmutató – ki-
emelkedően magas szintű támogatást él-
veznek a részünkről partnereink. 

– Hogyan lehet egy ilyen sokszereplős, 
speciális igényű, nagy felelősséggel járó, 
de természetéből adódóan rendkívül 
szerteágazó együttműködést koordinál-
ni?
– Nagymértékben megkönnyíti a fel-
adatot, hogy gyakorlatilag házon belül 
kompletten meg tudjuk valósítani a ve-
vői elképzeléseket. Mondanom sem kell, 
mekkora előnyt jelent, hogy a kollégákat 
a szomszédos épületekből kell csak át-
hívni egy-egy személyes megbeszélésre, 
egyeztetésre, akár rögtönzött jelleggel. A 
cégeink közti együttműködés nemcsak 
kiemelten hatékony és gyors, de arra is 
képes, hogy a beszállítói láncon belüli 
koordinációs feladatok jelentős részében 
tehermentesítsük vevőnk programme-
nedzsereit, beszerzőit. Az is partnerünk 

kényelmét szolgálja, hogy valamennyi 
ügyét az egész VIDEOTON csoporton 
belül egyetlen kijelölt kapcsolattartón ke-
resztül intézheti. 
– Ez tehát egy stabil, jól bevált felállás, 
amihez vevőnk természetesen ragaszko-
dik is. Csapatunk újabb és újabb termé-
keket visz gyártásba, továbbfejlesztjük a 
korábbi konstrukciókat, évről-évre gyara-
podó tapasztalunk alapján már előremu-
tató ötleteket tudunk adni.

– Mennyire jellemző idehaza a hasonló 
nagyságrendű, struktúrájú, gondolko-
dásmódú vállalatcsoport?
– A VIDEOTON Holdinghoz méretben és 
vertikumban hasonló cégcsoport régiós 
szinten is nagyon kevés van, kifejezetten 
magyar tulajdonban lévőről pedig nem is 
tudunk. Mi a szó szoros értelmében cégek 
csoportjaként működünk. Önálló tagvál-
lalataink vannak – kft.-k, zrt.-k –, akik 
egy-egy tevékenységre, piaci szegmensre 
koncentrálnak. Nyilvánvalóan külön-kü-
lön valamennyinek vannak konkuren-
sei, cégcsoportként azonban olyan széles 
portfóliót tudunk kínálni a partnereink-

nek, amely már jelentős többletelőnyt je-
lenthet versenytársainkkal szemben. Ez 
egyfajta VIDEOTON sajátosság. A közös 
fellépés a piac irányába, a szinergiák ér-
vényesítésére irányuló gondolkodásmód 
ott van a VIDEOTON mindennapjaiban, 
és ez meglátszik az eredményeinkben is. 
A cégcsoport az elmúlt hat évben meg-
duplázta az árbevételét. 153 Mrd forintos 
tavalyi forgalmunkkal, tízezer főt megha-
ladó létszámunkkal ipari tevékenységű, 
magyar magántulajdonban lévő vállalat-
csoportként hazánkban egyértelműen az 
első helyen állunk. Ennek természetesen 
nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá, 
de azért jó lenne, ha erőnket, tudásunkat 
minél több hasonló kapacitású, magyar 
tulajdonú, munkavállalóinak ugyanilyen 
vagy hasonlóan vonzó életpályát kínálni 
tudó vállalattal mérhetnénk össze. Ezért 
nem bánnánk, ha a VIDEOTON jó pél-
dája, sikere ragadós lenne, ha minél több 
magyar vállalkozás tudna meghatározó 
szerepet vállalni kiemelt beszállítóként 
itthon és a nyugat-európai piacon egy-
aránt.

Cseh Teréz

Cégnév Árbevétel     
(eft) 2015 Tevékenység Telephelyek Vezetőség

VT Plastic Kft. 6 802 260
– Műanyag fröccsöntés 
– Műanyagalkatrészek festése, tamponnyomása,  
   prégelése és hegesztése 
– Részegységek szerelése, tesztelése

8000 Székesfehérvár,  
Berényi u  72-100. 
8200 Veszprém, Alsóerdősor 1.

Lászlófalvi Árpád

KVJ Művek ZRt. 2 218 838

– Közepes méretű lemezalkatrészek gyártása 
   hidraulikus és excenteres présgépekkel 
– Fogyóelektródás védőgázas hegesztés, kézi és 
   robotos ívhegesztés, ellenállás hegesztés 
– Csomagolási, tárolási megoldások alkatrészek-
   hez és komplett rendszerekhez

2421 Nagyvenyim, KVJ Művek út 2. Dr. Kiss Norbert

VT-ASYST Kft. 1 360 810
– Egyedi célú autómata berendezések, gyártóesz-
   közök, célgépek tervezése és kivitelezése; 
– Automata teszterek és gyártósorok tervezése és 
   kivitelezése

8000 Székesfehérvár,  
Berényi u  72-100. Vámosi Attila

VIDEOTON 
Precíziós Kft. 828 315

– Fröccsöntő-, lemezalakító- és alumínium öntő 
   szerszámok tervezése és gyártása 
– Kis sorozatú alkatrészek gyártása

8000 Székesfehérvár,  
Berényi u  72-100. Herbay Dávid 
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– Mi kell ahhoz, hogy valaki átvehesse az 
„Év vállalkozása” címet?
– A DUNAGÁZ Zrt. több mint 25 éves mun-
kája során sok alkalommal bizonyította, 
hogy életképes, és hogy felnőttképzési te-
vékenységével hasznos vállalkozása az or-
szágnak, Komárom-Esztergom megyének. 
Oktatási intézményünk a gázipari szakem-
berek képzésére jött létre, és úgy vélem ezen 
a területen sikerült leginkább maradandót 
alkotnunk. Évente több ezer gázipari szak-
embert képeztünk, és képzünk ma is, és 
újabb és újabb szakterületekkel bővülünk. 
Életre hívtuk, és évente ma is sikerrel szer-
vezzük a DUNAGÁZ Szakmai Napokat. 
Kétnapos konferenciánkon megjelenik a 
gázipar krémje, magával hozza és bemutatja 
a szakma újdonságait, technológiai újításait.
– A Kereskedelmi és Iparkamarával is szo-
rosan együtt dolgozunk a gázipari mester-
képzés terén. Mi felkészítjük a mestereket, 
a kamara pedig vizsgáztatja őket. Ez egy 
speciális szakmai képzés, az országban csak 
nagyon kevés helyen érhető el. Mi minden 
évben indítunk legalább egy ilyen vizsgá-
ra felkészítő tanfolyamot, amire az ország 
szinte minden részéről érkeznek hozzánk a 
leendő mesterek.

– Mit jelent, mit ad önöknek ez a cím?
– Egy ilyen kitüntetés átvétele nagy elisme-
rés, és mindig egy csapat munkája áll mö-
götte. A díj átvételét közösen meg is ünne-
peltük. Büszkék vagyunk arra, hogy olyan 
eredményt tudtunk elérni, amit mások is 
nagyra értékelnek, amire mások is felfigyel-

tek. Ez egy pozitív visszajelzés, megerősítés, 
és egyúttal nagy löketet is ad a folytatáshoz. 
Egy ilyen cím mindig édes terhet is jelent, 
hiszen elértünk egy nívót, ami alá többé 
már nem mehetünk. Arra inspirál minket, 
hogy még jobbak legyünk. Éppen ezért 
folyamatosan fejlesztjük az oktatóhelyisé-
geinket, a berendezéseinket, felújítjuk az 
épületeinket, és saját magunk képzésére is 
figyelmet fordítunk. Próbálunk kifelé nyit-
ni, szélesíteni az oktatási palettánkat, több 
lábon állni. Jó példa erre anyagvizsgáló la-
boratóriumunk, melyet négy éve hoztunk 
létre. A műanyag csövek hegesztésének 
minőségét tudjuk itt vizsgálni, így azonnal 
visszajelzést kaphatunk az itt képzett szak-
emberek felkészültségéről is.

– A gázipar, műanyagipar, villamosipar 
szakembereinek képzése nem nélkülözhe-
ti a jól felszerelt gyakorlati műhelyeket. 
Ezen a téren mit tudnak nyújtani?
– Azon kevés felnőttoktatási intézmények 
egyike vagyunk, akik telephelyükön nem 
csak elméleti oktatótermekkel rendelkez-
nek, hanem a műhelygyakorlatot is biztosí-
tani tudják. Van egy mesterképző, egy gáz-
készülékes, egy műanyaghegesztő és egy 
fémhegesztő oktató kabinetünk, valamint 
az említett laboratóriumunk. Ezen felül a 
központi épületünkben vannak az elmé-
leti tantermeink. Ugyancsak itt, helyben, a 
DUNAGÁZ Hotelben tudunk szállást, és ét-
kezést is biztosítani a hallgatóinknak.
– A napokban adtuk át oktatási célra is 
szánt kaszkád rendszerű kazánházunkat. 

A korszerű fűtési rendszert a legmodernebb 
készülékekkel szereltük fel, hogy azokat 
működés közben tudjuk bemutatni az itt 
tanuló szakembereknek. Ennek kialakításá-
ban több neves gyártó és gázipari szakem-
ber is a segítségünkre volt.
– Rövid időn belül megnyitjuk elektrotech-
nikai tanműhelyünket is. Hamarosan vég-
zünk a terem kialakításával, azt követően 
tervezzük a szükséges berendezések be-
szerzését.

– Tényleg kevés ilyen jól felszerelt, gya-
korlati oktatóműhely van az országban, 
és erre büszkék is vagyunk. 26 éve műkö-
dünk, ez idő alatt körülbelül 80 ezer tan-
folyamot szerveztünk, zömében gázipari 
szakembereknek. Négy-öt éve felvettük a 
palettára az elektrotechnikai képzéseket 
is, de számos egyéb, kiegészítő tanfolyam, 
szakvizsga is elérhető oktatóközpontunk-
ban.
– A képzéseink olyan területeket érintenek, 
ahol a magas szintű szaktudás elengedhe-
tetlen. Ezek a szakemberek rendkívül fe-
lelősségteljes munkát végeznek, így a fel-
készítésüknél is magasak az elvárások. Mi 
büszkék vagyunk arra, hogy a DUNAGÁZ-
nál a szakemberek nem csak egy papírt kap-
nak az elvégzett tanfolyamról, hanem olyan 
magas szintű tudást is, amellyel bárhol 
megállják a helyüket a szakterületükön. Én 
úgy vélem, ez tükröződik vissza a kamarai 
díjunkban is.

Cseh Teréz

A Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara a közelmúltban az „Év vállalkozása” címet adományozta 
a dorogi székhelyű DUNAGÁZ Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt.-nek. A díjat Gáspár Jánosné vette át, aki 2015 végéig 
vezérigazgatóként vezette a céget. 25 év értékteremtő munkája, egy átlagon felüli teljesítmény áll a kitüntetés mögött.

Saját műhelyeikben, magas színvonalon képzik a szakembereket

Az év vállalkozása: DUNAGÁZ Zrt.
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– A mezőgazdaságban a 2011 óta folyamato-
san bővülő és 2015-ben újabb rekordot elérő 
kibocsátás, valamint az emelkedő agrártá-
mogatások hatására javult az ágazat jövedel-
mezősége, nőtt a foglalkoztatottak létszáma 
és javultak a kilátások is - mondta beszédé-
ben az agrárgazdaságért felelős államtitkár. 
Czerván György felidézte, hogy a me-
zőgazdaság kibocsátása tavaly 2453 
milliárd forint volt, 45,5 százalékkal ha-
ladta meg a 2010. évit, a szektorban 211 
ezer munkavállalót foglalkoztatnak, 
a létszám egy év alatt 11 százalékkal 
emelkedett. 
Egy nemrégen készült országos felmé-
rés alapján a mezőgazdasági kis- és 
középvállalkozások hangulata kedve-
ző, tízből hat agrárvállalkozás legalább 
ugyanannyi árbevételt vár az idén, mint 
tavaly, a növekedésére számítók pedig 
átlagosan 15 százalékos bővüléssel kal-
kulálnak - tette hozzá.Az agrárexport 
2015-ben újra bővült, és megközelítette 
a 8 milliárd eurót. A mezőgazdasági ex-
port értéke 35 százalékkal, az aktívum 
41 százalékkal haladta meg 2015-ben az 
öt évvel korábbit - ismertette az állam-
titkár.
Czerván György a 2017-es költségvetés 
egyik nyertesének nevezte az agráriu-
mot, és felidézte, hogy idén 657 milliárd, 

jövőre 763 milliárd forintot fordítanak 
a mezőgazdaságra a vidékfejlesztési 
és halászati programok támogatásával 
együtt.A nemzeti támogatások keret-
összege idén 88 milliárd forint volt, a 
2017-es költségvetésben több mint 91 
milliárd forint szerepel.
Az államtitkár elmondta, hogy a nyári 
aratás hozamai minden növényfajtánál 
kedvezően alakultak. A búza termés-
mennyisége meghaladta az ötmillió 
tonnát, ezzel elérte a 2015-ös szintet. A 
tavalyi mennyiségekhez képest 27 szá-
zalékkal több őszi árpa, 37 százalékkal 
több repce termett. A Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara termésbecslései 
szerint kukoricából nyolc millió tonna, 
napraforgóból 1,8 millió tonna kerülhet 
a magtárakba, mely az előző évit 20, il-
letve 16 százalékkal haladja meg.
Czerván György beszélt arról is, hogy a 
baromfivágások élősúlyban nyolc szá-
zalékkal nőttek az idén, a sertéspiacon 
pedig a válság lassan véget ér. Az Eu-
rópai Unióban az árak április közepén 
nőni kezdtek, három hónap alatt 35 szá-
zalékkal emelkedtek a termelői árak, ez 
már nyereséges termelést tesz lehetővé 
- ismertette. Az államtitkár kiemelt ag-
rárkormányzati törekvésnek nevezte, 
hogy a tejágazat elmúlt években tapasz-

talt fejlődése a válság ellenére se törjön 
meg.
A politikus elmondta, az Európai Unió 
újabb ötszáz millió eurós, tejágazatot 
segítő programról döntött, melynek Ma-
gyarország kapta a 2,7 százalékát, ami 
mintegy 3 milliárd forint támogatást je-
lent. Ehhez a támogatáshoz a kormány 
a költségvetésből további 3 milliárd fo-
rintot biztosít.
Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség 
országgyűlési képviselője azt hangsú-
lyozta, hogy Bábolna még mindig hívó 
névnek számít egy agrárseregszemlé-
re, a rendezés pedig méltó a hagyomá-
nyokhoz. Bérci Balázs a 227 éves lovas 
hagyományok jelentőségét emelte ki, 
és kitért arra, hogy 1977 óta harmin-
cadszor rendezik meg a gazdanapokat, 
melynek az agrár-innováció és a techni-
kai fejlesztések bemutatásában nincsen 
párja.
A beszédek elhangzása után került sor 
a kiállítás nagy- és különdíjainak át-
adására. A díjazottak között szerepelt 
az Agrotec Kft. által forgalmazott kom-
bájn, az Invest Kft. permetezője, illetve 
az IKR Gépkereskedelmi Kft. direktve-
tőgépe is.

vk

Hagyományosan hintón érkeztek a 30. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok díszvendégei a megnyitóra. Czerván 
György államtitkár, Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánybiztos, Popovics György, a megye közgyűlésének elnö-
ke, és a házigazda Nemzeti Ménesbirtok Kft. igazgatója, Bérci Balázs köszöntötték az egybegyűlteket.

30. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok 

Javult az agrárágazat 
jövedelmezősége



130 éVes az ipartestület
Pápa - Idén 130 éves a Pápa és Térsége Ipartes-
tület. Ez alkalomból jubileumi iparos napra invitál-
ták az érdeklődőket a Pápai Szakképzési Centrum 
Acsády Ignác Szakképző Iskolájába. A megjelente-
ket Szabó Tibor, az Ipartestület elnöke köszöntötte 
elsőként, aki beszédében áttekintette az Ipartestü-
let 130 évét. Németh László, az Ipartestületek Or-
szágos Szövetségének elnöke is gratulált a jubiláló 
szervezetnek, majd Szabó Tiborral együtt átadták a 
kitüntetéseket. A Magyar Kézművességért Díj arany 
fokozatában dr. Kontrát Károly, a Belügyminiszté-
rium Parlamenti Államtitkára, miniszterhelyettes és 
dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős 
államtitkár, országgyűlési képviselő részesült, akik 
a székházuk felújításában végzett elévülhetetlen tá-
mogatásukért, és pályázataik sikeres lebonyolításá-
ért vehették át az elismerést.

az alumetal group KomárombaN
Komárom - A lengyelországi Alumetal rekordsebes-
séggel, alig 10 hónap alatt építette fel első külföldi 
gyárát Komáromban, ahol pár héten belül megin-
dul a teljes termelés is. A 24 ezer négyzetméteres 
üzemben éves szinten 60-80 tonna másodlagos 
alumíniumöntvényt készítenek majd, ezzel mintegy 
150 embernek adva munkát. A lengyel Alumetal 
csoport 1953 óta létezik, meghatározó szerepet tölt 
be a másodlagos alumíniumgyártás piacán. Három 
lengyelországi üzeme mellett első külföldi gyáruk 
helyszínéül a komáromi ipari parkot választották. A 
munkálatok 2015. októberében kezdődtek, a gyár 
átadására szeptember 9-én került sor.
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Elsőként Szaxon J. Attila, a vállalatcso-
port elnöke a kunmadarasi és pécsvára-
di termelő üzemeket érintő gondokról 
számolt be, majd az Invest Kft. eddig 
elért eredményeit méltatta, s büszkén 
említette a kft. M1-es autópálya ácsi le-
hajtójánál lévő, múlt évben átadott kor-
szerű telephelyét és új székházát, mely 
minden részletében megfelel a kor köve-
telményeinek. Az IKR Gépkereskedelmi 
Kft.-ről Szaxon J. Attila elmondta, hogy 
az útkeresés jellemzi a céget, piaci rése-
ket keresnek, és szerencsére találnak is. 
Mi sem igazolja ezt hitelesebben, mint 
a Bábolnai Gazdanapon bemutatott új 
partnerek, illetve gépek. A CornMill 
Hungary Kft., egy dinamikusan fejlő-
dő vállalkozás, amely a kukorica ipari 
feldolgozásával, malomipari termékek 
élelmiszer- és takarmányipari célú gyár-
tásával, valamint termények felvásárlá-
sával, kereskedelmével foglalkozik. Fő 

termékük a sörgríz, amelyet sörgyárak-
nak értékesítenek.
A három cégvezető ismertetője után 
gyakorlati gépbemutatón láthattuk az 
idei termékdíj-pályázaton különdíjas 
angol Claydon T 6 Hybrid direktvető-
gépet, mellyel az IKR Gépkereskedelmi 
Kft. a mezőgazdasági gépek, berende-
zések, külföldi munkagépek kategóriá-
ban került az élre. Ezt a szabadalommal 
védett Claydon rendszert ma már több 
mint húsz országban, a legkülönbözőbb 
típusú talajokon és körülmények között 
alkalmazzák sikerrel. A gyakorlati be-
mutatón az Invest Kft. kínálatában sze-
replő különböző teljesítményű Case IH 
traktorokat, és más munkagépeket is fel-
vonultattak. Az IKR Gépkereskedelmi 
Kft. által forgalmazott MTZ traktorokon 
kívül, ekék és altalajlazítók is szerepel-
tek a bemutatón.

TO

Gyakorlati gépbemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóra hívták meg 
az újságírókat a Bábolnai Gazdanapok ünnepélyes megnyitóját köve-
tően. Az Invest Kft., az IKR Gépkereskedelmi Kft., valamint a CornMill 
Hungary Kft. szakmai előadásait az IKR Park konferenciatermében tar-
tották, ahol mindhárom cég munkájáról, jelenlegi helyzetéről, és nem 
utolsó sorban az újdonságaikról tájékoztatták a meghívottakat.

Vendégségben az IKR-nél

Helyzetkép 
gépújdonságokkal

Bánki Loránd ügyvezető (IKR Gépkereskedelmi Kft.) Szaxon J. Attila elnök, Vámosi 
Gábor ügyvezető (CornMill Hungary Kft.) és Szaxon Róbert ügyvezető (Invest Kft.)

A gyakorlati gépbemutatót szintén az IKR parkban tartották, ahol munka közben láthat-
tuk a különdíjas direktvetőgépet, a Claydon T6 Hybridet is
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– Mit ír elő a törvény valójában? Kinek köte-
lező az online pénztárgép?
– Az áfa-törvény, mely a nyugtaadási kö-
telezettségre vonatkozó előírásokat is tar-
talmazza, alapvetően a számlaadási köte-
lezettségről szól. 159. §-a kimondja, hogy 
az adóalany köteles - ha a törvény másként 
nem rendelkezik - termékértékesítéséről, 
szolgáltatásnyújtásáról a termék beszerzője, 
szolgáltatás igénybevevője részére, számlát 
kibocsájtani. A jogszabály bizonyos esetek-
ben engedményt tesz, ilyenkor nyugtaadási 
kötelezettséget ír elő. A nyugta – a számlával 
ellentétben – nem nevesített, a vevő adata-
it nem tartalmazza. A jogszabály az online 
pénztárgépek használatára az első körben 
éppen azokat kötelezte – kisboltokat, ke-
reskedelmi egységeket – akik ilyen tipikus 
nyugtakibocsájtók voltak. Esetükben nincs, 
arra mód, idő, hogy a vevőiknek névre szóló 
áfás számlát állítsanak ki. Számukra valóban 
az online pénztárgépek jelentették a legjobb 
megoldást.
– Most a Kormányzat egy újabb szolgáltatói 
réteget kíván bevonni ebbe a körbe, mint az 
autószerelők, masszőrök, plasztikai sebé-
szek, de közülük sokaknak nincs szükségük 
online pénztárgépre ahhoz, hogy a törvény 
előírásainak továbbra is eleget tegyenek. Eh-
hez a vállalkozóknak vállalniuk kell, hogy 
minden gazdasági eseményükről áfás szám-
lát bocsájtanak ki, házipénztárt vezetnek, és 
kitöltik az ehhez szükséges pénztárbizonyla-
tokat. Kézi számla esetén ez persze rendkívül 
időigényes lenne. Ehelyett azonban ma már 
korszerű rendszerek vehetők igénybe, jóval 
kedvezőbb feltételekkel, és számos előnnyel.

– Mi az önök javaslata az online pénztárgép 
helyett?
– Ha valaki rendelkezik egy Windows ala-
pú számítógéppel, akkor arra feltelepíthető a 
rEVOL Express,  ami tökéletes megoldást je-
lent az online pénztárgépek helyett. Az áfás 
számlák elkészítéséhez szükséges egy szám-
lázó program, a pénztárkönyv automatikus 
vezetéséhez egy házipénztár modul, és ezek 
papír alapú megjelenítéséhez kell egy nyom-
tató. Ez akár blokk-nyomtató is lehet,  van arra 
is lehetőség, hogy a partnereinknek egyedi, 
kisméretű számlaképet alakítsunk ki.
– Abban az esetben, ha az E-számla modulun-
kat is igénybe veszik, a nyomtató szükségte-
len, mert az elektronikus számlát akár azon-
nal továbbíthatja a vevőhöz, a könyvelőhöz.
– A teljes rendszer költsége – az E-számla mo-
dullal együtt - nettó 50 ezer forint alatt van, 
az éves terméktámogatási díj pedig ennek az 
összegnek a fele, ami - jelentősen kedvezőbb, 
még a legolcsóbb pénztárgép áránál, és üze-
meltetési költségeinél is, ráadásul emellett szá-
mos további előnyt, megtakarítást biztosít egy 
ilyen rendszer.

– Mik ezek az előnyök?
– Egy vállalkozást az online pénztárgép ese-
tében a vételáron túl, a havi és az éves fenn-
tartási díjak is terhelik. Speciális, a már meg-
lévőtől elkülönített internetkapcsolat kell 
hozzá, számolni kell az éves felülvizsgálati és 
a szoftverkövetési díjakkal, és ehhez jöhetnek 
a szervizdíjak, főleg, ha a legolcsóbb gépek kö-
zül választottunk. A gép meghibásodásakor 
az átmeneti pótlásról, az ebből adódó kiesett 
időről és bosszúságról, törvényi változások 

esetén a kassza részleges vagy teljes cseréjéről 
még nem is beszéltünk.
– Az általunk javasolt rEVOL Express Számla-
író, Számlavarázsló, Házipénztár  és E-számla 
rendszer viszont a kedvező vételár mellett – 
amely már az első éves terméktámogatás díját 
is tartalmazza -, számos más előnyt rejt magá-
ban. Az E-számla modullal megtakarítható a 
postaköltség, a csomagolásra, feladásra fordí-
tott idő. A számlaközpontban nyilvántarthatók 
az e-számlák, automatizálni lehet az ügyfél 
felé irányuló figyelmeztető leveleket, felszólí-
tásokat. A számlázó programban valamennyi 
ügyfél adatai rögzíthetők, és ez az adatbázis 
más – például marketing – célokra is felhasz-
nálható, amennyiben rendelkezünk a megfele-
lő hozzájárulásokkal. A Házipénztár modul ké-
pes az úgynevezett PTGSZLAH-nyomtatvány 
legenerálására is, mellyel egy gombnyomással 
előállíthatjuk a NAV felé beküldhető, az online 
bevalláshoz szükséges adatállományt. Az is a 
szoftver-rendszer mellett szól, hogy a Kormány 
célja, hogy belátható idő belül a számlázó 
programokat is közvetlenül bekösse az online 
rendszerébe. Így azok, akik már rendelkeznek 
az alapszoftverekkel, előnyben lesznek. Végül 
az is tény, hogy az egyszerűbb online pénztár-
gépekkel nem lehet áfás számlát kiállítani, ha 
erre mégis szükség lenne, így is, úgy is be kell 
szerezni egy jól működő számlázó programot.
– Nem kell tehát mindenkinek drága online 
pénztárgépet vennie, és fontos tudni, hogy 
mindezzel nem megkerüljük a törvényt, hanem 
egy teljesen legális, és sok szempontból kedve-
zőbb, optimálisabb megoldást választhatunk.

-réz
További infó: www.revolexpress.hu

A Kormányzat zászlajára tűzte a gazdaság kifehérítését, és ennek érdekében egyre szélesebb körben kötelezi a vál-
lalkozásokat az online pénztárgépek beszerzésére. No, de tényleg kötelező? Nincs más, olcsóbb eszköz, ami mégis 
megfelel a kormányzati célkitűzésnek? A több mint húsz éves múltra visszatekintő cég, a rEVOLUTION Software szerint 
igen is van legális, korszerű, költséghatékony és a jövő szempontjából is előremutató megoldás. Erről beszélgettünk dr. 
Ransburg Beatrix üzletágvezetővel és Kaltenecker Tamás értékesítővel.

Revol Express számlázó program az online kassza helyett

Van más megoldás online pénztárgép helyett
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kincskereső

66. Bányásznap Tatabányán
Háromnapos programmal emlékezett Tatabánya az 1919. szeptember 6-i csend-
őrsortűz áldozataira, a tiszteletükre megrendezett 66. Bányásznapon. A péntek a 
hagyományos koszorúzások napja volt, és megnyitotta kapuit a Május 1. parkban a 
vásár. Színes programok, díjátadások, koncertek, csilletoló verseny, szalamanderes 
felvonulás, családi vetélkedők követték egymást, idős bányászok emlékeztek arra, 
amikor még tizenötezer dolgozó énekelhette a Bányászhimnuszt: Szerencse fel! A 
záró tűzijáték méltó befejezése volt a három napos bányászünnepnek.
Fotó: Mazán Tibor

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

Oroszlány - 
Majkpuszta
A Szerzetesek asztalánál című kiállí-
tást a Forster Gyula Örökségvédelmi 
Központ és a Magyar Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Múzeum rendezte. A tár-
laton, amely október 31-ig látogatható, a 
magyarországi szerzetesrendek étkezési 
kultúrájának tárgyi emlékei láthatók.

Cikkünk a 43. oldalon

Székesfehérvár
Szlovákia, Baszkföld, Grúzia, Indonézia, 
Moldávia, Argentína, Horvátország mel-
lett Erdély, Felvidék, Vajdaság táncosai 
érkeztek Székesfehérvárra a Királyi Na-
pok Nemzetközi Néptánc fesztiválra az 
Alba Regia Táncegyesület meghívására.

Cikkünk az 48. oldalon

„A templomok mindig különlegesek, sajátos atmoszférájuk van, és a templomi hallgatóság 
is rendkívüli, hiszen aki idejön, már eleve díszbe öltözteti a szívét, lelkét. Isten házában 
énekelni nagy megtiszteltetés.”

váSáry andré
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– Milyen érzés Isten házában énekelni?
– A templomok mindig különlegesek, 
sajátos atmoszférájuk van, és a templo-
mi hallgatóság is rendkívüli, hiszen aki 
idejön, már eleve díszbe öltözteti a szí-
vét, lelkét. Isten házában énekelni nagy 
megtiszteltetés. Számos templomban volt 
szerencsém fellépni a Vatikántól az egé-
szen kicsi, eldugott falusi kápolnáig. Más 
és más élményt nyújtott valamennyi, és 
mindig rácsodálkozhattam, milyen fan-
tasztikus akusztikájúak – főleg a katoli-
kus – templomok.Csodálatos élmény itt 
koncertet adni.

– Különleges, egyedi hangjával, tehetsé-
gével, műfajilag rendkívül széles reper-
toárjával sokak szívéig eljut, láthatóan 
hatással van az emberekre. Hogyan éli 
meg mindezt?
– Valóban elég széles a repertoárom, mert 
nagyon sok mindent szívesen énekelek. 
A komolyzenét igyekszem mindenbe be-
lecsempészni kicsit. Arra csak mostaná-
ban ébredtem rá, hogy mindazzal, amit 
teszek, valóban hatással vagyok az em-
berekre. Döbbenetes élmény számomra, 
hogy amit a hangom, a testem produkál, 
az érzelmeket vált ki másokban, gondola-
tokat ébreszt, az emberek meghatódnak, 
könnybe lábadt szemmel hallgatják a da-
lokat. Nagyon szeretek olyan közönség-
nek énekelni, akik nem feltétlenül járnak 

nap mint nap operába, vagy komoly zenei 
koncertekre. Jó olyan fülekkel találkozni, 
amelyek ki vannak éhezve a zenére, az 
ilyen közönség mindig kíváncsi, szinte 
magába szívja a zenei élményt. Ilyenkor, 
ha lehet, még oldottabb tudok lenni, hite-
lesebb, és így jobban átmegy egy-egy dal 
üzenete. A közönség vevő az őszinteség-
re, ez érinti meg őket, ez válja ki a hatást, 
és ezt nem lehet tanulni.

– Egy ilyen hang lehet áldás, de átok is. 
Az énekesi pálya eleve elrendeltetik. Vi-
seli vagy élvezi a sorsát?
– Szörényi Levente kérdezte tőlem ugyan-
ezt egy alkalommal, akkor is azt mond-
tam, hogy meg sem fordul a fejemben, 
hogy számomra ez átok lenne. Engem 
éltet mindez. Egy zenei producer úgy fo-
galmazott: míg a növényeknek fény kell 
az élethez, neked az ének a lételemed. 
Ugyanakkor rosszul vagyok azoktól a ti-
niktől, akik hirdetik magukról, hogy nem 
élhetnek zene nélkül, és nincs is más az 
életükben csak a zene. Csak sajnálni tu-
dom őket, mert én úgy látom, hogy az élet 
rendkívül sokszínű. A zene ennek csupán 
egy szelete. A jó isten csodálatos ajándéka, 
hogy egy ilyen hangot kaptam, és imádok 
is énekelni, de emellett sok mással is sze-
retek foglalkozni. Nem hallgatok otthon 
éjjel-nappal operákat, sőt zenét is csak ke-
veset, ugyanakkor rá tudok csodálkozni 

egy gyönyörű virágra, vagy épp Budapest 
fantasztikusan szép épületeire. Megdöb-
bent, mennyi kreativitás van bennük.

– Egy művésznek nincs könnyű dolga, ha 
az emberi oldalát, gondolkodásmódját 
is szeretné megmutatni. Mintha a rajon-
gókat nem igazán érdekelné a valóság. 
A botrányok, a bálványok kívánatosak. 
Mit gondol erről?
– Az biztos, az ilyen jellegű kérdések a 
legritkábbak az életünkben. Olyanokhoz 
vagyunk szokva, hogy „Mi történt önnel 
a tehetségkutató óta?”. Általában a felszí-
nes, a művész oldaláról nézve dögunal-
mas témák körül forog minden. Az embe-
ri érzésekről, gondolatokról alig-alig esik 
szó. Pedig azt nem mondanám, hogy ez 
nem érdekli az embereket, egész egysze-
rűen nem feltétlenül jutnak hozzá. Imá-
dom a beszélgetős műsorokat, és itt nem 
a párkapcsolatokat boncolgató tévéshow-
kra gondolok, hanem azokra, amelyek-
ben a régi öregekkel beszélgetnek, ahol 
igazi emberi értékekkel, gondolatokkal 
találkozhat a néző. A legtöbb művésznek 
kevés a felülete arra, hogy emberként is 
megismerhessék őt a rajongói. A régiek-
nek talán könnyebb dolguk volt, akkori-
ban egy tévécsatorna, néhány újság, no és 
jóval kevesebb sztár volt.

Cseh Teréz

Vásáry André koncertjére zsúfolásig megtelt az újjáépítésének és újraszentelésének 150. évfordulóját ünneplő 
környei katolikus templom. Hazánk egyetlen férfi szopránénekese komolyzenei kísérettel – a Sturcz Quintettel –  
érkezett, és a lelkekre ható, különleges egyedi hangjával ezúttal is lenyűgözte közönségét. Az előadás után 
beszélgettünk.

150 éves a környei templom – Vásáry André koncert

Lelkekre ható hang



KuKorica bemutató
Martonvásár  - 2016. szeptember 8-án az MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági 
Intézete és az ELITMAG Kft. szakmai rendezvényét 
Balázs Ervin, főigazgató nyitotta meg. Az ese-
ményen előadást tartott a kukoricaágazat kihívá-
sairól és lehetőségeiről Papp Gergely, szakmai 

főigazgató-helyettes (Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara), továbbá az idei kukoricanemesítés, va-
lamint a búzanemesítés eredményeiről a Kutató-
központ két tudományos osztályvezetője, Mar-
ton L. Csaba és Vida Gyula.

megNyílt az utascsarNoK
Székesfehérvár – Megnyílt a székesfehérvári 
vasútállomás teljesen felújított utascsarnoka, a 

jegypénztárak is visszaköltöztek az épületbe.  A 
létesítmény megnyitásával az új 8 m széles alul-
járó teljes szélességében használható. Az első 
vágány melletti peronról egy, az utascsarnokból 
három lépcső vezet az aluljáróba. A szigetpe-
ronokhoz két-két lépcső visz fel az aluljáróból. 
A liftek is működnek, a nyugati lépcsőkarokon 
kerékpárfeltoló vályúkat építettek ki. Az épület 
emeletén még dolgozik a kivitelező, ezért a maj-
dani Kormányablakhoz vezető csarnoklift még 
nem üzemel.

KiszöV – „ruszti élméNyút”
Tatabánya – 2016. augusztus 10-én egynapos 
program keretében Fertő-tavi kiránduláson vet-
tek részt a Komárom-Esztergom Megyei Iparszö-
vetség tagszervezeteinek vezetői. Az autóbuszos 
kirándulás úticélja az osztrák Ruszt városka volt, 
melyet Fertőrákosról, a Drescher Hajókikötőből 
sétahajóval közelítettek meg. Útjukat 
hasonló módon folytatták Mörbischre 
– azaz Fertőmeggyesre, ahol megte-
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Ez a két emberöltőnyi idő nem tűnik 
soknak, de ha arra gondolunk, hogy az 
újraszentelést követően koronázták meg 
Ferenc Józsefet magyar királynak, akkor 
érezzük, hogy nagyon sok minden tör-
tént a 150 év alatt. Hány fiatal ministrált 
itt, járt ide templomba és emlékük talán 
ma már csak a templom falán és a kert-
ben felállított emlékművön olvasható. 
Hány család járt ide évtizedekig, és utá-
nuk csak a kitelepítési emlékmű maradt. 
Hány család érezte a felvidéki templo-
mukat otthonuknak, de el kellett jönni-
ük onnan és most már ezt a templomot 
érzik sajátjuknak. Hány évtizedig volt a 
templomajtó csak résnyire nyitva, mert 
az oroszbarát rendszer nem nézte jó 
szemmel a templomba járást. És milyen 
boldogok lehetünk most, hogy harminc 
év óta kitárhattuk a templom ajtaját. – 
hangzott el a délelőtti szentmise előtt 
Horváth Boldizsártól. A Környei Római 
Katolikus Egyházközség Képviselőtes-
tületének elnöke köszönetét fejezte ki 
a szentmisét bemutató Spányi Antal 
számára, hogy elfogadta meghívásu-
kat, s azt kérte, imádkozzon a hívekkel, 
hogy a következő 150 évben is nagyon 
sok családnak legyen a környei temp-
lom az Istennel való találkozásának he-

lye. A megyéspüspököt köszöntve Beke 
László polgármester egy, a templomot 
ábrázoló ezüst emlékérmét nyújtott át, 
melynek felirata jelzi a település és Isten 
Házának sok évszázados gyökereit: „az 
idők viharában is fennmaradt.”
- Örömmel jöttünk el, hogy együtt 
imádkozzunk, együtt adjunk hálát 150 
év sok-sok kegyelméért egy eleven, élő 
közösséggel, melynek nemcsak jelene, 
de múltból fakadó jövője is van – fogal-
mazott Spányi Antal, aki szerint azért is 
fontos az ünnep, mert a közösség meg-
mutatta az erejét, megmutatta, hogy szá-
mol a múlttal, és úgy éli a jelenét, hogy 
legyen jövője is.

A 150 éves jubileumra már egy eszten-
deje készült az egyházközség: tavaly 
az ünnep jegyében nagy sikerrel adott 
koncertet Rákász Gergely orgonamű-
vész, Tóka Szabolcs orgonaművész 
és Pitti Katalin operaénekes, a Szent 
Efrém férfikar, míg a jubileumi sorozat 
zárásaként ezúttal a többszörös arany és 
platina lemez tulajdonos Vásáry André 
és kísérete, a Sturcz Quintett varázsolta 
el a vendégeket Händel, Bach, Mozart és 
Schubert műveivel a másfél évszázados 
templom falai között.

Környén 1775-ben Fellner Jakab tervei alapján építettek barokk temp-
lomot, mely tűzvész áldozata lett. Helyére Ybl Miklós álmodta meg, és 
vetette papírra a ma is működő romantikus templomot, mely 1865-66 
között meg is épült. A templom újjáépítésének és újraszentelésének 
150 éves évfordulóján, 2016. augusztus 7-én, vasárnap egész napos 
ünnepi programmal várta a híveket és vendégeket a Környei Római 
Katolikus Egyházközség és Környe Község Önkormányzata.

A közösségnek múltból fakadó jövője is van 

150 éves a környei 
templom

F
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Tessely Zoltán miniszterelnöki kormánybiztos, országgyűlési 
képviselő összefoglalójával kezdődött az augusztus 16-i sajtótájé-
koztató a csendes Ősz utcai ingatlan udvarán. Elmondása szerint 
a települési önkormányzatok 2016-ban is pályázhattak az önkor-
mányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatásokra. A 
bicskei körzet 6 eredményes pályázattal büszkélkedhet. Vereb 
község 17 millió forintot fordíthat óvoda felújításra, az úthálózat 
javítására Sukoró 12,4 M, Vál-Gánt-Beoiannisz 15 millió forintot 
nyert. A legnagyobb összeg az agárdi bölcsőde rekonstrukciójára 
költhető, 25 millió a támogatás. 
Az Agárdi Tündérkert Bölcsőde „életrajzáról” már Tóth István 
polgármester mesélt. A helybeliek kedvenc óvódája működött az 
értékes ingatlanban. A gyermeklétszám megnövekedése miatt 
viszont nagyobb intézményre lett szükség. Az új, korszerű, tor-
natermes létesítmény elkészültekor az Ősz utcai házat bezárták. 
Két alkalommal magán bölcsőde indult az épületben, de mindkét 
esetben megszűnt a működtetés. Így viszont a legapróbbak elhe-
lyezésében megint az önkormányzat lépett: két éve újra vállalta az 
ellátás biztosítását. A gyermek intézmények tekintetében jól áll a 
város: a dinnyési óvoda tavaly szépült meg, nemrég fejeződött be 
az agárdi ovi tetőcseréje és hőszigetelése, ősszel pedig a 25 milliós 
pályázati pénzből az Agárdi Tündérkert Bölcsőde külső felújítása, 
hőszigetelése, a víz- és fűtésrendszer korszerűsítése, s a nyílászá-
rók cseréje történik majd meg. 
Zsalkovicsné Szilágyi Noémi intézményvezető szívből örült a 
3.s zezont kezdő önkormányzati bölcsőde megszépülésének. La-
punk kérdésére válaszolva elmondta, hogy a kétszintes, két cso-
portszobás épületben 28 kicsi kaphelyet. 
Az is örvendetes folyamat, hogy egyre több fiatal választja a tele-
pülést otthonának, így az igény egyre nő az ellátás iránt.

Dr. Göde Andrea 

A helyi önkormányzatok támogatására meghirdetett pá-
lyázaton 311 település részesült a 10 milliárd forintos 
összértékű forrásból. Fejér megyéből 15, a bicskei tér-
ségből 6 pályázat mondható eredményesnek – köztük az 
agárdi Ősz utcai épület megújítására beadott terv. A Ve-
lencei-tó egyetlen bölcsődéje alakulhat át ennek révén. 

Megújul a Velencei-tó egyetlen bölcsődéje

Az agárdi 
Tündérkert

Külföldi sztárzenekarokból: Skindred, InfectedMushroom, 
Faithless, Within Temptation, Yngwie J. Malmsteen, Dub FX, 
Children of Bodom, hazai mainstreamből: Tankcsapda, Quimby, 
WellHello, Halott Pénz, a hazai undergroundból: Zombori, Gypo 
Circus, Jazztelen, Don Gatto, hogy csak néhányat említsünk.
A zenei napok szervezői igyekeztek, hogy a metál mellett a többi 
műfaj  is képviseltesse magát, így mindenki megtalálhatta a ma-
gának valót. Volt itt hiphop, alternatív rock, punk, stoner metal, 
rap, beat-rock, drum and bass és még egy egész A4-es lapnyi az öt 
színpadon több mint 100 fellépő által érintett műfajokból.
Idén az időjárás megnehezítette a rendezői stáb, a fezenezők és 
a fellépők életét. Pénteken a hatalmas szél és esetleges eső miatt 
kérdéses volt, meg tudják-e tartani a nagyszínpados koncerteket, 
de végül a kitartó munka és várakozás meghozta a gyümölcsét, 
hiszen egyik koncert sem maradt el és mindenki biztonságosan 
partyzhatott!
Jövőre a FEZEN jubileumi, 20. évében kerül megrendezésre. Kí-
váncsian várjuk, milyen zenekarokkal és újdonságokkal lepik 
meg a nagyérdeműt a szervezők a kivételes alkalomból. Egy meg-
lepetéssel máris előrukkoltak: a fanatikus rajongók már most szu-
perkedvezményes áron juthatnak a 2017-es jubileumi bérlethez!

Nagy Péter 

A FEZEN idén nyáron is fergeteges szórakozást kínált a 
székesfehérvári fesztiválra ellátogatók számára. A majd 
40.000 fesztiválozó kedvére válogathatott a legkülönfé-
lébb fellépők közül.

Több mint száz fellépő Fehérváron

A FEZEN néző- 
rekordja – 40.000!



kintették a vízi színpadot. A kirándulás 
a Fertődi kastély látogatásával zárult. A 

program célja - a kikapcsolódáson túl - a tag-
szervezeti vezetők közötti kapcsolat, a gazdasági 
együttműködések erősítése volt.

VeteráN asztaliteNisz 
VilágbajNoKság
Alicante – Elche (Spanyolország)- Egyidejűleg 
180 asztalon pattogott a labda, szinte utcasoro-
kat alakítottak ki a rendezők a kék Joolakból. A 
magyar delegáció legeredményesebb verseny-

zője Mayer József (80-84 éves korosztály), aki 
ezüstérmet szerzett és Zacher Gizella (70-74), 
aki a dobogó harmadik fokára állhatott föl. A 
vigaszágon aranyéremmel zárta a versenyt a 
Frank Béla-dr.Hegedűs László páros (60-64), 
valamint Molnár László és szingapúri párja (50-
59). A képen Mayer József gratulál ellenfelé-
nek.

eDutus olimpiKoNoK
Tatabánya – Az Edutus Főiskola hallgatói szere-
peltek a legeredményesebben a Riói Olimpián. 
A Főiskolán a Sportolói Program kereté-
ben tanuló hallgatók a felsőoktatási in-
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A megnyitón Czunyiné Bertalan Judit 
digitális tartalomfejlesztésért felelős 
kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy 
a Forster központ által felújított műem-
lékek célja és feladata azok tartalommal 
való megtöltése, hiszen így lehet köze-
lebb hozni egymáshoz a múltat és a je-
lent.
Hozzátette, hogy a mostani kiállítás is 
ezt a célt szolgálja, hiszen a szerzetesek 
étkezési kultúrájának tematikus bemu-
tatása számos, ma is felhasználható öt-
lettel, mintával szolgál, különösen a ter-
mészetes táplálkozást követők számára.

A megnyitó után Saly Noémi muzeo-
lógus, a kiállítás kurátora mutatta be a 
gyűjteményt. Felidézte, hogy több éve 
tervezik egy szerzetes – gasztro tárlat 
létrehozását, és hosszú évek kutatómun-
kája áll amögött, hogy ez mára megva-
lósulhatott. Számos intézmény, múzeum 
kölcsönözte az itt megtekinthető tárgya-
kat, és támaszkodhattak a magyarorszá-
gi szerzetesrendek könyvtárosainak, 
levéltárosainak önzetlen segítségére is 
– tette hozzá.
A kiállításon láthatók a kenyér- és ostya-
sütésnél, a borkészítésnél, sörfőzésénél, 
a gyógylikőrök, a méz, a sajt és az olaj 
előállításánál használt eszközök, és a 
szerzetesek gazdálkodását, azaz a ker-
tészkedést, és az állattartást segítő tár-
gyak is.

A tárlat legrégebbi, legértékesebb da-
rabjai az 1500-as évek végéről származó 
szakácskönyvek és az 1600-as évektől 
induló kolostori számadáskönyvek, me-
lyek segítségével jól lehet követni a szer-
zetesek gazdálkodását, kiadásait.
A tárlatnak helyet adó kamalduli re-
meteséget 1733-ban kezdték el építeni, 
alapkövét Esterházy József tette le. A 
remeteségben cellaházakat, templomot 
és közösségi épületet alakítottak ki; a 
némaságot fogadó fehércsuhás szerzete-
sek külön-külön elmélkedtek cellaháza-
ikban, évente csak egyszer beszélhettek 
egymással. A remeteség II. József 1782-
es rendeletéig virágzott, amikor a rendet 
feloszlatták, a berendezés egy részét pe-
dig elárverezték, állami tulajdonba vet-
ték vagy széthordták.
Majk az 1980-as évektől turisztikai lát-
ványosság, Közép-Európában azon ke-
vés remeteség egyike, amelyek épülete 
és környezete eredeti formájában ma-
radt fenn. A kolostorépület felújításának 
első üteme 2015. szeptemberében fejező-
dött be 885 millió forint uniós támoga-
tás felhasználásával, és ennek keretében 
megújult az épület díszudvara is.
A remeteség 17 cellaháza közül hét 
apartmanházként rendszeresen fogad 
látogatókat. Tavasz óta hétvégenként 
Oroszlányból induló városi autóbuszjá-
rat is segíti a műemlék látogatását.

vk

A Szerzetesek asztalánál című kiállítást a Forster Gyula Örökségvé-
delmi Központ és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
rendezte. A tárlaton, mely október 31-ig látogatható, a magyarországi 
szerzetesrendek étkezési kultúrájának tárgyi emlékei láthatók.

Kiállítás a majki remeteségben 

Szerzetesek asztalánál 

F

F
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Gnám Tamara nyolc éve vív. Ez nem kevés 
idő, amit kimagasló teljesítménye is mu-
tat, hiszen a fiatal tehetség szebbnél szebb 
eredményeket produkál a versenyek során. 
Tamarát Partali Csaba és Plásztán Attila 
edzők segítik.
Plásztán Attila elmondta, hogy a fiatal vívó 
nagyon fegyelmezett, és remekül teljesít 
egyénileg, illetve csapatban is. Szorgalmát 
az is mutatja, hogy egy-egy verseny után 
általában már másnap megjelenik az edzé-
seken, így időnként szükséges kicsit lazítani 
a munkatempóján. 
Tamara taktikusan vív, nagyon összesze-
dett, emellett fejlődőképes és fogékony az 
edzői jó tanácsokra. A fiatal vívó a tatabá-
nyai Bárdos Gimnázium tanulója. A sportot 
és a tanulást jól össze tudja egyeztetni, ami 
lényeges, hiszen az időbeosztáson nagyon 
sok múlik, főképp vívó-szezonban.
A szezon ugyanis szeptember közepén kez-
dődik, és júniusig tart. Ebben az időszakban 
a tempó feszített, hiszen hétről hétre teljesí-
teni kell. A világversenyek február és április 
hónapokban vannak, és itt olyan eredmé-

nyeket kell produkálni, amelyek biztosítják 
a legjobb 4-be való bejutást. Ez azért fontos, 
mert februárban meghatározzák a ranglis-
tát az Európa-bajnokságra, és az kerül a vá-
logatottba, aki az első négyben helyet kap.
Tamara a 2015-ös évben saját korosztályá-
ban országos bajnoki címet nyert. A junio-
rok között harmadik volt, a felnőtt Országos 
Bajnokságon pedig bekerült az ezüstérmes 
női párbajtőr csapatba. A kadet európai kör-
versenyen első helyezést ért el.
A tatabányai tehetség a helsinki junior 
női párbajtőr egyéni Világkupa-versenyen 
bronzérmet szerzett, ezzel a 188 indulós 
viadalon pályafutása eddigi legszebb ered-
ményét érte el “kiskadetként”, mindezt a 20 
éves korosztályban. Bravúros eredményei 
közé tartozik a junior-kontinensbajnoksá-
gon elért hatodik helye is. Ugyancsak ki-
emelkedő teljesítmény, hogy a Hiper Kupát 
hibátlan vívással nyerte meg a felnőtt kor-
osztályban.
Az idei évben a Földi Imre olimpiai baj-
nok súlyemelőről elnevezett sportösztöndíj 
egyik nyertese Tamara volt. Az ötmillió fo-

rintos keret évi négy versenyző támogatását 
teszi lehetővé, havi százezer forinttal.
Plásztán Attila edző szerint Tamarában a 
junior kor után is megvan az a potenciál, 
amellyel a későbbiekben felnőtt versenye-
ken is sikeres lehet, ezért mindenképpen 
hosszú távon várnak tőle eredményeket.
Az edző reméli, hogy Tamara a felnőtt válo-
gatott tagjává válik az elkövetkezendő évek-
ben. Ehhez végig kell járnia az odáig vezető 
utat, lépcsőfokokat, és teljesíteni a korosz-
tályos versenyeket, megszerezni a verseny-
rutint, illetve átélni az első győzelmeket, 
melyek motivációval szolgálnak a későbbi 
célok kitűzéséhez, majd eléréséhez.
Tamara az iskolai elfoglaltságok, az edzések 
és a versenyek mellett fennmaradó szabad-
idejét legszívesebben barátaival tölti, kikap-
csolódik. A megmérettetések között sze-
rencsére mindig akad egy-egy nap, melyet 
pihenésre is fordíthat, hogy teljes erőbedo-
bással és koncentrációval tudjon készülni, 
majd teljesíteni a versenyek során.

Harcsa Vivien

Sorozatunkban másodikként a Tatabányai SC egyik nagy reménységét, Gnám Tamara párbajtőrözőt mutatjuk be. A 16 
éves Tamara nevéhez fiatal kora ellenére már most nagyon sok bravúros eredmény kötődik. 

Utánpótlás-nevelés a TSC szakosztályaiban II.

Egy sikeres generáció képviselője: 
Gnám Tamara

Plásztán Attila, Gnám Tamara, Partali Csaba

Egy igazi „Tamarás” támadás

Az AGC GlAss HunGAry Kft. értéKteremtö oldAlA
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– Miként indult, és ért révbe a kapcsolat a 
B&O Kft-vel?
– Egyesületünknél az a gyakorlat, hogy 
több oktatási intézményben, így a Feszty 
iskolában is kihelyezett edzéseket tartunk. 
Óvári Attila két gyermeke is elkezdett járni 
ezekre, és idővel az apuka is beállt edzeni. 
Ennek már három esztendeje. Ez idő alatt 
megismerkedtek azzal, hogy a karate nem 
valami brutális sport, hanem egyfajta küz-
dő művészet, mely nemcsak a test, hanem a 
szellem karbantartásáról is szól. Kitartásra, 
önbizalomra, akaraterőre, munka- és teher-
bírásra nevel. Ezt az értéket látta meg a B&O 
Kft. vezetője, aki így az idén hároméves tá-
mogatási szerződést ajánlott fel, hogy ezzel 
egy tehetséggondozó program keretében 
a fiatalok számára biztosítva legyen a ver-
senyzés.

– Hány éves korban kell elkezdeni karatéz-
ni, hogy az ember eredményes lehessen?
– A karate két fő részből áll. Az első egyfajta 
mozgásművészet, egy szellemi és testi fejlő-
dés, ezt bármikor, akár 50 évesen sem késő 
elkezdeni. Ugyanakkor, ha valaki verseny-
ző szeretne lenni, esetleg olimpikon - 2020-
ban a tokiói olimpián már lesz karate -, ak-
kor 5-6 évesenel kell kezdeni az edzéseket. 
Később a rutint már nem lehet pótolni.

– Ezek szerintn agyon fontos a kicsikkel 
való foglalkozás.
– Így van. Én az országban elsőként - 1996-
ban - kezdtem óvodásokat edzeni. Komá-
romban, 5-6 óvodában, mintegy 200 gyere-

ket edzettem, ingyen és bérmentve. Jelenleg 
kb. 100 tagunk van, 70%-uk gyerek. Négy-
öt éve indítottunk egy programot, hogy 
az anyukákat és apukákat, akik hozzák a 
csemetéiket, bevonjuk az edzésekbe. Ez az 
utóbbi két évben kezd felerősödni, 8-10 szü-
lő rendszeresen együtt mozog a gyermeke-
ivel.

– Milyen eredményeket tudtak felmutatni 
az elmúlt közel harminc évben?
– Eddig több mint 3000 érmet nyertek el 
– zömében saját nevelésű – versenyzőim. 
Voltak érmes helyezéseink Európa- és vi-
lágbajnokságokon, Világ Kupa helyezések, 
több mint 200 magyar bajnoki érem díszíti 
a falunkat. „Utolsó szamurájként” köteles-
ségemnek érzem közvetíteni az említett esz-
méket. Az a szerencse, hogy ezekre mindig 
van igény. 

– Hatalmas edzői és versenyzői múlt áll ön 
mögött. Beszáll még a küzdelmekbe?
– 1981-ben kezdtem járni edzésekre Tatabá-
nyán Wolf Lászlóhoz, majd 1990-tól Nánai 
Ferenchez. Egy japán emberen kívül én va-
gyok az egyetlen a világon, aki technikai 
vizsgát tett hetedik dan-ra. Amit mi csiná-
lunk, az a fudokan karate, ennek alapító 
mestere a szerb Dr. Ilja Jorga, aki az egyetlen 
tíz danos mester ebben a szakágban. Most 
kezdem újra a versenyzést, az ötven év felet-
ti kategóriában. A keletiek úgy tartják, hogy 
75 év egy ember élete, ez az idő pedig 3x25 
évre tagolódik. Az első 25 év a felnövekvés, 
önálló életkezdés, tanulás időszaka. A má-

sodik ciklusban megtesszük a társadalmi 
kötelezettségeinket, felneveljük a gyereke-
inket, egzisztenciát alakítunk ki. 50 éves kor 
felett következik a visszatérés az első 25 év 
munkásságához. Ezt én is így csináltam, az 
elmúlt időszakban felneveltem a gyereke-
met, megépítettem ezt az edzőtermet, most 
talán egy picit több időm lesz magamra.

– Kik ma a legtehetségesebb tanítványai?
– A korosztályos kis bajnokaink mellett van 
egy kata, azaz formagyakorlat csapatunk, 
19-20 éves fiatalemberek, 12-13 éve gyako-
rolnak együtt. Tavaly felnőtt magyar baj-
nokságon voltak másodikak, az EB-n pedig 
negyedikek lettek. A csapat tagjai közül a 
fiam, Filep Ádám még Tatán van, de jövőre 
Pestre megy. Az Albert Patrik két éve már 
Mosonmagyaróváron él, Mészáros Zsolt 
pedig Győrben kollégista. Hétvégén készül-
nek ugyan a versenyekre, de nem tudni, 
mit hoz a jövő. Ugyanakkor, ha ez az isko-
laszezon lemegy, évek múlva a megszerzett 
rutin segítségével a felnőtt mezőnyben is 
eredményesek lehetnek. A csapat kata tag-
jai mindhárman kitűnő tanulók, főiskolára, 
egyetemre járnak, ők a mi promócióink. 
Jó kiállásúak, becsületesek, segítőkészek, 
egyenesek, nem kertelnek, ezért én minden 
szülőnek azt kívánom, hogy ilyen gyerekeik 
legyenek. Nézzék meg! Ha a gyerekük ide 
fog járni edzésre, ilyen stramm fiatal lehet 
belőle!

Veér Károly

Egy korábbi interjúban Óvári Attilával, a komáromi B&O Engineering Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk, aki elmondta, 
hogy cégük felelősséggel tartozik közvetlen környezetük iránt, így többek mellett támogatják a határváros Tempo Kara-
te Sportegyesületét is. Hogy miért éppen őket? Erre a kérdésre kerestük a választ Filep Imrével, a tempósok edzőjével, 
vezetőjével, mesterével.

A karate egy életen át tartó tanulás

Az utolsó szamuráj: Filep Imre

A B@O EnginEEring Kft. értéKtErEmtő OldAlA
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Részesei lehetünk a barokk kastély min-
dennapjainak, akár korabeli ruhát ma-
gunkra ölthetünk. Különleges élmény 
felnőtteknek, de gyerekként sem lehet 
unatkozni. A Gyerekbirodalomban a 
kétszázezer Lego darabból álló méret-
arányos kastély „makettje” mellett, bárki 
felépítheti álmai kastélyát. Természetesen 
Legoból.
A versailles-i kastélytípusba tartozó egy-
emeletes épület alapjain egykor vár ma-
gasodott. Mivel ennek alapja nem volt 
szabályosan kialakított, így a kastély is 
szabálytalan U alakot formál. A számos 
ékesség mellett érdekesség a kastély Ná-
dor-termében látható festmény, mely Pá-
pát az 1700-as évek közepén ábrázolja. A 
2015-ben lezárult első körös felújításoknak 
köszönhetően a kastélykápolna is vissza-
kapta szakrális funkcióját, szentmisék, es-
küvők, keresztelők kedvelt helyszíne.
Február végén megnyitott a kastélyban 
a barokk Marionettszínház is. A 10 órá-
tól induló programon megismerhetjük a 
marionett történetét, ki is próbálhatjuk, 
hogyan kell a figurákat mozgatni, majd 
egy előadást is végignézve csodálhatjuk 
a szakavatott kezek összehangolt mozgá-
sát, amint a történet megelevenedik előt-
tünk. A minimum 10 főtől induló kb. 40 
perces program során megismerhetjük 
ezt az egyedülálló világot.
Érdemes rövid sétát tenni a kastély 
parkjában a Várkertben, mely egykor 
valóságos erdőség volt buja növényze-
tével. Itt találjuk meg több növényritka-
ság mellett Magyarország legnagyobb 
törzskörméretű (992 cm) famatuzsálemét, 
egy hatalmas platánt. 
A kastély szomszédságában, Pápa Fő-

terén magasodik a város szimbóluma, a 
Szent István vértanúról elnevezett Nagy-
templom, melynek mai formáját Ester-
házy Károly költségén kezdték építeni, 
a kastély épületéhez igazítva. Már a 18. 
század vége óta meghatározó jelképe a 
városnak és az elmúlt évben ünnepel-
te felszentelésének 220. évfordulóját. A 
Nagytemplom alatt található kriptában 
nyugszik az Esterházy család több tagja 
és néhány pápai nemes, polgár. A monu-
mentális épületet méltán nevezik a Du-
nántúl legnagyobb hatású templomának.
A Várkertből a Főtéren és a Fő utcán ha-
ladva rövid sétával érjük el a Kékfes-
tő Múzeumot. A múzeum épületében 
működött az 1786-ban alapított, egykori 
Kluge-féle kékfestő üzem. A műhelyt a tu-
datos fejlesztéseknek köszönhetően már 
korán a vezető cégek közé sorolták. Az 
igen jól jövedelmező tevékenységet mély 
szakmai tudás is jellemezte. A műhely 
72 anyagmintát és azok receptjeit tartal-
mazó mintakönyve a korát meghazudto-
ló szakmai felkészülésről árulkodik. Az 
1956-os bezárást követően az épület és 
valamennyi berendezése műemléki olta-
lom alá került, és 1962 óta Kékfestő Múze-
umként működik. A kiváló szakmaiságot 
az is jelzi, hogy a gépek és berendezések 

olyan állapotban vannak, hogy a termelés 
akár most is indítható lenne.
A múzeumban a kékfestés mesterség 
egyes munkafázisait a ma is működő 
gépekkel ismerhetjük meg. Külön figyel-
messég a kisgyermekkel érkezőknek, 
hogy a helyszínen díjmentesen babahor-
dozó kengurut biztosítanak és a látogatás 
idejére vállalják a babakocsik megőrzését 
is.
A kulturális kalandozások után pihenés-
re csábít a pápai Várkertfürdő. A reumati-
kus és mozgásszervi panaszokat enyhítő 
gyógyvíz mellett termálmedencékben is 
élvezhető a fürdőzés. A termálmeden-
ce, a télen is működő körforgós kiúszó 
medencével áll összeköttetésben. Ebben 
különböző élményelemek, mint példá-
ul nyakmasszázs vagy masszírozó pa-
dok biztosítják a felfrissülést. A kicsiket 
csúszdás gyermekpancsoló, a nagyobba-
kat beltéri óriáscsúszda és feszített víz-
tükrű uszoda várja.
A Várkertfürdő strandja nyáron nyújt 
felejthetetlen kikapcsolódást, ahol négy-
hektárnyi területen, a gyermekpancsoló-
tól a családi csúszdákon át az adrenalin 
csúszdatoronyig minden korosztály él-
vezheti a fürdőzés örömeit.

Páratlan időutazás! Parókák, nehéz bársonyok, susogó selymek, a barokk pompa élővé válik, ahogy a múltba 
csöppenünk. Szobáról szobára bepillantást nyerhetünk a grófok és grófnők mindennapi életébe azzal a külön-
leges hangulatú tárlatvezetéssel, melyet a pápai Esterházy Kastély kínál.

Grófok és grófnők nyomában

Pápa elvarázsol

TIPP: Somlói borvidék
Pápáról rövid autóutat követően juthatunk el Somlóra. Ha borkóstolásra vállal-
kozunk, számos rendkívül magas színvonalú szálláshelyet vehetünk igénybe. 
Borbirtokok, pincék, családi tradíciók ölelésében élvezhetjük a somlói juhfark 
mandulásan kesernyés ízvilágát. Sőt a francia Champagne-i tradíciók alapján 
készített pezsgőt is megkóstolhatjuk, majd lovas kocsis kirándulás keretében 
bebarangolhatjuk a borvidéket.  

A mAgyAr turisztiKAi ÜgynöKség Kdr mArKEting igAzgAtóságánAK értéKtErEmtő OldAlAi



tézmények között a legeredményeseb-
ben szerepeltek a riói játékokon. Szabó 

Gabriella, Tótka Sándor, Decker Ádám, Vá-
mos Márton, Hufnágel Tibor és Nagy Péter 
edutusos hallgatók valamennyien az első tíz kö-
zött szerepeltek. Az Edutus Főiskola büszkeségei 
között említhetjük Csernoviczki Éva Sportnagy-
követet és Imre Géza volt hallgatót.

városnéző kisvonat 
Székesfehérvár - Fehérváron hallatlan népsze-
rűségre tett szert a pár éve működő városnéző 
kisvonat. A helybéliek még nosztalgiázhatnak a 

vidámparkos elődre visszaemlékezve, a turisták 
pedig a látványosságokban gyönyörködve élve-
zik az utat a 800 forintos viteldíj fejében. A ne-
vezetességekről információt hallgathatnak egy 
mobil alkalmazás révén. A Belvároson kívül el-
vonatozhatnak akár a hangulatos Bory várhoz is. 

faszéN fesztiVál

Tatabánya – Tizenegyedszerre rendezték meg, 
ezúttal a megyeháza parkolójában az immár 
hagyományosnak mondható Faszén Fesztivált. 
2016-ban, a rendkívül meleg szeptember eleji 
melegben rekordszámú, hetven csapat képvisel-
tette magát a gasztronómiai megmérettetésen.

box gála profi meccseKKel
Tata - Szeptember negyedikén, Tatán a Művelő-
dési Házban rendezett box gálát a Flórián Béla 
vezette Tatai Box Club. 22 amatőr mérkőzés mel-
lett két profi találkozóra is sor került. A rendez-
vényt Michl József, Tata polgármestere 
nyitotta meg, aki örömmel konstatálta, 
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Családbarát ajánlatok címmel 35 hir-
detéssel, 28 szolgáltató partner együtt-
működésével kerültek összegzésre a 
régió családbarát ajánlatai. Az ajánlatok 
között szálláshelyek, fürdők, kaland- és 
élményparkok, múzeumok, kiállítóhe-
lyek, várak, kedvezménykártyák, tanös-
vény és egyéb attrakciók egyaránt meg-
találhatóak. 
Az Aktívan, sportosan című, szintén 24 
oldalas flyer a régió aktív és szabadidős 
ajánlatait mutatja be magyar és német 
nyelven. A közel 30 hirdető, szinte a tel-
jes régiót lefedve kínál aktív kikapcsoló-
dási lehetőséget.
Kulturális élmények között böngész-
het, aki a kezébe veszi a régió 24 oldalas, 
kulturális tematikájú kiadványát. A ma-
gyar és német nyelven megjelent ajánla-

tok között királyi városok, várak, kasté-
lyok, múzeumok, nemzeti- és történelmi 
emlékhelyek, térségi kártyarendszer és 
borvidékek egyaránt helyet kaptak.
A nyomdai változathoz szeptember má-
sodik felétől lehet hozzájutni a Közép-
dunántúli régió Tourinform irodáiban, 
szolgáltató partnereknél, valamint ren-
dezvények alkalmával. A kiadványok 
elektronikus változata elérhető az itt-
hon.hu/kiadvanyok oldalon.
A kiadványokkal a régió a szlovák piac 
mellett az osztrák-német piacon kívánja 
pozícióját erősíteni. A következő kitűnő 
alkalom erre a szeptember 29-én, Bécs-
ben megrendezésre kerülő VI. Nagy 
Magyar Turizmusnap, ahol az osztrák 
turisztikai szakma előtt debütálnak a 
flyerek.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Közép-dunántúli Regionális Marketing 
Igazgatósága a nyár folyamán 3 új tematikus kiadványon dolgozott, 
melyből kettő a magyar mellett német nyelven is kiadásra kerül.

Új kiadványok a 
Közép-Dunántúlról 

A mAGyAr turisztiKAi ÜGynöKséG Kdr mArKetinG 
igAzgAtóságánAK értéKtErEmtő OldAlAi
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21. alkalommal érkeztek együttesek 
Székesfehérvárra, hogy hagyományai-
kat, zenéjüket, játékaikat, táncaikat el-
hozzák a Királyi Város közönségének 
augusztus 17-21. között. 
A táncosok felvonulása és mini-bemu-
tatói után idén a Zichy-színpad adott 
otthont a nyitó gálának. A programok 
ezt követően folyamatosan zajlottak a 
Belvárosban a Fesztivál Ligetben, s a 
Malom utcai Táncház épületében. Hogy 
a gyermekjátszó-foglalkozások, zene-
kari térzenék, zenepavilonos fellépések, 
szabadtéri színpadi esték, nemzetközi 
folkestek és táncházak, gasztronómi-
ai barangolások közül kinek melyik a 
kedvenc programja, az már változó, de 
az általános vélemény az, hogy „Egyik 
jobb, mint a másik!”

Juhász Zsófia, a táncegyüttes vezető-
je és Majoros Andor művészeti vezető 
évről évre azon dolgozik, hogy a fellé-
pők válogatása révén, a világ népeinek, 
hagyományos kultúrájának megismer-
tetése” cél megvalósuljon. Szempont, 
hogy legyenek egzotikus táncosok, de 
az is, hogy régen látott csoportokat hív-
janak meg, ugyanakkor a határon túli 
területek népszokásai se felejtődjenek 
el. A hagyományosnak mondható ele-
mek mellett más nemzetközi fesztiválok 
tapasztalatait is felhasználják a szerve-
zés során, így mindig frissülő és meg-
újuló elemekkel színesedik a paletta.
A házigazda Alba Regia Táncegyesület 
generációkat okított a magyar kultúra 
megőrzésére. Nincs olyan székesfehér-
vári család, amely valamilyen módon 

ne kötődne hozzájuk. Ez a rendezvény-
sorozat még szorosabbra fűzi a szála-
kat, hiszen az utánpótlástól a szenior 
csoporttal bezárólag minden korosztály 
megmutathatja tudását a fellépéseken, 
de a táncházban, s a nézőközönség so-
raiban egyaránt ott vannak a hajdani 
táncosok. 
A város kulturális életében ez volt 
gyakorlatilag az alap rendezvény. 
Brájer Éva alpolgármester fogalmazta 
meg azt az önkormányzati szándékot, 
hogy a nemzetközi barátságot építő 
néptánctalálkozó és az augusztusi nem-
zeti ünnepkör köré szerveződjék egy 
többnapos programsorozat – immár 10 
napnál tartunk! 

Dr. Göde Andrea 

Szlovákia, Baszkföld, Grúzia, Indonézia, Moldávia, Argentína, Horvátország mellett Erdély, Felvidék, Vajdaság 
táncosai érkeztek Székesfehérvárra a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválra az Alba Regia Táncegye-
sület meghívására. 

Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál

Tánckavalkád Fehérváron

Grúz szépség a felvonuláson

A vendéglátó Alba Regia Táncegyüttes nyitó produkciója

Az indonéz rizsszedés motívum néha tányértöréssel is 
járt… 



hogy a nézőközönség megtöltötte a szín-
háztermet. Az eseményen a házigazda 

tataiak mellett részt vettek tatabányai, oroszlányi, 
kőszegi, budapesti (Vasas, MTS), székesfehérvári 
öklözők, a nemzetközi jelleget pedig a felvidé-

ki Galánta sportolói biztosították. A bemutató 
küzdelmek mellett sor került a Közép-dunántúli 
Regionális Központ - Galánta nemzetközi csapat-
bajnoki összecsapásra is, melyet szoros mérkőzé-
sen a hazaiak nyertek. A hosszúra nyúlt délutánt 
két profi találkozó zárta, mindkettő kiütéssel vég-
ződött. Először a kisváltósúlyú Csereklye Attila 
tett pontot a negyedik menetben egy hatalmas 
KO-val a Somogyi János elleni mérkőzésre. Ezt 
követően Szlovák Bajnoki Címmérkőzésen Máté 
Ádám technikai KO-val diadalmaskodott Kana-
las Dávid ellen az első menetben.

nagysikerű lovagi játékok
Várgesztes - Nyolcadik alkalommal népesült 
be az impozáns vár szomszédságában elterü-
lő várrét a festői szépségű vértesi faluban.  Aki 
szeptember 10-én, szombaton ellátogatott a 

már hagyományosnak mondható rendezvény-
re az nem csalódott, hiszen egy páratlan idő-
utazásnak lehetett a részese. Köszönhetően a 
hagyományőrző produkcióknak, szinte kézzel 
fogható volt a múlt. A korabeli viseletek és har-
cászati bemutatókat látva a szemünk előtt ele-
venedett meg a történelem. A hagyományőrző 
rendezvényre kilátogatott Czunyiné dr. Berta-
lan Judit országgyűlési képviselő és dr. Veres 
Zoltán megyei jegyző is.
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Megnyitó

Megnyitó – Dr. Cser-Palkovics András köszöntője 

Argentín forgatag 

A Zichy-színpad előtti nézőtér mindig zsúfolásig megtelt 

F
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2013-ban elsőként a Szent Korona ké-
szült el, ezt az Országalma követte, s 
most a kard átadása is megtörtént. A 
tárgyakat a kézműves és ötvös mun-
kákban nagy tapasztalattal rendelkező 
Metal-Art Nemesfémipari Zrt. hozta 
vissza a múltból úgy, hogy az általános 
művészettörténeti háttéren túl az anya-
gok, szerszámok, hajdani technikák ku-

tatásában is részt vállaltak a hitelesség 
érdekében.
A kard 16. századi velencei munka.  A 
magyar koronázási szertartásrendben 
két szerepet is játszott. A koronázási 
templomban való suhintásokkal az or-
szág birtokba vételét jelezte az uralko-
dó. A koronázási dombon a négy égtáj 
felé vágás pedig azt jelentette, hogy 

minden támadástól megvédi országát. 
A koronázási jelvények közül még a jo-
gar hiányzik, de már nem sokáig, mert 
ezt is megrendelte a város. A városhá-
za első emeletén kiállított műtárgyak 
azonnal népszerűek lettek, számos láto-
gatót vonzva. 

Dr. Göde Andrea 

Székesfehérvár MJV törekvése, hogy a koronázó városhoz és történelmi múltunkban betöltött szerepünkhöz 
méltóan itt legyenek jelen a koronázási jelvények hű másolatai. 

Újabb műtárggyal gazdagodott Fehérvár

Koronázási kard 

A technikai kihívások egyike: a pengén található sérülést is meg 
kellett jeleníteni

Dr. Szalai Gábor vezérigazgató átadja a kardot dr. Cser-Palkovics 
András polgármesternek

A családi ház, társasház, középü-
let, panel- és műemlék felújítás ka-
tegóriában meghirdetett építőipari 
pályázatot szakmai zsűri bírálja el, 
a kategóriánkénti díj nettó 1 millió 
forint. A kiíró Baumit, a családi ház 
kategóriában a nagyközönség szá-
mára közönségszavazást is szervez.
Szeptember 30-ig a www.
e v h o m l o k z a t a . h u /
kozonsegszavazas oldalon három 
épületre adhatja le mindenki a vok-
sát. A legtöbb szavazatot elnyert 
épület tulajdonosa és a pályázatot 
benyújtó építész és/vagy kivitelező 
oklevelet kap. Az Év Homlokzata 
2016 pályázat eredményhirdetése 
november 3-án lesz. 

A Baumitról
A Baumit az osztrák Schmid 
Industrie Holding tagjaként 30 or-
szágban van jelen és közel 3 ezer 
munkatársat foglalkoztat, 2015-ös 

árbevétele 940 millió euró volt. A 
vállalat fő profilja a homlokzati hő-
szigetelő rendszerek, színes vakola-
tok, hidegburkolati ragasztók, vala-
mint aljzatképző anyagok gyártása 
és forgalmazása. 
A Baumit első külföldi leányvál-
lalata 1990-ben Magyarországon 
alakult meg, és az elmúlt években 
meghatározó építőanyag gyártóvá 
vált. A Baumit Kft. négy gyárat üze-
meltet Magyarországon: Alsózsol-
cán, Dorogon, Pásztón és Visontán, 
cégközpontja Dorogon található. A 
Baumit Kft. 2015-ös árbevétele 15,3 
milliárd forint volt, és éves átlagban 
176 munkatársat foglalkoztatott. 
A magyar vállalat az elmúlt évek-
ben társadalmi felelősségvállalási 
programjának keretében többek 
közt támogatta az Országos Mentő-
szolgálatot, valamint alapítója és fő 
támogatója az Év Homlokzata építé-
szeti pályázatnak.

Több mint 250 nevezés érkezett az Év Homlokzata pályázatra, melyet öt kategóriában írt ki építészeknek és 
kivitelezőknek a díj alapítója és támogatója, a Baumit. 

Szavazzon a legszebb családi házakra!

Év Homlokzata pályázat






