




3

Regio Regia
A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja

XVII. évfolyam 128. szám
http://www.regioregia.hu

Kiadja: 
Regio Regia Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971

Felelős kiadó: Cseh Teréz, ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly
Lapigazgató: Trencsényi Tibor

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

Szerkesztőségi asszisztens: 
Dr. Révészné Dévényi Zsóka

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

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

Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán

Nyomda:
Pátria Nyomda
1117 Budapest, Hunyadi János út 7.
www.patria.hu

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek 
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074

T    A    R    T    A    L    O    M

Dunaújváros a fejlődés útján .................................................5. oldal

Pápán bátrabban tervezhetnek ...........................................6-7. oldal

Komárom történelmi időket él ..............................................8. oldal

A metángáz energiát is biztosít ............................................. 9. oldal

Tata, az esküvőváros ........................................................10-11. oldal

Kisváros nagy tervekkel .......................................................12. oldal

Az ingatlan új funkcióját még keresik ................................13. oldal

Pályázati döntésekre vár Almádi ........................................ 14. oldal

Grundfos GO – a jövő szakembereiért .......................... 16-17. oldal

Minden igényt kielégítő kínálat .....................................18-19. oldal

Képzések az Edutus Főiskolán ...................................... 20-21. oldal

A Lego Robot Komáromban ...............................................22. oldal

Jövőt meghatározó összefogás .............................................23. oldal

KISZÖV Szakmai konferencia ...........................................24. oldal

Raktárcsarnokot avatott a Trans-Sped ..............................25. oldal

Nagyadózók köszöntése .......................................................26. oldal

III. MOST FESZT - 2017 ....................................................28. oldal

Bemutatkozik a Bogányi-zongora is ................................... 29. oldal

Saját kertből saját zöldség! ...................................................30. oldal

Katona Géza birkózó edző .................................................. 31. oldal

„Egymást szolgálva szabaddá válunk” ..........................32-33. oldal

Duplájára nőtt a Lencse- és Hurkafesztivál ......................34. oldal

„Mondottam ember…”
Minden év máshogy kezdődik. Volt, amikor le-
mondó legyintéssel intéztük el a ránk váró idő-
szakot, volt, amikor örültünk. Most a bizakodás 
érzése fogalmazódik meg interjúalanyainkban. 
Az önkormányzatok TOP-os pályázataik pozi-
tív elbírálásában bíznak, a gazdaság szereplői a 
duális képzés sikerében, mások rendezvényeik, 
ötleteik megvalósulásában.

Talán nem is lesz olyan rossz év ez a 2017-es. A 
világban zajló események úgy tűnik, hazánk 
malmára hajtják a vizet. A nagypolitika egy má-
sik szint, maradjunk a saját berkeinkben. Végre 
bezárt a városlakóknak oly sok gondot okozó 
bicskei befogadó állomás, a munkanélküliség 
gyakorlatilag minimális, sőt jelentős hiány mu-
tatkozik még a betanított munkát igénylő válla-
latoknál is.

Fantasztikus fesztiválok előkészítésén dolgoznak a szakemberek, a szocialista ipar által 
tönkretett Tatai-medence élővizei pedig hatalmas lendülettel törnek újra elő. Újabb és újabb 
befektetők érkezésével régi, tradicionális vállalkozások kerülhetik el a csődöt, béremelé-
sekről, adócsökkentésekről szólnak a hírek.

Apró, hátrányos helyzetben élő gyerekek sajátíthatják el a számítástechnika, a programo-
zás alapjait, bőkezű szponzorok állnak az ügy mellé. A játszva tanulni, tanulva játszani 
elképzelése lassan testet ölthet.

A Közép-Dunántúl cégei, vállalatai komoly sikereket aratnak szakmai kiállításokon, vásá-
rokon, bátran tervezik a jövőt, hit és remény árad a vezetők szavaiból. Ahogy Madách Imre 
írta: „Mondottam ember küzdj, és bízva bízzál!” Így legyen.

Veér Károly

AJÁNLÓ

ÖNKORMÁNYZAT
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Önkormányzat

Brusznyai, a szelíd forradalmár

Koszorúzással és gyertyagyújtással emlékeztek meg Veszprémben Brusznyai Ár-
pádra az '56-os hős halálának évfordulóján, ahol Rainer Pál történész méltatta 
a szelíd forradalmárt.  „A sors furcsa fintora, hogy a Kádár János vezette mun-
káspárt éppen azokat büntette leginkább az ’56-os forradalom bukása után, 
akikért elvileg létrejött a párt: munkásokat és parasztokat – fogalmazott Rai-
ner Pál történész a Brusznyainak emléket állító szobornál állva. – Mintegy 230 
honfitársunkat végezték ki a kádári konszolidáció ideje alatt, 30-40 prominens 
személyt leszámítva zömmel kisembereket.”

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

Dunaújváros  
A közeljövőben számtalan fejlesztési 
program valósulhat meg Dunaújváros-
ban, melyek eredményeként a Duna-parti 
település olyan modern ipari várossá vál-
hat, amelynek lakói, valódi polgári élet-
minőséget érhetnek el.

Cikkünk a 5. oldalon

Tata 
Izgalmas volt az elmúlt két év, mert az 
előző EU-s időszak vége és a következő 
ciklus eleje esett rá. Néhány nagyon szép 
projektet tudtunk lezárni, és újakat előké-
szíteni, ami nem olyan látványos munka.

Cikkünk a 10. oldalon

„Pápa a szocialista iparszerkezet átalakulásából nettó vesztesen került ki. Az elmúlt öt év-
ben nagyon sok változás történt, jelentős beruházásokra került sor, elsősorban az autóipar 
területén. Ma gyakorlatilag teljes a foglalkoztatottság, sőt komoly munkaerőhiány alakult 
ki, nemcsak a szakképzett, hanem a betanított munkaerő tekintetében is.”

Dr. álDozó tamás
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– Mi olvasható ki ma Dunaújváros költ-
ségvetéséből?
– Az előző évi maradvánnyal kiegészítve 
több mint 18 milliárd forintból gazdálkod-
hatunk, saját illetve állami forrásból, ebből 
jut városüzemeltetésre – idén már 1,5 milli-
árdos, megemelt kerettel - és fejlesztésre is. 
Hitelre, új adónemekre nincs szükségünk.
– Az intézményrendszer működtetése – 4 
milliárd forintból, melynek felét saját for-
rásból álljuk – szerteágazó feladat. Bölcső-
déinkben minden 3 év alatti kisgyermek 
elhelyezését vállalni tudjuk. Ugyan így – ál-
lami segítség mellett - biztosítjuk továbbra 
is a gyermekétkeztetést, beleértve a szüni-
dei időszakot is. Szociális feladatainknak a 
segélyezéssel és az intézmények fenntartá-
sával teszünk eleget. Önként vállalt feladat-
ként idén is segítjük az időskorúakat pénz-
beli támogatással, illetve a családoknak 
iskolakezdési támogatást nyújtunk.
– Kulturális feladatainkat intézményeinken 
keresztül látjuk el. A színház, a könyvtár, a 
múzeum, a Munkásművelődési Központ – 
plusz pályázati forrásokat is előteremtve – 
kifejezetten igényes, nívós programokkal, 
szórakozási lehetőségekkel várja a polgáro-
kat.
– A helyi kulturális élet meghatározói azok 
a ma már jól ismert, hagyományosnak 
mondható nagyrendezvényeink, amelyek 
tömegeket vonzanak: Parázs-Varázs Grill-
parti, Ezer Lámpás Éjszakája, Petőfi Mű-
vészeti Liget, Rockmaraton, Augusztális, 
Advent 4 hete, Szilveszteri Utcabál. A du-
naújvárosiak örömmel látogatják ezeket az 
igényes programokat.

– Emeljünk ki néhányat a tavalyi év beru-
házásai, felújításai közül!
– Mind a tíz körzetünket érintette járda-
felújítási programunk, de ezek közül ki-
emelném a Vásártér, és az erdei tornapálya 
csapadékvíz-elvezetését, illetve a térköves 
park kialakítását a zeneiskola mellett. Ezen 
túlmenően számos parkolónk is megújulha-
tott, új gyalogátkelőhelyeket hoztunk létre.

– Az intézményfejlesztés te-
rén is voltak előrelépéseink: 
bútorokat cseréltünk több is-
kolánkban, középiskolai kol-
légiumainkban, tetőfelújítást 
és nyílászárócserét hajtottunk 
végre a zeneiskolában, vala-
mint felújítottuk az MMK épü-
letét.
– Fontosnak tartjuk a 
szaunapark kialakítását a 
Szalki-szigeten, illetve sport-
létesítményeinket érintően az 
uszoda állagmegóvási munkáit 
és a kézilabdacsarnok tetőszi-
getelését.

– A város két nagy intézménye 
– az egyetem és a kórház – is 
jelentős hatással volt 2016-
ban Dunaújváros életére, jö-
vőjére nézve. Milyen előrelé-
pések történtek?
– Dunaújváros 2016. január 1-jétől egye-
temi várossá lett. Büszkék vagyunk arra, 
hogy főiskolánkból ma már az alkalma-
zott tudományok egyeteme lett, olyan ok-
tatási intézmény, mely nyitott a jövő, az 
elektromobilitás kutatási és képzési irányai 
felé.
– Óriási előrelépés az is, hogy a kormány se-
gítségével az egyetem megszabadult a leg-
nagyobb terhet jelentő Campus projekttől, 
és már megkezdték a többi projekt kiváltá-
sának előkészületeit. Ezek 900 millió forint 
megtakarítást jelentenek az egyetemnek.
– Ugyancsak büszkék vagyunk a Szent Pan-
taleon Kórház - Rendelőintézetre is, mely 
2016-ban elnyerte a Kiváló Városi Kórház 
elismerést, és az itt zajló gyógyító munkát 
dicséri, hogy az intézmény elnyerte a Sem-
melweis Egyetem Gyakorló Kórháza címet.

– A „Modern Városok Program” – melyre 
vonatkozóan a szerződést már aláírták a 
kormányzattal - alapvetően meghatároz-
za Dunaújváros életét. Milyen forrásokat 

tartalmaz mindez, és melyek a megállapo-
dás főbb pontjai?
– A tervezett beruházások összértéke meg-
haladja a 30 milliárd forintot. A polgári élet-
minőséget javító komoly beruházások kö-
zött lesz az uszoda, a sportcsarnok, a radari 
sporttelep, az arborétum felújítása, illetve 
egy városi szálloda építése. A gazdaságfej-
lesztés, a modern ipari város megteremtése 
érdekében pedig áruforgalmi csomópontot 
alakítunk ki, a Nemzeti Autóbuszgyártás 
Cselekvési Program keretében lecseréljük 
az elöregedett helyi autóbusz állományt, 
illetve felújítjuk a térség úthálózatát, hogy 
javuljanak a munkába járás feltételei. Ren-
deződött a program keretében a zöld SZTK 
ügye, melynek épületét megvásároltuk. 

– Minden más eszközt is igyekszünk meg-
ragadni Dunaújváros fejlődése érdekében. 
12 programra pályáztunk a TOP keretében, 
valamennyi pozitív elbírálás alá esett, így 
összesen 785 millió forint támogatást nyer-
tünk el. További látványos fejlődés elé néz 
tehát városunk a közeljövőben.

-réz

A közeljövőben számtalan fejlesztési program valósulhat meg Dunaújvárosban, melyek eredményeként a Duna-parti 
település olyan modern ipari várossá válhat, amelynek lakói, valódi polgári életminőséget érhetnek el. A stabil város-
üzemeltetés, a kötelező és önként vállalt szociális feladatok, az intézményrendszer sikeres működtetése mellett jelentős 
összegek jutnak majd városfejlesztésre – erről számolt be lapunknak Cserna Gábor, polgármester.

Modern ipari város, polgári életminőség megteremtése a cél

Dunaújváros a fejlődés útján
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– Milyen folyamatok zajlottak a közel-
múltban, a város gazdasági életében?
– Pápának közel két évtizeden át az volt a 
problémája, hogy jelentős számú volt a vá-
rosból eljáró dolgozó, és viszonylag kevés 
volt a beruházás. A szocialista iparszer-
kezet átalakulásából mi nettó vesztesen 
kerültünk ki. Az elmúlt öt évben nagyon 
sok változás történt, jelentős beruházá-
sokra került sor, elsősorban az autóipar 
területén. Ma gyakorlatilag teljes a foglal-
koztatottság, sőt komoly munkaerőhiány 
alakult ki, nem csak a szakképzett, ha-
nem a betanított munkaerő tekintetében 
is. A pápai foglalkoztatási körzetben 2016 
decemberében mindössze 997 álláskereső 
volt, ez 2,3%-ot jelent. Utoljára ennél jobb 
adatot 1991 nyarán jegyeztek fel. Korábbi 
nagy foglalkoztatónk, a Johnson Controls 
átalakult, az új többségi tulajdonos egy 
kínai befektetőcsoport, és a céget jelenleg 

Yanfeng Hungary Automotive Interior 
Systems Kft.-nek hívják. Ez a társaság igen 
nagy beruházásokat hajt végre, jelenleg 
egy 14ezer m2-es üzemcsarnokuk épül, 
ahol július 1-jétől kezdődik a termelés. Már 
a kétezret is meghaladja azoknak a mun-
kavállalóknak a száma, akik ott találtak 
álláshelyet. Más autóipari beszállítók is 
jól teljesítenek. Nem szabad elfelejteni azt 
sem, hogy a pápai bázisrepülőtéren óriási 
beruházásokat hajtottak végre. A megújult 
reptér a katonai logisztikát szolgálja, és na-
gyon fontos a város számára, hiszen közel 
ezren dolgoznak ott, és sok a betöltetlen 
álláshely is. A Boeing Hungary Kft. a har-
madik legnagyobb adófizetőnk.

– Hosszú idő után lezárult a nagy múltú 
Pápai Hús ügye is. Mi újság a cég háza 
táján?
– Pápa szempontjából stratégiai jelentősé-

gű, hogy a Pápai Hús felszámolása 2016 
november végén lezárult, a felszámolás-
ban értékesítésre felkínált vagyontömeget 
egy Honkongban bejegyzett, ám tajvani 
tulajdonban lévő társaság megvásárolta, 
és december 1-jétől működteti a most Pá-
pai Hús Kft. néven működő céget. Ezzel 
egy hosszú kálvária ért véget, mely az 
önkormányzat részvételével, közremű-
ködésével, érintettségével zajlott, hiszen 
mi voltunk a tulajdonosai egy ideje a tár-
saságnak. Azonban az látszott, hogy az 
önkormányzat nem képes tulajdonosként 
viselkedni egy ekkora cég esetében, nem 
volt lehetőségünk arra, hogy beruházá-
sokat hajtsunk végre, illetve forgótőkét 
biztosítsunk a folyamatos termelés biz-
tosításához. Az új tulajdonos tőkeerős, a 
rendszerváltás óta először van olyan gaz-
dája a társaságnak, akinek van pénze. A 
dolgozókat gyakorlatilag hiánytalanul át-

Pápa azon települések közé tartozik, amelyeknek van egy kis mozgástere a helyi adóbevételnek köszönhetően. Nem 
olyan gazdagok, mint a nagyobb iparvárosok, de egyre számottevőbb a helyi iparűzési adóbevételük. Ez egyrészt az je-
lenti, hogy feladataikat egy kicsit bátrabban tervezhetik minden évben, másrészt pedig azt, hogy a helyi gazdaság folya-
matosan erősödik, ezáltal egyre nagyobb adóbefizetésre képes, és egyre magasabb jövedelmeket tud biztosítani az itt 
élőknek. Dr. Áldozó Tamás polgármesterrel beszélgettünk az elmúlt évek eredményeiről, és az önkormányzat terveiről.

Huszonhat éves mélyponton a munkanélküliségi ráta

Pápán bátrabban tervezhetnek

ÖNKORMÁNYZAT
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vette, 680 fővel kezdődött el a termelés, és 
további létszámbővítést terveznek. A meg-
felelő számú sertés most rendelkezése áll, 
és olyan heti vágásszámokhoz közelítenek, 
ami nagyon régen, talán 15 éve volt. Nyil-
ván az új kínai tulajdonos egyben piaco-
kat is hozott, hozhat. Amennyiben a Pápai 
Húsnak sikerül a lábát megvetnie a távol-
keleti piacon, akkor nem lesz annyira ki-
szolgáltatva a nagy multiknak, mint a leg-
utóbbi időkben. Mi most úgy látjuk, hogy a 
cég története pozitív irányba fordul.

– Hogy alakult a város adóbevétele?
– 2011-ben 938 millió forint volt az ipar-
űzési adóbevétel, ez 2016-ra 1,347 milliárd 
forintra emelkedett. Tavaly bevezettünk 
egy új adót, nem feltétlenül a népszerűsé-
get keresve. A kommunális- és a telekadó 
esetében úgy láttuk, hogy a tartós, fenn-
tartható működéshez Pápának szüksége 
van a polgárok áldozatvállalására is. Most 
mindennek köszönhetően van a városnak 
valamennyi mozgástere. Ez arra elegendő, 
hogy az önként vállalt feladatainkat telje-
sítsük. Ilyen például a bentlakásos szociá-
lis otthoni elhelyezés, vagy az Eszterházy-
kastély üzemeltetése. 
– Ezen túl arra fordítottunk figyelmet, 
hogy a városgondnokságot az elmúlt 
években megújítsuk. Új a vezetés, megfe-
lelő minőségű eszközökhöz – traktorok, 
járművek, fűnyírók, stb. – jutottak, így 
elvárható a munka minőségének javulása 
is. Ez már látszik a városképen, a virágo-
sításon. A Pápai Városfejlesztő Kft.-n belül 
létrehoztunk egy brigádot, mely járdát is 
tud építeni. Tagjai részben egy korábbi 
romaprogram keretében képzett emberek, 
és 1,5-2 éve ott dolgoznak mind a négyen. 
Ez jó, mert ez a négy család is kikerült ab-
ból a körből és mélyszegénységből, ami-
ben korábban élt. A Kft-től rendeljük meg 
tehát elsősorban a járdaépítéseket, és nem 
pedig valamilyen külsős cégtől. Azt kell 
látni, hogy a város nem állhat fejlesztések 
sorozatából, hanem a meglévő infrastruk-
túrát üzemeltetni is kell a jó gazda gon-
dosságával. Ez sok feladatot jelent, hiszen 
az infrastruktúra amortizálódik, pótolni 
kell elemeket, karban kell tartani.
– Még egy jelentős változás volt tavaly: a 
Pápai Termálvízhasznosító Zrt.-nek – ez a 
Várkert fürdő működtetője – mostanra a 
magyar állam (49,98%) és az önkormány-
zat (50,02%) a tulajdonosa. A fürdő ko-
rábban abból a körből nem tudott kitörni, 
hogy hiába fizette már 15 éve a beruhá-
zási (devizaalapú) hiteleit, gyakorlatilag 
ugyanazon a szinten maradt, mint amikor 
felvette, ötszázmillió forint volt a tartozá-
sa.  A magyar állam tavaly úgy döntött, 
hogy a tőketartozás kifizetésére fedezetet 
biztosít, és egy kormányhatározattal mi 
ezt a pénzt megkaptuk. Törzstőke-emelés 

formájában bevittük a cégbe, és visszafi-
zettük a hiteleket. A Zrt. így ma beruházá-
si hitelek nélkül tervezheti a jövőt. Én úgy 
látom, hogy az új vezérigazgató nagyon 
sok pozitív folyamatot indított el, tehát a 
fürdő megújulása folyamatos.  Szerintem 
ez a közönség elismerését is kivívta, a lá-
togatók száma továbbra is a 250 ezer fő kö-
rül van évente.

– A múlt után beszéljünk a jövőről. Mi-
lyen pályázataik várnak elbírálásra?
– A TOP keretében gyakorlatilag majdnem 
minden kiírásra adtunk be pályázatot, de 
más olyan lehetőséget is látunk, amin 
részt vettünk, vagy szeretnénk részt ven-
ni. Amik előttünk állnak, azok például az 
EFOP-os kiírásokban találhatóak. Nézzük 
a legfontosabb csapásirányokat! A Zöld 
Város kiírásra hangsúlyosan figyeltünk, 
mert nagyon nagyok a zöld területeink, 
amiket meg kell újítanunk ennek kereté-
ben. Ugyancsak fontos a rozsdaövezetek-
be ágyazott zöldövezeteinket érintő barna-
mezős területek rehabilitációja. Erre közel 
1,7 Mrd-os pályázatot állítottunk össze. 
A közlekedésbiztonsági beruházások kö-
zött szeretnénk több gyalogátkelőhelyet, 
települési bevezetőt, településkaput meg-
építeni, illetve egy körforgalmat a Várkert 
út és a Szent István út túlterhelt kereszte-
ződésében. Szeretnénk a csapadékvíz el-
vezető rendszereink közül a város északi 
részén lévő területeken több beavatkozást 
végrehajtani. Ezek részben a Pápai Hús 
környéki régi Tapolca medret érintenék, 
részben pedig a ma is élő Bakony-ér me-
der szabályozását. A pápai ipari parkban 
nagyon sokan dolgoznak, ez egy valósá-
gos, működő iparterület. Annak a régi ré-
sze is, ami az orosz laktanya volt, és az új 
is, ahol az új üzemek vannak, elsősorban 
a Yanfeng és a Hirtenberger, de több más 
vállalat is ott található. Ma már úgy látjuk, 
hogy az oda való eljutás keresztmetszetén 
kell bővíteni. Szükséges kerékpárutat épí-
teni, az autóbusz forgalom pedig akkora 
lett, hogy megállót és autóbusz fordulót, 
valamint parkolókat kell csinálni. A régi 
főút is teljes rekonstrukcióra szorul, mert 
az előző évek beruházásai során a nagy 
tömegű járművek gyakorlatilag teljesen 
szétjárták, valamint a hiányzó közúti 
kapcsolatokat kell megteremteni az ipari 
parkon belül. Pályáztunk bölcsődeépítés-
re, és a Huszár lakótelepi orvosi rendelőt 
szeretnénk felújítani, ahol hat praxis is 
működik. A szociális alapszolgáltatások 
infrastruktúráját is szeretnénk bővíteni. A 
valamikori véradó állomás szerepét betöl-
tő háromszintes, városképet meghatározó 
ma üres épületet újítjuk fel, ahol a fogyaté-
kosok nappali intézetét tudnánk elhelyez-
ni, illetve a Család- és Gyermekjóléti Köz-
pontnak adna otthont. Természetesen mi 

is pályázunk a foglalkoztatási paktumra, 
bár azt érzékeljük, hogy nem túl nagy tö-
megű a megszólítható, tovább képezhető 
ember. A decemberi adatok alapján Pápa 
a Veszprém megyei tíz foglalkoztatási 
körzet közül a negyedik helyen áll, olyan 
iparterületeket, iparvárosokat előzött 
meg, mint pl. Ajka kistérsége. A helyi kö-
zösségek művelődési tereinek megújításá-
ra is van pályázatunk.
– Összességében nagyjából egy tízmilli-
árd forint értékű pályázati csomagot állí-
tottunk össze. Ebből reményeink szerint 
7-8 milliárdot el is nyerünk. Mi azt vizi-
onáltuk, hogy az önkormányzat 2019-re – 
tehát ebben a ciklusban – 10 Mrd forintnyi 
pályázati forrást tud majd felhasználni, 
vagy kezdi meg a felhasználását. Nagy 
örömünkre a református egyház külön-
böző kormánydöntéseknek köszönhetően 
szintén forrásokhoz jutott. Ennek köszön-
hető a régi református templom felújítása, 
illetve a Református Kollégium megújítá-
sának megkezdése.
– Az ugyanilyen nagyságrendű városok-
hoz hasonlóan a helyi közlekedési infra-
struktúra állapota borzasztó. Alig van új, 
vagy megújított út a városban. Most több 
forrásból lesz lehetőségünk arra, hogy 
ezen az állapoton elkezdjünk javítani. Eh-
hez készítettünk egy tanulmányt, az utak 
állapotáról és a beavatkozások szükséges-
ségéről. A tanulmány a legsürgősebben 
szükséges munkákat számba véve 1,3 Mrd 
forint elkülönítését látja azonnal indokolt-
nak, és utána a folyamatos útkarbantartás 
költségeit számolja. Most a kormány dön-
tése alapján 650 MFt-ot kapott év végén 
Pápa, amit kifejezetten a helyi közlekedési 
infrastruktúra javítására szeretnénk fordí-
tani. Tehát a pénz fele megvan, köszönjük 
Kovács Zoltán államtitkár úr, és a kor-
mány közreműködését. A másik forrásunk 
a Vízmű vízi közművek rekonstrukciójára 
fordítható pénze. A mi számlánkon gyű-
lik bérleti díj formájában, de csak gördülő 
fejlesztési terv alapján, vízműves beruhá-
zásokra fordítható. A vízi közmű csere azt 
jelenti, hogy utána a burkolatot is meg kell 
csinálni, tehát nekünk ezt a kettőt össze 
kell hangolni: a saját 650 milliónk elköl-
tését, és a vízműves forrásokat. Van tehát 
remény arra, hogy előrelépés legyen ezen 
a területen is. Ez egy nagyon hosszú időn 
keresztül tartó, és nagyon sok pénzt igény-
lő feladat. Ez az első lépés. Úgy gondolom, 
ha Pápán ebben a pillanatban kifogástalan 
állapotba szeretnénk hozni az úthálózatot, 
akkor 5 Mrd-ot lehetne rákölteni. Mindig 
ehhez képest kell mérni a feladatot, és ha 
az 5 Mrd-ot elköltöttük, utána minden év-
ben 150-200 milliót az állagmegóvásra kell 
fordítani, és akkor lennének olyan minősé-
gi útjaink, mint Németországban!

Veér Károly 
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Stabil, kiegyensúlyozott 
költségvetés
– Már január végén – egyhangúlag – el-
fogadott költségvetéssel indulhattunk, 6 
milliárdos főösszeggel. A bevételi oldal 
három pillérre épül. Egyrészt a helyi adó-
bevételekre támaszkodhatunk, itt a tava-
lyi 2 milliárdhoz képest 100-200 milliós 
többlettel számoltunk. Optimizmusunkat 
az ipari parkba érkezett új befektetőkre, 
illetve a város vállalkozásainak pozitív 
visszajelzéseire alapoztuk. A második 
nagy egységet az államtól kapott műkö-
dési támogatások adják, melynek összege 
szerencsére nem változott, annak ellenére, 
hogy egy jelentős tétel, az iskolák üzemel-
tetése elkerült tőlünk. Így itt is többletünk 
keletkezett, amiért külön köszönet illeti a 
kormányt. A harmadik nagy forrást az ér-
tékesíthető önkormányzati vagyontárgyak 
adják. Itt is jó hírrel szolgálhatunk: ha min-
den jól megy, idén valamennyi szabadon 
álló zöldmezős területeinket értékesíteni 
tudjuk az ipari parkban. A fejünk tehát 
olyan kellemes dolog miatt fájhat csupán, 
hogy hol folytassuk a bővítést.
– Kiadási oldalon az egyik legnagyobb té-
telt a jogszabályban előírt személyi juttatá-
sok, dologi kiadások, és egyéb kötelezettsé-
gek adják. Emellett több mint 1 milliárdos 
– még idén megvalósuló – fejlesztési-be-
ruházási tétel is szerepel a költségveté-
sünkben. Ennek nagy részét a víziközmű 
vagyonra fordítjuk. A tavaly júliusi extrém 
csapadék rávilágított a kitettségünkre ezen 

a téren, ezért most az ÉDV Zrt.-vel közösen 
megnyugtató módon szeretnék rendezni 
ezt a problémát.
– Az adósságkonszolidációban részt nem 
vett önkormányzatok támogatásából – 200 
millió forint értékben – infrastrukturális 
fejlesztéseket – járdák, utak, utcák felújítá-
sát – hajtunk végre.
– Továbbra is biztosított költségvetésünk-
ben az a kedvezményrendszer, amelyet a 
komáromiaknak eddig is nyújtottunk: a 70 
éven felülieknek ingyenes a szemétszállí-
tás, a gyerekeknek és a kismamáknak pe-
dig a buszbérlet. Ahol kisbaba születik, ott 
100 ezer forintos kelengyepénzzel segítjük 
az indulást, és a felsőoktatási ösztöndíj-
rendszerhez is csatlakoztunk, támogatva 
ezzel a komáromi gyerekek továbbtanulá-
sát. A Selye János Kórházzal is folytatjuk 
az együttműködést, vállalva a gyermekor-
vosi ügyelet, és a hétvégi-ünnepi sebészeti 
ambulancia költségeit.
– A kiegyensúlyozott, stabil költségvetés 
tehát sok téren előrelépést nyújt váro-
sunknak, illetve közvetlen támogatást az 
itt élőknek.

Történelmi léptékű 
fejlesztések
– Visszatekintve Komárom több évszáza-
dos történelmében, látható, hogy koráb-
ban is voltak nagy beruházások. Például 
az erődfejlesztés, ami 21 évig tartott. Most 
azonban 8-10 év alatt akár több tízmilli-
árdnyi fejlesztés valósulhat meg állami, 

uniós, és saját forrásból.
– 3 milliárdnyi plusz forrást várunk – po-
zitív döntés esetén - a TOP-os pályázata-
inktól, ezekről rövidesen várható a döntés. 
A határon átnyúló pályázataink szintén 
komoly előrelépéseket jelenthetnek, pél-
dául a közösségi közlekedés fejlesztésében 
Észak- és Dél-Komárom között. Elektro-
mos buszokat, és okos buszmegállókat ter-
veztünk. Döntést várunk TAO-s forrásból 
épülő sportuszodánkra is.
– A Limes Szövetség világörökségi címre 
pályázik a magyarországi Limes vonallal. 
A GINOP-os pályázat 1,2 milliárd forintos 
forrásainak két kiemelt helyszíne van: Ko-
márom és Dunaújváros. A 400-500 millió 
forint ránk eső részből egy fantasztikus 
látogatóközpontot terveztünk a MOL vá-
rosrészben, a gátépítés régészeti feltárása 
során előkerült régi fürdőrom fölé.
– Két nagy állami projekt is indul, melyek 
európai szinten is nagy jelentőségűek. Az 
egyik a Csillag Erőd felújítása, mely már 
elkezdődött, és ehhez kapcsolódik a Szép-
művészeti Múzeum szobormásolati park-
jának kialakítása is. Ez közel 7 milliárdos 
fejlesztés.
– A másik pedig az Új Duna-híd, melynek 
alapkőletétele várhatóan májusban lesz, 
most a pályázatok bírálata zajlik éppen. 
Hamarosan szemtanúi lehetünk tehát egy 
Duna-híd születésének, ami mérföldkő 
lesz nem csak Komárom, de Magyaror-
szág, és Közép-Európa életében is.

-réz

A múltba tekintve – és ehhez kitűnő apropót nyújtott Komárom város alapításának 750. évfordulója, melyet 2015-ben 
ünnepeltek – jól látszik, hogy ilyen rövid idő – 8-10 év – alatt Komárom városa még soha sem fejlődött ilyen óriási mér-
tékben, mint ami a közeljövőben várható – mutatott rá a leendő beruházások mértékére dr. Molnár Attila, polgármester 
évértékelő beszélgetésünk kapcsán.

Akár több tízmilliárd fejlesztési forrás érkezhet a Duna-menti kisvárosba

Komárom történelmi időket él
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– Természetesen a környékre is mennek se-
gíteni az embereknek. Van kihasználtság 
rendesen, biztonságot ad jelenlétük a bá-
bolnaiak számára.

– Emellett komoly előrelépés történt a bá-
bolnai termálvíz felhasználása ügyében 
is. Mikor lesz strand a városban?
– A bábolnai önkormányzat életében a 2016-
os év a felkészülés éve volt e tekintetben, 
ugyanis nagyon sokat áldoztunk a fürdő és 
strand terveinek elkészítésére. Az engedé-
lyezési tervek elkészültek, és folyamatban 
van ez az eljárás. 2016-ban az építkezés első 
szakaszaként a külterületen lévő termál-
vizet és gyógyvizet egy 2,5 km hosszú ve-
zetéken át behoztuk a Sportcsarnok mellé. 
Igazából ez lesz az a mintegy három hek-
táros terület, ahol megvalósul a beruházás. 
Ehhez kapcsolódva pályázunk barnamezős 
területfejlesztésre a TOP-os forrásokból egy 
szabadidőparkra, ami mintegy egy 7-8 hek-
táros terület, ehhez kapcsolódna a fürdő és 
a strand megvalósítása. Kiderült, hogy az 
egyik felhasználásra kerülő vizünk metán-
gázos, így még egy gázleválasztó kiserőmű-
vet is kell terveztetnünk, illetve kiviteleztet-
ni. Csak így hasznosítható a víz, de ez még 
pozitív is az életünkben, mert ezzel a rezsi-
költségünk, majd a működtetési költsége-
ink is csökkenthetőek lesznek. A metángáz 
felhasználható fűtésre, elektromos árammá 
is alakítható, így a strand és a fürdő rezsi-
költségét tudjuk csökkenteni, valamint a 
sportcsarnokba és az új főzőkonyhánkba is 
át tudjuk vinni a hőt távvezetéken. 

– Teljes mértékben önkormányzati beru-
házás lesz, vagy befektetőket is várnak? 
– Ezen utóbbihoz (metángáz leválasztó kis-
erőmű építése) is pályázati forrást veszünk 
igénybe, azonban jelen állapotban a fürdő 
és strand építése a tervek szerint kizárólag 
önkormányzati forrásból fog megépülni. 
Természetesen nem zárkózunk el egy idő-
közben felbukkanó befektető, beruházó 
személyétől, de jelen döntésünk szerint el-
kezdjük a munkát, és majd meglátjuk, mit 
hoz az élet. Tervezünk egy télen is üzemelő 
részt három medencével, kb. 250-300 fő be-
fogadóképességgel, nyáron pedig újabb há-
rom medence bekapcsolásával 500-600 főt 
tud vendégül látni a strand. Természetesen 
lesznek kiszolgáló létesítmények is, szau-
nák, masszázshelyiségek, étterem, kávézó 
és büfé. 

– Nagyjából a ciklus felénél vagyunk. Mit 
sikerült az eddigi terveikből megvalósí-
tani? 
– 2014-ben fogadtuk el a gazdasági progra-
mot. Örömmel mondom, hogy amit abban 
meghatároztunk, azt teljes egészében meg-
valósítottuk, a fürdő és a strand kivételével. 
Azt határoztuk meg, hogy a közvilágítást 
bővítjük azokon a helyeken, ahol ez hiány-
ként jelentkezett. Ez egyrészt gazdálkodó 
szervezetek általi igény volt az ipari park 
felé vezető részen, a Tárkányi úton, itt 2016-
ban megvalósult a közvilágítás kiépítése. 
Új utcánkban, a Kőrisfa utcában is elvégez-
tük a közvilágítás napelemes rendszerű 
kiépítését. Befejeztük egy új utca bitume-

nezését is, ahol idén házhelyeket fogunk 
kialakítani, és négy szolgálati lakást is épí-
tünk. Két gyalogjárdát, gyalogátkelőhelyet 
építettünk ki a főútvonalon, illetve a Jókai 
utcában, valamint az összes út és gyalogjár-
da kapcsolatot bababaráttá tettük. Új játszó-
teret is avattunk, és emellett elindítottunk 
egy programot a fásításra, növényesítésre 
a település egész területén. Először a Banai 
úti részen valósult ez meg. A lakosságnak 
az ültetést és a folyamatos gondozást kellett 
vállalnia, ez a növénytelepítési akció foly-
tatódni fog a következő 2-3 évben is. A sza-
badidőparki és strandfürdő fejlesztés még 
ebben az évben reményeink szerint elindul. 

– A kulturális célú beruházások hogy áll-
nak?
– Nálunk a könyvtár, a szabadidőközpont 
és a sportélet is egy intézményhez kapcso-
lódik. Sikerült elindítani a színházi prog-
ramjainkat, ez évente négy előadás nagy 
sikerrel, teltházasan. Emellett idős lakosa-
inknak a korábbi években megszokott ha-
gyományos rendezvényeinket is csináljuk. 
Idén is lesz Kukoricafesztivál, melyet már 
egyeztettünk a Ménesbirtokkal. Bízom 
benne, hogy az ő lovasversenyeikkel kiegé-
szülve egy új vonzerőt fogunk jelenteni itt 
a régióban, és a megyében. Fontos ez szá-
munkra, hiszen ha beruházásainkat emellé 
tesszük, akkor egyre több embert tudunk 
ide vonzani, és esetleg 2-3 napra itt is tar-
tani.

-oly

Bábolnán egy teljes éve üzemel a mentőállomás, már több ember életét megmentették, és segítettek rajtuk. Az itt élők 
büszkék rájuk, és a mentősök is jól érzik magukat a városban. Az önkormányzat Bábolnai mentőállomás feliratú pólót 
adományozott számukra – kezdte beszélgetésünket Dr. Horváth Klára, a település polgármester asszonya.

Végre megépülhet a strand és a fürdő Bábolnán

A metángáz energiát is biztosít

Új játszóteret avattak Bábolnán
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– Milyen eredményekről számolhatunk be 
az önkormányzati ciklus derekán?
– Elkészült a város hosszú évek óta egyik 
legfontosabb beruházása, megújítottuk a 
város főterét és környezetét. A Kossuth teret 
2015-ben, ádventi időben vehették birtokba 
a tataiak. Ez volt 2015 legnagyobb ajándéka, 
2016-é pedig az, hogy elkészült a város új 
sportcsarnoka a TAC által megszervezett 
TAO-s állami támogatással és az önkor-
mányzat önerejével. Sok más is történt per-
sze, például 2016-ban rendbe tudtuk tenni 
a Fényes Fürdőn a Grófi–tavat. Ez a város 
legnagyobb forrástava, ami napi 25-30.000 
m3, 20-22 fokos vizet bocsát ki magából a 
búvárok, a fürdőzők és a szaunázók legna-
gyobb örömére. Az elmúlt években sikerült 
a tóparti közvilágítást is megépítenünk, a 
Pötörke-malomtól most már az Építők Park-
jáig LED-es közvilágítás segíti a sétálókat és 
a bicikliseket, nem kell sötétben botorkálni-
uk. Az Ökoturisztikai Központ is teljesen 
beépült Tata életébe, és nemcsak a hozzánk 
látogatók, hanem a tataiak is nagy szám-
ban veszik igénybe. Igyekeztünk a tó körüli 
sportversenyeinket oda koncentrálni, így a 
tófutások, a szilveszteri futások már onnan 
indultak. Kulturális és céges rendezvények-
nek is helyet ad, legutóbb Szabó Szonja kiál-
lítása nyílt meg az épületben.

– Milyen fejlesztéseket terveznek a TOP-
os források segítségével?
– A Zöld város Program keretében pályáz-
tunk az Építők Parkja továbbépítésére. Egy 
nagy szabadidőpark kialakítását tervezzük, 
kisebb és nagyobbacska gyerekeknek ját-

szóterekkel, sportlehetőségekkel, és azok 
infrastruktúrájával. WC-blokkot, kerékpár-
tárolót, parkolót építünk, és végre megvaló-
sul a csapadékvíz elvezetése is. Ez tehát egy 
nagy, komplex pályázat. Egy másik nagy 
vállalásunk, hogy szeretnénk egy normális 
piacot Tatának, ami a környékbeli kisterme-
lőket méltóan tudja fogadni. Egy nagy főző-
konyha építését is tervezzük, és ehhez egy 
előkészítő üzem létrehozását, mely helyi 
termékeket használ fel. Fejleszteni szeret-
nénk a Kőkúti iskola konyháját, és minden 
iskolában tálalókonyhát, a Vaszariban pedig 
új étkezőt építünk. 2017-től a KLIK átvette 
az iskoláink üzemeltetését, csak az étkezte-
tés maradt meg városi feladatként. Termé-
szetesen figyelemmel kísérjük a tatai gye-
rekek oktatását. A tanuszodát továbbra is 
az önkormányzat működteti, és tartja fenn. 
Ezzel, illetve a sportfelületek bérbeadásá-
val segítjük az iskolai testnevelést. Tata és 
Agostyán közt feltétlenül szükséges egy 
komoly kerékpárút megépítése. Lakossági 
fórumokon egyeztettünk az érintettekkel, 
ezek alapján jelöltük ki a hét kilométeres 
nyomvonalat. A cél az, hogy az Országgyű-
lés tértől, tehát a Haranglábtól biztonságo-
san eljuthassanak Agostyánba akár gyalog, 
vagy kerékpárral. Pályáztunk a Naszály felé 
menő kerékpárút tervezésére is.

– Mi történt Tatán a gazdaságfejlesztés 
területén? 
– 2016-ban elkészült a Magyary-terv 2.0, 
Tata gazdaságfejlesztési terve, amely fe-
lülvizsgálata volt az előzőnek. A jövőt 
ennek értelmében tervezzük. Városunk 

gazdasági életére nagy hatással volt 2016-
ban a japán autóipari cég, az NHK Spring 
Hungary idetelepülése, mely 2020-ra éven-
te 3 és fél millió lengéscsillapító rugó, és 
1,2 millió stabilizátor rúd előállítását ter-
vezi. Az önkormányzat tavaly egyébként 
több mint 100 millió forintos támogatást 
nyújtott az ipari park továbbfejlesztésé-
re. Az államtól kaptunk egy százmilli-
ós támogatást egy 20 kV-os távvezeték 
megépítésére, mely feltétlen szükséges 
ahhoz, hogy az ipari parkban további cé-
gek tudjanak megtelepedni. Ez a beru-
házás is elkezdődött, és jelenleg is zajlik. 
Vannak további érdeklődők, egy nagy 
húsipari feldolgozó vállalkozás vásárolt 
telket, és benyújtották az építési engedély- 
kérelmüket is. Tehát jó eséllyel egy újabb 
nagy, nem autóipari beszállító, hanem 
egy magyar tulajdonú és magyar élelmi-
szert feldolgozó üzem jön létre, aminek 
nagyon örülünk, mert elsősorban betaní-
tott munkásokat fognak keresni, és ebben 
a szegmensben is új munkalehetőségeket 
tudunk biztosítani a tataiaknak és a kör-
nyékbelieknek. A tatai kistérség egyébként 
a 2016-os kimutatások szerint az 5. legfej-
lettebbnek számít. Lassan egyre többen 
lesznek az irigyeink, de inkább ilyenek le-
gyenek, mint sajnálóink. Elkészítettük egy 
inkubátorház tervét, és lakásépítésekben 
is gondolkodunk. A városi tulajdonban 
lévő telkeken szeretnénk lakásokat építe-
ni, részben CSOK-os, részben pedig bérla-
kásokat. Nagyon nagy az igény bérlakásra, 
és azonnal – szinte a tervasztalról - el tudja 
mindenki adni, aki beruházóként épít.

Izgalmas volt az elmúlt két év, mert az előző EU-s időszak vége és a következő ciklus eleje esett rá. Néhány nagyon szép 
projektet tudtunk lezárni, és újakat előkészíteni, ami nem olyan látványos munka. Sok esetben csak arról van szó, hogy 
folyik a tervezés és még nem állhatunk ki velük a nagyközönség elé – kezdte értékelőjét Michl József, Tata polgármestere.

Sokan járnak házasságot kötni az élővizek városába

Tata, az esküvőváros

ÖNKORMÁNYZAT

Michl József polgármester az NHK Spring Hungary gyárának alapkőletételén



Magyarország legszebb 
fekvésű települése
Súr - A Komárom-Esztergom megyei kisközség 
2017-ben az Origo internetes hírportál által szer-
vezett „Magyarország legszebb fekvésű települése” 
verseny győztese lett, tavaly pedig a „Virágos Ma-
gyarországért Környezetszépítő” verseny zsűrije ju-
talmazta őket „Az év települése” díjjal.
Az évi 160 millió forintos költségvetésű kistelepülés 
– amiből csupán 8 millió forint az iparűzési adó – 
közel 100 millió forintos fejlesztést valósított meg, 
és ezalatt 45 fő foglalkoztatását biztosított a köz-
munka programban, így méltán lehetnek büszkék 
eredményeikre, hiszen ilyen szerény pénzügyi lehe-
tőségek mellett ez igazán figyelemre méltó teljesít-
mény.

Döntésre várva
Öskü - A tavaly elnyert, összességében 48 millió 
forintnyi támogatás eredményeként jelentősen gaz-
dagodott a település a lakossági igényeket figye-
lembe véve. Több pályázat még a döntéshozók előtt 
van, ezek az iparterület, és a szociális szolgáltatás-
fejlesztésére (idősek nappali ellátása), valamint az 
iskola, és az önkormányzati hivatal felújítására vo-
natkoznak. A döntésre váró pályázatok összértéke 
meghaladja a 750 millió forintot.
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– Tatán hagyományosan építenek a 
turizmusra. Ezen a téren miről szá-
molhatunk be?
– Kétszázhetvenkét esküvőt tartottak 
2016-ban Tatán, ez a város méretéhez 
képest kiemelkedő szám. Ebből 107 volt 
tatai pár, a többiek turisztikai céllal jöt-
tek ide házasodni, tehát elmondhatjuk, 
hogy esküvőváros is lettünk. Nagyon 
komoly lehetőséget nyújt az itteni szál-
lodáknak, éttermeknek, hogy az ország 
minden részéből érkeznek házasodni 
városunkba. A szokásos fesztiválprog-
ramjaink is kiválóan sikerültek az el-
múlt esztendőben. Még egy újdonság-
ról is beszámolhatunk, Tata városa 15 
évre elnyerte az Öreg-tó halászati jogát, 
és már így 2016-ban az Öreg-tavi nagy-
halászati rendezvényt saját cégével, a 
Városkapu Zrt.-vel, és az Öreg-tó Ha-
lászati Kft.-vel szervezte meg.  Ez egy 
újabb kihívás, hiszen egy szabadon vá-
lasztott feladatról van szó. Úgy gondol-
juk, hogy a több lábon állás egy önkor-
mányzatnak feltétlen kötelező feladata, 
hogy minél több helyről tudjon bevételt 
produkálni. Nagyon fontos még, hogy a 
Kossuth tér felújításának folytatásaként 
a Szent Kereszt templomra várjuk az 
állam segítségét. A győri egyházmegye 
támogatáskérelmet nyújtott be, hiszen 
a Szent Kereszt templom, amit Fellner 
Jakab épített, most már olyan rossz mű-
szaki állapotban van, hogy körbe kellett 
keríteni. Potyognak róla a homlokzati 
elemek, a vakolat és a faragványok is. 
Reméljük, hogy mielőbb erre is kapunk 
támogatást, és a győri egyházmegye 
neki tud fogni a felújításnak.

– Sorban térnek vissza a korábban 
elapadt források. Hogy áll most ez a 
folyamat?
– A források gondot is jelentenek az 
öröm mellett a városban. Az állami 

kezelésű Május 1. út beszakadása az 
egyik jó példája annak, hogy mekkora 
kárt okozott a kommunizmus Tatának 
azzal, hogy elapadtak a források, most 
pedig ezeknek a visszatérte jelent óriá-
si feladatot. Itt szeretném megköszönni 
a Belügyminisztérium együttműködé-
si készségét, a magyar kormány nélkül 
ezt a hatalmas feladatot, hogy 43 po-
zitív forrás működik már a városban, 
nem tudjuk önmagunk megoldani. Ide 
állami beavatkozásra, állami segítség-
re van feltétlenül szükség. Viszont a 
városnak és környékének többletgyö-
nyörűséget fog adni, akár a természeti 
szépség, akár a látvány tekintetében. 
Azt reméljük, hogy ez a település klí-
máját is javítja, nem beszélve a turiszti-
kai és egyéb hasznosítási lehetőségek-
ről. 

– Tata régi problémája a művelődési 
ház állapota. Ezzel mi a tervük?
– Erre is pályáztunk a TOP-ban. Egy 
olyan közösségfejlesztő programot 
nyújtottunk be, amelynek keretében 
szeretnénk a könyvtárat a volt Tiszti 
Klubba átköltöztetni. A művelődési 
ház épületéből a másik komoly tartal-
mat, a színháztermet a tóparton lévő 
fedeles lovarda volt épületében szeret-
nénk annak tulajdonosával közösen 
elhelyezni, és együttműködésben üze-
meltetni. Ha ez így megvalósul, akkor 
mondjuk 2018-19-ben a régi szocialis-
ta időkben épített, szocreál stílusú, és 
mára nagyon elavult műszaki állapotú 
házat lebonthatjuk, megteremtve a le-
hetőségét annak, hogyha a buszvégál-
lomás a vasúti pályaudvarra költözne, 
akkor ezek helyén komoly fejlesztést 
tudjunk végrehajtani.

Veér Károly

A Grófi-tó madártávlatból

Az új tatai piac látványterve
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– Hogyan gondolkodik a rácalmási város-
vezetés, ha fejlesztésekről van szó? Mire 
teszik a hangsúlyt?
– Minden lehetőséget megpróbálunk maxi-
málisan kiaknázni, ami a forrásainkat, fej-
lesztéseinket bővítheti, illetve amivel meg-
takarítást érhetünk el. Ennek egyik legjobb 
példája az a 250 millió forintos támogatás, 
amit tavaly a Norvég Alapból elnyertünk. 
Ez a forrás lehetővé tette, hogy az óvoda, 
bölcsőde gázfűtését alternatív energiával 
váltsuk fel. A Barina patakban elhelyezett 
szondák, kutak segítségével a talajhő fel-
használásával biztosítjuk az intézmény fű-
tését. Ez egy fantasztikus lehetőség, melyre 
a Norvég Alap támogatása nélkül esélyünk 
sem lett volna. A beruházás elkészült, ha-
marosan az átadás is megtörténhet.
– De ugyanilyen fontosnak tekintettük egy 
korábbi beruházás során, hogy megoldjuk 
az intézmény napelemes energiaellátását 
is, ez az áramot biztosítja a létesítménynek. 
Mostanra tehát a bölcsődében és az óvodá-
ban az áramot, a fűtést, a meleg vizet, egy-
szóval minden energiát alternatív módon 
biztosítunk. Ezzel hosszú távon rengeteg 
pénzt tudunk megspórolni, nem kell gáz-
ra, villamos energiára költenünk.

– Egy sportcsarnok építésébe is belevág-
nak. Nem túl merész vállalkozás ez egy 
kisváros életében?
– Hosszú évek óta készülünk erre a fejlesz-
tésre. A gyerekeinknek – főleg télvíz idején –  
nincs hol sportolniuk. Erre a beruházásra 
sok éven át takarékoskodva, több százmil-
lió forintot gyűjtöttünk össze. A több mint 

egymilliárd forintos beruházás kivitele-
zésére pályázatot írtunk ki. A tíz érdek-
lődőből végül négy pályázó lett, közülük 
választottuk ki – a legkedvezőbb ajánlatot 
adó – Laterex Kft.-t. November végére kell, 
hogy elkészüljön az épület, ám utána még 
rengeteg teendőnk lesz a belsőépítészettel, 
a külső pályákkal, a környezet kialakításá-
val. Az átadásra egészen biztos, hogy csak 
2018-ban kerülhet sor. Rácalmás számára – 
mind az értéket, mind a feladatok mennyi-
ségét tekintve – ez egy giga beruházás lesz.

– Emellett persze a „szokásos” fejleszté-
sekről sem mondtak le. Milyen előrelépé-
sek történtek 2016-ban?
– Elsősorban a helyieket szolgáló terveinket 
valósítottunk meg – nem ritkán önerőből. 
Ilyen volt például - önkormányzati forrás-
ból - a fiataloknak létrehozott BMX-pálya. 
De rengeteg ingatlant is vásároltunk, hogy 
majd a leendő sportcsarnokhoz biztosítani 
tudjuk a megfelelően széles utat, a jó köz-
lekedést. Emellett több tízmillió forintot 
áldoztunk utak építésére, csapadékvíz-el-
vezetésre, és a csúszásveszélyes löszpart 
megerősítését is újabb ütemmel folytattuk. 
A vis major alapba is pályáztunk, ennek 
köszönhetően a Pincesori beszakadást is 
elhárítottuk.
– Az iskolánkba – bár tudtuk, hogy átkerül 
az üzemeltetése az államhoz – az elavult 
kazánokat újakra cseréltük, mert az épü-
let tulajdonosaként továbbra is mindent 
szeretnénk megtenni gyermekeinkért, a 
színvonalas oktatáshoz szükséges körül-
mények biztosításáért.

– Elkészült az új ravatalozónk is. Másfél-
két éve vette át az önkormányzat a temető 
üzemeltetését, ez idő alatt sok előrelépés 
történt, többek között térköves járdák épül-
tek.
– A sportra is igyekeztünk jelentős erőket 
összpontosítani, felújítottuk a régi sportöl-
tözőt, mely – az új mellett – így tovább üze-
meltethető. Forrást biztosítottunk ahhoz 
is, hogy az egyesület beépítse a tetőteret, 
és így az kisebb előadások, rendezvények 
megtartására is alkalmassá vált. TAO-s for-
rásoknak köszönhetően új kerítést kapott a 
focipálya, ehhez szintén vállaltuk a szük-
séges önrészt.

– A sportcsarnokon túl milyen fejlesztési 
terveik vannak még 2017-re?
– Készül a rácalmásiak másik nagy álmá-
nak, a fürdőnek a terve, melyet nagyon 
szeretnénk mielőbb megvalósítani. De a 
település jövőjét nem csak az infrastruk-
túra-fejlesztésben látjuk. Letelepedési tá-
mogatással kívánjuk például idevonzani 
a fiatalokat, a kisgyermekes családokat. 
Sok üres ingatlanunk van, s nem szeret-
nénk, ha ezek az enyészeté lennének. Az 
otthonteremtésre jelentős keretet szánunk 
a költségvetésben, és ebben az építkezni 
szándékozókat is segíteni fogjuk, oly mó-
don, hogy igény esetén új lakóövezetet is 
kialakítunk. Fontos a számunkra, hogy 
Rácalmás mind létszámában, mind pedig 
építményeiben évről évre, folyamatosan 
gyarapodjon, és ezért meg is teszünk min-
den tőlünk telhetőt.

-réz

Rácalmás szerencsés kisváros: a Duna-parton fekszik, Dunaújváros tőszomszédja, ipari parkjában működik az ország 
egyik legnagyobb vállalata a Hankook Tire Magyarország Kft. és van egy csodálatos Jankovich-kúriája. A városka la-
kóinak tehát nincs okuk a panaszra, jók a kilátásaik, de úgy tűnik, az itt élők ezt meg is becsülik, például azzal, hogy 
igyekeznek egy forintból kettőt csinálni. Hogy hogyan? Schrick István polgármester válaszolt kérdésünkre.

Spórolás rácalmási módra – mintaértékű fejlesztés a Norvég Alapból

Kisváros nagy tervekkel
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– A 2014-15-ös évben kezdődött el a mig-
ránsok beözönlése Európába, mely jelen-
tős terhet rótt közvetlenül városunkra  és 
lakóira is. Majd elérkeztünk 2015.09.03-
ához, akkor állt meg az a bizonyos vonat 
Bicskén. A rendőrséget a legnagyobb el-
ismerés illeti azért, hogy példaértékűen, 
világszínvonalúan kezelték az eseményt – 
munkájukat kitüntetéssel köszöntük meg 
tavaly a Bicskei Napok keretében megren-
dezett Megyenapon.
– Mozgalmas és küzdelmes időszakot tud-
hatunk tehát magunk mögött. Az önkor-
mányzati ciklus elején sikerült átadnunk 
a városközponti megújult épületeinket, a 
kibővített, felújított városházát, a Hősök 
terét, és a katolikus templom homlokza-
tát is rendbe tettük. A református parókia 
és a mozi épületének felújítása is megtör-
tént. Utóbbi ma már a Fiatalok Háza nevet 
viseli,  hiszen ez a korosztály használja, 
és az ő igényeikre alapozva szervezzük a 
programokat is. Egy sikeres pályázatunk 
révén a katolikus templomnak mindig is 
üresen álló szoborfülkéibe sikerült két 
szent – II. János Pál pápa, és Kalkuttai 
Teréz anya - szobrát elhelyeznünk. Azért 
esett rájuk a választás, mert mindenki 
ismerheti őket, a mai kor példaképei vol-
tak. Nem tudok arról, hogy a világon ők 
ketten egy ilyen megjelenésben bárhol is 
együtt lennének.
– 2015-ben nyertünk egy pályázatot, ami 
a Csokonai és a Szent László általános 
iskolák energetikai megújulásáról szólt. 
Közben a Csokonai projektjének finan-
szírozását a KLIK átvállalta, ezáltal a fel-
szabadult összegből lehetőségünk nyílt 

további épületeink energetikai megújítá-
sára.  Így valósult meg a Tanoda korsze-
rűsítése, a Baptista Szeretetszolgálat által 
fenntartott értelmi fogyatékosok napközi 
otthonának felújítása, de a Prelúdium ze-
neiskola, óvodáink, és a bölcsőde födém-
szigetelését is meg tudtuk oldani. Egy 
másik pályázat segítségével az uszoda 
vizét geotermikus energiával, illetve nap-
elemes meghajtással tudjuk fűteni, ezáltal 
jelentős költségmegtakarítást értünk el.
– Bicskén épülhet meg az első, új építésű 
járási hivatal kormányablak funkcióval. 
Alapkövét 2016. december elején tettük 
le, a munkálatok már meg is kezdődtek és 
reményeink szerint az év végén be is feje-
ződnek. Emellett sikerült előbbre lépnünk 
a nagyállomás modern közlekedési cso-
móponttá alakításának kérdésében is. Az 
úthálózat fejlesztésén túl  vissza tudjuk 
állítani az állomásnak azt a régi század-
elős épületét, amit az eocén programban 
ledózeroltak, illetve összekötjük  azt a két 
városrészt is, amelyeket csak egy 5 km-es 
kerülővel lehet megközelíteni, miközben 
mindössze tíz méterre vannak egymástól 
a vasút két oldalán.
– A Nemzeti Fejlesztési Programirodán 
keresztül sikerül megvalósítani Bicskén 
a szennyvíztisztító telep kapacitásbővíté-
sét, valamint a szennyvíz-gerinchálózat-
tal nem rendelkező egy-két utca hálózattal 
való ellátását. Egy, Tessely Zoltán ország-
gyűlési képviselő úr, mint miniszterelnö-
ki biztos feladatköréhez tartozó fejlesztés 
is elindul körzetünkben: a Tarján és Bics-
ke, illetve Bicske és Etyek közötti kerék-
párút építése.

– Pályázatokat nyújtottunk be csapadék-
víz-elvezetésre, szegregált lakóterületek 
integrációjára és turizmusfejlesztésre is. 
Van bölcsőde felújítási pályázatunk, ipari 
területi fejlesztésre nyújtottunk be igényt, 
és óvodai fűtéskorszerűsítést, valamint 
a városi konyha bővítését is szeretnénk 
megvalósítani. A Bicske Szíve Parkot re-
kreációs parkká alakítanánk,  egy másik 
pályázatból pedig a helyi foglalkoztatási 
együttműködést kellene erősíteni. A vá-
rosi piacot is szeretnénk fejleszteni egy 
termelői rész kialakításával.
– A TOP keretében 3,6 milliárd forint  a 
benyújtott pályázatok összértéke, persze 
emellett más fejlesztéseket is tervezünk. 
A labdarúgó pálya felújítása a TAO-s 
programban zajlik, és előkészítés alatt áll 
a városi sportcsarnok építése is. Ehhez a 
kézilabda szövetségen keresztül kapunk 
900 millió forintos támogatást.
– A gyermekek rota vírus elleni védő-
oltásának finanszírozását az önkor-
mányzat részben átvállalta a szülőktől, 
de az idősekre is gondoltunk, náluk a 
pneumococcus elleni védőoltás támoga-
tásáról döntöttünk. Tavaly a Bicskei Na-
pok keretében ünnepeltük, hogy a tele-
pülés 30 éve kapta vissza városi rangját. 
Az évforduló is kötelez bennünket arra, 
hogy a bicskeieknek jó legyen a közérzete, 
helyben legyen a munkahelyük, és ezáltal 
több időt tölthessenek a családjukkal, és 
bekapcsolódhassanak a városi közössé-
gek életébe.

V.K.

A bicskei befogadó állomással az utóbbi időben nagyon sok dolga volt az önkormányzatnak. Hiába csökkent 2016-ban a 
kerítésnek köszönhetően a migránsok száma a táborban is, folyamatos problémát, gondot okoztak a város lakóinak. A 
település vezetőinek többszöri kérését méltányolva a kormány úgy döntött, hogy 2016. december 31-ével végleg bezárják 
az állomást. Az állami tulajdonú ingatlan új funkcióját még keresik – tudtuk meg Pálffy Károlytól, Bicske polgármesterétől.

Végleg bezárt Bicskén a befogadó állomás

Az ingatlan új funkcióját még keresik

Pálffy Károly polgármester a 2016-os 
Megyenap megnyitóján
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ÖNKORMÁNYZAT

– Hogyan értékelné a választások óta el-
telt időszakot?
– Az első két év a ciklus indulásától a pá-
lyázatokra való felkészüléssel telt. Nem 
csak a projektek összegyűjtése, összeállítá-
sa volt nagy munka, de ezek pénzügyi for-
rásainak – az önerőnek – az előteremtése 
is komoly kihívást jelentett. A sok munka 
eredményeként tavaly ilyenkor 15 uniós 
pályázatot adtunk be, összesen 1,5 Mrd fo-
rint értékben. Most a várakozás idejét éljük.

– Melyek a kiemelt fejlesztési tervek?
– Az új óvodánk a tervek szerint 592 millió 
forintból – 100%-ban pályázati forrásból - 
fog megvalósulni. A régi két helyszínen, 
három épületben működik, és ezeket nem 
tudjuk gazdaságosan felújítani. 
– Szeretnénk a vörösberényi városré-
szünkben – ahol most is működik az egyik 
gyermekorvosi rendelőnk – létre hozni egy 
egészségügyi szolgáltatóházat. A felújítást 
követően ide költöztetnénk az egyik házi-
orvosi körzetünket is. Ennek az összköltsé-
ge 120 millió forint, felét saját forrásból kell 
biztosítanunk.
– A Séd patak vizét a Balatonba vezető 
medret és az azon lévő műtárgyakat is ter-
vezzük megújítani egy pályázat keretében, 
és ugyancsak megoldásra vár az egyik te-
lepülésrészünk csapadékvíz-elvezetése is.
– A Veszprém-Balatonalmádi kerékpárút 
folytatására, mely a tervek szerint az egy-
kori vasúti töltés mentén haladna, szintén 
benyújtottuk az elképzeléseinket. 

– A Wesselényi strandra is megálmodtunk 
egy csúszdaparkot, illetve mellette egy ho-
mokos sportpályát és egy vízparti koktél-
bárt. Bízunk benne, ez az elképzelésünk is 
zöld utat kap, hogy mielőbb átadhassuk azt 
a látogatóknak.
– Mindemellett a városháza épületét is 
korszerűsíteni kívánjuk energetikai szem-
pontból, illetve a jól gazdálkodó települé-
seknek nyújtott kormányzati támogatást 
– 181 millió forintot – út- és járdaépítésre 
fogjuk fordítani. Ezen a téren vagyunk a 
legjobban elmaradva, sajnos ez az összeg 
is csak csepp lesz a tengerbe, de ennek is 
tudunk örülni.

– Kulturális téren is várhatóak fejleszté-
sek?
– Két nagy kihívás előtt állunk: kormány-
zati segítséggel – 120 millió forintot kap-
tunk erre a célra – megvásároltuk a volt 
vörösberényi magtárat, illetve a légvonal-
ban ettől 100 méterre lévő kolostort is visz-
szakapjuk az államtól. A magtár kisebb 
javításokat követően kulturális célokra 
használható, van egy hatalmas boltíves 
pincéje, ahol akár könnyűzenei koncerte-
ket tarthatunk, a kolostorra azonban sokat 
kell költenünk ahhoz, hogy a céljainknak 
megfelelően hasznosíthassuk.
– A magtárnál is vannak további fejlesztési 
terveink, mert az épületben jelenleg nincs 
vendéglátó egység, és ez elengedhetetlen 
lenne a gazdaságos üzemeltetéshez.
– Elképzeléseink szerint egy új műfüves és 

élőfüves futballpálya is épülne öltözővel és 
lelátóval. A labdarúgó egyesület TAO-s pá-
lyázaton nyert ehhez 71 millió forint támo-
gatást, de mivel egy nagyobb pályát szeret-
nének, így tovább pályáznak, és reméljük, 
hogy az idei TAO-keretből ki tudjuk egé-
szíteni a már meglévő forrásokat, és lét-
rejöhet az új komplexum. A régi, Balaton-
parton lévő sporttelep ezzel felszabadulna, 
és értékes ingatlant jelentene a befektetők 
részére.

– Külkapcsolataik terén milyen előrelépé-
sek történtek?
– Látogatást tettünk testvértelepülésünkre 
Eggenfeldre, ahol német földön is meg-
ünnepeltük a testvértelepülési szerződés 
aláírásának 15. évfordulóját. A városi dele-
gációhoz a Ringató Balaton néptánccsoport 
is csatlakozott, akik felléptek az ünnepsé-
gen. Veszeli Lajos festőművész is velünk 
tartott, alkotásaiból kiállítás nyílt a helyi 
kultúrcentrumban.
– Szeptember elején felvidéki testvértele-
pülésünkre, Nyitragerencsérre ugyancsak 
ünnepelni mentünk. A Nyitrától való el-
szakadás 25 éves évfordulójára emlékez-
tek, illetve arra, hogy Kodály Zoltán éppen 
110 éve látogatott el településükre. A Bo-
rostyán Népdalkörünk is elkísérte delegá-
ciónkat, műsorukkal színesítették a helyi 
programot.

-réz

Két és fél év telt el az önkormányzati választások óta. A ciklus felénél vagyunk. De mire volt ez elég? Hol tart, meddig 
jutott a kitűzött célok megvalósításában Balatonalmádi Város Önkormányzata? Erről kérdeztük a városvezetőt, Keszey 
Jánost.

A sok-sok beadott uniós pályázat mögött rengeteg előkészítő munka áll

Pályázati döntésekre vár Almádi
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GazDasáG, vállalkozás

Élményalapú programozó iskola Fehérváron

A gyerekeknek természetes, hogy számítógépet, tabletet, okostelefont használ-
nak. Itt a lehetőség, hogy olyan módon tanulják meg ezek kezelését, ami egész 
életükre pozitív hatással lesz. A szükséges tudást és az első sikerélményeket a 
február 6-tól már Székesfehérváron is elérhető Logiscool-ban is megszerezhetik 
a gyerekek. Az innovatív, speciális tananyagra épülő kurzusokat a gyerekekhez 
korban legközelebb álló egyetemisták tartják, akik hamar megtalálják a közös 
hangot a 6-18 éves diákokkal. 

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

Bábolna
Az IKR Együttműködés mezőgazdasági 
gépforgalmazói – az IKR Gépkereske-
delmi Kft. és az Invest Gépkereskedelmi 
Kft. – nagy sikert arattak termékeikkel a 
teltházas AgromashEXPÓn. A nagysikerű 
seregszemléről, termékkínálatukról a két 
cég ügyvezető igazgatóját, Bánki Lorán-
dot és Szaxon Róbertet kérdeztük.

Cikkünk a 18-19. oldalon

Esztergom
A Tatabánya-Esztergom Kiemelt Jármű-
ipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit 
Kft. társasági és szindikátusi szerződését, 
valamint a tisztségviselők elfogadó nyilat-
kozatait ünnepélyes körülmények között 
írta alá öt szervezet képviselője Eszter-
gomban, a Vármúzeum Lovagtermében.

Cikkünk a 23. oldalon

„A duális képzésben részt vevő hallgatók elhelyezkedési esélye nagyságrendekkel megnő a nem du-
ális társaikhoz képest, hiszen amikor a diplomát kézbe veszik, már kész, gyakorlott szakemberként 
jelennek meg a munkaerőpiacon.”

némethné Dr. Gál anDrea
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GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

– Korábban milyen képzési formákat al-
kalmaztak?
– Az oktatási feladatainkat igyekeztünk 
mindig a vállalat éppen aktuális igényei-
nek megfelelően alakítani. 2000-ben, az in-
duláskor, amikor még elsősorban betanított 
munkára kerestünk embereket, azt tapasz-
taltuk, hogy bőséges munkaerő áll a rendel-
kezésünkre. Ahogy azonban egyre jobban 
eltolódtak a szükségleteink a szakmunka 
irányába, úgy egyre több nehézségbe üt-
köztünk. Munkaerő ugyan volt, de rend-
szerint nem a mi profilunknak megfelelő 
szaktudással.  Egyre nagyobb kihívások elé 
néztünk akkoriban emiatt. Nem volt elegen-
dő számú CNC-forgácsoló, festő, hegesztő, 
vagyis fémmegmunkálásban jártas szak-
munkás. Ehhez az is hozzájárult, hogy idő-
közben a fiatalok szemlélete is megváltozott. 
Divat lett a diploma az átlagos képességűek 
körében is, és egyre kevesebben választották 
a szakmunkás életpályát.
– Ennek a helyzetnek a feloldására 2003-2004 
között felvettük a kapcsolatot a képző intéz-
ményekkel, és beiskoláztuk az arra érdemes 
dolgozóinkat. Ha valaki – akár betanított 
munkásként – már bizonyított nálunk, és 
szeretett volna tovább fejlődni, tanulni, an-
nak vállaltuk az át- vagy továbbképzését. 
Finanszíroztuk a kétéves szakképzést – ami 
nem kis befektetés volt a jövőbe, mert a tan-
díj már akkoriban fejenként 400-500 ezer fo-
rintra rúgott –, cserébe házon belül tudtuk 
biztosítani a szakemberigényünket. Tíz év 

alatt 150-200 főt képeztünk ki középfokú 
fémmegmunkálási szakemberré, és emel-
lett számos más módon is részt vettünk az 
oktatásban: gyakornoki programokkal, di-
ákmunkával, főiskolai, egyetemi beiskolá-
zással. Természeten ehhez dolgozóink erő-
feszítésére is szükség volt, munka mellett, 
a szabadidejükben, hétvégéken tanultak, ez 
két éven át nem kis megterhelés.
– A képzéseink tehát sikeresek, a maga 
idejükben szinte egyedülállóak voltak.  A 
Grundfos az elsők között ismerte fel, és re-
agált ezekre a munkaerőpiaci problémákra. 

– A felsőfokú képzés terén milyen megoldásokkal 
élnek?
– Ezek rendszerint egyénre szabott együtt-
működések. Annak ellenére, hogy mi a kö-
zépfokú szakképzésre koncentrálunk, termé-
szetesen számos kollégánknak biztosítunk 
lehetőséget a továbbtanulásra, főiskolai, egye-
temi végzettség megszerzésére. Van olyan 
dolgozónk, aki betanított munkásként kezdte 
pályafutását a Grundfosnál, és munka mellett 
tanulva, leérettségizett, majd egyetemen foly-
tatta a tanulmányait. Az elmúlt években már 
pénzügyi kontrollerként dolgozott cégünknél.

– Milyen pluszt képes adni a Grundfos GO a már 
jól bevált módszerekhez?
– Míg korábban saját dolgozóinkat képeztük, 
addig a Grundfos GO program a jövő szak-
embereit kívánja megszólítani. Az új kihí-
vásoknak egy új pályaválasztási stratégiával 

kívánunk megfelelni. Leendő dolgozóinkat 
már az iskolapadban el kell érnünk, és már a 
képzési idő alatt meg kell mutatnunk nekik az 
értékeinket, hogy ezeket magukévá téve elkö-
telezetté tegyük őket a cég iránt.

– A duális képzés éppen erre kínál megoldást, és 
ezt ma már egyre több vállalatnál preferálják. 
Miben más a Grundfos GO program?
– A mi programunk kéz a kézben jár a duális 
képzéssel, csak amíg a vállalatok zöme a felső-
oktatásban – különösen a mérnökképzésben –  
gondolkodik egy-egy ilyen együttműködés 
kapcsán, addig mi – mivel gyártó cég vagyunk –,  
a középfokú képzésben vagyunk érdekeltek, 
ezért erre koncentrálunk. A mi jövőbeni dol-
gozóink a most 9-12. osztályosok. Nagyon 
fiatalok, gyerekek, akik még nem döntötték 
el, mik akarnak lenni. Nekünk egy fejlődési 
pályát, tanulási lehetőséget kell mutatnunk 
a számukra. Őket szeretnénk megszólítani a 
Grundfos GO programmal, a korosztály mi-
att különösen nagy odafigyeléssel, alkalmaz-
kodással és felelősséggel.
– A gyorsan fejlődő tatabányai ipari park vál-
lalatai szinte egymással versengenek a munka-
erőért. Ráadásul sokat veszítünk ma még az-
zal is, hogy az újonnan belépő, frissen végzett, 
tapasztalatokkal nem rendelkező dolgozók 
beilleszkedése, betanítása rendkívül sok időt, 
energiát emészt fel. Ezért fontos a már koráb-
ban említett új szemlélet, amit a Grundfos Go 
képvisel, hogy már az iskolapadban megszólít-
suk a jövő munkatársait, és arra a kérdésre, 

A világhírű dán szivattyúgyár magyarországi vállalata, a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. a közelmúltban bemutatta 
új képzési programját. A cég tatabányai központjában tartott sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy a Grundfos GO egyrészt 
összefogja a vállalatnál korábban alkalmazott képzési formákat, másrészt új lehetőségeket kínál, elsősorban a jövő 
munkavállalóit megszólítva. Az esemény kapcsán Török László ügyvezető igazgatót kérdeztük a Grundfos oktatásban 
vállalt szerepéről.

A hazai duális szakképzés élére kíván állni a Grundfos

Grundfos GO – a jövő szakembereiért



hogy miért épp hozzánk jöjjenek, pozitív vá-
laszt tudjunk adni. Nálunk már a tanuló évek, 
nyári gyakorlatok során megismerik, hogyan 
működik egy ilyen nagyvállalat, testközel-
ből látják azt a komoly technológiát, amit a 
cégünk nap mint nap alkalmaz, felmérhetik, 
hogy milyen értéket képviselünk. Tényleges 
tapasztalatot gyűjthetnek arról, mit jelent a 
munka, a szakma egy ember életében. Az is-
kolát elvégezve így már érett, naprakész, gya-
korlott szakembereket kapunk, akik – ismerve 
bennünket, elvárásainkat – az első munka-
napjuktól értéket teremtenek. Csak így lehe-
tünk képesek a jövő kihívásainak megfelelni.
– A fejlődéshez elengedhetetlen a folyamatos 
értékteremtés. Ahhoz, hogy több jövedelmet 
oszthassunk szét, több értéket kell előállí-
tanunk. Ipari nagyvállalatok reális termelé-
kenység-növelése évről évre 5% körül mozog. 
A versenyképesség megőrzése érdekében oly-
kor a meghatározott cél ennél is magasabb. A 
siker érdekében komoly munkát kell letenni 
az asztalra, mert mindennek az alapja a ha-
tékonyságnövelés. Hogy ezt hogyan érjük el? 
Számtalan út áll előttünk. A szolgáltatásban, 
a gyártásban, a technológiában való fejlesztés, 
vagy a munkaidő jobb kihasználása épp úgy 
célravezető lehet, mint a jól képzett szakem-
bergárda biztosítása, persze némi egészséges 
fluktuáció mellett. Az Y-generációra ugyanis 
már nem jellemező, hogy az első munkahelyé-
ről kívánna nyugdíjba menni. A mai fiatalok 
előtt sok lehetőség áll a megmérettetésre, és 
ők szívesen ki is próbálják magukat. A dol-
gozók elvándorlása tehát egy bizonyos fokig 
természetes folyamat, de ezt – különösen a 
szakipari munkánál – stabilizálni kell. Míg 

egy könnyű összeszerelő üzemnél a létszám 
gyakori cseréje nem feltétlenül befolyásolja a 
minőséget és a kibocsátást, addig az olyan ko-
moly szakértelmet igénylő vállalatoknál, mint 
amilyen a Grundfos is, ez jelentős problémát 
tud okozni.
– Ha erős a szakembergárda, további lehető-
ségek nyílnak: több új beruházást tudunk Ma-
gyarországra hozni, aminek eredményeképp 
nőhet a vertikális integráció.  A képzés tehát 
befektetés a jövőbe. Az anyacégünket nem 
nehéz meggyőznünk ennek előnyeiről, mert 
Dániában nagy hagyományokkal rendelkezik 
a duális képzés, százas nagyságrendben isko-
láznak be munkatársakat, és egy egész osztály 
dolgozik a program sikeréért.

– A középfokú duális képzés hol tart ma Magyar-
országon, milyen kihívásokkal kell szembenézni-
ük?
– A középfokú duális képzés terén még bő-
ven van mit tenni, és ehhez elengedhetetlen, 
hogy a vállalatok a képzőintézményekkel, a 
várossal, a kamarákkal jól tudjanak együtt-
működni. A jogi keretek ma már adottak, de 
tartalommal mindezt az iskolákkal közösen 
kell megtöltenünk. Együtt kell kiépítenünk a 
szakmához szükséges kompetenciákat: a mű-
helymunka feltételeit, azt, hogy itt a vállalat-
nál legyen olyan jó szakember – aki a peda-
gógusokhoz hasonló felkészültséggel – várja a 
gyerekeket, és aki nap, mint nap foglalkozni is 
tud velük. Az elmélet és a gyakorlat összekap-
csolása alapvető cél, ehhez jól felszerelt terme-
inket tudjuk felkínálni, ahol a pedagógusok 
megtarthatják óráikat, majd az ott tanultakat 
a diákok rögtön a gyakorlatban is kipróbálhat-

ják a tanműhelyben. Az biztos, hogy a mainál 
sokkal rugalmasabb, gyakorlatorientáltabb 
képzési forma szükséges, a valós igényekhez 
igazodó érdekes tananyaggal, melynek fejlesz-
tésébe szeretnénk bekapcsolódni. Ugyanígy 
meghatározó a tanárok hozzáállása, hiszen 
ami 5-10 éve még elfogadott volt, azt ma már 
meghaladta az idő, minden változik, nekik is 
alkalmazkodniuk kell. Fontos a kommuniká-
ció javítása: rendszeres oda-vissza jelzések-
re van szükség a partnerek között. Ebbe az 
irányba szeretnénk tehát fejleszteni. Ez persze 
magától nem működik, sokat kell tenni érte. A 
részünkről is nagyobb nyitottság, odafigyelés 
és szervezés szükséges. Időt kell szánnunk a 
partnerség kialakítására. Annak érdekében, 
hogy a diákokkal, az intézményekkel való 
kapcsolattartást megkönnyítsük, a döntési fo-
lyamatokat felgyorsítsuk, valamennyi képzési 
területünk élére önálló vezetőt neveztünk ki. 
Ők hatékonyan tudják koordinálni az együtt-
működést, a hálózatok kiépítését.
– A jól működő partnerség egyik záloga az 
idő. Ma elkezdjük mindezt, befektetünk, és 
valószínűleg csak 2-3 év múlva látszanak majd 
az első eredmények. De ahogy ez hosszú távon 
előny nekünk, gyártóknak, ugyanúgy előrelé-
pés az iskoláknak is. A diákok olyan szakmai 
biztonságot kapnak, amelyre bátran felépít-
hetik saját és családjuk jövőjét. Meggyőződé-
sem, hogy ez az egyetlen helyes út, és bízom 
abban, hogy a duális szakképzésben ily módon 
vállalt szerepünkkel ismét élen járhatunk a 
hazai oktatásban.

Cseh Teréz

17
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– Mit tud nyújtani partnereinek az IKR Gép-
kereskedelmi Kft.?
– Fiatal, de mégis nagy múlttal, és tapasztalat-
tal rendelkező társaság a miénk – kezdi a beszél-
getést Bánki Loránd. – 2010-ben kezdtük meg a 
tevékenységünket, de igazán lendületet 2014-
ben kaptunk, amikor az IKR Zrt. csődprog-
ramját követően számos márka forgalmazását, 
és vele együtt az addig felhalmozott tudást, 
szakértelmet is átvettük. Egy fiatal, agilis csa-
pat jött létre, akikkel olyan termékpalettát sze-
rettünk volna kialakítani, amely képes a mai 
gazdaságok minden igényét kielégíteni.
– Olyan minőségű, de mégis megfizethető 
márkákat kutattunk fel, melyek nemcsak, 
hogy megfelelnek a vevői elvárásoknak, de 
mellette a hazai forgalmazásban a kizárólagos 
importőri jogokat is megszerezhettük. 2016-ra 
olyan termékpalettát tudtunk összeállítani, 
amelyről - bátran állíthatom - a legkisebbtől a 
legnagyobb gazdaságig minden igényt képes 
kielégíteni.
– A termékkínálatunk tehát új márkákra épít, 
az üzletpolitikánk azonban a régi: bármilyen 
igény érkezzék is az ügyfél részéről – még, ha 
az nem is szerepel az általunk képviselt már-
kák között – mindenre találunk megoldást. 
Bizalomra építjük az együttműködést, az or-
szág minden pontján rendelkezünk üzletkö-

tő kollégákkal, és 24 órás alkatrész-ellátási 
szolgáltatást, biztos szervizhátteret nyújtunk 
ügyfeleinknek. Ezen a téren szorosan együtt-
működünk partnerünkkel, az Invest Gépke-
reskedelmi Kft.-vel.

– Milyen márkák sorakoznak az említett pa-
lettán?

– 2016 októbere óta a 
McCORMICK traktorok 
kizárólagos forgalmazói 
vagyunk Magyarorszá-
gon, egész pontosan je-
lenleg 15 megyére van 
meg ez a jogosítványunk, 
de ez hamarosan tovább 
növekszik. Nagy múltú 
márkáról beszélünk, mely 
az 1830-as években indult 
Amerikából. A gyártás ma 
Olaszországban történik, 
ahol kifejlesztették a márka 
X-generációját, és létrehoz-
tak egy minőségben és ár-
ban minden igényt kielégí-
tő modellválasztékot.

– Egy másik olasz márka – az ANGELONI 
munkagépei - mellett is letettük a voksunkat, 
így az előbb említett minőségi traktoraink 
mellé hasonló minőségű munkagépeket is tu-
dunk kínálni. Ezeket az eszközöket a gyártó 
rendkívül kemény körülmények között teszte-
li, gyakorlatilag elnyűhetetlenek. Öt év gyár-
tói garancia van valamennyire, ami ebben a 
műfajban ritkaságnak számít.
– Szárítógépekből is szép számú referenciával 
rendelkezünk országos szinten. A jól bevált, 
a kor előírásainak maximálisan megfelelő 
francia FAO márkát forgalmazzuk. Ez egy na-
gyon korszerű, fix telepítésű terményszárító 
rendszer, melynél gyakorlatilag nincs meghi-
básodás. Az egyik legnagyobb referenciánk a 
nagyigmándi Cornmill Hungary Kft. A fix te-
lepítésű berendezések mellet AGREX márkájú 
mobil szárítókat is szállítunk partnereinknek.
– 2015 végén kezdtük el az MTZ traktorok for-
galmazását. Ez a márka Magyarországon az 
eladási statisztikák élén áll. Úgy láttuk, hogy a 
Dunántúlon ennek ellenére kevesen kínálták 
ezeket a termékeket, ezért felvettük a palet-
tánkra. Rendkívül népszerű gépek, a legtöbb 
típus (a McCORMICK traktorok mellett) az 
éppen most nyíló kertészeti pályázatokba is 
beilleszthető.
– Végül igazi kuriózum a termékpalettánkon 
a CLAYDON technológián alapuló angol di-
rektvető gépünk, melyet egy angol farmer, 
aki maga is aktív gazdálkodó, fejlesztett ki. A 
márkával 2016-ban ismerkedtünk meg, a brit 
kereskedelmi kamarával együtt vizsgáltuk, 
hogy az Angliában piacvezető termékcsalá-
dot hogyan vezethetnék be itt Magyarorszá-
gon. A CLAYDON-féle módszer hihetetlenül 
költséghatékony megoldás. Egyetlen géppel 
elvégezhetőek a feladatok a talajműveléstől a 
vetésig, a műtrágyázásig. Normál esetben az 

Az IKR Együttműködés mezőgazdasági gépforgalmazói – az IKR Gépkereskedelmi Kft. és az Invest Gépkereskedelmi 
Kft. – nagy sikert arattak termékeikkel a teltházas AgromashEXPO-n. Mind a kiállítói, mind a látogatói létszám csúcsot 
döntött, negyvenötezren tekintették meg az idei év mezőgazdasági gépcsodáit. A nagysikerű seregszemléről, termékkí-
nálatukról a két cég ügyvezető igazgatóját, Bánki Lorándot és Szaxon Róbertet kérdeztük.

Az AgromashEXPO és az Agrárgépshow is elismerést hozott

Minden igényt kielégítő kínálat

Bánki Lóránd, az IKR Gépkereskedelmi Kft. 
ügyvezető igazgatója
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egy hektárra jutó költség 198 euró körül van, 
a Claydon-technológiát alkalmazva ezt 65 eu-
róból tudjuk megvalósítani. A gép ára egy 500 
hektáros terület esetén 2 év alatt megtérül.

– A szakma - úgy tűnik - máris megadta a bi-
zalmat a technológiának, hiszen sorra nye-
rik a díjakat.
– Első alkalommal tavaly augusztusban mutat-
tuk be a CLAYDON-féle hybrid T6-os vetőgé-
pünket a hazai nagyközönség előtt, a Bábolnai 
Nemzetközi Gazdanapokon termékfejlesztési 
különdíjat kaptunk érte. Az AgromashEXPÓn 
ugyancsak jól szerepeltünk vele, a termékfej-
lesztési nagydíj prémium minősítő oklevelét 
vehettük át. A kiállításon sokan felfedezték 
ezt az újdonságot, és szép számmal vannak, 
akik már most elkötelezték magukat a márka 
mellett.
– Referenciánk már a kunmadarasi telephe-
lyünkön munka közben is megtekinthető, 
kipróbálható, és reméljük, hogy az első be-
takarítás eredményei a gyakorlatban is visz-
szaigazolják majd a számainkat, és ettől vár-
hatóan ugrásszerűen megnő az érdeklődés a 
termék iránt. A rendszer erőssége éppen egy-
szerűségében rejlik: kiváló minőségű, edzett 
anyagból, minimális kopó alkatrésszel készí-
tik a gépeket. Rendkívül strapabíró szerkezet.
– A jó eszköz tehát adott. Az igazi kihívás az, 
hogyan érjük el a változást a gazdák fejében. 
Sajnos egyelőre csak azt nézik, mi az, amit 
ma ki tudnak fizetni, ahelyett, hogy a jövőbe 
tekintenének. De, ha a gyakorlat visszaigazol 
minket, ez is egészen biztosan megoldódik.

– Az IKR Cégcsoporton belül két mezőgaz-
dasági gépkereskedő cég is működik. Önök 
konkurensei egymásnak?
– Annyiban igen, hogy mindketten mező-
gazdasági gépeket forgalmazunk – veszi át a 
szót Szaxon Róbert, de teljesen eltérő márká-
kat képviselünk, és különböző parnerkörnek 
szállítunk. A mi társaságunk, az Invest Gép-
kereskedelmi Kft. prémiumkategóriás gépeket 
forgalmaz, és elsősorban az igényes vásárlói 

kört célozza termékeivel. 
Ehhez egy magasabb 
színvonalú háttérszol-
gáltatást is nyújtunk, 
jelentős létszámú szer-
vizes kollégával, 24 órás 
a l kat rész- e l látássa l . 
Egyfajta közös bázisra 
építünk az IKR Gép-
kereskedelmi Kft.-vel 
ezen a téren. A szervizes 
kollégáink felkészültek 
az általuk forgalmazott 
márkákból is.
– Létszámunkban, és 
tapasztalatainkban is 
kicsit nagyobb múltra 
tekinthetünk vissza – 
2002-ben alapítottuk a 
céget, kifejezetten mező-
gazdasági gépek forgalmazására. Jelenleg 75 
fő dolgozik a társaságunknál, 7 telephellyel le-
fedve az egész ország területét. A piaci része-
sedésünk az eladott gépek tekintetében 5-10% 
körül mozog. Az erőgép fronton a CASE IH 
márkára építünk – ezeket a termékeket az eu-
rópai piacról szerezzük be versenyképes áron 
–, de a munkagépek terén is széles választékot 
kínálunk, a HARDI, POTTINGER, WIELTON 
gyártók termékeit képviseljük Magyarorszá-
gon. Természetesen hazai gyártók - KÜHNE, 
FERRO-FLEX, AJG - gépeit is forgalmazzuk.

– Új központot is avathattak nemrégiben 
Ácson. Mit nyújt ez a modern telephely a 
partnereiknek?
– Az M1-es autópálya – vagyis Közép-Európa 
legforgalmasabb útja – mellett, az ácsi lehajtótól 
mindössze 70 méterre található a nyolchektáros 
Invest Parkunk, melyet zöldmezős beruházás-
ként, pályázati források bevonásával hoztunk 
létre 2015-ben. Bemutatótér, oktatóterem, mű-
hely, központi raktár, irodák és egy kulturált 
gépátadó centrum várja itt az érdeklődőket. A 
központi adminisztráció is itt kapott helyet, és 
szervizközpontunk bázisa is itt működik.

– Önöknek mit hozott az idei Agromash-
Expo?
– Évről évre nagyobb jelentősége van ennek 
a kiállításnak, de egyértelműen az idei volt 
az eddigi legeredményesebb. 45 ezer látogató 
tekintette meg az aktuális agárgép-kínálatot, 
mely olyan bőséges volt, hogy a kiállítótér 
zsúfolásig megtelt a standokkal.
– Természetesen az éppen aktuális mezőgaz-
dasági gépvásárlást támogató pályázatok is 
jótékony hatással voltak a látogatói létszám-
ra, tömegesen kértek ajánlatokat a különféle 
kistraktorokra, munkagépekre a kertészeti 
pályázat miatt, valamint az önkormányzati 
szféra is szemezgetett a kínálatunkból.
– De nem panaszkodhatunk, a nagygépekre is 
voltak érdeklődők. A gazdák egyre pozitívabb 
jövőképének biztos alapja a Föld folyamatosan 
növekvő népessége. Ahhoz, hogy a mező-
gazdaság az emberiséget hosszú távon képes 
legyen ellátni élelemmel, egyre korszerűbb 
termelési technikát kell alkalmaznia. Ennek 
– egy ma elérhető – szeletét mutattuk meg az 
Agromash-EXPÓn.

Cseh Teréz

Szaxon Róbert, az Invest Gépkereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója
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– Hol és mit lehet ma tanulni az Edutuson?
– Négy kampuszunkon – Tatabányán, 
Budapesten, Sümegen és Erdélyben, Szé-
kelyudvarhelyen - várjuk a hallgatóinkat. 
Gazdasági és műszaki képzéseinken köz-
gazdász vagy mérnöki diplomák szerezhe-
tők 3,5 év alatt. Jellemzően alapképzéseink 
vannak, ezek nappali és levelező tagozaton 
is elérhetőek, míg mesterképzésünk marke-
ting szakon, Budapesten, levelező tagozaton 
végezhető el.
– Tatabányán gazdálkodási és menedzs-
ment, kereskedelem és marketing, illetve 
turizmus-vendéglátás gazdasági alapkép-
zéseket indítunk. Ezek Budapesten is elér-
hetőek, de ott a nemzetközi gazdálkodási 
szak is választható. Sümegen gazdálkodási 
és menedzsment, míg Székelyudvarhelyen 
kereskedelem és marketing alapképzéseink 
vannak.
– Műszaki képzésünk csak Tatabányán van, 
mert az ehhez szükséges műszaki laborató-
riumok itt állnak rendelkezésünkre.
– A képzési portfóliónkat kiegészítik még 
a felsőoktatási szakképzéseink. Ezek két 
év alatt felsőfokú szakképesítést adnak, 
az itt szerezhető kreditpontok 60-80%-ban 
beszámításra kerülhetnek azoknál, akik 
később jelentkeznek alapképzéseinkre. A 

nemzetközi gazdálkodás kivételével az 
összes többi gazdasági szakon – a képző-
helytől függően nappali és/vagy levelező 
munkarendben - indulnak felsőfokú szak-
képzéseink.

– Az Edutus Főiskola Sümegen újdonság-
nak számít, miért épp ezt a helyet válasz-
tották?
– Sümeg Város Önkormányzatának kezde-
ményezésére jött létre az együttműködés. 
A város szeretett volna lépéseket tenni a 
felsőoktatás meghonosítása érdekében, és 
– tekintettel a helyi adottságokra – a gaz-
dálkodási és menedzsment alapszakra 
épülő vár- és kastélyturizmus specializá-
ció mellett döntöttünk, mely egyedülálló a 
hazai felsőoktatásban. Az önkormányzati 
tulajdonú Sümegi Közszolgáltató Kft.-vel 
közösen hoztuk létre a Sümegi Közösségi 
Felsőoktatási Képzési Központot (KFKK). 
Az Oktatási Hivataltól megkaptuk az 
engedélyeket, így a képzést már meghir-
dethettük az idei felsőoktatási felvételi tá-
jékoztatóban. Egyrészt a helyi munkaerő-
piaci igényekhez igazítottuk a tananyagot, 
a városban meghatározó gazdasági ágazat 
a turizmus, számos látványosság található 
itt: a Sümegi vár, a rokokó püspöki palota, a 

gyönyörű freskókkal díszített templom, az 
Afrikárium egy trófea-bemutatóval, Má-
ria-kegyhely, Kisfaludy-kúria – erre már 
érdemes egy ilyen képzést ráépíteni.
– Másrészt ez a lépés összhangban van a 
kormány gazdaságfejlesztési elképzelései-
vel is, konkrétan a Nemzeti Várprogramra, 
illetve a Nemzeti Kastélyprogramra gondo-
lok. Ezek keretében az állam várakat illetve 
kastélyokat újít fel, hogy azokat a későbbi-
ekben turisztikai célokra, hosszú távon gaz-
daságosan működtethesse. Ezek a fejleszté-
sek elindultak, és hatásukra 4-5 év múlva 
tömeges igény jelentkezik majd a létesítmé-
nyek fenntartható működtetésére irányuló 
speciális tudással rendelkező szakembe-
rekre. Ezt az igényt szeretnénk mi a sümegi 
képzésünkkel kiszolgálni.

– A felvételi a napokban zárult. Mit tehet 
az, aki lemaradt a jelentkezésről?
– Az oktatásért felelős minisztérium minden 
évben dönt arról, hogy lesz-e pótfelvételi le-
hetőség. Az utóbbi években mindig volt, így 
várhatóan az idén is számíthatunk erre. Ha 
tehát valaki lemaradt, akkor augusztus ele-
jén még lesz módja pótolni a jelentkezését a 
pótfelvételi eljárás keretében.

A felvételizők napjának is nevezhetnénk február 15-ét, hiszen a hallgatóknak minden évben eddig kell leadniuk jelent-
kezéseiket a felsőoktatási intézményekbe. Hogy hová, milyen szakokra lehet jelentkezni, azt a mindenkori felsőoktatási 
tájékoztatóban, vagy a felvi.hu honlapon bárki megnézheti. Mi ellátogattunk az idén éppen 25 éves Edutus Főiskolára, 
ahol Németné dr. Gál Andrea, oktatási rektor-helyettes adott tájékoztatást képzéseikről.

Speciális, vár- és kastély-turisztikai képzést is indítanak Sümegen

Képzések az Edutus Főiskolán



kreatív viDeoton ünnep
Székesfehérvár - Éppen 25 éve, hogy a nagy múl-
tú vállalat jelenlegi, részvénytársasági formájában 
működik. Ezt a tagvállalatok közötti pályamű ver-
sennyel ünnepelték, melynél fontos szempont volt, 
hogy a készítendő alkotás összhangban legyen a 
vállalat profiljával. A díjakat Sinkó Ottó, a Vide-
oton Holding Zrt. vezérigazgatója adta át. A meg-
osztott első helyezést egy hologramos szerkezet és 
egy lebegő autó installáció kapta. A pályamunkák 
kreativitása és a pályázók száma is mutatja, hogy a 
Videoton egy élő, lélegző cég.

termelésbővülés a pápai Húsnál
Pápa - A 2016 december eleji tulajdonosváltást 
követően rögtön növekvő pályára állt és fokozta 
termelését a Pápai Hús. A tavalyi év utolsó hónap-
jában a nagy múltú húsipari vállalat árbevétele és 
az értékesített termékek mennyisége is 25, míg a 
feldolgozott sertések száma 64 százalékkal múlta 
felül a vállalat egy évvel korábban, hasonló idő-
szakban mutatott teljesítményét. A tradicionális 
húsipari márka sikerrel indította meg a külföldi ter-
jeszkedést is: a nyers hús és húskészítmények ex-
portjából származó árbevétel 153 százalékkal múl-
ta felül az egy évvel korábbit. A húsvéti időszakra 
készülve pedig jó ütemben haladnak a tárgyalások 
a belföldi kereskedelmi partnerekkel.
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– Duális képzési helyeket is meghir-
dettek. Milyen szakokon vehető ez 
igénybe, és hogyan kell ezt elképzelni 
a mindennapokban?
– A Duális Képzési Tanács mind a négy 
gazdasági alapszakunk, valamint a 
műszaki menedzser alapszakunk 
esetén is megadta az engedélyt erre a 
képzési típusra. A hallgatók számára 
ez rendkívül jó lehetőség, ugyanakkor 
egyfajta kihívás is. Az elméleti órákon 
együtt tanulnak a normál képzésre 
jelentkezettekkel, de emellett – duális 
vállalati partnereinknél – gyakorlaton 
is részt vesznek. Az alapmodell az, 
hogy az őszi félévben 13 hetet a főis-
kolán tölt a hallgató, utána 7-8 hetet a 
vállalatnál, a gyakorlati idő alatt pedig 
vizsgáznak is. Azért, hogy ezt az idő-
szakot a lehető legjobban tehermente-
sítsük a számukra, előrehozott vizsgá-
kat is lehetővé teszünk.
– A tavaszi félévben ismét 13 hét el-
méleti oktatás következik, majd 14-15 
hét szakmai gyakorlat. Tehát összes-
ségében 22 hetet dolgozik a hallgató a 
duális képzés keretében a vállalatnál, 
és ezen kívül 4 hét szabadságot vehet 
igénybe évente. Ez rendszerint egy hét 
karácsony tájékán, és három hét nyá-
ron.
– Ha egy vállalatnál az eltérő munka-
rend indokolttá teszi, akkor arra is van 
lehetőség, hogy akár hetente 1-2 napot 
a cégnél töltsenek a diákok. Ebben az 
esetben a maradék 3-4 napra szervez-
zük meg az óráikat, így folyamatosan 
jelen tudnak lenni a vállalat életében.
– Eddig tíz céggel írtunk alá együtt-
működési megállapodást a duális kép-
zésre, ez 47 helyet jelent az öt alapszak 
esetén összesen. A nagyvállalati körből 
partnerünk a Spar Magyarország Kft., 
a Grundfos Magyarország Gyártó Kft., 
a Wescast Hungary Zrt., az Otto Fuchs 
Hungary Kft. és a Yusen Logistics 
Hungary Kft. Az együttműködő kis- és 
középvállalkozásaink valamennyien 

budapestiek: PQS Kft., Újlak-MM Kft., 
KKVHÁZ Zrt., Hotel Manager Kft., Jet 
Travel Kft.  Hallgatóink – képzési he-
lyüktől függetlenül – bármelyik part-
nert választhatják gyakorlati képző-
helyként.

– Milyen előnyökkel, illetve nehézsé-
gekkel számolhat az, aki a duális kép-
zést választja?
– A duális hallgatók elhelyezkedé-
si esélye nagyságrendekkel megnő a 
nem duális társaikhoz képest, hiszen 
amikor a diplomát kézbe veszik, már 
kész, gyakorlott szakemberként jelen-
nek meg a munkaerőpiacon, míg azok 
az iskolatársak, akik csak az utolsó 
félévüket töltik szakmai gyakorla-
ton, még kezdőnek, friss diplomásnak 
számítanak. Az ő betanításuk jelen-
tős időt vesz igénybe, és ez hátrány 
egy vállalkozás szemében. Rövid idő 
alatt tehát szinte behozhatatlan előny 
a több éves szakmai gyakorlat. Évek 
alatt a hallgató fokozatosan megisme-
ri a partnervállalat munkafolyamatait, 
gyakorlati feladatokat lát el, beletanul 
a szakmába. Ez a képzés végére lénye-
gében biztos munkahelyet garantál a 
fiatal szakembernek, és ez nyilván az 
előremenetelnél, a fizetésemelésnél is 
meghatározó lesz.
– Óriási előny a duális képzésben, 
hogy a hallgatók fizetést kapnak. Jog-
szabály írja elő, hogy a mindenkori 
minimálbér 15%-át meg kell kapnia a 
hallgatónak hetente, azaz ez havi szin-
ten a minimálbér kb. 60%-a. Ez adó és 
járulékmentes mindkét fél számára, 
tehát sem levonás, sem munkaadói já-
rulékok nem terhelik, tehát a nettó és a 
bruttó jövedelem így egybeesik. Mind-
ez jelentős hozzájárulást jelent, sőt akár 
teljes egészében fedezheti is a hallgató 
képzési költségeit, ezért mindenkép-
pen érdemes ezen a képzési formán 
elgondolkodni

-réz
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– Tulajdonképpen mi is az a Lego Robot?
– Igazából nem vagyok a téma szakértője. 
Annyit tudok róla, hogy a Lego Educati-
on tananyagai - legyen szó matematikáról, 
nyelvtanulásról vagy akár programozásról 
- ugyanúgy az építőjáték kockáira épülnek, 
mint a boltokban megvásárolható készletek. 
A módszer használata közben megmarad a 
játékosság, ugyanakkor sokkal hatékonyab-
bá teszi a tanulás folyamatát, hiszen köny-
nyebb megjegyzi azokat a dolgokat, amelye-
ket megérinthet, amit az ember maga rakhat 
össze. Tehát egy olyan oktatási rendszer, 
amely az óvoda nagycsoportjától kezdve 
a kisiskolásokon át a nagyobb gyerekekig 
alkalmazható. Ha elképzelnek valamit, azt 
el is készítik, felfedezéseket végeznek, és 
elvégzik a mögé rakott különböző kicsi fel-
adatokat. Például eszközt küldeni a Marsra, 
és építeni egy olyan önjáró eszközt, amit 
lehet programozni, el lehet küldeni, és tud 
pici képeket csinálni. Játéknak tűnik, de a 
felnőttek is hamar elkezdenek vele játszani, 
és bizony ebből lehet komoly tapasztalato-
kat, és programozási tudást gyűjteni.

– Miként került kapcsolatba a Lego Robot 
projekttel?
– A tatai Eötvös Gimnáziumba hívtak meg 
egy alkalommal, ahol az ipari robotokról 
tartottam előadást, és az Edutus Főiskola 
mestertanára, Nagyné Csóti Bea is részt vett 

a programon, Lego Robot bemutatóval. Ott 
találkoztam először ezzel a témával. Először 
nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentősé-
get, de aztán a fiamon keresztül engem is elért 
az LR. Tavaly augusztusban az Edutus Főisko-
lával már mélyebb lett a kapcsolatunk, és köz-
ben újra szóba került az LR oktatás. Közösen 
megkerestük a komáromi Feszty Iskolát, ahol 
már volt ilyen robot. Az intézmény vezető-
ségének egyetértésével, és Slezák Zsolt tanár 
úrral megbeszéltük, hogy indítunk egy robot 
szakkört. Négy hónap szakköri munka után a 
Tatabányán, január 14-én rendezett bajnoksá-
gon a csapat már be is mutathatta a tudását, és 
egész jól szerepelt. A robotfutamon hatodikak 
lettek, összesítésben pedig a 11. helyet érték el.

– Ezek a gyerekek lehetnek a jövő progra-
mozói a B&O-ban?
– Akár ez is elképzelhető, de rövid távon 
a szakma népszerűsítését, és a műszaki 
érdeklődés felkeltését látjuk a projektben. 
Tervezzük, hogy a Lego Robot Education 
magyarországi forgalmazójával, a H-Didakt 
Kft.-vel felvesszük a kapcsolatot, és egy 
olyan mentorprogramot csinálunk Komá-
romban, ami már működik Debrecenben. 
A mérnökeink megtámogatnák, segítenék 
az iskolákat abban, hogy a gyerekek, de a 
tanárok is könnyebben elsajátíthassák ezt a 
tudást, és a játszva tanulni, tanulva játszani 
elve megvalósulhasson.

– Ezek szerint a Lego Education módszer 
akár iskolai tananyag is lehet?
– Úgy tudom, van ez irányú szándék, és az 
állami támogatás is elég komoly. Az emlí-
tett rendezvényen Czunyiné dr. Bertalan 
Judit, a digitális tartalomfejlesztésért fele-
lős kormánybiztos elmondta, 2015 januárja 
óta dolgoznak azon, hogy a Lego oktatási 
módszertan a magyar gyerekek számára is 
elérhetővé váljon. Azóta több mint ötven is-
kolában próbálták ki a matematika Lego-s 
oktatását, és a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a módszer a tantárgynak új megköze-
lítést és lehetőségeket ad. A kormány száz, 
elsősorban hátrányos helyzetű körzetben 
található iskolában szeretné elindítani a 
programot. A kiválasztott oktatási intézmé-
nyek számára egy olyan módszertan válik 
elérhetővé, ami már Európában és a világ 
más pontjain is bizonyítottan jó eredmé-
nyeket ért el. Segíti a gyerekek motiválását, 
erősíti a hátrányosabb régiók felzárkózását 
célzó oktatási stratégiát. A módszertan le-
hetővé teszi, hogy a fiatalok a munkaerő-
piacon aktívabb, kreatívabb, versenyképe-
sebb tudással tudjanak majd érvényesülni. 
Ennek a folyamatnak a kiteljesedéséhez 
szeretne cégünk is hozzájárulni a maga 
llehetőségeivel.

Veér Károly

A komáromi B&O Kft. ügyvezetője, Óvári Attila személyes tapasztalatok alapján került kapcsolatba a gyerekek közt 
egyre népszerűbb, kreativitást segítő, a műszaki vénát fejlesztő Lego Robot projekttel. Mivel a cég robottechnológiával 
foglalkozik, könnyű volt megtalálni a kapcsolódás lehetőségét.

Fantasztikus eszköz a gyerekek kezében

A Lego Robot Komáromban

A B&O Engineering Kft. értékteremtő oldala
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Elsőként Romanek Etelka, Esztergom pol-
gármestere osztotta meg gondolatait a jelen 
lévőkkel. A városvezető kiemelte, jelentős 
mérföldkő a mai nap a megye és a térség 
életében, éppen ezért az együttműködés 
mellett a gazdaság szereplői elkötelezettek. 
A járműipari térség legerősebb támasza a 
Magyar Suzuki Zrt., a polgármester remé-
nyét fejezte ki, hogy a nagyvállalat ezúttal is 
segítségükre lesz a fejlesztésekben.
– „Hiszek abban, hogy közös összefogással olyan 
eredményeket tudunk elérni, amelyeket megyénk 
minden települése, gazdasági szervezete élvezni 
tud, és kívánok ehhez kölcsönös bizalmat, tiszte-
letet, mely záloga lehet egy erős Komárom-Esz-
tergom megyének, és egy erős Magyarországnak 
- zárta beszédjét Esztergom első embere.

Dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztéri-
um államtitkára arra hívta fel a figyelmet, 
hogy az eredmények ellenére sem dőlhe-
tünk hátra. Tovább kell fejlődnünk, Győr-
höz, Kecskeméthez hasonló erős járműipari 
térséggé kell növekednünk. Bízunk abban, 
hogy az öt szervezet, mely a járműipari 
térség fejlesztésére vállalkozott azon fog 
dolgozni, hogy ez a sikerre szánt történet a 
megye egészéé legyen.

Bencsik János, a Tatai-medence országgyű-
lési képviselője kifejtette: a gazdaságfej-
lesztés nem a vállalkozások sikeréről szól, 
a gazdaság van az emberért. A megye két 

vezető városa, a gazdaságot képviselő ka-
mara, a településeket összefogó megyei ön-
kormányzat, és a felsőfokú műszaki képzést 
biztosító főiskola fogott össze a járműipar 
zászlóshajójával, létrehozva egy erős keret-
rendszert a fejlesztéshez.
– A sikerhez kellő számú és felkészültségű mun-
kaerőre is szükség lesz, ennek érdekében a főis-
kolának – egyfajta mentorként – a szakképzési 
centrumokat is be kell vonnia ebbe az együttmű-
ködésbe – tette hozzá a térségi vezető.

Popovics György, a Komárom-Esztergom 
Megyei Közgyűlés elnöke megerősítette, 
hogy jelenlétük a szervezetben erős garan-
cia arra, hogy a megye valamennyi telepü-
lése bekapcsolódhasson ebbe a fejlesztésbe. 
Egyúttal örömét fejezte ki, hogy a Gerecse 
két oldalán fekvő megyerészek a járműipari 
térség fejlesztése kapcsán végre egymásra 
találhatnak.
– Ha a gazdaság összefog, erősödik, akkor tá-
maszt tud nyújtani annak, hogy az élet más te-
rületein is közeledni tudjunk egymáshoz – ösz-
szegezte gondolatait az elnök.

Schmidt Csaba, Tatabánya polgármestere 
azt szorgalmazta, hogy a szövetség részt-
vevői találják meg a közös pontokat, és azt 
építsék be saját stratégiájukba, amint azt 
Tatabánya már megtette a Modern Város-
ok Programban. Célul tűzte ki az államilag 
támogatott műszaki felsőoktatást, a szak-

képzés fejlesztését és egy automatizálási 
központ létrehozását. A végcél az, hogy 
Komárom-Esztergom megye olyan sikeres 
gazdasági térség legyen, amely képes fel-
venni a versenyt az ország más régióival.

Dr. Szerencsés László, a Komárom-Eszter-
gom megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke kifejtette, hogy szervezetük katalizá-
tora kíván lenni ennek a fejlesztésnek, azon 
dolgozik majd, hogy minél több szereplő 
szerephez jusson ebben a szövetségben.

Dr. Jandala Csilla, a most 25 éves Edutus 
Főiskola rektora biztos benne, hogy ez a ma 
aláírt szerződés, a felsőoktatási intézmény 
következő két és fél évtizedének a záloga 
lesz. Reményének adott hangot, hogy ezt a 
negyedszázadot már a térség egyetemeként 
élhetik meg, támogatva ezzel az itt működő 
vállalkozásokat, az itt élőket.

A beszédeket dr. Urbán László, a Suzuki Zrt. 
vezérigazgató-helyettese zárta, aki ígéretet 
tett arra, hogy a jó autók gyártása mellett tár-
sadalmi szerepvállalásaikról sem feledkez-
nek meg a jövőben sem. Megerősítette, hogy 
azt a 25 éve élő mondást, miszerint „Ami jó 
Esztergomnak, az jó a Magyar Suzukinak, és 
ami Jó a Magyar Suzukinak, jó Esztergomnak.” 
– mától érvényessé teszik a most létrehozott 
kiemelt járműipari térségre is.

Cseh Teréz

A Tatabánya-Esztergom Kiemelt Járműipari Térség és Fejlődési Zóna Nonprofit Kft. társasági és szindikátusi szerződését, 
valamint a tisztségviselők elfogadó nyilatkozatait ünnepélyes körülmények között írta alá öt szervezet képviselője 2017. 
február 8-án Esztergomban, a Vármúzeum Lovagtermében.

Járműipari térséget fejlesztő társaság alakult Komárom-Esztergom megyében

Jövőt meghatározó összefogás
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Dr. Petőcz Erzsébet, a KEM Iparszövetség 
„KISZÖV” ügyvezető igazgatója köszöntötte 
a jelenlévő vállalkozások vezetőit, a társ-ér-
dekképviseleti szervezetek megjelent tagjait 
– köztük kiemelve a Fejér Megyei KISZÖV 
elnökét, Szakács Imrét, a Komárom-Eszter-
gom megyei Ipartestületek Szövetségének 
elnökét, Katzenbach Ádámot –, valamint 
az OKISZ képviseletében dr. Szomolányi  
Adrienn, oktatási és továbbképzési igazga-
tót.

Benkovics Alajos, a KEM KISZÖV elnö-
ke rövid köszöntőjében rámutatott, hogy a 
kormányzat legutóbbi intézkedései éppen 
a KISZÖV érdekkörébe tartozó vállalkozá-
sokat, a kis- és középvállalatokat érintette 
a legérzékenyebben. Számukra eddig sem 
volt könnyű a nyereséges működés elérése, 
de a kezdeti nehézségek után az elnök, jobb, 
bizakodással teli időket vár. Megerősítette, 
hogy a vállalkozások – pályázatokkal illetve 
tanácsadással – az átmenet ideje alatt is szá-
míthatnak a KISZÖV segítségére.

A Megyei Foglalkoztatási Együttműködések 
című előadás keretében elsőként Petrikné 
Molnár Erika, a KEM Önkormányzat Te-
rületfejlesztési Főosztály vezetője, projekt-
menedzsere szólt a Megyei Foglalkoztatási 
Paktumról. Összefoglalójában felvázolta a 
megyei paktum lényegét, a Területi és Tele-

pülésfejlesztési Operatív Programban (TOP-
ban) elfoglalt helyét, illetve céljait.
A Paktum nyújtotta konkrét pályázati lehe-
tőségekről Bokrosné Nagy Margit, a KEM 
Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály munkatársa be-
szélt. Megtudtuk, hogy a 19 féle pályázati 
program 4 főcsoportba sorolható, és ezekről 
egyenként részletes tájékoztatást adott. A 
célcsoportot a hátrányos helyzetűek, illetve 
az inaktívak jelentik, és ezalatt jóval széle-
sebb kört értenek a korábbiaknál.
Elsőként a Foglalkoztatást elősegítő képzések 
támogatásáról beszélt, kiemelve, hogy már 
nem kizárólag az OKJ-s képzéseket segítik, 
új lehetőség az 1-2 hónapos betanító tanfo-
lyamok indítása. Ezen duális-jellegű képzé-
sek programját – minimum 16 fős csoport 
esetén – az oktatási intézmény az érintett 
céggel-cégekkel közösen állítja össze. A 
Paktum keretében lehetőség van még az El-
helyezkedést segítő támogatások igénylésére, az 
Önfoglalkoztatóvá válás támogatására, valamint 
Munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételére, 
illetve ezzel kapcsolatos támogatásokra, mint 
például az információnyújtás, munkaügyi, 
pályaválasztási, álláskeresési tanácsadás, 
mentori szolgáltatás, munkaközvetítés.

Ezt követően Nagy Zsolt, az Easy Learning 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója adott át-
tekintést a KKV szektor által elérhető, aktu-

ális pályázati lehetőségekről. A pályázatíró 
cég vezetője az elérhető támogatásokat há-
rom főcsoportba foglalta össze: gazdaságfej-
lesztésre, informatikai fejlesztésre fordítható 
pályázatok, illetve kedvezményes hitelprog-
ramokkal kombinált megoldások.

A délelőttöt Harmat Ferencné, a Komárom-
Esztergom Megyei Adóigazgatóság ügyfél-
kapcsolati osztályvezetőjének előadása zár-
ta az ART, SZJA és járulékváltozásokról.
A szendvicsebédet követően az előadó foly-
tatta gondolatait, immáron áttekintést adva 
a Társasági adótörvény és az ÁFA változá-
sairól.

A szakmai nap utolsó előadójaként Wünsch 
József, a Komárom-Esztergom Megyei Adó-
igazgatóság ügyfélkapcsolati ügyintézője 
szólalt fel, a KATA, a KIVA és az Illetéktör-
vény változásairól tájékoztatta a szép számú 
jelenlévőt.
Dr. Petőcz Erzsébet zárszavában néhány 
gondolat erejéig felidézte a nap során el-
hangzott előadások lényegét. Az adóvál-
tozások sikeres alkalmazása mellett arra 
bíztatta a jelenlévőket, hogy eredményes 
gazdálkodásukhoz minél nagyobb számban 
éljenek az ismertetett támogatási és pályáza-
ti lehetőségekkel, melyekhez felajánlotta a 
KISZÖV további segítségét.

Cseh Teréz

A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” a Magyar Iparszövetséggel közösen a vállalkozói szektort érintő 
aktuális pályázatokról, illetve adójogszabályi változásokról tartott regionális szakmai konferenciát január 24-én, Tata-
bányán, az Edutus Főiskolán.

Regionális tájékoztató a pályázatokról, adóváltozásokról

KISZÖV Szakmai konferencia
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Az elkészült raktárcsarnokot a Trans-Sped 
Kft. az AGC Glass Hungary Kft.-vel kötött 
hosszú távú raktározási és szolgáltatási 
szerződésben felmerült ügyféligényre re-
agálva építette meg. A két vállalat együtt-
működése 9 évvel ezelőtt indult, mára 
stratégiai együttműködéssé fejlődött. A 
felépült raktárcsarnoknak köszönhető-
en az AGC-nél megvalósulhat a korszerű 
just-in-time alapanyag-ellátás, vagyis a 
gyártó cég készletkezelése a tőle néhány 
száz méterre lévő raktárcsarnoknak elő-
nyeit kihasználva rendkívül rugalmassá 
válhat.

A Trans-Sped Csoport számára kiemelkedő 
eredmény, hogy magyar logisztikai szolgál-
tatóként egy multinacionális autóipai cég 
stratégiai partnere lehet. A vállalat a mos-
tani csarnoképítésre, mint a jövőbeni loká-
lis beruházások első lépésére tekint, hiszen 
a vásárolt terület lehetővé teszi a további 
fejlesztések megvalósítását is - nyilatkozta 
Bátki Sándor, a Trans-Sped Kft. ügyvezető 

igazgató-helyettese a megnyitó ünnepsé-
gen.
A két cég együttműködése a fuvarozás te-
rületén is folytatódik: az AGC síküvegének 
tárolásán felül annak szállítását is magyar 
vállalkozások fogják bonyolítani az idei év 
júniusától, ami havonta több mint 400 kami-
ont jelent, és ennek több mint felét a Trans-
Sped Kft. fogja biztosítani – tudtuk meg az 
ünnepélyes csarnokátadón az AGC logiszti-
kai vezetőjétől.

Fülöp Szabolcs, a Trans-Sped Kft. ügyve-
zetője kiemelte azt a többoldalú bizalmat, 
amely a beruházás megvalósítását lehető-
vé tette: ahhoz, hogy az új raktárcsarnok 
elkészülhessen, hatékony összefogásra volt 
szükség. Az eredményhez kellett a helyi ve-
zetés értékítélete, a banki háttér, a kivitele-
zők profizmusa és gyorsasága, a Trans-Sped 
Kft. kollégáinak folyamatos támogatása, 
valamint a város és a hatóságok részéről 
kapott bizalom. Ezek mind hozzájárultak a 
sikerhez, és ahhoz, hogy a jövőben további 

fejlesztéseket valósítson meg a vállalat a tér-
ségben.

A cégekről röviden:

A Trans-Sped Cégcsoport 1990 óta van je-
len a logisztikai piacon. Országos szállítmá-
nyozási irodahálózattal, csaknem kétszáz 
közúti járművel, valamint a most megépült 
raktárcsarnokkal együtt 180 ezer négyzet-
métert meghaladó raktárkapacitással, és 
több mint hétszáz logisztikai szakemberrel 
áll a megbízók rendelkezésére.

Az AGC Glass Hungary Kft. autóipari 
beszállítóként személygépkocsikhoz gyárt 
oldal és hátsó üveget, valamint napfényte-
tőt a világ legnagyobb autógyárai számára. 
Termékeik 93 százalékát exportálják, a többi 
a győri Audihoz, a kecskeméti Mercedeshez 
és az esztergomi Suzukihoz kerül.

-napsugár
Fotó: Mazán Tibor

2017. január 19-én, hétfőn Tatabányán hatezer négyzetméteres raktárcsarnokot avatott a debreceni székhelyű, tisztán 
magyar tulajdonú, és országos szinten több mint 700 főt foglalkoztató logisztikai szolgáltató, a Trans-Sped Kft.  A közel 
egymilliárd forintos zöldmezős beruházás kevesebb, mint 1 év alatt épült fel a Tatabánya-Környe Ipari Parkban, ahol a 
társaság már több éve jelen van, közel 200 főt foglalkoztat a térségben. A beruházás eredményeként a dolgozói létszám 
30%-kal emelkedni fog.

Újabb jelentős beruházást adtak át a Tatabánya-Környe Ipari Parkban

Raktárcsarnokot avatott a Trans-Sped
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Bencsik János, a Tatai-medence országgyű-
lési képviselője köszöntötte elsőként a meg-
jelenteket. Az itt élők nevében köszönetet 
mondott a nagyvállalatok sikeres működte-
téséért, hiszen ez, az ebből származó adó-
bevétel biztosítja a város működésének, a 
fejlődésnek az alapját. A politikus külön kö-
szönetet mondott azon cégeknek, akik sze-
repet vállaltak a Tatabányán és Tatán műkö-
dő iskolai könyvtárak örökbefogadásában, 
mert felismerték, az értő olvasás készsége 
erős összefüggésben van a jövő munkavál-
lalóinak képességeivel. Az örökbefogadók 1 
millió forinttal támogatták az adott könyv-
tárat, a továbbiakban pedig évente 300 ezer 
forinttal segítik a könyvállomány fenntartá-
sát, fejlesztését. A kezdeményezéshez folya-
matosan lehet csatlakozni, várják a további 
jelentkezőket.

- Ugyancsak köszönet illeti a vállalkozásokat a 
kormányzat bérfelzárkóztatási programjának tá-
mogatásáért, a versenyképes bérek vállalásáért, 
mert európai viszonylatban ezen a téren nagy le-
maradásaink vannak – mutatott rá ennek fon-
tosságára az országgyűlési képviselő, aki 
arra is felhívta a nagyvállalatok figyelmét, 
hogy még számos közös feladat áll előttük, 
többek között az ipari park közlekedésének 
kulturált megoldása.

Beszédének végén Bencsik János arra kérte 
a vállalatokat, hogy továbbra is vállaljanak 
szerepet a térség fejlődésében, támogassák 
annak programjait, azok közül is kiemelve 
a két legnagyobbat, a Tatai Patarát és a Víz-
Zene-Virág Fesztivált.

Schmidt Csaba felidézte azokat az éveket, 
amikor a település fejlődése – a várossá vá-
lás folyamata – elindult, a párszáz fős falutól 
– Bánhidától indulva – miként jött létre a vá-
ros, a fejlődés milyen lépései voltak nyomon 
követhetőek.
Elsőként a növekedés finanszírozását kellett 
az akkor itt élőknek megoldaniuk: munka-
helyek kellettek, a gazdaságfejlesztésen volt 
a hangsúly. Bányavállalatot alapítottak, és 
sikerre vitték annak működését.
A továbblépéshez már a munkaerőért folyt 
a küzdelem. Az egész Kárpát-medencéből 
toborozták a szakembereket, akiknek állást 
és otthon kínáltak. Közel 500 lakás épült ak-
koriban.
A polgármester rámutatott: a rendszervál-
tást követően a város lakóinak ugyanezek-
kel a gondokkal kellett megküzdeniük. Ma-
gas volt a munkanélküliség, a bánya bezárt, 
munkahelyekre volt szükség. Azóta az ipari 
park megtelt vállalkozásokkal, munka van 
bőven, a verseny ma már a jól képzett mun-

kaerőért folyik. A gazdaságfejlesztés volt 
tehát a kulcsa a jövőépítésnek annak idején, 
és ugyanez most is – világított rá a lényegi 
összefüggésre a városvezető, aki e rövid be-
vezetője után bemutatta a Modern Városok 
Program tatabányai terveinek főbb pontja-
it, majd megköszönte a város fejlesztésében 
nyújtott segítséget a vállalatok vezetőinek.

Dr. Kancz Csaba, a Komárom-Esztergom 
Megyei Kormányhivatal vezetője rövid ösz-
szefoglalót adott a közigazgatás átszervezé-
sének elmúlt hat évéről, az eddig megtett 
lépésekről. A kormánymegbízott hangsú-
lyozta, hogy személy szerint is elkötelezett 
amellett, hogy a térség minél több fejleszté-
se kormányzati szinten is kiemelt beruhá-
zássá válhasson.

A beszédeket Illyés Roland, az ünnepség 
konferensziéja zárta, aki ismertette a Jó Sze-
rencsét Emlékév – egészen 2017 őszéig tartó –  
programsorozatának főbb elemeit, melyet 
Tatabánya várossá nyilvánításának 70. év-
fordulója alkalmából rendeznek a megye-
székhelyen.

napsugár
fotó: Mazán Tibor

Régiónk több nagyvárosában hagyománnyá vált, hogy az év első hónapjaiban köszöntik a mindenkori nagyadózókat, 
azokat a vállalkozásokat, akik a helyi adók befizetésével meghatározó mértékben járulnak hozzá az adott település 
fejlődéséhez. Tatabánya Megyei Jogú város és a térség vezetői a városháza dísztermében látták vendégül a húsz legna-
gyobb vállalat vezetőit.

Az adóbevétel sokat segít Tatabányának

Nagyadózók köszöntése

A legnagyobb adózók – képünkön éppen a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 
ügyvezető igazgatója, Topolcsik Melinda - Schmidt Csaba polgármestertől vették 
át az elismerő oklevelet és a város ajándékait.
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Új szolgáltató központ épül Tatabányán  
Tervpályázat alapján Tatabánya Közgyűlése a Megyeháza térre közösségi tér, 
parkolóház és szolgáltató üzletház ingatlanfejlesztésről döntött. Schmidt Csaba 
polgármester arról számolt be, hogy a közösségi tér és a parkoló kialakítását az 
önkormányzat saját maga bonyolítja, míg a szolgáltatóház megépítésére és üze-
meltetésére a T-Szol Zrt. és magánbefektető bevonásával kerül sor, mely a Városka-
pu Szolgáltató- és Üzletház elnevezést kapta.

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

Réde
Folyamatosan nő azok száma, akik örö-
müket lelik abban, ahogy a magok élet-
re kelnek, növénnyé cseperednek, majd 
termést hoznak. Megéri mindezzel bí-
belődni? – erről beszélgettünk a magok 
szakértőjével, a Rédei Kertimag Zrt. igaz-
gatójával, Marton Ferenccel.

Cikkünk a 30. oldalon

Jászfényszaru
A mindössze hatezer fős, a rendszervál-
táskor a legmagasabb munkanélküliségi 
rátával rendelkező, „szerep nélküli” tele-
pülés huszonöt év következetes munká-
jával, mára a Jászság egyik központjává 
vált.

Cikkünk az 32-33. oldalon

„Az örvendetesen nagyszámú érdeklődés talán annak is köszönhető, hogy hiánypótló fesz-
tivál a miénk. Ilyen tematikával - úgy tudjuk -, sehol másutt nem szerveznek hasonló ese-
ményt.”

Crespo roDriGo
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– Nagy örömünkre a MOST FESZT – mind-
össze három év alatt – egy rendkívül ismert, 
és népszerű fesztivállá nőtte ki magát. A szak-
mában gyorsan elterjedt a híre, egyre több 
színház szeretne élni a lehetőséggel. Több 
mint 50 darabból válogattuk ki a verseny in-
dulóit, illetve emellett idén két versenyen kí-
vüli előadást is láthat majd a közönség. Így 
összesen tíz produkció kerül bemutatásra, és 
ezzel összhangban a fesztiválnapok számát 
is megnöveltük, négyről ötre. Nagyon színes, 
mély gondolatokat tükröző darabokat láthat-
nak ezúttal is. Újdonság lesz a közönségzsűri 
is. A háromfős grémium tagjait olyan nézők 
közül sorsoljuk ki, akik valamennyi előadást 
megtekintik.

– A MOST FESZT egyfajta újszerű színházi 
kísérlet, ami úgy tűnik, megtalálja a maga 
közönségét. A rendezvénysorozat népsze-
rűségét jól mutatja, hogy egyes előadásokra 
már most alig lehet jegyet venni. Teltházzal 

számolunk idén is. Hogy mi áll a 
népszerűség mögött? Leginkább 
az az atmoszféra, amit ez a két 
műfaj kamara jellegével képes a 
színpadon megteremteni. A kis 
nézőszámú közönség már-már 
maga is benne van az előadásban 
– és ebben az intimebb szférában 
más, a nagyszínpadhoz képest 
szokatlan eszközökkel dolgozik a 
színész, és a rendező is. Ugyancsak 
kedveltek a közönségtalálkozóink, 
közvetlenül a darab megtekintését 
követően a nézők kérdezhetnek, 
megoszthatják gondolataikat az 
alkotókkal.
– Az örvendetesen nagyszámú 
érdeklődés talán annak is köszön-
hető, hogy hiánypótló fesztivál 
a miénk. Ilyen tematikával - úgy 
tudjuk -, sehol másutt nem szer-
veznek hasonló eseményt.

A tatabányai Jászai Mari Színház egyfajta szakmai űrt kívánt betölteni, amikor 2015-ben életre hívta a MOnodráma és 
STúdiószínházi FESZTivált, a MOST FESZT-et, önálló seregszemlét teremtve ezzel e két színházi műfajnak. Olyan vidéki és 
határon túli színházak, illetve független társulatok előadásait tekintheti meg itt a közönség, a szakma, amelyek kiemel-
kedő alkotásokat hoztak létre ezen a téren. Crespo Rodrigo színházigazgató nyilatkozott lapunknak.

MOnodráma és STúdiószínházi FESZTivál Tatabányán

III. MOST FESZT - 2017
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– Miben különbözik az idei fesztivál az ed-
digiektől?
– Leginkább abban, hogy a Jó Szerencsét 
emlékév része, így több pénzből, sokkal gaz-
dagabb, színesebb programot tudtunk ösz-
szeállítani. Olyan neves előadók jönnek idén, 
mint például Bogányi Gergely Kossuth- és 
Liszt-díjas zongoraművész, az ő új csodazon-
gorája most először fordul meg Tatabányán. 
Újdonság még a fesztivál záró rendezvénye, 
a XII. József Attila nemzeti vers-, énekelt vers 
és prózamondó verseny, tehát még nagyobb, 
még globálisabb lett a program.

– Ahogy eddig, úgy vannak országos, vagy 
akár nemzetközi hírű előadók is, és nyilván 
a helyi művészeti csoportok is valami új, erre 
az alkalomra készült produkcióval lépnek a 
közönség elé. Újdonság még a film és a kor-
társ tánc. Idén kifejezetten a Jó szerencsét 
emlékév miatt régi magyar filmek kerülnek 
vetítésre, melyek kötődnek a városhoz, itt ját-
szódnak, és részben itt forgatták őket. Szabó 
István Apa, illetve Bán Frigyes Az utolsó dal 
című alkotását mutatjuk be. Nem csak hagyo-
mányos vetítéseket tartunk, hanem beszélge-
tés, egy különös előadás és performansz is 
lesz zongorakísérettel.

– Milyen egyéb programok várhatók?
– Az idei tavaszi fesztivál a Kortárs Galéria 
20 éves évfordulója alkalmából rendezett tár-

lat megnyitásával kezdődik március 17-én, 
ahova meghívtunk a tatai medencéből és a 
megyéből minden olyan művészt, aki kiállí-
tott már a galériában. Mindenkitől egy, tehát 
összesen közel 50 művet láthat majd a közön-
ség.  Az ünnepélyes megnyitóra 19 órakor ke-
rül sor, ahol a Bogányi-koncert előtt Schmidt 
Csaba polgármester köszöntőjét hallgathat-
juk meg. Egyébként a művész által alkotott, 
magyar csodazongoraként emlegetett világ-
híres hangszer ezen a napon 10:00 - 15:00 
óráig bárki számára megtekinthető A Vértes 
Agorájában.

– Minden évben része a fesztiválnak a Rá-
hangoló, mely kifejezetten kicsiknek szóló 
komolyzenei fejlesztő program Ocskai Gabri-
ella vezetésével. Idén a Kis herceg második 
részét lehet hallani. Dezső Marianna és a 
Nemzetközi Magyar Zongoranégyes ezúttal 
nem a zeneiskolában, hanem intézményünk 
nagytermében ad koncertet. A Tatabányai Big 
Band is minden évben játszik, ezúttal Sibel 
Köse jazzénekesnő és Janusz Szprot zongo-
rista lesz a vendégük.

– A Jászai Mari Színház MOST FESZT-je is 
része a programnak, a monodrámákat és 
stúdiószínházi előadásokat felvonultató ese-
ményt idén harmadik alkalommal rendezik 
meg. A múzeum szintén a Jó szerencsét em-
lékévhez kötődően bányász védőszentekről 

készít egy kiállítást, a Magyar Olajipari Mú-
zeum anyagából. A Kórustalálkozó is hagyo-
mányosan része a Tavaszi Fesztiválnak, itt a 
diákoké a lesz a főszerep.

– A kortárs tánc egy új próbálkozás részünk-
ről, a Sopron Balettet hívtuk meg, az Álmos 
legendája című előadásukat mutatják be, 
mely a Turul-monda révén kapcsolódik Tata-
bányához.

– Tatabánya Város Szimfonikus Zeneka-
ra idén a 25. Klapka György Lövészdandár 
Zenekarral együtt lép fel, és népszerű ko-
molyzenei műveket fognak játszani. Április 
negyedikén a világhírű szopránénekesnő, 
Miklósa Erika fellépése – akit a Győri filhar-
monikusok kísérnek – különleges élményt 
kínál az operabarátok és az énekművészet 
rajongói számára. A Tavaszi Fesztivál április 
nyolcadikán zárul, a József Attila XII. Nemze-
ti vers-, énekelt vers és prózamondó verseny 
döntőjével.

– Az előadásokra elővételi akciót hirdettünk, 
aki időben megveszi a jegyét, olcsóbban jut-
hat hozzá. Emellett van egy bérleti konstruk-
ciónk is, mely szintén kevesebbe kerül, és 
vannak csoportos kedvezményeink, ugyan-
akkor természetesen az egyes programokra 
külön-külön is lehet jegyet váltani.

VK

Március 17-től április nyolcadikáig tart a XVII. Tavaszi Fesztivál Tatabányán, mely több újdonsággal is szolgál, tudtuk meg 
Varga Ritától, A Vértes Agorája művészeti csoportvezetőjétől.

XVII. Tatabányai Tavaszi Fesztivál

Bemutatkozik a Bogányi-zongora is
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– Mitől más az, amit otthon termelünk a 
kiskertünkben?
– A háztáji, napon érlelt, frissen asztalunk-
ra kerülő paradicsom íze utánozhatatlan, 
ahogy a saját zöldségekből, zsenge borsóból 
készülő friss, tavaszi borsóleves is. Más el-
várások vannak a fajta tekintetében a nagy-
üzemi, árutermelő kertészeteknél, és más a 
kiskertek esetében. Míg az előző olyan spe-
ciális tulajdonságú fajtákat keres, amelyek-
kel ipari méretben tud – egy adott időben, 
azonos minőségben, méretben, színben, so-
káig eltartható – termést produkálni, addig 
a háztáji kertészkedésnél a változatos ízek 
és formák kerülnek előtérbe. Többek között 
ezért is érdemes otthon, kicsiben foglalkoz-
ni a kertészkedéssel, növénytermesztéssel.

– A legtöbbször azt halljuk, nem éri meg 
kertészkedni, olcsóbban megvehetik 
mindezt a boltban, és még fáradozniuk 
sem kell érte. Ön mit gondol erről?
– A rendszerváltás előtt szinte magától ér-
tetődő volt – jövedelem-kiegészítésként, 
illetve ellátási nehézségek miatt –, hogy 
mindenki művelte a konyhakertjét. Ugyan-

akkor a ki-
kapcsolódás 
l e g f o n t o -
sabb formá-
ját – egyfajta 
t á r s a d a l m i 
szelepet – is 
képviselt a kis-
kerti mozga-
lom.
– A multinaci-
onális cégek, 
az árubőség 
m e g j e l e n é -
sével aztán 
a zöldséges 
kertek arany-
kora véget 
érni látszott, 

legtöbbjüket befüvesítették, díszkertté ala-
kították. De nem mindenki adta fel. Sokan 
nem akartak lemondani az önellátásról, a jól 
megszokott, hazai ízekről. Másokat az egész-
ségtudatos étkezés motivál, és azért ültetik 
el kedvenceiket, hogy tudják, mit esznek. Az 
egészséges életmód, a biogazdálkodás tér-
nyerése tehát segíti a hobbikertek újjáéledé-
sét. A balkonládákba, a dísznövények mellé 
bekerülnek a fűszerek, zöldségfélék, az erké-
lyeket, teraszokat egyre gyakrabban díszítik 
cserepes gyümölcsök, paradicsomok, papri-
kák, a családi házaknál pedig újra fellelhe-
tőek a konyhakertek. Azt látjuk tehát, hogy 
reneszánszát éli a kiskerti növénytermesztés.

– Mi mindennel érvelhetünk még a ker-
tészkedés mellett?
– A vegyszermentes élelmiszer ígéretén 
túl több más előny is a kertészkedés javára 
írható. „Bú nélküli fej a kertben nő.” – tartja 
a török mondás. Napi gondjainkról, mó-
kuskerekeinkről könnyű megfeledkezni 
növényeink ápolása közben. A kiskert az 
egész család számára kikapcsolódást ígér, 

és külön élményt nyújt – főleg a lakótele-
pen élőknek – a saját föld megművelésének 
öröme is.
– A sokféle kerti munka – ásás, gyomlálás, 
vetés, ültetés, palántázás, betakarítás –  
változatos testmozgást tartogat a földet 
művelőknek, így a kert egyfajta ősi kondi-
teremként, szoláriumként is funkcionál. A 
mozgás mellet az alkotás öröme sem marad 
el, aki egyszer megtapasztalja milyen érzés 
a saját zöldség, vagy épp a vágott virág be-
takarítása, az örök időkre a kertészkedés 
rabjává válik. Mámorító élmény, amikor 
saját kétkezi munkánk eredményeként az 
asztalra kerülhetnek a finom falatok, vagy 
épp a gyönyörű díszek.

– A vetőmagok világában milyen helyet 
foglal el a Rédei Kertimag Zrt.?
– Rédén, a Lesalja majorban, a Bakonyalja 
és a Kisalföld határán található az az egy-
kori Eszterházy birtok, amelyen ma is mű-
ködünk. A hajdani növénynemesítő telep 
az államosítás után a Vetőmagtermeltető 
és Értékesítő Vállalathoz került, mely ve-
tőmag-tisztítóként üzemeltette tovább, ké-
sőbb pedig átszervezte a magyarországi 
lakossági vetőmagellátás egyik fő bázisává. 
A rendszerváltás után, 1993-ban hoztuk lét-
re a dolgozói tulajdonú részvénytársaságot, 
melyet azóta is sikeresen működtetünk. 
Nagykereskedőként meghatározó szereplői 
vagyunk a hazai hobbi vetőmag piacnak. 
Néhány saját mintabolt mellett, mezőgaz-
dasági, szak- és gazdaboltokat látunk el 
termékeinkkel, illetve ma már Erdélyben 
is jelen vagyunk. Közel 150 zöldségfaj, több 
mint négyszáz fajtáját hozzuk forgalomba. 
A Rédei Kertimag márkát a kiskerttulajdo-
nosok jól ismerik, megbízhatónak tartják, 
és mi igyekszünk megszolgálni ezt a bizal-
mat az állandó minőséggel, és a folyamato-
san bővülő választékkal.

Napsugár

Napjainkban a díszkertek mellet, úgy tűnik, újra di-
vatba jönnek a kiskertek, hobbikertek. Egyre többen 
ismerik fel, hogy a legkisebb helyen – erkélyeken, 
teraszokon - cserepekben, balkonládákban is ültet-
hetőek kerti haszonnövények: fűszerek, zöldségfélék, 
vázába való virágok. Folyamatosan nő azok száma, 
akik örömüket lelik abban, ahogy a magok életre 
kelnek, növénnyé cseperednek, majd termést hoznak. 
Megéri mindezzel bíbelődni? – erről beszélgettünk a 
magok szakértőjével, a Rédei Kertimag Zrt. igazgató-
jával, Marton Ferenccel.

Reneszánszát éli a házikerti zöldségtermesztés

Saját kertből 
saját zöldség!
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– A TSC-nek a jelenlegiek közül én vagyok 
talán a legrégebben tagja. 1962-ben léptem 
először birkózóterembe, 10 éves kissrácként. 
Az utánpótlás eredményeim egészen jók 
voltak, több alkalommal nyertem serdülő, 
ifjúsági, junior magyar bajnoki érmet. Még 
a felnőtt mezőnyben is az első hat között 
jegyeztek. A katonaság alatt Fehérváron, a 
Szondi SE-ben birkóztam, majd utána visz-
szakerültem Tatabányára. Itt próbálkoztunk 
több éven keresztül egy viszonylag jó NB II-
es csapattal az NB I-be feljutni, de apró dol-
gok miatt két vagy három alkalommal sem 
sikerült. 1976-ban a bányavezetés úgy dön-
tött, hogy a felnőtt csapatot szélnek ereszti, 
és az utánpótlással megbíztak engem, és 
Géth Edét. Elkezdtünk tehát a semmiből, 
jóformán a nulláról foglalkozni a gyerekek-
kel.

– Viszonylag hamar, 3-4 év után elkezdtek 
jönni az eredmények. 1981-ben Simon Lász-
ló hatodik lett az IBV-n, Henger István pe-
dig már második. Volt olyan is, hogy a 10 
súlycsoportból a serdülőben 4 magyar ver-
senyt nyertünk, ez óriási dolog a százegy-
néhány egyesület között. 1985 volt a nagy 
áttörés éve, hiszen akkor jelent meg Takács 
János, aki olyan bravúrt vitt véghez, hogy a 
bolognai ifjúsági EB-n mind kötött-, mind 
szabadfogásban Európa bajnok lett. Ez az-
óta sem sikerült senkinek.

– 1989 januártól lettem vezetőedző, 90-ben 
már nyolc válogatott birkózónk volt külön-

böző korosztályokban. Mindenféleképpen 
meg kell említeni Szabó Róbertet, Bayer 
Sándort, Fónai Zoltánt, Békefi Sándort, és 
regnáló elnökünket, Sámuel Botondot is, 
aki szintén az én kezem alatt kezdett el bir-
kózni.

– Amikor a bánya támogatása megszűnt 92-
93 körül, nagyon lehetetlen körülmények 
közé került az egyesület, a megszűnés réme 
is fenyegetett. Akkor elszerződtem Svájcba, 
és jó néhány évig ott dolgoztam edzőként. 
1998-ban jöttem vissza, és megint újrakezd-
tem a munkát, sokadszorra. Ekkor huszon-
nyolcadikak voltunk a magyar rangsorban, 
onnan ismét bekerültünk pár év után az 
első tízbe. Most is ott vagyunk, kilencedi-
kek, a 130 szakosztály rangsorában. Megint 
jött egy friss generáció, Koller András az ifi 
EB-n második lett. Minden évben volt válo-
gatottunk, most is, hiszen Réczi Bianka EB 
ötödik és VB hetedik lett, Balogh László is jó 
néhány világversenyre kijutott, és ne feled-
kezzünk meg Árvai Márkról sem. 

– Egyszer csak azt vesszük észre, hogy a 
diákolimpiai bajnok akár junior, akár ifi 
korosztályban már a válogatott küszöbén 
kopogtat. A sportágfejlesztési támogatás-
nak köszönhetően a feltételek nagyon-na-
gyon megjavultak. Két további klubot ala-
pítottunk Szárligeten és Tatán. Most már 
mindkettő önállóan működik, de a szakem-
beranyagot mi adjuk hozzá. Régiós központ 
lettünk, ami azt jelenti, hogy kéthetente az 

idetartozó egyesületeknek van egy közös 
edzése itt a birkózóteremben. Széles kapcso-
latokkal rendelkezünk, hiszen Komarnoból, 
Komáromból, Gútáról is járnak át edzésre 
hozzánk, ez egy 40-50 kilométeres körzet. 

– A közelmúltra visszatekintve azt mond-
tuk, hogy álmodjunk egy nagyot. Pályáz-
tunk, és sikerrel jártunk, hogy a 2019-es 
junior VB itt legyen Tatabányán, az addig 
felépülő, szuper új sportcsarnokban. Ez már 
biztos, a Nemzetközi Birkózó Szövetség 
honlapján is olvasható. Nekem ez nagyon 
melengeti a lelkemet, de nagy valószínűség 
szerint a 2019-es VB-n már csak akkor leszek 
ott, ha meghívnak, ugyanis hamarosan sze-
retném befejezni az edzői pályafutásomat.

– A kiemelt 16 sportágat érintő fejlesztési 
támogatásnak köszönhetően nagyon nagy-
mértékben rendeződött a helyzetünk. Ta-
valy például 62 versenyen vettünk részt. 
Minden olyan eseményre, amire el akarunk 
menni, elmegyünk. Normálisan fel tudtuk 
öltöztetni a szakosztályt, egységes mele-
gítőnk van. Vannak szponzoraink is, mely 
közül kiemelkedik az AGC Glass Hungary 
Kft., mely már akkor is velünk volt, ami-
kor nem volt ilyen rózsás a helyzet, nagyon 
sokat köszönhetünk nekik. Köszönet Tata-
bánya városnak is, hisz a létesítményeket 
tudjuk használni, és onnan is kapunk támo-
gatást.

TO

A Magyar Edzők Társasága kitüntetéseket adományozott a magyar sport legkiválóbb trénerei számára. 2016-ban Életmű 
Díjat adományoztak Katona Géza birkózó edzőnek 40 éves munkássága elismeréseképpen. Pályafutásáról, és a tatabá-
nyai birkózósport helyzetéről beszélgettünk a szakemberrel.

Az Életmű Díjas edző a visszavonulást fontolgatja

Katona Géza birkózó edző

Az AGC Glass Hungary Kft. értékteremtő oldala
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De hogy kerültünk mi a Közép-Dunántúlról a 
Jászságba?
Egyrészt úgy, hogy létrehoztuk új – Kitekintő 
– rovatunkat, annak érdekében, hogy alkalman-
ként régión kívüli értékeket is bemutathassunk 
olvasóinknak. Legutóbbi lapszámunkban egy 
Tokaj-hegyaljai kistelepülés, Bodrogkisfalud 
mindennapjaiba pillanthattunk be. Most Jász-
fényszaru került reflektorfénybe, mégpedig té-
majavaslatként. Grabarics Gábor, a Grabarics 
Építőipari Kft. cégtulajdonosa - mint a Regio 
Regia magazin Értékteremtők Körének tagja – 
hívta fel a figyelmünket a városkára, ahol kivite-
lezőként kerültek kapcsolatba az önkormányzat-
tal. Az ipari park egyik legnagyobb vállalatának 
csarnokát építik – és ahogy mondani szokták: 
„Lakva ismerszik meg az ember!” Példa értékű 
volt az a hozzáállás, szakértelem, amit ott ta-
pasztaltak. Úgy gondoltuk – Értékteremtőnk és 
mi is -, mindezt érdemes önöknek is megmutat-
ni, ezért ellátogattunk a fővárostól mindössze 60 
kilométerre lévő kisvárosba, Pest megye innen 
nézve túloldali szomszédjába, a Jászságba.

– Mit jelent ma jásznak lenni?
– A Jászság egy önálló tájegysége az ország-
nak. A tatárjárást követően ezen a területen 
kihaltak az őslakosok, IV. Béla ekkor hívta 
be ide a kunokat és a jászokat, akik kivált-
ságok fejében választották otthonukká a 
térséget. Ennek köszönhető, hogy ezen a 
földön soha nem volt klasszikus értelem-
ben vett feudális berendezkedés, azaz nem 

voltak földesurak és jobbágyok. Egyfajta 
„kollektív nemesi rang”-ja volt a jászoknak, 
kunoknak.
– Később, mikor elveszítették e jogokat, 
mindent megtettek azért, hogy azt vissza-
szerezzék. Rákóczi fejedelem ígéretet tett a 
jogok visszaadására, ám a szabadságharc 
bukásával együtt a lehetőség is elszállt. A 
jászok és a kunok azonban akkor sem ad-
ták fel a reményt, amit nem sikerült elérni-
ük fegyverrel, megpróbálták megszerezni 
pénzzel. Mária Teréziához folyamodtak, 
hogy megfizetve azt, megváltsák szabad-
ságukat. Sikerrel jártak, így 1745-től ismét 
szabad emberként élhettek itt az emberek.
- Erről a jeles napról minden évben megem-
lékezünk az ún. redemptio, azaz önmeg-
váltás ünnepén. Jászberény állt ennek a 
kezdeményezésnek az élére a 250. évfordu-
ló apropóján, majd eleinte a nagyobb jászsá-
gi települések sorra, végül az egész Jászság 
minden települése – évente – átvették a ren-
dezői szerepet. Mi is voltunk már gazdái az 
ünnepségnek, legközelebb 2018-ban kerü-
lünk ismét sorra. Egy-egy ilyen alkalom az 
adott település ünnepe is, melyet természe-
tesen a szomszédos önkormányzatok veze-
tői is megtisztelnek jelenlétükkel. Mindig a 
rendezvénygazda település adja egy évre a 
jászkapitányt, illetve a kis- és nagykunkapi-
tányt. Kitűnő szakemberünkkel, a Jász Mú-
zeum igazgatójával az élen, sokat teszünk 
azért, hogy a hagyományaink fönnmarad-

janak. A jászok úgymond megfogalmazzák 
önmagukat, mert lehetnek közöttünk ellen-
tétek, de ha a Jászságot érinti valami, akkor 
összezárunk. Sok közös ügyünk van, szíve-
sen együttműködünk. Aktuális példa erre 
a Lengyel-Magyar Barátság Napja. Jász-
alsószentgyörgy polgármestere javasol-
ta, hogy ahol a térségünkben van lengyel 
testvértelepülés – márpedig sok helyütt 
van –, ott hívjunk meg egy-egy delegációt, 
és összefogva, közösen ünnepeljük meg 
történelmi barátságunkat. Természetesen 
valamennyien igent mondtunk a kezdemé-
nyezésre.
– De visszatérve a jászság történetére. 
Jászfényszaru a XIX. században, I. Ferenc 
császártól kapott városi rangot. Ezen a te-
rületen kiváló, magas aranykorona értékű 
földek vannak, két kivétellel. Ezek egyike 
Jászfényszaru. Nem véletlen, hogy a ho-
moktalajon itt egykoron szőlőt, és gyümöl-
csöt termesztettek,  így a rossz adottságok 
ellenére zöld volt itt minden.
–A téeszesítés idején aztán ezeket sorra ki-
vágták, és nem hinném, hogy mindez vala-
ha is újraéleszthető lenne. De azt azért cé-
lul tűztük ki, hogy városunkat mi is minél 
zöldebbé tegyük. Ennek érdekében min-
den évben, minden ingatlantulajdonosnak  
- kívánsága szerint - díszcserjét vagy dísz-
fát adunk ajándékba, illetve az utóbbi két 
évben már gyümölcsfát is választhatnak. 
Természetesen elsősorban az itt őshonos, 

Artúr király lovagjainak kerekasztalán állt e legendás bölcsesség – melyet Jászfényszaru polgármestere, Győriné dr. 
Czeglédi Márta is felidézett látogatásom alkalmával. Hűen tükrözi azt a fajta gondolkodásmódot, melyet mind a város-
vezető, mind a képviselőtestület magáénak vall, és amit beszélgetésünk is megerősített bennem. Hittel, szeretettel, és 
mindenekelőtt józan ésszel irányítják városukat, aminek eredménye a látványos fejlődés.  A mindössze hatezer fős, a 
rendszerváltáskor a legmagasabb munkanélküliségi rátával rendelkező, „szerep nélküli” település huszonöt év követ-
kezetes munkájával, mára a Jászság egyik központjává vált, gazdasága irigylésre méltó képet mutat.

Jászfényszaru - A tradíció és innováció városa

„Egymást szolgálva szabaddá válunk”
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a klímának leginkább megfelelő fajtákat 
próbáljuk népszerűsíteni. A fa megköti a 
homokot, és megköti az embert is. Aki fát 
ültet az udvarába, figyeli annak a fejlődé-
sét, az kötődni fog mindehhez.
– Fontosnak tartom, hogy az itt élők jól 
érezzék magukat a településünkön, és ez 
akkor sikerülhet, ha a gyermekeinek is meg 
adhatja, azt, amit szeretne: a tehetséggon-
dozás, a sportolás, a magas szintű oktatás 
lehetőségét. Szerencsére a civilszervezete-
ink, művészeti iskoláink rendkívül aktívak, 
rendszeresek a komolyzenei koncertek, 
olyan szinten tanítják a néptáncot, hogy a 
gyerekek tudása egyenesen a Felszállott a 
páva döntőjébe repítette a csapatot, a cim-
balmos fiúnk pedig meg is nyerte a hang-
szeres kategóriát. 
– A Samsung Smart Schoolnak köszönhe-
tően az iskolásaink tableteken tanulhatnak 
és olyan a digitális oktatás színvonala, amit 
bárhol megirigyelhetnének. Nagyon törek-
szünk a minőségi képzés megteremtésére, 
katolikus iskolánk, a maga támogatható ér-
tékeivel sokat tesz ezért.

– Városvezetőnek nem születik az ember. 
Hogy kerül egy jász lány a település élére?
– Ötödíziglen jász vagyok. 1955-ben szü-
lettem, és tanyán nőttem fel. Emlékszem, 
4 éves voltam, amikor szekérrel tartottunk 
hazafelé, és ahogy megszaladtak az ökrök, 
szanaszét repültünk a földúton. Ma meg ott 
tartunk, hogy automata autók tesztelésére 
hívnak a partnereink, akik nem értik, min 
mosolygok, mikor ezeket a csodamasinákat 
nézegetem. 50 év telt el, és elképesztő a vál-
tozás, de alkalmazkodnunk kell.
– Volt idő, amikor egyszerre négy generá-
ció élt egy fedél alatt a házunkban. No, ah-
hoz már kellett egy kis diplomácia! Korán 
megtanultam, hogy mindenkinek megvan 
a maga szerepe egy közösségben, és ezt 
később, városvezetőként, a hivatalban is 
kamatoztatni tudok. Törekszem arra – a 
családban és a hivatalban is -, hogy a külön-

böző generációk kiegészítsék egymást. A 
gyakorlat azt mutatja, hogy erre nagy szük-
ség van. Rengeteg fiatallal dolgozom együtt, 
az az informatikai tudás, amit ők képvi-
selnek, elengedhetetlen a napi munkához. 
Ugyanakkor az idősebbek tapasztalatára, 
tudására is építünk. Jól teljesíteni csak csa-
patként lehet, ezért sok figyelmet fordítunk 
a HR-munkára. Sok felsőfokú végzettségű 
kollégánk van. A vállalatoknál megszokott 
menedzser szemléletet próbáljuk átültetni a 
hivatali munkába is.
– Hogy hogy lettem polgármester? – Fia-
talon mindig azt gondoltam, hogy én nö-
vénynemesítő leszek. Aztán ebből egy jó 
nagy kanyar után jogi egyetem lett. Férjhez 
mentem, és mindketten úgy gondoltuk, 
hogy csak itt, Jászfényszarun tudjuk elkép-
zelni a közös életünket. 1982-ben kerültem 
az akkori Nagyközségi Közös Tanácshoz. 
Jászfényszaru ekkor úgynevezett szerep 
nélküli település volt, amit rendkívül deg-
radálónak, lehangolónak éreztem. Aztán 
jöttek a gyerekek – gyesen voltam egy ideig 
–, és amikor 1989-ben visszajöttem dolgozni 
– miután a tanácselnök lemondott –, engem 
kértek fel a feladatok ellátására. Röviddel 
ezután a Kisgazda Párt és az SZDSZ közös 
támogatásával független jelöltként meg-
nyertem a választást. 90 óta állok a település 
élén. De nem csak a polgármester személye 
állandó, a képviselőtestületben öt olyan kol-
léga is van, akikkel az elejétől fogva együtt 
dolgozunk. Ebből adódóan itt nincs semmi-
féle hektikusság, hullámhegy és hullám-
völgy a vezetésben, nincsenek egymásnak 
ellentmondó intézkedések, vélemények. 
Olyan van, hogy megyünk tovább! Szépen, 
lassan, megfontoltan.

– Milyen eredményeket sikerült elérni ez 
alatt a bő két és fél évtized alatt?
– Az egykori szerep nélküli településből 
mára a térség egyik ipari  központja lett. A 
30%-os infrastruktúrától indulva, eljutot-
tunk a teljes lefedettségig. Az első időszak-

ban minden erőnkkel ezért a célért dolgoz-
tunk.
– Aztán jött a Samsung. Először csak 40-50 
fővel indult, de mi ennek is örültünk. Meg-
tettünk mindent, hogy vállalkozásbarát 
önkormányzat legyünk, adókedvezménye-
ket adtunk – és adunk ma is –, ennek ered-
ményeként a nagyvállalat folyamatosan 
fejlesztette telephelyét. Hamar felismertük 
azt is, hogy itt ipari parkot kell létesítenünk, 
a megyében elsőként nekünk sikerült ezt 
megvalósítani.
– Emellett minden lehetőséget igyekeztünk 
megragadni, hogy pályázati pénzeszkö-
zöket vegyünk igénybe, és ezen a téren is 
eredményesek voltunk: a főtér program, 
városközpont-rehabilitáció, útépítések fém-
jelzik a sikereinket. Képviselőtársaimmal 
mindvégig azt tartottuk szem előtt, hogy 
szakmapolitikai kérdésekkel foglalkoz-
zunk, és a hangsúlyt a gazdaságélénkítésre 
tegyük. 1992-ben nálunk volt a legnagyobb 
munkanélküliségi ráta – sokkolóan hatott 
ránk –, ezért mindennél fontosabbnak tar-
tottuk a munkahelyteremtést. A Samsung 
mellé – nagyvállalatként – azóta csatla-
kozott a ThyssenKrupp is, tovább növelve 
adóbevételeinket, stabilitásunkat.
– Azt szeretnénk, elérni, hogy a Jászfény-
szarun élők minden téren megtalálják a 
számításukat. Aki szorgalmas, tanulni vá-
gyó, része a helyi társadalomnak, a közös-
ségnek, az a lásson maga előtt perspektívát. 
Az a célunk, hogy idevonzzuk a magasan 
képzett fiatalokat, illetve hogy hazahozzuk 
a korábban elköltözőket, és ehhez új prog-
ramot is indítottunk: kertes családi házhoz 
segítjük őket, ha Jászfényszarut választják 
otthonukká. Érdemes idejönni, leteleped-
ni, mert ez egy tiszta település, olyan érte-
lemben, hogy az emberek itt bizalommal 
vannak egymás iránt, nem felejtik a gyö-
kereiket, ápolják a hagyományaikat. Ez egy 
olyan hely, ahol még tudják: „Egymást szol-
gálva szabaddá válunk.”

Cseh Teréz



34

KINCSKERESŐ

– Idén jóval nagyobbnak tűnt a fesztivál, 
vagy csak én látom így?
– Minden évben megkérdezzük a vámosiakat, 
hogy mi a véleményük a fesztiválról, min 
változtatnának, minek örülnének a legjob-
ban. A legtöbb visszajelzés arra vonatkozóan 
érkezett, hogy szeretnék – főleg az ételkészí-
tő csapatok -, ha a színpad egy térben lehetne 
a főzőversennyel. Ezért a rendezvénysátrat 
kibővítettük, és ott állítottuk fel a színpadot. 
A sportcsarnokban az így felszabaduló he-
lyen egyrészt nagyobb játszóházat tudtunk 
kialakítani a gyerekeknek, másrészt kétszer 
annyi – összesen 40 – termelőnek adhattunk 
helyet. Arra nagyon büszkék vagyunk, egy-
től egyig minőségi portékákat kínálnak, és jó 
néhányan rendelkeznek a „Vidék Minősége 
- Éltető Balaton-felvidék” védjeggyel is.

– A lencse és a hurka játssza a főszerepet 
ezen a napon. Mi minden kerül ilyenkor a 
zsűri elé?
– Nemesvámos mindig is híres volt a lencsé-
jéről, már az 1900-as években nagy meny-
nyiségben termelték errefelé. Nem véletlen 
tehát, hogy a helyi értéktárunkba is bekerült, 
ahogy most már maga a fesztivál is. Sajnála-
tos módon mára szinte teljesen eltűnt a hazai 
földekről, és településünkön is csupán né-
hány termelő van. Pedig a vámosi lencse ma 
is kitűnő minőségű, rendkívül ízletes és ver-
senytársaihoz képest nagyon gyorsan meg-
fő. A főzőversenyre jelentkező csapatok évről 

évre bizonyítják, hogy számtalan ízletes étel 
készíthető belőle. Az idei nyertes a Tárcsás 
tarja lett lencsés-diós kenyérrel, melyet Ri-
deg Marci és Bandája készített. A második 
helyen a Barátok közt című népszerű tele-
víziós sorozat szereplője, Domokos László 
végzett – aki egyúttal a nap vendége is volt –, 
Tárkonyos lencsét készített füstölt csülökke. 
Harmadik helyre a Haggyá főzni elnevezésű 
csapat Chilis lencse barbecue sertés- és mar-
haoldalassal, édes burgonyachipsszel néven 
illetett különlegessége került.
– A hurkatöltő verseny is népszerű volt a 
fesztiválon. Idén a Székelytállal, testvérte-
lepülésünk, Tusnád vitte el a babérokat. A 
második helyen a Boregylet végzett a hagyo-
mányos véreshurkájukkal, melyet lencsés 
kenyérrel tálaltak, a Civilek Sólyért elneve-
zésű társaság pedig Hurkamix, aminek párja 
nincs fantázianevű ételével érdemelte ki a 
harmadik helyet. A különdíjat a veszprémi 
OKK Nyomda kapta savanyúkáposztás egy-
tálételéért.

– Egy fesztivál sem lehet sikeres támogatók 
nélkül. Önök kikre számíthattak?
– A rendezvény szervezője Nemesvámos 
Község Önkormányzata, de kitűnő partne-
rünk és segítőnk Veszprém Megye Jogú Vá-
ros Önkormányzata is. Évről évre egyre több 
veszprémi és környékbeli tiszteli meg jelenlé-
tével a fesztiválunkat, és szép számmal jön-
nek csapatok is a térségből a főzőversenyre.

– A rendezvény fővédnöke Molnár Tamás, 
vámszakmai és a nemzetközi ügyekért fele-
lős helyettes államtitkár volt, védnöke pedig 
Hodács László, az MTD Hungária Kft. ügy-
vezető igazgatója. Ők ajánlották fel a fődíja-
kat is a versenyre. Kiemelt támogatónk még 
a VESZ-MONT 2000 Kft., de rajtuk kívül is 
– főleg a helyiek – nagyon sokat dolgoztak a 
közös sikerért, amiért külön köszönet illeti 
valamennyiüket.

– Bízunk abban, hogy ennek a fesztiválnak 
a híre idővel egyre messzebbre jut, és egyre 
többen ellátogatnak hozzánk. Nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy megőrizzük a hagyo-
mányainkat, és folytassuk, kövessük azt az 
utat, amit elődeink kijelöltek a számunkra.
– A Lencse- és Hurkafesztivál a kapcsolatok 
építésének, ápolásának is a színtere, igazi csa-
ládi esemény, ahol a helyiek találkozhatnak, 
beszélgethetnek, és kulturált körülmények 
között tudnak kikapcsolódni, de egyúttal 
testvértelepülésünkkel való találkozáshoz 
is jó apropó. Tusnádról idén is érkezett de-
legáció, élén új polgármesterükkel, György 
Józseffel, akit az itt töltött nap alatt szemé-
lyesen is megismerhettek a nemesvámosiak.
– A hangulatból jól látszik, hogy akik eljön-
nek ide, jól érzik itt magukat, mert jó együtt 
lenni, közösen megmutatni, megélni, to-
vábbadni értékeinket.

-réz

Ötödik alkalommal rendezték meg Nemesvámoson február 11-én, szombaton a Lencse- és Hurkafesztivált, melynek 
főzőversenyére idén is sok csapat jelentkezett. A főzőcskézés mellett változatos gyermek- és felnőtt programokkal, na-
gyon gazdag kínálatú minőségi termelői piaccal várták az érdeklődőket a vámosiak. Sövényházi Balázs polgármestert 
az újdonságokról kérdeztük.

A nemesvámosi lencse híres volt már az 1900-as években is

Duplájára nőtt a Lencse- és Hurkafesztivál




