




 A képzési palettán túl az elmélet-gyakor-
lat viszonya, az innováció az oktatásban, a 
szakgimnáziumi oktatás és a duális képzés 
nehézségei és útkeresései témák kerültek 
szóba annak érdekében, hogy az oktatá-
si intézmények problémáiról árnyaltabb 
kép alakulhasson ki. A bejáráson Kulcsár 

Szilvia, a Centrum igazgatója és Dominó 
Csaba, szakgimnáziumi igazgató kísérte 
a vendégeket. Az iskolavezető kötetlen be-
szélgetés keretében ismertette az intézmény 
szakmai és innovációs, valamint kreatív 
versenyeken elért eredményeit és törekvé-
seit. „Tudomásul véve, hogy a gyártás minősé-

gi szakképzést igényel, az oktatásban a magas 
színvonal az, amihez a Széchenyi adja a nevét” 
– mondta. 
A gépész tanműhely munkavégzését és 
technológiáit Lőrincz László tanműhelyve-
zető mutatta be, a CNC forgácsolást is láttat-
va. A robotikai bemutató házigazdája Kiss 
Antal tanár úr volt. Az ipari tapasztalatok-
kal is bíró Rádl Péter tanár úr az öttengelyes 
műhely titkaiba avatta be az érkezőket. A 
szakmai kérdések, munkadarabok, techno-
lógiák, vezérlések bemutatásakor a diákok 
is bekapcsolódtak a beszélgetésbe, ismertet-
ve ötleteiket, eljárásmódjukat, feladatmeg-
oldásaikat.  
"A fejlesztések sosem állhatnak meg, hiszen a 
gépiparban is technológiai robbanásról beszél-
hetünk és a duális képzéssel is foglalkozni kell. 
Meg kell nézni, hogyan érhetjük el, hogy a leg-
jobb képzést kapják a diákok a cégeknél is annak 
érdekében, hogy a legjobban megismerjék az 
adott szakterületet. Jó iránynak tartom a duális 
képzést, mert az ipar tudja eldönteni leginkább, 
hogy mire van szüksége." – összegezte az ál-
lamtitkár, aki nagyon elégedett volt az in-
tézményben látottakkal. 
Vargha Tamás kiemelte, hogy Székesfehér-
vár visszanyerte az iparban korábban betöl-
tött vezető szerepét, ami által a város soha 
nem látott mértékű iparűzési adóval szá-
molhat. Záró gondolatában azt hangsúlyoz-
ta: „Fontos számunkra, hogy legyen szakképzett 
munkaerő, a Széchenyi szakgimnázium pedig az 
egyik legfontosabb forrása ennek.”

Dr. Göde Andrea 

2017 februárjában Tuzson Bence államtitkár Vargha Tamás országgyűlési képviselő meghívására látogatott a koronázó 
városba. Arról szerettek volna képet kapni, hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrum intézményeiben, kiemelten az 
SZC Széchenyi István Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolában milyen képzések folynak.
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A fehérvári Széchenyi szakgimnázium sikerei

A kiváló képzőhelyek erősítése
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Ercsi önerőből is képes fejlődni - 10. oldal

Nagyon sokan csak legyintettek Ercsire a lakosság összetétele mi-
att, és a hírekbe is csak az kerül be, ami problémás. Ezzel szemben 
az itt élőkben – legalábbis én ezt látom - valami egészséges büsz-
keség kezd kialakulni. Nem legyintenek magukra, nem mondanak 
le eleve arról, hogy valamit meg tudnak csinálni közösen – kezdte 
beszélgetésünket Győri Máté, Ercsi város polgármestere.

LEGO-robotot mindenkinek! – 30. oldal
Életünk szinte minden területét behálózza az informatika. Óri-
ási igény mutatkozik programozókra, mérnökökre. A fizetések 
kecsegtetőek, kormányprogramok indulnak a szakma népszerű-
sítésére, mégis kevesen választják ezt a területet. Pedig mindez 
már kisgyerekkorban tanulható-tanítható. Nagyné Csóti Beátát, 
a LEGO-robot-programozás egyik hazai szakértőjét, az Edutus 
Főiskola mestertanárát kértük meg, hogy avasson be bennünket 
a részletekbe.

Fehérvár „követe” – 23. oldal

Deák Lajosné székesfehérvári önkormányzati képviselő. E mun-
kája mellett a határon túli kapcsolatokkal összefüggő feladatok 
tanácsnoka. Kiemelt szívügye a Kárpátaljai magyarság sorsa. 
Feladata izgalmas és összetett. Erről beszélgettünk.

Minta értékű egyetemi kampuszfejlesztés – 26. oldal
A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Közép- és Nyugat-Du-
nántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye. Hálózatos 
vidéki egyetemként - a térség több városában, többek között - 
Nagykanizsán is jelen vannak, ahol komoly sikereket értek el. A 
Nagykanizsai Kampusz igazgatójával, dr. Birkner Zoltánnal be-
szélgetve hamar fény derült a titokra, arra a gondolkodásmódra, 
kidolgozott modellre, mely megalapozta az elért eredményeket.

ÖNKORMÁNYZAT

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS
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KINCSKERESŐ

De vajon „ki csinál 
szódát”?
Nem véletlenül idézem a címben a Bikini együttes egykori 
slágerének címét. Adott a helyzet, van szódásszifon, van 
patron, van víz, de a család minden tagja mással van elfog-
lalva, pedig valamennyien szomjasak.

Valahogy így vannak a cégek és önkormányzatok is ezzel. 
Miközben a hazai építőipar – örvendetes módon – egyre 
nagyobb ütemben fejlődik, egyre több a munka, egyre ke-
vesebb a fölös kapacitás – a hazai települések zöme beadott 
fejlesztési pályázatainak bírálatára vár.

Az elhúzódó döntés – már most jól látható módon - sok 
gondot okoz majd az önkormányzatoknak: alig találni sza-
bad kapacitással rendelkező kivitelezőt, és akinek mégis 
akad partnere, az a tervekhez – no és a megpályázott támo-
gatáshoz - képest csak jóval magasabb áron vállalja csak a 
munkát. De mi lesz a többletköltségekkel?

Van, ahol ügyesen lekötötték előre a kapacitásokat, időről-
időre meghosszabbították az építési engedélyeket, minden 
tervük naprakész, csak meg kéne nyomni azt a bizonyos 
gombot, és indulhatnának a beruházások.

Másoknál nem ilyen egyszerűek a dolgok, közbeszerzési 
eljárások lebonyolítása, újratervezés, költségvetési módo-
sítások az önerők újbóli biztosítása miatt – hiszen közben 
esetleg másra kellett az erre szánt pénz -, és ezeregy ap-
róság növelheti a költségeket. Az elhatározás a fejleszté-
sek megvalósítására mindenhol töretlen, csak a várva-várt 
döntések születnének meg végre!

Azt kívánom, hogy ne TOP-orogjunk tovább, lássunk neki 
a feladatok elvégzésének, szülessenek meg a szükséges 
döntések mihamarább, és persze mindenki találja meg azt 
a vállalkozást, aki megcsinálja azt a bizonyos szódát!

Veér Károly



6

AJÁNLÓ

– Igyekszünk a vállalkozások és az állam-
polgárok terheit nagyszámú ügyekben 
csökkenteni. Ilyenek például a hatósági 
erkölcsi bizonyítvány és a személyi iga-
zolvány ingyenessé tétele, a vállalkozások 
számára pedig különböző céges, vagy adó-
hatósági ügyekben válik vagy vált ingye-
nessé az eljárás. Ez összesen 14-15 milliárd 
forintnyi megtakarítást jelent a cégek és az 
állampolgárok számára, 2/3-1/3 arányban 
elosztva az utóbbiak javára. Különböző tár-
sadalmi csoportokat céloztunk meg, hiszen 
65 év felett ingyenessé vált az útlevél, a diá-
koknak pedig például a felvételi díjat (9000 
Ft) nem kell ma már befizetni. Ugyanígy 
díjmentes az ellopott iratok pótlása is, eze-
ket a kormányablakokban tudjuk intézni. A 
vállalkozások terheinek csökkentése pedig 
versenyképességi kérdés, hiszen kevesebb 
az utánajárás, mely idővel jár, illetve keve-
sebb a kiadás is.
– Az állami rezsicsökkentés második üteme 
alapján húsz olyan eljárási illeték és igazga-
tási szolgáltatási díj szűnik meg, amely az 
állampolgárok és vállalkozások széles körét 
terhelte. A megszűnő terhekből 15 a ma-
gánszemélyeket, 5 a vállalkozásokat érinti. 
Díjmentessé válik egyebek mellett az elekt-
ronikus nem hiteles tulajdoni lap évenkénti 
kétszeri lekérdezése, az anyakönyvi kivonat 
kiállítása és a családi otthonteremtési ked-
vezmény (CSOK) igényléséhez szükséges 
igazolás. A vállalkozásoknak ezután nem 

kell fizetniük a cégalapítás és az alapítással 
kapcsolatos egyéb költségeket, ami a kis- és 
középvállalkozásokat érinti kedvezően.
– Az eltűnő hatósági díjakat társadalmi 
egyeztetés alapján választotta ki a kormány-
zat: a tavaly megtartott, másfél hónapos 
nyári konzultáción kétszázezer ember fej-
tette ki álláspontját arról, mely díjakat nem 
fizetne be a jövőben. Az volt a célunk, hogy 
olyan állami költségeket töröljünk el, ame-
lyek sokak mindennapjait érinti. 
– Az állami költségeltörlési program a jö-
vőben is folytatódni fog. Mivel a visegrádi 

országokban jelentősen alacsonyabbak az 
autósokat terhelő bürokratikus és anyagi 
terhek, ezért a kormány átvizsgálja azok 
csökkentésének lehetőségeit. Ez a követke-
ző lépés, amit szeretnénk megvalósítani. Ez 
egy nagyon széles társadalmi és szakmai 
egyeztetést igényel, az autósok érdekei mel-
lett ugyanis sok szempontra kell ügyelni, 
például a környezetvédelemre és a közleke-
dés biztonságára. Terveink szerint a harma-
dik költségcsökkentő csomag bevezetésére 
2018-ban kerülhet sor.

A magyar gazdaság erősödésével párhuzamosan erősödik az állam is, így bizonyos bevételeiről le tud mondani a pol-
gárai javára. Ez egy többlépcsős folyamat, amely 2016. januárjában kezdődött, idén márciusban folytatódott, és jövőre is 
tervezünk újabb lépéseket – tájékoztatta lapunkat dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár.

Újabb húsz illetékkel és díjjal kell kevesebbet fizetni

Folytatódik az állami rezsicsökkentés

Fontosabb, 2017-ben eltörölt hatósági díjak, illetékek:

Igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel
Cégbejegyzés és közzétételi költségtérítés (egyéni cég, bt., kkt., kft.)

Egyszerűsített cégbejegyzés (egyéni cég, bt., kkt., kft.)
Egyéni vállalkozók nyilvántartása alapján hatósági bizonyítvány kiállítása

Tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként kiadott nem hiteles másolat
Anyakönyvi kivonat kiállítása

A családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez szükséges
OEP-bizonyítvány

Értesítési cím bejelentése
A 65. életévét betöltött személy magánútlevele

Termőföld telekalakítási eljárása
Öntözési berendezések hatósági engedélyezése

Talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése
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Középületek újultak meg Tatán

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 839 millió forint összegű támo-
gatást nyert a KEHOP-5.2.2 „Középületek kiemelt épületenergetikai fejleszté-
sei” tárgyú felhívásra benyújtott kérelmével. A 100%-os intenzitású támogatást 
a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 
A fejlesztés nyomán Tatán két helyszín is megújult, a Járási Hivatal Földhivatali 
és Foglalkoztatási Osztályainak épületein elvégzett energetikai korszerűsítéseket 
április 6-án avatták fel.

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

Herend  
Az elmúlt két évben számos látványos 
fejlesztés zajlott a magyar porcelán fővá-
rosában, Herenden. Szerencsére – vagy 
inkább jó sok munka, figyelem, összefo-
gás árán – kormányzati körökben is fel-
figyeltek a kisváros törekvéseire, és úgy 
tűnik, végre elindulhattak a régóta áhított 
programok.

Cikkünk a 12. oldalon

Sárbogárd 
A ciklus elején nem gondoltuk volna, hogy 
a legnagyobb problémát ma Sárbogár-
don sem a munkáltatók, hanem a szak-
képzett munkaerő hiánya fogja okozni, és 
a képzésekre kell fektetnünk a hangsúlyt 
– mondta beszélgetésünk elején dr. Sü-
kösd Tamás, a város polgármestere.

Cikkünk a 15. oldalon

„Azt terjesztik rólunk - rólam, hogy ez nem ad segélyt, csak munkát, és én erre nagyon 
büszke vagyok. Ha az üzenet átment, akkor ez egy csodálatos dolog.”

győri máté
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– Kezdjük talán azzal, mi az, amit 
már sikerült a korábbi tervekből 
megvalósítani, illetve elindítani?
– A kormány 2015-ben, az adósságkon-
szolidációból kimaradt önkormányza-
tokat – így Berhidát is – támogatta egy 
erre a célra létrehozott alapból. 180 
millió forintot nyertünk, és ebből 150 
millió értékben járdaépítést és –felújí-
tást terveztünk 2016-ra. Kifogástalan 
műszaki tartalommal sikerült megol-
danunk ezt a feladatot annak ellené-
re, hogy az időjárás nem kedvezett, és 
emiatt el is húzódtak a munkálatok. 
Ez elég nagy munka volt, de így is csu-
pán töredékét sikerült megújítani a 33 
kilométernyi járdánknak.
– A kormányzati támogatás fennma-
radó részéből - 30 millió forintból - a 
Süni Óvoda tetőszerkezetének a felújí-
tását szerettük volna megvalósítani. 
A meghirdetett közbeszerzési pályá-
zatra azonban nem érkezett ajánlat. 
Úgy döntöttünk, kibővítjük a tervein-
ket egy külső-belső rekonstrukcióval, 
és így, nagyobb projektként írjuk ki 

újra a közbeszerzést. Ezúttal sikerrel 
jártunk, az összköltség azonban így 
éppen a duplája lett az eredetileg ter-
vezettnek.
– Tavaly is lehetőségünk nyílt pályáz-
ni a kormányzati alapba. Ez a keret 
éppen jól jött volna a forráshiányok 
pótlására ott, ahol a benyújtott elkép-
zeléseink nem járnának sikerrel, vagy 
ahol pozitív döntés esetén többletkölt-
séggel kellene számolnunk. A TOP-os 
pályázatok elbírálása azonban nem 
történt meg tavaly, ezért ismét az útja-
ink rendbetételét jelöljük meg célként.

– A TOP-os pályázatok keretében 
milyen fejlesztési terveket adtak be?
– Mindenképpen szeretnénk megol-
dani a Hétszínvirág Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde teljes felújítását. Az 
53 éve épült intézmény ma már nem 
képes megfelelni a kor követelménye-
inek. Csak egy komplett felújítással 
- többek között az azbeszt hullámte-
tő lecserélésével – korszerűsíthető az 
épület. Szeretnénk, ha a megújult lé-

tesítmény tetejére napelemek is kerül-
hetnének, segítve ezzel az energiaellá-
tást. Az építési engedélyek és a kiviteli 
tervek rendelkezésünkre állnak, a ko-
rábban benyújtott költségek azonban 
várhatóan magasabbak lesznek.
– A másik TOP-os projektünk a gyer-
mekorvosi rendelőnk felújítását céloz-
za. Kinőttük az épületet. Korábban 
többször is adtunk be pályázatot bő-
vítésre, de ezeket forráshiány miatt 
rendre elutasították. Most egy új el-
képzeléssel álltunk elő, a bővítést oly 
módon kívánjuk megoldani, hogy az 
ingatlanon belüli két épületet kötnénk 
össze egy folyosóval, és itt helyeznénk 
el a szükséges létesítményeket: új, 
akadálymentes vizesblokkot, babako-
csi-megőrzőt. Ehhez a munkához is 
készen állnak a terveink.
– Egy, a munkába járást segítő kerék-
párútra is benyújtottuk az igényün-
ket. A Peremarton gyártelep kapujáig 
vezető kerékpárútra nagy igény van. 
Ott, ahol a meglévő út teljesen alkal-
mas, csupán jelölésekkel kell ellát-

Berhida – ahogy azt Pergő Margit polgármestertől megtudtuk - jelentős munkát fektetett városuk fejlesztési 
terveinek előkészítésébe, annak reményében, hogy a lehető legnagyobb eséllyel pályázhassanak a hazai, 
illetve az uniós forrásokra. Pozitív bírálat esetén minden készen áll az induláshoz, a sikeres kivitelezéshez. 
Már csak a startpisztoly dördülésére várnak.

Az elhúzódó pályázati döntések új problémákat hozhatnak

Minden rajtra kész 
a fejlesztésekhez Berhidán

Berhida látképe háttérben balra  középen a kistemplommal és a Zöld Város Programban rendezendő területtel



Elhunyt SülE Károly
Tatabánya – Immár az égi stadionokból közvetít 
Süle Károly kollégánk, aki 60 éves korában adta 

vissza lelkét teremtőjének. A Regio Regia magazin 
sportújságírójaként 2001. és 2010. között tevé-
kenykedett. Pályáját a Tatabányai KTV-nél kezdte, 
majd a Radir Rádió sportszerkesztője, műsorvezető-
je volt. Legyen neki könnyű a föld!

Új lámpagyárat avattaK KiSbérEn
Kisbér – Átadták az Adrilux Hungary Világítástech-
nikai Kft. kisbéri lámpagyár összeszerelő üzemcsar-
nokát. Dr. Csíki-Szász András ügyvezető igazga-

tó elmondta, március derekán indult be Kisbéren 
a Kínában legyártott, illetve beszerzett alkatrészek 
összeszerelése kész lámpákká. Négy gyártósoruk 
van, amiket szükség esetén később két műszakban 
is tudnak majd működtetni. Igyekeznek olyan dol-
gozókat foglalkoztatni, akik tartósan munkanélküli-
ek voltak eddig.

vároSépítéSzEti SétáK
Sümeg - A Veszprém Megyei Önkormányzati Hiva-
tal, a Magyar Építészek Veszprém Megyei Kamará-
ja, a Magyar Urbanisztikai Társaság és Sümeg Vá-
ros Önkormányzata közös rendezvényeként, nagy 
érdeklődés mellett, Sümegen került megtartásra az 
immár 4. Veszprém megyei szakmai nap.
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nunk, van, ahol szélesítenünk kell. 
Egy 5-6 kilométeres szakaszt tervez-
tünk, ami összeköti a várost a gyár-
teleppel.

– A Zöld Város Programban is indul-
tak. Ez mit takar?
– A városközpontban szeretnénk ki-
alakítani egy igazi zöldövezetet, az 
itt élőknek egy kellemes találkozó-
helyet. Az egykori csecsemőotthon 
lebontott épületének alapjai csúfítják 
ma a központi terünket. Ezzel szem-
ben található a középkori kis templo-
munk. Ezeken a részeken kívánunk 
egy parkot kialakítani padokkal, 
mini játszótérrel. Ehhez csatlakozna 
egy fedett mini piac is, olyan, amely 
méltó körülményeket biztosíthat a 
vásárra érkezőknek.

– Államilag finanszírozott projektek 
is zajlanak?
– A Peremarton Gyártelep kármente-
sítésének III. üteme folyik, idén mint-
egy 11 milliárd forintnyi kerettel. Az 
előkészületi munkák után ígéretet 
kaptunk egy elkerülőútra, hogy a 
kármentesítési folyamat ne a lakóte-
lepet, illetve annak útjait terhelje. Ké-
sőbb a gyárak kamionforgalmát ide 
tudjuk majd terelni, ezzel évente több 
mint 1000 tehergépjárművel kevesebb 
halad majd át a lakott területen.
– Az iskolánk teljes egészében átke-
rült a Klebersberg Központhoz, így 
az épület felújítása immáron szintén 
állami feladat.  Mi még tavaly készít-
tettünk tanulmányterveket, mert úgy 
láttuk, hogy elkerülhetetlen az épület 
megújítása. A legfontosabb lenne a 
nyílászárókat lecserélni, mert tavaly 
2 millió forint volt a januári gázszám-
la. Ha a KLIK állja a költségeket, mi 

vállaljuk a lebonyolítást. Mielőbb 
energiatakarékossá kell tennünk az 
épületet. A nyílászárócsere után jöhet 
a szigetelés, majd a tetőcsere. Ha több 
szakaszban, évente egy-egy fázist ha-
ladva is, de előbb-utóbb meg kell lép-
ni ezeket.
– A Nemzeti Fejlesztési Programiro-
da keretein belül uniós forrásokból 
bővülhet a szennyvíztisztító-rend-
szerünk, mely optimálisabbá teszi 
majd annak működését, illetve a tér-
ség ellátását. Az 1 milliárd forintos 
fejlesztésre a támogatási szerződés 
már megvan, jelenleg a tervek készül-
nek.

– Nem említette még – a korábbi ter-
vek közül – a könyvtár átalakítását 
célzó terveket. Erről lemondtak ta-
lán?
– Jelenleg nyitott kérdés a könyv-
tár helyzete. Tavaly mesteriskolás 
építészhallgatókat bíztunk meg a 
látványtervek elkészítésével. Hat al-
ternatívát adtak, ezek között határo-
zottan jó elképzelés is akad. Eszerint 
a meglévő épület U-alakban bővülne, 
és ott lenne a könyvtár. A konkrét ter-
vek elkészítéséhez azonban látnunk 
kell, milyen forrásból, milyen időtá-
von belül tudjuk megvalósítani az el-
képzeléseinket, mert a tervekre szóló 
engedélyek csupán két évre szólnak.  
Ezért kezelhetetlen az önkormány-
zatok számára, ha elhúzódnak a pá-
lyázati döntések. Hiába pozitív az, 
ha addigra nincs érvényes terv, vagy 
épp a költségek lesznek sokszorosak. 
A legtöbb helyen nincs miből finan-
szírozni ezeket a többleteket.

-RÉZ
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– Milyen célokat tűzött maga elé az önkor-
mányzat a ciklus elején?
– A konkrét fejlesztéseken, beruházásokon túl 
leginkább azt tűztem ki feladatul magunk-
nak, hogy próbáljuk meg hosszú távra fenn-
tarthatóvá, működőképessé tenni a várost. 
Amikor átvettem a polgármesteri szolgálatot, 
akkor volt hirtelen, még a 2014. végén 80 mil-
liós hiány, mellyel meg kellett birkóznunk. A 
korábbi vezetés által betervezett, de be nem 
folyt iparűzési adót kellett kompenzálni. Ez 
egy óriási nagy teher volt az indulásnál. Rá 
voltunk kényszerítve, hogy megnézzük, hol 
lehet a nadrágszíjon szorítani. Sok olyan ki-
sebb tételt találtunk, ahol meg lehetett fogni 
kiadásokat, de volt nagyobb is, például az is-
kolaépület fűtésköltségeit sikerült komolyan 
visszaszorítani. Nagy erőfeszítéseket tettünk 
a bevételek növelésére, hogy hosszú távon 
iparűzési-adó növelést érjünk el. Ha a mun-
kahelyek száma növekszik, akkor a segélye-
zendők köre is jóval csökken, ebben is sikerült 
előrelépést elérni.

– Segélyezés, közmunka – ezek mindig hang-
súlyos kérdések voltak a város életében.
– Egyik sarkalatos költségcsökkentés az volt, 
hogy igyekeztünk a segélyezést sokkal em-
berségesebbé tenni. Ez nem azt jelenti, hogy 
többet osztottunk, hanem azt, hogy inkább 
azokon igyekeztünk segíteni, akik önhibá-
jukon kívül, vagy életkoruknál fogva nem 
tudnak dolgozni. Inkább kevesebb emberről, 
de sokkal inkább a valódi rászorulókról pró-
bálunk gondoskodni. A többieket pedig arra 
próbáljuk rávenni, hogy menjenek el dolgoz-
ni. Az önkormányzat ilyen szempontból nem 
jótékonysági intézmény. 

– Gondolom, ez sokaknak nem tetszik.
– Azt terjesztik rólunk - rólam, hogy „ez nem 
ad segélyt, csak munkát”, és én erre nagyon 
büszke vagyok! Ha az üzenet átment, akkor 
ez egy csodálatos dolog. Amikor az emberek 
szemlélete kezd megváltozni, szerintem az a 
legnagyobb eredmény. Ugyancsak büszkék 
lehetünk arra, amit a sport, vagy akár a ci-
vil mozgalmak, és a közbiztonság területén 
elértünk. Ez utóbbi köszönhető az országos, 
és a megyei rendőrfőkapitány úrnak is, akik 
nagyon sokszor és sokféleképpen segítet-
ték Ercsiben a rendőrök munkáját. Kiemelt 
figyelemben részesültünk, ez meghozta az 
eredményt, 20-30%-kal, azaz mérhetően visz-
szaesett a bűnözés. Még nem értük el azt a kí-
vánatos célt, hogy teljes nyugalom legyen, de 
börtönbe került 7-8 olyan ember, akiknek ott 
a helyük, és ennek következtében nagyobb a 
békesség.

– Hogy áll Ercsiben a munkanélküliség?
– Amikor elkezdtük a munkát, 600 körül volt 
a munkanélküliek száma, most 400-450 körül 
van. Ez részben önkormányzati tevékenység-
nek köszönhető, részben pedig a gazdaság 
élénkülését látom benne. A meglévő cégek 
rendszeresen fejlesztenek, a Musashi és a 
Biopont is keres dolgozókat, és elég jó a kör-
nyék munkaerő felvétele is. Próbáljuk az ipari 
tevékenységet idecsábítani, és letelepíteni a 
városban, de ez egy nagyon nehézkes és hosz-
szadalmas folyamat. Ráadásul pályázatokra 
várnak a betelepülő cégek is.

– Hogy jellemezné ma Ercsi városát?
– Egy stabil költségvetésű kisvárossá sikerült 
növekednünk. Nagyon sok fejlesztés valósult 

meg a városban külső segítséggel. Kaptunk 
a ciklus elején egy 300 milliós összeget a 
kormányzattól, és azóta is több pályázatunk 
nyert. De ha nem lenne semmiféle pályázat, 
akkor is tudunk fejleszteni. A köztereken azért 
észre lehet venni azt, hogy jól gazdálkodtunk. 
Megígértük, hogy minden évben építünk egy 
új játszóteret, és ezt be is tartottuk. Sinate-
lepen megépült a közösségi ház, és 2014. óta 
annyi utat újítottunk fel, mint amennyit előtte 
két cikluson keresztül sem sikerült. Ez annak 
köszönhető, hogy saját erőből is sok mindenre 
képes a város.

– Jövőkép, tervek, leendő pályázatok? 
– A TOP-os pályázatokat már beadtuk, szépen 
fel is készültünk ezekre, 900 millió körüli cso-
magot állítottunk össze. Szeretnénk, ha böl-
csőde épülne, megvalósulna a Duna-part tu-
risztikai rehabilitációja és kerékpárút épülne 
a városon keresztül a komptól egészen a volt 
cukorgyárban lévő Szent Erzsébet kápolnáig. 
A Tótlik városrész felemelkedéséért is sze-
retnénk tenni: utak újulnának meg, szociális 
lakások kerülnének kialakításra illetve felújí-
tásra. Nagyon közel áll a szívemhez a tiszti 
klub rekonstrukciója, az ott létrehozott civil 
központban lenne még egy kis kávézó, és cuk-
rászda is. Egyik óvodánk megújítására is sze-
retnénk költeni, mert ez egy eléggé leromlott 
épület, akadálymentesíteni kell, tornaszobát 
kell építeni hozzá a kor igényeinek megfele-
lően. Önerőből szeretnénk a város kapuit is 
rendbe hozni, hogy akárhonnan is lép be vala-
ki hozzánk, pozitív képet kapjon Ercsiről.

veér

Nagyon sokan csak legyintettek Ercsire a lakosság összetétele miatt, és a hírekbe is csak az kerül be, ami problémás. 
Ezzel szemben az itt élőkben – legalábbis én ezt látom - valami egészséges büszkeség kezd kialakulni. Nem legyintenek 
magukra, nem mondanak le eleve arról, hogy valamit meg tudnak csinálni közösen – kezdte beszélgetésünket Győri 
Máté, Ercsi város polgármestere.

Ahol tényleg a rászorulók kapják a segélyeket

Ercsi önerőből is képes fejlődni
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A polgármester azzal kezdte évértékelőjét, 
hogy a képviselő-testület szakmai meg-
erősödése sokat segített a város ügyeinek 
előbbre vitelében. 
Az 1,7 milliárdos költségvetést feszesnek, 
stabilnak tartotta. Részben ennek, valamint 
a kintlévőségek csökkentésének, s a pályá-
zati sikereknek köszönhetők a fejlesztések 
vízellátás, csapadékvíz-elvezetés, parkolási 
koncepció, egészségügyi, sport, leromlott 
lakórészek rekonstrukciója, kastélyfelújítás 
területeken. Megvalósultak a lakossági igé-
nyeknek megfelelően az infrastrukturális 
beruházások: közút- és járdaépítések, csa-
padékvíz-elvezető rendszer felújítása, kar-
bantartása. Környezetvédelmi eljárásként 
a partfal rekonstrukció 2020-ig tartó mun-
kálatai kezdődtek meg. A szociális keretet 
teljes egészében felhasználta a város. 
Az oktatás területén megszavazta a képvi-
selő-testület a Zöldliget iskola gimnáziumi 
képzési profilú bővítését a kéttannyelvű ok-
tatás iránti igény megnövekedése miatt. A 
Dr. Entz Ferenc Szakképző Iskola és Kollégi-
um energetikai- és fűtésrendszere megújul. 
Az épületkorszerűsítéssel és bővítéssel a 
Velencei-tó térség mezőgazdász képzésé-
nek vonzó bázisa maradhat az intézmény. 

Először azt hittem, rosszul hallok, amikor 
egyetemi városként említette Velencét Kosz-
ti András. Ám a kérdőjelem mellé hamaro-
san tények kerültek: a Testnevelési Egyetem 
vízi és rekreációs szakemberek képzését va-
lósítja meg a várostól kapott területen. 
S ez már részben átvezet a sport témához. 
Sikerült elérni az Alba Fehérvár egyesület-
tel szövetkezve, hogy az épülő tornacsarnok 
a kosárlabdaképzés bázisa legyen. Így a te-
hetséges gyerekeknek nem kell Fehérvárra 
járni edzésekre. A 2 milliárdos, nemzetközi 
szabványok szerint épülő uszoda 13 telepü-
lés ellátása mellett nívós versenyeknek ad-
hat otthont. A kerékpárutak fejlesztése sem 
maradhat el, hiszen a hagyományos Tour de 
Velencei-tó 2017 (május 19.) programot kuri-
ózumként a nemzetközi   Tour de Hongrie 
kerékpáros körverseny követi (június 29.) 
Igazi sikerágazat az új alapokra helyezett 
turizmus! A tervek megvalósítása érdeké-
ben a polgármester egy új összetételű TDM 
szervezetet hívott életre. Az eredmények 
nem sokáig várattak magukra. A 2015-ös év-
hez viszonyítva 2016-ban 114,6%-os, példát-
lan növekedést mutatott a vendégéjszakák 
száma. A rekord szám az idegenforgalmi 
adó emelkedése mellett a város presztízsé-

hez is jócskán hozzáad. Visszaigazolódott 
az a koncepció, hogy a hanyományőrző 
programok – Babák Rózsakertje, Szent Or-
bán Borünnep, EFOTT, Virágos Magyaror-
szág, Tökös és Szüreti Mulatság, Adventi 
rendezvénysorozat – mellett olyanokat kell 
még teremteni, amelyek a szezonális idő-
szakon kívül is idevonzzák a látogatókat. 
Így született meg a drónbajnokság, a Velen-
cei Karnevál, az Ütős Fesztivál, a Szilveszte-
ri disznóvágás, a  A Mi Velencénk - A Ma-
gyar Zene Fesztiválja ötlet. 
A közmeghallgatást Velencén a hagyo-
mányos szóhasználatban kell érteni. A 
polgármesteri beszámoló után a lakosok 
kérései, kérdései hangzottak el. Itt is áll-
ni kellett a sarat, akár bölcsődei témáról, 
óvodafelújításról, vízminőségről, szelektív 
hulladékgyűjtésről, közlekedési helyzet-
ről volt szó. Koszti András és testülete egy 
panaszra ígért 30 napos választ, egy szülői 
kezdeményezésre közös megbeszélést aján-
lottak, a többi sok-sok problémafelvetésre 
viszont azonnal reflektáltak. Mint a várost 
szeretők, az ügyeket jól ismerő tenni aka-
rók, felelősséggel tartozók. 

Dr. Göde Andrea

Egy dinamikusan fejlődő egyedi, élhető város, különleges tóparti hangulat, megragadó élmények sora, látnivaló- és 
programkavalkád a záloga annak, hogy Velence ne egy legyen a sok közül, hanem különlegességeivel az egyetlen az itt 
élők és a turisták számára egyaránt. Nem kis célokat tűzött ki maga és testülete elé Koszti András polgármester. Hogy 
hol tart a megvalósításban, arról a márciusi közmeghallgatáson számolt be a lakosságnak. 

Évértékelő közmeghallgatás

Velence nem egy a sok közül, hanem az egyetlen

Koszti András polgármester 
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– Foglaljuk össze röviden, milyen fej-
lesztéseket tudtak sikerre vinni Heren-
den a közelmúltban!
– Történelmi jelentőségű számunkra, 
hogy a 8-as gyorsforgalmi út fejleszté-
se elért Herendig. Kiváló a közlekedés, 
a korszerű útnak köszönhetően kelet 
felé, Veszprém autóval mindössze tíz 
percre van tőlünk. Ez várhatóan rend-
kívüli hatással lesz városunk fejlődé-
sére, a lakosság számának növekedé-
sére.
– Öt intézményünk energetikai kor-
szerűsítését tudtuk megoldani KEOP 
pályázati forrásból. A szűkös határidő 
miatt - egyetlen hónap alatt kellett a 
munkálatokat elvégeznünk. Az iskola, 
a régi iskola – ma művelődési, közössé-
gi és tájház -, az egészségház, az óvoda 
és a városháza mind-mind 15 centimé-
ter vastag hőszigetelést, a födém pedig 
paplanszigetelést kapott. Az igények-
nek megfelelően teljes vagy részleges 
nyílászárócserék történtek, és vala-
mennyi épület új színben pompázik. 
A városháza, az iskola és a hozzá kap-
csolódó tornaterem tetejére napelemek 
is kerültek. Emellett a városháza ferde 
fala is megújult, csiszolt mészkőbur-
kolatot kapott, mert a korábbi vakolat 

nem bizonyult tartósnak, és esztétikus-
nak.
– Régóta jeleztük a Magyar Közút Non-
profit Zrt.-nek, hogy Herend hírnevéhez 
méltatlanok az állami tulajdonú útjaink. 
Forráshiányra hivatkozva rendre eluta-
sítást kaptunk. Ovádi Péter, a FIDESZ 
választókerületi elnöke folyamatosan 
segít bennünket, ezúttal azzal, hogy 
továbbította az út állapotával kapcsola-
tos panaszunkat a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumba. Néhány nap múlva 
tiszteletét tette nálunk a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. fejlesztési igazgatója, 
hogy megállapítsa, szakmailag indo-
kolt-e a kérésünk, és hogy javaslatot te-
gyen a probléma orvoslására. A Herendi 
Porcelánmanufaktúra vezérigazgatójá-
val úgy gondoltuk, legjobb, ha kocsiba 
ültetjük vendégünket, megmutatjuk a 
templomunkban azt, a világon egyedül-
álló, felbecsülhetetlen értékű porcelán 
ablakot, amelyet évente tízezreknek kel-
lene látniuk, ám a szégyenteljesen rossz 
út miatt nem igazán propagáltuk ennek 
a műremeknek a láthatóságát. A rövid 
kocsiút – melyen a kátyúkat ezúttal nem 
kerülgettük – önmagáért beszélt. Ha-
marosan tudatták velünk a jó hírt, hogy 
kormányhatározat született a két állami 

tulajdonú út felújításáról, összesen 511 
millió forint értékben.
– Ekkor azonban újabb probléma adó-
dott. A Bakonykarszt Zrt. jelezte, hogy 
a felújítás előtt elengedhetetlen a régi, 
elhasználódott azbesztcement vízve-
zetékek cseréje a Kossuth utca teljes 
hosszában, az összes bekötéssel együtt. 
Megpróbáltunk ehhez is támogatást 
kérni, de sajnos nem jártunk sikerrel. 
Kénytelenek voltunk hitelt felvenni a 
halaszthatatlan munka finanszírozásá-
ra. Mire a munka végére értünk, újabb 
örömteli hírt kaptunk: a kormányzat át-
vállalta a hitelünket.
– Az úthoz végül önkormányzatunk is 
hozzájárult azzal, hogy Felsővárosban, 
ahol sok helyütt az úttestbe értek a fa vil-
lanyoszlopok, saját forrásból kicseréltük 
azokat betonoszlopokra.

– Milyen folyamatban lévő pályázata-
ik vannak?
– A Területi Operatív Programokról 
még nem születtek döntések. Ezekre 
még várunk.
– „Herend Bányatelep felzárkóztatását elő-
segítő komplex programok” címmel egy 
hároméves projektre pályáztunk. Az 
egykori bányatelep, majd Majolikagyár 

Az elmúlt két évben számos látványos fejlesztés zajlott a magyar porcelán fővárosában, Herenden. Szerencsé-
re – vagy inkább jó sok munka, figyelem, összefogás árán – kormányzati körökben is felfigyeltek a kisváros 
törekvéseire, és úgy tűnik, végre elindulhattak a régóta áhított programok. Az eredményekről, illetve a további 
tervekről Jánszky Lajos László polgármestert kérdeztük.

Herend hírnevéhez méltó környezet kialakítására törekszik

Óriás herendi váza épül a hegytetőn



gazdagodott a dinnyéSi várparK
Dinnyés - Alekszi Zoltán nemcsak álmodozott, ha-
nem meg is valósította gyermekkori terveit 2014-
ben. Színes téglahalmok formálódtak a kutatások 
és dokumentációk alapján hiteles kis műremekekké 
saját dinnyési telkén. Bebarangolhatjuk nagy Ma-

gyarország jelentős várait a méretarányos makettek 
közt bolyongva. Március 13-án adták át a legújabb 
darabot, az I. Szent István király fehérvári várát 
megjelenítő építményt.

AsztAlitenisz sikerek Gödöllőn
Gödöllő – Fejér megye – Az V. Gödöllő Kupa Or-
szágos Nyílt Veterán Ranglista Versenyen szép Fejér 
megyei eredmények születtek. Daru Zsolt (Csák-
vári Torna Klub) szerepelt legjobban, a negyvenes 

korcsoportos aranyérmet megszerezve, illetve pár-
jával bronzérmet kiharcolva. Ezüstérmet szerzett a 
csákvári – dunaújvárosi összetételű Schneiderné 
Máhli Ibolya – Mizseiné Mészáros Judit páros, s 
ők a női egyéni 2. és 3. helyezettjei is. Bronzérmet 
gyűjtött be: a székesfehérvári dr. Göde Andrea 
–  és Pintér István (Polgárdi Városi Se) – páros-
ban, Geri László (Csákvári Torna Klub) – egyéni-
ben és párosban, és Fekecs László (Honvéd Szondi 
György SE) – egyéniben.

EgyEdülálló táblaKép
Tata - V. Smídt Róbert szőgyéni szobrász és fa-
faragóművész, Tata Város díszpolgára, Himnusz 
című táblaképét Magyarországon a tatai 
közönség láthatta először, április 12.-ig a 
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mellett négy épületben lakások van-
nak. Ezek egyike a gyár új tulajdonosa, 
a Csatári Plast hathatós közreműködé-
sének köszönhetően megújult, segítve 
ezzel az ott élőket. Az említett pályázat 
segítségével további két épület külső 
megújítását tudjuk elvégezni. Emellett 
számos humánpolitikai programot is 
nyújtunk majd az ott élőknek, melyek 
a közösségformálást, az életminőséget 
növelő szolgáltatásokat takarnak. Gye-
rekeknek és a felnőtteknek is lesznek 
programok: egészségnapok, adósság-
kezelési képzés, tanácsadások, pénz-
ügyi ismerek.
– Szeretnénk továbbá egy mezőgazda-
sági-kerékpár vegyes úttal is segíteni az 
ott élők közlekedését, mert ma csak egy 
földúton tudnak eljutni a külterületről 
a városközpontba. A 8-as gyorsforgal-
mira kerékpárral, vagy gyalogosan 
már nem mehetnek fel, autóval pedig 
az ott élők zöme nem rendelkezik. Erre 
az útra is beadtuk a pályázatunkat.
– Csapadékvíz-elvezetési rendszer kor-
szerűsítését is szeretnénk megvalósíta-
ni, mert a vízgyűjtőterületre hirtelen 
lehulló csapadék rendszeresen gondot 
okoz településünkön. Ennek a pályá-
zatnak az eredményét is várjuk.
– Vannak még további épületeink, me-
lyeket szeretnénk felújítani, energeti-
kai korszerűsítésüket megoldani, nap-
energiával ellátni, mindenekelőtt ilyen 
részben az egészségügyi intézmé-
nyünk, illetve a művelődési házunk. 
Jók a tapasztalataink, már érezhetőek 
az üzemeltetési költségeknél az eddig 
elvégzett munkák eredményei, ezért 
szeretnénk folytatni mielőbb a további 
fejlesztéseket.

– A herendi városközpont megújítása 
is a kitűzött célok között szerepelt. 
Találtak ehhez forrásokat?
– A Zöld Város Program keretében kí-
vánjuk a városközpontunkat a Herendi 
porcelán hírnevéhez méltó módon ki-
alakítani. 
– Évente 80 ezren keresik fel a manu-
faktúra látogató központját és a Por-
celán Múzeumot. Jönnek és mennek, 
jó, ha három órát itt tartózkodnak. 
Turisztikai attrakciókkal tervezzük 
elérni, hogy tovább maradjanak, és 
helyi szolgáltatásokat is igénybe ve-
gyenek. 
– Elsőként egy kilátóban gondolko-
dunk, mely a városképet is megha-
tározó látványosság lenne. A világ 
legnagyobb – természetesen herendi 
porcelán formájú – vázáját építenénk 
meg a közeli hegyen, melyről csodála-
tos panoráma nyílik az egész Szentgál-
Herendi medencére, valamint Vesz-
prém városára. A tervezett 27 méter 
magas kilátó palástja, a klasszikus he-
rendi díszítéseket tükrözi majd vissza. 
A látvány már kilométerekről hívogató 
lesz a 8-as úton haladók számára, és re-
ményeink szerint sokan betérnek majd 
megnézni a manufaktúra programjai-
val együtt!
– A turisztikai szervekkel felvettük 
már a kapcsolatot, a kilátó tervei elő-
készítés alatt állnak. Természetesen ké-
sőbb a körülötte lévő infrastruktúrát is 
szeretnénk majd kiépíteni, vendéglátó 
és szolgáltató egységeket létrehozni. 
A látvány már ma is fantasztikus, egé-
szen biztosan vonzó turisztikai cél-
ponttá válhat majd a kilátónk.

- napsugár

F
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– Ez egy felfújható komplexum, olyanok, 
mint a gumicsónakok, úsznak a vízen, és 
a földhöz horgonyozzák őket, betonsúlyok-
hoz. Szeretnénk, ha nem is a szezon legele-
jére, de a nyár folyamán elkészülne. Lehet 
rajta ugrálni, csúszni, mászni, ezerféle ele-
me van. Nekem legjobban a katapult tet-
szik: ez egy nagy párna, aminek az egyik 
felére fölfekszik az áldozat, a másik felére 
ráugrik két jobban megtermett ember, és 
az áldozat „kilökődik”. Maga a létesítmény 
három körből fog állni. Az egyik kört sze-
retnénk megcsinálni 6-8 éves gyermekek-
nek, hogy elkülönítsük őket az esetleg nem 
midig színjózan felnőttektől, nehogy bán-
tódásuk essen. A mentőmellény használata 
kötelező, mindenki csak a saját felelősségé-
re használhatja, és akkor, ha tud úszni.

– Milyen volt Balatonkenesén az önkor-
mányzati ciklus első fele?
– Kalandos. Végigkísérte ugyanis legfon-
tosabb feladatunk, a Balatonakarattyától 
való elválás bonyolítása. Ebben a kérdés-
ben nagyon sokat tárgyaltunk, a végén az-
tán eljutottunk egy olyan pontig, amikor 
úgy ítéltük meg, bírósághoz kell fordul-
nunk, mert a tárgyalások nem vezetnek 
eredményre. Jelenleg is bíróságon van az 
ügy, tárgyalás tárgyalást követ. Határvo-
nal, vagyon, a teljes elválással kapcsolat-
ban szinte semmiben sem értünk egyet. 
Mi mindenképpen a törvények szellemé-
ben szeretnénk a leválást megvalósítani. 
Ők sajnálatosan több törvényből akarnak 
összeollózni maguknak egy olyan parag-
rafust, amire az nem ad lehetőséget. Az 
a célkitűzésük, hogy minél többet elvi-
gyenek tőlünk. Én azért vagyok itt pol-
gármester, hogy annyit engedjek elvinni, 

amennyi nekik jár. Ennek a ciklusnak és 
az elmúlt 2 évnek is az egyik legfontosabb 
feladata ez volt.

– Gondolom azért másra is jutott idő.
– Természetesen, hiszen foglalkoztunk a 
fejlesztési terveinkkel. A mostani egy új, 
az előző ciklushoz képest jelentősen meg-
újult testület, egész más a hangulat és a 
légkör. Különböző fejlesztési elképzelések 
rajzolódtak ki, melyekből megszülettek a 
tervek. Az egyik, amit már megvalósítot-
tunk egy belügyminisztériumi pályázat 
segítségével, az orvosi rendelő felújítása 
volt. A régi épületet kb. 30 éve tatarozták 
utoljára, most egy teljes körű felújítást 
kapott, olyan, mintha új lenne. Emellett a 
strandon is fejlesztettünk, ezt a munkát az 
idén is folytatjuk. Különböző pályázatokat 
adtunk be, most a bírálatra várunk. Példá-
ul benyújtottunk egy közlekedésfejlesztési 
pályázatot, mely két részből áll. A város-
háza melletti útkereszteződésben egy kör-
forgalmat kívánunk építeni, azért, hogy 
több gyalogátkelőhelyet tudjunk létesíteni. 
A másik része a 71-es úton, a strandunkra 
való bekanyarodás biztosítása a Pestről ér-
kező forgalom számára, új kanyarodósáv 
kialakításával, az elektromosság áthelye-
zésével. Ehhez hozzátartozik még a 71-
es út mellé egy járda építése 4-500 méter 
hosszan, a közvilágítással együtt. Ez 4-500 
milliós, KEOP-os beruházás lesz, ha meg-
nyerjük.

– A TOP keretében mire pályáztak? 
– Az iskola korszerűsítésére, hőszigetelés-
re, nyílászárócserére, fűtéskorszerűsítésre. 
Ebbe belefért még a sportcsarnoknak és az 
óvoda fűtéskorszerűsítése, az utóbbi hőszi-

getelése, valamint a Polgármesteri Hivatal 
energetikai korszerűsítése. Várjuk az ered-
ményt. A Kultúra Házára beadott pályáza-
tunkat visszavonjuk, mert időközben más 
forrásból nyertünk 100 millió forintot a fel-
újításra. A tervezés már nagyban folyik, én 
szeretném, ha a szezon után az építésnek is 
neki tudnánk állni. A BM-nél újra beadtuk 
útépítési pályázatunkat, és kandidálunk 
az Iparos-ház felújítására is. Ez megint egy 
nagyon régi épület, és ehhez sem nyúltak 
vagy 30-40 éve. Emellett sajnos tavaly tör-
tént a jégverés, és volt egy óriási nagy zá-
por, több utat elmosott és tönkretett a bel-
területi murvás szakaszokon, de hegyben 
is. Erre 50 milliónyi Vis Major támogatást 
kaptunk, amit most nyáron fogunk föl-
használni, az utakat rendbe tenni, az árko-
kat kitisztítani, és helyreállítani a károkat. 
Összességében pályázataink mintegy 1-1,2 
milliárd forintot tesznek ki. Sajnos, amíg 
a támogatási szerződéseket nem írtuk alá, 
addig semmibe nem lehet belekezdeni.

– Milyen programok várják az idelátoga-
tókat nyáron?
– Óriási rendezvényünk lesz a Tófesztivál, 
az Experidance két fellépésével, a köztes 
napon pedig a Neoton Família koncertjé-
vel. A Széchenyi parkban 1160 fős néző-
teret alakítunk ki, és fellép többek közt a 
Lord, az Ossián és a Groovehouse együttes 
is. Gyakorlatilag a nyár szinte minden nap-
ján lesz valami rendezvényünk, a szezont 
pedig hagyományosan az augusztus 20. 
utáni hétvégén megrendezendő Lecsófesz-
tivál zárja. Programjainkról részletesen tá-
jékozódhatnak a www.balatonkenese.hu 
weboldalunkon!

-oly

A nyári szezonban egy rendkívüli attrakció várja a Balatonkenesén pihenőket, ugyanis a strandon – pályázati forrásból, 
35 millió forint értékben – felépül Közép-Európa legnagyobb tavi vízi élményparkja – tudtuk meg Tömör Istvántól, a város 
polgármesterétől. 

Nehéz válóper zajlik Balatonkenesén

Óriás vízi játszópark lesz a strandon

A kenesei strandra nyáron vízi élménypark épül



15

ÖNKORMÁNYZAT

– Milyen elképzelésekkel vágtak neki a 
munkának 2014-ben?
– A korábbi koncepciót szerettük vol-
na folytatni, azaz újragondolni a város 
munkaerőpiaci helyzetét, és munkaadókat, 
vállalkozásokat betelepíteni Sárbogárdra. A 
másik fő irányvonal az energiahatékonyság 
növelése, és a megújuló energiák bevonása 
volt a városüzemeltetésbe.

– Sikerült ezeket megvalósítani?
– A foglalkoztatás vonatkozásában az előző 
ciklusban két cég telepedett le, az egyiknek 
60-70 munkavállalója van, a másik pedig 
most szeretne harmadik műszakot indí-
tani. A volt Videoton területen dolgozik 
egy autóipari beszállító cég, mely nagyon 
régóta ott van bérlőként, most már 70 főre 
felfejlesztették a létszámot, és folyamatosan 
szeretnének bővülni. Ezekkel a munkálta-
tókkal a lehető legjobb kapcsolatot igyek-
szünk tartani, próbálunk nekik segíteni, 
mert ők alternatívát kínálnak a helyi foglal-
koztatásban. Minden lehetőséget megpró-
bálunk kihasználni, ami a helyzetünkön ja-
vítana. Nyertünk a foglalkoztatási paktum 
pályázaton, és jelenleg egy paktumiroda 
kialakítása zajlik. A munkatársak már dol-
goznak, a helyszín kiválasztása is 1-2 hóna-
pon belül megtörténik. Szeretnénk olyan 
munkaerőt képezni, amelyre szükség van a 
környéken, és utána azt a lehető legjobban 
lekötni helyben. Mi már a közfoglalkozta-
tást is úgy szervezzük, hogy az elősegítse a 
munkavállalók versenypiacra jutását. Akik 
pedig nálunk maradnak, azoknak igyek-
szünk értelmes elfoglaltságot találni. A 
közutas, belvizes programunkban dolgoz-
nak, de emellett mezőgazdasági termelést 
is végzünk, mely egyre jobban működik. 
A terméseredményünk többszöröse a ko-
rábbinak, ezt a belügyminisztérium is elis-

merte egy oklevéllel 2016. végén. Nyertünk 
5 millió forintot, szeretnénk vásárolni egy 
traktort, amivel az egyéb városüzemelte-
tési feladatokat is folyamatosan ki lehet 
egészíteni. Összesen tizenegy helyen van 
kertészetünk, úgy termelünk, ahogy piaci 
igény van rá. Mivel anyagi lehetőségeink 
végesek, így sok esetben meg tudjuk való-
sítani a bio közeli termelést, miután nálunk 
emberi erőforrás inkább van, mint pénz. Ez 
a tevékenység hektáronként 6 embert köt le, 
most ötvenegynéhány emberre tervezzük a 
programot. Van benne egyfajta rotáció, te-
hát valójában ez olyan 70-80 fő. Van olyan 
év, amikor akár 100 embert is meg tudunk 
ebben a programban forgatni. Ott legalább 
mindenki látja, mi az, amit létrehoz, és 
hogy van értelme a munkájának.
– Az energiahatékonyság témájában KEOP 
pályázaton sikerült egy viszonylag na-
gyobb forrást nyernünk. Hat helyszínen 
végeztünk energiaracionalizálást, mely 
fal- és födémszigetelést, valamint nyílás-
zárócserét jelentett. Így nőtt a városháza, 
három óvodaépület, a művelődési ház és a 
sportöltöző energiahatékonysága, 40%-os a 
fűtésmegtakarítás. Szeretnénk ezt majd a 
Klebelsberggel együtt - amikor lesz pályá-
zati forrás - az iskolákon is véghezvinni.

– Elérkeztünk a tervekhez. Milyen elkép-
zeléseik vannak a jövőre nézve?
– A TOP-os pályázatainkat két részre tud-
nám osztani. Egyrészt számos infrastruk-
turális beruházást érintenek, illetve számos 
humánerőforrás fejlesztést próbáltunk be-
letenni, mert mindenképpen az a lelke az 
egésznek. Az első témában az egyik legfon-
tosabb a kerékpárút megépítése Sárbogárd 
és a sárszentmiklósi városrész között, ahol 
a kerékpárút alatt meg kell oldani a felszí-
ni csapadékvíz-elvezetést is. Egy másik 

településrészünk is van, ahol a belterületi 
csapadékvíz-elvezetés hagy némi kíván-
nivalót maga után. A város rendelkezik 
vízjogi engedélyes tervvel az egész terület 
feljavítására. Nagyon sok ember életminő-
ségét tudnánk javítani, akár úgy, hogy az 
ingatlanja lesz jobban megközelíthető, akár 
úgy, hogy a kertjében ismét tud termelni, 
mert a vizet irányítva tudjuk odajuttatni. 
Találtunk olyan pályázati kiírást, amely a 
szegregátumok fölszámolására és felzár-
kóztatásra irányul. Ez mindjárt ketté is 
válik, mert egyrészt egy humán fejlesztés 
- azaz találnunk kell egy szociális gondo-
zót, aki oda is költözik, aki segít hivatalos 
ügyek intézésében -, másrészt az ottani épü-
letinfrastruktúra javítása. Inkubátorházat 
is szeretnénk létrehozni illetve a mellette 
lévő telken iparterületet kialakítani teljes 
infrastruktúrával. Most - úgy tűnik - ösz-
szetalálkozott a kereslet és a kínálat, mert 
bejelentkezett hozzánk egy cégcsoport, akik 
hálózatos engedéllyel rendelkeznek naperő-
mű létrehozására.
– A városi zöldterületek megújítására is ad-
tunk be pályázatot, amibe beleférne a régi 
városháza felújítása is. Ez egy országos 
műemléképület, még soha nem volt annyi 
pénzünk, hogy meg tudjuk akár csak ter-
veztetni is. Nagy is az épület és a műemlék 
jellege miatt az alapköltségeket egy nullával 
kell megtoldani. A helyi közösségi straté-
giánk fejlesztésének része Sárbogárd kul-
turális felzárkóztatása, ennek keretében a 
régi könyvtárból múzeumot alakítanánk ki. 
Ebben méltó helye lehetne végre a Mészöly-
gyűjteménynek is. Az összes TOP-os forrás, 
amit el szeretnénk érni, 2-3 Mrd között van, 
és nagyon bízunk benne, hogy végül sike-
rül is elnyerni a teljes összeget.

VK

A ciklus elején nem gondoltuk volna, hogy a legnagyobb problémát ma Sárbogárdon sem a munkáltatók, hanem a szak-
képzett munkaerő hiánya fogja okozni, és a képzésekre kell fektetnünk a hangsúlyt – mondta beszélgetésünk elején dr. 
Sükösd Tamás, a város polgármestere.

Sárbogárdon valódi értelmet adtak a közmunkának

Méltó helyre kerülhet a Mészöly-gyűjtemény
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– Polgárdi Város Önkormányzata mi-
lyen elképzeléseket nyújtott be a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív 
Programba?
– Amikor a TOP-os pályázati felhívások 
megjelentek, számba vettük, hogy Szé-
kesfehérvár agglomerációjába tartozó 
kisvárosként, melyek lehetnek a legfon-
tosabb fejlesztéseink. Összeállítottunk 
egy 10 pontos javaslatcsomagot, és egy 
reprezentatív közvélemény-kutatás ke-
retében - 2000-ből 550 főt kérdeztünk 
meg -, azt vizsgáltuk, hogy az itt élők 
mit tartanak a legfontosabbnak. A leg-
jobb persze az lenne, ha valamennyi el-
képzelésünket valóra válthatnánk, de a 
rendelkezésre álló források tekintetében 
erre nincs valós esélyünk.
– Az eredményeknek nagyon örültem, 
mert azt tükrözték vissza, hogy a vá-
ros vezetése és lakossága hasonló mó-
don gondolkodik a jövőnket illetően. 
Egyetértés van a tekintetben, hogy egy 
település fejlődése akkor biztosított leg-
inkább, ha a lehető legtöbb területen sa-
ját lábán tud állni. Ezért az első helyre 
a munkahelyteremtés, az ipari park fej-
lesztése került, ami első olvasatban ta-
lán közhelyesnek tűnik, hiszen minden 
város szeretne ezen a téren előrelépni, 

de úgy vélem, Polgárdi esetében ez egy 
releváns elképzelés. Kiaknázatlan le-
hetőségeink vannak: M7-es autópálya 
és a 7-es út közelsége, Székesfehérvár 
szomszédsága páratlan geopolitikai 
adottságokat jelentenek. Eddig ez az 
irány nem volt kellőképpen felkarolva 
a városvezetés irányából, legalábbis a 
téma előkészítetlensége erre utal. Most 
lehetőségünk nyílik ezen változtatni. 
Pályázati források felhasználásával sze-
retnénk a legfrekventáltabb befektetési 
területeinket vonzóvá, piacképessé ten-
ni.
– Persze azt is tudjuk, hogy önmagában 
az infrastruktúra, ha az csupán egy üres 
telek marad, nem hoz adóbevételeket. 
Ezért az is fontos, hogy mindezt úgy 
lépjük meg, hogy eközben felismerjük 
a valós piaci elvárásokat, megtaláljuk az 
ideális befektetőket.

– Mi került a második helyre?
– Ennél a pozíciónál is teljes volt az 
egyetértés a lakosság és a városvezetés 
között. A helyi szolgáltatások, az intéz-
ményrendszer fejlesztését jelölték meg 
másodikként a polgárdiak. Alapvetően 
kevés a helyi munkahely, számos olyan 
kisvállalkozás, szolgáltatás hiányzik, 

ami komfortossá tesz egy kisvárost. 
Sok tekintetben Fehérvárra szorulunk. 
A munkavállalók zöme, közel 75%-a 
ingázó. Ugyanakkor a születések, a 
beköltözők és ezekkel együtt a lakos-
ság száma is folyamatosan növekszik. 
Nem véletlen, hogy az óvoda és bölcső-
de fejlesztése a lakossági felmérésben a 
legtámogatottabb projektek egyike volt. 
Ezért is nyújtottuk be a kérelmünket a 
TOP-ban egy 300 millió forintos óvodai-
bölcsődei komplexumra. Jelenleg nincs 
bölcsődénk.

– Mi került a dobogó harmadik fokára 
a felmérés alapján?
– A Zöld Város Program keretében meg-
fogalmazott fejlesztésekre szavaztak 
a legtöbben harmadik-negyedikként. 
Ezek zöme egészségmegőrzéshez kap-
csolódó elképzelések, melyek tervezé-
se 100 millió forintos nagyságrendben 
történt meg. Alapvetően belvárosi te-
rületek fejlesztésében gondolkodtunk: 
futópályák, szabadtéri kondiparkok, 
ehhez kapcsolódó infrastruktúra – par-
kolók, öltözők, szolgáltató egységek. De 
a program része például az őshonos nö-
vényfajok védelme, illetve helyreállítása 
is.

A Székesfehérvár agglomerációjába tartozó kisvárosok előnyét és hátrányát is érzik a megyeszékhely szom-
szédságának. Merre, milyen irányba érdemes fejlődniük, hogy a környezetükkel összhangban legyenek, de az 
adottságaikkal élni tudjanak? Polgárdi városvezetése semmit sem bízott a véletlenre. Áttekintették a lehetősé-
geiket, és a döntésbe bevonták a kisváros lakóit is. Az elképzelésekről Nyikos László polgármester nyilatkozott 
lapunknak.

Az eddig kiaknázatlan adottságokra építene a kisváros vezetése

Polgárdi a lakossággal 
összhangban fejleszt

Lakossági Fórum a fejlesztésekről



Városháza dísztermében. Az alkotás egy 
egyedülálló faragvány, mely 6 éven át ké-
szült. A 10 négyzetméter nagyságú, 5x2 

méteres és 800 kilogramm súlyú tölgyfából faragott 
táblakép, a magyarság történelmét jeleníti meg a 
honfoglalás előtti időszaktól.

Európa E-mintatava lESz a balaton
Balaton régió - A Balaton-fejlesztési program 
nagy átalakításon ment keresztül, az uniós pályá-
zati rendszer ugyanis nem engedi meg, hogy egy 
térség kiemelt szerepet kapjon. Az új kormányha-

tározattal elindított program tartalmában bővült, és 
összesen 374,7 milliárd forintot biztosít a kiemelt 
turisztikai térség fejlesztésére 2017-2020 között.

5,641 milliárd 
KözöSSégi KözlEKEdéSrE
Tatabánya - A tatabányai önkormányzat 5,641 
milliárd forintot kap a közösségi közlekedés színvo-
nalának és hatékonyságának javítására. A kormány 
egyetért a helyi autóbusz-hálózat átalakításával, a 

zéró emissziós- és környezetbarát autóbuszok be-
szerzésével, autóbuszsávok kialakításával, a forga-
lomirányítás átszervezésével és az utas tájékoztató 
rendszer kialakításával.

vértES Kapuja Kupa 
Szár - Száron rendezi hagyományos évadnyitó ver-
senyét immár hagyományosan a Komárom-Eszter-
gom Megyei Asztalitenisz Szövetség. Az amatőrök 
és a profik is összemérhették tudásukat. Az amatőr 
kategória győztesei láthatók a képen: (jobbról bal-
ra) 1. Rivnyák Ferenc 2. Jankus Balázs 3. Né-
meth László.

ÖNKORMÁNYZAT
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– A „zöld energia” is szerepel a tervek 
között?
– A pályázat ezt is lehetővé teszi, de 
mi ezen már túl vagyunk. Pályázati 
forrásból napelem került az iskola és 
az óvoda közös épületének, az orvosi 
rendelőnek, és a városházának a tetejé-
re. Nagyon pozitívak a tapasztalataink, 
éppen ezért a TOP-tól függetlenül je-
lenleg is tárgyalunk egy napelem-park 
telepítéséről. Az már szinte biztos, 
hogy egy ilyen beruházás elindul a te-
lepülésünkön – vannak erre alkalmas 
területeink -, a kérdés csak az, hogy 
tisztán önkormányzati-állami beruhá-
zásként, vagy befektetővel együttmű-
ködve. A képviselő-testület hamarosan 
ez ügyben is dönteni fog. Sok mindent 
át kell ehhez gondolni, hiszen egy ilyen 
elképzelésnek egy fentről összehangolt 
stratégiába kell illeszkednie.
– Ez tehát a három fő projekt, melyek 
városunk életében nagy lehetőségnek 
számítanak, ezért is tartottuk fontos-
nak, hogy beavassuk a döntésbe az 
embereket. Nagyon sok energiát fek-
tettünk az előkészítésbe, a tavalyi év az 
önkormányzatnál gyakorlatig ennek a 
jegyében tellett.
- Ezek mellett persze futó projektjeink 
is vannak. Nagy erővel zajlanak az 

EFOP programok, és a könyvtár, a mű-
velődési ház, valamint a szociális alap-
szolgáltatások fejlesztése kapcsán is 
vannak pályázati törekvéseink. A Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Főfelügyelő-
séggel is van egy közös fejlesztésünk. 
Reményeink szerint egy pályázatnak 
köszönhetően az intézmény elhagyhat-
ja a jelenlegi, nagyon rossz állapotban 
lévő telephelyét, és helyette új épülhet. 
Ehhez az önkormányzat biztosítaná a 
telket.

– Hogyan érintette önöket az 
iskolafenntartási támogatás rendsze-
rének átalakítása?
– Rendkívül pozitívan hatott a mérle-
günkre, és nagyon nagy öröm a szá-
munkra, hogy ez végre megtörtén-
hetett. Három éve jelezzük, és kérjük 
ennek felülvizsgálatát. Számunkra na-
gyon megterhelő volt az a hozzájárulás, 
gyakorlatilag semmink sem maradt a 
fejlesztésekre. 2017. január 1-jétől eltö-
rölték a kötelező hozzájárulásunkat, 
mivel az alacsony adóbevételű telepü-
lések közé tartozunk. Ezzel közel évi 50 
millió forintnyi adó maradhat itt hely-
ben. Végre jut pénz a kisvárosokban is 
a fejlesztésekre, pályázati önerőre.

-réz

F

Polgárdi látkép

Polgárdi – városháza és környéke
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A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program keretében az agár-
di Chernel István Általános Iskola és 
Gimnázium egy „C”-típusú tornate-
remmel gazdagodott. Az ünnepélyes 
alapkőletétel 2016 májusában volt, a 
műszaki átadás ez év februárjában, az 
átadóra pedig április 26-án került sor, 
melyet többek között személyes jelen-
létével megtisztelt dr. Boros Anita, a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium va-
gyongazdálkodásért felelős helyettes 
államtitkára, Tessely Zoltán, ország-
gyűlési képviselő, dr. Molnár Krisz-
tián a Fejér Megyei Közgyűlés elnö-
ke, dr. Petrin László, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal főigazgatója, Kovács 
Norbert, a Nemzeti Sportközpontok 
főigazgatója és L. Simon László, or-
szággyűlési képviselő. Az eseményt 
Tóth István, Gárdony város polgár-
mestere nyitotta meg.

– Három héttel ezelőtt éppen növényülte-
tésre készültünk a vadonatúj parkoló kör-
nyékén, amikor egy fiatal hölgy – egykori 
tanítványom - megkérdezte: - Ilyen torna-
teremről álmodott az elmúlt 30–40 évben? 
– Nem, ilyen szépről álmodni sem mertem 
– válaszoltam neki.
– Valóban fantasztikus létesítménnyel gaz-
dagodott településünk, közösségünk. Hosz-
szú évek óta álmodoztunk arról, hogy Agár-
don, csodálatos iskolánknak torna terme 
legyen. Az évtizedeken át tett ígéretek, ötle-
tek, elképzelések után 2013-ban Galambos 
Zsuzsa asszony, a KLIK akkori járási veze-
tője keresett meg azzal, hogy kormányprog-
ram indul, melynek keretében megépülhet a 
régáhított tornatermünk. Az ígéret valóra 

vált: megkaptuk a határozatot, miszerint 
„B”-típusú tornateremre vagyunk jogosul-
tak. Nagy volt az öröm, de már akkor láttuk, 
hogy nekünk ennél nagyobb tornateremre 
van szükségünk. Nem nyugodtunk bele a 
döntésbe, felvállaltuk a kettő közötti árkü-
lönbözetet.
- Tessely Zoltán is támogatta ügyünket, ad-
dig-addig lobbyzott, míg újabb kormányha-
tározat született, mely szerint megkapjuk a 
„C”-típusú tornacsarnokot, és ennek teljes 
költségét a kormány magára vállalja. Hal-
latlan öröm volt ez a számunkra, ráadásul, 
mint kiderült, mindehhez feltöltött torna-
szertár is párosult.
– Első lépésként a Nemzeti Sportközpont-
ban megtekinthettük a terveket. Azonnal 
láttuk, ez nem az, amit mi elképzeltünk. L. 
Simon László volt, aki segítségünkre sietett, 
elérte a tervek átdolgozását. A „bálnát” 
végül megszelídítettük, szebbé, a környe-
zetünkbe illővé tettük. Tudtuk, ez az épület 
nem csupán egy egyedülálló beruházás lesz 
itt, hanem egy új településrészt központjá-
nak egyik fő eleme.
– Felépült a tornacsarnok, mellé a parkoló, 
kerítéssel vettük körül az új építményt. Ma 
már egy esztétikus, rendezett környezet fo-
gadja az idelátogatót – foglalta össze az 
Agárdi Csuka Csarnok születésének 
történetét a városvezető.

A polgármester köszönőszavakkal zár-
ta beszédjét, háláját fejezve ki mind-
azoknak, akik segítették ennek a pro-
jektnek a sikerét.

Tessely Zoltán is méltatással kezdte, 
elsőként dr. Boros Anitának köszönte 
meg, hogy szinte saját gyermekeiként 

tekint ezekre a beruházásokra. Ugyan 
így köszönetet mondott dr. Kovács 
Norbertnek, elkötelezett munkájukért, 
majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
kormány stratégiai ágazatként tekint a 
sportra. Mindezt számokkal is alátá-
masztotta: 
– A 2010-es siralmas állapotokhoz képest 
a mai költségvetésben nyolcszor akkora 
keret – összesen 160 Mrd forint szerepel 
sporttámogatára, míg az igazolt sportolók 
száma 180 ezerről 300 ezerre növekedett. 
Ma már a korábbi 9 helyett a lakosság 16%-
a sportol rendszeresen, a további javuláshoz 
pedig remélhetőleg hozzájárul majd a köz-
nevelésben bevezetett mindennapos test-
nevelés – mutatott rá az elmúlt időszak 
kormányzati eredményeire az ország-
gyűlési képviselő.

Az ünnepségen utolsóként dr. Boros 
Anita szólalt fel:  
– Megtiszteltetés, hogy részt vehettünk en-
nek a 30 éves álomnak a megvalósításában. 
A kormányzat figyel erre a településre, a 
jövőbe vetett hitünkről tanúskodik ez a tor-
naterem is, mely az ifjúság testi és szellemi 
nevelésének helyszíneként szolgál majd. A 
kormányzat a munkát folytatja, hamarosan 
indul a program II. üteme.

Az ünnepi aktus zárásaként Nt. Karl 
Melinda lelkész asszony mondott ál-
dást, majd Páli Balázs atya megszen-
telte az épületet. A Chernel István 
iskola diákjai – hasonlóan nyitóműso-
rukhoz – rövid akrobatikus rock and 
roll bemutatót tartottak.

Cseh Teréz

A „víziállatok egyike a csuka, melyet vizeink tigriseként is szoktak aposztrofálni. Kacsára emlékeztető lapított 
fej, hatalmas állkapocs jellemzi, szája tele van tűhegyes fogakkal, melyek méltán teszik tavunk rettegett raga-
dozójává. A „csuka” mint kifejezés azonban nem csak a Velencei-tóban élő ragadozóra, hanem másra is utal. 
Elsősorban a labdarúgásban használt „szakkifejezés”, mellyel a labdarúgók cipőjét illetjük. Így köthető tehát 
a sport világához is. Miután a csuka erősen kötődik gyönyörű tavunkhoz, a Velencei-tóhoz, és nem kevésbé 
erősen a sport világához is, javaslom az Agárdon újonnan épülő sportcsarnokot ’Agárdi Csuka Csarnok’-nak 
nevezni” – áll Gárdony Város Önkormányzat képviselő-testületi ülésének előterjesztésében.

A tornacsarnokkal a gárdonyiak 30 éves álma vált valóra

Agárdi Csuka Csarnok átadó



Újra SziKora jánoS az igazgató
Székesfehérvár - A Vörösmarty Színház igazga-
tói posztjának betöltéséről döntött Székesfehérvár 

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése. A 
jelenlegi színházigazgatót, Szikora Jánost ellensza-
vazat és tartózkodás nélkül választották meg újabb 
öt évre.

EgymilliárdoS KEréKpárÚt
Oroszlány - Tavaly márciusban írt alá konzorciumi 
megállapodást Kecskéd, Környe és Oroszlány pol-
gármestere a három települést és Tatabányát össze-
kötő, 1,1 milliárd forint értékű kerékpárút megvaló-

sításáról. A TOP-os (Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program) – immár nyertes - projekt kere-
tében Tatabánya és Környe közigazgatási határától 
indulva Oroszlányig épül meg a kerékpárút.

több mint hatEzrEn a gErEcSébEn
Tatabánya - Az idén először rendezték meg úgy 
a Gerecse 50 teljesítménytúrát - valamint a 30, a 
20, és a 10 kilométerest is -, hogy nem lehetett a 
helyszínen nevezni. Gördülékenyen kezdődhetett 
a megmérettetés, ugyanakkor Tatabányán, a Ju-
bileum-parkban nem született újabb rekord. Amíg 
2016-ban csaknem 10 000 résztvevője volt a négy 
túrának, addig az idei évben kicsivel több, mint ha-
tezren álltak a rajthoz.
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Dinnyésen csapadékvíz-elvezetés és 
járdaépítés zajlott, illetve zajlik a Kos-
suth és a Gárdonyi Géza utcákban. Ha 
már a Kossuth utcáról volt szó, említ-
sük meg az itt működő Várpark vál-
lalkozást. Az országban egyedülálló 
módon Alekszi Zoltán saját területén 
méretarányos vármaketteket épített. 
Keze nyomán a Kárpát-medence egy-
kor volt várai elevenedtek meg. Kora-
beli tanulmányok, leírások felhaszná-
lásával jutott el terve első szakaszához, 
mert máris álmodik tovább: egy közép-
kori falut varázsolna ide épületekkel, 
tóval. A tovább fejlődés részünkről 
biztosított – telekalakítással adtunk 
területet a megvalósításhoz. A Hagyo-
mányőrző Központ a tavaszi ünnepkör 
lázában ég, s turisztikai központként 
is megnyitotta már kapuit. Szerencsére 
igazán népszerű idegenforgalmi bázis-
hely. A kastélyrész rendbetétele után 
igényes szálláshelyek kialakítására lesz 
itt mód.
 
Agárdon egész napos sportrendezvé-
nyek közepette adtuk át a régen várt 
Csuka Csarnokot. Ezzel a Chernel 
iskola mindennapos testnevelésórái 
biztosítottak. A bázishely mellé új 

sportszereket is kaptak a diákok. La-
kossági felhívást tettünk közzé, hogy 
a környékbeliek segítsenek az épület 
előtti parkosításban, s nem kellett csa-
lódnunk. A Parkerdőben befejezéséhez 
közeledik az öltözőépítés. Oda út, s egy 
új műfüves pálya épül, és megtörténik 
egy füves pálya teljes rekonstrukciója. 
Ez egy 170 millió forintos beruházás, 
aminek 70%-át a társasági adó adja, 
60,3 millió pedig önkormányzati rész. 
Gárdonyban szabadtéri szabadidő köz-
pont kivitelezéséhez kezdtünk. Műfü-
ves- és futópálya, kondipark, mászófal 
– mindez kivilágítva, 22 óráig nyitva 
tartással. Több vállalkozó kapcsolódott 
be máris, de várjuk még a rekreáció, 
sport, szabadidő terület befektetőit. 
Javában zajlik Tízpróba játékunk: a tú-
rán kb. 300 fő vett részt, kicsit keveseb-
ben voltak a 22 km-kerékpározáson, 
amit gulyáspartival és tombolasorso-
lással zártunk. Még lehet csatlakozni 
hozzánk a májusi futás, júniusi evezés, 
júliusi úszás programokon.
 Mindhárom településrészen elkezdőd-
tek a tavaszi gyomlálások, virágülteté-
sek, park- és játszótér gondozások. Óv-
juk, szépítjük a környezetünket.  

Dr. Göde Andrea

A tavaszi időszak izgalmas újdonságait igyekeztünk összegezni Gár-
dony város polgármesterével Tóth István úrral. Körülnéztünk Dinnyé-
sen, Agárdon, Gárdonyban… 

Óvják, szépítik a környezetüket

Gárdonyi mozaik

A gárdonyi Polgármesteri Hivatal előtti tér tavaszi 
hangulatban

Tízpróba 
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– A tervezés mellett szemmel láthatóan fej-
lesztések is történtek. Mit sikerült elvégez-
ni?
– Még 2015 év végén kaptunk egy 50 mil-
lió forintos kormányzati támogatást út- és 
járdaépítésre. Ebből tudtunk 880 méternyi, 
nagyon rossz állapotban lévő utat felújítani, 
illetve rendbe tettük az Iskola előtt a Szent 
István utca teljes hosszában a járdát. A be-
ruházáshoz az önkormányzat saját forrással 
is hozzájárult, a projekt összértéke 67 millió 
forint volt.

– Mi minden került a TOP-os tervekbe?
– Az előbb említett két főutcánk útfelújítását 
– a Szabadság és a Kálvária utcában - szeret-
nénk teljessé tenni azzal, hogy ott a csapadék-
víz-elvezetést is megoldjuk. Erre 203 millió 
forintot terveztünk. Az óvodánk és az isko-
lánk energetikai korszerűsítése is esedékes 
lenne, az előbbire 60, az utóbbira 230 millió 
forintot szánnánk. A fenntartható települési 
közlekedésfejlesztés jegyében kerékpárutat, 
parkolót, gyalogátkelőhelyet kívánunk kiala-
kítani. Ennek összköltsége 60 millió forint. 
A turizmusfejlesztésre is gondoltunk. A Fa-
zekas-ház felújítása, látogatóbaráttá tétele az 
egyik cél, hogy ott interaktív foglalkozásokat 
tarthassunk a gyerekeknek. Egy turisztikai 
információs pontot is szeretnénk kialakíta-
ni ajándékbolttal, helyi kézműves termékek 
boltjával, illetve kerékpárkölcsönzővel. Eh-
hez el kell bontanunk egy önkormányzati 
ingatlant a múzeum mellett, ennek helyre ke-
rülnének az új létesítmények egy 60 millió fo-
rintos beruházás eredményeként. Az orvosi 
rendelőnk felújításának II. ütemére 30 millió 
forintot kívánunk fordítani.

– A Zöld Város Program keretében a Sza-
badságtéri park felújítását céloztuk meg, 80 
millió forint értékben. „Helyi foglalkoztatási 
együttműködések” címszóval pedig 40 millió 
forintra nyújtottunk be közösen egy pályá-
zatot a Fejér megyei Önkormányzattal.
- Ezek mindegyike már korábban előkészített 
projekt volt, mert a benyújtást megelőző év-
ben a prioritások felmérése már megtörtént. 
A pályázatba olyan összegek kerültek, ame-
lyek abszolút megállják a helyüket, ha nem is 
kivitelezői költségvetéssel, de tervezői költ-
ségbecsléssel készültek.

– A nem TOP-os pályázatok közül is emel-
jünk ki néhányat!
– Az 56-os emlékévhez kapcsolódóan sze-
rettünk volna egy méltó megemlékezést 
tartani, erre pályáztunk a 56-os Emlékbizott-
ságnál, mely 1 millió forinttal támogatta az 
elképzeléseinket.
– A hátrányos helyzetű gyerekek számára 
is lehetőségünk nyílt egy tábor megszerve-
zésére, ehhez 400 ezer forintot kaptunk az 
NKA-tól.
– Az önkormányzatoknál bevezetésre kerülő 
egységes ASP-rendszer kiépítéséhez is bizto-
sítottak forrásokat, 7 millió forintot fordítha-
tunk erre a célra.
– Több KEOP-os pályázatunk is elbírá-
lásra vár. Szemléletformálásra – szabad-
idős programok, futó- és kerékpárverseny, 
workshopok – 5 millió forintra pályáztunk.
– Az egyik legnagyobb projekt – ez már a 
tervezési szakaszban van, és bízunk benne, 
hogy belátható időn belül elindulhat a kivi-
telezés – a szennyvíztisztítónk bővítése, kor-
szerűsítése, illetve a csatornával ellátatlan 

településrészek bekötése a városi szennyvíz-
hálózatba. Ezek összköltsége meghaladja a 
másfél milliárd forintot. Ha ez elkészül, ezen 
a téren 100%-os lesz az infrastruktúránk.
– A városközpont kialakítására is kaptunk 
450 millió forint támogatást. 75 milliót há-
rom központi ingatlan megvásárlására fordí-
tottunk, a fennmaradó összegből pedig egy 
multifunkcionális közösségi teret kívánunk 
kialakítani könyvtárral, egy helyi igényeket 
kielégítő színházzal, rendezvényteremmel. 
A Szabadság park tükörképét szeretnénk ki-
alakítani az utca túloldalán, oda terveztünk 
egy 25 férőhelyes parkolót, egy szabadtéri 
színpadot és egy városkemencét. Ha mindez 
megvalósul, mellette a Vértes Múzeummal, 
az említett turisztikai információs ponttal és 
boltokkal, az egész együtt már valódi város-
központi hangulatot fog tükrözni. Remél-
hetőleg sikerül majd megőriznünk azokat a 
polgári stílusjegyeket, melyeket még az Esz-
terházyak alakítottak ki annak idején.

– Testvérvárosi kapcsolataik mennyire in-
tenzívek?
– Tavaly májusban új testvértelepüléssel gya-
rapodtunk. Az erdélyi Makfalván, a székely 
búcsú keretén belül írtuk alá a szerződést. Pá-
lyáztunk a Bethlen Gábor Alapba, mert szeret-
nénk meghívni a régi – Kászon - és az új erdé-
lyi testvértelepülésünket augusztus 20-ára, a 
Floriana Napokra. Németországi kapcsoltunk 
Pyrbaummal ugyancsak aktívnak mondható, 
évente kétszer biztosan találkozunk – ők jön-
nek, aztán mi megyünk – és ez közel 30 éve 
működik így. Reméljük, még sok éven át örül-
hetünk egymásnak határon innen és túl!

- napsugár

A TOP-os pályázatok tervezésével telt a tavalyi esztendő Csákváron is, összesen nyolc pályázati elképzelés terveit nyúj-
tották be ennek keretében. Ezen túlmenően is igyekeznek minden lehetőséget megragadni a plusz források megszer-
zésére. 2016-ban – különféle fórumokon – összesen 23 pályázatot adtak be – számolt be az elvégzett munkákról Illés 
Szabolcs polgármester.

Minden forrást megpróbálnak kiaknázni a kisváros vezetői

Új városközpont épül Csákváron
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– Valamikor a 70-es 80-as években Gyermely 
községben a Petőfi Mgtsz-nek köszönhető-
en a környékhez képest egyedülálló módon 
kezdetét vette egy településfejlesztési kon-
cepció. Ennek köszönhetően egymás után 
épültek meg azok az épületek, amelyek 
a település központját alkották. Közpon-
ti helyre koncentrálódott minden jelentős 
szolgáltatás. Egy épületben nyert kialakítást 
a tanácsháza, az egészségügy intézményei, 
a posta. Mindez lehetővé tette, hogy az em-
berek egy helyen tudják elintézni ügyes-
bajos dolgaikat. Ezt követően ugyanezen 
központi stratégia részeként vendéglővel, 
gyógyszertárral, presszóval, kozmetikával, 
fodrászattal és közösségi szintérrel gazda-
godott a község.
 
– A termelőszövetkezet elnöke, Tóth Béla 
olyan előremutató elképzeléseket valósí-
tott meg, amellyel elindította a hajdani, te-
lepülésképi koncepcióval nem rendelkező 
kicsiny falucskát egy úton, melyen azóta is 
haladunk. Az eltelt évek során az épületek 
tulajdonjoga, funkciója több szempontból 
változott. Ez az épület, mely mellett most 
állunk 2004-ben az önkormányzat tulajdo-
nába került, ám rajta állagmegóvási mun-
kákat nem végeztek, így évről-évre egyre 
rosszabb állapotba került, rontva ezzel a 
település központjának esztétikai értékét.

– A 2010-ben felállt új település-vezetés –
visszatérve a gyökerekhez - olyan megol-
dásokban gondolkodott, amelynek eredmé-
nyeképpen ismét visszanyerhette a Petőfi 
tér központja azt a meghatározó szerepet, 

amit régen betöltött. Elsőként létrehoztuk 
az Összetartozás terét. Ünnepélyeink mél-
tó helyszínéül Magyarország címerpajzsát 
ábrázoló térkő burkolatot alakítottunk ki, 
rajta elhelyezve az I. és II. világháborús 
emlékműveket, valamint az Összetartozás 
emlékművét. Jellegében és tartalmában 
egyedülálló dimbes-dombos, biztonságos, 
körbekerített játszóteret hoztunk létre, ár-
nyékos helyet választva erre a célra.  Kiépí-
tettük a locsolórendszert, virágos szigete-
ket, kanyargós járdákat építettünk, ezekkel, 
valamint egy kis híddal összekötve a tér há-
rom részét és kandeláberekkel világítottuk 
meg. Megépítettük a közösségi színteret, 
amit játékosan GyeReCsak színpadnak ne-
veztünk el.

– A községszépítő munkálatok között a haj-
dani civilház jelentette a legnagyobb kihí-
vást. Az önkormányzat a ház átalakításának 
költségeit egyedül nem tudta volna vállalni. 
A Gyermelyi Zrt. és a Duna Takarék Bank 
vezetésével közösen sikerült olyan megol-
dást találnunk, amelynek eredményeképp 
a három tulajdonos egymás igényeit és el-
képzeléseit pontról-pontra egyeztetve és öt-
vözve egészségügyi központ, felújított ban-
ki fióktelephely és 4 db lakás kialakításáról 
döntött.

– Az együttműködésnek köszönhetően 
olyan megoldással sikerült az épület átala-
kítását elvégezni, amelyben a Gyermelyi 
Zrt. magára vállalta a teljes átalakítás-építés 
bonyolítását és összes költségét, mindösz-
szesen 222 és fél millió forintot, a két másik 

fél részéről történő utólagos elszámolással. 
Az Önkormányzat és a Gyermelyi Zrt. kö-
zött az erre irányuló szerződés egy hónap-
pal ezelőtt aláírásra is került. A kifejezetten 
harmonikus viszony eredményeképpen 
immár tulajdonosi pozícióban, de a négy 
éves részletfizetéssel tudunk eleget tenni 
visszavásárlási kötelezettségünknek, mely 
összességében 88 millió forintot tesz ki. Ezt 
az összeget az Önkormányzat egyedül nem 
tudta volna biztosítani.

– Tisztelettel megköszönöm a község nevé-
ben a lehetőséget, támogatást és segítő köz-
reműködést a Gyermelyi Zrt-nek, ahogy a 
község fejlesztéséhez nyújtott mindennemű 
támogatást is, amit folyamatosan kapunk. 
Úgy gondolom, hogy a mögöttünk álló 6 év 
is jól példázza, hogyan lehet méltó módon 
ápolni apáink örökségét.

– Feladatunk azonban továbbra is van bő-
ven! Jelenleg a községháza tetőszerkezeté-
nek rekonstrukciója zajlik, majd az épület 
további külső-belső felújítására, ügyfélköz-
pontúvá tételére kerül sor. Szándékaink 
szerint több ütemben újul majd meg a főtér, 
további burkolt parkolók kialakítását vé-
gezzük majd el, fásítunk, igazi sétáló utcát 
varázsolunk majd az épületek köré, hiszen 
a zöldterületek megfelelő kialakítása nélkül 
a legszebb épületek sem érvényesülhetnek 
igazán. Bízunk benne, hogy a téren lévő 
többi, szintén felújításra szoruló épület át-
alakítására is megfelelő megoldásokkal tu-
dunk majd a jövőnek üzenni!

TO

Gyermelyen átadták a faluközpontban álló, nemrégiben felújított szolgáltatóházat. Kókai Rita polgármester köszöntötte 
a megjelenteket, köztük dr. Völner Pál államtitkárt, Tóth Bélát, a Gyermelyi Zrt. elnök-igazgatóját, Csicsáky Pétert, a 
Duna Takarék Bank Zrt. vezérigazgatóját és Illés Zoltánt, a Duna Takarék Bank Zrt. elnök-ügyvezetőjét. A polgármester-
asszony avatóbeszédében felidézte a múltat, és ejtett néhány szót a jövőről is.

A Gyermelyi Zrt., is segített a beruházásban

Új szolgáltatóházat 
avattak Gyermelyen

Az új szolgáltatóházat Tóth Béla, Kókai Rita és Dr. Völner Pál avatta fel
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Dr. Simon László köszöntőjében kiemelte, 
a modern közigazgatással szemben alapve-
tő elvárás, hogy az állam gyors, szakszerű, 
kulturált és korrekt szolgáltatást nyújtson. 
Rámutatott, hogy az állam 2010 óta jelen-
tős lépéseket tett a három – miniszteri, kor-
mányhivatali, járási - szintű közigazgatás 
kialakítására, és mindvégig arra törekedett, 
hogy az ügyek zöme az ügyfelekhez legkö-
zelebbi, járási szinten elintézhető legyen. 
Ma a Fejér Megyei Kormányhivatalokban 
évente ötszázezernél is többen fordulnak 
meg, megyeiek, budapestiek, Balatonra 
igyekvő állampolgárok, akik ma már jól tud-
ják, az ország bármelyik kormányablakát vá-
laszthatják.

- „Mit sem ér azonban a mosolygó, ügyfélbarát, 
gyors, kulturált kiszolgálás, ha lerobbant, rossz 
környezetben tesszük mindezt” – mutatott rá a 
felújítások egyik fontos céljára a közigazga-
tási vezető. További célként jelölte meg az 
üzemeltetési költségek csökkentését, a kör-
nyezetbarát, megújuló energiaforrást hasz-
nosító rendszerek telepítését, az ingatlanok 
energiahatékonyságának javítását. Mind-
ezek megvalósítása érdekében összesen 12 
épület megújítására nyújtottak be pályázatot, 
ebből eddig – 382 millió forint értékben - ötöt 
sikerült felújítani és a mai napon jelképesen 
átadni. A további 7 épület átadását szeptem-
berre tervezik.
Dr. Simon László ezt követően részleteiben is 

beszélt a felújított épületekről, illetve ismer-
tette az azokon elvégzett felújítási munkákat.

Dr. Kovács Zoltán beszédében rávilágított, 
hogy a KEHOP program – melynek kereté-
ben a most átadott öt épület is megújulhatott 
– öt prioritásra épít: klímaváltozás, hulladék-
gazdálkodás, szennyvíz-, csapadékvíz-elve-
zetés és az energiahatékonyság. A legutóbbi 
kategóriába tartoznak azok a pályázatok, 
amelyek keretében országos szinten össze-
sen 268 kormányzati épület újulhat meg, 
mintegy 25 Mrd forintból. A felújítások egy-
harmada már lezárult – tudtuk meg az ál-
lamtitkártól.

A „KEHOP-5.2.2. - Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt keretében a Fejér Megyei Kormányhivatal 
12 ingatlanja újul meg 2017-ben. Április 6-án dr. Kovács Zoltán, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős 
államtitkára és dr. Simon László a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetője, a térség országgyűlési képviselői, önkormány-
zati és közigazgatási vezetői jelenlétében adta át az eddig felújított, korszerűsített öt épületet Székesfehérváron, a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán.

A Fejér Megyei Kormányhivatal öt felújított épületet adott át

Korszerű középületek Fejér megyében

Épületátadó ünnepség - Székesfehérvár Adonyi Kormányablak

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály - Székesfehérvár Enyingi Járási Hivatal

Sárbogárd Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya Közlekedési Osztály és Útügyi Osztály - Székefehérvár
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– Konkrétan milyen teendők kötődnek a ta-
nácsnoki megbízatásához? 
– Székesfehérvár MJV Önkormányzatá-
nak határon túli kapcsolatokkal összefüg-
gő feladatok tanácsnokaként munkám két 
fő részre bontható. Az egyik a határon túl 
élő magyarsággal összefüggő, a másik fele 
a testvérvárosi kapcsolatok. Mindkét rész-
re jellemzően legfőbb törekvésem a már 
meglévő kapcsolatok ápolása mellett, újabb 
partnerségi együttműködések létrehozá-
sa. Fontos számomra, hogy ezeket ne csak 
protokolláris szinten tartsuk fent, hanem 
iskolák, nyugdíjas klubok, civil szervezetek 
bevonásával polgári lakossági szinten egy-
aránt képviseljük városunkat, és ekképpen 
is öregbítsük hírnevét.

– A város „követeként” mi a legnagyobb 
nehézség a partnervárosi ügyekben? 
– A testvérvárosi kapcsolatok igazán fonto-
sak Székesfehérvárnak. Egyrészről város-
unk több, hosszú múltra visszatekintő kötő-
déssel rendelkezik, melyek kölcsönösen és 
jól működnek. Ezek esetében a fenntartás, 
illetve a fejlesztés a cél. Itt az utcák, terek el-
nevezésétől egymás fesztiváljain, kulturális 

programjain, tapasztalatcseréken, gazdasági 
együttműködésekben való részvételig na-
gyon színes a paletta, de nyilván keressük 
az új közös lehetőségeket is. Másfelől – s ez 
talán a nagyobb kihívás – az elmúlt idősza-
kokban a partnereinknél történt személyi 
változások miatt „alvó” kapcsolatainkat kell 
aktiválni.
 
– Kikre számíthat Székesfehérváron ebben 
a feladatellátásban?
– Véleményem szerint Székesfehérvár ön-
kormányzata egységes ebben a témakör-
ben, polgármester úrral az élen támogatja 
és segíti a tevékenységemet. Tudomásom 
szerint Magyarországon nem sok város tart 
fenn ilyen felelősségkörű pozíciót, ez eleve 
Székesfehérvár vezetőinek elkötelezettségét 
mutatja.

– Folytassuk a másik területtel! Jelen volt 
a székely szabadság napja rendezvényen. 
Miért érzi fontosnak, hogy Fehérvár is kö-
tődjék ehhez az európai mozgalomhoz? 
– A székelység a határon túl élő legnagyobb 
nemzetrészünk. Ezért az anyaországnak, 
ezen belül Székesfehérvárnak, városunk 

vezetőinek, városunk polgárainak nagy fe-
lelőssége kell, hogy legyen támogatásukkal 
kapcsolatban. Ahogyan Ők mondják a „szé-
kes fővárosnak” jeleznie kell az együtt állás 
érzését.

– Van-e amolyan szívügye a határon túli 
magyarság területen?
– Kiemelt szívügyem a kárpátaljai magyar-
ság sorsa. Az ott élő embereknek jelenleg 
alapvető létproblémákkal kell nap mint nap 
megküzdeniük. Emellett immár eltörpül az 
a tény, hogy a magyar nyelvű intézmények 
állami támogatás hiányában leépülnek. Az 
elmúlt egy évben Székesfehérvár két magyar 
lakta falut támogatott, illetve civil szerveze-
teken keresztül adományokat juttattunk el 
Kárpátaljára.

– Tanácsnoki munkája során elért eredmé-
nyei közül melyikre a legbüszkébb?
– Nagyon örülök annak, hogy munkám so-
rán sikerült megszervezni olyan találkozó-
kat, amelyeken a határ két oldalán új isme-
retségek kötődtek, később baráti kapcsolatok 
alakultak ki, fiatalok, idősek között egyaránt.

Dr. Göde Andrea

Deák Lajosné székesfehérvári önkormányzati képviselő. E munkája mellett a határon túli kapcsolatokkal összefüggő 
feladatok tanácsnoka. Feladata izgalmas és összetett. Erről beszélgettünk. 

„Kiemelt szívügyem a kárpátaljai magyarság sorsa”

Fehérvár „követe”

Deák Lajosné tanácsnok 

"Megtisztelő volt márciusban, Fehérvár belvárosában beszédet mondani és sokak-
kal együtt énekelni a Székely himnuszt."
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Harmath József, a kiállítás főszervező-
je köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, 
hogy a 25. vásárukra a megszokottnál több 
kiállító érkezett, ami azt is jelzi, hogy a 
hirtelen beköszöntött tavasz megnövelte a 
mezőgazdasági kisgépek és eszközök irán-
ti keresletet.
Michl József polgármester beszédében 
arra is utalt, hogy manapság már a város-
gazdálkodási feladatokhoz is alig találnak 
akár közmunkás státusban dolgozót, hi-
szen gyakorlatilag nincs munkanélküliség 
a térségben. Ezért olyan szemmel is figyel-
te a kiállítást, hogy megfelelő gépeket talál-
jon a város számára, amelyek kiválthatják 
az élő munkaerőt.
Bencsik János országgyűlési képviselő fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a közelmúlt-
ban alakult meg a Gördülő Kosár Bevásárló 

Közösség, amely a helyi gazdálkodók áruit 
keresi és vásárolja. Így a termelők számára 
sem mindegy, hogy milyen gépeket, eszkö-
zöket használnak termékeik előállításához. 
Fontos tehát a kiállítás, hiszen a legkorsze-
rűbb technológiát kínálják a gazdák szá-
mára az itt megjelent cégek.
A megnyitón parádés produkciót nyújtot-
tak a Talentum iskola ugróköteles lányai, 
majd a vendégek megszegték a jubileum-
ra készített óriástortát. A falatozás után 
aztán a vásáré lett a terep, ahol a szomba-
ti zárónapon délután 13 órakor a magyar 
timbersport (favágó) válogatott tartott lát-
ványos bemutatót.
A jubileumi, 25. expó apropóján a főszer-
vező, Harmath József a kezdetekről mesélt:
– Az első expónk előtt felmérést végeztünk, 
lenne-e igény egy ilyen szakmai seregszemlére 

még a tavaszi munkák dandárja előtt. Indulás-
kor mindössze az edzőtábor konferenciatermét 
béreltük. Igaz, annyian voltak, hogy az bizony 
kicsinek bizonyult. Aztán később folyamatosan 
jöttek hazai és nemzetközi társkiállítók. Most 
huszonkét cég mutatkozott be, akik azonban 
jóval több, mint huszonkét márkát képviselnek.
– Velünk együtt csaknem tíz olyan társaság volt 
itt, akik mind a 25 rendezvényen megjelentek 
– említi Végvári Tamás, a Rotáció Kft. új 
ügyvezetője. – A kínálati paletta most is na-
gyon színes volt. Mi például a Stihl termékek-
kel, az MT-8-as traktorral és a Vari gépcsalád-
dal, valamint a Viking eszközeivel voltunk jelen, 
és sikerült is szép forgalmat lebonyolítanunk.

Tárnay Olivér
Fotó: Mazán Tibor

Jubileumi, 25. alkalommal rendezték meg Tatán az Edzőtáborban a mezőgazdasági gépforgalmazók tavaszi seregszem-
léjét, a Rotáció Expo-t. A negyedszázados rendezvény szervezője a tatai Rotáció Kft. A megnyitón beszédet mondott Michl 
József Tata polgármestere, és Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője.

Csinos lányok, modern gépek, kemény favágók

25. Rotáció Expo - Tata
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GazdasáG, vállalkozás

Új gumiipari innováció

 Tatabányán készül a Bridgestone legújabb gumiabroncsa, amellyel defekt ese-
tén akár 80 km is megtehető 80 km/órás sebességgel. Az új DriveGuard tech-
nológiával készülő abroncsoknak köszönhetően az autóvezetők megőrizhetik 
uralmukat a gépjárműveik felett, és elkerülhetnek olyan közlekedésbiztonsági 
szempontból veszélyes helyzetet, mint a kerékcsere sötétben, nehezen belátható 
helyen, amellyel a magyar autósok több mint 50%-a szembesült már a defektek 
miatti kerékcseréknél egy nemrég végzett felmérés szerint – tudtuk meg Topolcsik 
Melindától, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatójától.

Fotó: Mazán tibor

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

Székesfehérvár
A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. a 
kezdetektől fogva támogatja az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Karon a du-
ális képzési rendszer bevezetését. 2017 
szeptemberétől a leendő villamosmérnök 
hallgatók gyakorlati képzésében is részt 
vesznek.

Cikkünk a 35. oldalon

Tatabánya
Szebb napokat is látott a MÜTF, jelenleg 
Edutus Főiskola Komáromi úton található 
egykori kollégiuma, ám már csak néhány 
hónapot kell várni arra, hogy megfiata-
lodva, megújulva, új tartalommal meg-
töltve ismét élet költözzön a manapság 
kihasználatlanul álló épületbe.

Cikkünk a 29. oldalon

„Hisznek abban, amit képviselünk, a hitüket pedig a tapasztalataik erősítik meg. Ezért szívesen 
ajánlanak bennünket gazdatársaiknak is.”

Bánki loránd
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– A Nagykanizsai Kampusz hogyan illesz-
kedik a Pannon Egyetem szervezetébe, mi-
lyen szerepet tölt be annak életében?
– A Nagykanizsai Kampusz jó példája a mű-
ködőképes hálózatos vidéki egyetemi modell-
nek. Már az is egy innovatív megközelítés 
volt, ahogy egykoron, 1999-ben dr. Gaál Zol-
tán professzor, rektorként meglátta a lehetősé-
get a megyei jogú városban, Nagykanizsában. 
A Georgikon Kar 2000-ben történt beolvadása 
után a zalai vonal megerősítése jó iránynak 
bizonyult. Az első pillanattól kezdve szigorú, 
következetes építkezés folyt. 
– Akkoriban még könnyű volt szakokat indí-
tani, másodlagos volt a mögöttük álló minő-
ség. A mindenkori egyetemi vezetés azonban 
ragaszkodott a magas minőséghez, megértet-
te velünk, hogy mindaz, amit építünk, csak 
akkor lesz életképes, ha a Pannon Egyetem 
egésze ugyanazt a szilárdságot türközi vissza 
minden pontján. Igazuk volt. Bár sokkal ne-
hezebb utat kellett bejárnunk, de 17 év ered-
ményei visszaigazolták őket. A Nagykanizsai 
Kampusz sikeres lett, kinyitotta az utat a Pan-
non Egyetem számára a somogyi, zalai térség 
felé, cserébe Nagykanizsa felkerülhetett a fel-
sőoktatás térképére.

– Működőképes hálózatos vidéki egyetemi 
modellt említett. Mitől lett ez sikeres?
– A mi modellünk a szigorú elvárás rendszer-
re, a társadalmi-gazdasági igényekhez való 
igazodásra és az önfinanszírozásra épült. Ez 
az a hármas, amitől egy egyetemi kampusz 
fenn tud maradni. Mi mindháromban nagyon 
szép eredményeket értünk el.
– Fő irányaink az informatika, a turizmus, il-
letve a közelmúlt újdonsága, az ipari víztisztí-
tás. Meggyőződésünk, hogy a víztechnológia 
kérdéseire a következő néhány évtizedben 
kell megtalálnunk a válaszokat. Mi már most 
keressük azokat.
– Oktatás, kutatás, disszemináció – ez a 
hármasfogat felépült Nagykanizsán, és ez 
adja a stabil működés alapját. Ez azt jelenti, 
hogy teljes oktatási portfóliót kínálunk: stabil 
alapszakokat, alatta a felsőoktatási szakkép-
zéssel, felette mesterszakkal. A kutatási vona-
lunk egyik központja a Soós Ernő Víztechno-
lógiai Kutató-Fejlesztő Központunk, melyet 
2,5 éve indítottunk el. Az országban egye-
düliként kínálunk ehhez kapcsolódóan egy 
posztgraduális víz- és szennyvízkezelő szak-
mérnöki képzést, és éppen most készítjük elő 
egy alapszak akkreditációját is. Megkezdtük 
az informatikai kutatóközpontunk kialakítá-

sát is, és évtizedek óta kutatunk kampuszun-
kon vidékfejlesztés-turizmus területén is.
– Szerencsére a harmadik láb, a disszeminálás 
terén is jól állunk, hiszen csak az lehet életké-
pes, akiről a környezete tud, akit jól ismernek. 
Esetünkben az információcsere lehetőségét 
elsősorban az országos, illetve nemzetközi 
szintű konferenciáink adják, ezek biztosí-
tanak teret az oktatás, az ipar, a szolgáltatás 
szereplőinek, hogy egy helyen, egy időben 
megismerhessék egymás gondolatait, ered-
ményeit.

– Ha az oktatás, a kutatás és a disszeminálás 
rendben van, akkor a finanszírozás is megol-
dódik. A három láb közül hol az egyik, hol a 
másik van fellendülőben – vagy a hallgatók 
száma növekszik, vagy épp a kutatásra fordít-
ható pályázati forrásokból van bőség, időn-
ként pedig a céges megbízások, innovációs 
feladatok hozzák a bevételt. Az erősebb min-
dig húzza az éppen gyengélkedőt. A lényeg 
az, hogy valamelyik mindig működőképes.

– Milyen jellegű munka folyik, illetve milyen 
eredményeket sikerült eddig felmutatni a 
Soós Ernő Víztechnológiai Kutató-Fejlesztő 
Központban?

A veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a Közép- és Nyugat-Dunántúli Régió meghatározó felsőoktatási intézménye. 
Hálózatos vidéki egyetemként - a térség több városában, többek között Nagykanizsán is jelen vannak, ahol komoly si-
kereket értek el. A Nagykanizsai Kampusz igazgatójával, dr. Birkner Zoltánnal beszélgetve hamar fény derült a titokra, 
arra a gondolkodásmódra, kidolgozott modellre, mely megalapozta az elért eredményeket.

A siker sokszorozható: másolható működő modellek

Mintaértékű egyetemi kampuszfejlesztés
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– Soós Ernő egy nagykanizsai születésű, 
rendkívül jó képességű mérnök volt. A Gene-
ral Electric Lighting nagykanizsai gyárában 
dolgozott főmérnökként, később pedig annak 
a vállalatnak a tanácsadója lett, akik ezt a 
víztisztítási technológiát megörökölték, meg-
mentették. Nagy szerepe volt abban, hogy eb-
ből a kis cégből – a Hidrofilt Kft.-ből – mára 
Magyarország legnagyobb ipari víztisztító 
szolgáltató-fejlesztő cége lett.
– Jómagam innováció menedzsmenttel foglal-
kozom, azzal, hogyan lehet az innovatív gon-
dolkodásmódot szervezeten belül, vagy egy 
településen, egy városban kialakítani, illetve, 
hogy hogyan jönnek létre ennek a fundamen-
tumai. A sok elmélet után nagyon izgatott a 
kérdés, vajon képesek vagyunk-e olyan ipari 
együttműködést létrehozni, amely a piac szá-
mára is érdekes lehet?
– Voltak ugyan előzmények, de alapvetően 
egy teljesen új területen indultunk el 2,5 éve 
ennek a kutatóközpontnak a létrehozásával. 
Az innováció menedzsment leegyszerűsített 
modellje szerint három szereplő kell a siker-
hez: az állam, melyet jelen esetben Nagyka-
nizsa Város Önkormányzata képviselt, az 
egyetem, a Pannon Egyetem Mérnöki Kara és 
Nagykanizsai Kampusza, valamint az ipart 
megtestesítő Hidrofilt Kft. Az összefogás cél-
ja, hogy a szereplők a piac számára érdekes 
kutatási témákat, területeket tárjanak fel, és 
létrehozzák ennek a feltételeit.
– Vagyis a feladat az volt, hogy létrehozzunk 
egy kutatási központot, ahol az ipar által meg-
fogalmazott témákon dolgoznak a szakértők 
úgy, hogy az értékes legyen mind a kutatók, 
mind a pályázatot kiírók számára. Ma ott tar-
tunk, hogy nyolc főállású alkalmazottja van 
a központnak, mely nem csak, hogy képes 
eltartani önmagát, de már a következő négy 
évre is biztosított a finanszírozása a megren-
delései, pályázati munkái alapján.
– Vidéken élő szakemberként különösen 
nagy kihívásnak tartom, hogy hogyan lehet 
megtalálni egy megyei jogú városban azt az 
innovációs felületet, amellyel az adott város 
felkerülhet az ország, vagy akár a világ inno-
vációs térképére. A modell, amit kitaláltunk 

működőképes, és könnyen másolható, csak 
mindenkinek meg kell találnia a saját terü-
letét. Nekünk szerencsénk is volt egymással, 
épp akkor találkoztunk a Hidrofilt Kft.-vel, 
amikor ők a nemzetközi kapcsolatépítés ele-
jén-közepén tartottak, és amikor a legjobban 
elkelt a külső segítség, mert ehhez a 25 éves 
tapasztalat már nem feltétlenül volt elegendő. 
Jó volt látni, és végigcsinálni, hogyan válik 
egy okos magyar cég, exportképes magyar 
céggé. Miután találkoztunk a tulajdonos-
sal, azonnal döntött, hogy összeáll a Pannon 
Egyetemmel. A várost már együtt kerestük 
meg, a vezetésnek tetszett a gondolat. Három 
finanszírozóval ugyan, de szerény körülmé-
nyekkel indultunk neki a projektnek, senki 
sem tett bele túl sok tőkét. Azt tűztük ki célul, 
hogy néhány év múlva önfinanszírozóvá te-
gyük a tevékenységeket. Két év elegendő volt 
ehhez.
– A lehetőség benne van ebben a történetben. 
Ha továbbra is jól alakul minden, ez a projekt 
több száz új munkahelyet generálhat, és nem 
kizárt, hogy Nagykanizsa lesz az ipari víz-
tisztítás hazai centruma.

– Mi a cél az új informatikai központtal? Itt 
kik, és milyen elképzelések mentén fogtak 
össze?
– Itt is a sikeres modellt követjük, ugyanezzel 
a megközelítéssel álltunk neki a munkának. 
Megvizsgáltuk, mi foglalkoztatja leginkább 
a Zala és Somogy megyei cégeket. Azt láttuk, 
hogy az automatizálás óriási súlyként nehe-
zedik rájuk. A versenyképesség megköveteli, 
hogy a klasszikus tömegtermelésben félauto-
mata vagy automata gépsorokkal váltsák ki a 
vállalatok az emberi munkát. A nagy multi-
nacionális cégek képesek finanszírozni ezeket 
a beruházásokat, a hazai kis- és középvállal-
kozások, vagy akár az 500 fő körüli nagyobb 
vállalatok azonban nem minden esetben tud-
ják vállalni ezt. Ezért arra szövetkeztünk – 
egyfajta hálózatos módon – a cégekkel, hogy 
létrehozunk egy alkalmazott informatikai 
kutatóközpontot, melynek az lesz a küldeté-
se, hogy a robotizációs átállást az informatika 
felületeivel segítse. Ez szintén egy olyan terü-

let, ami a következő húsz évben foglalkoztatja 
majd az ipar, illetve a szolgáltatás szereplő-
it. A korábbi mintának megfelelően itt is két 
év előfinanszírozásban gondolkodtunk, azt 
követően önállóvá, életképessé kell válnia a 
területnek. A modellünket természetesen az 
is nagy mértékben segíti, hogy 2002 óta van 
informatikus képzésünk Nagykanizsán.
– A Kanizsa Kampusz tehát szerencsés hely-
zetben van, mert minket sem a méretünk, 
sem a múltunk nem fékez. Mindig úgy mo-
zoghatunk, ahogy a piac azt igényli. Az első 
pillanattól kezdve erre az alapelvre építhet-
tünk. Ahol nem ezt teszik, ott egy ideig men-
nek a dolgok, ám ha megszűnik az igény, ami-
re építettek, az gyorsan tönkre teheti az egész 
rendszert.
– A Kanizsa Kampusz egyfajta mintává vált, 
és arra büszkék vagyunk, hogy két dologban 
adni tudtunk a magyar felsőoktatásnak: egy 
vidéki egyetemi kampusz létrehozásának 
modelljét, és egy városi innovációs modellt. 
Ha mindenki belefekteti az energiát, és hisz 
benne, mindkettő egészen biztosan működő-
képes.

– Honnan ez az innovatív gondolkodás? Hol 
szívja magába az ember ez a szemléletet?
– Személy szerint a mesteremnek, dr. Gaál 
Zoltánnak, a Pannon Egyetem egykori rek-
torának köszönhetem mindezt. Debrecenben 
jártam egyetemre, de a Pannon Egyetemen 
doktoráltam. Gaál Zoltán volt a témavezetőm. 
Egy elképesztően dinamikus, állandóan újra-
tervező stratégiai szemléletet adott a Pannon 
Egyetemnek. Hihetetlen szerencsém volt, 
mert nem csak, hogy elkötelezett alapító gon-
dolkodója volt a nagykanizsai kampusznak, 
de mindvégig fogta is a kezünket, személy 
szerint az enyémet is. Gaál Zoltán – ahogy 
ma neveznénk – a coach-om volt. Másrészt az 
egyetem mai vezetése biztosítja az innovatív 
szemléletet, ezt bizonyítja a Pannon Egyetem 
jelentős hazai és nemzetközi elismertsége, pá-
lyázati sikerei. 

Cseh Teréz
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A dízel üzemű targoncákkal összehasonlít-
va az elektromos változatnak nincs káros-
anyag-kibocsátása, beltéri használat esetén 
védi a dolgozókat a kipufogógáz ártalmai-
tól, és működése csendesebb. Az elektromos 
változat szervizüzemi ideje is kevesebb, ami 
költséghatékonyságot jelent. A Baumitnál 
24 órás műszakban rakodnak a targoncák-
kal, így kihasználtságuk maximális. 
A lecserélt modellek 2001 és 2010-es évjára-
túak voltak, és várhatóan a még üzemben 

lévő hét dízel targonca cseréje is megtörté-
nik az elkövetkező években. 
Az elektromos targoncákra való átállás ré-
sze a Baumit magyarországi zöld vállalati 
beruházásainak. A tervnek megfelelően 
halad a mészkőbányászat alól kivett terüle-
tek (Hungária-hegy) rekultivációja. A kőbá-
nyászati technológia csökkentett porkibo-
csátásra és zajterhelésre állt át, ami sokkal 
halkabb robbantást, zárt szállító rendszert 
és vizes pormegkötést jelent, melyet saját 

locsolóautóval valósítanak meg. A vakolat-
gyár teljesen zárt rendszerben, porkibocsá-
tás nélkül üzemel.
A dorogi kőbánya, vakolatgyár és cégköz-
pont a lakott településrésztől viszonylag tá-
vol, erdős területen, 72 hektáron helyezke-
dik el. Az arborétumszerű kert, a vadetető 
és az újonnan épült zöldtetős oktatási épület 
kialakítása is jelzi a cég törekvését a termelő 
tevékenység és a természet összhangjának 
megteremtésére. 

Környezetbarát, elektromos üzemű targoncák használatára áll át fokozatosan a Baumit. Az első két szállító jármű már 
munkába állt a cég dorogi központi telephelyén. 

A környezetbarát targoncák a zöld vállalati beruházás részei

Zöldít a Baumit
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– Éppen 120 éve – mondta Schmidt Csaba 
- gördült ki a bányából Tatabányán az első 
csille szén, amelyet sok millió tonna köve-
tett, és országos viszonylatban is egyedülál-
ló mértékű és gyorsaságú fejlődés indult be 
a városban. Az ország minden szegletéből 
érkeztek az új munkavállalók, a MÁK Rt. 
pedig sorra építette a bérlakásokat és a mun-
kásotthonokat.
– A bányászat ugyan ma már a múlté, de 
napjainkban Tatabányát ismét az ország 
egyik legdinamikusabban fejlődő telepü-
léseként tartják számon, köszönhetően az 
önkormányzat erőfeszítéseinek, amelyet a 
város modernizálásáért és vonzóvá tételé-
ért tesz folyamatosan. Az utóbbi esztendők-
ben több mint 3000 új munkahely jött létre, 
melynek köszönhetően az ipari parkban dol-
gozók száma mára már meghaladja a tízez-
ret. A növekedés azonban új kihívásokat is 
generált, válaszul önkormányzatunk a gaz-
dasági társaságokkal karöltve megalkotta a 
„Tatabánya, ahol otthonra találsz” progra-
mot annak érdekében, hogy helyben tartsuk 
a jól képzett fiatalokat, illetve városunkba 
csábítsuk a már gyakorlattal rendelkező 

szakembereket.
– Az ösztöndíjrendszer rugalmasabbá tétele 
és a bérlakás program meghirdetése mellett 
egy munkásszálló létrehozásáról is döntött 
a közgyűlés, amelyre óriási az igény. Ezt 
támasztotta alá a GFSZ Nonprofit Kft. által 
a Tatabányán működő jelentősebb munkál-
tatók körében végzett közvélemény-kutatás 
eredménye is.
– A fejlesztési koncepció kidolgozásával – 
folytatta dr. Hidas János -, a megfelelő hely-
szín felkutatásával, majd a projektet meg-
valósító gazdasági társaság létrehozásával 
a T-Szol Zrt.-t bízták meg. Külső befektető 
partner, a Morrison Finance Kft. részvételé-
vel – fele-fele tulajdonosi arányban - megala-
kítottuk a T-Ház Kft.-t.
– Az épületben jelenleg 72 db. szoba találha-
tó, öt szinten elhelyezve, mely épület kapa-
citása a teljes körű – külső, belső, gépészeti, 
stb. – felújítás, korszerűsítés után 78 db szo-
bára bővül, és a mai kor követelményeinek 
megfelelő „új”, korszerű, energiatakarékos 
épületet alakítunk ki leendő bérlőink szá-
mára. Az épületben minőségi, színvonalas 
környezetben tudjuk elszállásolni a munka-

vállalókat. Az elvégzett fejlesztés után – attól 
függően, hogy milyen struktúrában és férő-
hellyel (2 – 4 fő) alakítjuk ki a szálláshelyeket 
– terveink szerint 200 főt tudunk elhelyezni, 
minden szobában mellékhelyiséggel, zu-
hanyzóval, a folyosón közös konyhával, az 
alagsorban közösségi helyiségekkel (fitnesz-
terem, mosóhelyiség, tv szoba, stb.) A szobá-
kat egy, két, illetve négy ágyas kialakítással 
tervezzük megvalósítani.
– Az összesen közel félmilliárd forintos fej-
lesztés munkálatai már zajlanak, és négy-öt 
hónapot vesznek igénybe, a tervek szerint 
nyár végére elkészülhet az épület. A fejlesz-
téssel, reagálva a térségben jelenlévő cégek 
igényeire egy olyan modern és színvonalas, 
kiváló infrastruktúrával és elhelyezkedéssel 
rendelkező minőségi szálláshelyet alakí-
tunk ki, mely maximálisan szolgálja a cégek 
és dolgozóik érdekeit, igényeit, ezzel párhu-
zamosan pedig a tatabányai polgárok min-
dennapjait, illetve elősegíti a város további 
fejlődését.

TO

Szebb napokat is látott a MÜTF, jelenleg Edutus Főiskola Komáromi úton található egykori kollégiuma, ám már csak né-
hány hónapot kell várni arra, hogy megfiatalodva, megújulva, új tartalommal megtöltve ismét élet költözzön a manapság 
kihasználatlanul álló épületbe. Reagálva az Ipari Park cégeinél felmerült igényekre, egy kétszáz fő elhelyezésére alkal-
mas munkásszálló kialakításába fogott a T-Ház Kft. Schmidt Csaba, Tatabánya MJV polgármestere, és Dr. Hidas János, a 
T-Szol Zrt. igazgatóságának elnöke tájékoztatta lapunkat a beruházásról.

Hiánypótló munkásszállót épít a T-Ház Kft.

„Tatabánya, ahol otthonra találsz”
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– Egyáltalán mi köze a LEGO-robotokhoz 
– egy gyerekjátékhoz - az Edutus Főisko-
lának?
– 2013-ban nyerte meg intézményünk a 
WRO - World Robot Olympiad – robot-
programozó nemzetközi verseny nemzeti 
fordulójának rendezési jogát. Ez az egyik 
nemzetközi oktatási program, amely azzal 
a céllal jött létre, hogy a fiatalokat már kis-
gyermekkorban mérnöki és informatikai 
pályák választása felé terelje, motiválja a 
kísérletezésre, a természettudományos tár-
gyak tanulására. Ez nekünk, mint főiskolá-
nak is érdekünk, hiszen ezek közül a gyere-
kek közül kerülnek majd ki a jövő hallgatói.
- Műszaki képzésben mechatronikai mér-
nököket képzünk. Ennek három pillére az 
elektronika, a gépészet és a programozás, 
melyek a szakmában egyszerre, komplexen 
jelennek meg. A nemzetközi LEGO-robot-
programozási versenyek kihívásai is éppen 
ilyenek. A diákok csapatokban dolgoznak, 
és komplex egységként kezelik az összetett 
feladatot. Elkezdenek játszani, LEGO-t épí-
teni, megpróbálják megvalósítani az ötletet, 
ami a fejükben megszületett. Először lét-
rejön valamilyen gépészeti megoldás, egy 
robot, amit utána programozni kell. Próbál-
koznak, tesztelnek. 

- A LEGO elemei kibővíthetőek egy úgy-
nevezett EV3-as vezérlőegységgel, a robot 
agyával, melyhez 4-4 motor, illetve szen-
zorport tartozik. Ezekhez csatlakoztathatók 
a megfelelő eszközök, melyek mozgatják a 
robotot, vagy vizsgálják annak környezetét.
- Maga a versenykiírás mindig egy életszerű 
feladat. Rendszerint valamilyen világmére-
tű problémára keresik a megoldást, meg-
adva annak végcélját. A feladat megoldása 
közben számos kompetencia fejleszthető. A 
legkisebbeknél már az is kihívás, hogy egy 
építési útmutatót lépésről lépésre követni 
tudjanak, ez alapján elkészítsék a tesztro-
botot. A versenyeken már nincs útmutató, 
a résztvevőknek saját maguknak kell olyan 
konstrukciót építeniük, amely képes a ki-
hívást végrehajtani. A WRO versenyeken 
kétperces menetek vannak. Ez alatt a ro-
botokkal semmiféle kommunikáció nem 
lehetséges. Amit a két perc alatt a robot ké-
pes végrehajtani, azt pontozza a zsűri. Két 
robotmenet között úgynevezett átépítési 
szakaszok vannak. A kétnapos verseny kez-
detén  ismertetik az úgynevezett meglepe-
tés szabályt, ami egy újabb kihívás. Ennek 
végrehajtásához általában nem csak a prog-
ramhoz, de magához a robothoz is hozzá 
kell nyúlniuk a versenyzőknek. Ezzel is a 

való életet próbálják szimulálni a szerve-
zők, hiszen a mindennapokban is jellemző, 
hogy egy adott problémára azonnal kell rea-
gálniuk a fejlesztőknek. Ezzel mérhető tehát 
a csapat reakcióképessége.

– Hol tart ma mindez Magyarországon? 
Vannak versenyzőink, eredményeink?
– Néhány év alatt szép eredményeket si-
került elérnünk. 2015-ben egy kecskeméti 
junior csapat 15. helyen végzett a Katarban 
rendezett döntőn, 2016-ban a a Vértesszőlősi 
Általános Iskola csapata, a Samu Team jutott 
ki Indiába, a döntőbe, ahol a középmezőny-
ben végeztek. Ez óriási eredmény. A WRO 
négy versenykategóriája, és három korosz-
tályának kiírt kihívásaira a világban több, 
mint 20000 csapat nevez.  Kategóriánként és 
korosztályonként a legjobb 80-90 team kap 
kvalifikációs jogot a döntőben való részvétel-
re. A mieink nem csak, hogy bekerültek ebbe 
az elitbe, de a 43. helyezésükkel igazán szép 
eredményt tudtak felmutatni. 51 ország válo-
gatottja volt jelen ezen a döntőn. Magyaror-
szágról a junior korosztályban ők jutottak ki, 
a középiskolások közül pedig a nagyváradi 
Ady Endre Líceum csapata. Tavaly először az 
egyetemi korosztály is versengett, és rögtön 
az első tizenhat közé kerültek. A döntőbe a 

Életünk szinte minden területét behálózza az informatika. Óriási igény mutatkozik programozókra, mérnökökre. A fize-
tések kecsegtetőek, kormányprogramok indulnak a szakma népszerűsítésére, mégis kevesen választják ezt a szakmát. 
Sokan úgy tartják, nincs hozzá tehetségük, erre születni kell! Pedig mindez már kisgyerekkorban tanulható-tanítható. 
Nagyné Csóti Beátát, a LEGO-robot-programozás egyik hazai szakértőjét, az Edutus Főiskola mestertanárát kértük meg, 
hogy avasson be bennünket a részletekbe.

A jövő mérnökei, programozói ma még „csak” LEGO-znak

LEGO-robotot mindenkinek!

Nagyné Csóti Beáta, az Edutus Főiskola gazdasági mestertanára
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második legjobb eredménnyel jutottak be, de 
ott egy szoftverhiba miatt nem indult el a ro-
botjuk a küldetése teljesítésére.
– Ebben a versenyben 4 kategóriában hir-
detik meg a kihívásokat: regular, open, 
football és ARC, azaz Advanced Robotics 
Challenge – ez utóbbi az egyetemisták ki-
hívása. Tavaly a regular kategóriában két, 
idén már mind a három - elementary (ma-
ximum 12 éves), junior (13-15 éves), senior 
(16-19 éves) – korosztály versenyezhet, sőt 
az Open kategóriát is meghirdette Magyar-
ország a két nagyobb korosztálynak. 

– Mi a különbség a WRO és az FLL – FIRS 
LEGO League között?
– Az FLL filozófiája ugyanaz: minél ha-
marabb megnyerni a gyerekeket a mérnö-
ki-informatikai pályáknak, ráirányítani 
a figyelmüket a társadalmi kihívásokra, 
amikre komplex megoldásokat kell adni, 
ahol csapatban kell dolgozni, és lehetőleg 
valami innovatív ötlettel előállni. Az FLL 
a sportversenyek légkörét, hangulatát viszi 
bele ezekbe a versenyekbe. A 9-16 éves kor-
osztályt szólítja meg. 10 fős csapatok verse-
nyeznek egy egynapos program keretében. 
A nemzeti WRO-nak kizárólagos szervezője 
Tatabányán az Edutus Főiskola, az FLL-nek 
öt nemzeti szervezője is van: Debrecen, Sze-
ged, Budapest, Tatabánya és Győr. Szoros 
kapcsolatot tartunk, segítünk egymásnak a 
bírálatoknál.
– Az FLL-ben is fél éven át készülhetnek a 
fiatalok a kihívások megoldására, de itt nem 
csak robotjáték van, hanem kutatási projekt 
és annak prezentációja is. Külön feladatot 
kapnak a csapatmunkára, és több szem-
pontból díjazzák a teameket. A nemzeti 
fordulókat itt közép-európai döntő követi, 
szemben az WRO-val, ahol közvetlenül a 
világdöntőbe jutnak a csapatok. Külön érté-
kelik a robotdizájnt, a robotok szerkezetét, 
illetve a rajtuk lévő programokat. Külön 
jutalmazzák a csapatmunkát, és a kutatási 
prezentációt, valamint a legjobb robotme-
netet. Mindezek mellett van még egy bírói 
különdíj is. Idén a Tatai Református Gimná-

zium csapata kapta ezt meg, mert egy olyan 
kihívást választott, ahol nem csak saját ma-
gának szerzett ezzel pontot, hanem annak 
a csapatnak is, akivel éppen együtt dolgo-
zott. A közösségi érték jelent itt meg. Min-
den olyan iskola, akikkel ők egy menetbe 
voltak sorsolva, sok plusz pontot kapott az 
ő jóvoltukból. Mindez arra tanította a gye-
rekeinket, hogy nem kell feltétlenül versen-
gő módon viselkednünk, lehetőségünk van 
együttműködni, együttgondolkodni is. Ha 
kooperatívak vagyunk, a közösség összes-
ségében többet nyerhet.
– Az FLL-re csapatok érkeznek, de ők együtt 
szintén egy csapatot alkotnak. Évről évre ott 
vannak, tisztelik egymás tudását. A robot-
jaik nem összehasonlíthatóak, valamennyi 
egyedi alkotás, így itt nem egymás legyő-
zéséről van szó. Egyik csapat sem irigyli a 
másik eredményeit, a nyertes nem legyőzi 
a másikat, hanem  kivívja az elsőségét. Az 
első hely inkább azt jelenti, az a robot az 
adott szituációban több pontot tudott elérni.

– Milyen korban lehet ezt elkezdeni, és 
egyáltalán mi kell az induláshoz?
– Az EV3-asokat a 8-9 éveseknek ajánlják, 
de a LEGO Education csomagoknak van 
már egy WeDo nevű készlete is, mely még 
egyszerűbb grafikus programozói felületet 
biztosít. A gyerekek egy tabletről tudják ve-
zérelni, programozni a robotokat, ez akár 
már 5 éves kortól jól használható.
- Az eszköz tehát nélkülözhetetlen, anélkül 
nem megyünk semmire. A főiskolának 10 
készlete van, ezeket rendszerint kölcsönad-
juk versenyekre, iskolákba, ahol még nincs 
lehetőség annak beszerzésére. Nekünk ma-
gunknak is forrásokra van szükségünk, 
hogy az egyre növekvő igényt ki tudjuk 
elégíteni. Van már regisztrált tehetségpon-
tunk, bemutatókat tartunk, pályázati for-
rásokból workshopokat tervezünk, kime-
gyünk az iskolákba, vagy épp a Kutatók 
Éjszakáján mutatjuk be az eszközöket, ezzel 
is segítve, hogy minél szélesebb körben ki-
próbálhassák a gyerekek a LEGO-robot-
programozást. A régiónkban már kb. kétez-

res nagyságrendre tehető azok száma, akik 
már megismerhették ezt a remek eszközt. 
Persze a legjobb az lenne, ha mindez beke-
rülhetne a közoktatásba.

– Mit gondol, van erre esély a közeljövő-
ben?
– Nagy erők dolgoznak azon, hogy mind-
ez mielőbb megtörténhessen. 2016 végén 
Magyarország Kormánya együttműködési 
megállapodást írt alá a Lego Educationnel, 
ami éppen ezt a célt szolgálja. Nyáron jelent 
meg továbbá a Digitális Oktatási Stratégia, 
melyben szintén szerepel a LEGO-robot-
programozás. Köszönhető ez talán annak 
is, hogy éppen megyénkben él a digitális 
tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos, 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, aki minden 
versenyen, díjátadón itt van, és a legutóbbi 
FLL versenyen be is jelentette, hogy a WRO 
és az FLL jövőre megjelenik a központilag 
támogatott tanulmányi  versenyek körében.
– A sikerhez persze a tanárok képzése is el-
engedhetetlen. Az Edutus Főiskolának van 
egy 60 órás „Mobilrobotok az oktatásban” 
akkreditált továbbképzése. Több csoport 
is végzett már, és nagyon pozitívak a visz-
szajelzések. De nyitott ez a lehetőség a szü-
lők vagy bárki más számára is. Legutóbb 
például egy robottechnológiával foglalko-
zó cég vezetője is részt vett az oktatáson. 
Gépészmérnökként azt látta, ők ugyanazt 
teszik a való életben az automatizált gép-
sorok tervezésénél, mint amit a gyerekek a 
LEGO-robotokkal: algoritmizálják a problé-
mát, majd megépítik, és programozzák azt 
a szerkezetet, ami képes az adott feladatot 
megoldani. Végül tesztelik a művüket. Meg-
döbbentő, de még a szoftver is ugyanaz – a 
kezdőknél pedig nagyon hasonló – mint 
amit a mi mérnökhallgatóink is használnak. 
Nem véletlen, hiszen ugyanaz a világcég, az 
NI – National Istruments készíti a LabVIEW 
mérnöki szoftvert, mint a LEGO-G-t, ami a 
LEGO-robot-programozás leegyszerűsített 
keretszoftvere. A játék és a valóság így vál-
hat eggyé a mindennapi életben.

Cseh Teréz

 A magyar válogatott csapat Indiában: Regular Category Junior Samu Team 
Vértesszőlős, Regular Category Senior Ady-SOKK Nagyvárad, Advanced Robot-
ics Challenge Team Forward

A Samu Team az indiai döntőn. Skrován Lilla, Andai Roland és Jenei Péter tesz-
teléskor. Andai Roland figyeli a laptopnál, hol kell finomítani még a programon. 
Narancssárga pólóban a japán csapat vár a tesztelésre.
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– Kombinált technológiai fejlesztés té-
májában sikerült benyújtanunk egy 
uniós pályázatot, amin reményeink 
szerint nyerhetünk, a pontszámaink 
alapján jó esélyünk van erre. A pályázat 
része egy új, nagyjából 1000 m2-s, két-
szintes gyártó-, illetve irodaépület is. Ez 
nem egy gyors lebonyolítású pályázat, 
az év vége felé ígérik a döntés megho-
zatalát, úgyhogy utána tervezzük az 
építkezés megkezdését. Mindenképpen 
rá vagyunk kényszerítve az új telephely 
nyitására, mert a mai már gyakorlatilag 
teljesen megtelt, fejlődési lehetőségeink 
itt már nincsenek.

– Milyen támogatottságú a pályázat, 
és mekkora a beruházás összköltsége?
– A pályázat viszonylag komplex, nagy 
részének a támogatottsága 50%-os. A 
többi önerő, illetve kötelezően fel kell 
venni hitelt, amelynek összege mini-
mum 25 millió forint. Összességében a 
projekt mintegy 190 milliós beruházást 
takar. Az építkezés nagyjából egy évig 
fog tartani.

– Milyen paraméterei lesznek a telep-
helynek? 
– Ahogy említettem, egy gyártócsarno-
kot és egy irodaházat kívánunk felépí-
teni. Egy nagyon attraktív irodaházat 
szeretnénk, ahol lenne egy közösségi 
tér a mérnököknek, ami segíti a krea-

tív gondolkodást.  Az épület kerületén 
lennének az irodák, középen pedig a 
közösségi tér, tárgyaló zugokkal, rekre-
ációs eszközök - pingpongasztal, cso-
csóasztal -, ahol ki tudja kapcsolni az 
agyát, föl tud frissülni a mérnök. Tehát 
egy olyan épületet szeretnénk, ami már 
első benyomásra is megmutatja: ebben 
a cégben komoly, kreatív, magas hozzá-
adott érték előállítására alkalmas mun-
ka folyik. 
– Gondolkodunk azon is, hogy adunk 
ingyen reggelit mondjuk 8 óráig. Tehát 
aki beér 8-ig, az ingyen reggelizhet, 
aki nem, az nem. Láttam hasonlókat, a 
Google-nak és Debrecenben a National 
Instrumentnek is elég kreatív épülete 
van. Nem mindegy, hogy a munkával 
töltött hosszú időt – ez olykor 9-10 óra 
is lehet - milyen környezetben töltik el 
mérnökeink.  Szeretnénk olyan munka-
környezetet, olyan feltételeket  teremte-
ni, hogy a szakemberek akarjanak ide 
jönni dolgozni, és büszkék legyenek 
arra, hogy be tudnak kerülni a céghez. 
Ez nem egyszerű manapság. Olyan 
nagy a felvevő piac a műszaki - mér-
nöki, gépész, villamosmérnöki, prog-
ramozói területen, hogy nehéz pluszt 
adni, mindenki erre panaszkodik. Ma-
gyarországról ez a munkaerőhiány már 
– biztos vagyok benne - befektetéseket 
visz el. Tehát a külföldi cégeknek is mér-
legelni kell, hogy hozzanak-e ide továb-

bi befektetéseket, fejlesztő központokat, 
mert már nincs, aki elvégezze a munkát.

– A gyártás milyen újabb szakmunká-
sokat fog igényelni? 
– A technológiai fejlesztésnek része lesz a 
CNC kapacitás bővítése, ezért CNC meg-
munkáló központot is fogunk vásárolni. 
Abból most rengeteg munkát adunk ki 
külsős forgácsoló cégeknek, ennek ará-
nyát akarjuk csökkenteni.  Olcsóbb, és 
rugalmasabb a saját munkaerő. Most a 
meglévő CNC gépeink tudnak három 
műszakban dolgozni, van rá annyi dolgo-
zónk, amennyi szükséges. A cél az, hogy 
építendő megmunkáló központhoz is ta-
láljunk olyan munkaerőt, szakembereket, 
akik el tudják látni annak működtetését.

– Ez a fejlesztés azt jelenti, hogy újabb 
megrendelői igények vannak a látha-
táron, amiket ki kell elégíteni?
– Így igaz, abszolút nagy az igény arra, 
amit csinálunk. A technológiai fejlesz-
tés, a robotizáció a multi vállalatoknál 
nagyon előtérben van manapság, tehát 
nagyon kurrens téma. Ez pénzügyileg 
is megtérülő beruházás a cégeknek, hi-
szen egyre hatékonyabb, egyre olcsóbb 
ez a fajta technológia, míg a munkabé-
rek egyre magasabbak lesznek. Egy év 
alatt már egy egyszerűbb robot is bőven 
meghozza az árát.

vk.

Mint arról beszámoltunk, a komáromi székhelyű, robottechnológiával foglalkozó B&O Engineering Kft. új te-
lephelyet kíván építeni a jelenlegi melletti telken. Ehhez a megfelelő pályázat kiírását várták, amely megtör-
tént. Borsos Balázs ügyvezető igazgató arról tájékoztatott bennünket, hogy a pályázatot már be is adták.

Ultramodern, rekreációs irodaház építését tervezik

Beadta pályázatát a B&O Kft.

A B&O Engineering Kft. értékteremtő oldala
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Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter köszöntőjében kiemelte, a BYD a 
világ legjelentősebb elektromos buszokat 
gyártó vállalata, Komáromban 300 ember-
nek adnak majd munkát. A 6,2 milliárd 
forint értékű beruházáshoz a kormány 925 
millió forint vissza nem térítendő támoga-
tást adott.

– Komárom logisztikai szempontból egyre von-
zóbb magyar beruházási helyszínnek számít, ami 
nagyban köszönhető a városvezetésnek. Jelenleg 
is több olyan lehetséges beruházóval folytatunk 
tárgyalást, akik Komáromot vizsgálják lehetséges 
befektetési helyszínként.

Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság 
nagykövete örömmel számolt be arról, hogy 
a kínai-magyar gazdasági kapcsolatok szín-
vonalát jól jelzi, hogy a térségben Magyar-
országon a legjelentősebb a kínai beruhá-
zások súlya. A kínai vállalatok 4,1 milliárd 
amerikai dollár értékben fektettek be Ma-
gyarországon, és 7400 új állást teremtettek.

A BYD Europe ügyvezető igazgatója 
Isbrand Ho elmondta, hogy az itt készülő 
buszokat Európa nagyvárosaiban fogják 
használni. 

Czunyiné dr. Bertalan Judit térségünk or-
szággyűlési képviselője ugyancsak méltatta 
a beruházást, kiemelve, az további távlato-
kat jelent a munkaerőpiacon az itt élőknek 
és a térségbelieknek egyaránt.

– A BYD beruházása – ahogy Molnár Attila, 
Komárom város polgármestere fogalmazott 
- mérföldkő a város életében, hiszen a várható he-
lyi adóbevétel növekedése nagyban megalapozza 
az önkormányzat fejlesztési lehetőségeit, moz-
gásterét is.

A létesítmény kezdetben városi és távolsági 
közlekedésre szánt elektromos buszokat fog 
gyártani, de a közeljövőben más termékeket 
is felvesznek majd a portfóliójukba, példá-
ul elektromos villástargoncákat, könnyű 
haszongépjárműveket. A gyár öt épületből 
áll: egy központi irodából, egy akkumulá-
tortesztelő és -karbantartó központból, egy 
minőségellenőrző és vízszivárgás-tesztelő 
létesítményből, egy busz- és teherautó-ösz-
szeszerelő csarnokból, valamint egy jármű-
festő üzemből. 
A tervek szerint a magyarországi gyár – hi-
vatalos nevén a BYD Electric Bus and Truck 
Hungary Kft. - állítja elő azon buszok alváz-
szerkezetét is, amit a BYD-ADL partnerkap-
csolat keretében az Egyesült Királyságban, 

valamint a BYD nemrég bejelentett francia-
országi gyárában fognak összeszerelni. A 
magyar telephelyen 2017 végéig várhatóan 
mintegy 40 jármű készül el.

A több mint 66 ezer négyzetméteres komp-
lexum csupán az első a BYD Európába ter-
vezett gyártólétesítményeinek sorában. A 
társaság alig két héttel ezelőtt jelentette be 
egy 80 ezer négyzetméteres buszgyártásra 
alkalmas helyszín megvásárlását a Párizstól 
északra fekvő Beauvais-ban. 
Isbrand Ho elmondta, biztos abban, hogy 
a BYD-nek szüksége lesz erre a kibővített 
buszgyártó kapacitásra. Az ok nyilvánvaló: 
a rossz levegőminőség a világ minden nagy-
városában megkeseríti az emberek életét. A 
szennyező dízel buszok cseréje elektromos 
járművekre rendkívül egyszerű, a teljesen 
kiszámítható busz útvonaluknak – és világ-
hírű akkumulátor technológiájuknak - kö-
szönhetően.

– Nem véletlen, hogy a BYD elektromos bu-
szaival működik a nulla károsanyag-kibocsátá-
sú buszok legnagyobb flottája az amszterdami 
Schiphol repülőtéren, és a világ legnagyobb vá-
rosi elektromosbusz-flottája London utcáin – tet-
te hozzá Isbrand Ho.

- napsugár

A BYD megnyitotta első európai buszgyárát a Komáromi Ipari Parkban. Ez a nap a társaság, Komárom városa és a ma-
gyar járműipar számára egyaránt rendkívüli jelentőséggel bír. Az eseményen részt vett Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter, Isbrand Ho, a BYD Europe ügyvezető igazgatója, Duan Jielong, a Kínai Népköztársaság magyarországi 
nagykövete, Czunyiné dr. Bertalan Judit, kormánybiztos, Komárom-Esztergom megyei országgyűlési képviselő, és dr. 
Molnár Attila, Komárom városának polgármestere.

A magyar járműipar egyik központjává válhat a Duna-menti kisváros

Elektromosbusz-gyár épült Komáromban

Duan Jielong, Czunyiné dr. Bertalan Judit, Szijjártó Péter, Isbrand Ho, dr. Molnár Attila és a komáromi 
gyárigazgató, Yongping  Chen vágta át a szalagot az avatóünnepségen
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Logisztikai csapatbajnokság

A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja március 31-én negyedik 
alkalommal rendezte meg a felsőoktatási hallgatóknak szóló négyfordu-
lós logisztikai versenyét. A Grundfos Magyarország Kft. székesfehérvári 
raktárcsarnoka ideális teret biztosított a kreativitást, kihívást, együttmű-

ködést igénylő feladatok elvégzéséhez. A megmérettetés egy tízperces – 
angol és magyar nyelvű - prezentációval, és a Grundfos Magyarország 
Kft. esettanulmányának kidolgozásával vette kezdetét. Ezt követően a 
csapatok – forgószínpadszerűen – egymás után hat logisztikai témájú 
feladatot oldottak meg árgus tekintetek sűrűjében, hiszen a 13 fős zsűri 
tagjai egy percre sem vették le tekintetüket a versenyzőkről. Folyama-
tosan figyelemmel kísérték a megoldásokat, a feladatok ismertetését, az 
alkotóképességet.

A diákok szakmai fejlődését, gyakorlati tudását elősegítő versenyen nem 
csak, hogy sokat lehetett tanulni, de a jól elvégzett munkáért a díjazás 
sem maradt el. Az egymillió-kétszázezer forint összdíjazású csapatbaj-
nokság valamennyi résztvevője pénzjutalomban részesült, a nap végén 
50-50 ezer forinttal gazdagodtak. Az élmezőny még ennél is komolyabb 
eredményeket érhettek el, a dobogó legfelső fokán állók – Zsolti és a Raké-
ták - 500 ezer, a második helyen végzettek – a The A-Team - 350 ezer, míg 
a bronzérmesek – a Corleanus csapata - 150 ezer forintot vihettek haza.
A Levegő Munkacsoport a környezettudatos megoldásra fókuszált, ebben 
a legkiemelkedőbb teljesítményt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemről érkezett Las Mile csapata érte el, akik 50 ezer forintos 
különdíjban részesültek.
A díjakat 2017. június 1-jén, Balatonfüreden, a Nagyvállalatok Logisztikai 
Vezetőinek 11. Nemzetközi Konferenciája gálavacsoráján adják majd át 
ünnepélyes körülmények között, ahol a csapatok ismét bemutathatják az 
esettanulmány-megoldásukat.

Közép-európai Mérnökverseny 

Az EBEC a mérnökhallgatókat megszólító legnagyobb európai csapatver-
seny. 33 ország 84 műszaki egyetemének közel 4000 hallgatója verseng 
egymással négyfős csapatokban, három fordulóban. A helyi szintről a 
regionális döntőkbe jutnak a legjobbak. A Közép-Európa országait ösz-
szefogó fordulónak, az EBEC Centralnak főtámogatóként a Grundfos 
Magyarország Kft. székesfehérvári gyáregysége adott otthont április 19-
20-án. Csehország, Szlovénia és Magyarország legjobbjai mérkőztek meg 

egymással. A megmérettetés célja, hogy a kontinensen tanuló mérnök-
hallgatók a gyakorlatban is kipróbálhassák magukat, illetve megismer-
hessék egymást.
Az esemény két szálon futott: a Case Study kategóriában a diákoknak 
egy esettanulmányi példa alapján egy olyan új üzleti modellt kellett ki-
találniuk, amelyben a digitalizációra nagy hangsúlyt kellett fektetni. A 
Team Desing kategóriában a csapatoknak egy hidroelektromos generá-
tort kellett építeniük, melyekbe természetesen a Grundfos által biztosított 
szivattyúkat kellett beépíteniük.
A versenyen négy külföldi – brnoi, prágai, kassai, pozsonyi - műszaki 
egyetem, valamint a magyar Műegyetem diákjai vettek részt. Az európai 
döntőnek augusztus 1-10. között Brno ad majd otthont.
A versenyt - egy nemzetközi csapattal kiegészülve – a BEST Budapest, a 
Board of European Students of Technology helyi csoportja szervezte, akik 
1989 óta nyújtanak az egyetemi oktatást kiegészítő szolgáltatásokat mér-
nökhallgatók számára, melyek elősegítik azok fejlődését, és alkalmassá 

teszik őket a nemzetközi környezetben való munkavégzésre.
A verseny győztesei a Team Desing kategóriában a prágai Czech Technical 
University hallgatói, míg a Case Study kategóriában a Brno University of  
Technology egyetemistái lettek.

-réz

Két olyan nívós szakmai versenynek adott otthont a közelmúltban a Grundfos Magyarország Kft., amelyeket a felsőokta-
tásban részt vevő hallgatóknak szerveztek. Márciusban egy élő show keretében a jövő logisztikusai mérték össze tudá-
sukat, áprilisban pedig Közép-Európa mérnökhallgatóinak csapatait látta vendégül egy versenyen a szivattyúkat gyártó 
nagyvállalat székesfehérvári gyáregysége.

Az életre, a gyakorlatra felkészítő megmérettetések segítik a fiatalokat

A jövő logisztikusai, mérnökei 
versenyeztek a Grundfosnál
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A korábbi évek hagyományainak megfele-
lően a normál képzési formában lehetőséget 
biztosítanak a hallgatók nyári szakmai gya-
korlatának teljesítésére. Amennyiben igény 
mutatkozik a felek részéről, együttműköd-
hetnek kutatás-fejlesztési, szakmai projek-
tekben.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Kara jogelődintézményeivel közel 50 éves 
múltjával, a Grundfos székesfehérvári gyá-
rának 10 éves jelenlétével, munkájával, fej-
lesztéseivel, a megállapodás aláírásával feje-
zik ki hosszú távú stratégiai partnerségüket 
és elkötelezettségüket Székesfehérvár és tér-
sége társadalmi-gazdasági fejlődése iránt.
Az aláírási ünnepségen Prof. Dr. Réger 
Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, Török 
László, a Grundfos Magyarország Gyártó 
Kft ügyvezető igazgatója, Mészáros Attila, 
Székesfehérvár MJV alpolgármestere és Dr. 
habil. Györök György, az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Kar dékánja vett részt.

– Székesfehérvár jövője szempontjából meghatá-
rozó, hogy a város két stratégiai partnere egymás-
nak is stratégiai partnere lesz, az együttműködést 
mától írásbeli megállapodás erősíti – hangsú-
lyozta köszöntőjében Mészáros Attila alpol-
gármester -. A városban alapvető fontosságú a 
műszaki felsőoktatási képzés fejlesztése, és az ipari 
szereplők munkaerő-igényeinek kielégítése, az er-

ről való közös gondolkodás, a megoldások keresé-
se. Ebben óriási segítséget nyújt az Óbudai Egye-
tem Alba Regia Műszaki Kara, amely élen jár a 
duális felsőoktatási képzésben.

– A Grundfos és az Óbudai Egyetem, illetve az 
Alba Regia Műszaki Kar között hosszú ideje na-
gyon intenzív az együttműködés, voltak már töb-
bek között közösen meghirdetett tantárgyak és te-
hetséggondozó programok. Az egyetem küldetése, 
hogy a magas szintű elméleti képzés után, illetve 
azzal párhuzamosan iparközeli gyakorlati képzést 
nyújtson hallgatóinak, ennek pedig a duális felső-
oktatási képzés ad teret – emelte ki beszédében 
Prof. Dr. Réger Mihály, az egyetem rektora. 
Szavai szerint legfőbb céljuk olyan hallgatók 
kibocsátása, akiket az egyetem ipari partnerei 
jó érzéssel és sikeresen tudnak alkalmazni.

– A ma aláírt megállapodás új korszakot nyit. Ál-
tala a Grundfos kinyilvánítja, hogy mind a ter-
mékekhez, mind az alkalmazott technológiákhoz 
kapcsolódó oktatás-fejlesztésben, és innovációs 
tevékenységben az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karát tekinti legfőbb felsőoktatási stra-
tégiai partnerének – emelte ki Török László, a 
Grundfos ügyvezető igazgatója. Hozzátette, 
hogy az eddiginél is szorosabbá válik a cég, 
az egyetem és az Önkormányzat kapcsolata. 
Az ipari szereplőknek, így a Grundfosnak 
is komoly szakmai tudással rendelkező, 

új munkaerőre van szüksége a jövőben, és 
fontos, hogy a fiatalok már a diákéveik alatt 
megismerjék a munka világát. 
Török László bejelentést tett arról a terve-
zetről is, mely szerint a Grundfos vállalat-
csoport Székesfehérvárra helyezi víziközmű 
kompetencia központját. Az erről szóló meg-
állapodás aláírására néhány hónapon belül 
kerülhet sor. Az újabb fejlesztés azt is jelenti, 
hogy sokkal több, a gyártási technológiák-
ban, a fejlesztésekben jártas szakemberre 
lesz szükség.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Kara a nagy elődök közel egy évszázados 
oktatási tapasztalatain megerősödve végzi a 
képzését, pragmatikus mérnöki megközelí-
téssel és módszerekkel. A kar sajátossága az 
ipari beágyazottság, amely olyan naprakész 
tudást ad a nálunk végzett mérnököknek, 
amely a diploma átvétele után azonnali elhe-
lyezkedést garantál.
A Grundfos vállalat három telephelyen üze-
mel: Tatabányán és Székesfehérváron saját, 
míg Biatorbágyon (logisztikai központ) bérelt 
ingatlanon. Központja Tatabányán található. 
A GMH alapítása óta évről évre folyamatos 
fejlődésen és növekedésen ment keresztül. 
Ez a növekedés azt eredményezte, hogy a 
2008-as teljesítményével a vállalat bejutott a 
legnagyobb 100 magyarországi vállalat közé.

okkfehervar

A gyakorlatban évek óta fennálló kapcsolat fejlődött, szorosabbá vált, amely stratégiai partnerségi megállapodás aláírá-
sában teljesedett ki. A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. a kezdetektől fogva támogatja az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karon a duális képzési rendszer bevezetését. 2016. év szeptemberétől a duális gépészmérnök alapszakon már 
szerepvállalásukkal is elköteleződtek, mint vállalati partner. 2017 szeptemberétől a leendő villamosmérnök hallgatók 
gyakorlati képzésében is részt vesznek.

A Grundfos támogatja a duális képzés bevezetését

Megállapodás az Óbudai Egyetemmel
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– Megkezdődtek a tavaszi munkálatok, ki-
bújtak a magok, amiket az új – már ideha-
za is díjnyertes, a szakma által elismert 
- CLAYDON technológiával vetettek. Mit 
szólnak a gazdák az eredményhez?
– A látvány önmagáért beszél. Aki csak a sa-
ját szemének hisz, meggyőződhet az eredmé-
nyekről kunmadarasi mintagazdaságunkban, 
ahol ezt a technológiát alkalmaztuk. Már látni 
lehet az előnyöket, érdemes megtekinteni, és 
elgondolkodni a látottakon, és főleg érdemes 
számolni, hiszen ezek az előnyök forintban és 
euróban egyaránt mérhetőek.
– Ha már a jól sikerült tavaszi vetésről beszé-
lünk, ugyancsak a gazdák figyelmébe ajánljuk 
– mert ezzel is jelentős összeget takaríthatnak 
meg - a ROSSETTO sorközművelő kultivátoro-
kat, melyekkel egy menetben ki tudják juttatni 
a műtrágyát is a földekre. Elsősorban kapás-
növényekhez, főleg kukoricához ajánljuk. 
Nagy előnye a technológiának, hogy a műtrá-
gyát közvetlenül a növény tövénél helyezi el, 
így rendkívül hatékony. A kukorica esetében 
például 1-1,5 tonna többlethozam érhető el. 
Igazán jó befektetés tehát egy ilyen eszköz, je-
lentős megtakarítás érhető el vele, így az árát 
hamar kitermeli. Többféle kivitelben is elérhe-

tő, számos munkaszélességben a 2,4 m-től a 
4,7 m-ig. Fix és összecsukható változat is ren-
delhető. A gép munkasebessége 5-12 km/h. Az 
1000 literes, saválló, rozsdamentes tartályból a 
műtrágyát TLT-vel vagy hidraulikus hajtással 
is kijuttathatjuk.
– Az elérhető típusok az alábbi linken megte-
kinthetőek:
ht t p : / / w w w. i k r g e pk e r . hu / uj - g e p e k /
kultivatorok/44/gep-megtekintese/416

– Újabb országos kiállításokra készülnek. 
Ezúttal milyen újdonságokkal rukkolnak 
elő?
– Alkalomról alkalomra nem könnyű min-
dig valami újat mutatni a gazdáknak, hiszen 
a legtöbb gépkereskedő egy jól felépített ter-
mékpalettával dolgozik, így mi is. De az IKR 
mindig is törekedett arra, hogy valami újdon-
ságot folyamatosan becsempésszen a portfóli-
ójába. Persze ehhez olyan gyártó partnerek is 
kellenek, mint például az olasz ANGELONI, 
akik folyamatosan fejlesztenek, figyelik a pi-
aci igényeket, és azonnal reagálnak azokra. 
A magyar elvárásokra különösen nagy hang-
súlyt fektetnek. Most például a talajlazítóknál 
álltak elő egy újdonsággal, amivel még fino-

mabb talaj megmunkálást tudunk végezni. Az 
altalajlazítók mögött lévő dupla soros tarajos 
hengert kiegészítették még egy dupla soros 
tárcsás elmunkáló hengerrel. Ezzel egy ütem-
ben megduplázta a munkafolyamatot, így 
sokkal finomabb eredményt kapunk, már-már 
magágyat készíthetünk elő vele. Aratás után 
egy munkamenetben – így összességében ol-
csóbban - elkészíthető a magágy, jöhet a vetés.
– Persze sok minden mással is készülünk a ki-
állításokra. A hódmezővásárhelyi inkább egy 
statikus gépbemutató lesz, ahol a hangsúlyt a 
McCORMICK gépeinkre tesszük. Mezőfalván 
viszont kifejezetten a gyakorlaté lesz a fősze-
rep, ahol külön területet béreltünk, így ügyfe-
leink beülhetnek a gépekbe, és a gyakorlatban 
is kipróbálhatják azokat.

– Kisebb kiállításokon, termékbemutatókon 
is jelen lesznek a közeljövőben?
– A két nagy, országos kiállítás mellett saját 
IKR-szervezésű bemutatókkal is készülünk. 
Zala megyében Szentpéterúron, illetve Jász-
Nagykun-Szolnok megyében, Tiszajenőn. Sze-
retnénk minél közelebb vinni a gazdákhoz az 
újdonságainkat.
– Zalában az egyik gazda, Szummer László 

Még szinte véget sem ért az Agromash-EXPO, a mezőgazdaság szereplői máris készülhetnek a következő két nagy kiál-
lításra: Hódmezővásárhelyen május 4-6. között az „Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok”-ra, majd május 31-én 
és június 1-jén „I. NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow”-ra Mezőfalván. A bábolnai székhelyű IKR Gépkereskedelmi 
Kft. mindkét helyszínen számos újdonsággal készül – tudtuk meg Bánki Loránd ügyvezető igazgatótól.

A talajművelés új dimenzióját hozták el Magyarországra

Ismét újdonságokkal készül az IKR
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kezdeményezte ezt a bemutatót, aki nagy ra-
jongója az általunk javasolt új technológiák-
nak. Segít a gazdák meghívásában, a szerve-
zésben, ez is jól mutatja, hogy az ügyfeleinkkel 
milyen közvetlen, már-már baráti kapcsolatot 
ápolunk. Hisznek abban, amit képviselünk, a 
hitüket pedig a tapasztalataik erősítik meg. 
Ezért szívesen ajánlanak bennünket gazdatár-
saiknak is.
– Ezeken a bemutatókon 8-9 (McCORMICK-
ANGELONI) gépkapcsolatot tekinthetnek 
majd meg az érdeklődők, de ki is próbálhat-
ják őket a gyakorlatban. Ugyanezt fogjuk 
megismételni egy héttel később Tiszajenőn is. 
Fontosnak tartjuk, hogy az alföldi régióban 
is megerősítsük a pozícióinkat. Bács-Kiskun 
és Jász-Nagykun-Szolnok megyében május 
elejétől egy új fiatal mérnök kollégával erő-
södik a csapatunk, akinek a családja szintén 
McCORMICK tulajdonos, így hitelesen tudja 
majd képviselni a márkát a térségben.
– Az IKR Gépkereskedelmi Kft. a 
McCORMICK márka kizárólagos importőre 
Magyarország szinte teljes területén (négy ke-
leti megye kivételével). Hivatalos márkakép-
viseletként új gépeket forgalmazunk, illetve 
ellátjuk a McCORMICK tulajdonosok szerviz 
és alkatrész igényeit. Jól felkészült csapattal, 
a meghibásodás jelzését követően a lehető 
legrövidebb időn belül kiérkeznek kollégáink 
az ügyfelekhez. Az alkatrész-ellátást akár 24 
órán belül is biztosítani tudjuk ügyfeleinknek.
– A McCORMICK rendkívül széles termék-
skálával rendelkezik, így az ügyfelek széles 
körét képes kiszolgálni. A márka zászlósha-
jója jelenleg az X7-es sorozat (143-212LE), de a 
gyártó előrejelzései szerint hamarosan – vár-
hatóan szeptemberre – megjelenik az új X8-as 
sorozat is a piacon. Az új széria három modellt 
kínál majd, 264, 286 és 310 lóerő teljesítmény-
nyel. Mindegyik hathengeres Betapower mo-
torral, eVGT elektronikusan vezérelt, változ-
tatható geometriájú turbófeltöltővel, és SRC 
utóégető rendszerrel szerelt, melyekkel teljesí-
ti a Tier4Final kibocsátási norma feltételeit. Az 
X8 sorozat tagjai az új VT-Drive négy tartomá-

nyos, fokozatmentes váltóval készülnek.
– A kisebb teljesítményű sorozatok közül az 
X2-es széria is egyre népszerűbb, melyet ön-
kormányzatoknak, kisebb kertészeteknek, 
szőlészeteknek ajánlunk. Ezekből hamarosan 
referenciagépeket is tudunk ügyfeleink szá-
mára bemutatni, mert több önkormányzat 
döntött az idei évben ezen modellek mellett. 
– Az X4, X5, X6 sorozat pedig 61LE-től egészen 
133LE-ig kínál a gazdák részére számos mo-
dellt. Az új McCORMICK „X” szériák mind-
egyike az innovatív tervezésnek köszönhető-
en maximális kényelmet nyújt a gazdáknak a 
kiváló teljesítmény mellett. Erőforrásokat te-
kintve a gyártó DEUTZ, PERKINS, és IVECO 
motorokat használ. 

– Beszéltünk ma már többször is a vetésről, 
az új CLAYDON technológiáról. A gazdák 
azonban meglehetősen szkeptikusak. Szán-
tás nélkül nehezen képzelik el a jó vetést. 
Még mindig érzékelik ezt az ellenállást?
– Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a CLAYDON 
rendszer teljesen átformálta a gazdálkodásról 
alkotott elképzeléseket és a gabonatermesz-
tés során alkalmazott gyakorlatokat. Azok a 
gazdák, akik használják már a gyakorlatban, 
csak azt bánják, hogy nem álltak át már ha-
marabb erre a technológiára. Kevesebb magot 
kell használniuk, mint a teljes talajműveléses 
rendszerben, mivel a magok a nedves, meleg 
környezetnek köszönhetően jobban fejlődnek. 
A tapasztalatok szerint a Claydon-rendszer 
megművelt talajon is növeli a hozamot. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint a növényne-
mesítés területén ágazatvezető Saaten Union 
által 2006 óta minden évben elvégzett függet-
len vizsgálat eredményei, melyek megerősí-
tik, hogy a hagyományos vetési technikákkal 
összehasonlítva a Claydon-rendszer jelentős, 
akár hektáronként 62.000 Ft értékű hozamnö-
vekedést eredményez. 
– A gazdák egy része ragaszkodik a megszo-
kott folyamatokhoz, pedig a hagyományos 
talajművelési technikák időigényesek és költ-
ségesek, ráadásul nem tesznek jót a talajnak. 

Tönkreteszik annak szerkezetét, kilúgozzák 
a tápanyagokat és tömörítő hatásuk van. A 
Claydon-rendszerrel ezzel ellentétben a leg-
több hozható ki a talajból. Csak ott alkalmaz 
talajművelést, ahol arra feltétlenül szükség 
van, vagyis a vetési és a gyökérzónában, ahol 
a növekedéshez ideális, finom termőréteget 
alakít ki. A talaj többi részét nem zavarja meg.
– Azoknak a gazdáknak, akik csak a számok-
nak hisznek, javasolhatjuk, hogy számolgas-
sanak kicsit a Claydon költségkalkulátorával, 
melyet akár mobilapplikációként is letölthet-
nek. A program segítségével – megadva a 
most használt eszközeinek paramétereit – ki 
tudják számolni az 1 hektárra vetített költsé-
geiket, majd ezt össze tudják vetni a Claydon-
technológiával elérhető eredményekkel. Ga-
rantálom, hogy döbbenetes lesz a különbség, 
és ezen már érdemes elgondolkodni.
– Tervezünk egy hasonló összehasonlítást, 
elemzést az ANGELONI gépekre is, mert sze-
retnénk minél egyértelműbben megmutatni a 
gazdáknak, hol tudják csökkenteni a költsége-
iket.

– Az IKR mindig jó partnere volt a gazdák-
nak a finanszírozás tekintetében is. Ezen a 
téren mit tudnak nyújtani az ügyfeleiknek?
– Sokféle banki finanszírozási konstrukciót 
kínálunk a partnereinknek, de továbbra is a 
„terményért gépet” programunk a legnépsze-
rűbb.
– Hamarosan elindítjuk bérgép konstrukción-
kat is. 3 éves intervallumban gondolkodunk, 
ez alatt a gazda használhatja a gépet, a tu-
lajdonosai, karbantartói viszont mi leszünk. 
Három éven át a mi feladatunk a szerviz, 
az üzemeltetés. Azt követően a gépet ismét 
újra cseréljük/cserélhetjük. Az ügyfelünknek 
nincs más dolga, mint az, hogy használja a bé-
relt gépet, fizetnie pedig évente mindössze két 
alkalommal kell. Vélhetően ez az újdonság is 
sokak érdeklődését felkelti majd a kiállításo-
kon, bemutatókon.

Cs.T.
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– Egy emberöltőnyi idő telt el az első kon-
ferencia megszervezése óta, negyedszá-
zados évfordulót ünnepelnek. Mennyiben 
volt ez hatással az idei konferencia prog-
ramjának összeállítására?
– Talán éppen a 25 éves gyakorlat miatt ez-
úttal sem tértünk el a jól bevált tematikától. 
Jómagam húsz éve dolgozom a gáziparban, 
a konferenciák közel felén hallgatóként vet-
tem részt, három éve pedig már a szervező-
bizottságnak is tagja vagyok. A DUNAGÁZ 
mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy 
melyek azok a témák – jövőbe mutató el-
képzelések, aktuális jogszabályváltozások, 
értékelések, tapasztalatok -, amelyek a hall-
gatóságot leginkább érdekelhetik.

– Az első nap mindig a plenáris üléssel in-
dul. Idén kik, és milyen témával érkeztek?
– Elsőként Gáspár Zsanett, a DUNAGÁZ 
Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a megjelen-
teket, majd dr. Cseh Tamás, a közműszol-
gáltatásokért felelős helyettes államtitkár 
nyitotta meg a konferenciát.
– A plenáris ülésen rendszerint a szakma 

egészét érintő, átfogó témájú előadásaink 
vannak. Talán épp a jubileum alkalmából 
– bár minden évben megjelenik itt a szak-
ma krémje előadóként-hallgatóként -, idén a 
gázipar legmagasabb szintje is képviseltette 
magát: az ENKSZ Zrt. nem csak a fővédnök-
séget vállalta, de Hiezl Gábor, kereskedel-
mi vezérigazgató-helyettes előadásával is 
megtisztelte a konferenciát. Arra a kérdés-
re kaptunk tőle választ, hogy merre tart a 
Nemzeti Közművek a földgázpiacon?
– Őt követte a pulpituson dr. Molnár Lász-
ló, az Energiagazdálkodási Tudományos 
Egyesület főtitkára, aki a gázellátás európai 
fejlődését vázolta fel a hallgatóság előtt.
– A következő években a hazai gáz nagyke-
reskedelmi árak alakulására ható tényezők-
ről dr. Kaderják Péter, a Corvinus Egyetem 
Regionális Energiagazdasági Kutatóköz-
pontjának vezetője beszélt.
– A délelőtti plenáris ülés az elhangzottakra 
vonatkozó hallgatói kérdésekkel zárult. A 
nap az ebédet követően – ahogy mindig – a 
délutáni szekcióüléssel folytatódott a rend-
szerüzemeltetést érintő témákban, majd 

másnap délelőtt a gázfelhasználási szekció 
következett. Az előadásokat követően Fü-
löp Lajos gázipari szakértő foglalta össze 
a konferencián elhangzottakat, majd Szabó 
György alapító igazgató záró gondolataival 
ért véget a 25. Dunagáz Szakmai Napok.

– Emeljünk ki néhány előadást a kétféle 
szekción elhangzottakból!
– Dr. Kovács Kornél professzor, a Szegedi 
Tudományegyetem Biotechnológiai Tanszé-
kéről érkezett hozzánk egy érdekes előadás-
sal a biogáz betáplálásának lehetőségeiről a 
gázhálózatba. A jogszabályi feltételek már 
régóta megteremtették ennek a kereteit, de a 
gyakorlatban ez még nem igazán terjedt el.
– Domanovszky Henrik, a Magyar Gáz-
üzemű Közlekedési Klaszter Egyesület el-
nöke, valamint Bálint Norbert alelnök arról 
informálták a hallgatóságot, hogyan lehet 
felhasználni a bio- és a földgázt a közleke-
désben. Vannak erre már jó példák az or-
szág különböző pontjain, a földgáz felhasz-
nálása a közlekedésben egyre növekszik és 
elvárás is a szakmától ezen iparág fejlődése, 

25. alkalommal gyűlt össze április 19-20-án Visegrádon, a Thermal Hotel konferenciatermében a hazai gázszakma 
krémje. A jubileumi összejövetel – melynek főszervezője a dorogi székhelyű DUNAGÁZ Gázipari  Oktatási és Minősítő Zrt. 
- évről évre magas színvonalú előadásokkal járul hozzá a gáziparban tevékenykedő szakemberek továbbképzéséhez. A 
kétnapos találkozó eseményeit a konferencia szervezőbizottságának tagja, az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. műszaki 
igazgatója, Berkes Gábor foglalta össze lapunknak.

DUNAGÁZ Szakmai Napok Konferencia és Kiállítás immáron 25. alkalommal

Jubileumi gázkonferencia

Berkes Gábor



39

KINCSKERESŐ

hiszen a károsanyag kibocsájtás tekinteté-
ben is egy környezetbarátabb üzemeltetés 
valósul meg. Ugyanakkor a személygépjár-
művekben történő földgázfelhasználás tö-
meges elterjedése még várat magára, ehhez 
jelentős támogatásra lenne szükség. 
– A program összeállításakor a szakmát 
érintő újdonságokra is igyekszünk odafi-
gyelni, ilyen témákat is beválogatni. Ilyen-
nek találtuk a 3D-s lézerszkennelést és mo-
dellezést, mely a gáziparban még koránt 
sem jellemző. Az iparágat a kétdimenziós 
tervek uralják, igaz ezek ma már számító-
géppel, arra alkalmas programokkal ké-
szülnek. Az új 3D-s technológia előrelépést 
jelenthet ezen a téren, ahogy ezt Cserkuthy 
Andrástól, a GLT Scan&Plan Kft. ügyveze-
tő igazgatójától megtudtuk.
– Örök téma a gázveszteségek elemzése az 
elosztó hálózaton. Az elosztói engedélyesek 
által átvett és a felhasználóknak átadott gáz-
mennyiség között különbség van, amelyet 
hálózati és mérési veszteségnek nevezünk. 
A veszteségek egy része a rongálásokból, 
szivárgásokból, illegális vételezésekből 
ténylegesen – azaz fizikailag is - keletkezik, 
míg egyéb tényezők – például átszámítások 
– látszólagos veszteségeket okoznak.  A há-
lózati, mérési veszteségeket pontosan nem 
lehet meghatározni, de az elosztói tarifák 
kialakítása során a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal egy szakértői 
munkaanyaggal foglalja össze a kalkuláció 
módszertanát. A módszertant alapvetően 
az elosztók elfogadhatónak tartják, de mi-
vel a Hivatal az elosztói tarifákban csak a 
számított veszteség egy részét ismeri el, így 
a szakmai viták állandóak. Az apropót most 
az adta, hogy 2017. január 1-jétől léptek élet-
be az új elosztási tarifák, ezért kézenfekvő 
volt, hogy előadóként meghívjuk azt a szak-
értőt – Bali Gábort, az Energiq Kft. ügyve-

zető igazgatóját -, aki 2016-ban a vesztesé-
gek elemzését végezte. Ezzel a konferencia 
hallgatói első kézből kaphattak tájékoztatást 
arról, hogy milyen szakmai alapokon nyug-
szik ez a számítás.

– Csütörtökön a gázfelhasználási szekció 
a telekhatáron belüli gázrendszerekkel, 
gázmérésekkel, a műszaki-biztonsági kö-
vetelményekkel kapcsolatos előadásokkal 
kezdődött. A Miskolci Egyetem Kőolaj és 
Földgáz Intézetének egyetemi docense, dr. 
Szunyog István tartott erről elméleti elő-
adást, utána pedig dr. Szilágyi Zsombor, 
az MMK Gáz- és Olajipari Tagozatának gáz-
ipari szakértője beszélt a műszaki biztonsá-
gi felülvizsgálatról.
– Jómagam a gázelosztók tavalyi évben 
megvalósított egyik legnagyobb projektjé-
ről  számolhattam be, ismertetve a 20-100 
m3/h teljesítményű gázmérők távfelügyele-
tének telepítési és üzemeltetési tapasztalata-
it. Magyarországi viszonylatban az elosztók 
által külön-külön megvalósított projektek-
kel több mint tízezer gázmérőhöz került 
adatküldő készülék illesztésre, aminek 
eredményeként az eddigi helyszíni leolva-
sások helyett a fogyasztási adatok  már köz-
vetlenül a távfelügyeleti központba jutnak 
el, melyek így hozzáférhetőek az elosztónak 
és a fogyasztónak egyaránt. A távbekötéssel 
érintett gázmérők által mért felhasználá-
sokról tényleges – órai gyakoriságú - képet 
kaphatunk. 

– A DUNAGÁZ Szakmai Napokon kiállí-
tók is megjelennek. Kik ők, és mit mutat-
nak be?
– Rendszerint a gázipari piacon jól ismert 
szereplők vannak jelen a kiállítói standja-
inkon is, de ők mindig valami újdonsággal, 
termékfejlesztéssel, innovációval érkeznek 

ide. Ezért nem csak egy konferencia ez, ha-
nem egyúttal egy szakmai kiállítás is, amire 
a cégek számítanak, amire készülnek. Nem 
igazán kell külön kapacitálnunk őket a rész-
vételre.
– Egy ilyen konferencia arra is jó, hogy kö-
tetlenül lehessen beszélgetni a szakmáról. 
Gyakran messzebbre lehet jutni egy-egy 
ilyen diskurzus kapcsán, mintha ugyanez a 
hétköznapokban, szervezett formában tör-
ténne. A kapcsolatok erősítése is fontos, és 
ezt jól tudja minden résztvevőnk. 

– Ha már a részvételnél tartunk. Kikből áll 
össze a hallgatóság?
– A legnagyobb létszámban az elosz-
tó társaságok szakemberei vannak jelen, 
de érkeznek ide képviselők a szabályo-
zó hatóságoktól, a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivataltól, a területi 
kormányhivataloktól, egyéb szakmai szer-
vezetektől is. Az önálló szakértők közül is 
szép számmal jelennek meg kollégák, kí-
váncsiak az újdonságokra, iránymutatásra, 
hasznos információ számukra mindaz, ami 
itt elhangzik, hiszen ezeket fel tudják hasz-
nálni későbbi tevékenységeik során. 
– Sokak számára hasznos tehát ez a két nap, 
nincs is ehhez hasonló tematikájú gázipari 
összejövetel idehaza. Talán ez is a titka an-
nak, hogy immáron a 25. alkalommal jöhet-
tünk így össze, gázipari szakemberek, hogy 
megvitassuk ügyes-bajos dolgainkat.
– Ráadásul az idei találkozót egészen bizto-
san sokáig fogjuk még emlegetni az áprilisi 
havazás apropóján. Szerencsére a zord és 
ilyenkor rendkívül szokatlan időjárás nem 
befolyásolta a részvételt, és a konferenciát 
követően is mindenki épségben hazakerült.

TE
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– Az EOCÉN program keretén belül – kezdi 
beszélgetésünket Virág László - a környéken 
megtalálható szénbányáknak a víz volt az 
egyik legnagyobb ellensége, és ezek az ak-
nák is, amiket most mi használunk, azért 
jöttek létre, hogy a vizet kiszivattyúzzák, és 
elérhetővé tegyék a szenet. Olyannyira „si-
került” a karsztvíz szintjének csökkentése, 
hogy Budán elapadtak a hőforrások, és a 
Tatai–medencében a természetes források, 
fakadó vizek gyakorlatilag megszűntek. 
Ezen károk helyreállítása egy nagyon hosz-
szú ökológiai folyamat, a karsztvíz szinten 
tartást tartjuk mi is az egyik legfontosabb 
feladatnak, noha ebben nem mi vagyunk a 
meghatározók, hanem a vízügyi hatóság.

– Régen az emberek ásott kutak vizét hasz-
nálták. Ezek ma már használhatatlanok?
– Még nekem is vannak emlékeim, hogy 
milyen volt régen az ásott kutak vize. A leg-
nagyobb probléma az, hogy belekerültek az 
intenzív mezőgazdasági kultúrákból olyan 
szennyező anyagok, amik nagyon nehezen 
kopnak ki, és ezek a felszíni rétegvizek így 
terheltek a modern kor problémájával. Az 
elszennyezett vízbázisokat nyilvánvalóan 
nem lehet egyik napról a másikra megtisz-
títani, de magát a folyamatot egyrészt meg 
lehet állítani, másrészt a meglévő vízkin-
csünket fenntarthatóvá és megőrizhetővé 
tudjuk tenni. Az elmúlt években rengeteg 

olyan ivóvíz minőség javító program vagy 
szennyvízkezelésre vonatkozó pályázati ki-
írás jelent meg hazánkban, amelyek ezeket 
a célokat szolgálják. A tatabányai térség és 
az egész régió azért szerencsés, mert egy 
vastag mészkőrétegen át zajlik a víz tisztu-
lása, és amit mi ma iszunk, az egy 60 évvel 
ezelőtti esővíz a poharunkban. Az eltelt idő 
alatt megtisztult, köszönhetően a vastag 
mészkőrétegnek, amin keresztülfolyik a 
víz, amíg elér a bányába.

– Március 22-én ünnepeltük a Víz Világ-
napját.  Mit takar a „Szennyvizek? Tiszta 
vizet!” szlogen, amely az esemény mottója 
volt?
– Az idei felhívásunk leginkább arról szólt, 
hogy próbáljuk meg minél kevésbé szeny-
nyezni a vizeinket, illetve megtalálni azt 
az egyensúlyt, amivel egyrészt a fenntart-
hatóság, másrészt a tisztítás útjára léphet. 
Magyarország egy befolyó ország, azaz ide 
befelé jönnek a vizek a környező hegyekből. 
Jelenlegi szomszédjaink mind magasabban 
fekszenek, Szerbiát és a horvát régiókat le-
számítva. Feladatunk tehát a hegyekből 
érkező vizek megtartása, minőségének 
megőrzése. Megyénk térségében egyébként 
annyi víz és fakadó forrás van jelenleg is, 
hogy hosszú távon valószínűsíthetően nem 
fog az ellátás problémát jelenteni. 

– Bár kiváló a térség ivóvize, a fogyasz-
tókhoz egy sokszor régi, elöregedett csa-
tornarendszeren keresztül jut el, ami 
rontja a minőséget. Mit tesznek az ilyen 
gondok orvoslása érdekében?
– A csőhálózat jellemzően állami tulaj-
donban van, de vannak olyan víziközmű 
elemek, amik önkormányzati vagyont ké-
peznek. A társaságnak alapvetően két jel-
lemző szerződése van: az állami tulajdon 
tekintetében vagyonkezelési szerződésről 
van szó, a másik része pedig bérleti-üzemel-
tetési megállapodás az önkormányzatokkal. 
Mindkét résznél egy gördülő fejlesztési terv 
alapján, ütemezetten, évről évre meghatá-
rozott keretösszegek segítségével tudjuk a 
saját kezelésben lévő rendszereket felújíta-
ni, karbantartani. Ezeket a beruházásokat 
finanszírozni kell. Nagyon sok pénzt el le-
hetne költeni, mert mindig van jobb, mindig 
van költséghatékonyabban üzemeltethető 
rendszer. Számunkra a legfontosabb az 
üzembiztonság, hogy mindenhol, minden-
kor jó minőségű, egészséges ivóvíz álljon 
rendelkezésre, és hogy a szennyvízkezelés, 
a szennyvíz ártalmatlanítása maradékta-
lanul megtörténjen. Rengeteg a probléma, 
ami a 30-40 éves, vagy akár a még régebbi 
hálózatokon jelenik meg. Ezek általában 
csőtörés formájában nagyon komoly problé-
mákat és költségeket jelentenek. Az említett 
gördülő fejlesztési terv alapján pontosan a 

A Föld édesvízkészlete nem kifogyhatatlan, ahogy azt sokáig hittük. Körforgásának és tisztaságának megőrzése érde-
kében azonban jóval nagyobb figyelmet kell szentelnünk környezetünk védelmének is. A Tatai-medence, illetve a köz-
vetlen régió lakói páratlan örökséget mondhatnak magukénak: kiváló, ásványvíz minőségű karsztvíz bázist, amelynek 
gondozása, tisztán tartása és a fogyasztókhoz való eljuttatása az Északdunántúli Vízmű Zrt. feladata. Virág Lászlóval, 
a cég nemrég megbízott vezérigazgatójával, és dr. Kovács Tamás koordinációs és stratégiai igazgatóval beszélgettünk.

Stabil, tervezhető jövőképet kínál az ÉDV Zrt.

Tiszta vizeink védelmezői

Virág László mb. vezérigazgató Dr. Kovács Tamás koordinációs és stratégiai igazgató
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kritikus szakaszokat, az elöregedett rend-
szereket tudjuk lecserélni, javítani. Nagyon 
sok a feladat, egyelőre a rendszerek szinten 
tartása valósul meg. 2030-ig terveztünk, ad-
dig vannak fejlesztési források. Ezeket más 
nagy ívű törekvések, mint a 2015-ben meg-
jelent Kvassay Jenő Terv, vagy egyéb fejlesz-
tési tervek is támogatják, amelyek uniós for-
rásokat vagy más lehetőségeket is bevonnak 
az anyagi háttér biztosításához.

– A közelmúltban többször is elismer-
ték az ÉDV Zrt.-ben folyó tevékenységet. 
Hallhatnánk ezekről? 
– A kapott elismerések – veszi át a szót dr. 
Kovács Tamás – a vállalat társadalmi fele-
lősségvállalása köré felépített koncepcióból 
adódnak. Számtalan elismerésünk között 
például családbarát, illetve legjobb női 
munkahely díjat kaptunk, legutóbb pedig 
2016. év végén nagyvállalati kategóriában 
üzleti etikai díjat nyertünk. Öt témakörben 
kellett bemutatni a cég etikus viselkedését. 
A bírálók kevésbé a számokra voltak kíván-
csiak, inkább olyan társadalmi szempontból 
megfogható eseményekről vagy cselekvé-
sekről kellett számot adni, amelyek nem 
tartoznak a vállalat kötelező feladataihoz, 
de mi mégis fontosnak tartjuk azokat. Így 
aztán mozgósítottuk a cég minden telephe-
lyét, gyakorlatilag minden dolgozóhoz elju-
tottunk, és kértük őket, hogy az elmúlt 5-10 
évből szedjenek össze kisebb - nagyobb tör-
téneteket, amiket aztán összegeztünk. Vol-
tak egészen jópofa, vicces sztorik, amik az 
ügyfélszolgálaton történtek, és nem szokvá-
nyos módon segítettünk ügyfeleinknek, de 
a számunkra komoly anyagi terhet, mások-
nak ugyanakkora segítséget jelentő támoga-
tásokról is beszámolhattunk. De ide tartozik 
az összes ISO minősítésünk, hiszen azokból 
sem mindegyik lenne kötelező számunkra. 
A társadalmi felelősségvállalás szintjeiről is 
beszámolhattunk. Van egy testvérintézmé-
nyünk Tatabányán, a József Attila Általános 
Iskola, ahol igyekszünk évről-évre belefoly-
ni a környezettudatos nevelésbe. Az idei víz 
világnapján hagyományteremtő szándék-
kal a XV/C vízaknán 120 általános iskolás 

gyereket láttunk vendégül egy több órás 
interaktív és edukatív jellegű programon, 
ahol megismerhették nem csak a bánya mű-
ködését, hanem a vízkincs fontosságát is. 
Csatlakozva „Szennyvizek? Tiszta vizet!” 
jelmondathoz, a vízszennyezés megelőzé-
sével kapcsolatban is kaptak információt. 
Cégünk a felnőttoktatásban, képzésben is 
részt vesz. Magyarországon ma hiányzik a 
vízágazatból a szakmunkás szintű oktatás, 
úgyhogy más vízművekkel összefogva, és a 
Magyar Víziközmű Szövetség kezdeménye-
zéséhez csatlakozva, közösen próbáljuk ezt 
megszervezni. 2016-ban volt a vízhálózaton 
dolgozóknak egy nagy nagyszabású - 50-60 
főt érintő - képzése. Idén a szennyvízága-
zaton dolgozók fognak sorra kerülni. Pró-
báljuk ezt is hozzátenni az alaptevékenysé-
günkhöz, hiszen a képzett szakemberek is 
hozzájárulnak környezetünk megóvásához, 
jobbá tételéhez.

– Ma sok helyütt panaszkodnak a cégek 
a munkaerőhiányra. Önöknek is okoz ez 
problémát?
– A térség sajátossága az – folytatja dr. Ko-
vács Tamás -, hogy rendkívül sok ipari be-
ruházó jelent meg az elmúlt években Tata-
bányán. Ennek az a negatív hozadéka, hogy 
borzalmas nehéz jó szakembert találni, illet-
ve nagyon sok olyan munkatársunk elmegy, 
aki már törzsgárda tagnak számított, és min-
denféle elismerésben részesült. Úgy gondol-
juk, hogy egy állami vállalatnál nemcsak a 
bér a preferencia, hanem nagyon sok olyan 
értékkel bírunk, ami túlmutat önmagában 
a besorolási bér mértékén. A legnagyobb 
hívó szó az állandóság, a stabilitás, a biz-
tonság, hiszen egy vízi közműszolgáltatás 
vélhetően hosszú évekre, évtizedekre biztos 
alapot kell, hogy jelentsen mindenkinek. Ez 
nem egy multi, amelyik ha nem rentábilis, 
arrébb teszi majd a székhelyét. Egyébként 
szép feladat lenne – a köztisztviselőkhöz, 
vagy a pedagógusokhoz hasonlóan - egy 
vízi közmű életpálya modellt kialakítani. 
Mi megtettük ehhez az első lépést, bevezet-
tünk egy olyan bérstruktúra rendszert, ahol 
tervezhetővé válik kollégáink karrierje. Az 

itt eltöltött idő és a megszerzett tapasztalat 
függvényében meg tudják maguknak hatá-
rozni, hogy 5-10 év múlva milyen alapbérrel 
fognak rendelkezni.

– Melyek ma a hiányszakmák az ÉDV Zrt.-
nél?
– A villanyszerelő az egyik – tájékoztat Vi-
rág László -, amire bizonyos térségekben 
fél éve próbálunk vadászni, a másik pedig 
a vízóra leolvasó. Nem könnyű nehézgép-
kezelőt sem találni. Csőhálózat szerelőnek 
még csak-csak fölveszünk valakit, de az, 
hogy mellette legyen neki C vagy D kate-
góriás, vagy nehézgépkezelői jogosítványa, 
az már úgy nem egyszerű. Cégünk komoly 
erőfeszítéseket tesz arra, hogy az említett 
hiányszakmára kiképeztessük munkatár-
sainkat. Ez jelentős anyagiakat igényel, de 
megpróbáljuk előteremteni magunknak a 
szakképzett munkaerőt.

– Több csatornán keresztül is értesülhet-
tünk az utóbbi időben az online ügyfél-
szolgálat elindulásáról. Mit érdemes erről 
tudni?
– Társaságunk mindig is elkötelezett volt a 
fogyasztók minél magasabb szintű kiszol-
gálása mellett. Úgy vélem, hogy az online 
ügyfélszolgálat elindításával – amit egy éves 
fejlesztés előzött meg – olyan funkciókat 
biztosítunk valamennyi fogyasztónknak, 
mely teljes mértékben megfelel a XXI. szá-
zad követelményeinek. Online felületünkön 
a mérőállás bejelentés és bankkártyás fize-
tés mellett lehetőség van időpont foglalásra 
a személyes ügyintézéshez, de rendszerünk 
képes olyan felhasználóbarát szolgáltatásra 
is, mint az online ügyindítás, ahol a szüksé-
ges adatok megadását követően már a kész 
közüzemi szerződéssel várjuk ügyfelünket 
a fogyasztói irodában, minimálisra csök-
kentve ezzel a személyes ügyintézés hosszát 
– hogy csak néhányat emeljek ki a számos 
funkció közül.

Veér Károly
Fotó: Mazán Tibor



42

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

– Ilyennek kell lennie egy magyar vállalatnak, 
amely az utolsó szögig a minőségre törekszik – 
jelentette ki a Gyermelyi Zrt. eredményeit 
méltatva Varga Mihály. A nemzetgazdasá-
gi miniszter a magyar tulajdonban lévő vál-
lalat új tésztagyárának és magas raktárának 
alapkőletételén beszélt erről. A Gyermelyi 
Zrt. a teljes hazai tésztafogyasztás mennyi-
ségét meghaladó kapacitású tésztagyárat 
épít, amellyel együtt a vállalat éves kibocsá-
tása 65-70 ezer tonna nő a késztermékre ve-
títve. A gyárhoz kapcsolódva egy új, csak-
nem 12 ezer raklap befogadására alkalmas 
automata magas raktárat is épít.

A nemzetgazdasági miniszter kifejtette: a 
beruházással a cég egy újabb nagy lépést 
tesz előre. Az ilyen sikeres magyar nagyvál-
lalatok méltóak a támogatásra, ezért a mos-
tani fejlesztést az állam 2,4 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatással is segíti. 
A beruházás egyben garantálja, hogy az év-
tizedek óta sikeresen működő Gyermelyi to-
vább fejlődhessen – tette hozzá a miniszter.
Varga Mihály az eseményen kifejtette: a 
Gyermelyihez hasonló méretű vállala-
tok kiszorulnak az uniós támogatásokból, 
ugyanakkor fontos, hogy a folyamatos fej-
lesztésekkel lépést tartsanak a nemzetközi 

versenyben. Ennek érdekében a kormány 
egy olyan keretet nyitott meg az ilyen ma-
gyar cégeknek, amelyből 2015-ben 14, 2016-
ban 35 vállalkozás részesülhetett, és vél-
hetően ez a szám tovább emelkedik idén. 
„Mindez azért is fontos, mert hosszútávon nincs 
esély a versenyben való megmaradásra fejleszté-
sek nélkül” – fogalmazott a miniszter.

A folyamatos fejlesztések szükségességét 
hangsúlyozta a rendezvényen Tóth Béla is. 
A Gyermelyi Zrt. igazgatóságának elnöke 
felidézte: a tésztagyár 1971-es megalakulá-
sakor már az ország legfejlettebb ilyen üze-
me volt. Az azóta tartó kapacitásbővítés és 
fejlesztések biztosították, hogy mára a Gyer-
melyi a piacvezető tésztagyártó Magyaror-
szágon.

– Aki nem fejleszt, az lemarad – jelentette ki az 
elnök -, ráadásul ma már nem csupán a belső, 
hanem a nemzetközi piacokon is versenyeznie 
kell a Gyermelyinek. A technológiai színvonalat 
tekintve utolérjük a nemzetközi versenytársakat, 
sőt, néhol le is körözzük őket. A kapacitást azon-
ban bővítenünk kell, amelyhez nagyon komoly 
segítség volt a 2,4 milliárd forintos állami támo-
gatás. A beruházás a legmodernebb, automatizált 
technológiával történik, a vállalatcsoportnál ed-

dig dolgozó 500-as létszámot pedig 20 új munka-
hellyel bővítjük.

A tésztagyári fejlesztésen túl 2017-ben be-
fejeződik egy további 2 milliárd forintos 
önerős beruházás is, egy új takarmánygyár 
kezdi meg működését. Az új takarmány-
gyár szolgálja ki a vállalatcsoportnál tartott 
540 ezer tojótyúk táplálékigényét, és egyút-
tal megteremti a lehetőséget a tojástermelés 
későbbi növeléséhez.
A Gyermelyi vállalatcsoport három kor-
szerű tojófarmon évente 140 millió tojást 
termel, amelynek egyik felét héjas tojásként 
értékesíti, a másik felét pedig friss tojásként 
a tésztagyárban használja fel.
A Gyermelyi Zrt. két malommal rendelke-
zik. Évente 140 ezer tonna gabonát őröl meg, 
ezzel a magyar lisztpiac egyik meghatáro-
zó szereplője. A 8880 hektáron gazdálkodó 
növénytermesztő ágazat a vetőmag előál-
lításától kezdve felöleli a teljes termesztési 
folyamatot. A cégcsoport az elmúlt öt évben 
több mint 14 milliárd forintot fordított beru-
házásokra, ebből 9 milliárd forint a 2017-es 
év beruházási összege. A társaság 2016-os 
konszolidált árbevétele meghaladta a 21 
milliárd forintot.

tárnay

Az ország teljes fogyasztásánál is nagyobb kapacitású tésztagyárat épít a Gyermelyi Zrt., amelyhez egy csaknem 12 ezer 
raklap befogadására alkalmas raktár is társul majd. A 7,1 milliárd forintból megvalósuló beruházáshoz 2,4 milliárdnyi 
állami támogatást kapott a ma is magyar tulajdonban lévő, nagy múltú cég.

Kétszeresére növeli kapacitását a piacvezető

Új tésztagyárat épít a Gyermelyi Zrt.
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110 éve született Selye János stresszkutató  
Ebből az alkalomból szervezett különleges előadást Komárom önkormányzata és a 
Komáromi Klapka György Múzeum. A Jókai moziban látták vendégül Selye két ta-
nítványát Somogyi Árpád berlini professzort és Szabó Sándort, a Kaliforniai Egyetem 
professzorát. A beszélgetést dr. Filakovszky János bécsi kutatóprofesszor moderálta. 
Selye János 1936-ban a Nature című szaklapban publikálta első írását a generális 
adaptációs szindrómáról, vagyis a stresszről. Korábban ez a fogalom csak a fiziká-
ban létezett. Selye világhírű kutatásainak színhelye a montreali egyetem volt, ahol 
40 PhD. hallgatót képzett ki, köztük harmincnyolcadikként Somogyi Árpádot, har-
minckilencedikként és egyben utolsó magyarként Szabó Sándort.

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

Iszkaszentgyörgy
A tanösvény 4450 m-es 10 állomása Isz-
kaszentgyörgy nevezetességeihez, illetve 
magához a kastélyhoz, a parkhoz, a bir-
tokhoz kötődik, de a főúri család kedvelt 
kirándulóhelyei is megállók.

Cikkünk a 46. oldalon

Vál
Huszonötödik alkalommal rendezte meg 
a Váli Vajda János Általános Iskola az Ön-
kormányzat támogatásával a Vajda János 
Szavalóversenyt a falu nagy költőjének 
tiszteletére. Az idei év nemcsak Arany Já-
nos emlékéve, hanem a váliaknak Vajda 
éve is, aki 190 éve született és 120 éve 
halt meg.

Cikkünk az 48. oldalon

„Arra kérjük a Jóistent, hogy vigyázza ezt a maroknyi magyar közösséget, óvodát és isko-
lát, valamint a templomokat, és adjon hitet, erőt, bölcsességet és türelmet a mindennapok-
ban! Ámen!”

www.viskiovoda.hu
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Újabb alKotáSoK pápán
Pápa – Alig nyílt meg az Esterházy-kastélyban 
a Salvador Dalí kiállítás, máris újabb jeles alka-
lomra várták az érdeklődőket – ezúttal a kápol-
nába és a nyugati toronyba. Bemutatták ugyanis 
a közönségnek azokat a festményeket, melyeket 
Nemcsics Antal festőművész helyezett letétbe 
a kastélyban. Franz Anton Maulbertsch két 

festményét a kápolnában, Nemcsics Antal és fe-
lesége, Nemcsicsné Takács Magdolna festő-
művész hat alkotását, többségében másolatokat 
pedig a nyugati toronyban láthatják az érdek-
lődők.

európA kulturális FővárosA 2023
Veszprém - A város által az "Európa Kulturá-
lis Fővárosa 2023" cím elnyerésére benyújta-
ni kívánt pályázat a közigazgatási határokon 
átnyúlva, a Balaton-térséggel közösen tervez 
megfogalmazni kulturális, társadalmi és gazda-
sági célú fejlesztési terveket. Porga Gyula pol-
gármester elmondta, hogy a az „Európa Kultu-
rális Fővárosa 2023” pályázat lehetőséget nyújt 
ahhoz, hogy ezen célok eléréséért közösen, 
együttműködésben dolgozzanak.

top támogatáSoK
Komárom-Esztergom megye - Az országban 
elsőként Komárom-Esztergom megyében vált is-
mertté a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Programból (TOP) támogatott megyei pályáza-
tok önkormányzatokat érintő első nagyobb cso-
magja. Az előző évben elbírált 11 projekt után 
most újabb 80 részesült pozitív elbírálásban. 
A megyében a támogatásoknak köszönhetően 
iparterületek kerülnek kialakításra és fejlesz-
tésre, helyi piacok fejlődhetnek, turisztikai láto-
gatóközpontok nyílhatnak meg, a megye több 
településén bölcsődék és óvodák újulnak meg, 
de közintézmények – iskolák, óvodák, polgár-
mesteri hivatalok, sportlétesítmények, könyvtár 
- épületenergetikai korszerűsítéseire, az egész-
ségügyi és szociális alapellátás fejlesztésére is 
sor kerül.
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Péntek este hatkor Mr. Missh, majd őt 
követve Deák Bill Gyula, és az EDDA 
Művek koncertjével kezdődik a varázs-
lat. Az éjszaka a diszkó szerelmeseié 
lesz, a parti DJ. Dominique, DJ. Toto 
és DJ. Nelson vezényletével zajlik 
majd.

A szombati sportos reggelen az V. Pa-
rázs Kupa résztvevői mérhetik ösz-
sze tudásukat, majd a Formula Future 
Roadshow keretében a jövő motorcsó-
nak bajnokai mutatkoznak be. Aki le-
maradna az eseményről, másnap dél-
előtt még alkalma nyílik a látványosság 
megtekintésére.
Délután négykor – ünnepélyes tűz-
gyújtással, és polgármesteri köszöntő-
vel – nyílik a Parázs-Varázs Grillparty, 
majd a reggeli sportos hangulatot át-
mentve a délutánba, indul majd az V. 
Varázs Húzás, azaz a népszerű kötél-
húzó verseny.

A szombati fesztiválnapon megtudhat-
juk azt is, mi lett az újraélesztési Guin-
ness rekordkísérlet eredménye, hiszen 
a fesztiválon zárul a népszerű kísér-
let! Az este hangulatát Balássy Betti 
és Varga Feri alapozza meg, Fenyő 

Miklós koncertje előtt pedig a SWAMP 
Sixty Rock Band varázsolja majd el a 
közönséget. A koncertek után az éjsza-
ka ismét a DJ.-ké, ezúttal DJ. Toto és DJ. 
Nelson szórakoztatja majd a nagyérde-
műt.

A vasárnap a gyereknap jegyében zaj-
lik majd, ingyenes légvárakkal, tram-
bulinokkal, kézműves játszóházzal, és 
számos gyerekprogrammal. Tíz órakor 
indul a „Kéz a kézben” program a fo-
gyatékkal élők Esélyegyenlőségi Nap-
ja. Délután Szíj Melinda ad koncertet, 
majd ismét megnyílik az Ezer lámpás 
éjszakája című rendezvény, melynek 
keretében helyi fellépők többek között 
– a Bon-bon, a Kávészünet, a Káosz és 
Deniz - szórakoztatják a megjelenteket.
A program – ahogy minden évben – a 
világító lámpások felengedésével zá-
rul, este fél tízkor. A cél, hogy az eltűnt 
gyerekek hazataláljanak.
A szervezők mindenkit szeretettel vár-
nak a programokra, és a csapatok mi-
előbbi jelentkezését, előzetes nevezését 
a Parázs-Varázs Grillpartyra (www.
parazsvarazs.com).

-réz

Idén is felhőtlen szórakozásra, kiváló programokra számíthatnak má-
jus utolsó hétvégéjén a dunaújvárosiak, és a környéken élők. A megyei 
jogú város legnagyobb rendezvényére várhatóan ezúttal is nagy lesz 
az érdeklődés. A Családi Hétvégének - a hagyománynak megfelelően 
- az Alsó Duna-part ad otthont. A sztárokat felvonultató ingyenes kon-
certek, a népszerű Parázs-Varázs Grillparty, a gyereknapi programok 
garantálják az igazi fesztiválhangulatot.

A Családi Hétvége ingyenes nívós programokkal 
várja a látogatókat

Parázs-Varázs Fesz-
tivál Dunaújvárosban
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A közel 2000 lelkes település fő látványossá-
ga a hajdan csodaszép, s ma is tekintélyt pa-
rancsoló Amadé-Bajzáth-Pappenheim kas-
tély 1735-ből. Az építtető Amadé Antal, de 
a család a szép építményt 1800-ban eladja a 
veszprémi püspöknek, Bajzáth Józsefnek. A 
vevő öccse, majd ennek fia, Bajzáth György 
végeztet itt jelentős munkálatokat, s teremtet-
te meg a botanikus kertet. A harmadik nevet 
az jelenti a sorban, hogy a kastély örököse, 
Bajzáth Júlia gróf Pappenheim Sándorral 
köti össze sorsát. A főúri élethez kastélypark 
és birtok is társult. A hajdan teraszos angol-
kert növénykülönlegességekkel, szökőku-
takkal, geometrikus formákkal, szobrokkal 
főleg Pappenheim Siegfried és felesége, Ká-
rolyi Erzsébet kívánsága szerint készült. 
A háborúk szerencsére megkímélték az épü-
letet, de a tulajdonosok elmenekülése után 
az épület sok vihart megért: volt szovjet 
kórház, görög menekült ház, munkásszálló, 
üdülő, tanácsháza, patika, posta, mozi, szol-
gálati lakás benne. Némely része felújított, a 
többség romos, meghaladja a község erejét 
a rendbe hozatal. Még így is impozáns lát-
vány. 
A legértékesebb barokk szárny jelenleg isko-
laként működik, s a helybeliek igazán büsz-

kék arra, hogy ide járhattak. A másik épület-
rész a magyar állam tulajdona, ám egy finn 
lovag – Budapesten képzőművészeti galéria-
tulajdonos műgyűjtő – bérli. Ari S. Kupsus 
igyekezett korhű berendezési tárgyakkal 
visszaadni a kastély eredeti miliőjét, sőt 
megtette azt a gesztust, hogy a kastély utolsó 
élő egykori lakójának, Sibil von Manteuffel-
Szoege grófnőnek (Pappenheim ág) is fenn-
tart egy lakrészt. Őszi kirándulásunkkor 
éppen ott pihent a 90. születésnapjára ha-
zaérkező hölgy, aki a repülőgépről leszáll-
va balesetet szenvedett. A kastélykertben 
nélküle ünnepelt a család, ő pedig a műtéte 
után idejött lábadozni. Szellemi frissessége 
bámulatos! Ma is pillanatok alatt átvált bár-
melyik három beszélt nyelvére, s úgy emlék-
szik a hajdanvolt időkre, mintha csak teg-
nap történtek volna az események. Mesélt. 
Nagymamájával és édesanyjával Budapes-
ten járva egy mosónőhöz tértek be jósoltatni, 
de a mamának mondottak után úgy jöttek el, 
hogy kár volt odamenni, hisz azt jövendölte: 
„Szörnyű bajok után két bőrönddel fognak 
elmenekülni az otthonukból…” – és ponto-
san így történt. Megértéssel fogadta, hogy az 
iszkaiak a kastély, s több családi létesítmény 
köveit elhordták, hisz nem volt miből épít-

kezniük. Annak is igazán örült Sibil grófnő, 
hogy kérésére a családi kriptát ezentúl öku-
menikus imahelyként használják a helybeli-
ek, s annak még inkább, hogy az előtte lévő 
területet Pappenheim térnek hívják ezentúl. 
S térjünk vissza a finn kötődéshez, mert 
ennek külön története van! Az 1944-es pes-
ti bombázások idején a Finn Köztársaság 
nagykövetségének a kastély barokk szárnya 
adott otthont. Ezzel a történelmi háttérrel 
nyerte el Iszkaszentgyörgy a Finnugor Kul-
turális Főváros címet 2016-ra. Ennek köszön-
hetően számos kulturális program zajlott 
Iszkán, s a finnugorság önkéntes követeként 
fiatalok érkeztek a községbe, akik több hó-
napig éltek itt. 
Zárlatként a sok különlegességből az egzoti-
kus kőpiramis története: Pappenheim Sieg-
fried gróf emeltette egy fiatalembernek, aki-
ről a szűkszavú családi krónika csak annyit 
árul el, hogy önkezével vetett életének. Az 
úrfi olyasvalakire vetett szemet, akire nem 
lett volna szabad, s ez a társadalmi rangjá-
hoz nem méltó cselekedet vitte az öngyilkos-
sághoz.
Mindenkinek javaslom: Irány Iszkaszent-
györgy!

Dr .Göde Andrea

A tanösvény a 4450 m-es 10 állomása Iszkaszentgyörgy nevezetességeihez, illetve magához a kastélyhoz, a parkhoz, a 
birtokhoz kötődik, de a főúri család kedvelt kirándulóhelyei is megállók. Például a Kőasztal, a Kilátó és a kis szerpentin 
úton megközelíthető Piramiták, ahol a kőpiramist találjuk. 

Iszkaszentgyörgyi barangolások

Kastélybirtok tanösvény
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Visk a Huszti járás (Kárpátalja, Ukrajna) 
egyetlen olyan települése, amely magyar 
tannyelvű általános és középiskolával ren-
delkezik. Egy jól felszerelt és jól működő 
magyar tannyelvű óvoda nélkül elképzel-
hetetlen a magyar anyanyelvi oktatás jövője 
ezen a településen. Ezen törekvések, a fel-
újítás és a működtetés elősegítésére jött létre 
2011. év folyamán a Viski Magyar Óvodáért 
Közhasznú Alapítvány.

A Viski Református Egyházközség 2010-
ben lett a tulajdonosa egy, a XX. század 
elején épült, földszintes iskolának, amelyre 
az 1990-es években a KMKSZ Viski Alap-
szervezete ráépített egy emeletet és befedte, 
majd az épület 2010-ig üresen állt. A tulaj-
donosváltást követő első időszak gyűjtései 
és pályázatai a tervek és engedélyek meg-
szerzését célozták. 
2011-2012-ben került sor az alapok és főfa-
lak vasszerkezettel való megerősítésére, új 
teherhordó és válaszfalak építésére. Ezt kö-
vetően a teljes épület vasszerkezettel meg-
erősített koszorúgerendát kapott, erre került 
a fából készült új tetőszerkezet, cserép hé-
jazattal.
A rákövetkező két évben az épület külső 
szigetelést kapott, elkészült az új vízveze-
ték- és csatornarendszer (saját víztisztító-be-
rendezéssel), az új fűtésrendszer és villamos 
hálózat.  Megtörtént a nyílászárók javítása, 
illetve cseréje, a hideg- és melegburkolás, 
valamint a belső festés. 2015-ben a KMKSZ 
Elnöksége végeztetett el egyes befejező 

munkálatokat, valamint vásárolt berende-
zési tárgyakat.

2016 őszén Magyarország kormánya – ko-
rábbi, jelentős összegű támogatásainak 
folytatásaként – segített a külső festés, a 
tetőszigetelés, a tereprendezés és a még hi-
ányzó berendezési tárgyak beszerzésének 
finanszírozásában. Ezzel párhuzamosan 
haladtak azok az eljárások, amelyek ered-
ményeként sor került az összevont magyar 
tannyelvű óvoda és iskola létrehozására (az 
új óvodának a már működő iskolához tör-
ténő csatolásával). Ezen komplexum mű-
ködtetését – a korábbi iskolai működtetés 
mintájára – a huszti járási tanügyi hivatala 
vállalta azzal, hogy az épület tulajdonjoga 
az egyházközségé marad. Megkezdődött az 
engedélyek beszerzése.

2016. december 6-án került sor az avató 
ünnepségre, amely mérföldkő a beruházás 
menetében. Voltak pillanatok, amikor sem 
a lelkész, sem a presbitérium nem bízott a 
folytatásban. Felmerültek olyan műszaki, 
anyagi és személyes gondok, akadályok, 
amikor a feladás lett volna egyszerűbb. A 
Jóisten azonban mindig megmutatta, hogy 
terve van ezzel az óvodával. Mindig történt 
valami, megszólalt a telefon, vagy betop-
pant valaki, és kialakult a megoldás, folyta-
tódott a felújítás. Gyakran az egymást sem 
mindig ismerő magyarországi támogatók 
tartották a lelket a végeken élőkben. Köszö-
net illeti azokat a magyarországi embereket 

is, akik „csupán” tisztelettel, őszinte érdek-
lődéssel és jó szóval fordultak a viskiek, az 
óvoda ügye és azok felé, akik a vállukon vit-
ték, viszik az óvoda felelősségét. Akik ön-
zetlenül szót emeltek ezért a célért. Köszö-
net illeti a kárpátaljai és viski segítőket is, 
de a legfőbb érdem azonban a Jóistené. Az ő 
érdeme a cél, az út, a segítség és az öröm. A 
remény, hogy hamarosan gyerekzsivaj tölti 
be ennek a gyönyörű épületnek a terme-
it és az udvarát, magyar nyelvű csacsogás, 
énekszó és ima. Köszönetet kell mondani a 
csalódásokért is, amelyekből le kell vonni a 
megfelelő következtetéseket, és tanulni kell 
belőlük. Az óvoda-ügy szerelmesei, bolond-
jai (attól függ, honnan nézzük a szerepeket) 
sokat tanultak ezekben az években, és az 
is biztos, hogy ennek a folyamatnak nincs 
vége. A felejtés erénye minden bizonnyal 
hasznos adomány, de nem könnyű élni vele. 
Imádkozni kell érte.

Végül köszönet azokért a családokért, akik 
még hisznek Kárpátaljában, Viskben, itt 
igyekeznek a gyermekeik jövőjét megala-
pozni, és a magyar tannyelvű óvodába 
íratják őket. Arra kérjük a Jóistent, hogy vi-
gyázza ezt a maroknyi magyar közösséget, 
óvodát és iskolát, valamint a templomokat, 
és adjon hitet, erőt, bölcsességet és türelmet 
a mindennapokban!
Ámen!

A rövidített változatot a www.
viskiovoda.hu alapján szerkesztette: 

Cseh Teréz

„Örömmel tudatjuk, hogy hat év munkája után a viski magyar óvoda 2017. február 1-jén megnyitotta kapuit!” – olvas-
hatjuk a jó hírt a kárpátaljai kis falu új intézményének honlapján. Sok éve már annak, hogy lapunkban írtunk róluk – a 
település református lelkészének és feleségének, Jenei Károlynak és Jenei Mónikának történetét bemutatva -, és kértük, 
segítsen, aki csak tud, az akkor még befejezetlen, bútorok nélkül, üresen álló, leendő magyar gyermekkertnek. Ki hitte 
volna, hogy további két év kell ahhoz, hogy az amúgy már szerkezetkész óvodába a gyerekzsivaj is beköltözhessen! De 
minden jó, ha a vége jó. Örüljünk velük a sikereiknek, és támogassuk őket, amiben csak lehet!

Újabb bástya segíti a kárpátaljai magyarság megmaradását

Átadták az új magyar óvodát Visken
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A település több rendezvénnyel emlékezik 
meg róla, ennek a rendezvénysorozatnak 
fontos állomása volt a szavalóverseny, ame-
lyet egyre többen tisztelnek meg részvéte-
lükkel. Idén 21 település 24 iskolájából 172 
tanuló mondott verset, így a térség legjelen-
tősebb rendezvényének adhattak otthont. 
Külön örömöt jelentett, hogy ebben az év-
ben felvidéki új testvértelepülésük, Farnad 
versenyzői is részt vettek az eseményen.

– Nagy örömmel töltött el minket az is, - 
mondta Szabó Éva iskolaigazgató - hogy a 
sajátos nevelési igényű gyermekek számára öt 
éve indított csoportban a szavalók létszáma a 
kezdetekhez képest mára közel megduplázódott. 
Nagy megtiszteltetés, hogy szavalóversenyünk 
idén bekerült az Oktatási Hivatal minisztérium 
által támogatott megyei versenyek közé. Az idei 
esztendőben is csatlakozhattunk a nívós orszá-
gos rendezvényhez: a „Regösök húrján" orszá-
gos vers- és prózamondó találkozóhoz, illetve a 
Versünnephez. A legjobbak meghívást kapnak a 
diákseregszemlére, amit a Pesti Vígadóban júni-
us 3-án rendeznek.

Ahogy minden évben, idén is támogatta a 
szavalóversenyt a Petőfi Irodalmi Múze-
um, valamint nagyon sok szülő, helyi és 
környékbeli szervezet, magánszemély, így 
a rendezvényt az előző évekhez hasonló 
színvonalon szervezhették meg.

– Az idei évben is sikerült kiváló szakembere-
ket meghívni a zsűribe. Ennek különösen nagy 

hagyománya van Válban. Kezdetektől egészen 
haláláig itt volt körünkben Bubik István, majd 
örülhettünk Hirtling Istvánnak, Nagy-Kálózy 
Eszternek, Pápai Erikának, Csomor Ágnesnek, 
Kálid Artúrnak, hogy csak a színészeket említ-
sem. Szinte minden évben volt zsűritagunk az 
irodalmi múzeumból és a Magyar Versmondók 
Egyesületéből is. 

Néhányan azok közül, akik idén is meg-
tisztelték részvételükkel a rendezvényt: 
Zólomy Miklósné Fejér Megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye 
igazgatóhelyettese, Dobozy Zsuzsanna 
újságíró, Zsohár Melinda újságíró, Pap 
Márió költő, Kubik Anna színművész, Turi 
Bálint színész és rendező.

– Következő, Vajda Jánoshoz kapcsolódó ren-
dezvényünk a Jubileumi Vajda-emléknap lesz, 
melyre a költő születésének 190. évfordulója 
alkalmából május 6-án szombaton kerül sor. 
15:00 órától koszorúzás, majd közös szavalás 
lesz a Vajda-szobornál,16:00 órától gálaműsor-
ral várjuk az érdeklődőket a katolikus templom-
ban, ahol koncertet adnak a Virtuózok: Wendler 
Enikő/fuvola, Bácsy-Schwartz Zoltán/hegedű 
és Magyar Valentin/zongora, valamint a Danu-
bius vonósnégyes: Koppándi Jenő - I. hegedű, 
Miklós Adél - II. hegedű, Máté Győző – mély-
hegedű, Ribli Ilona – gordonka. Az irodalmi est 
előadói Berzsenyi Zoltán, Rékasi Károly és Si-
mon Aladár színművészek.

Tárnay Olivér

Huszonötödik alkalommal rendezte meg a Váli Vajda János Általános Iskola 
az Önkormányzat támogatásával a Vajda János Szavalóversenyt a falu nagy 
költőjének tiszteletére. Az idei év nemcsak Arany János emlékéve, hanem a 
váliaknak Vajda éve is, aki 190 éve született és 120 éve halt meg.

Kettős Vajda János évfordulót ünnepelnek idén Válon

Vajda szavalóverseny - 
huszonötödször
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Földi Imre Kecskeméten született 1938. má-
jus 8-án. Három olimpián is érmet nyert az 
56 kilogrammos kategóriában: 1964-ben 
Tokióban és 1968-ban Mexikóvárosban 

ezüstöt, majd pályafutása csúcseredmé-
nyeként 1972-ben Münchenben aranyat, 
világcsúccsal.
Világbajnokságon hatszor, Európa-bajnok-

ságon 10 alkalommal állhatott a dobogó 
tetején. A sportág egyik legeredményesebb 
magyar képviselőjeként tizennyolc éven át 
tartozott a világ élvonalába. Magyar egyéni 
bajnoki címet 13-szor szerzett. Edzőként is 
sikeres volt, irányításával lánya, Földi Csil-
la 16 Európa-bajnoki aranyérmet gyűjtött.
Földi Imre 1955 és 1978 között a Tatabá-
nyai Bányász színeiben versenyzett, majd 
ugyanitt edzősködött 1976-tól 1988-ig. A 
magyar válogatottban 1959-től 1977-ig sze-
repelt, öt olimpián, tíz világbajnokságon és 
13 Európa-bajnokságon indult. Pályafutása 
alatt húsz alkalommal állított fel világcsú-
csot és félszázszor magyar csúcsot. Ötször 
volt az év magyar súlyemelője.
Számos kitüntetés birtokosa volt: tagja volt 
a Halhatatlanok Klubjának, 1994-ben meg-
kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend 
középkeresztjét, 1995-ben a MOB Olimpiai 
aranygyűrűjét, 1999-ben a Magyar Örök-
ség-díjat. 2002-ben olimpiai érdemrendet 
vehetett át, a Nemzetközi Súlyemelő-szö-
vetség (IWF) 2005-ben őt választotta meg 
az évszázad súlyemelőjének, 2009-ben pe-
dig kiérdemelte az IWF Aranyérdemrend-
jét is. 2007-ben lett a Nemzet Sportolója, 
2009-ben tüntették ki az Olimpiai emlék-
éremmel, s ugyanabban az évben róla ne-
vezték el a felújított tatabányai sportcsar-
nokot. 2016-ban Prima Primissima-díjas 
lett.

Elhunyt Földi Imre, a magyar súlyemelés első olimpiai bajnoka, a Nemzet Sportolója, aki május 8-án lett volna 79 esz-
tendős. A hűség és a kitartás példaképe volt, hiszen miután 17 évesen Tatabányára került és a Bányász súlyemelője lett 
1955-ben, mindvégig kitartott klubja mellett versenyzőként, edzőként egyaránt.

Elment a kis nagy ember

Földi Imre (1938 – 2017)

FÖLDI IMRE
Legnagyobb sikerei:
Olimpiai bajnok (1972, München), olimpiai 2. helyezett (1964, Tokió; 1968, Me-
xikóváros), olimpiai 5. helyezett (1976), olimpiai 6. helyezett (1960), ötszörös 
világbajnok (összetett: 1965, 1969, 1972; lökés: 1972; nyomás: 1972), tízszeres Eu-
rópa-bajnok (összetett: 1962, 1963, 1968, 1970, 1971; nyomás: 1969, 1970, 1971; lökés: 
1971; szakítás: 1973), tizenháromszoros magyar bajnok (1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1965, 1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1974, 1975)
Az év magyar súlyemelője (1964, 1965, 1968, 1970,1972), húsz alkalommal állí-
tott fel világcsúcsot
Díjai, elismerései időrendben:
Munkaérdemrend ezüst fokozata (1964, 1968), Munkaérdemrend arany 
fokozata (1972), Halhatatlanok Klubjának tagja (1991 óta), Ezüst Turul-
díj (1992), Súlyemelő Halhatatlanok Klubjának tagja (1993 óta), Magyar 
Köztársasági Érdemrend középkeresztje (1993), Magyar Köztársasági 
Érdemrend tisztikeresztje (1994), MOB Olimpiai aranygyűrű (1995), Tata-
bánya sportdíja (1995), Magyar Örökség-díj (1999), az évszázad legjobb ma-
gyar súlyemelője (2000), Olimpiai érdemrend (2002), Tatabánya díszpolgára 
(2003), a Nemzetközi Súlyemelő-szövetségnél az évszázad súlyemelője 
(2005), a Nemzet Sportolója (2007. január 31. óta), Köztársasági gyűrű (2009), 
Olimpiai emlékérem (2009), a Nemzetközi Súlyemelő-szövetség Arany-
érdemrendje (2009), róla nevezték el a tatabányai sportcsarnokot (2009), 
Prima Primissima díj (2016).

Az AGC Glass Hungary Kft. értékteremtő oldala






