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A projekt keretében a kormányhivatal több 
épület energetikai korszerűsítését vállalta. Az 
épületek beruházásai egyaránt tartalmaznak 
hőszigetelési munkákat, homlokzati nyílás-
zárócseréket, egyes esetekben napkollektor 
beépítését a használati melegvíz ellátására, 
háztartási méretű kiserőmű (napelemes rend-
szer formájában) kiépítését, villámvédelmet 
és alapvető fűtéskorszerűsítési munkákat 
(termosztatikus radiátorszelepek beépítése).
2017. december 8-án hét épület átadása történt 
meg a Megyeháza Dísztermében. A rendez-
vény kezdetén dr. Simon László a Fejér Me-
gyei Kormányhivatal kormánymegbízottja 
köszöntő beszédében mutatta be az elkészült 
hét épületet.
Dr. Simon László elemezte a közigazgatás 
2010 óta megvalósított átalakítását, a hatósági 
munka átformált szemléletét. Hangsúlyozta: 
fontosak a felújított, korszerűsített épületek, a 
„külcsín”, de rendkívül nagy a jelentősége a 
„belbecsnek”, vagyis annak is, hogy a külső-
belső integráció után, az új kormányhivatali 
szervezetben, az 1500 munkavállaló hatéko-
nyan végzi hatósági, ügyfélszolgálati, köz-

igazgatási munkáját, és szinte mindegyikük 
jelenleg is képzésen vesz részt, folyamatosan 
korszerűsítik tudásukat az állami tisztvise-
lők.
Vargha Tamás országgyűlési képviselő, a HM 
miniszterhelyettese kiemelte: a magyar gaz-
daság jobban teljesít, számos más tény mellett 
a foglalkoztatási adatok is alátámasztják ezt. 
A gazdasági teljesítmény eredményeivel jól 
kell sáfárkodni, a pályázatok révén elnyert 
uniós forrásokat hatékonyan kell felhasz-
nálni. Jó példaként utalt a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal vezetése és az állami tisztviselők 
erőfeszítéseire, melyek az uniós pályázatok 
eredményes megvalósítását is szolgálják. El-
ismeréssel szólt arról, hogy a mindennapi ha-
tósági munka mellett, kellő figyelmet fordíta-
nak az ügyfélfogadó terek korszerűsítésére, a 
munkakörülmények javítására.

Az alábbi épületeket adták át:
- A Székesfehérvár, Mátyás krt. 13., a Nép-
egészségügyi Főosztály és a Székesfehérvári 
járás Hatósági Főosztály Népegészségügyi 
Osztály épülete;

- A Székesfehérvár, Csíkvári u. 15-17., az 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztály; Székesfehérvári járás 
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály és 
az Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategész-
ségügyi Osztály épülete;
- Székesfehérvár, Kégl György u. 1., a Székes-
fehérvári járás Agrárügyi Főosztály, Földhi-
vatali Osztály épülete;
- Székesfehérvár, Piac tér 10., a Székesfehérvá-
ri járás Kormányablak Osztály I. épülete;
- Székesfehérvár, Koch L. u.4/B., a Székesfe-
hérvári járás Kormányablak Osztály II. épü-
lete
- Szék;esfehérvár, Sörház tér 1. alatt a Társa-
dalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
Közfoglalkoztatási Osztálya, a Munkaerőpiaci 
és Alapkezelő Osztály; és a Hatósági Főosz-
tály Igazság-ügyi Osztálya épülete;
- Móron a Móri járás Foglalkoztatási Osztálya 
épülete.

to

Újabb hét kormányhivatali épület újult meg Fejér megyében. Az átadó ünnepségen a hivatali dolgozók képzésének fon-
tosságáról is szó esett. A Fejér Megyei Kormányhivatal és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. október 17-én írta alá 
azt a Támogatási Szerződést, amely a „KEHOP-5.2.2-Középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” projekt megva-
lósításának az alapját jelentette.

Újabb hét épületet adott át a kormányhivatal

„A külcsín mellett a belbecs is fontos”
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E havi interjúinkból ajánljuk:

20 éves a Partner Mérnöki Iroda Kft. 10. oldal

Kik azok, akik útjainkat megtervezik, a rendről gondolkodnak, 
gondoskodnak? Két évtizedes, különleges munkájukról, a közle-
kedéstervezésről a tatabányai Partner Mérnöki Iroda Kft. ügyve-
zetőivel, Komjáthy László Endrével és Jakabházy Miklós Zsolttal 
beszélgettünk.

Nagymuzsalyról a vörös szőnyegig 40. oldal

A sátán fattya film bemutatóján, Budapesten az Uránia moziban 
öt perces taps köszönte meg a főszereplő, Tarpai Viktória felejt-
hetetlen alakítását. A Beregszászon dolgozó Kárpátaljai Megyei 
Magyar Drámai Színház művésznője szerény mosollyal hajolt 
meg a közönség előtt, ez volt élete első filmfőszerepe.

Hulladékból értéket 14. oldal

A Hamburger Hungária ma Európa egyik legmodernebb, világ-
viszonylatban is versenyképes gyára lett. Mindezt 25 év követ-
kezetes munkájával, teljes egészében magyar menedzsmenttel, 
sokmilliárdos beruházás-sorozattal, valamint egy olyan cégfilo-
zófiával érték el, amelynek középpontjában az értékteremetés 
áll. Bencs Attila ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.

Mozgalmas, tartalmas évet zártak Tatán 30. oldal

Magyarország 174 járása közül a tatai továbbra is a legjobb tízben 
van. Az értékeléskor a területi tőke, a járások anyagi adottságai 
mellett a megfoghatatlan gazdagságot, a kultúra erejét és a társa-
dalmi energiákat is figyelembe veszik - kezdte beszélgetésünket 
nem kis büszkeséggel Michl József, Tata város polgármestere.

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

ÖNKORMÁNYZAT
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Újjé! A ligetben nagyszerű…! .............................................42. oldal
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Második helyezés a World Robot Olympiad™-on .............44. oldal

Minősített fesztivál lett a Pápai Játékfesztivál ..................45. oldal

A gárdonyi tízpróbások .................................................. 46-47. oldal

Ide érdemes lesz ellátogatni! ...............................................48. oldal

Látványos beruházások jönnek ...........................................48. oldal

Lombkorona sétány Súron  .................................................. 49. oldal

A Regio Regia a Don Bosco-ban ........................................50. oldal

Lelkünk várja Jézusát 
„A szűzen foganást és szülést, az eredeti bűntől való 
mentességet hazánkban az egyházatyák sem vitatták, 
míg a középkor Európájában igen. Ennek oka bizonyo-
san Boldogasszony hitünkben keresendő, s az ebben 
fogant Emese mítoszban, mely szerint Álmos anyja éj-
szaka álmában héjaforma madártól (a Turultól) fogadott 
magot; de ide tartoznak az „állatküzdelem" azon kép-
jelei is, amelyeken ragadozó madár vagy griff "küzd" a 
szarvassal, a Fönt és a Lent, az Ég és a Föld szűzi nászá-
nak megidézői. A szkítáktól a közelmúltig folyamatosan 
jelen van népünk műveltségében a magadás és -fogadás 
ősi mítosza. Úgy tűnik, a Teremtő bennünket válasz-
tott ki e titok őrzésére, tőlünk várja a Fény legteljesebb 
óhajtását, különösképpen a téli napfordulat, karácsony 
előtt…
…Így érkezett el a régi faluban december 24-e, Ádám 
és Éva bűnbeesésének napja, az esztendő legsötétebb 
„ideje". A böjt még szigorúbb lett; de a délelőtti misék 
után már kántálók csapata járta az utcákat. Először a 
legkisebbek mentek világos öltözetben, őket a nagyobb 
gyerekek csapata követte, estefelé már a serdülők öltöz-
tek a Fény színeibe, s ők készítették mindenki lelkében 
a születés „szalmaágyát". Fokozatosan kivilágosodott a 
falu, s éjféli misére már az öregek is magukra öltötték, 
valamilyen ruházatukkal a születés fényes jelét.
Az ember, mert hittel tette dolgát Isten kegyelméből a 
Szűz része lett, öle, méhe a születni készülő Fénynek, 
aki közel kétezer esztendővel ezelőtt Isten fiaként kö-
zénk jött, hogy életével „láttassa" a Törvényt; de aki a 
kezdetek óta létezik, s aki ma is, minden esztendőn Ka-
rácsony éjfélén újra meg újra bennünk, Boldogasszony-
nyá változott népében világra szépül.”

(Részlet Molnár V. József: Örökség című könyvéből)

KINCSKERESŐ
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1. Erősíteni kell a pozitív változásokat tár-
sadalmi folyamatainkban. A magyar társa-
dalomnak képessé kell válni arra, hogy a 
gazdaság további fejlődéséhez szükséges 
munkaerő-utánpótlást saját nemzeti for-
rásainkból biztosítsuk. A következő évek-
ben el kell érni, hogy ne csak lassuljon az 
ország népességének fogyása, hanem az 
élve születések emelkedő tendenciájának, 
a várható életkor meghosszabbodásának 
és a külföldi munkaerőpiacról hazatérő 
honfitársainknak köszönhetően a nemzet-
társaink száma növekedésnek induljon. 
El kell érni, hogy az oktatás korszerűsíté-
se és a szociális különbségeket csökkentő, 
szociális mobilitást ösztönző társadalmi 
felzárkóztatás eredményeként, érzékelhe-
tő mértékben növekedjen a versenyszféra 
rendelkezésére álló, képzett, fiatal munka-
erő aránya a teljes lakosságon belül. A szo-
ciális ellátórendszerek fejlesztése mellett 
tovább kell erősíteni a családok összetartó 
erejét, mert a társadalom jóléte és a csalá-
dok helyzete egymástól elválaszthatatlan. 
A családoknak a nemzetgazdasági célkitű-
zésekkel összhangban való segítése, támo-
gatása, helyzetbe hozása, - szükség esetén 
megmentése - elsőrendű érdek és feladat. 
A Tanács bátorítja a Kormányt a további 
pozitív családpolitikai intézkedések előké-
szítésére és bevezetésére.

2. Erősíteni kell a pozitív változásokat a 
magyar gazdaságban. A magyar gazdaság 
szerkezetében meghatározóvá kell válnia a 
világ élvonalába tartozó technológiáknak, 
a szaktudásra épülő, magas hozzáadott 
értéket termelő ágazatoknak és az elfogad-
ható életszínvonalat biztosító béreknek. 
Ennek során szem előtt tartandó szempont 

a gazdasági patriotizmus, tehát az, hogy 
egyre nagyobb mértékben saját, magyar 
tulajdonban lévő, szűkebb régiónk gazda-
ságában meghatározóvá váló cégeink nem-
zetközi kapcsolatrendszere által kapcso-
lódjunk be a világgazdaságba. A nemzet 
jövőjének gazdasági megalapozása akkor 
biztosított, ha egyre több magyar nagy, kö-
zepes és kisvállalkozás válik saját szakmai 
területén jelentős tényezővé a Kárpát-me-
dencében. A Tanács üdvözli a Kormány 
határon túli gazdaságfejlesztési törek-
véseit, és felhívja a hazai gazdasági élet 
szereplőinek figyelmét a Kárpát-medence, 
mint egységes gazdasági tér fontosságára. 
A Magyar Államnak a jövőben elsősorban 
olyan hazai vállalkozásokat érdemes tá-
mogatni, amelyek a munkahelyteremtés 
mellett a gazdaság jelenlegi szerkezetének 
megújítását segítik elő.

3. Erősíteni kell a magyar társadalom kohé-
zióját. Eljött az ideje a tervszerű konszen-
zusépítésnek, a gondolati és szólásszabad-
ság keretei között is nagyjából mindenki 
által elfogadott, közös célok, közös ügyek, 
közös nevezők száma növelésének. Vál-
janak egyre inkább minden társadalmi 
réteg számára egyaránt hozzáférhetővé a 
magyar kultúra értékei, és gyökerezzen 
meg közös értékként a magyarság hagyo-
mányos belső kulturális sokszínűségének, 
pluralizmusának tudomásulvétele és tisz-
telete. Legyen ez nemzeti büszkeségünk 
közös forrása. Váljon társadalmunk minél 
szélesebb rétegeinek közös céljává az ösz-
szefogás jólétünk, biztonságunk, teljesítő-
képességünk és identitásunk hosszú távú 
fenntarthatóságáért.

4. Erősíteni kell az elszakított nemzetré-
szeinkkel való összetartozást. A Tanács 
tagszervezetei nagyra értékelik a Kormány 
eddigi erőfeszítéseit a nemzetpolitika terü-
letén, és kifejezetten támogatják az ered-
mények erősítését szolgálni kívánó továb-
bi kormányzati programokat. A Trianoni 
diktátum 100. évfordulójának közeledtével 
kívánatosnak tarjuk elérni, hogy a Kárpát-
medencei magyarság és a diaszpóra ügyé-
ben a társadalom minden egyes rétege 
azonosulni tudjon a nyelvüket és kultúrá-
jukat megőrizni akaró, határainkon kívül 
élő nemzettársaink erőfeszítéseivel. Olyan 
kapcsolatot kell kialakítani a határon túli 
magyar közösségekkel, hogy egyes szom-
szédjaink részéről jelentkező, erőszakos 
asszimiláció ellenére is minden rétegük ki-
mutathatóan megőrizze, és a fiatal nemze-
dékek számára átörökítse magyar nemzeti 
kötődését.

5. Elítéljük a nemrég elfogadott ukrán okta-
tási törvény módosítását, mely a kárpátal-
jai magyar nyelvű oktatást ellehetetleníti. 
Támogatjuk a Kormány gazdasági, dip-
lomáciai és politikai nyomásgyakorlását, 
mely arra irányul, hogy a kárpátaljai ma-
gyar kisebbség jogai helyreállításra kerül-
jenek. A Tanács tagszervezetei ezt várják 
a közélettől, a politikai, gazdasági és kul-
turális élet szereplőitől. Mindannyian saját 
tevékenységi körükben, mind testületileg 
felajánlják közreműködésüket ezeknek a 
céloknak a megvalósításában. A Tanács 
mint testület kötelezettséget vállal arra, 
hogy a törvények által ráruházott felelős-
ségek és kötelezettségek alapján a nyilatko-
zatban foglaltak érvényre juttatását tekinti 
jövőbeni munkájának mércéjeként.

Preambulum

Mi, mint a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (továbbiakban: Tanács) képviselettel rendelkező szervezetek, intézmények és 
egyházak képviselői, kinyilvánítjuk, hogy felelősséget érzünk a magyar nemzet jövőjének alakításáért. A nemzet fogalmába beleértjük 
a közjogi nemzet tagjait, így a magyarországi kisebbségeket, továbbá a magukat a magyarsághoz tartozónak érző vagy valló, az anya-
országgal közjogi kapcsolatban nem álló nemzettársainkat is. A Tanácsot alkotó tagszervezetek hivatalos képviselőjeként megerősítjük, 
hogy ebben a testületben végzett tevékenységünkkel is a nemzeti ügyekben való konszenzusra törekszünk. Eltérő szakterületeket, hagyo-
mányokat, sőt sok szempontból eltérő értékrendet képviselünk is, különbségeinknél mégis sokkal fontosabb számunkra népünkért vállalt 
felelősségünk, mert közös kincsünk: Magyarország!

Megállapítjuk, hogy szükségszerű erősíteni az elindult pozitív folyamatokat hazánk életében. Azt a célt kell követnünk, hogy minél jobb és 
magasabb életminőséget biztosító munkahelyek jöhessenek létre, elfogadható életszínvonalat biztosító bérekkel, lehetővé téve a növekvő 
népességszámot, valamint azt, hogy társadalmi és gazdasági erőforrásainkat minél hatékonyabban kamatoztassuk a világ élvonalába 
tartozó technológiáknak, a szaktudásra épülő ágazatoknak köszönhetően, és ezzel kerüljünk térségünk, és akár Európa élvonalába is. 
Ennek elősegítése érdekében az alábbi nyilatkozatot fogadjuk el:

„Közös felelősségünk: a magyar nemzet jövője”

Az NGTT nemzetpolitika tárgyában megtartott 
plenáris ülésén elfogadott nyilatkozata
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Letették az új komáromi híd alapkövét

Magyarország és Szlovákia között az egyik legjelentősebb közlekedési kapcsolat 
a komáromi új Duna-híd lesz, melynek alapkőletételi ünnepségén Orbán Viktor 
magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnök is részt vett.
– Az új komáromi Duna-híd legyen annak a jelképe, hogy mi megvédjük Európa 
külső határait, és továbbra is nyitva tartjuk a belső határokat – mondta Orbán 
Viktor miniszterelnök az új komáromi Duna-híd alapkőletételi ünnepségén Ko-
máromban, a Monostori Erőd Dunai-bástyájánál. -  A híd építése bizonyíték 
arra, hogy szlovákok és magyarok európai polgárként átjárható, bejárható Eu-
rópában hisznek.
– Korábban soha nem voltak olyan jók a szlovák-magyar kapcsolatok, mint most, 
és az új Duna-híd jelképe lehet annak, hogy ezeknek a kapcsolatoknak a jobbá 
tételét mindkét fél komolyan veszi – jelentette ki Robert Fico, aki felidézte: a je-
lenlegi híd még az Osztrák-Magyar monarchia idejében épült, és bízik benne, 
hogy az új híd, melyet most a magyarok és a szlovákok közösen felépítenek, 
legalább annyi ideig szolgál majd, mint az, amelynek a feladatait átveszi.

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

Tatabánya
A nyereségünknek egy részét nagyon 
szívesen visszaforgatjuk például a helyi 
sport támogatására –  tudtuk meg Ercsey 
Árontól, a tatabányai székhelyű Extreme-
Park Környezetépítő Kft. ügyvezető-tulaj-
donosától.

Cikkünk a 13. oldalon

Székesfehérvár
Az egyetemek saját nyílt napjaikra csábít-
ják a leendő hallgatókat, de mindenféle 
börze és kiállítás is segít a döntésben: 
hová érdemes beadni a jelentkezési lap-
jukat.

Cikkünk a 25. oldalon

„Erősíteni kell a magyar társadalom kohézióját. Eljött az ideje a tervszerű konszenzusépítésnek, 
a gondolati és szólásszabadság keretei között is nagyjából mindenki által elfogadott, közös célok, 
közös ügyek, közös nevezők száma növelésének”

NGTT állásfoGlalás



8

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

– Miért éppen Lábatlanra esett a válasz-
tás?
– Mert ez a település ideális helyszíne volt  
– ahogyan ma is az – a betongyártásnak. 
Egy helyen volt minden: cementgyár, a 
Dunából kinyerhető víz, illetve kavics. Ez 
több mint elegendő a vasbetonelemek sike-
res gyártásához, amire ráadásul a háború 
miatt óriási igény jelentkezett. A vállalat fő 
profilja a kezdetektől fogva az előre gyár-
tott vasbetonelemek és vasúti aljak voltak, 
és ez a mai napig sem változott.

– Mi történt a háború után?
– Az újjáépítés éveiben, ha lehet, még na-
gyobb szükség volt a betonra. Előre gyár-
tott vasbetonelemek kellettek mindenhez, 
épületekhez, vasútépítéshez. Az állam ve-
zényelte újjáépítés megkövetelte a „saját” 
vállalatot, így 1948-ban Vasbeton Rt. néven 
államosították a gyárat. A fejlesztések ered-
ményeként 1952-ben munkásszálló, majd 

1954-ben lakótelep épült az idetelepülő 
munkavállalók számára. Új termékekkel 
bővült a termelés is: 1949-ben a kisvasúti 
betonaljak, majd 1958-ban az előfeszített 
vasbeton aljak kerültek fel a palettára.
– A 60-as évek elejét az állami átszerve-
zések jellemezték. 1963-ban az Építési Mi-
nisztérium létrehozta a 12-es számú Be-
tonelemgyártó Igazgatóságot, a BVM-et, 
és hozzácsatolta a Beton és Vasbetonipari 
Művek Lábatlani Gyárát. Ekkor indultak 
a hatalmas panelépítések, óriási mezőgaz-
dasági beruházások zajlottak, így bővíteni 
kellett a kínálatot: kerítésoszlopok, kerítés-
elemek, silóelemek ezrei kerültek ki a gyár-
tásból. Az igazi nagy áttörést a híres E-jelű 
födémgerenda, áthidaló és a hozzátartozó 
béléstestek forgalmazása hozta meg. Erre 
a hőskorra – a 70-es évekre, amikor a cég 
2500 fős óriásvállalatként működött - még 
ma is sokan emlékeznek, hiszen felejthe-
tetlen látványt nyújtottak a kilométeres so-

rokban várakozó teherautók a gyár kapuja 
előtt.
– Folyamatos volt a fejlesztés. 1978-ban 
megkezdődött a közúti pályaelemek gyár-
tása, majd azt követően – Európában az 
elsők között – a vasúti átmeneti aljak és ki-
térő aljak előállítása.

– A rendszerváltás hogyan hatott a gyár 
életére?
– 1991-ben a BVM vállalatai közül szinte 
elsőként vált független 100%-ban állami tu-
lajdonú vállalattá a Lábatlani Vasbetonipari 
Rt. Két év múlva privatizálták a társaságot, 
a német építőipari óriás, a Pfleiderer cégcso-
port vásárolta meg.
– Az új tulajdonos új technológiát is hozott. 
Míg a hazai gyártók a rendszerváltás utáni 
nyitással hozzáfértek a már jól bevált nyu-
gati technológiákhoz, a Lábatlani gyár – el-
kerülve ezzel a piacvesztést – egy új, addig 
nem alkalmazott betonelem-gyártási megol-

Míg 1942-ben Amerikában a Casablanca filmbemutatója zajlik – melyben Dooly Wilson énekli a híres dalt, „As time goes 
by” –, addig Európában az emberek a második világháború borzalmait élik át. Eközben Magyarországon, egy Duna-
menti kis faluban, Lábatlanon, kilenc bátor és elszánt részvényes nagy eseményre készül: 250 ezer pengő alaptőkével 
megalapítják a betonelem gyárat – ezt a képet idézte fel beszédében Galler Károly, a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. vezér-
igazgatója októberben, ünnepi megemlékezésükön, és ezzel a gondolattal nyitottuk december eleji beszélgetésünket is 
a gyár alapításának 75. évfordulója kapcsán.

75 éves a Lábatlani Vasbetonipari Zrt.

„As time goes by” – Ahogy múlik az idő
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dást honosított meg, a pörgetett be-
ton oszlopok gyártását. Egy sor új 
termékkel álltak elő: áttört gerincű 
vasbetonoszlopok, térburkoló kö-
vek, pörgetett világítási és energia-
oszlopok. Időközben sor került a 
tárolókapacitás bővítésére is.

– Hogyan kerültek végül a  
RAIL.ONE cégcsoporthoz?
– A Pfleiderer – óriási konglomerá-
tumként – három részre választotta 
szét a csoportot. A fő profilunkból, 
a vasúti termékekből adódóan mi 
a RAIL.ONE cégcsoporthoz kerül-
tünk. A RAIL.ONE ma a világ ve-
zető vasúti pályaelem-gyártó cége.
– Folyamatosak a fejlesztések, a 
termékeinken keresztül részesei 
vagyunk szinte minden nagy be-
ruházásnak. A betonra mindenütt 
szükség van: a távközlésben, az 
energetikában, a vasútépítésben, 
a villamosításban, a mezőgazda-
ságban, a közvilágításban, az ipari 
csarnokok és a családi házak épí-
tésében is.

– Melyek a főbb termékcsoport-
jaik?
– A négy fő divíziónkat a közleke-
dési elemek, az oszlopok, a lakos-
sági és a mezőgazdasági termé-
kek csoportjai alkotják. Normál, 
átmeneti és kitérő vasúti pálya- 
rendszerek, kisvasúti aljak, sínle-
erősítések, peronszegély elemek 
tartoznak a főcsoportba.
– A beton és acél közvilágítási, épí-
tészeti, távvezetéki, felsővezetéki, 
antennatartó és reklámoszlopok, 
cölöpök mellett olyan különleges 
díszítőelem-tartozékokat is készí-
tünk, mint például a kandelábe-
rek oszlopai, csarnokok, bevásár-
lóközpontok díszoszlopai. Egyedi 
remekünk a makói magaslati ös-
vény. Az úgynevezett lombkorona 
tanösvény betonlábakon áll, így 
az ennek tetején lévő útról, a fák 
lombjai között sétálva ismerhetik 
meg az erdő világát a látogatók.
– A harmadik „lábunk” a lakos-
ságnak kínál különféle födém- és 
áthidaló gerendákat, multi tér-
elemeket és nem utolsó sorban 
transzportbeton.
– A mezőgazdaság, illetve az ipar 
számára is számos hasznos ter-
mékkel szolgálunk: silók, csarno-
kok, illetve azok támfalának ele-
mei, istállók alapjai, és kerítések 
készülnek betonból lábatlani gyá-
runk falai közt.
– De egyre ismertebbek a tet-
szőleges méretben gyártható, 

„vandálbiztosnak” mondható be-
ton utcabútoraink – fotel, kanapé, 
asztal –, a nemes adalékanyagok-
ból készült szobortalapzataink és 
a fehérbetonos díszkerítés-eleme-
ink is. Újdonságaink között olyan 
temetői homokfúvott díszkerí-
tés-rendszer is található – Bics-
kén akár már meg is tekinthető –, 
amely kereszttel, vagy csillaggal 
egyaránt díszíthető.

– Milyen ma „vasbetonosnak” 
lenni? Sokan választják ezt a 
szakmát?
– Szerencsére vagyunk még jó 
páran „vasbetonosok”. A törzs-
létszámunk 300 fő körül mozog. 
A tevékenységünkre jellemző a 
szezonalitás. Márciustól októbe-
rig egy bővített létszámú gárdával 
dolgozunk, míg a téli hónapokban 
a termelésünk alacsonyabb, így a 
dolgozóink számát is ehhez kell 
igazítanunk.
– Hogy jó-e „vasbetonosnak” len-
ni? A 75 évünk azt mutatja, hogy 
igen. Nem ritka, hogy egy-egy 
családból, egy időben több gene-
ráció is képviselteti magát a gyá-
runkban. Szép számú a 25, illetve 
40 éves törzsgárda-létszámunk is. 
Stabil a dolgozói bázisunk, vala-
mennyien környékbeliek. Igyek-
szünk megbecsülni őket, és ők 
azzal hálálják ezt meg, hogy kitar-
tanak mellettünk. Persze a fiatal-
jaink között akadnak olyanok is, 
akik elindulnak világot látni, de 
az sem ritka, hogy idővel vissza-
térnek hozzánk.

– A társaságot a rendszerváltást 
követően is magyar menedzs-
ment vezette. Ön mióta áll a tár-
saság élén?
– Hét esztendeje vagyok a cég ve-
zérigazgatója, illetve egyúttal a 
cégcsoport közép-kelet-európai 
alelnöke. Korábban is az építőipar-
ban tevékenykedtem, és amikor a 
német RAIL.ONE csoport megke-
resett, igent mondtam. Jelenleg a 
Németországtól Ukrajnáig, illet-
ve a Baltikumig – a gyakorlatban 
egészen Izraelig - tartó kelet-euró-
pai régió vezetésével bíztak meg, 
melybe beletartozik természete-
sen a lábatlani gyár is, melyet - 
mivel bázisként idehaza szeretnék 
dolgozni - személyesen irányítok, 
mint vezérigazgató.
–  Vezérigazgatói feladataim mel-
lett több szakmai, illetve érdek-
védelmi szervezetben is szere-
pet vállaltam-vállalok: a Magyar 

Gyáriparosok Országos Szövetsé-
gének megyei elnöke voltam, a Be-
ton Szövetség alelnöke, a Lábatlan 
és Környéke Vállalkozói Egyesület 
elnöke vagyok, és részt veszek a 
Vállalkozók Szövetségének mun-
kájában is.

– A vállalatot egy nagyon nehéz 
időszak után vettem át, az volt a 
feladatom, hogy rendbe tegyem, 
és újra növekedési pályára állít-
sam a gyárat. Ez azóta meg is tör-
tént. Teljesen átalakítottuk a szer-
vezetünket, ma egy fiatal, agilis 
menedzsmenttel a cégcsoport jól 
prosperáló egysége vagyunk.
– Több díjat is elnyertünk az utób-
bi évek során: az Év beszállítója 
voltunk az EON-nál, átvehettük 
Komárom-Esztergom megye Köz-
gyűlésének kitüntetését is, és a 
vevőinktől, partnereinktől is szá-
mos elismerést kaptunk. Mindez 
azt bizonyítja, hogy jó úton já-
runk. A tulajdonosaink szívesen 
fektetnek be a cégbe, elégedettek 
a működésünkkel, az eredmé-
nyeinkkel. Jól példázza mindezt a 
Kelet-Európában egyedülálló be-
ton-klimatizációs technológiánk, 
mely télen-nyáron lehetővé teszi a 
kiemelkedő minőségű betongyár-
tást.
– A tulajdonosaink tehát elköte-
lezettek a magas minőség mellett. 
Úgy illeszkedünk a magyar gaz-
daságba, hogy nem csak piacot 
akarunk szerezni, de fejlesztünk 
és foglalkoztatunk is. Kiemelt fi-
gyelmet fordítunk az innovációra 
is, ami az elkövetkező idősza-
kunkban még nagyobb hangsúlyt 
kap majd.
– Társadalmi szerepvállalásunk 
elsősorban alapítványainkon ke-
resztül nyilvánul meg. Hátrányos 
helyzetű gyermekek továbbta-
nulását támogatjuk, saját ösztön-
díjjal, illetve segítjük a környező 
iskolákat, a gyermek- és diáksport 
egyesületeket, a helyi kulturális és 
sporteseményeket.
– A „Vasbetongyár” elmúlt 75 évé-
vel már bizonyította, hogy jöhet 
bármi, összefogással, egyetértés-
sel, sok-sok munkával minden 
akadályt, nehézséget leküzdhe-
tünk. Biztos vagyok benne, hogy 
az elkövetkezendő években mind-
ezt folytatva valóra válthatjuk új 
elképzeléseinket, terveinket is.

Cseh Teréz



10

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

– Közlekedésfejlesztés-tervezés magánvál-
lalkozásként? Honnan jött ez a gondolat? 
KLE: – Közlekedésépítő mérnök vagyok. 
1997-ben úgy gondoltam, hogy a húszévnyi 
szakmai előéletem feljogosít arra, hogy lét-
rehozzam a saját családi vállalkozásom. Már 
1982-től belekóstoltam ebbe a világba, mel-
lékállásban negyedmagammal egy önálló 
gazdasági munkaközösségben dolgoztunk. 
Alapvetően a közútkezelőnél – annak kü-
lönféle szervezeteinél – voltam státuszban, 
melyet aztán 1991-től közúti igazgatóként 
vezethettem is.
– A Partner Mérnöki Iroda Kft.-ben Miklós 
volt az első alkalmazottam, már a kezdetek-
től együtt indultunk. Az első év végére már 
négyen voltunk – Musitz Róbert és Barabás 
Zsolt is csatlakozott hozzánk -, 2008-ra pe-
dig már tizenötre nőtt a létszámunk. A vál-
ság hatására csökkentek a megrendeléseink, 
ezért alkalmazkodnunk kellett az új hely-
zethez. Ma tizenegyen alkotunk egy remek 
csapatot.

– Kik a vevőik, és milyen jellegű feladato-
kat látnak el?
KLE: – Az alaptevékenységünk, a munkánk 
gerince a közlekedésépítés. Döntően terve-
zés, szakértés, műszaki ellenőrzés a felada-
tunk, de húsz év alatt készítettünk már szá-
mos települési, megyei és regionális szintű 
rendezési tervet is.
– Két évtized alatt – utána számoltam – ösz-
szesen 1421 munkát vállaltunk, és végez-
tünk el. Ez átlagosan évente 68, rendszerint 
meglehetősen komplex feladatot jelent. Ezek 
40%-a állami, 50%-a önkormányzati, 10%-a 
pedig vállalati megbízás volt.

– Tíz évvel ezelőtt számos nagyszabású 
tervről beszélgettünk. Hol tartanak, meg-
valósultak ezek?
KLE: – Valóban voltak ilyen, a megyénket 
érintő közlekedésfejlesztési feladataink, il-
letve közlekedési folyosó fejlesztéssel kap-
csolatos munkáink. Ezek egyike a Komárom 
nyugati oldalán létesítendő új Duna-híd, 

melynek munkálataiban részt vettünk több 
döntés-előkészítő tanulmánnyal. Ez a pro-
jekt már elindult, a kivitelező megkezdhette 
a munkát.
– A másik – szintén a megvalósítás stádiu-
mában lévő – egykori tervezési munkánk 
az úgynevezett 5/C „hiányzó kapocs”, a 
Gdansk-Ploče közötti közlekedési folyosó 
magyarországi része. Ezt annak idején regio-
nális közlekedésfejlesztési ügyként tanulmá-
nyoztuk. Azóta döntés született arról, hogy 
ezen a szakaszon gyorsút készül, ennek ter-
vezése már megkezdődött, és vélhetően 2023 
környékére meg is épülhet az Esztergom-
M1-es kapcsolat.

– Húsz év közlekedésfejlesztési munkáit 
szinte lehetetlen egy ilyen írásban össze-
foglalni, de mégis emeljünk ki közülük né-
hányat, amire a legbüszkébbek, vagy ami a 
legkedvesebb a szívüknek!
JMZS: – Valóban rengetem elvégzett munka 
áll mögöttünk, bármerre is indulunk, fél-

Autójukban ülve, az országutakat járva gondoltak már arra, vajon miért éppen arra mennek az utak, amerre, miért 
olyanok a kanyarok, amilyenek, hol legyen autópálya, hol jobb megoldás a gyorsút, vajon hány sáv kell ahhoz, hogy egy 
út elbírja az adott forgalmi terhelést, és hová kell zebra, járdasziget vagy épp ehhez hasonló, a közlekedést szabályozó 
eszköz? Mindez természetes számunkra, úgy, ahogy van. Az már ritkábban jut eszünkbe – nekünk most épp egy jubileum 
kapcsán -, hogy kik azok, akik útjainkat megtervezik, erről a rendről gondolkodnak, gondoskodnak. Két évtizedes, kü-
lönleges munkájukról, a közlekedéstervezésről a tatabányai Partner Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetőivel, Komjáthy László 
Endrével és Jakabházy Miklós Zsolttal beszélgettünk.

20 év közlekedésfejlesztés – 20 éves a Partner Mérnöki Iroda Kft.

„Saját” útjaikat járják

Jakabházy Miklós Zsolt és 
Komjáthy László Endre, ügyvezető igazgatók
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órán-órán belül olyan úton haladunk, ami-
nek a tervezésében valamilyen módon részt 
vállaltunk. Ha a legnagyobb projektjeinkről 
kell beszélnem, akkor itt is érdemes tíz év-
vel ezelőtt kezdeni a visszatekintést, hiszen 
akkor készült el a 10-es számú főút Dorog 
átkelési szakasza. Ugyancsak szép munka 
volt a 813-as főút – ma Győr keleti elkerülő 
néven ismert – M1-Audi gyár közötti szaka-
sza, melynek három üteméből az elsőt volt 
szerencsénk tervezni. Budapesten, a X. ke-
rület Kozma utcai új köztemető bejáratánál 
lévő körforgalom és az ahhoz kapcsolódó 
közlekedési építmények nívódíjas terveire 
ugyancsak büszkék vagyunk, mint ahogy 
az Északi-középhegységben, Ózd környékén 
haladó 23-as, 25-ös főút közelmúltban készí-
tett tanulmánytervére is.
– Az egész ország területén dolgoztunk már, 
Békésben épp úgy, mint Zalában. Sok mun-
kánk volt a környező településeken. Komp-
lett önkormányzati útépítési programokat 
készítettünk például Ácson, ahol több mint 
50, vagy Esztergomban, ahol 100-nál is több 
földutat terveztünk át szilárd burkolatú ut-
cává, de ugyan így említhetném Kisbért is, 
ahol számos tervezési feladatot oldottunk 
meg sikeresen.
KLE: – Mindenképpen kiemelném még a na-
gyobb munkáink között – ezt éppen Miklós 
tervezte - a fertődi Eszterházy kastély főbejá-
rata előtti átkelési szakaszt és annak térségét 
– itt éppen most kezdődnek meg a kivitelezé-
si munkák.
– Büszkék vagyunk még arra a tesztpályá-
ra is, amelyet a Continentalnak terveztünk 
Gyulafirátóton, illetve még ennél is komo-
lyabb kihívás volt a zalaegerszegi vezető 
nélküli gépjárművek tesztelésére létesíten-
dő komplexum, melynek koncepcióterveit 
mi készítettük. A koncepció kialakítása egy 
ilyen jellegű objektum esetében kifejezet-

ten figyelemre méltó, embert próbáló, szép 
szakmai kihívás volt. Sajnos a továbbterve-
zés lehetőségét már nem mi nyertük el, egy 
angol-magyar konzorcium vihette tovább a 
munkát. Ennek ellenére nagy szakmai büsz-
keséggel gondolunk vissza erre a projek-
tünkre.
JMZS: – Bár a legnagyobb megbízásainkat 
szedtük csokorba, de nem mehetünk el szó 
nélkül amellett, hogy a munkánk zömét a 
különféle – állami és önkormányzati – útfel-
újítások adják. Ezek közül talán a régiónkat 
érintő Tatabánya-Székesfehérvár útszakaszt 
emelném ki, melynek terveit társaságunk 
készítette.
– Végül, a feladatainkat említve szót kell ejte-
nünk a különféle kereskedelmi egységekhez, 
ipari övezetekbe beköltöző vállalkozásokhoz 
tartozó mélyépítési terveinkről is. Ezek szá-
ma is jelentős a húsz év alatt.
KLE: – A számok jól példázzák, hogy mi 
okozza a nehézséget: ha megbecsüljük, hogy 
a húsz év alatt összegezve körülbelül milyen 
hosszú útszakaszt terveztünk, akkor érzése-
im szerint valahol az 5000 kilométer környé-
kén járunk. Gyakorlatilag nem tudunk úgy 
közlekedni az országban, hogy ne a „saját” 
útjainkon járjunk.

– Pedig még a kerékpárutakról sem beszél-
tünk, holott ezen a téren is szép referenci-
ákkal rendelkeznek. Elkészült például az 
Által-ér-völgyi kerékpárút Tata-Tatabá-
nya között. Milyen érzés ezen tervezőként 
kerekezni?
JMZS: – Azt nem tudom, mert én csak futni 
szoktam rajta, de jó érzés olyan úton haladni, 
amiben a mi munkánk is benne van. Nagy 
örömünkre hamarosan egy újabb 20 kilomé-
teres szakasszal fog bővülni ez a kerékpárút 
Oroszlányig, ennek a tervezését mi végez-
tük, jelenleg folyik a kivitelezés előkészítése.

– Ugyancsak sokféle – tanulmány-, engedé-
lyezési, kivitelezési – tervet készítettünk már 
az EUROVELO6 Duna-menti kerékpárút 
Komárom-Esztergom megyei szakaszaihoz. 
Most éppen az EUROVELO Szentendre-Bu-
dakalász és a Dunaalmás-Süttő (Dunaalmás 
és Neszmély közigazgatási területe) közötti 
szakaszok tervein dolgozunk.
– De készítettünk már kerékpárforgalmi lé-
tesítményterveket Budapesten a BKK-nak is, 
úgyhogy ezen a téren valóban sok szép mun-
kát tudunk felmutatni.

– A főtevékenységük mellett más módon is 
aktív szerepet vállalnak a közlekedésfej-
lesztés-tervezésben. Melyek ezek a terüle-
tek?
KLE: – Semmiképpen sem mennék el szó 
nélkül az értékelemzések mellett. Az Euró-
pai Unióban, az Egyesült Államokban már 
régóta széles körűen használt módszer, ma 
már idehaza is kezd – legalábbis a nagyobb 
út- és vasútépítési projekteknél – megjelen-
ni. A tevékenység lényege, hogy a folyamat 
egészét áttekintve, új nézőpontokat, felveté-
seket, javaslatokat ad az értékelemző, mely-
nek eredményeként egy jobb hatásfokú, 
magasabb minőségű terv születhet, és nem 
utolsó sorban jelentős költségmegtakarítást 
érhetnek el. Ez egy rendkívül izgalmas te-
rület, mely például olyan kérdéseket tesz 
fel a projekt egyes elemeire vonatkozóan, 
hogy tényleg kell-e az az adott cél eléréséhez, 
vagy esetleg helyettesíthető-e valamilyen - 
mondjuk költséghatékonyabb – módon, vagy 
esetleg akár el is hagyható részét képezi a 
tervnek. Érdekes, színes, és rendkívül hasz-
nos munka, meggyőződésem, hogy a teljes 
folyamatba célszerű lenne beépíteni, már a 
tanulmánytervek készítésekor, majd később 
is, az engedélyezési és a kivitelezési tervek 
születésekor. 

Által-ér völgyi kerékpárút madártávlatból



12

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

JMZS: – Az értékelemzés mellett szakértői te-
vékenységet is folytatunk, rendelkezünk az 
ehhez szükséges jogosultságokkal. Ennek a 
területnek az egyik kiemelt jelentőségű sze-
lete a közúti biztonsági auditori tevékenysé-
günk, ami nem más, mint egy közlekedésbiz-
tonsági felülvizsgálata az egyes terveknek, 
illetve a már elkészült létesítményeknek. Lé-
teznek ugyanis olyan tervek, melyek minden 
tekintetben megfelelnek az aktuális jogsza-
bályi elvárásoknak, mégis balesetveszélyes 
elemeket tartalmaznak. Az ilyen útszaka-
szokat próbáljuk felderíteni, és azokat úgy 
alakítani, hogy bizonyos mértékben a veze-
tők hibáit is képesek legyünk ellensúlyozni. 
Ez a tevékenység nagymértékben képes hoz-
zájárulni a balesetek megelőzéséhez, illetve 
azok számának csökkentéséhez. Ezt felis-
merve azt látjuk, hogy a jogszabályokban is 
egyre gyakrabban szerepelnek ilyen jellegű 
előírások, legalábbis a nagyobb projekteknél.

– A Komárom-Esztergom megyei Mérnöki 
Kamara alapítója, elnökeként hogyan sike-
rült kamatoztatnia több évtizedes tapasz-
talatait? Tudtak eredményeket elérni az 
érdekképviseleti munkában?
KLE: – Gyakorlatilag az indulása óta, immá-
ron 21 éve vezetem a szervezetet. Ez idő alatt 
a mérnöki hivatásgyakorlásnak a jogosultsá-
gi rendszere finomodott. Ebben a munkában, 
a jogszabály-alkotási folyamatban tudtunk 
aktívan részt venni. A jövőt illetően bízom 
abban, hogy a tervellenőrzés intézménye 
vissza fog kerülni a tervezési folyamatokba, 
illetve, hogy a beruházás lebonyolítói tevé-
kenység, a beruházások műszaki menedzse-
lése terén sikerül majd előrelépni.
– A kamarával – függetlenül az én posztom-
tól – aktív a kapcsolatunk, a kollégáink – a 
törvényi előírásoknak megfelelően – tagjai a 
szervezetnek, Miklós pedig a Felügyelő Bi-
zottság munkájában is szerepet vállal. Kol-
légáink részt vesznek a kötelező kamarai 
képzéseken, de emellett irodánk támogatja 
a munkatársainkat a tanulásban, a másod-, 
vagy akár a harmaddiploma megszerzésé-
ben is.

– Ha már a képzésről esett szó, hogyan tud-
nak kapcsolódni a mindenkori mérnökkép-
zéshez, illetve milyen lehetőségeik vannak 
a szakember-utánpótlásra?
KLE: – A Budapesti Műszaki Egyetem, a 
Széchenyi Egyetem rendszeresen megkeresi 
cégünket azzal, hogy adjunk diplomamun-
ka-témát, vagy vállaljunk egy-egy diplo-
mamunka kapcsán konzulensi feladatokat, 
emellett rendszerint hallgatókat is fogadunk 
nyári gyakorlatra. Egyrészt szívesen kama-
toztatjuk azt az értékes tudást, amit itt, a 
mérnökcsapatunkban felhalmoztunk, más-
részt nekünk is érdekünk hogy segítsük a fia-
tal mérnökhallgatókat, hiszen alkalomadtán 
közülük kerülnek ki újabb munkatársaink. 
Mindig pártoltuk a tanulást, számos kollégát 

mi taníttatunk ki, akik a mesterképzést, vagy 
épp a szakmérnöki képesítést szerezték meg 
nálunk töltött éveik alatt, sőt olyan is akad 
közöttük, aki egyetemistaként került ide, és 
aztán itt is maradt.
– A mérnökképzést ahol csak lehet, segíteni 
kell. A mi irodánk – a maga stabil, állandó 
létszámú, összeszokott szakembergárdájá-
val – egy értékes szakmai műhely, itt mindig 
van mit ellesi, megtanulni. Ez oly annyira 
igaz, hogy míg egykoron én oktattam fiatal 
kollégáimat, ma már én tanulok tőlük. Sok-
féle, különböző habitusú ember dolgozik itt, 
ami óriási pluszt jelent egy-egy olyan nagy 
projekt esetén, mint például az említett za-
laegerszegi tesztpálya. Ahány féle ember, 
annyiféle szemlélet, annyiféle megvilágítás-
ban képes vizsgálni az adott feladatot. Ez az 
érdemi különbség egy közepes és egy egy-
személyes vállalkozás között.
JMZS: – Jelentős többletet tesz hozzá a 
munkánkhoz az is, hogy nagyszámú alvál-
lalkozóval dolgozunk együtt. Minden mun-
kánkra átlagosan 3-4 alvállalkozó jut, ez azt 
jelenti, hogy a húsz év alatt mintegy 5000 
alvállalkozói közreműködést vettünk igény-
be. Persze ennél kevesebb azoknak a száma, 
akikkel együttműködünk, hiszen egy-egy 
partnerünk több munkánkban is érintett.
KLE: – Mindehhez elengedhetetlen a precíz, 
naprakész nyilvántartás, a pontos admi-
nisztráció. Erre különösen büszke vagyok. 
Mi nem használunk nagynevű vállalatirá-
nyítási rendszereket, mégis sikerült olyan 
nyilvántartást kialakítanunk, ami naprakész-

szé teszi a társaságunkat. Bármikor – akár 
évekre visszamenőleg – képesek vagyunk 
megtalálni az anyagainkat, az éppen szüksé-
ges információt. Olyan a rendszerünk, amit 
valószínűleg nálunk jóval nagyobb cégek is 
megirigyelnének.

– Ez gondolom a kettős ügyvezetést is je-
lentősen megkönnyíti. Jakabházy úr mikor 
kapcsolódott be a cégvezetésbe?
KLE: – Ez év elejétől ügyvezető igazgatója 
a társaságnak. Úgy gondoltam, hogy itt az 
ideje lassan átadni a stafétát, és Miklóst – aki 
ugyan az elejétől kezdve végig itt volt velem, 
ismeri a munkáinkat, a folyamatainkat – mé-
lyebben is bevonni a cégvezetői feladatokba. 
2018 februárjában elérem a nyugdíjkorhatárt, 
úgy tervezem, hogy onnantól – legalábbis, 
ami az ügyvezetést illeti – visszavonulok.

– Ön tehát a jövő letéteményese. Mit gon-
dol, merre tart a szakma, milyen feladatok 
várnak önökre a következő években, évti-
zedekben?
JMZS: – Amíg a közlekedés a földön, utakon 
zajlik, nincs okunk az aggodalomra. Mun-
kánk egészen biztosan lesz, hiszen az útfel-
újítás, az útépítés egy soha véget nem érő 
folyamat. Az persze már más kérdés, hogy 
az ehhez szükséges forrásokat a mindenkori 
politika, az aktuális kormányzat majd ho-
gyan tudja előteremteni. Egy biztos, 2019-ig 
– úgy tűnik – bőven lesz feladatunk, így bi-
zakodva nézünk a jövő elé.

Cseh Teréz

Budapest Hősök tere kerékpárút átvezetés
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– Mi az a rendező elv, ami alapján eldöntik, 
hogy kisebb vagy nagyobb összeggel támo-
gatnak egy-egy közösséget, eseményt?
– Alapvető elv, hogy ott legyenek, ott tevé-
kenykedjenek ezek a szervezetek, ahol dol-
gozunk. A másik szervező erő, ami nagyon 
fontos, hogy olyan kis egyesületeket is támo-
gassunk, ahol nagyon értékes munka folyik, 
de jellegéből fakadóan nem tud akkora össze-
geket vonzani, mint mondjuk egy tatabányai 
kézilabdacsapat. Ilyen például a Forgórózsa 
Népművészeti Központ, a Szent Margit iskola, 
a Szent Borbála kórház, vagy a borsodgeszti 
református egyház, a teljesség igénye nélkül. 
Őket a munkánk, a tevékenységünk, az éle-
tünk során megismerjük, és azt látjuk, hogy 
tényleg olyan értékteremtő munkát végeznek 
a maguk területén, amit mi csak pénzzel tu-
dunk segíteni. Tehát az a tehetség, képesség, 
ami nekik megvan, az nekünk nincs. Mi egyet 
tudunk tenni, egy picit anyagilag mögéjük áll-
ni, és így segíteni a munkájukat.
 
– Ha jól gondolom, akkor ezek szívügyek? 
– A nagyobb része természetesen az. Nekem 
is van alapvetően egy civil oldalam, egy vízi 
sportegyesületet vezetek Neszmélyen, és tu-
dom, milyen nehéz forrásokat szerezni a te-
vékenységhez. Nagyon szimpatikus, amikor 
ezeknek a kis egyesületeknek a képviselői 
tényleg 20-50-100000 forint támogatás segít-
ségével akkora energiákat mozdítanak meg, 
hogy az fantasztikus.

– Van egy tervezett, elkülönített keretük erre 
a célra? 
– Amint mondtam, ezek alapvetően szív-
ügyek, és a szívnek meg nincs önálló kerete. 

Ezért inkább ha valami megfog, mindenkép-
pen mögéjük állunk.
 
– A kisebb egyesületeken túl a TAO forrá-
saikat is helyben használják fel. Mi dönt a 
támogatott látványsportágak kiválasztásá-
nál?
– Kiemelném a Grundfos Tatabánya kézilab-
dacsapatot, mégiscsak a harmadik legjobb az 
országban. Nemzetközi hírnévre is szert tett, 
az IHF kupában is rendszeresen szerepel. Ez 
egy olyan érték, olyan erő a városban, ami 
mögé szerintem a helyi cégeknek mindenkép-
pen érdemes odaállni. Ugyanakkor szívesen 
támogatjuk ott, ahol dolgozunk, a helyi futball 
egyesületeket is.

– A kultúra területén is nagy mecénásnak 
számítanak.
– A tatabányai Agora ugyanaz a kultúra, mint 
a Grundfos Tatabánya a sport területén. Hihe-
tetlen magas szintű munkát végeznek, rend-
kívül üde színfoltot hoztak a város kulturális 
életébe, mondhatnám természetes, hogy támo-
gatjuk rendezvényeiket.

– Mint mondta, személyesen is részt vesz a 
civil szféra életében.
– Az említett vízisport egyesület keretében 
22 éve szervezzük az Által-éren a Mikoviny 
Sámuel Emléktúrát a barátaimmal. Ez egy na-
gyon érdekes és szép része az életemnek. Ezt 
a munkát nagy örömünkre tavaly elismerte az 
Által-ér Szövetség is egy díjjal, és a megyei ér-
téktárba is bekerült az emléktúra. Ez azt jelenti, 
hogy nemzeti értéket teremtettünk. Köszönet 
Oláh András és Mocsi Ádám szervező társa-
imnak, ők mintegy 10 éve kapcsolódtak be a 

szervezésbe. A Mikoviny emléktúra egyéb-
ként mára az ország második legnagyobb vízi 
tömegsport rendezvényévé vált, a Kék Szalag 
balatoni vitorlásverseny után.

– Az értékteremtő helyi közösségek jövőre is 
számíthatnak Önökre?
– Ezt a diverzifikált támogatási rendszert to-
vábbra is fönn szeretnénk tartani, hogy ezek-
kel a kis civil szervezetekkel, egyesületekkel 
megmaradjon a kapcsolat. Érezzék azt, hogy a 
későbbiekben is mellettük állunk, és segítjük a 
munkájukat!

Veér

A társadalmi szerepvállalást mi úgy értelmezzük, hogyha megtisztelnek bennünket a bizalmukkal, azzal, hogy munkát 
végezhetünk egy településen, akkor az ott képződött nyereségünknek egy részét nagyon szívesen visszaforgatjuk pél-
dául a helyi sport támogatására – tudtuk meg Ercsey Árontól,  a tatabányai székhelyű Extreme-Park Környezetépítő Kft. 
ügyvezető - tulajdonosától.

Szívügyeket támogat az Extreme-Park Kft.

Az értékteremtés a fő szempont

Magyarország második legnagyobb vízi szabadidősport 
rendezvénye a Mikoviny Sámuel Emléktúra

Támogatott társaságok:

Agora Nonprofit Kft.
Bokodi-Erőmű Labdarúgó Egyesület

Borsodgeszt Református Egyházközség
Eötvös József Tehetséggondozó Alapítvány

Forgórózsa Népművészeti Központ
Komárom Városi Sportegyesület

Kőkúti Sasok DSE
Környei Sportegyesület

Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
Neszmélyi Borút Egyesület
Nyergesújfalu Kick-Box SE

Összefogás Tatabányáért Egyesület
Révalmási Tutajos Vízisport Egylet

Right Communication Kft.
Szent Borbála Kórház
Szent Margit Iskola

Tatabánya Futball Club Egyesület
Tatabánya Alkotó Művészeiért Alapítvány

Tatabányai Kézilabda Kft.
Tatabányai Röplabda Sportegyesület

Tatai Atlétikai Club
Tatai és Térségbeli Lovasélet-Fejlesztő Szövetség
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– Példa nélküli, de még inkább példa ér-
tékű hazánkban az a fejlesztési folyamat, 
amely az elmúlt évtizedben Bencs úr irá-
nyítása alatt a Hamburger Hungáriánál 
lezajlott. Foglaljuk össze röviden a leg-
fontosabb állomásokat!
– Az első, ma is működő, úgynevezett 3. sz. 
papírgépet 1976–ban indították el Duna-
újvárosban. Tíz évvel ezelőtt még azt szá-
molgattuk, bezárjuk–e ezt a régi egységet, 
hogy ezzel is csökkentsük a vesztesége-
inket. Nem ezt tettük. A fejlesztés mellett 
döntöttünk, és ennek eredményeként ez a 
bázis lett a mai modern papíripari komple-
xum alapja. Jól döntöttünk. Az eredmények 
önmagukért beszélnek.
– A sikertörténet a Prinzhorn Csoport 1990–
es belépésével, majd 2007–ben a Hamburger 
Hungária megalapításával indult. A folya-
matot az új tulajdonos törekvései és fejlesz-
tései tették teljessé: 2009 júliusában egy új 
termelőegységet adtunk át, 2016 júniusára 
pedig felépítettük saját erőművünket. A 
nagyberuházások mellett az elmúlt tíz év-
ben 6 milliárd forintot költöttünk a 40 éves, 
3–as papírgépünkre. Mára mindez Európa 
bechmarkjává, követendő példájává vált.
– De itt sem álltunk meg: 2,5 milliárd fo-
rintot fordítottunk a szennyvíztisztítónkra, 
így ma nem csak újrahasznosítható tiszta 
vizet, de több mint 10 MW–nyi biogázt, 

vagyis a gyártáshoz felhasználható ener-
giát tudunk előállítani, és visszaforgatni a 
termelésbe.
– 1,6 millió tonna anyagforgalmat bonyolí-
tunk le évente Dunaújvárosi telephelyün-
kön, a vasúti szállításon felül napi 350–400 
kamionnal. Az ehhez szükséges infra-
struktúrára 3 milliárd forintot költöttünk.
– 2009–ben – mai értékén számolva – egy 70 
milliárd forintos beruházást indítottuk út-
jára, üzembe helyezve a 7. sz. papírgépün-
ket, amire azóta további 6,2 milliárd forin-
tot költöttünk. Ezzel mára elértük a 90 km/
órás csúcsgyártási sebességet, és képesek 
vagyunk különösen vékony – úgynevezett 
könnyűfajsúlyú – csomagolóanyag–alappa-
pír gyártására is.
– Összességében 2007–2017 között több 
mint 155 milliárdot fektetett a tulajdonos a 
dunaújvárosi telephelybe, ami egyedülálló 
a magyar papírgyártás történetében.
– Persze önmagukban a beruházások még 
nem lettek volna elegendőek a sikerhez, a 
ma felmutatható eredményekhez. A jó tel-
jesítményhez ennél sokkal több kell. 

– Vegyük sorra ezeket is! Mi minden kel-
lett tehát a sikerhez?
– A párját ritkítóan nagy volumenű beruhá-
zások mellett alapvetően három fő tényező 
befolyásolta az eredményeinket. A legfőbb 

közülük a 2006–2009–es világválság volt. 
Ezekben az években kevesen mertek ko-
moly beruházásokba fogni. A Prinzhorn 
Csoport a kivételek közé tartozott. Már 
akkor hitet tett a jövő mellett, és elindította 
nagyszabású fejlesztéseit. Ma már jól lát-
szik, hogy a csomagolópapírnak – különö-
sen, ha az hulladékból készül – van piaca, 
és az ilyen típusú papírgyártás hosszú tá-
von is fenntartható.
– Ugyanilyen fontos volt, hogy a cégcsoport 
is jelentősen növekedett. Ez lehetővé tette 
az adottságok jobb kihasználását, az alap-
anyagok, a piacok logisztikai optimalizálá-
sát.
– A harmadik, talán legfontosabb tényező 
a hatékonyság volt. A jól kiválasztott beru-
házásoknak, a profi szakembergárdának 
köszönhetően a fajlagos energia, a víz–
használat, a selejttermékek minimalizálá-
sa és az időalap kihasználása tekintetében 
a szakmában egyedülálló hatékonysággal 
tudunk működni. Ez pedig versenyképes-
sé tesz bennünket. A papírgyártás ugyan-
is rendkívül energiaigényes, a gyártási 
költségeknek mintegy 25–30%–át ez teszi 
ki. Nem mindegy tehát, hogy honnan, és 
mennyiért szerezzük be az áramot. Ma-
gyarországon a vállalatok számára elér-
hető energia ára 25–30%–kal magasabb, 
mint tőlünk nyugatra. Ez versenyhátrányt 

A papírgyártás több évtizedes múltra tekint vissza Dunaújvárosban. Erre a tradícióra építve fejlesztette magyarországi 
telephelyét az osztrák Prinzhorn Csoport. A Hamburger Hungária ma Európa egyik legmodernebb, világviszonylatban is 
versenyképes gyára lett. Mindezt 25 év következetes munkájával, teljes egészében magyar menedzsmenttel, sokmilliár-
dos beruházás-sorozattal, valamint egy olyan cégfilozófiával érték el, amelynek középpontjában az értékteremetés áll. 
Bencs Attila ügyvezető igazgatóval beszélgettünk.

Európa egyik legmodernebb papírgyára működik Dunaújvárosban

Hulladékból értéket
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jelent a számunkra, amit a saját erőművel 
tudunk kompenzálni. A tavaly felavatott, 
45 milliárd forintos beruházás idén már 
teljes kapacitással működik, a környezet 
minimális terhelése mellett, ami szintén 
fontos szempont a számunkra, hiszen a 
Prinzhorn Csoport egész üzleti filozófiája 
erre az újrahasznosításra, környezetkímélő 
körfolyamatra épül. A Prinzhorn Csoport 
jelentős erőfeszítéseket tesz a minél kisebb 
ökológiai lábnyom elérésére. Beruházásai-
nál éppen ezért alapvető szempont a kör-
nyezetvédelem, az energiahatékonyság, a 
megújuló források kiaknázása, a fenntart-
ható fejlődés, az önellátás.

– Hogyan működik ez a körkörösség?
– A Csoportot három vállalat képviseli ha-
zánkban, együttműködésük egy egyedül-
álló, környezetbarát és energia–hatékony 
ipari–üzleti körfolyamatot valósít meg. Az 
újrahasznosító divíziót a Duparec képvi-
seli, mely begyűjti a papír– és egyéb hulla-
dékot, amit aztán a Hamburger Hungária 
dolgoz fel a dunaújvárosi üzemében. Kivá-
ló minőségű hullám–alappapírként kerül ki 
innen a korábbi hulladék, amiből a Duna-
pack készít első osztályú, testre szabott cso-
magolási megoldásokat. A három vállalat 
egymásra épülő működése egy teljes körű-
en integrált, hosszú távon is fenntartható, 
környezettudatos körfolyamat.
– A papír ugyanis a körkörös gazdaság 
leginkább és leggyorsabban megújítható 
nyersanyaga. Európai szinten egy év alatt 
képes akár 6 életcikluson is keresztülmen-
ni. Azaz, mielőtt végleg a komposztba ke-
rülne, évente hatszor újrahasznosítható 
ugyanaz a papírhulladék. Érdemes tehát 
szelektíven gyűjteni.

– Hol tart ma a szelektív hulladékgyűjtés 
Magyarországon?
– Bőven van még mit tennünk. Mindezt jól 
mutatja, hogy a termelésünkben felhasz-
nált hulladékpapírnak (kizárólag másod-
lagos alapanyaggal dolgozunk) mindössze 
45%–át tudjuk hazai begyűjtésből fedezni. 
Nem véletlen, hogy Magyarországon az 
egyik legjelentősebb környezetvédelmi in-
tézménynek számítunk. A nagy mennyisé-
gű hulladék újrahasznosításával kíméljük 
a természet erőforrásait, értékké alakítjuk, 
így az visszakerülhet a gazdasági kör-
forgásba. Szívesen dolgoznánk kizárólag 
hazai alapanyagból – hiszen az import 
nekünk is drágább –, de ahhoz többet kel-
lene begyűjteni. A Hazánkban keletkező 
összes, sőt annál is több papír csomagoló-
anyag újrahasznosítását biztosítjuk, és ez-
zel jelentősen hozzájárulunk ahhoz, hogy 
Magyarország teljesíteni tudja az uniós 
újrahasznosítási célkitűzéseket. Sajnos a la-
kossági szelektív hulladékgyűjtés kultúrája 
még hiányzik. Ezen sokat dolgozunk.

 – A korábban említett beruházások is je-
lentős mértékben hozzájárulnak a környe-
zet védelméhez. Itt milyen eredményekről 
beszélhetünk?
– A papírgyártás rendkívül vízigényes fo-
lyamat. A Duna vizét hasznosítjuk, majd a 
gyártási folyamat végén, a korszerű szenny-
víztisztítónknak köszönhetően ugyanolyan 
tisztán oda is adjuk vissza. Szeretnénk ezen 
a téren is élen járni, példát mutatni más ipa-
ri létesítmények számára is, mert egyáltalán 
nem mindegy, hogy egy vállalat milyen ha-
tással van a környezetére.
– Dunaújváros levegőminőségének javulá-
sához is hozzájárulunk azzal, hogy rend-
kívül korszerű erőművet építettünk mely 
országos és európai szinten is mérhető 
környezetvédelmi üzemmé tesz minket. A 
csúcstechnológiát képviselő létesítményben 
biomasszát és válogatott szilárd hulladé-
kot is képesek vagyunk elégetni rendkívül 
magas hatásfokkal, aminek eredményeként 
olyan mennyiségű hő– és villamos energia 
keletkezik, amely elegendő a gyár működé-
séhez. Az erőmű több mint egyharmadával 
csökkentette a gyár szén–dioxid–terhelését. 
A legmodernebb füstgáztisztító berendezé-
seknek köszönhetően gyakorlatilag nem jön 
kis füst a kéményünkön.

– A Hamburger Hungária a Magyar Kor-
mány stratégiai partnere, meghatározó 
piaci szereplő, számos szakmai szervezet 
munkájában is részt vesz. Hol, milyen sze-
repkörökben vállalnak feladatokat?
– A Csomagolási és Anyagmozgatási Orszá-
gos Szövetség elnökeként a csomagolósze-
rek és –gépek gyártásával, értékesítésével, 
azok logisztikai tevékenységével és kuta-
tás–fejlesztésével foglalkozó tagvállalatok 
érdekképviseleti, érdekegyeztető, szolgál-
tató és kapcsolattartó feladatait irányítom. 
E fontos szerepkört Galli Miklós úrtól, a 

Dunapack Kft. korábbi vezérigazgatójától 
vettem át, aki hasznos szakmai tanácsaival 
most is nagymértékben támogatja munká-
mat és ezzel a teljes csomagolási szektort. 
– 2016 óta látom el a Munkaadók és Gyáripa-
rosok Országos Szövetségének (MGYOSZ) 
alelnöki teendőit. A több mint 100 éves 
múltra visszatekintő szervezet 6000 kö-
zép– és nagyvállalatot, 51 szakmai és 15 
megyei–regionális szövetséget tömörít. A 
két társadalmi tisztségből adódóan számos 
jogszabály véleményezésében részt veszek, 
és lehetőségem van a hazai versenyképes-
ség és környezetvédelem érdekeinek képvi-
seletére.
– A Nyomda és Papíripari Szövetség látja 
el hazánk, illetve a magyar iparág érdek-
képviseletét az Európai Papíripari Szakmai 
Szövetségben (Confederation of European 
Paper Industries). A nemzetközi szakmai 
szervezet döntéshozó vezető testületének 
is tagja vagyok. De nem csak én képvise-
lem a szakmát a különféle szervezetekben, 
Gyurina László, a dunaújvárosi papírgyár 
korábbi, ma már nyugalmazott vezetője a 
Papír– és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 
Papíripari tagozatának alelnöke. 1966 óta - 
amióta a papírgyártásban dolgozik – tagja 
az egyesületnek. Dr. Szikla Zoltán, a Duna-
pack Kft. volt vezérigazgató–helyettese, a 
hazai papírgyártás legnagyobb szaktekin-
télye,  elnökségi tagként képviseli cégünk 
és az iparág érdekeit a Nyomda és Papíripa-
ri Szövetségben. Szikla úr készítette elő a 
Hamburger Hungária 10 éves sikertörténe-
tének eredményeit adó nagyberuházásokat, 
és ma is aktívan közreműködik a jövőbeni 
sikereink elérésében.

– További jó példa a szakmai szerepválla-
lásunkra az 1956–ban alapított papíripari 
szaklap működésének felkarolása, mely 
több évtizede közli az ipart érintő műszaki 
és tudományos eredményeket, hírt ad a leg-
fontosabb szakmai eseményekről, rendez-
vényekről, valamint a hazai és nemzetközi 
kutatásokról–fejlesztésekről. A papíripari 
cégek számának jelentős csökkenésekor a 
lap működése veszélybe került, és ebben a 
kritikus időszakban a Hamburger Hungá-
ria magára vállalta a fenntartási költségek 
döntő többségét, ezzel biztosítva a szaklap 
túlélését.
– Ugyancsak a szakma, a Prinzhorn Csoport 
által képviselt filozófia, a fenntartható kör-
forgás népszerűsítését célozta a Hamburger 
Hungária Látogatóközpont is, ahol egyúttal 
helyet kapott a hazai és a nemzetközi pa-
pírtörténeti érdekességeket bemutató pa-
pírmúzeum is. Az egyedülálló gyűjtemény 
bárki számára látogatható, a környékbeli 
oktatási intézmények tanulói pedig térítés-
mentesen tekinthetik meg a tárlatot.
– A társaság és a Magyar Papírmúzeum 
ezen túlmenően is részt vállal a környezet-

A 2016-ban átadott Hamburger Hungária Erőmű mo-
dern füstgáztisztító rendszerrel
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tudatos gondolkodásra nevelésben. Napközis 
nyári táborába 7–12 éves dunaújvárosi gyerme-
kek jelentkezhettek, akik a napi foglalkozások 
keretében változatos, kreatív – természetesen 
„papír alapú” programokon vehettek részt.

– A szakmai munka mellett a társadalmi sze-
repvállalás sem áll önöktől távol. Ezen a té-
ren mire helyezik a hangsúlyt?
– Alapfilozófiánk, hogy kizárólag a dunaújvá-
rosi, illetve környékbeli közösségi életet támo-
gatjuk. Cégkultúránk egyik legfontosabb ele-
me, hogy igyekszünk minél többet visszaadni 
a közösségnek, a munkatársainknak. A vállalat 
nem csak saját dolgozói, illetve az ő családtag-
jaik, de a térség – benne kiemelten Dunaújvá-
ros – minden lakója iránt felelősséget érez. A 
kultúra és az oktatás–nevelés támogatását 
különösen kedves kötelességünknek érezzük. 
Kiemelt figyelmet fordítunk emellett az egész-
ségügyre is, ennek jegyében járultunk hozzá 
például a Szent Pantaleon Kórház korszerűsí-
téséhez. Emellett igyekszünk kivenni a részün-
ket a sportutánpótlás–nevelés területén is.

– Ahogy említette, a sikerük egyik kulcsa a jó 
szakembergárda. Miért érdemes a Hambur-
ger Hungária–csapatában dolgozni?
– Több mint 400 főállású kollégánk van, ez-
zel Dunaújváros három legnagyobb munka-
adójának egyike vagyunk. A forgalmunkat, 
nyereségünket tekintve is a régió élvonalába 
tartozunk. A kulturált, egészséges munkakör-
nyezet, a versenyképes jövedelem, a kiemelt 
juttatási rendszer, a korszerű munkaruha, a 
kedvezményes sportolási lehetőség, no meg a 
stabilitás nálunk csak az alap. Kimondottan 
nagy hangsúlyt fektetünk a szabadidő minő-
ségi eltöltésére, a pihenésre, rekreációra. A 
munkatársak igénybe vehetik a vállalat olyan 
jóléti létesítményeit is, mint például a Baracsi 
Szabadidőpark.
– Ugyancsak nagy hangsúlyt fektetünk az al-
kalmazottaink egészségére. Az éves kötelező 
orvosi alkalmassági vizsgálatokon felül rend-
szeresek az egészségügyi szűrések is. A cég 
vezető munkatársainak, a Dunaújvárosi Szent 
Panthaleon Kórház közreműködésével, külön 
speciális menedzserszűrést is biztosítunk.

– Szeretnénk egy saját rendelőt is kialakítani, 
ahol a dolgozóink diplomás ápolók vezetésé-
vel különböző alapvizsgálatokon vehetnek 
majd részt. Emellett tervezzük egy saját fogor-
vosi rendelő, valamint egy munkahelyi bölcső-
de kialakítását is a közeljövőben.
– A biztonságot kiemelten kezeljük. Munka-
helyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási 
Rendszert működtetünk, melyet külső tanúsí-
tó céggel évente ellenőriztetünk. A kollégáink 
részt vehetnek elsősegélynyújtó tanfolyamo-

kon is, és azt is fontosnak tartjuk, hogy a pa-
pírgép kezelőfülkéjében újraélesztő készülék 
is található.
– Tűzoltóink – alaptevékenységük mellett – el-
sősegély–nyújtási feladatokat is ellátnak, ter-
mészetesen az ehhez szükséges kiemelt egész-
ségügyi képzéseket is biztosítjuk a számukra.
– A fiatalokat is szívesen segítjük. A felső– il-
letve középfokú intézményekből gyakran ér-
keznek hozzánk szakmai gyakorlatra, közülük 
a legtehetségesebbeknek nem egyszer állást is 
ajánlunk. A beiskolázás sem ritka nálunk, le-
gyen szó akár speciális képzésekről, akár má-
soddiplomáról. Természetesen nekünk is ér-
dekünk, hogy a fiatalok nálunk képzeljék el a 
jövőjüket, ehhez persze elengedhetetlen, hogy 
megismerjenek bennünket. Ezt nyílt napok 
szervezésével, gyárlátogatásokkal segítjük. 
– Végül talán a legnagyobb erősségünk, hogy 
nálunk 15 országban, 9 nyelven lehet tanul-
ni. Kimondottan nagy hangsúlyt fektet a tár-
saság a cégcsoporton belüli képzésre. Bevált 
gyakorlat a vezetők kinevelése a külföldi test-
vérvállalatoknál. Közös, angol nyelvű vezetői 
továbbképzéseken vehetnek részt a kollégák, 
akik ezt követően külföldön, a testvérvállala-
toknál vállalhatnak pozíciót, megismerve ez-
zel más országokat, kultúrákat. A cégcsoport 
arra törekszik, hogy elsősorban saját dolgozói 
közül nevelje ki jövőbeni vezetőit.  Mindebből 
persze az is következik, hogy aki mellettünk 
dönt, hosszú távú karriert tervezhet, hiszen 
mi valójában egy életpálya–modellt kínálunk 
a dolgozóinknak.

– Tavaly ünnepelték a Prinzhorn Csoport 
magyarországi jelenlétének 25. évfordulóját. 
Egyedülálló eredményeket sikerült a negyed-
század alatt felmutatni. Merre tovább?
– Nem dőlhetünk hátra. A világ, a piaci igé-
nyek folyamatosan változnak, mindig van 
hová fejlődni. Csak jó, végrehajtható beruhá-
zási tervek kellenek, melyek mentén biztosí-
tani lehet a folyamatos és fenntartható fejlő-
dést. A Prinzhorn Csoport rendelkezik ilyen 
tervvel. A 2030–ig szóló átfogó stratégia már a 
papíripar jövőjéről szól, tehát továbbra is dina-
mikus bővülésre készül a Prinzhorn Csoport 
a közép–kelet európai térségben, így Dunaúj-
városban is. Újabb papírgépet tervezünk – 93 
milliárd forint értékben –, amivel a jelenlegi 
700 ezer tonna éves termelési kapacitásunkat 
közel 1 millió tonnára növelhetjük. Az elkép-
zeléseink között szerepel továbbá a magasabb 
minőségű, mázolt fehér csomagolópapírok 
előállítása is – ehhez egy 30 milliárd forintos 
beruházás szükséges –, és konkretizálódott 
már egy újabb erőmű építése is, melyben a vá-
logatókból származó hulladékok elégetésével 
újabb energiaforráshoz juthatnunk. Ez is egy 
30 milliárdos beruházást jelent majd.
– Nincs megállás tehát. Töretlenül fejlesztünk, 
fejlődünk tovább, szem előtt tartva alapvető ér-
tékeinket, magunk elé tűzött céljainkat.

Cseh Teréz

Tradíció, 
minőség,  
tisztesség
A Hamburger Hungária és a 
Prinzhorn Csoport osztrák csalá-
di vállalkozás. A vállalat gyökerei 
1853-ig nyúlnak vissza, amikor a 
Prinzhorn család egyik őse, Wilhelm 
Hamburger elindította a papírgyár-
tást az alsó-ausztriai Pittenben, és 
megalapította a vállalatot, mely ké-
sőbb a Prinzhorn Csoporttá fejlődött. 
Ennek tagjai – így a dunaújvárosi 
Hamburger Hungária is – nevükben 
a 6 generációval korábbi alapítónak 
tisztelegnek.
A vállalatvezetés üzleti filozófiájának 
középpontjában a legmagasabb mi-
nőségű termékek létrehozása mellett 
a tisztességes, átlátható és fenntart-
ható működés áll. A Csoport hazai 
üzemei is ennek szellemében végzik 
munkájukat. A Hamburger Hungá-
ria Dunaújváros egyik legzöldebb 
ipari létesítményeként több száz – a 
városban, illetve környékén élő – pol-
gárnak, valamint számos alvállalko-
zónak biztosít tisztes megélhetést, és 
nem utolsó sorban közel 1 milliárd 
forint éves helyi jellegű adóval járul 
hozzá a település fejlődéséhez.
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A nyertes partnerek képviselőit Schmidt 
Csaba polgármester, Bencsik János or-
szággyűlési képviselő, Kupi Gábor, a város 
újonnan alapított tömegközlekedési cégé-
nek, a T-Busz Kft.-nek az ügyvezetője és dr. 
Hidas János, a T-Szol Zrt. elnöke fogadta a 
T-Szol Zrt. székházában.
A járművek érkezésével 20 évet meghaladó 
átlagéletkorú buszokat tud végre lecserél-
ni az önkormányzat új, nulla kilométeres 
járművekre. A változásnak számos előnyét 
élvezhetik hamarosan az utasok. Nem kell 
ezentúl majd telente vacogni a járatokon, 
nyáron pedig forróságban utazni, hiszen 
a buszok mindegyike légkondicionált 
lesz. Az alacsony padlónak köszönhető-
en a gyermekek, a babakocsival közlekedő 
anyukák és az idősek számára könnyebbé 
válik a fel- és leszállás, mozgáskorlátozott 
társaink pedig rámpa segítségével tudnak 
majd feljutni rájuk.
Az alacsony zaj- és károsanyag-kibocsá-
tású autóbuszoknak köszönhetően ráadá-
sul a helyi közösségi közlekedés nem csak 
komfortosabbá, de jócskán környezettuda-
tosabbá és fenntarthatóbbá is válik, egész-
ségesebb környezetet teremtve az itt élők 
számára.
A modern közösségi közlekedés igényeit 
maximálisan kiszolgáló négy új zéró emisz-
sziós, tisztán elektromos meghajtású busz 
érkezésével új korszak nyílik Tatabánya 
tömegközlekedési életében, hiszen város-
unkban először találkozhatunk majd zöld 
rendszámos autóbuszokkal. A kiemelten 

környezetbarát, jóval kevesebb üzemeltetési 
költséget felemésztő járműveket az Ikarus 
Egyedi Kft. biztosítja majd. A 8 méteres, 44 
férőhelyes Modulo 68 E utastere szinte telje-
sen alacsonypadlós, magas utazási komfor-
tot biztosít. Óvja a környezetet, üzemelteté-
si költségei pedig alacsonyak. A különleges 
ajtóelrendezésű, a megnövelt tengelytávú, 
teljesen kompozit könnyűszerkezetes ön-
hordó karosszéria teljes mértékben magyar 
fejlesztés. Az eredmény magáért beszél: egy 
teljesen újszerű busz, amit öröm használni 
és gazdaságos üzemeltetni. A buszokból 
kellemes kilátás nyílik a nagyméretű abla-
kokon keresztül. Beszállni tágas ajtókon le-
het, az utastérben pedig semmi sem gátolja 
a zavartalan utas-áramlást.
A 23 szólóbuszt a győri Kravtex Kft. szál-
lítja majd, melyek közül húsz jármű „klasz-
szikus” 12 méteres, 72 férőhelyes, míg a 
fennmaradó három 13 méter hosszú és 78 
férőhelyes lesz. Az utóbbi fajta, hosszabb 
szólóbusz változatot nemrégiben mutatták 
be a nagyközönségnek, melynek előnye, 
hogy szükség esetén, például csúcsidőn 
kívül ki lehet velük váltani akár a csuklós 
buszokat is, gazdaságos üzemeltetés mel-
lett. A plusz egy méteres hossz elősegíti a 
befogadóképesség maximalizálását, miköz-
ben nem korlátozza a jármű mozgását a bel-
városi útvonalakon sem. A magyar Econell 
CiTY a vezető gyártók termékeivel is felve-
szi a versenyt. Növelt hosszával, könnyű 
vázával, nagy teherbírású futóműveivel és 
egyedülálló belső térkoncepciójával a gyár-

tók elérték, hogy kategóriája egyik leggaz-
daságosabb, kiemelkedő kapacitáskínálatú 
járműve legyen. 10-15%-kal kevesebb üzem-
anyagot használ fel, vételára, valamint pót-
alkatrész költsége pedig kedvezőbb a kül-
földi vetélytársakénál.
A tizennégy 18 méteres csuklós buszt a 
MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.-től 
szerzi be a város. A MAN Lion’s City típus 
109 férőhelyes. 2015-ben kiérdemelte „Az év 
MAN busza” kitüntetést. Megfelel az Euro 
6 károsanyag-kibocsátási szabvány előírá-
sainak, és rendelkezik a „Blauer Engel” (kék 
angyal) környezetvédelmi minősítéssel a 
„schützt UMWELT und GESUNDHEIT” 
(óvja a KÖRNYEZETET és az EGÉSZSÉGET) 
kiegészítéssel. A MAN Lion’s City buszok a 
hatékonyság és a gazdaságosság terén is új 
mércét állítanak fel.
A megnövelt utaskapacitásnak és a lényege-
sen csökkentett üzemanyag-fogyasztásnak 
köszönhetően még költséghatékonyabban 
jár a városi busz. A belső tér színvonalasan 
kialakított. Ergonomikus ülések gondos-
kodnak a láb kényelmes elhelyezéséről, a 
fényáteresztő harmonikaelemek növelik a 
világosságot. Az ajtóknál, valamint a köz-
lekedőfolyosón a padlószint különösen 
alacsony az egyszerű fel- és leszállás ér-
dekében. A klímaberendezések az eddig 
alkalmazott modellekhez viszonyítva jó-
val halkabbak és hatékonyabbak, ráadásul 
könnyebbek, kevesebb energiát igényelnek, 
és egyszerűbb karbantartani is őket.

to

Modern és magyar autóbuszok járhatják január 1-jétől Tatabánya útjait. Sikeresen lezárult ugyanis a 41 új, alacsony-
padlós és klimatizált busz beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárás, így elérkezett az ideje az adásvételi szerződések 
aláírásának.

Megújul a tömegközlekedés Tatabányán

Modern város, modern buszpark
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- Erről a témáról rengeteget lehet beszélni 
– mondta Szűcs Attila -, hiszen számos te-
rületen bizonyítjuk a környék és a tágabb 
környezetünk iránt érzett felelősségünket. 
Támogatjuk például a labdarúgást, no nem 
azért, mert most ez trendi, hanem azért, mert 
szeretem ezt a sportágat. Én is fociztam vala-
mikor, sőt tagja voltam az egyetemi váloga-
tottnak is. A komáromi csapat mellé is oda-
álltunk, amikor a másodosztályban (akkor ezt 
nevezték NB-I-nek) szerepeltek, sőt elnökségi 
tagságot is vállaltam az egyesületben. Sajnos 
ez egy kérészéletű dolog volt. Jelenleg a dadi 
focit támogatjuk, és harmadik éve névadó 
szponzorai vagyunk a megyei másodosztály-
nak, ami Eurotrade Liga néven fut. Itt nyilván 
a tömegsport jelleg a legfontosabb, hogy az 
emberek egészségesen éljenek, mozogjanak, 
mert anélkül a mai világban nehéz helytállni. 
Nagyon sok fontos ügy, és támogatásra szo-
ruló intézmény vagy projekt van, ha mindent 
és mindenkit nem is tudunk segíteni, de elég 
sok dolog mellé odaállunk, például legutóbb 
a banai óvoda fejlesztését támogattuk.

- Az anyagi jellegű juttatások mellett rendkí-
vül fontosnak tartom a szellemi, művészeti 
értékek megismertetését. Ennek legeklatán-
sabb példája a december nyolcadikán, az 
Eurotrade Galériánkban megnyílt Soli Deo 
Gloria című csoportos művészeti tárlat, mely 
mellett megtekinthető a „Reformáció 500” el-
nevezésű roll-up kiállítás is. Tehát ez is egy 
olyan arca a cégcsoportnak, amely nem arról 

szól, hogy pénzt hozzon, hanem értéket mu-
tasson fel, és közvetítsen a társadalom, vagy 
azon emberek felé, akik az ügyfélkörünkbe 
tartoznak. Én a vállalkozásomat műtárgy 
kereskedelemmel kezdtem, és ez a szerelem, 
hobbi megmaradt az elmúlt 27 év során is, 
így rendszeresen szervezünk kiállításokat. 
Ezzel kapcsolatban már egy másik tárlatról 
is be tudok számolni, ami az Agorában lesz 
Tatabányán, és 2018.03.23-án, 17:00 órakor 
nyílik. Ez a saját, és az egyik barátom tulaj-
donát képező anyag erdélyi képzőművészek 
keresztút ábrázolásait mutatja be, valószínű-
leg „Két keresztút” címmel. Művészet címén 
sok mindent összehordanak a mai világban, 
én azt tartom értéknek ebben, ami nem öncé-
lú, nem a művész kifacsart életérzését - hogy 
fáj neki az élet – takarja, hanem valami nemes 
gondolatot mutat fel. Ezért ezek elsősorban 
keresztény identitású alkotók keresztény te-
matikájú művei. Ilyeneket gyűjtöttem még 
kezdő műtárgykereskedő koromban is a 80-as 
években. Van egy kiállításra való anyagom 
belőlük – bár sokat eladtam –, témája, címe 
„Isten élmények a késő Kádár-kori magyar 
képzőművészetben” lehetne.

- Elindítottunk egy filmklubot is tavaly évvé-
gén, mely az ügyféltalálkozók tartalmasabbá 
tételét szolgálja. Az Aréna Plázában kibérel-
tünk egy multiplex mozit, és levetítettük Kol-
tai Gábor „Adjátok vissza a hegyeimet” című, 
Wass Albert életművét bemutató filmjét. 
Közönségtalálkozó is volt a rendezővel, aki 

nagyon jó barátom. Utána egy vendégség ke-
retében elbeszélgettünk az ügyfelekkel. Idén 
a „Horthy Miklós, a kormányzó” című filmet 
szerettük volna levetíteni, de annyira sűrű 
volt az év, hogy sem tavasszal, sem ősszel 
nem találtunk időpontot a vetítésre. Minden-
képpen szeretnénk a filmklubot jövő tavasz-
szal folytatni, hogy bemutassuk a közelmúlt 
irodalmi, történelmi és politikai nagyságait, 
akik nem kapnak olyan mértékű rivaldafényt, 
ami szerintem megilletné őket.  

- A másik vesszőparipám - szintén ebbe a sor-
ba tartozik - a történelmi ismeretterjesztés. 
Van egy Dadi Polgári Kör nevű baráti társasá-
gunk, mely több mint 15 éve működik a helyi 
kulturális közéletben. Nagyon sok kezdemé-
nyezésünk volt, ami mára hagyománnyá vált: 
polgári bál, borverseny, sok egyéb más ren-
dezvény. Tavaly indítottuk el a Márton-napi 
bormustrát és libavacsorát. Ezeket az alkalma-
kat is összekötöttük értékközvetítéssel. Nem 
csak eszünk-iszunk, hanem tavaly például 
megemlékeztünk a Szent Ferenc évről, és az 
ő életéről, munkásságáról tartott előadást Vi-
segrádi József barátom Tatabányáról. Idén én 
vállaltam el, hogy Márton-napkor bemutatom 
gróf Tisza Istvánt, hiszen éppen jövőre lesz 
halálának 100. évfordulója. A kommunisták 
által meggyilkolt államférfi kimagasló politi-
kai életművet tudhat maga mögött, és olyan 
személyes kvalitásokkal rendelkezett - nyil-
ván rengeteg hibával, mint minden ember –,  
hogy minden mai politikusnak mérce lehet. 

A kisigmándi székhelyű Eurotrade Kft.-nél a nap "25" órájában „maguk körül pörögnek”, tehát az üzleti élet törvénye-
inek szeretnének megfelelni, és pénzt keresni. Történetük 27 éve alatt még sosem voltak veszteségesek, de soha nem 
feledkeztek meg arról sem, hogy kötelezettségeik vannak a társadalmi szerepvállalás területén – tudtuk meg Szűcs Attila 
ügyvezető – tulajdonostól.

Társadalmi szerepvállalás az Eurotrade Kft.-nél

Nagyon fontos a személyes példamutatás
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Nem véletlenül került vissza a Kossuth tér 
északi homlokzatára a Tisza-szobor.

- Cégünk – ami nem meglepő az elhangzottak 
tükrében – egyházi ügyeket is támogat. Példá-
ul a Magyar Református Jövőért Alapítványt, 
mely elsősorban a dadi református gyüleke-
zet hitéleti céljaihoz, programjaihoz, valamint 
a szintén Dadon működő református általá-
nos iskola működéséhez biztosít rendszere-
sen anyagi támogatásokat, és ettől kicsit széle-
sebb kitekintésben egyházmegyei projekteket 
is felvállal. Ilyen volt idén az egyházmegyei 
presbiteri konferencia, amit a Magyar Refor-
mátus Jövőért Alapítvány kezdeményezett, és 
finanszírozott. Még az átkosban, a 80-as évek 
végén hoztuk létre a Mándi Márton István Pá-
pai Református Kollégiumi Alapítványt, mely 
a pápai kollégium újraindítását tűzte ki célul. 
Nagyon sokat dolgoztam a nemes célért, és 
nagyon sok pénzt összeszedtem. Az alapítás-
kor én voltam az legfiatalabb tag, most meg 

én vagyok a legidősebb. Hiába, eltelt több 
mint 30 év. Hirdettünk egy pályázatot a pá-
pai diákoknak, mely a reformáció 500 évére 
emlékezett, „Mai reformátorok – Kövy Zsolt” 
címmel. Ugyanis nemcsak régi, hanem a mai 
kornak is megvannak a reformátorai, és ilyen 
Kövy Zsolt nagytiszteletű úr, aki tudós lel-
kész volt, mert amellett, hogy a Pápa környéki 
kis gyülekezeteket pásztorolta, a Dunántúli 
Egyházkerület gyűjteményeinek igazgatója, 
az iskola visszaszerzésekor és utána is an-
nak egyik motorja, és Pápa alpolgármestere 
volt az MDF kormány alatt. A szeptemberi 
iskolakezdéskor hirdettük meg a pályázatot, 
és éppen most utaltunk át 200 ezer forintot a 
győztes munkák díjazására.
   
- Jómagam nagyon sok tisztséget vállalok 
a közegyházban, minden ellenszolgáltatás 
nélkül. Zsinati tisztségeim is vannak bőven. 
Választott tag vagyok a zsinatban - ami egy 
parlament, az egyház törvényhozó testülete –,  

ott az egyházmegyét képviselem, de bevá-
lasztottak a zsinati tanácsba már a legelejétől, 
és tagja vagyok az oktatási bizottságnak is, 
két iskola alapításában is részt vettem már. Az 
egyház jelöltjeként kerültem a Nemzeti Gaz-
dasági és Társadalmi Tanácsba (NGTT) 2013-
tól, ahol a történelmi egyházak 1-1 képviselője 
is tagja ennek a legmagasabb szintű, érdek-
egyeztetést megvalósító grémiumnak. A mó-
dosított törvény szerint félévenként más-más 
oldal adja az elnököt. Ebben a félévben az 
egyház adta, és így lettem én a NGTT soros 
elnöke. A hat hónap alatt két állásfoglalást 
is sikerült megalkotni, elfogadni, amiből az 
egyik nagyon fontos, és akár történelmi jelen-
tőségű is lehet. Ez a nemzetpolitikáról hozott 
határozat, amely azt a közös nevezőt, nemzeti 
minimumot határozza meg, amiben a magyar 
közéletben résztvevő vagy részt venni akaró 
társadalmi-politikai szervezeteknek egyet 
kell érteni (lásd mostani lapszámunk 6. olda-
lát). A másik állásfoglalás a népegészségügyi 
szűrések fontosságáról szól.

- Van néhai Kálmán Attilának – aki amellett, 
hogy a pápai és a tatai református gimnáziu-
mot is vezette, és oktatási államtitkár is volt – 
egy nagyon jó mondása: csak a döglött halak 
úsznak az árral, a nemes hal mindig az árral 
szemben úszik. Azt is szokta mondani, hogy 
a mai fiataloknak nem azért nagyon rossz a 
helyzete, mert nincsenek példaképeik, hanem 
mert mi vagyunk azok. Éppen ezért felelős-
ség családapának, és egy gyülekezetben pres-
biternek lenni, polgári kört vezetni, tisztséget 
vállalni bárhol, és irányítani egy ilyen nagyra 
duzzadt cégcsoportot is. Érezhető talán, hogy 
én nagyon fontosnak tartom a személyes pél-
damutatást minden területen. Ugyanakkor 
én is emberből vagyok, az Isten törvényeit 
sokszor áthágó bűnös ember, de az én koordi-
nátarendszeremben a nagyság egyik nagyon 
fontos jellemzője az alázat. Amellett, hogy 
sokan biztos nagyképűnek tartanak, próbá-
lok alázatos ember maradni, és ebben példát 
mutatni a családban, a közösségben, a mun-
kahelyen. Sokat beszélgetünk a Református 
Kulturális és Közéleti Műhely összejövete-
lein, Budapesten – ez a műhely a református 
értelmiséget fogja össze, és egy nagyon szűk, 
zárt grémium –, például a református identi-
tásról. Ott is elmondtam: annak, hogy valaki 
keresztényként vesz részt a közéletben, vagy 
a cégét így vezeti, nem abból kell látszania, 
hogy a mellét veri, hogy én milyen jó ember 
vagyok.  Ezt nem szavakkal, hanem cseleke-
dettekkel kell bizonyítani. Úgy csinálni az 
üzleti életet, hogy abból érződjön: ez nem 
ugyanolyan akar lenni, mint a többi, hanem 
picit más. Isten nem csak a templom falai kö-
zött működik, ugyanúgy ura a történelemnek, 
a mindennapoknak, a gazdaságnak és a pénz-
nek is. Éppen ezért próbálom ezeket a törvé-
nyeket a gazdasági életben is megvalósítani, 
kisebb-nagyobb sikerrel.

Veér Károly
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Török László köszöntőjében kiemelte, fon-
tosnak tartja ünnepélyes módon lezárni 
az olyan hosszabb ideig tartó, nagy erőfe-
szítést igénylő képzéseket, mint amilyen 
a most véget ért OKJ-s gyártósori gépbe-
állítói tanfolyam volt. Több tekintetben is 
egy rendkívüli képzésről beszélhetünk: a 
rendszerint 2-3 éves, 960 órás tananyagot 
intenzív módon, csupán egyetlen év alatt 
sajátították el a kollégák. Az oktatás mun-
ka mellett, péntek délutánonként és szom-
baton folyt. Rengeteg szabadidőt kellett 
tehát feláldozniuk, mind az oktatóknak, 
mind a hallgatóknak. Egyedülálló volt a 
képzés a tekintetben is, hogy az egy ösz-
szefogás eredményeként jöhetett létre. A 
Komárom-Esztergom megyei Kormányhi-
vatal közel 7,5 millió forinttal járult hozzá 
a kitűzött célhoz, az Edutus Főiskola, ok-
tatóin keresztül, az elméleti tudást adta 
a projekthez, míg a szakmai gyakorlatot 

a Tatabányai Szakképzési Centrum és a 
Grundfos biztosította.

A vállalatvezető arra is rámutatott, hogy 
milyen nagy szerepet játszanak a dolgo-
zók kompetencia-fejlesztésében, karri-
erjében az ilyen jellegű képzések, illetve 
az ahhoz kapcsolódó gyakorlati mentor 
programok. A dolgozók tanulási, fejlődési 
lehetőségének biztosítása mellett a vállalat 
dinamikus növekedése is megköveteli az 
ilyen jellegű oktatást, mert a kitűzött célo-
kat magasan képzett szakemberek nélkül 
lehetetlen lenne megvalósítani.

Török László kérdésünkre elmondta, az 
ilyen jellegű humánfejlesztést már csak 
azért is szívesen támogatja a Grundfos Ma-
gyarország Kft., mert hatására nem csak a 
dolgozók szakmai tudása, de a céghez való 
ragaszkodása, lojalitása is növekszik. A 

kollégák – miután egy éven át iskolatársak 
voltak – egy összeszokott, egymást segítő 
csapattá válnak, még akkor is, ha a gyáron 
belül különböző területeken dolgoznak. 
Mindez felért tehát egy jó csapatépítő tré-
ninggel is.
A Grundfos eddigi tapasztalatai rácáfol-
nak azokra is, akik nem igazán hisznek 
a mai fiatalokban. Török László szerint 
igen is nyitottak, a változások, a fejlődés 
tekintetében talán még türelmetlenebbek 
is, mint a régiek voltak. Erre a türelmet-
lenségre építve, azt pozitív értelemben 
kihasználva – éppen ilyen jellegű képzé-
sekkel, mint ez a mostani –, elérhető, hogy 
a dolgozók hosszú távon a Grundfosban 
gondolkodjanak.
A fiatalok érdeklődését, hozzáállását jól 
tükrözi az is, hogy a képzésekre minden 
alkalommal sokszoros a túljelentkezés. A 
résztvevők eredményei pedig azt mutat-

Komoly összefogás eredményeként tizenöt Grundfos dolgozó vehette át gyártósori gépbeállítói OKJ-s oklevelét novem-
ber utolsó napjaiban Tatabányán, a Grundfos előadótermében. A sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepélyes bizonyít-
ványosztáson a képzés valamennyi szereplője képviseltette magát. A Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Fog-
lalkoztatási Főosztálya részéről Hajasné dr. Hertelendi Valéria főosztályvezető, az Edutus Főiskolától dr. Szaniszló Gábor 
felnőttképzési igazgató volt jelen, míg a Grundfos Magyarország Kft.-t Török László ügyvezető igazgató, valamint Urbán 
Anita HR igazgató képviselte, és természetesen a tizenöt frissen végzett ünnepelt.

Mintaértékű partnerség a vállalati belső képzésben

Bizonyítványosztás a Grundfosban



Hajómotorok a Suzukitól
Esztergom - A Magyar Suzuki Zrt. hajómotoros 
üzletága sajtótájékoztató keretében mutatta be 
a márka legújabb innovatív technológiai meg-
oldásait, foglalta össze nemzetközi történetét és 
üzleti eredményeit, valamint ismertette a hajó-
zási termékekkel kapcsolatos további céljait. Az 
eseményen a vállalat magyarországi pénzügyi 
partnereként a Merkantil Bank Zrt. is jelen volt, 

illetve bemutatkozott az egyedi újításairól ismert 
Flaar Mérnöki Tervező és Szolgáltató Kft. is, aki-
vel a Suzuki hajózási üzletága 2 éve együttmű-
ködési megállapodást kötött.

ÁtadtÁk a Bd új gyÁrÁt
Tatabánya - A tatabányai ipari parkban átad-
ta új gyárát az amerikai Becton, Dickinson and 
Company (BD) globális orvostechnológiai vál-
lalat. A hatmilliárd forintos beruházással épült 

üzemben gyógyászati termékek előállításához 
szükséges immunológiai és sejtbiológiai kuta-
tási reagenseket gyártanak - mondta a létesít-
mény átadása előtt a társaság Európáért és Af-
rikáért felelős alelnöke.

CSíkSzeredai diÁkok FeHérvÁron 
Székesfehérvár - A csíkszeredai Szent Anna 
Speciális Szakiskolából érkeztek diákok Szé-
kesfehérvárra, az Arany János Óvoda, Általá-
nos Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola 
és EGYMI vendégeként. A fiatalok és tanáraik 
látogatást tettek a Városházán, ahol Mészáros 
Attila alpolgármester köszöntötte őket az Ön-
kormányzat nevében.

új meSterSzak a CorvinuSon
Székesfehérvár - Az elmúlt évek példáját kö-
vetve, tovább bővül Székesfehérvár felsőokta-
tási képzéseinek kínálata. A szakok 
többségét ráadásul a duális képzésben 
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ják – példaként a 15 főből 9 jeles ered-
ménnyel végezte el a most véget ért 
tanfolyamot –, hogy komolyan veszik 
a tanulást, megbecsülik a lehetőséget. 
Nagyon jók tehát a tapasztalatok, ma 
már  több száz főre tehető azok száma, 
akik a Grundfos belső képzésein sike-
res vizsgát tettek, és OKJ-s bizonyít-
ványt vehettek át  – zárta gondolatait az 
ügyvezető igazgató.

Az Edutus Főiskola részéről dr. Sza-
niszló Gábor köszöntötte a frissen 
végzetteket. A felsőoktatási igazga-
tó rávilágított, hogy gyorsan változó 
világunkban tudásunk is gyorsan 
amortizálódik, ezért elengedhetetlen 
a folyamatos tanulás, tovább- vagy 
átképzés.
Hazánk foglalkoztatási mutatói ma 
már világviszonylatban is figyelem-
re méltóak – hasonlóan gazdasági 
növekedésünk üteméhez –, ám van 
még hová fejlődnünk. Versenyképes-
ségünk tekintetében jó, ha középme-
zőnybe sorolják hazánkat, és egyre 
nagyobb problémát okoz a szakkép-
zett munkaerő hiánya. Mindez meg-
erősíti, hogy a felnőttképzés – melyre 
az Edutus Főiskola nagy hangsúlyt 
fektet – egyre jelentősebb szerepet tölt 
be a gazdaságban.

Dr. Szaniszló Gábor arra is felhívta a 
figyelmet, hogy a közép- és felsőfo-

kú képzés között egyre inkább elmo-
sódnak a határok. Magas elvárások 
jellemzik a középfokú szakember-
képzést, így az itt elérhető tudásszint 
súrolja a felsőfokú intézmények által 
nyújtott lehetőségeket. Ráadásul a 3,5-
4 éves magasabb szintű képzés helyett 
a középfokú OKJ-s tanfolyamok vi-
szonylag gyorsan elvégezhetőek. Nem 
ritkán diplomások is visszaülnek az 
iskolapadba egy-egy OKJ-s képzésre, 
ezzel biztosítva piacképes tudásukat. 
Egyre inkább előtérbe kerülnek tehát 
a rövid távú képzési programok.

A középfokú képzések emellett egy-
fajta bázist is „termelnek” a felsőfokú 
intézmények számára. A sikeresen 
– viszonylag gyorsan – megszerzett 
tudást néhány évig a gyakorlatban is 
kamatoztatják, majd sokan közülük a 
felsőfokot is megcélozzák. Így két lép-
csőben, fokozatosan haladva sokkal 
könnyebb az érettségi után – esetleg 
jó pár év kihagyással – visszaülni az 
iskolapadba, és sokkal könnyebb a 
továbbtanulás gondolatával is megba-
rátkozni – fejtette ki álláspontját kérdé-
sünkre dr. Szaniszló Gábor.
Az bizonyítványosztást követően a 
Grundos ünnepi ebédre invitálta az 
esemény részvevőit, ezzel is jelezve 
dolgozói felé megbecsülésüket, elis-
merésüket.

-réz F
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- Mi az oka ennek az elkötelezettségnek?
- Egyrészt munkatársaink mintegy 80%-a 
helybéli, és ha azt vesszük, hogy most már 
1100-an vagyunk, akkor 8-900 főről beszé-
lünk. Ha az ő családtagjaikat is számoljuk, 
akkor több ezer ember kapcsolódik vala-
milyen szinten hozzánk. Nem beszélve a 
beszállítókról, vállalkozókról, velük együtt 
még több embernek adunk munkát, és ko-
molyan beágyazódtunk az itteni társadalmi, 
civil és egyéb életbe. Már rögtön az elején 
eldöntöttük, hogy melyek legyenek azok a 
fő irányok, ahol aktívan szeretnénk közre-
működni.

 - Vegyük sorra ezeket!
-  Alapvető érdekünk a középszintű és fel-
sőfokú oktatás támogatása, befolyásolása, 
hiszen szakemberekre van szükségünk. Na-
gyon régen kapcsolatban állunk az Edutus 
Főiskolával, mi voltunk az első szorgalma-
zói annak, hogy legyen felsőfokú műszaki 
képzés Tatabányán. Folyamatosan vannak is 
kollégáink, akik elsősorban levelezőként ta-
nulnak az Edutuson, számuk az elmúlt idő-
szakban meghaladta a tíz főt. Van évente 5-6 
ösztöndíjasunk is, ők rendszeresen jönnek 
gyárlátogatásra, és időnként leülünk velük 
beszélgetni. Többen itt töltik nálunk a gya-
korlatukat is. Éppen ezért támogatjuk is a 
főiskolát különböző dolgokkal. Apróságnak 
tűnik, de számukra fontos az, hogy például 
folyóiratokat vásárolunk, számítógépeket 
adományozunk nekik, emellett a rendezvé-

nyeiket is szponzoráljuk. Külön megemlí-
teném, hogy az évek óta általuk szervezett 
World Robot-X versenyeit is minden évben 
támogatjuk. A középszintű iskolákkal is 
kapcsolatban vagyunk, társultunk a Péch 
Antallal és a Bánkival is, őket is támogatjuk 
csakúgy, mint a Stúdium Közalapítványt, 
melynek benne is vagyok a kuratóriumában.

- A kulturális vonalon is jelen vagyunk, fon-
tosnak tartjuk, hogy helyi rendezvényeket, 
eseményeket támogassunk. Idén zajlott a „Jó 
szerencsét Emlékév”, melyhez komoly ösz-
szeggel, 5 millió forinttal járultunk hozzá. 
Többek közt egy nagyon értékes és szép, a 
felújított ligetben átadott Királdi Herz Zsig-
mond, a MÁK Zrt. egykori vezérigazgatója 
mellszobrának létrejöttét is mi szponzorál-
tuk. Az üvegipar ugyan nem bányászat, de 
úgy gondoljuk, hogy erős a kötődés a dolgo-
zóink részéről, és még vannak olyan kollé-
gák, akik maguk is dolgoztak bányában, én 
magam is ott kezdtem 85-ben a karrieremet. 
Támogatjuk az Agora különböző rendezvé-
nyeit, és van a Dallam Alapítvánnyal is rend-
szeres együttműködésünk. Nemrég voltak 
Aalenben, és mi álltuk a zenekar útiköltsé-
gét, közel 1 millió forint értékben.

- A sport is közel áll hozzánk, helyi esemé-
nyeket, egyesületeket támogatunk, első-
sorban: a TSC-t, ahol elnökségi tag vagyok, 
a kézilabdásokat, és a TAO keretünkből a 
vízilabdának is adunk, akárcsak a birkózó 

szakosztálynak. A saját dolgozóink spotte-
vékenységéhez is aktívan hozzájárulunk. Tá-
mogatjuk a sárkányhajós csapatot, és vannak 
saját kispályás focicsapataink, és röplabda-
csapatunk is.

- Az egészségügyi intézményeknek - első-
sorban a Szent Borbála kórháznak - éveken 
keresztül minden évben jelentős összeget 
juttattunk eszközbeszerzésekre, például az 
MRI berendezés megvásárlásához is hoz-
zájárultunk több, mint 4 millió forinttal. De 
különböző karitatív szervezeteket is, mint a 
Szent Ágota Alapítvány, mely a környékbeli 
nevelőszülőknél élő gyerekekről gondosko-
dik, évek óta komoly összeggel támogatjuk. 
Mi is benne vagyunk a cipősdoboz akcióban, 
a dolgozóink száznál is több ajándékcsoma-
got adományoztak. Más alapítványoknak 
is segítünk, elsősorban a rászoruló gyere-
kekkel foglalkozóknak. Évente többször 
szervezünk véradást és ingyenes szűrővizs-
gálatokat a dolgozóknak. Különböző környe-
zetvédelmi akciókban is részt vettünk, ilyen 
például a „Te szedd!” akció. Szoros kapcsola-
tot ápolunk a tatabányai és a környei önkor-
mányzattal. Támogatásaink összege – már 
ami forintosítható – eléri évente a 13 milliót.

- Mit szól a japán tulajdonos, hogy a ha-
szonból ennyit visszaforgatnak a közélet-
be? 
- A CSR tevékenység természetes dolog az 
AGC világában. Minden évben kiadnak egy 

A 2005-ös indulástól fontosnak tartjuk, hogy aktív szereplői legyünk a helyi közéletnek. El akartuk kerülni, hogy a gyár 
szigetszerűen működjön, azaz semmilyen kapcsolata ne legyen a külvilággal – kezdte beszélgetésünket a tatabányai 
székhelyű  AGC Glass Hungary Kft. HR-igazgatója, Gíber Mihály.

Sokrétű CSR tevékenység az AGC Glass Hungary Kft.-nél

A közélet szinte minden területén jelen vannak

Királdi Herz Zsigmond szobrának avatása



végezhetik el a hallgatók, amely fontos 
tapasztalatokkal szolgál számukra to-

vábbi élükben, az elhelyezkedést illetően.

ÁtadtÁk a ColoplaSt 
új központjÁt
Tatabánya-Környe - Ünnepélyes keretek kö-
zött felavatták a dán tulajdonú, gyógyászati 
segédeszközöket előállító Coloplast új átcso-
magolási és disztribúciós központját (PDC) Tata-

bányán. Az avatóünnepséget megtisztelte jelen-
létével Kirsten Geelan, Dánia magyarországi, 
és Hellebrandt László, hazánk dániai nagykö-
vete is.

Felvidéki GazdasáGélénkítő 
program
Felvidék - Már pályázhatnak a felvidéki me-
zőgazdasági-, illetve mikro-, kis- és középvál-
lalkozók a Felvidéki Gazdaságélénkítő Program 
forrásaira; a Széchenyi Programiroda elindította 
a pályázatok leadására szolgáló www.baross-
palyazatok.eu internetes oldalt.
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globális jelentést arról, hogy világszer-
te milyen tevékenységeket folytatott az 
AGC. Az éves költségvetésünkbe be-
tervezhetünk egy összeget ilyen célok-
ra. Szépen felépített a rendszer üzemi, 
gyár, regionális, európai, ázsiai, ameri-
kai és világszinten is.

- A környezetvédelem is nagyon fon-
tos a mi esetünkben, komoly villamos 
energia felhasználó cég vagyunk, ezért 
törekszünk annak lehető leghatéko-
nyabb felhasználására. Mi itt hulladékot 
nagyon keveset bocsátunk ki, mert ami 
üveghulladék keletkezik, azt mind visz-
szaforgatjuk az üveggyártásba, szinte 
nulla az a mennyiség, amit a depóba vi-
szünk. Gyakorlatilag csak kommunális 
hulladék keletkezik, de az is minimális. 
A szelektív hulladékgyűjtésre is nagy 
fókuszt helyezünk, ez évek óta nagyon 
kardinális kérdés. Úgy gondoljuk, hogy 
ezzel tanítunk, és viselkedésmintát is 
adunk.

- A saját dolgozóikról való gondosko-
dás miként történik az AGC-nél?
- Ez egy nagyon fontos szegmense a 
társadalmi szerepvállalásnak. Célunk, 
hogy munkatársaink érezzék a megbe-
csülést, és tényleg tudjanak regenerá-
lódni. Egyrészt vannak év közben olyan 
események, ahol próbáljuk kicsit befo-
lyásolni a gondolkodásmódot. Ilyen a 
munkabiztonság kérdése, mellyel kap-
csolatosan versenyt is hirdetünk min-
den évben. A megfelelő eredményt elérő 
résztvevők között egy vadonatúj Ford 
autót sorsolunk ki, ez a fődíj. Rengeteg 
szabadidős tevékenységet is támoga-
tunk. Mivel a környékbeli települések-
ről is sokan járnak hozzánk dolgozni, 
ezért Tatán, Oroszlányon és Tatabányán 
is biztosítunk sportolási és kulturális le-
hetőségeket számukra. Van minden év-
ben húsz bérletünk a Jászai Mari Szín-
házba, őket is támogatjuk egyébként 
patrónusként is. Kézilabda, vízilabda 

bérleteink vannak, a sporteseményeken 
ingyenesen részt vehetnek a dolgozók. 
Uszodabérletet is biztosítunk a Gyé-
mánt Fürdőbe 50%-os kedvezménnyel. 
Helyi megállapodásunk van a mozival, 
kedvezményesen tudnak jegyet venni 
oda is. Nőnapkor a hölgyeket megkö-
szöntjük, a Mikulás is járt nálunk, min-
den 14 alatti gyerek kapott csomagot. 
Külön kapnak karácsony környékén kis 
ajándékcsomagot a dolgozók is, és hoz-
zá egy 20 ezer Ft-os vásárlási utalványt. 
Rendszeresen adunk lehetőséget arra, 
hogy csapatépítő jelleggel különböző 
területek munkatársai elmenjenek egy 
közös programra, eldönthetik, hogy mit 
szeretnének csinálni. Így például hor-
gászni, bográcsozni mennek, vagy Pár-
kányba a középkori stílusú étterembe, 
vagy szabaduló szobába.

- Rendszeresen adunk különböző jutal-
makat is, és szervezünk jutalom jelleg-
gel autógyár-látogatásokat a vevőinkhez 
Kecskemétre, Győrbe és Esztergomba. 
Az üzemlátogatás után megvendégel-
jük őket egy ebéddel. Láthatják az elké-
szült kocsikon a munkájuk eredményét, 
és egészen másképp állnak hozzá a 
munkához. Nyílt napokat is rendezünk, 
hogy a dolgozók hozzátartozói láthas-
sák, hol dolgozik apa vagy anya. Kis 
vonattal vittük körbe a családokat, isme-
rősöket, hogy lássák, hogy működik a 
gyár. Voltak kísérő programok is, hogy 
lekössék a gyerekeket. Tesztelni lehetett 
olyan autókat, amikbe üveget gyártunk. 
Nagyon sikeresek ezek az alkalmak, 
3-400 fő szokott eljönni rájuk. Minden 
második évben nagyszabású családi 
napot is tartunk. Fontos, hogy az ember 
ahhoz, amit csinál, szakmai büszkeség-
gel viszonyuljon, enélkül nem lehet egy 
munkahelyen hosszú távon megmarad-
ni. Ezek a támogatások, rendezvények 
a szakmai büszkeség kialakítását, meg-
erősítését szolgálják.

Veér Károly

Gíber Mihály egy környei rendezvényen

F
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Az ünnepi eseményen Orbán Viktor 
mellett részt vett Kosuge Junichi, Japán 
magyarországi nagykövete, Bencsik Já-
nos, a Tatai-medence országgyűlési kép-
viselője, Czunyiné dr. Bertalan Judit, 
országgyűlési képviselő, Adolfo Llorens, 
a Bridgestone Manufacturing EMEA sze-
nior alelnöke, valamint a házigazdák ne-
vében Topolcsik Melinda alelnök, a kft. 
ügyvezető igazgatója.
- Magyarország nem sikersziget, hanem Kö-
zép-Európa része, az országok pedig együtt 
emelkednek fel - mondta Orbán Viktor kor-
mányfő.
- Ha országaink teljesítőképességét nem szá-
moljuk, az Európai Unióban szinte nincs 
növekedés. Európa legbiztonságosabb és leg-
gyorsabban fejlődő térsége Közép-Európa - fo-
galmazott Orbán Viktor.
- Japán az Európán kívüli országok közül a 
második legnagyobb befektetőnek számít az 
országban, 151 japán cég 30 000 dolgozónak 
ad munkát – ismertette a miniszterelnök. 
Orbán Viktor emlékeztetett arra, hogy 
2013-ban még komoly viták voltak a gaz-
daságfejlesztés magyar modelljéről, és a 
Bridgestone a még nem eldőlt kérdések 
ellenére bizalmat szavazott, ezzel szavai 
szerint "bátorítást jelentett Magyarország-
nak".
- Vállalatunk azért döntött e jelentős kapacitás- 
és technológiafejlesztés Tatabányán történő 
megvalósításáról, mert a befektetés-ösztönző 

gazdaságpolitika eredményeként Magyaror-
szágon az elmúlt években dinamikusan fejlő-
dött a gépjárműgyártás, melyhez beszállítóként 
kívánunk kapcsolódni. Célunk, hogy minél 
több Magyarországon készült autóra magyar 
gumiabroncsok kerüljenek, ez a fejlesztés pedig 
elősegíti azt, hogy európai és magyar vevőinket 
még kiválóbb termékekkel és szolgáltatásokkal 
támogassuk ebben - mondta Adolfo Llorens, 
a Bridgestone Manufacturing senior alel-
nöke.
- A most lezárult fejlesztésnek köszönhetően 
tatabányai gyárunk jelentős K+F tevékenységet 
támogat az Európai Technológiai Központtal 
szorosan együttműködve az új abroncsok alap-
anyag-fejlesztése terén – mondta Topolcsik 
Melinda, a Bridgestone Tatabánya Kft. 
ügyvezető igazgatója.
- Ennek is köszönhető, hogy vállalatunk Ma-
gyarországra telepítette egyik legkorszerűbb 
abroncsa, a többszörös innováció- és termék-
díjas DriveGuard gyártását, mellyel defekt 
esetén további 80 km-t tehetünk meg, akár 80 
km/óra sebességgel – tette hozzá Topolcsik 
Melinda.
A vállalat európai szinten is egyedülálló 
digitális gyártástechnológiát telepített ta-
tabányai üzemébe, ahol immár K+F tevé-
kenységet is folytat, és itt gyártja egyik 
legkorszerűbb terméke, a DriveGuard ab-
roncsok méretválasztékának közel felét. 
A vállalat még 2013-ban, a Magyar Kor-
mánnyal aláírt Stratégiai Együttműködési 

Megállapodást követően döntött tatabá-
nyai gyártóüzemének 85 milliárd forint 
(276 millió Euro), saját tőkeberuházással 
történő fejlesztéséről. A fejlesztés kereté-
ben az első, 47.200 m2-es gyár mögé egy 
új, 97.200 m2-es csarnok épült, mellyel az 
üzem alapterülete több mint kétszeresére, 
144.400 m2-re bővült, az új gyáregységbe 
pedig nemzetközi szinten is a legkorsze-
rűbb gyártástechnológiáját telepítette a 
vállalat.
A Bridgestone gyárai közül, a világon el-
sőként a tatabányaiba építettek be egy új 
típusú mixert, mely jobb, egyenletesebb 
minőségű gumi alapanyagot állít elő az 
abroncsgyártáshoz. A termelés felfutásá-
val párhuzamosan nőtt a Bridgestone Ta-
tabánya alkalmazottainak száma is. Míg 
a bővítés kezdetén mindössze 361 mun-
katársa volt a cégnek, addig jelenleg már 
közel 1100-an dolgoznak a vállalatnál, 
amivel a cég Komárom-Esztergom me-
gye egyik legjelentősebb foglalkoztatójá-
vá vált. A vállalat munkatársainak 80%-a 
operátori, gépkezelői és technikusi mun-
kakörökben dolgozik, akik számára a cég 
az elsők között alakított ki, és vezetett be 
olyan progresszív bérezési- és előmene-
teli rendszert, amely lehetővé teszi, hogy 
szakmai fejlődésük függvényében 3 év 
alatt akár 40 százalékkal is növelni tudják 
keresetüket.

TO

Befejezte fejlesztési programját, és felavatta 85 milliárd forintos beruházással kibővített tatabányai üzemét, a Bridgestone. 
Az Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke jelenlétében felavatott fejlesztéssel a világ legnagyobb abroncs- és 
gumitermék-gyártójának magyar leányvállalata megkétszerezte gyárának alapterületét, évi 1,8 millióról 3,6 millió ab-
roncsra növelte gyártókapacitását, valamint megháromszorozta munkavállalóinak számát.

Digitális gyártástechnológia, K+F és DriveGuard abroncs

85 milliárdos beruházás a Bridgestone-nál



25

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Székesfehérváron harmadik alkalommal 
rendezték meg októberben az Alba Regia 
Felsőoktatási Expót. Dr. Cser-Palkovics 
András polgármester szerint azért jó ez 
a rendezvény, mert a tanulók, tanárok, 
szülők egy helyen találkozhatnak a város 
mindhárom felsőoktatási intézményével, 
de bemutatkoznak itt a velük partnerség-
ben lévő – főleg duális képzést nyújtó –  
vállalkozások és cégek. Sőt, aki mielőbb 
elhelyezkedne, azok számára felvonultat-
ták az OKJ-s szakmák palettáját. 
Háromgyermekes apaként a polgármester 
úr is átérzi, milyen nagy változás a gyer-
mek más városba költözése, a kollégiumi 
elhelyezkedés, vagy az egyre dráguló al-
bérlet okozta nehézségek. Szerinte nem ér-
demes a végzősöknek elhagyni Fehérvá-
rat. A terjeszkedő ipari parkok cégei, a régi 

és új vállalkozások gyakorlatilag állandó 
felvevőpiacai a friss munkaerőnek. Ha va-
lahol el tudnak helyezkedni a diákok, az 
ez a város! Ráadásul versenyképes fizetést 
kínálnak a munkaadók, emiatt sem kell 
máshová csábulni. A technikai fejlettség 
kérdése még az, amiért egy fiatal szívesen 
útra kel – de manapság csúcstechnológiás 
rendszerek, robotika, automatizált gépso-
rok és XXI. századi csodák várják minden 
cégnél a jelentkezőket. 
A duális képzésbe mindegyik fehérvári 
felsőoktatási intézmény bekapcsolódott 
annak érdekében, hogy az iskolapad kop-
tatásával egy időben, a gyakorlatot is meg-
szerezhessék a hallgatók – ezt mindegyik 
felsőoktatási intézmény: Corvinus, Kodo-
lányi, Óbudai Egyetem képviselője meg-
erősítette „toborzó” beszédében. A paletta 

egyre bővül, igyekszik alkalmazkodni a 
munkaerőpiac elvárásaihoz. 
Az OKJ-s szakmák világa 1-2 év alatt szin-
tén naprakész tudással, s ugyanezzel a 
duális tapasztattal bocsátja el diákjait. 
A megjelent cégek, vállalkozások mun-
katársai készséggel álltak az érdeklődők 
rendelkezésére. Ki apró ajándékokkal 
kedveskedett a fiataloknak, ki rejtvényes 
feladatokat hozott, mások egy-egy mun-
kafolyamatot tettek interaktívvá, mások 
a játszó és kíváncsi ember tulajdonságára 
építettek. Elkötelezett munkatársak – hite-
les tájékoztatás – ezt a benyomást sugall-
ták a standok szószólói. Akikért az egész 
létrejött, talán közelebb kerültek a döntés-
hozáshoz. 

Dr. Göde Andrea

A végzős középiskolások alig kezdik meg az utolsó tanévüket, máris omlanak rájuk a továbbtanulási információk - 
számtalan tájékoztató, plakát, szóróanyag jelenik meg az intézményekben. Az egyetemek saját nyílt napjaikra csábítják 
a leendő hallgatókat, de mindenféle börze és kiállítás is segít a döntésben: hová érdemes beadni a jelentkezési lapjukat. 

Fehérvár itthon marasztalná a diákjait

III. Alba Regia Felsőoktatási Expo



Vadász György örömét fejezte ki, hogy a 
Szakszervezetek Együttműködési Fórumá-
val közösen egy olyan projektben vehetnek 
részt, amelynek fő célja általánosságban 
véve, hogy egy jobb, hatékonyabb magyar 
gazdaságot, egy élhetőbb környezetet tud-
junk magunk körül teremteni. A konkrét 
cél a munkahelyi egészségügy és munka-
biztonság fejlesztése, a munkavállalók és 
munkáltatók célzott tájékoztatása, tudato-
sítása, illetve a munkakörülmények javítása 
az oktatásban. A pályázat támogatási össze-
ge 78,573 millió forint.
- Az oktatás egy hivatás. Egy gyorsan változó, az 
innovációra épülő világban, ennek a területnek a 
feladata, hogy a tudást a gazdaságba hatékonyan 
eljuttassa. Meg kell tehát becsülnünk ezt az ága-
zatot. Ennek érdekében a szeptember 1-jén indult 
GINOP projekt keretében vizsgálni fogjuk, hogy 
ezen a területen milyenek a munkafeltételek, 
munkakörülmények, az oktatási háttér. Megál-
lapításainkat, javaslatainkat a döntéshozók ren-
delkezésére bocsátjuk, és bízunk benne, hogy azt 
hasznosítani fogják a későbbiekben. – foglalta 
össze a projekt lényegét az OKISZ elnöke.

Földiák András ugyancsak örömét fejezte 
ki, hogy egy ilyen jelentős feladat kapcsán 
együtt dolgozhatnak az OKISZ-szal. Ki-
emelte, a SZEF 69 ezer tagjának csaknem a 
fele pedagógus. Jól ismerik tehát az oktatás 
intézményi, jogszabályi, személyi hátterét.
Az elnök rámutatott arra is, hogy a munka-
védelemre vonatkozó jogszabályok alapve-
tően megfelelőek, de a gyakorlat már koránt 
sem ennyire egységes. Alapvető probléma, 
hogy munkavédelem alatt szinte kizárólag 
a munkahelyi balesetek megelőzését értjük, 
holott a fő feladat az egészségkárosodás 
megelőzése lenne. Mindez különösen fon-

tos az oktatás területén, ahol gyerekekkel, 
fiatalokkal foglalkoznak, és bármilyen fe-
szültség visszahat, károkat okozhat mind a 
tanulókra, mind a tanárokra nézve.
- Számos tényező okozhat feszültséget. A taná-
roknak például meg kell felelniük a mai kor infor-
matikai kihívásainak. De a mentális hatásokon 
túl, kifejezetten fizikai ártalmakról is beszélhe-
tünk, elég ha csak a számítógép-használatra, a 
monitorok ártalmaira gondolunk. – emelt ki né-
hány veszélyforrást a SZEF elnöke.

A pályázat keretében végzett munka, döntő 
mértékben a prevencióra épül, arra hogyan 
lehet ezeket az ártalmakat megelőzni, el-
kerülni. Mindez nemzetgazdasági érdek, 
hiszen a kifizetett táppénz, a ki-
esett munkaidő adóforintokban 
mérhető – világította meg egy 
másik aspektusból is a témát a 
szakszervezeti vezető.
- Általánosságban a hazai szemlélet 
nem olyan, mint tőlünk nyugatra. 
Mi magunk a munkát kötelesség-
ként, kényszerként fogjuk fel, meg 
akarunk, meg kell felelnünk. Pe-
dig a munka a legfontosabb terepe 
az emberi érvényesülésnek, az al-
kotóképességünk kiteljesítésének. 
Motiváltan, teljesítményvággyal, 
örömmel kellene bemennünk a mun-
kahelyünkre, hogy ott képességeink 
legjavát adjuk.  Az ember ezt akkor 
tudja megtenni, ha a munkahelyi 
környezete ennek minden szem-
pontból megfelel. Sajnos ezzel szinte 
semmit sem törődünk. – mutatott 
rá az alapvető problémára a 
szakember.

Földiák Andrástól azt is megtudtuk, hogy 
a pályázatnak 3 fő eleme van: egy kuta-
tás során – interjúk keretében – vizsgálják 
a jelen helyzetet, feltárják a problémákat; 
képzéssel bővítik az érintettek ismereteit, 
illetve különféle kiadványokban összefog-
lalják a tapasztalatokat, javaslatokat, és azo-
kat széles körben terjesztik. Nagy munka 
áll előttük, hiszen a program során érintett 
három – dél-alföldi, észak-magyarországi 
és a közép-dunántúli – régióban összesen 
1749 oktatási intézmény van. A projekt 2018. 
szeptember 31-én zárul.

A részletekről a projekt weblapján – www.
oktatásbiztonsag.hu olvashatnak bővebben.

A Magyar Iparszövetség és a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma egy közös GINOP projekt keretében méri fel 
az oktatási ágazatban a munkahelyi egészség és munkabiztonság helyzetét. A programról a két szervezet elnöke  
dr. Vadász György, és Földiák András tartott ismertetőt 2017. december 11-én Tatabányán, a Vértes Agórájában. 

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése az oktatási ágazatban

A munkavédelem nem csak a balesetekről szól
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Modern és interaktív könyvtára lesz Tatabányának

XXI. századi tudásközponttá alakul a József Attila Megyei és Városi Könyvtár. A 
fejlesztésre közel 1,8 milliárd forint áll rendelkezésre, melyet a Kormány biztosít 
a Modern Városok Program keretében. A modern, de klasszikus könyvtár létre-
hozásával az önkormányzat célja, hogy a fiatalokat is becsábítsák az intézmény-
be, megismertessék velük az ott uralkodó semmihez sem fogható hangulatot, a 
régi könyvek csodálatos illatát; egy helyen biztosítva számukra a kézzelfogható 
tudás elsajátításának és a szórakozási lehetőségeknek a széles tárházát.

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

Polgárdi  
Kerek évforduló, 20 éves jubileum kap-
csán találkoztunk Nyikos Lászlóval, Pol-
gárdi polgármesterével, akivel arról be-
szélgettünk, hogy hol tartanak a várossá 
válás rögös útján.

Cikkünk a 28. oldalon

Gárdony 
Egy településnek az is feladata, hogy 
olyan szolgáltatások feltételrendszerét 
biztosítsa lakóinak, amelyek az egészség-
megőrzésben, az egészségtudatos élet-
mód kialakításában segítenek.

Cikkünk a 36. oldalon

„Nagyon nagy köszönet a magyar kormánynak a gazdaságpolitikájáért. Ennek hatása 
innen a városból is nagyon jól érzékelhető.”

michl József
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- Mikor és milyen módon ünnepelték a vá-
rossá nyilvánítás 20. évfordulóját?
- Húsz évvel ezelőtt, 1997. július elsején ve-
hettük át a város kulcsát. Idén nyáron egy 
szép ünnepség keretében emlékeztünk meg 
erről. Ahogyan két évtizeddel ezelőtt, most 
is megtisztelte városunkat jelenlétével Szé-
kesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics 
András, valamint Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke és Törő Gábor, 
országgyűlési képviselő. Felemelő élmény 
volt közösen felidézni a húsz évvel ezelőt-
ti alapítási ceremóniát, amikor – egy szép 
gesztusként – a legősibb magyar város, 
Székesfehérvár köszöntötte a legfiatalabbat, 
Polgárdit. A rangos összejövetel alkalmat 
teremtett arra is, hogy visszatekintsünk az 
elmúlt két évtizedre, és értékeljük, mit sike-
rült elérnünk, meddig jutottunk el.
- Településünk történetéről is szót ejtettünk. 
750, vagy máshonnét nézve közel 800 éves 
múlttal rendelkezünk, attól függően, hogy 
az egykori 1200-1300-as évek Pulgar elne-
vezését elfogadjuk-e a sajátunknak vagy 
sem. Konkrétan Polgárdiként kicsit később, 
egy adománylevélben említik először köz-
ségünket. 

- Hol tart Polgárdi a várossá válás útján? 
Milyen eredményekről tudtak beszámol-
ni?
- A városiasodás terén az átütő sikereket a 
közelmúlt hozta meg igazán, főleg azzal, 
hogy sok TOP-os fejlesztést sikerült elnyer-
nünk. Ezek a pályázatok nagymértékben 
hozzájárulnak majd Polgárdi növekedésé-
hez.
- Külön öröm, nagy előrelépés az is, hogy az 
állami intézmények is fejlődnek városunk-
ban. A KLIK-kel kötött együttműködésünk 
keretében egy nagy iskolafejlesztési progra-

mot hajtunk végre 432 MFt-ból, illetve ennél 
is többől, hiszen emellé városunk is odate-
szi majd a maga forrásait azokra a felada-
tokra, melyek a pályázatba nem kerülhettek 
bele. Az iskolafejlesztési támogatás ugyanis 
nem épületfejlesztésről szól, hanem arról, 
hogy az oktatási intézményeinket felzár-
kóztassuk, városi szintre emeljük. Hiány-
pótló funkciókat kívánunk megvalósítani 
ennek keretében. Nyelvi és természettudo-
mányos labor épülhet – sajnos kifejezetten 
rosszul állnak intézményeink a szaktan-
termeket illetően -, és nincs jelenleg olyan 
nagy közösségi terünk sem – aula, étkező –,  
ahol például közösen ünnepelhetnénk, 
vagy más alkalomból teljes létszámunkkal 
összejöhetnénk.
- Most három, a városközpontban, egymás-
tól mindössze 50-150 méterre lévő épület-
ben folyik az oktatás. Van egy főépületünk, 
picivel távolabb a 80-as években épült egy 
új iskolaközpontunk, egy tornacsarnokkal, 
illetve a harmadik az egykori zárda – a köz-
nyelv még ma is így hívja, mert egykoron 
itt valóban apácazárda működött –, ebben a 
90-es évekig gimnáziumi szintű katolikus 
oktatás folyt. Egymáshoz nagyon közel lévő 
épületek, de a bővítés egyiknél sem kivite-
lezhető, mert körbe vannak építve. A most 
induló fejlesztést úgy tudjuk mégis kivite-
lezni, hogy a legnagyobb hellyel rendelkező 
– 3-as számú – iskolánk udvarán elbontunk 
egy régi romos raktárt, és annak a helyére 
kerülhet egy többszintes, modern épület. 
Ez fogja tartalmazni azokat a plusz funk-
ciókat, amiket már említettem. Emellett a 
legnagyobb energia-felhasználónk, a torna-
csarnokunk is megújulhat – ha nem is teljes 
mértékben –, ablakcserék, tetőszigetelés-ja-
vítás, kis tárolók hozzáépítésével energia-
hatékonyabbá tehetjük.

- Jelenleg a tervezési, közbeszerzési fázisnál 
tartunk, várhatóan jövő év február-márci-
usban indulhatnak el a konkrét munkála-
tok. Majdnem két évet felölelő fejlesztési 
folyamat lesz, melynek a befejezése 2019 
végére, 2020 elejére várható. A feladat spe-
ciális a tekintetben, hogy a munkálatok 
egy működő iskola területén zajlanak majd, 
gondoskodnunk kell mindvégig a zavarta-
lan oktatásról.
- A beruházás maga 100%-os támogatási 
intenzitású, tehát a részünkről nem igényel 
önerőt, de úgy tervezzük, hogy azokra a 
fejlesztésekre, amelyek nem fértek bele a 
pályázati keretbe, de szükségesek, és ész-
szerűek, biztosítani fogjuk a forrásokat. Ha 
már egyszer hozzányúlunk ezekhez az épü-
letekhez, szeretnénk minél teljesebb mun-
kát végezni, hatékonyan, minél szebb, jobb 
eredményt elérni.

- A városi funkciókhoz az iskola mellett az 
óvoda és a bölcsőde is hozzátartozik. Az 
utóbbiak esetében milyen előrelépés vár-
ható?
- Óvoda- és bölcsődefejlesztésre – erről ko-
rábban már beszámoltunk – a maximális 
támogatási összeget, 300 millió forintot 
nyertünk. A terveink alapján a fejlesztés 
480-500 millió forintba fog kerülni, így eh-
hez a városnak 200 millió forintot hozzá kell 
tennie saját erőből. Különösen nagy öröm 
számunkra, hogy nem csak óvoda épül, ha-
nem végre újra lesz városunknak bölcsődé-
je is. A korábbi vezetés ugyanis bezárta azt, 
így jelenleg Polgárdiban a három év alatti 
gyermekeknek csak családi napközi ellátása 
van. Büszkék vagyunk arra, hogy nem csak 
visszaállíthatjuk ennek az intézménynek a 
működését, de még a férőhelyek számát is 
bővíteni tudjuk.

Kerek évforduló, 20 éves jubileum kapcsán találkoztunk Nyikos Lászlóval, Polgárdi polgármesterével, akivel arról be-
szélgettünk, hogy hol tartanak a várossá válás rögös útján. Mert „a rang megszerzése csak a belépő szint, ahhoz, hogy 
egy nagyközség valódi várossá válhasson sok fejlesztésre van szükség” – fogalmazta meg a lényeget a városvezető. A 
kisváros úgy tűnik, jó úton halad, mert kifejezetten jó hírekről, komoly előrelépésekről számolt be annak első számú 
vezetője.

„A városi rang megszerzése csak a belépő szint”

20 éve város Polgárdi



BelügyminiSzteri eliSmeréS
Súr - A közfoglalkoztatási programok megva-
lósításában nyújtott kiemelkedő szakmai tevé-
kenysége elismeréseként Miniszteri Elismerő 
Oklevelet vehetett át Súr Község Önkormányza-
ta képviseletében Sógorka Miklós polgármes-
ter, Guzs Ferenc alpolgármester és Kadlecsik 
Gyöngyi jegyző. A díjakat 2017. november 

16-án, a Belügyminisztérium épületében  Po-
gácsás Tibor önkormányzati államtitkár és dr. 
Hoffmann Imre  közfoglalkoztatási és vízügyi 
helyettes államtitkár adta át.

FelavattÁk 
koSSutH zSuzSanna SzoBrÁt
Székesfehérvár - Idén 200 éve született Kos-
suth Zsuzsanna, aki Magyarország első orszá-
gos főápolónője volt. Az emlékév tiszteletére a 
székesfehérvári Szent György Kórház ápolókö-

zössége az intézmény parkjában mellszobrot ál-
líttatott fel hitet téve az ápolás jelene és jövője 
mellé.

elkéSzült a BiCikliút etyek éS 
tarjÁn között
Etyek - A Pannónia szíve program új lehetősé-
geket, kitörési pontokat és a hosszú 
távú megmaradás, fejlődés esélyét kí-
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- A várossá válás egyik sarkalatos 
pontja a gazdaságfejlesztés. Ezen a 
téren mit sikerült elérniük?
- Itt is paradigmaváltás zajlott. A ko-
rábbi városvezetés ugyanis az egykori 
laktanya területén alakította ki az ipari 
parkot. Ez azonban a lehető legtávolab-
bi pont a fő közlekedési útvonalaktól, 
a 7-es és az M7-es úttól. Így jelenleg az 
ipari parkban lévő cégekhez kizárólag a 
városon keresztül haladva lehet eljutni. 
Erre találtunk megoldást egy bekötőút 
megépítésével. Így mielőtt bejönne az 
út a városba, egy körülbelül másfél ki-
lométeres szakasszal, közvetlenül biz-
tosítjuk a bejárást az ipari parkba. Erre 
a célra 250 millió forintot nyertünk.
- Mindez a zaj-, és környezetterhelésen 
túl azért is fontos volt számunkra, mert 
az újonnan épülő óvodánk-bölcsődénk 
ott lesz, ahol ma ez a forgalom zajlik. 
Ha a bekötőút megépül, ez a terület fel-
szabadul, a környék – ahol a gyerme-
keink is töltik majd a napjaikat – biz-
tonságosabbá, csendesebbé, tisztábbá 
válik.
– Emellett egy második ipari zóna 
fejlesztésébe is belefogunk az M7-es 
mellett, az egykori Vegyépszer keve-
rőtelepének rekultivációjával. Ezen a 
területen szeretnénk egy modern, a 
nagybefektetők számára is vonzó, új 
ipari parkot kialakítani. Természete-
sen ettől függetlenül a régit is fenntart-
juk, de oda a kisebb vállalkozásokat, 
a lakossági szolgáltatókat várjuk első-
sorban. Szeretnénk, ha a károsanyag-
kibocsájtás, a zajszennyezés ott már 
nem nőne tovább, vagy még inkább, ha 
csökkenne.
- Végül még egy állami beruházást 
említhetek, mely szintén jelentős mér-
tékben járul hozzá városi létünkhöz, ez 
pedig a Szociális Gyermekvédelmi Fő-
igazgatóság fejlesztése. Polgárdiban két 

integrált szociális intézmény van, az 
egyik Polgárdi-Tekerespusztán, a má-
sik Polgárdi-Ipartelepeken. Az előzőt 
tavaly sikerült felújítani, az utóbbi vi-
szont már olyan állapotban van, hogy 
elkerülhetetlen egy új telephely kiala-
kítása. Ennek érdekében a város ingye-
nesen biztosította ehhez a területet, a 
Szociális Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság pedig pályázati támogatásból, 
1 milliárd 50 millió forintot fordíthat 
arra, hogy kiváltsa a régi épületet. Ez 
tehát egy integrációs folyamat, aminek 
keretében a külterületről a városba köl-
töztetjük a szociális intézményünket. 
Ez egyúttal funkció- és létszámbővítés-
sel, az eszközök részbeni megújításával 
is jár. Polgármesterként, túl azon, hogy 
végre méltó körülményeket tudunk 
biztosítani az embertársainknak, akik-
nek az ápolása ezen intézmény falai 
között történik, annak örülök a legin-
kább, hogy új munkahelyek születhet-
nek, illetve, hogy az itt dolgozók mun-
kakörülményei végre európai szintűvé 
válnak.

- A most felvázolt beruházások a vá-
rosfejlesztési koncepciónk alapelemei. 
Meggyőződésem, hogy egy település 
akkor tudja fenntartani a stabilitását, 
növekedését, ha a fiatalok nevelésének, 
oktatásának teljes spektruma biztosí-
tott. Ezzel a két fejlesztéssel ez megol-
dódik. Gimnáziumunk jelenleg nincs, 
de bízom benne, hogy pár év múlva 
már arról is tudunk beszélni, hogy újra-
indítottuk a középfokú oktatásunkat is.
- A gazdaságfejlesztés, az helyi ipar-
űzési adó mértékének növelése, új 
munkahelyek létrehozása nélkül pedig 
szintén elképzelhetetlen a dinamikus 
városfejlesztés. Ezt kívánják megala-
pozni az ilyen irányú beruházásaink.

-réz

F



ÖNKORMÁNYZAT

30

– 2017 mozgalmas és izgalmas volt, a vá-
ros és környéke szépen fejlődött, az ipari 
parkban is nagyon sok átadón és alapkőle-
tételen voltunk. Mit emelne ki leginkább?
– Nagyon sok területen értünk el kiváló 
eredmény, kezdjük, mondjuk a sporttal. 
A Kőkúti iskolánk az idén negyedik volt 
a hazai általános iskolák, köznevelési in-
tézmények diákolimpiai sorrendjében, or-
szágosan. Legalább 300 iskola kapott 1-1 
pontot, és 3000 iskola van Magyarorszá-
gon. Ez tehát egy nagyon-nagyon komoly 
eredmény. Ugyanezt produkálták most a 
kajak–kenusaink is, 165 szakosztályból let-
tek a hatodikak. 314 sportolónak, edzőnek 
és sportvezetőnek adtunk át díjat idén, akik 
országos, Európa- és Világbajnokságon 1-6. 
helyezettek voltak, vagy diákolimpián az 
első háromban végeztek. Emellett kiemelen-
dő, hogy a vívóink is fantasztikus eredmé-
nyeket érnek el. A 15 éves Büki Lili harma-
dik lett a felnőtt OB-n párbajtőr egyéniben, 
és tagja volt az OMS Tata bajnokcsapatának 
úgy, hogy kétszer is legyőzte az olimpiai 
bajnok Szász-Kovács Emesét, aki az utóbbi 
4-5 évben nem kapott ki senkitől.
– Az idei esztendő három szép újdonságot 
is hozott a városba. Az egyik: az országos 
strandröplabda bajnokság első mesterfor-
dulója itt volt nálunk, a tv is közvetítette, 
és ezentúl is mi rendezhetjük meg évente. 
A másik: az Old Lake Man középtávú tri-
atlon amatőr magyar kupa, ami azért egy 
izgalmas dolog, a versenyzők mindegyike 
– durván 200-an – maximálisan odavolt a 
helyszíntől, mert ilyen gyönyörű helyen 
még soha nem triatlonoztak. Az Öreg-tó-
ban való úszás is nagyon jól sikerült nekik. 
A harmadik: a Fogyatékosok Országos Di-

ákverseny és Szabadidős Szövetségével 
(FODISZ) sportszakmai együttműködésről 
kötöttünk szerződést, és a város kiemelten 
kívánja a fogyatékos sportot a jövőben is ke-
zelni és segíteni. Így volt az idén is, hiszen 
az új városi sportcsarnokunkban rendezték 
meg az első Szabó Szonja Para Boccia em-
lékversenyt is.

– A pályázati piacon milyen eredményeket 
értek el 2017-ben?
– Éppen most jött a hír, hogy közel 120 mil-
lió forintot nyertünk egy, majdan a Piarista 
Rendházban működő könnyűzenei iskola 
létrehozására, közösen a Peron Music Ala-
pítvánnyal. A visszatérő, korábban, a bá-
nyászat miatt elapadt források kezelésére, 
a vízelvezetés szabályozására nyertünk 327 
milliót. Az itt-ott beszakadozó Május 1. út is 
megújul, ezt a munkát a Magyar Közútke-
zelő végzi, és finanszírozza. A Zöld Város 
program keretében az Építők Parkját fogjuk 
rendbe tenni, és egy új parkoló is épül a ko-
rábban elnyert Interreg pályázat segítségé-
vel. A turizmus fejlesztése is fontos célunk, 
örömünkre szolgál, hogy a TOP keretében 
komoly összeget nyertünk Kőfaragó ház és 
a Kálvária domb egységes turisztikai ter-
mékcsomagként való bemutatására.

– Tata oktatási intézményei is sokat fej-
lődtek a 2017-es évben.
– Városunk bekapcsolódott a magyar felső-
oktatásba, szeptemberben megnyitottuk a 
felújított Piarista Rendházat, az épületben 
kapott helyet a Tatai Közösségi Felsőokta-
tási Képzési Központ. A bölcsődénkben egy 
új konyhát építünk, csakúgy, mint a Kőkúti 
iskolában, így komoly előrelépés történik az 

iskolai közétkeztetés területén is. 10 milli-
árd forintos iskolafejlesztési programot kez-
dett az állam a Tatai–medencében, melynek 
részeként városunkban első körben a Blá-
thy és a Jávorka középiskolák kollégiuma-
inak korszerűsítésére kerül sor, a Vaszary 
pedig térségi iskolaközponttá válik. Az EU 
és a magyar állam támogatásával 1 milliárd 
160 millió forintból újul meg az intézmény 
a Jázmin Iskolával együtt a következő két 
évben. Emellett hamarosan sor kerül a Fa-
zekas utcai iskola korszerűsítésére is.

– A város gazdasági élete is szépen fejlő-
dik. Mi történt 2017-ben ezen a területen?
– Épül egy új gyárcsarnok az ipari park-
ban, a MooWa Assembling Kft. 800 milliós 
beruházással teremt újabb munkahelyeket, 
az átadóra várhatóan januárban kerül sor. 
Eladtuk a mellette lévő másfél hektáros 
területet is, három vállalkozás vette meg, 
akik szintén néhány kisebb - pár ezer m2 -es 
– csarnok építésével fognak hozzájárulni 
a tatai gazdasági élet fejlődéshez. Nagyon 
nagy előrelépés volt az ipari park elektro-
mos áramkapacitásának növelése is. Van 
egy szerény, saját üzletünk: Tata egy ha-
lászati kft.-t hozott létre. Itt az jó hír, hogy 
az együttműködő partnerünkkel közösen 
mintegy 17 vagon halat halásztunk, tehát 
jól teljesített a vállalkozás. 

– Tata nemcsak a sport, az oktatás és a 
gazdaság, hanem a kultúra fellegvára is. A 
hagyományos nagyrendezvényeken kívül 
miről számolhatunk be ebben a vonatko-
zásban?
– Például a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum által kiírt 

Magyarország 174 járása közül a tatai továbbra is a legjobb tízben van. Az értékeléskor a  területi tőke, a járások anyagi 
adottságai mellett a megfoghatatlan gazdagságot, a kultúra erejét és a társadalmi energiákat is figyelembe veszik. Az 
a szép ebben az egészben, hogy csak néhány megyei jogú városhoz kapcsolódó járás van előttünk – kezdte beszélgeté-
sünket nem kis büszkeséggel Michl József, Tata város polgármestere.

A tatai járás az ország legjobbjai között van

Mozgalmas, tartalmas évet zártak Tatán

Smídt Róbert Himnusz című táblaképe



nálja Fejér megye északi részének. Az 
etyeki Gasztrosétány és a kapcsolódó 
fejlesztések nevű projekt kulcselemei 

közül elsőként az Etyektől Tarjánig húzódó, 
mintegy 40 km hosszú kerékpárút készült el.

a Holland nagykövet lÁtogatÁSa
Veszprém - René van Hell holland nagykövet 
tett látogatást a városházán, ahol Brányi Má-
ria alpolgármester fogadta. A diplomatának ez 
volt az első vidéki útja. A szeptemberben beik-
tatott diplomata az elődje által megkezdett road 
show-t folytatja, első vidéki útja pedig egyből 
Veszprémbe vezetett. René van Hell célja meg-
keresni a holland érdekeltségű vidéki cégeket, 

gyárakat, hogy ösztönözze, erősítse a vállalko-
zókat a civilekkel való együttműködésre.

újra együtt 
Komárom - A címben szereplő mottóval em-
lékezett a Felvidék visszacsatolására az Endresz 
Csoport a Szabadság téren álló I. világháborús 
emlékműnél. Az eseményen részt vett Molnár-
né dr. Taár Izabella járási hivatalvezető, Czita 

János alpolgármester, Hamrák Zsófia önkor-
mányzati képviselő és Knirs Imre, Észak-Komá-
rom alpolgármestere is.

CSalÁd éS 
gyermekjóléti központ
Sümeg - Befejeződött a Család és gyermekjóléti 
központ épületének felújítása, melyet pályázati 
forrásból tudott Sümeg Város Önkormányza-
ta megvalósítani. A szigeteléssel új külső színt 
is kapott az épület, és a belső komfortosítás is 
megtörtént. Megható irodalmi gondo-
latokkal mondott köszönetet a város-
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pályázatról, melyben az I. világhábo-
rús hadisírokra és emlékművekre le-
hetett pályázni. Tata is nyert ezen, és 
két nagyon szép I. világháborús hősi 
emlékművet hoztunk helyre a Kocsi 
úti és az Almási úti temetőkben. Az 
elmúlt két évben részben pályázati 
pénzből, részben saját erőből 1-1 szín-
darabot állítottunk színpadra. Tavaly 
1956 iránti tiszteletünk jeleként a ta-
tai 56-ról csináltunk egy musicalt a 
komáromi Magyarock Dalszínházzal, 
aminek nagyon nagy sikere volt. Idén 
Pesti Nagy Kati állította színpadra a 
Vörös Rébék musical balladát – Arany 
Jánosnak tisztelegve – a szabadtéri 
színpadon. Külön kiemelendő Smídt 
Róbert Himnusz című táblaképének 
magyarországi bemutatója, ami itt 
volt Tatán, és most járja az országot. 
A művész egyébként Tata díszpolgá-
ra. Végre megkezdődött az Eszterhá-
zy kastély felújítása is, 2019-re ígérik 
a munkálatok befejezését. Több gyö-
nyörű kiadványt is megjelentettünk. 
2017-ben ünnepeltük testvérvárosi 
kapcsolataink kerek évfordulóit, 5 
éveset Magyarkanizsával, 15 éveset 
Szovátával, és 25 éveset Szőgyénnel. 
Ebből az alkalomból jelentettük meg 
az Összetartozunk című kiadványt, 
amely ezekről a településekről, és a 
kapcsolatunkról szól. Összegyűjtöttük 
a Tatáról szóló legjellemzőbb cikkeket, 
lefordíttattuk angolra, ez a kiadvá-
nyunk az ide érkező külföldiek szá-
mára mutatja be városunkat. A Pons 
Danubii című kötet a Felvidékkel való 

közös fejlesztéseinkről szól, angol és 
magyar nyelven.

– 2018–at Mátyás emlékévnek nyil-
vánították. Van-e elképzelésük ehhez 
kapcsolódva? 
– Nagyon nagy tervünk van: szeret-
nénk egy Mátyás király szobrot a vár-
ba, valamelyik bástyára. A megformá-
lásra Nagy János szobrászművészt már 
fel is kértük, csak nem tudtuk honnan 
előkeríteni a pénzt (30-40 millióról van 
szó). Nagyon remélem, hogy a Mátyás–
évben lehet pályázni erre is, és akkor 
nekifutunk azonnal.

– Minek köszönhető ez a látványos 
megindulás, fejlődés Tatán?
– Nagyon nagy köszönet a magyar kor-
mánynak a gazdaságpolitikájáért. En-
nek hatása innen a városból is nagyon 
jól érzékelhető. Egy csomó lakás épült 
Tatán, egyszerre, hirtelen. Elfogytak 
a közfoglalkoztatottjaink, ez nekünk 
szomorúság, de köszönet a kormány-
nak, mert ez azt jelenti, hogy ezek az 
emberek mind találtak állást. 3% alatti 
a munkanélküliség. A gazdaságpoliti-
kának köszönhetően Tatára is elindul-
tak a vállalkozók, hála Istennek telik az 
ipari parkunk. Várjuk az itt letelepedni 
szándékozókat, egy nagyon szép terü-
letet szeretne a város az egyik legszebb 
pontján lakásépítésre eladni. Egy több-
hektáros nagy telkünk van a Fényes 
Fürdő felé vezető úton, ide várjuk a 
Tatán letelepedni, építkezni vágyókat!

Veér Károly

Az OMS Tata felnőtt női párbajtőr bajnokcsapat tagjai: Büki Lili, Gnám Tamara, Kun Anna és Molnár 
Petra. A lányokat Juhász Bence, Partali Csaba és Plásztán Attila készítette fel. (fotó: hunfencing.hu)
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– A TOP keretében mi belvíz-elvezetésre pá-
lyáztunk. 50 milliót nyertünk, megkaptuk az 
előleget, most zajlik a közbeszerzés. Ez évek 
óta probléma, több helyszínen is elindulhat-
nak a munkák. Persze az összes ilyen irányú 
gondunkat nem oldja meg, de örülünk, hogy 
hozzájutottunk ehhez a forráshoz.

– Korábban a szennyvízelvezetéssel is vol-
tak gondjaik.
– Az ebben a témában nemrég megnyert 
KEOP pályázatunk teljesen lezárult, a 
szennyvízelvezetés mellett megújuló ener-
giaforrásokra is nyertünk pénzt. Intézmé-
nyeinkben napelemek vannak, ami költség-
hatékonnyá teszi a működést. Most fejeztünk 
be egy műfüves focipálya pályázatot, 30 
milliót nyertünk erre a célra. Nem sikerült 
még ünnepélyesen átadni, de használatba 
vették a gyerekek. Én nagyon örülök neki, 
mert van, amikor este 9-kor is - nagyon jó a 
világítása -, még 30 gyerek ott rúgja a labdát. 
Tavasszal tervezzük az ünnepélyes átadást.

– A Start program a munkanélküliek fog-
lalkoztatásához ad támogatást. Önöket ez 
mennyiben érinti?
– A Start program keretében mi is benyújtot-
tunk egy pályázatot faaprítékoló gépre, meg 
is nyertük (3,5 millió forint), rövidesen meg 
fog érkezni. A hivatal udvarában egy par-
kolót szeretnénk kialakítani, hiszen jelenleg 
szanaszét vannak a járműveink, jó lenne egy 
helyen tárolni ezeket. Bízunk benne, hogy 
ezt a munkát még februárig be tudjuk fejez-
ni. Jelenleg 18 közmunkásunk van, elsősor-
ban a közép- és idősebb korosztályból, nekik 
nem sok esélyük van elhelyezkedni már va-
lamilyen gyárban.

– Mit kell tudni a falu gazdasági életéről? 
–  Itt működik a Rédei Kertimag Zrt., ami ki-
magasló árbevétellel bír, hiszen országos és 
külföldi hálózata van. Van egy asztalos üze-
münk, Balázs Lajos vállalkozóval az élen, 
amely jól működik. Ezen kívül sok vállalko-
zónk van az építőipar majdnem valamennyi 
területén. Elég sokan járnak el a kisbéri ipari 
parkba, Mórra, közvetlen járatunk van az 
Audiba, ami szintén előny, 50 perc alatt ott 
van a busz, oda is elég sokan járnak. 

– Réde mindig híres volt a civil szerveződé-
seiről. Ma is igaz ez?
– A civil szervezetek ma is rendkívül aktí-
vak. Nem állítanék fel sorrendet közöttük, 
mert mindegyiknek más a funkciója, más a 
lehetősége. De elsősorban említeném a Rédei 
Tűzoltó Egyesületet, mely az idén kapta meg 
azt a megtiszteltetést, hogy önálló beavatko-
zó lehet. Ennek keretében itt rendezték meg 
a megyei tűzoltó napot. A tűzoltóink vállal-
tak évi 1200 készenléti órát, legtöbbször mű-
szaki mentéshez riasztják őket, szerződésük 
van, hogy hova vonuljanak. A másik szer-
vezetünk a Polgárőrség, mely szintén több 
mint 30 fővel tevékenykedik. Idáig a kisbéri 
Polgárőr Szervezetnek volt egy csoportja, de 
az elmúlt napokban üléseztek, és úgy dön-
töttek, hogy önálló egyesületté válnak. Az 
érdekesség az, hogy Bakonybánkkal közö-
sen tervezik az önállósulást, tehát Réde-Ba-
konybánk Polgárőr Egyesület jön létre. Amit 
még itt el kellene érnünk, az a térfigyelő ka-
merarendszer szolgálatba állítása. Pályázatot 
nem nyertünk erre a célra, de azt támogatom 
– több településvezetővel egyetértve –, hogy 
önerőből kell megvalósítani. 3-4 millióból 
meg lehet kezdetben oldani, de aztán termé-

szetesen, hogy a központ bővíthető legyen 
– ne 6 kamerát tudjon fogadni, hanem mond-
juk 15-öt – szükség lesz külső forrásra is.
– Meg kell említeni az éppen most 10 éves  
Idősek Klubját is, melynek tagjai rendszere-
sen összejönnek. Változó a létszám, az idősek 
jönnek-mennek, de a rendezvényeinken részt 
vesznek mindig. Van egy énekkaruk, mindig 
föllépnek. Nemrég alakult egy hagyomány-
őrző csoport is, akik elsősorban helytörténeti 
régiségeket gyűjtenek, meg a hagyományos 
rendezvények továbbvitelén dolgoznak. Or-
szágos hírű a mazsorett csoportunk, versenye-
ket nyernek, színessé teszik a rendezvényein-
ket.  A sportegyesületünk mostanában nem 
brillírozik, de a lényeg az, hogy a tagjai hasz-
nosan, testedzéssel töltik a szabadidejüket. 

– Réde gyönyörű helyen van. Milyen ide-
genforgalmi nevezetességeik vannak? 
– Réde komoly Eszterházy múlttal rendelke-
zik. Idén volt az Eszterházy kápolna 250 éves, 
ennek keretében a MTA tartott egy három-
napos konferenciát a rédei Eszterházyakról. 
Készül erről egy könyv is. Nevezetességünk 
még a vadszauna is, az Eszterházyaknak a 
község területén volt egy tava, ennek eléggé 
eltűnt a nyoma. Ezt megvásárolta egy Rédé-
ről elszármazott család, ők alakították vissza 
újból halastóvá. A vadszauna annyit jelent, 
hogy a szaunából kilépve ebben, a természe-
tes környezetben lehet hűsölni. Összességé-
ben elmondható, hogy Veszprém, Pápa, Ajka, 
Győr, Tata, Tatabánya, Komárom, Fehérvár 
mind durván 50 km-re van tőlünk, tehát mi 
vagyunk a központ. Ami tény, hogy ez még 
nem a magas Bakony, de azért Bakony, és itt 
meg jó élni!

Veér

Réde két megye határán fekszik. Komárom-Esztergomhoz tartozik, ám néhány kilométer után már Veszprém következik. 
A peremhelyzet nem befolyásolta a Területi Operatív Program pályázatain való eredményes szereplést, több tervük meg-
valósításához is sikerült forrásokhoz jutni. Pölöskei József polgármester elégedett az eredményekkel.

Peremvidéken, de nem peremhelyzetben

Réde, ahol még jó élni

A rédei vadszauna park



nak a település gyermekei és a szülők 
nevében az iskola igazgatója a beruhá-

zásért, a család és gyermekjóléti központ épüle-

tének felújításáért.

Xviii. maSterplaSt 
FutBallFeSztivÁl 
Székesfehérvár – Idén is megrendezik a nép-
szerű Masterplast Fehérvári Futballfesztivál Vi-
deoton FCF Baráti Kör Nemzetközi Kispályás 
Labdarúgó Kupát, amit 18. alkalommal hir-
dettek meg a labdarúgás, a Videoton FC és az 
egészséges életmód népszerűsítése céljából. A 

több napos program december 27-én kezdődik 
a VOK-ban, a részleteket Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok, Juhász Lász-
ló, a fesztivál főszervezője és Nagy Lajos, az 
Országos Mini-Futball Szövetség szakmai veze-
tője ismertették.

két üzletet nyitott újra a Spar
Bicske – Tatabánya - Összesen kö-
zel 3 milliárd forintból modernizálta a 
tatabányai INTERSPAR áruházat és a 
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Brányi Mária alpolgármester beszé-
dében elmondta: 1956. december 4-én 
több ezer asszony és lány emlékezett 
némán a szovjet hadsereg egy hó-
nappal korábbi bevonulására, mellyel 
kezdetét vette az 1956-os forradalom 
vérbefojtása. A Hősök terén lejátszó-
dó eseményt több helyszínen újabb és 
újabb asszonytüntetés követte.
A budapesti Péterfy Sándor utcai kór-
ház alagsorában illegálisan nyomdát 
üzemeltető értelmiségi csoport felhí-
vására indultak a megmozdulások. 
Illegális újságukban az alábbi felhívás 
jelent meg:
"Magyar anyák, magyar lányok és asz-
szonyok! Most rajtatok a sor. Roppant 
nagy a ti erőtök. Még a golyó sem fog 
benneteket. A ti néma tiszteletreméltó 
tüntetésetek fegyverletételre kénysze-

rít, és a szent ügyünk iránti tiszteletre 
szólítja fel még azokat is, akik képesek 
fegyvert szegezni az igazság és a nép 
legszentebb vágyai ellen. Magyar asz-
szonyok! Fejezzétek ki bátran méltó-
ságteljesen a nép akaratát. Parancsoló 
bátorsággal és méltósággal, kezdjétek 
most ezzel a tüntetéssel, és folytassá-
tok egységes és határozott kiállással, 
ahányszor csak szükség van erre."
Az asszonyok eleget tettek a felhí-
vásnak, némán vonultak az utcákon. 
Veszprémben december 6-án, a Tűz-
toronynál gyülekeztek, majd virággal 
a kezükben indultak el a város utcáin. 
Virágaikat a sírokra letéve búcsúztak, 
és emlékeztek. A megemlékezésen az 
egykori nőtüntetés résztvevői is jelen 
voltak.

to

December 6-án, a veszprémi néma nőtüntetés 61. évfordulóján koszo-
rúkat helyeztek el a Szabadság téri emléktáblánál. Ezen a napon azok 
előtt a hölgyek előtt tisztelegnek, akik félelmet nem, csak igazságot, 
méltóságot ismerve fejezték ki véleményüket, nem törődve a hatalom 
bosszúálló reakciójával.

Parancsoló bátorsággal és méltósággal

A veszprémi 
néma nőtüntetésre 
emlékeztek

F

F
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– Milyen pályázatokon indultak sikere-
sen?
– Szerencsére most egy olyan jó szériának 
örülhetünk, ahol a TOP-ban két komoly 
pályázatot is nyertünk. Az egyik a bölcső-
dei-óvodai fejlesztés, ahol már olyan álla-
potokat értünk el előtte, hogy a pályázati 
anyagaink nagyrészt megvoltak, még ki 
kellett egészíteni kivitelezési szerződés-
sel, tehát teljesen rákészültünk. A másik 
az Egészségház, mely itt a polgármesteri 
hivatal mellett lévő két épületet érinti. Az 
egyik az az orvosi rendelő, a fogászati, vé-
dőnői egységgel, a másik az orvosi lakás, 
mely egyben ügyeleti célokat is szolgál.

– Ezek miatt már régóta fájt a fejük.
– Ez így van. Az óvoda-bölcsőde azért 
jelentett gondot, mert egy olyan régi épü-
letről van szó, amelyet nem nagyon lehet 
felújítani. Lóistálló volt az Eszterházy 
időkben, és sem a mérete, sem többi para-
métere nem felelt meg a mai kor követel-
ményeinek. A testület úgy döntött, hogy 
a faluközpontban, a főtér mögött megvá-
sárol egy telket, és oda telepíti az új böl-
csőde-óvodai épületegyüttest, tehát újat 
építünk. A konyhát is felhozzuk ide. 140 
millió forintot nyertünk erre a célra, és 
12 milliót az orvosi rendelő és az ügyele-
ti lakás külső renoválására. Ezek mellett 
még van jó pár TOP-os pályázatunk, ahol 
az eredményre várunk. A KEOP-on is 
nyertünk, ez a pályázat az ökofalu prog-
ramunkat támogatja: szemléletformálás a 
lakosság körében, az óvódástól az idősko-
rúakig, annak a gondolatnak a jegyében, 
hogy miként fűtsek olcsóbban, ne szeme-

teljek, intelligensen viselkedjek, a köztere-
ket rendben tartsam a magam munkájával, 
könnyítsem az önkormányzat munkáját. 
Persze csak minimálisan, finoman, hiszen 
a társadalmi munkák ideje lejárt, de azért 
lehet még mozgósítani az embereket, én 
legalábbis még hiszek ebben.
 
– A tudatformáló munka előadásokról, 
találkozókról és kiadványokról szól?
– Igen, összességében a szemléletformá-
lásra irányul. Van több EFOP-os pályáza-
tunk is, de egyet kimondottan az önkor-
mányzat készített el: minden korosztályra 
kiterjedően a tanulási módszerek követé-
séről szól, tehát hogy egy nyugdíjas is vág-
jon bele még egy nyelvbe, a középkorú is 
tanuljon valamit, például egy új szakmát. 
A harmadik nagyobb pályázatot már meg 
is nyertük, az egy általános iskolai projekt 
a minden korosztályt támogató különbö-
ző szórakoztató és pihentető programok-
ról, de a gyerekekre épül elsősorban, és 
a kiegészítő programok a felnőtteket is 
szolgálják. Erre a célra több mint 72 millió 
forintot nyertünk.

– Ha jól számolom, ez öt nyertes pályá-
zat. Ezek meg is határozzák az önkor-
mányzat 2018-as munkáját?
– Komoly feladat lesz a jövő évben ezt az 
öt pályázatot megvalósítani, de több má-
sikba is belevágunk. Most is írunk egyet 
a művelődési ház külső felújítására. Lapos 
tetős építményünk van a faluközpontban, 
és szeretnénk, ha ez kúpos lehetne, tehát 
elvezesse a vizet, a csapadékot. Alapve-
tően szigetelési, és csapadékelvezetési 

probléma. Erre 8-10 millióra lenne szük-
ség, még nem tudjuk, hogy erre miként 
tudunk pályázni. A sport területén há-
rom pályázatot tervezünk beadni, abból 
egyet éppen most készítünk: egy műfüves 
pályát szeretnénk létesíteni kb. 60 millió-
ból. A hátrányos helyzetű járások telepü-
lései erre 10%-os önerővel pályázhatnak. 
A START programokra is kandidáltunk, 
amint minden évben. Három pillérre, a 
munkanélküli rétegek foglalkoztatására 
(34 közmunkásunk van), a belterületi köz-
utak, belvízcsatornák javítására és a szoci-
ális gazdaságra vonatkozik. Egy kiegészí-
tő pályázat keretében nyertünk 3,5 milliót 
egy aprítékoló gépre, és ma már minden 
intézményünk biokazánokkal működhet. 
Ez rengeteget jelent, hiszen nem kell fizet-
ni a fűtésért évente 4-5 milliót, ennyit meg 
tudunk spórolni. Ez már az áramdíjban is 
jelentkezik, mert például. A művelődési 
házunk napkollektorokkal működik.

– Szépen alakul az egykori kastélypark 
rehabilitációja is. Milyen fejlesztéseket 
végeztek ott az elmúlt időszakban? 
– Önerőből, kis léptékekben folytattuk Ba-
konyszombathely ékességének fejleszté-
sét. A szökőkutat körbe térköveztük egy 3 
méteres sugarú körrel. Muszáj volt, hiszen 
valamikor régen ott volt egy tér, meg is 
hagytuk a kövezetet, viszont a kisgyere-
kek beledobálták a köveket a szökőkútba. 
A szökőkút köré pergolát építettünk fából, 
és egy gyönyörű rózsakertet szeretnénk 
oda alkotni. Ennek az első lépéseit meg-
tettük.

vk

Bakonyszombathely jövőjét nagymértékben meghatározzák a pályázatok, mivel a kisbéri járásban – ahogy más, hátrá-
nyos helyzetben lévő járásokban is –, csak ezekből tudunk nagyobb fejlesztéseket megvalósítani, kivéve, hogyha valaki-
nek az iparűzési adója magas, de hát nálunk nincs ilyen – kezdte évértékelő beszélgetésünket Pintér Lajos polgármester.

Bakonyszombathely ökofaluvá szeretne válni

Pályázati dömping, fontos fejlesztések

Az óvodai, bölcsődei komplexum 
látványterve



bicskei szupermarketet a SPAR Magyar-
ország. A 17 éve megnyitott, most kí-

vül-belül megszépült, és bővülő szolgáltatások-
kal újranyitó tatabányai hipermarketet átadták 
a vásárlóknak. Hasonló módon  fiatalodott meg 
a bicskei szupermarket is.

európa kulturális Fővárosa
Székesfehérvár – Tárgyalta, majd egyhangúlag 
jóváhagyta Székesfehérvár Képviselőtestülete a 

város pályázatát, amelyet az Európa Kulturális 
Fővárosa 2023 címért benyújt. Székesfehérvár 
Önkormányzata – a városlakók véleményét több 
fórumon is kikérve – már korábban szándékát 
fejezte ki, hogy elindul a pályázaton.

díSzkivilÁgítÁSt kapott 
a Bornegyed
Badacsonytomaj - A két szomszédos település, 
Badacsony és Szigliget közösen állított borka-
rácsonyfát, és együtt mutatja be teljesen új téli 
kínálatát, ami egyszerre példátlan és példamu-
tató kezdeményezés a Balatonnál. December 
16-án, szó szerint nagy durranással indították 
el a Balaton új téli programkínálatát bemuta-

tó rendezvényt Badacsonyban. A szigligeti vár 
ágyújával adták meg a jelzést , amikor a bada-
csonyi bornegyed díszkivilágítását első alkalom-
mal felkapcsolták.

múlt éS jelen
Velence - A református temetőben található 
egy különleges síremlék. Molla Szadik (1836-
1892) üzbegisztáni csagatáj török nyelvész em-
lékét őrzi, aki a keletkutató Vámbéry Ármin ba-
rátjaként jött Magyarországra. Az ő segítségével 
lett az MTA Könyvtárának altisztje. Ta-
nított, fordított, tudományos kutatások-
ban vett részt. Hogy került Velencére? 

Bár az időjárás ismét a szigorúbb, ba-
rátságtalanabb arcát mutatta felénk, 
az avatóünnepség mégsem maradt el: 
rendhagyó módon a Polgármesteri Hi-
vatal tanácstermében került sor a sza-
lag átvágására.
Mintegy harminc embert köszöntött 
beszédében Bogáth István polgár-
mester: Czunyiné dr. Bertalan Judit 
országgyűlési képviselő asszonyt, a 
Bazalt Kft., mint kivitelező képviselő-
it, és a megjelent kömlődi lakosokat. 
Tájékoztatta a jelenlévőket az út régi 
állapotáról, majd beszélt arról, hogy 
miként jutott ahhoz az anyagi erőhöz 
az önkormányzat, ami lehetővé tette 
ennek a fontos beruházásnak a létrejöt-
tét. Elmondta, hogy nagy köszönet illeti 
képviselő asszonyt, aki minden erejével 
azon van, hogy a község fejlődésében 
szerepet vállaljon oly módon, hogy a 
megfelelő fórumokon képviseli a falut.
Bogáth István jó gazda módjára 
minden momentumot dokumentált 
videófelvétellel is, így a beszéde köz-
ben a jelenlévők megtekinthették az út 
régi állapotát, a komoly munkálatokat, 
a felújítás menetét, s azt, ahogy elnyerte 
végső állapotát ez a fontos útszakasz.
Czunyiné dr. Bertalan Judit képviselő 
asszony beszédében örömmel állapí-
totta meg, hogy ha Kömlődre jön, ak-
kor vagy jó hírt hoz például egy-egy 
pályázat sikeres megnyeréséről, vagy 

éppen átad valamit. Örömmel jött, mint 
mondta, mert a fejlődés mindig öröm-
teli egy település életében, kiváltképp 
akkor, úgy érezzük, lemaradásban va-
gyunk, látjuk, hogy más, pár kilomé-
terrel távolabb eső település mennyivel 
ütemesebben fejlődik.
Kömlőd is elindult a fejlődés útján, 
hiszen az elmúlt időszakban nagyon 
sok, kisebb-nagyobb beruházás való-
sult meg az új vezetés jó munkájának 
köszönhetően.  Most megújulhatott a 
Petőfi utca és a hatalmas esőzések okoz-
ta áradások ellen immár a biztonságot 
jelentő híd is. Persze a rendelkezésre 
bocsájtott összeg nem volt elegendő, így 
az önkormányzat még 1,7 millió forint-
tal kiegészítette azt, annak érdekében, 
hogy a munkálatok teljes egészében be-
fejeződhessenek.
Egyedi a pillanat, jegyezte meg a kép-
viselő asszony, amikor az időjárás 
miatt  jelképes módon, egy asztalon 
„kifeszített” nemzeti színű szalagból 
levágott egy kis darabot, hiszen ilyen 
„átadási ceremónián” még nem vett 
részt, de örömmel tette, s adta át az 
emléket a község polgármesterének, 
egyszersmint felavatva a Petőfi Sándor 
utcát. A családias ünnepség kötetlen 
baráti beszélgetéssel, a nyugdíjas klub 
jóvoltából sütizéssel és teázással zárult. 

Varga Katalin

Út- és hídavató ünnepségre gyülekeztek a kömlődiek, a rossz idő el-
lenére is volt érdeklődés az esemény iránt, hiszen sokakat érint Köm-
lődön a Petőfi Sándor utca felújítása és az áteresz, a híd rendbetétele. 

Felújították a Petőfi utcát és a hidat is

Újabb mérföldkő 
Kömlőd életében
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A hajdani testnevelő és iskolaigazgató 
szájából nem számít újdonságnak az a 
gondolat, hogy sportolás nélkül nincs élet. 
Hiszen, akinek van állandó programja, az 
önmagát ellenőrzi, fejleszti, és ez a hozzá-
állás az élet minden területére átvihető. 
Polgármesterként azért tehet a legtöbbet, 
hogy a városi fejlesztésekben feltételeket 
biztosítsanak a mozgáshoz, a sporthoz - 
például pályázati beruházásokkal.  

Kerékpározás 
A Velencei-tó körül elkészült kerékpárút 
mára nemcsak turistaprogram, hanem 
egyre több helybeli kiruccanása is. Em-
lékszem – meséli Tóth István – eleinte 
rácsodálkoztak arra a házaspárra, aki az 
utcájukban kikapcsolódásként biciklire 
pattant, aztán egyre többen csatlakoztak 
hozzájuk a tókerülő túrára. Csodaszép 
környezet, közös öröm, akár a hétközna-
pokon is – ezt fedezték föl. De a Velen-
ce-Dinnyést összekötő bringaút Agárd-
Dinnyés szakasza is új híveket szerzett a 
közelmúltban a kerékpározásnak. Az ed-
dig megvilágítatlan területen most meg-
újuló energiával, napenergiát hasznosító 
világítási rendszer működik. Azóta sokan 
hagyják otthon az autójukat, s biciklivel 
járnak inkább munkába. 

Megújult a Gárdonyi 
tornacsarnok 
Ez plusz egyharmadnyi területet, megszé-
pült vizes blokkokat, jó szigetelést, kultu-

rált öltözőket jelent a társasági adó bevo-
násával, s még a hajdani raktár átalakítása 
készül el 2018-ig. A kézilabda bázishelye 
lett az intézmény, a Gárdony-Pázmánd SE 
„lányai” révén. Bíró Tamás klub társelnök 
személyében remek segítőre talált a város. 

A csalogató Csuka Csarnok 
600 iskolás testnevelésórái mellett a sport-
egyesületek és a helybéliek is odataláltak 
az épülethez, mely átadása óta szinte tel-
jes kihasználtsággal működik. A hagyo-
mányos sportágak mellé újak is jelentkez-
tek: a kosárlabda (Dávid Kornél Kosársuli 
előkészítő) és a tollaslabdázás. 

Az örök VVSI
A teljes rehabilitáció után újra a vizes 
edzések színtere a világ- és Európa-bajno-
kokat nevelő VVSI. Örvendetes, hogy itt 
készülnek a hajdani versenyzők a 2019. évi 
veterán bajnokságra, de számos gárdonyi 
gyerek sportol náluk vitorlás, kajak-kenu, 
evezés ágakban.  A tornateremben a la-
kossági igényeknek is teret biztosítanak. 
A vízi sportoknál a Dunafém Kajak-Kenu 
SE-t is megemlíthetjük, ahol szintén sok 
helyi fiatal edz.

Agárdi Parkerdő Sport- és 
Szabadidőközpont
A társasági adóból megtörtént beruhá-
zással, felújítással a labdarúgás európai 
szintű létesítményekhez jutott a műfüves 

szabványpálya, öltöző, klubház tekinte-
tében. Utóbbira azért különösen büszke 
a polgármester úr, mert végre a közössé-
gi lét színtere is megteremtődött. A bejá-
rattól a pályákhoz térkövezett odajutást 
biztosítottak. Jelenleg 250 igazolt focista 
van, de a tenisz-és futópályák, valamint a 
kondipark népszerűsége is egyre nő. 

A gárdonyiak újabb lehetősége
Legújabb pályázati beruházásunk 2018-ra 
a gárdonyiak szabadidő központját való-
sítja meg a Polgármesteri Hivatal melletti 
téren. Egyik eleme – a kondipark – már 
működik. Fontos volt az, hogy az iskola 
közelében legyen a beruházás, mert a di-
ákok sportudvara már szűkösnek bizo-
nyult. Mi minden lesz itt? Öltözők, klub-
helyiség, büfé. Egy 200 m-es futópálya. Az 
MLSZ anyagi segítségével egy 40x20m-es 
műfüves focipálya esti megvilágítással. 
Úgy terveztünk, hogy a testnevelésórá-
kon túl minden korosztály felszabadult 
kikapcsolódása, játéka biztosítva legyen. 
A kicsik extra játszóterén lesz mezítlábas 
park, többféle csúszda és trambulin, alag-
út, a nagyobbaknak, felnőtteknek görkori, 
gördeszka, rollerezési lehetőség, gumi-
borítású küzdőszőnyeg, mászófal készül. 
Mindez mindenki számára nyitott szolgál-
tatás, hogy minél többen tudjanak mozog-
ni, egészségesen élni. 

Dr. Göde Andrea

Egy településnek az is feladata, hogy olyan szolgáltatások feltételrendszerét biztosítsa lakóinak, amelyek az egészség-
megőrzésben, az egészségtudatos életmód kialakításában segítenek. Az egészség számomra többet jelent a nem beteg 
fogalomnál, mert céltudatosságot, pozitív életszemléletet, erős szociális és közösségi kapcsolatokat, baráti kötődéseket, 
küzdeni tudást és sikerélményt jelent, ha valaki így áll a világ dolgaihoz – kezdte a beszélgetést Gárdony város polgár-
mestere, Tóth István.       

Pályázatról pályázatra az egészség jegyében

Sportolás nélkül nincs élet

Zumba a Csuka Csarnokban
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Tüdőtágulatát gyógyítani jött ide, az-
tán a Tóbiás Anna iránti szerelem itt 

marasztalta, itt is halt meg. Sírja zarándokhely, 
mindig van rajta friss virág.

nyílt napot tartott 
a Soproni egyetem
Tata - „Miért pont a Benedek?” címmel tartott 
nyílt napot a Soproni Egyetem Benedek Elek Pe-

dagógiai Kara december 14-én, a Tatai Közössé-
gi Felsőoktatási Képzési Központban. A központ 
idén szeptemberben kezdte meg működését a 
piarista rendházban, ahol a Soproni Egyetem 
Benedek Elek Pedagógiai Kara Csecsemő és Kis-
gyermeknevelő Alapszakot indított. A képzés a 
bölcsődékben dolgozóknak a pedagógus élet-
pályához szervesen kapcsolódó diplomát nyújt, 
államilag finanszírozva.

Ha deCemBer, akkor aSztaliteniSz 
Székesfehérvár - Jól tudják a Fejér megyei 
amatőr asztaliteniszezők, hogy a december ele-
je számukra a megmérettetés időszaka a ha-
gyományos FEMSZISZ Mikulás Kupán. A nagy 
csatározások eredményeként idén a kupa leg-
eredményesebb játékosai: Dr. Göde Andrea: 
3 arany, Georg Keilhauer: 2 arany, 1 ezüst, 
Gorbai Benedek (16) : 2 arany és – a felnőtt 
mezőnyben szerzett – 1 bronz.

A november 12-i táblaavató ünnepsé-
gen részt vett a MH Veszprémben állo-
másozó Légierő Zenekar, a MH vitéz 
Szurmay Sándor Budapest Helyőrség 
Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegy-
ség Honvéd Koronaőrség, a Magyar 
Koronaőrök Egyesülete, valamint to-
vábbi az ünnepséghez hozzájáruló 
szervezetek és személyek.
Paizs János koronaőr főtörzsőrmester 
1906. október 18-án, Kocson született, 
és 1962. július 27-én hunyt el ugyanitt. 
Katonai szolgálata alatt, a Koronaőr-
ség állományába került. 1938-ban az 
Eucharisztikus Kongresszus koronaőr 
résztvevője, és a Szent Jobbot szállító 
Aranyvonatot kísérő díszőrség tagja 
is volt.
1944. október 15-i sikertelen kiugrási 
kísérlet utáni napon vegyes SS német 
egységek ostromolták a vár alatti ko-

ronaőr laktanyát. Annak elfoglalása, 
és a koronaőrség lefegyverzése után 
kezdődött a Szent Koronának magyar-
országi háborús cselekmények előli 
menekítése. Ennek során Paizs János 
koronaőr főtörzsőrmester 1945. márci-
us 27-én a Pajtás Ernő ezredes vezette 
koronaőr állománnyal több magyaror-
szági helyszín után vitték, és rejtették 
el az ausztriai Mattsee környékén.
Később az amerikai hadsereg által 
kikényszerített és kiásatott ereklyéket 
parancsnokával elkísérte a németor-
szági heidelbergi átadásra is, 1945. 
július 25-én. A honvédelmi miniszter 
1993-ban rehabilitálta és posztumusz 
előléptette századossá, 73/1993. számú 
parancsában.

Simon László
polgármester

Kocs község Önkormányzata, Paizs János posztumusz koronaőr szá-
zados tiszteletére emléktáblát helyezett el a Faluház épületénél. Ez 
alkalomból egyházi, hagyományőrző és polgári ünnepség keretében 
előadásokkal emlékeztek meg a község szülöttéről. Az emléktábla 
avatása alkalmas volt arra is, hogy felhívja a figyelmet a Szent Korona 
hazaérkezésének közelgő 40-ik évfordulójára.

Kocs megemlékezett jeles szülöttéről

Emléktábla Paizs 
János tiszteletére

ÖNKORMÁNYZAT
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Az ünnepélyes aláíráson Koszti András, 
Velence Város polgármestere kiemelte az 
együttműködő vállalkozások által kép-
viselt magas hozzáadott érték, a minő-
ségi munkahelyteremtés, a hosszú távú 
együttműködés fontosságát. Velence fej-
lesztése új modellek és elvek mentén in-
dult el az elmúlt 3 évben, cél, hogy a turiz-
mus mellett az iparfejlesztési versenyben 
is előretörjön a település - hangsúlyozta a 
városvezető.

Mórucz Norbert, az IPE elnöke a szakmai 
alapok és a transzparencia fontosságát 
hangsúlyozta, ami a tudományos és tech-
nológiai parkot a leghatékonyabb gazda-
ságfejlesztési eszközzé teszi. A Magyar 
Elektromos Járműipari Egyesület (MEJE) 
elnöke, Kiss Sándor szerint a velencei ter-
vek és az elektromos járműgyártásban ter-
vezett fejlesztések a világon is egyedülálló 
lehetőségeket teremtenek Velence számá-
ra. A „Zöld energiától a zöld rendszámig” 

program a tervei szerint országos és euró-
pai mintaprojektté érik majd.

A velencei TTP egyik gyöngyszeme lesz 
a Jászai Mari- és EMeRTon-díjas énekes, 
színész – aki elnyerte már az Év zenés 
színsze elismerést is –, Sasvári Sándor 
SZÖG Equestrian Park elnevezésű projekt-
je, melyben egy nemzetközi szintű lovas él-
ménypark kerül kialakításra önálló hotellel, 
lovardával, lovas színházzal, istállókkal, 
lósétáltatóval és szociális blokkokkal.

Lapunk kérdésére Koszti András polgár-
mester válaszolt a projekt ütemezéséről:
– Az első lépés a tudományos és technológiai 
cím megszerzése, ez a jövő év első negyedévében 
várható.  A beruházásokat és projekteket eddig 
az időszakig kell megtervezni, és teljes mértékig 
előkészíteni, hogy elindulhassanak az útjaikon. 
Ebből a szempontból meghatározó, hogy a TOP 
forrásai 2020-ig állnak rendelkezésre, így a fej-
lesztések megkezdését, megvalósítását ez behatá-

rolja.  Az biztos, hhogy a következő 1-2 évben 
elindulnak a beruházások. Ezzel párhuzamosan 
folyik a Mezőgazdasági Minisztérium és a szer-
vezetünk együttműködésében a dedikált források 
tervezése. Ennek kifejezetten az a célja, hogy a 
megvalósuló fejlesztéseket, és az ottani vállalato-
kat támogassa. A mostani adatok szerint ez 2018 
második felére, ill. 2019 első felére tehető. 

Az IPE 7 éves szakmai munkájának ered-
ményeképpen 2017 óta a szervezet képvi-
seli Magyarországot a Tudományos Parkok 
Nemzetközi Szövetségében (IASP). Jelenleg 
10 park már „Tudományos és Technológi-
ai Park” címmel rendelkezik, az országos 
rendszer 2017-től önálló gazdaságfejlesz-
tési eszközként áll a Kormány rendelke-
zésére.  A rendszer transzparens, K+F+I 
alapú dedikált finanszírozási modelljének 
kidolgozására a szakmai szervezet minden 
nemzetközi és piaci tapasztalatot megoszt a 
Nemzetgazdasági Minisztériummal.

Tárnay Olivér

Szakmaiság, innováció és kooperáció – ezek a 2017. november 30-án Velencén aláírt együttműködési megállapodás 
alapjai, amelyet a Velencei Tudományos és technológiai Parkba betelepülő vállalkozások kötöttek. Velence Város Önkor-
mányzata és az Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete egy éve kezdte meg azt a fejlesztő 
munkát, amelynek eredményeként tudományos és technológiai park jön létre a városban. A megállapodásban részt-
vevők több szakterületről érkeztek, együttműködésükben K+F központ, oktatási centrum, elektromos vízi járművek és 
elektromos kerékpárok gyártása szerepel.

Tudományos és Technológiai Park épülhet Velencén

Aláírták a megállapodást
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Felavatták Farkas Ferenc emléktábláját 
Felavatták Farkas Ferenc Kossuth-díjas zeneszerző, egykori igazgató emléktábláját 
a Hermann László Zeneiskola bejárati homlokzatán. Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője honvédelmi államtitkár ünnepi beszédében azt fejezte ki, 
hogy a jelentős zeneszerzőnek nemcsak az ország, hanem városunk is sokat kö-
szönhet, hiszen a második világháború után ő indította el újra a zenekonzervatóri-
umot. Az emléktáblát Nagy Edit szobrászművész készítette. A rendezvény végén az 
ünnepség résztvevői koszorút helyeztek el a domborműnél.

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

Pápa
Az immár 27 éves múltra visszatekintő 
Pápai Játékfesztivál történetében még 
nem volt példa arra, hogy a programok 
megvalósulásának minőségét vizsgálják. 
A minősítési rendszer a magyar fesztivál-
kínálat minőségének folyamatos javításá-
hoz kíván hozzájárulni.

Cikkünk a 45. oldalon

Súr
Egy kistelepülés életében nagy dolog min-
den beruházást, fejlesztést végrehajtani, 
de olyat, amely a kötelező önkormányzati 
feladatokon kívül van, még nehezebb.

Cikkünk az 49. oldalon

„Fontos, hogy ADNI tudjak szerteágazóan, több értelemben, mert ezáltal én is csak több 
lehetek, hogy értékeket képviseljek, hogy ennek a missziónak, amelynek egy kis darabja 
vagyok, méltó alkotórésze lehessek.”

Tarpai viki
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A sátán fattya című mozi Nagy Zoltán 
Mihály lírai regényéből készült, és a 
kárpátaljai magyarok szovjet megszállás 
utáni szenvedéseiről szól. A történetben 
a főszereplőt megerőszakolják a „ruszki” 
katonák, gyereke születik ebből a több-
szörös nászból, és nemcsak a falu, a sze-
relme, de ő, saját maga is kitagadja a sátán 
fattyát, a megszületett kisfiút. Tarpai Viki 
nem először futott neki a történetnek, hi-
szen monodráma formájában több éve, a 
színpadon is megmutatja Tóth Eszter tra-
gédiáját. 

– A film és a színház – kezdi beszélgeté-
sünket Viki – teljesen más eszközöket igé-
nyel, jelenlétben sem ugyanaz a kettő. Amíg a 
színpadon egy érzelmileg felfokozott jelenethez 
van egy folyamat, egy időintervallum, amiben 
felépül az adott érzés, indulat, történés, ad-
dig a filmben az ott és most van. Elhangzik a 
„tessék”, és pillanatok alatt meg kell, hogy éld, 
teremtsd az adott szituációból következő érzel-
meket, megnyilvánulásokat, akár többszöri al-
kalommal is. Ez természetesen sokkal nehezebb 
is ezáltal. A természetesség is máshogyan hat 
a vásznon, mint a színpadon. Míg a színház-
ban lehet, hogy kevés egy gesztus, egy mimika, 

addig a filmen már lehet, hogy sok, sőt még 
annál is több. Mindkettő fokozott készenlétet 
és figyelmet igényel, de azt gondolom, hogy a 
kamerák előtt ez valamivel összetettebb. Más 
a felépítése egy színházi előadás megszületésé-
nek (időben és térben), és megint más egy mozi 
elkészülésének folyamata. Mindkettő másho-
gyan izgalmas és szép, minden esetre boldog 
és hálás vagyok, hogy ebbe is belekóstolhattam 
mélyebbre hatóan!

Tarpai Viki fiatal, csinos, törékeny, meg-
döbbentően tehetséges és elkötelezett, 
alázatos a szerep megformálásánál. Na-
gyon sok színész dublőröket használ a ve-
szélyes, kellemetlen jelenetekben. Ő maga 
ugrott a kútba, húszfokos hidegben, hó-
esésben egy szál pendelyben csónakázott 
a Tiszán, vánszorgott az éjszakában órá-
kon át. Pedig készenlétben állt a dublőr.

– Igen, felmerült a dublőr lehetősége, de még-
is úgy döntöttem, hogy vállalom. Nem va-
gánykodásból, hanem amiatt, mert egy olyan 
jelenetről beszélünk, amely fontos, és egyik 
meghatározó kockája a filmnek, és aminek van 
folytatása. Ha az elejét, a kútban való elmerü-
lést nem én csinálom, akkor úgy éreztem, hogy 

nem tudom teljes értékűen átélni, megvalósí-
tani a folytatást. Igazából nem volt kérdés szá-
momra, hogy én csináljam-e. És olyan kollé-
gák és stáb vettek körül, akikben maximálisan 
bíztam, akik minden mozdulatukkal a segítsé-
gemre voltak! Több szempontból is fontos szá-
momra egy-egy helyzet maximális átélése a hi-
teles megformáláshoz, és ahhoz, hogy minden 
szempontból egyesülni tudjak az "anyaggal”.

A hírek alapján nem könnyű ma Kárpát-
alján magyar ajkúnak, akár művésznek, 
színésznek sem lenni. Az ukrán nyelvtör-
vény nem tesz jót a két ország kapcsola-
tának.

– Kicsit változott a helyzet, de minden viszo-
nyítás kérdése. Sok szempontból van küzde-
lem, de bízom benne, hogy nem leküzdhetetle-
nek az ellentétek, és abban is, hogy helyre áll a 
rend. Több szinten dolgoznak ezért fáradtságot 
és időt nem kímélve, és sok minden másért is. 
Remélem, hogy az áldozatos munka meghozza 
gyümölcsét! És azt is hogy a színházzal eh-
hez az ,,ügyhöz" mi  is hozzá tudunk járulni. 
Igénylik, szeretik a beregszászi magyar színhá-
zat az emberek, vágyják ezt a fajta létet, szeret-
nek jönni hozzánk. Számunkra is fontos, hogy 

Úgy hozta az élet, hogy ezen sorok írója díszlettervezőként, az építészet, kellék és berendezés irányítójaként részt vehe-
tett az elmúlt másfél évben Zsigmond Dezső A sátán fattya című filmjének forgatásán. A másfél órás film bemutatóján, 
Budapesten az Uránia moziban öt perces taps köszönte meg a főszereplő, Tarpai Viktória felejthetetlen alakítását. A 
Beregszászon dolgozó Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház művésznője szerény mosollyal hajolt meg a közönség 
előtt, ez volt élete első filmfőszerepe.

Tarpai Viki nem kért dublőrt a nehéz jelenetekhez

Nagymuzsalyról a vörös szőnyegig

A fotókat Halász Gábor (HSC), 
a film operatőre készítette
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a magyarságot tudjuk képviselni, méltatni, éltetni 
ilyen formában is. Sok más nemzetiségű is ellátogat az 
előadásainkra. Tesszük a dolgunkat és várunk tovább-
ra is mindenkit szeretettel, hogy oda-vissza tudjunk 
adni egymásnak.

Vajon hogy lesz egy kárpátaljai, nagymuzsalyi 
születésű – Viki ma is ott lakik - kicsi leányból 
ünnepelt színésznő? A kezdetek nem voltak egy-
szerűek.

– Tíz éves voltam, amikor Vidnyánszky Éva néni és 
fia, Attila válogatást hirdetett gyermekstúdió meg-
alakítása kapcsán. Főként édesapám kapacitált, hogy 
jelentkezzek, de anyukám is pártolta az ötletet. El-
vittek a válogatásra, bevonult a család a beregszászi 
kultúrházba, ahol akkor a színház működött (ma már 
van állandó épülete). Sok falumbeli gyerek is részt vett 
ezen a szép délelőttön, szüleik kíséretében. Mindenki 
előadta a produkcióját csak én nem. Féltem, zavarban 
voltam. Hazavittek, és szüleim úgy gondolták, hogy 
nem adják fel. Így a következő foglalkozásra is elkí-
sértek, és ott Évike néni félrehívott, és meg kérdezte, 
hogy csak neki elmondanám-e a verset? Elmondtam, 
Évike néni megnyugtató tekintetétől elszállt az iszo-
nyatos nagy lámpalázam. Elszavaltam Vörösmarty 
Mihály Petike című versét. Ott, akkor valami történt. 
Onnantól kezdve hét évig tagja voltam a Ficseri Gye-
rekstúdiónak, és semmiért sem hagytam volna ki egy 
alkalmat sem. 13 évesen Attila T.S.Eliot: Gyilkosság 
a székesegyházban című darabjába beválogatott egy 
betlehemes keretjátékba Máriának, ott ismertem meg 
a kollégáimat is, akiknek azóta is kis Viki maradtam. 
Aztán 15 évesen a Dorottya előadásban is kaptam 
egy kisebb szerepet, rengeteget utaztunk, mint egy 
vándortársulati formát öltött nagycsalád. Nemzetközi 
fesztiválokra és Magyarországra is többek között, és 
mikor hova. Boldogan emlékszem vissza gyerekkorom 
ezen éveire is, sokat adott, akárcsak az előtte lévő hét 
év. Utána elmentem a Pesti Magyar Színiakadémiára 
felvételizni, apu azt hitte, hogy ez csak egy felindulás, 
és orvos vagy más polgári foglalkozást betöltő leányzó 
lesz belőlem. 2002 és 2005 között jártam Huszár Lász-
ló és Sipos Imre osztályába. Az akadémia elvégzése 
után hazajöttem, és azóta (egy kisebb hajtűkanyarral) 
a beregszászi színház tagja vagyok. Hát így indult az a 
bizonyos, " fertőzés"ezeken az utakon.

Egy tehetséges, fiatal színésznőnek bizonyosan 
vannak szerepálmai, motoszkál benne az érzés, 
hogy a világirodalom nagy, drámai nőalakjait 
megformálja.

– Vágyak, szerepálmok. Sok van, színházi és széles 
vásznas alakok is. Azért van néhány kiemelendő: 
Anna Karenina, Bánk Bán Melindája vagy Gertrudis. 
Aztán Édes Anna, Ibsen Nórája, sorolhatnám. Re-
mélem, adatik miben válogatni, az eddigiekért pedig 
hála a jó Istennek. Fontos, hogy ADNI tudjak szer-
teágazóan, több értelemben, mert ezáltal én is csak 
több lehetek, hogy értékeket képviseljek, hogy ennek a 
missziónak, amelynek egy kis darabja vagyok, méltó 
alkotórésze lehessek.

Veér Károly
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Bilicsi Tivadar örökzöld operettjének ref-
rénje jut eszembe önkéntelenül, amikor itt 
a Ligetben körbe sétálok: Ujjé a ligetben 
nagyszerű, ujjé a ligetben jó! Igen, most már 
velem együtt minden idelátogató bátran ki-
jelentheti, hogy jó és nagyszerű a Ligetben 
lenni, hiszen ismét egy gondozott, szemet 
gyönyörködtető zöldövezetben találja ma-
gát az ember, ha erre téved.

– Biztos vagyok benne – mondta avatóbeszé-
dében Schmidt Csaba -, hogy minden tatabá-
nyainak van egy jó élménye, egy olyan pont az 
életében, ami ehhez a parkhoz, tóhoz kötődik. Le-
het, hogy egy barátság, lehet, hogy egy szerelem 
kezdete, lehet, hogy csak egy ifjúkori szórakozás, 
kikapcsolódás, de mindannyian szeretjük ezt a 
parkot.

Nézem és hallgatom az óvárosi gyerekek 
műsorát, ahogy a „kisszigeten” zenélnek, és 
arra gondolok, ennyi idős koromban meny-
nyire szerettünk ide a szigetre járni, vagy 
csak ácsorogni a hídon, és nézni a tavat, a 
vadkacsákat, meg a tavirózsákat. Akkoriban 
nem volt még internet, nem volt Facebook, 

így hát személyesen osztottuk meg egymás-
sal gondolatainkat, élményeinket, és hol lett 
volna erre alkalmasabb hely, mint például 
a Liget.

Talán ezért is nőtt a szívemhez ennyire. 
Remélem – mint ahogy a polgármester is 
mondta –, a mai gyerekek és fiatalok szívé-
hez is hozzánő majd. Jelenlegi formájában 
erre most már alkalmas a park, hiszen a kis 
szökőkút, az igényesen rekonstruált fahíd, 
varázslatos mesevilágba vezeti az ember 
képzeletét.

– Milyen jó, hogy újra széppé válik a városnak ez 
a pontja – mondta Bencsik János -, újra lehet 
látogatni, újra lehet randevúzgatni, lehet emlé-
kezni a régi szép időkre. A fiataloknak is meg-
teremtődik az a lehetőség, hogy itt adhassanak 
egymásnak az iskolából hazafelé jövet randevút. 
Mert egy parknak ez az elsődleges funkciója, meg 
persze az is, hogy a családok hétvégenként sétál-
gathassanak. Az unokáknak meg lehessen mu-
tatni a természet szépségét, lehessen olvasgatni 
a világháborús emlékművön a neveket, és elmon-
dani azt, hogy a te dédapád, szépapád ekkor és 

ekkor a világnak ezen és ezen a pontján a mi kö-
zösségünkért, azért, hogy mi most itt lehessünk 
és létezhessünk, tette azt, amit a haza megköve-
telt. Szeretnék köszönetet mondani a polgármes-
ter úrnak és az önkormányzatnak az elmúlt egy 
év közösségi élményeiért!

…”ujjé a ligetben nagyszerű, ujjé a ligetben 
jó!…”. Igen. Jó. Mert ismét eredeti állapo-
tához hasonlóan  pompázik. A díszfák és 
cserjék ismét gondozottak, a padok tiszták 
és elegánsak, akárcsak valamikor réges-
régen, kamaszkorom idején, bányász szín-
pados éveimben. Akkortájt a Jászai, még a 
Népház nevet viselte, és mi színjátszósok 
hetente kétszer jártunk próbára, megboldo-
gult Török Feri barátom vigyázó kezei alá. 
Próbák előtt és után, hol érezhettük volna 
magunkat legjobban, mint a Népház kertjé-
ben, a Ligetben. Jaj, ha azok a padok mesélni 
tudnának!

…”ujjé a ligetben nagyszerű, ujjé a ligetben 
jó!”. Igen, újra jó. Keressék fel Önök is!

Herendi Judit

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Jó szerencsét” Emlékév keretében újíttatta fel a Jászai Mari Színház 
melletti ligetet. Az ünnepélyes átadóra október 13-án került sor, ahol Schmidt Csaba polgármester és Bencsik János or-
szággyűlési képviselő mondott köszöntőt, Gedő Attila plébános pedig megáldotta Tatabánya régi-új büszkeségét, mely 
az Extreme Park Környezetépítő Kft. munkatársainak keze munkáját dicséri.

Újra régi szépségében pompázik a Népház kertje

Újjé! A ligetben nagyszerű…! 
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Az egybegyűlteket Benkovics Alajos, a 
„KISZÖV” elnöke köszöntötte. A Közgyű-
lés résztvevői a tisztségviselők megválasz-
tása után – dr. Petőcz Erzsébet ügyvezető 
előterjesztésére -, megtárgyalták, majd el-
fogadták a szervezet 2017. évi módosított 
költségvetését, illetve sor került az alap-
szabály módosítására is. 
Ezt követően a kitüntetések átadása kö-
vetkezett. A Magyar Iparszövetség Em-
lékgyűrűjét W. Csoma Éva a megyei 
szövetség elnökségi tagja, míg a Magyar 
Iparszövetség Elismerő Oklevelét Kocsis 
Józsefné, a PANALM Kft. üzemvezetője 
vehette át.
Benkovics Alajosné, a megyei szövetség 
gazdasági vezetője és Kotroczó Béláné, 
a PANALM Kft. villamos berendezés ösz-
szeszerelője pedig a megyei iparszövetség 
elismerő oklevelét érdemelte ki. A kitün-
tetéseket Benkovics Alajos, Tóth István 
elnökségi tag és dr. Petőcz Erzsébet adták 
át. A díjak átadása, a közös fotó elkészíté-
se után az elnök megköszönte a szervezet 
egészéves munkáját, és boldog ünnepeket 
kívánt a Közgyűlés tagjainak. A Közgyű-
lés ünnepi ebéddel, és ezúttal is baráti be-
szélgetéssel zárult.

Szép hagyományként 2017. december 14-én az idén is Komáromban, a WF Szabadidő Központ Park Éttermének külön-
termében tartotta ünnepi közgyűlését a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” .  Az évzáró esemény nem 
csak az összegzést, az elért eredmények áttekintését tette lehetővé, hanem az értékelést, a kitüntetések átadását is.

Emlékgyűrűt és Elismerő Oklevelet kaptak a megyei iparszövetség legjobbjai

Ünnepi közgyűléssel 
zárta az évet a „KISZÖV”



44

KINCSKERESŐ

A második helyezést szerezte meg a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem hallgatóiból álló InnoRobot-X nevű 
magyar csapat a Világdöntőn az Advanced 
Robotics Challenge kategóriában, ahol 17-
25 év közötti fiatalok mérik össze tudásu-
kat. Csapatvezető: Lengyel Richárd, tagok 
Emmert Gergő, Knébel Miklós és Ludvig 
András László.
A Regular kategória eredményei:
Elementary (<12 év) kategóriában 45-ik lett a  
HTRoboteam (Happ Gergő, Sándor Bence, 
Sándor Viktor felkészítő tanár) Budapest 
Homoktövis Általános Iskola.
Ugyanitt a Junior (13-15 éves) kategóriá-
ban 54. lett a Samu Team (Fábik Sarolta, 
Skrován Lilla, Andai Roland, Skrován Jó-
zsef felkészítő zanár) Vértesszőlősi Általá-
nos Iskola.
A Senior kategóriában  (16-19 év) a 69. he-
lyen végzett az Ady-SOKK (Kozma Tamás, 
Kristófi Mihály, Papp Gergő, Nagy Zoltán 
felkészítő tanár) Nagyvárad Ady Endre Lí-
ceum.
Az Open kategóriában két korosztályban 
indult magyar csapat, íme az eredményeik:
Junior (13-15 évesek) 12. Green-peas (Bá-
nyai Péter, Kalocsai Zoltán, Kovács Előd 
József, Schubert József felkészítő tanár) 
Szombathely.

Senior (16-19 évesek) csoportjában 13. a 
TEAM_BAD (Nyíri Anna Eszter, Mihalik 
Dániel, Szakali Benedek, Kiss Róbert fel-
készítő tanár) Kecskeméti Bányai Júlia Gim-
názium.
A World Robot Olympiad™ egy nemzetkö-
zi oktatási program, mely azzal a céllal jött 
létre, hogy megkönnyítse a fiatalok hozzá-
férését a természettudományos tárgyakhoz, 
és motiválja őket mérnöki vagy informati-
kai szakma választására. A WRO™ verse-
nyek ötvözik egy sportesemény izgalmát a 
LEGO® Mindstorms robotok tervezésének, 
építésének és programozásának kihívásá-
val. A versenyszabályt az aktuális év janu-
árjában hirdeti meg a Világdöntőt szervező 
csapat a WRO™ nemzetközi szervezetével 
közösen. A 2017-es év magyar nyelvű sza-
bályzatai és versenypályái elérhetők a www.
wro.hu oldalon.
Az egyes korosztályokban különböző 
altémák vannak. Az egyetemista, ARC kate-
góriában teljesen más programozási nyelvet 
és eszközöket használnak, itt a Tetris Játék a 
téma. Ezen kívül a WRO Football kategória 
található meg a programban (amit Magyaror-
szágon 2018-ban rendeznek először), ahol 2-2 
robot van a pályán, és mérkőznek egymással.
Az Edutus Főiskola 2014-ben szervezte meg 
először a WRO™-t, az első években minden 

ország „próbaidős”, így az Edutus Főiskola is 
az volt. Idén, 2017. május 1-jétől 5 évre kap-
ták meg a hivatalos nemzeti szervező jogot.
A robotprogramozási versenyeken a jövő 
mérnökei, informatikai szakemberei mér-
hetik össze tudásukat. A versenyek tema-
tikusak, a feladatok világszerte azonosak, 
évente változnak, és olyan témákat ölelnek 
fel, amelyek a vállalkozások, illetve a társa-
dalom számára nagy jelentőségűek (például 
környezetvédelem, oktatási innováció, stb.). 
Cél, hogy a robotok tervezése, programozá-
sa és a folyamatos tesztelések során a diákok 
megtanuljanak csapatként együtt dolgozni, 
és a szórakoztató együttműködésben a tanu-
lás olyan természetességű igény és folyamat 
legyen, mint a levegővétel. A versenyeken 
résztvevő diákok 85%-a műszaki, termé-
szettudományos vagy informatikai terüle-
ten tanul tovább, helyezkedik el. A LEGO® 
Robotok programozási nyelve a PLC prog-
ramozáshoz hasonló, alapul szolgálhat a 
későbbi PLC ismeretek könnyebb elsajátítá-
sához, alkalmazásához.
Legközelebb WRO™ versenyt 2018 május 
végén, június elején rendez az Edutus Főis-
kola Tatabányán, ahol az összes kategória 
minden korosztályába lehet majd nevezni.

Horváth Rozália

2017. november 10-12. között rendezték meg Costa Rica fővárosában San José-ban a XIV. World Robot Olympiad™ robot-
programozási Világdöntőt 50 ország részvételével. A hivatalos nemzeti szervező, az Edutus Főiskola által a nyár elején 
megrendezett nemzeti döntőben 6 csapat kvalifikálta magát a Világdöntőre, három kategóriában és négy korosztályban.

Szép magyar siker Costa Rica fővárosában, San Joséban

Második helyezés a World Robot 
Olympiad™-on



kitüntetéS éS díjÁtadó 
Ajka - Rendhagyó testületi ülést tartottak no-
vember 28-án a Polgármesteri Hivatal nagyter-

mében, ahol a napirendi pontok megvitatása 
előtt Hartinger Rezsőné bölcsődevezető mun-
káját, valamint Pegán Ágnes és Szántó Soma 
gimnazisták egyéni kimagasló tevékenységét 
értékelték a város vezetői.

partFal reHaBilitÁCió
Gárdony - Hosszú évek előkészítő munkája 
után végre elindul a Velencei-tavi partfal komp-
lex, fenntartható rehabilitációja. “A munkát a 
térségi fejlesztési tanácsban alapoztuk meg, 
amikor a második Orbán-kormány idején 700 

millió forintos uniós támogatásból elkészíttettük 
a terveket - idézte fel L. Simon László ország-
gyűlési képviselő, a Velencei-tó és Térsége, Vá-
li-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács tagja, 
korábbi elnöke.

SzoBorCSoport a reFormÁCió 
500. évFordulójÁn
Balatonkenese - A Reformáció 500. évfordu-
lója alkalmából Bálint József fafaragó művész 
felajánlásából és Balatonkenese Város Ön-
kormányzatának támogatásával az Ó-parókia 
(Könyvtár) udvarán ünnepélyes szoborcsoport 
avatásra került sor. A Luther Mártont, Kálvin Já-
nost és Dévai Bíró Mátyást megjelenítő alkotás 
átadására Steinbach József, a Dunántúli Egyház-
kerület püspöke, Köntös László püspökhelyettes, 
Bellai Zoltán püspöki  főtanácsos és Császár 
Attila a Veszprémi Református Egyházmegye 
esperese  jelenlétében és szolgálatával  került 
sor. Köszöntő beszédet mondott Tömör István 
polgármester.
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Ezen túlmenően a szakmai garancia 
és minőség-biztosítás szerepét is be kí-
vánja tölteni. A minősített fesztivál cím 
elnyerése kedvezően hat a fesztiválok 
megítélésére a fenntartók, támogatók, 
valamint a közönség részéről - írja hon-
lapján a Magyar Fesztiválszövetség.
2017-ben - a Magyar Fesztiválszövetség 
értékelési rendszere segítségével - első 
alkalommal mérettetett meg fesztivál.
A Magyar Fesztivál Regisztrációs- és 
Minősítési Programot lebonyolító Szak-
mai Intéző Bizottság elbírálása alapján 
a Pápai Játékfesztivál MINŐSÍTETT 
FESZTIVÁL besorolást kapott. A minő-
sítéssel együtt a játékfesztivál jogosult 
a Magyar Fesztiválszövetség minősített 
fesztivál logójának használatára.
„A magyar fesztivál kínálatban kevés 
program szerveződik kifejezetten a já-

tékok köré, kevés hasonló tematikájú 
rendezvény van Magyarországon. Jó az 
alapötlet, a célkitűzés, hogy a gyerekek-
nek és a családoknak tartalmas együtt-
létet biztosítsanak, miközben a gyere-
kek kreativitását, ügyességét kívánja 
fejleszteni, és a virtuális valóság helyett, 
a valódi világban szeretné a közös ját-
szás élményét adni.
Ezt a profilt érdemes tovább erősíte-
ni, mert jelenleg nem mindig világos, 
hogy városi fesztiválról, vagy valóban 
játék fesztiválról van e szó. Szimpatikus 
a szervező társadalmi érzékenysége, 
a lokalitás fontossága, és az ügy irán-
ti lelkesedése, elszántsága, az állandó 
fejlesztésre, fejlődésre való törekvése” 
- írja a minősítési folyamatot záró ösz-
szegzés.

Az immár 27 éves múltra visszatekintő Pápai Játékfesztivál történeté-
ben még nem volt példa arra, hogy a programok megvalósulásának 
minőségét vizsgálják. A minősítési rendszer a magyar fesztiválkínálat 
minőségének a folyamatos javításához, gazdagításához, professzioná-
lisabbá, versenyképesebbé válásához kíván hozzájárulni.

Tartalmas együttlét immár 27 éve

Minősített fesztivál lett 
a Pápai Játékfesztivál
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- Hogyan született az ötlet? – kérdezem 
Tóth István polgármestert.
- Ez egy régi vágyam. A sport és az egész-
ség nyilvánvalóan összefügg. Olyan prog-
ramot szerettem volna, ami sokakat mozgat 
meg, s egyszerre jelent kihívást sportembe-
reknek, de akár lelkes amatőröknek, csa-
ládoknak, kicsiknek és nyugdíjasoknak. 
Elmondtam ezt az első látásra kicsit meg-
valósíthatatlannak tűnő ötletemet az Élet-
mód Klub vezetőjének, György Lászlónak, 
aki – a nehézségektől nem visszariadva 
– nagyon lelkesen fogott a szervezéshez. 
Testnevelőkkel, sportolókkal, sporthoz ér-
tőkkel, támogatókkal való számos egyez-
tetés után végül is meghirdettük a „Gárdo-
nyi 10 próba” rendezvénysorozatot. Úszás, 
futás, túra, evezés, kerékpár számokban 
volt egy könnyebb, s egy nehezebb táv, 
amit teljesíteni lehetett bizonyos szintidő 
alatt. A helyi vállalkozók jóvoltából min-
den sporteseményhez egy kis vendéglátás 
is kapcsolódott.

- Az Ön számára presztízskérdés volt, 
hogy minden próbát teljesítsen, s a csa-
ládja is részt vegyen a programokon? 
- Úgy érzem, azok után, hogy létrehoz-
tunk valamit, nem maradhattam ki belőle. 
Számomra és a családom számára a sport 
életforma. A feleségem, s a lányaink, velem 
együtt, a valaha versenyző kategóriát jelen-
jük, az unokák mindegyike pedig jelenleg 
sportol versenyszerűen. Amikor tudtak, 
eljöttek a családtagjaim, sőt: rokonaink, 

barátaink is. Valahogy úgy éreztük, ez egy 
példamutatás is. De élveztünk minden ki-
hívást, igyekeztünk, hogy a lehető legjobb 
teljesítményt hozzuk ki magunkból. 

-  Mit tart a legmeghatározóbb sikernek a 
hosszú hónapok élményei, tapasztalatai 
után? 
- Nagy dolog, hogy körülbelül 300 főt moz-
gósítottunk, de a legátütőbb sikernek azt 
érzem, hogy kialakult egy olyan 150 fős 
aktív mag, akiknek nagyon fontos volt a 
próbákra való felkészülés, az ottlét. Te-
remtődött egy újfajta közösség. Magától 
értetődött az egymásnak segítés a nehe-
zebb pillanatokban, a lemaradók bevárá-
sa, egymás biztatása a folytatásra, vagy a 
célba érésre. És – valljuk be – a csapat az 
egy hatalmas erő. Amatőr és képzett kerül-
hetett egymás mellé, és akár egymásnak is 
tudott tanácsot adni a következő próbára 
felkészüléshez. Többen említették, hogy 
nem jöttek felkészületlenül, párszor le-
jártak a tóra gyakorolni, például az úszás 
előtt. Akik véletlenszerűen egymás mellé 
sodródtak, utána már keresték egymás tár-
saságát. A fényképküldések, emlékeztetők 
írása, egyeztetések révén új ismeretségek, 
barátságok szövődtek. A korábban csak 
köszönő viszonyban lévők most megálltak 
beszélgetni, és a „10 próba ügy” általános 
beszédtémává lett a találkozásokkor, a kö-
zösségi oldalakon. Na, meg akadtak meg-
ejtően szép pillanatok, amik miatt mindig 
is büszke leszek a gárdonyiakra! Egy idős 

társunk a kispróbán úgy érezte nem bírja 
a hideg vízben, a rossz időben az úszást. 
A vízi rendőröktől kért segítséget a part-
ra jutásban. De 70 évesen mégiscsak erőt 
vett magán! Úgy készült fel – főleg lelki-
leg –, hogy a hosszabb távot megpróbálja 
végigúszni, és ez is történt. A legidősebb 
résztvevőnk pedig kvázi búcsúlevelet írt a 
családjának: bár bízik abban, nem történik 
semmi baj, ám ha mégis, akkor értsék meg, 
mennyire sokat jelentett számára ez a meg-
mérettetés... A lassan haladók csoportjával 
sikeresen célba ért. Amikor a gálán külön-
díjjal jutalmaztuk, olyan fürgén szaladt ki, 
hogy többen el sem hitték, 82 éves a mi Má-
riánk! 

György László klubvezetőt arról faggat-
tam, neki mi a legnagyobb élménye. 
– Az egész – válaszolta. Aztán azért elhang-
zott pár konkrétum. Akit megkérdeztem, 
rögtön csatlakozott valamilyen ötlettel, 
felajánlással. Lett kemencés lángosunk, 
gyümölcsünk, üdítőnk, ásványvizünk, gu-
lyáslevesünk, kaptunk jobbnál jobb díjakat, 
felsorolni sem tudom hirtelen a támogatá-
sok módját. Önkéntesek, vállalkozók, al-
kalmi segítők, szponzorok sora támogatott. 
Nagyszerű, hogy egy ilyen közösségková-
csoló erővé vált a „Gárdonyi 10 próba”! És 
még valami, ami sokat jelentett: a hangulat. 
Mindegyik program más volt valamiért, de 
az öröm, a sikerélmény, jóízű beszélgetés, 
tréfálkozás, a közös erőfeszítés utáni szusz-
szanás valamennyiünknek sokat adott. 

2017. március 15-től december 9-ig tartó kihívások. Még átgondolni is hosszú hány hónap, hány esemény zajlott főleg 
Gárdonyban, illetve a gyönyörű környezetet biztosító Velencei-tavon és Velencei-hegységben. A Velencei-tavi Életmód 
Klub és segítői révén 5 sportág kis- és nagypróbáját teljesíthették a vállalkozó szellemű lakosok. 

Új közösség épült a Velencei-tó déli partján

A gárdonyi tízpróbások

Evezés nagypróba A különdíjas Bárdosi család
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– Ön is teljesített minden próbát?
– Természetesen. 
– Mi lesz jövőre? 
– Az már biztos, folytatjuk azt a célkitű-
zést, hogy kicsit sportosabb legyen a vá-
ros.  
– Hogyan lehetne ezt a sok-sok pozitívu-
mot még fokozni? 
– Még több résztvevő megnyerésével. 

A legfiatalabb résztvevő a pár hónapos 
Tölyhi Zóra volt, akit szülei az úszásra 
még nem mertek elhozni, így a kicsi hat-, 
míg Hetényi Dóra anyuka és Tölyhi Ta-
más apuka hétpróbások lettek! 
Simon György az úszások lebonyolítása-
kor abban segített, hogy a Cserepes-szige-
tig hajózzunk, majd a nádasnál egy mozgó 
mólóra szálljunk, s onnan csusszanjunk a 
vízbe. Pulóverben szemlélte próbálkozása-
inkat – ekkor szembesültünk markánsan 
azzal a ténnyel, hogy az időjárás nem al-
kalmazkodott a mi kispróbánkhoz. Gyuri 
fő tevékenységét az evezés gyakoroltatása 
(amit a viharjelzés majdnem meghiúsított, 
de a hős csapatok a hullámokkal, és egy-
mással is versenyezve diadalt arattak) va-
lamint az evezéspróba megszervezése je-
lentette. Szerényen úgy nyilatkozott, hogy 
a felkérésre azonnal igent mondott, mert a 
nagy felelősség mellett nagy megtisztelte-
tés ennyi embert kivinni az ő világába, a 
vízre. Kisfia – a segítők legfiatalabbja –, a 9 
éves Simon-Pörgye Iván, látva, hogy már 
az evezők kiválasztása is gondot jelentett 
néhányunknak, szívesen adott tanácsot, 
majd a beszállásnál, a hajók vízre tételénél 
ügyködött. Kenu vagy sárkányhajó? – ezt a 
kérdést hamar eldöntötte mindenki magá-
ban, s ez alapján szerveződtek az egymást 
jól ismerő, vagy éppen alkalmi csoportok. 
Ez az evezés élmény tetszett leginkább 
Kiss Imrének (15), aki 9 próbát teljesített. 
„Ezt megelőzően egyszer ültem még csak sár-
kányhajóban, úgyhogy ezért örültem az újabb 
lehetőségnek. Azért éreztem itt a legjobban 
magamat, mert csapatban lehettünk.” Többek 
közt egy hajóban evezhetett édesapjával, 
aki munkabeosztása miatt csak 3 próbán 
vehetett részt. Kiss Imre (40) a tekerés, a 
bringa szerelmese. A kék csoporttal telje-
sítette a szintidőt. Egyébként is szívesen 
mennek a családdal kerékpártúrákra, 
úgyhogy ő a próbák közül ezt választotta 
kedvencének. 
Cseh György (58) és Cseh Fruzsina (14) 
tízpróbásokkal e sorok szerzője evezett 
egy kenuban, onnan az ismeretség. A gá-
lán őket is megkérdeztem kedvenc próbá-
jukról. Fruzsi – a vízi sportokat kedveli, 
korábban úszott, úgyhogy nem okozott 
meglepetést a válaszával, miszerint az 
úszás nagypróbát kedvelte leginkább. 24 
perces idővel teljesítette a 750 m-es távot. 
A jó élmények miatt úgy döntött, jövőre 
újra indulna. Apukájánál a kenuzás került 

az élre, mert ugyan evezett már régebben, 
de kenuban most ült először, „s amit Simon 
Gyuriék révén átélhettem, azt nem tapasztal-
tam még soha. Az szintén tetszett, hogy két 
próba keretében Csiribpusztát érintettük. Két 
éve költöztünk ide, s ez a hely újdonságot je-
lentett, valószínűleg nem fedeztem volna fel 
sosem. Sokakat most ismertem meg. A neveket 
tán elfelejtem, de az arcok megmaradnak ben-
nem, míg jövőre újra találkozunk, mert persze 
jövünk! És még egy. A pákozdi túra után, míg 
a karácsonyi vásárt néztük, elment a busz. 
Azt találgattuk, hogy átússzunk-e a decembe-
ri fagyos vízen, amikor megállt mellettünk egy 
szintén próbázó gárdonyi autós, aki megismert 
és hazavitt bennünket. Ez is milyen jó élmény!”

A gála Teker Zoltán jóvoltából élő-csocsó-
val kezdődött. A sebtében összeállt csapat-
ban azért a gyerekek ügyesebben rúgták a 
bőrt, több gólt rúgtak, mint a felnőttek. A 
kerékpár kis- és nagypróba szervezőjétől 
azt kérdeztem, miért csatlakozott a prog-
ramhoz? 

– Igazából nekem a szervezés az erőssé-
gem. Most is azon igyekeztem, hogy az öt-
leteim, a kapcsolataim és a segítőim révén 
emlékezetesek maradjanak a kerékpártú-
rák. 
– Egyik ilyen ötlet a túra célállomásán, a 
Vadkacsa Kerékpáros Központban meg-
rendezett tombolasorsolás. 
– Az emberek szeretnek játszani. Ezért a 
próbázók kaptak egy tombolaszelvényt, 
kisorsoltunk közülük 5 nyertest. Akinek a 
kulacsába rejtett kulcsa kinyitotta a bicik-
lizárat, az vihette haza a vadonatúj kerék-
párt.
– Fontosnak tartotta, hogy a saját próbá-
in kívül több számban is rajthoz álljon…
– Szívesen vettem részt valóban, ahogy 
az időm engedte, így sikerült 5 igazolást 
gyűjtenem a kiskönyvembe, tehát jogo-
sult lettem a jelvényre. A túrázás áll hoz-
zám közel, az evezés pedig a kenuzással 
újdonságot és maradandó (nagyon vizes) 
élményt jelentett. 
– A program sikere után jövő évben mit 
szólna egy támogatói felkéréshez? 
– Nem kérdés. Biztosan segítenék újra. 

A december 9-i záró ünnepségen értékes 
ajándékokat sorsoltak ki a támogatók fel-
ajánlása révén. Különdíjat kapott a leg-
több próbát teljesítő Bárdosi család, ahol 
azért nem lett mindenki tízpróbás, mert 
a lányok kézilabdáznak, s néha ütköztek 
a verseny és a próba időpontok. Legna-
gyobb izgalommal a fődíj sorsolását vár-
ták a résztvevők. A horvátországi férfi 
kézilabda EB-re Borsányi Zoltánné és 
Metzger László utazhat. 

Dr. Göde Andrea, tízpróbás

Kiss Imre és Kiss Imre

Simon-Pörgye Iván, a legfiatalabb segítő

Zóra a túra kispróbán

A bringatúra szervezők: Tóth Péter, Kállai Róbert, Gángó 
Ádám, Teker Zoltán és Teker Máté
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A főzés mellett termelői piac, kulturális- 
és gyermekprogramok várják az érdeklő-
dőket.
A helyi fellépők mellett bemutatkoznak 
vendégfellépők is. A rendezvényen fontos 

szerepet tölt be a népzene és néptánc nép-
szerűsítése.
A gyermekek is gazdag kínálatból válo-
gathatnak, a szervezők játszóházzal, kéz-
műves foglalkozásokkal és állatsimogató-

val várják őket.
A rendezvényt Tihanyi Tóth Csaba és Bog-
nár Rita nótaműsora valamint mulatós ze-
nével a Kredenc együttes zárja.

-vámos

2018. február 10-én hatodik alkalommal kerül megrendezésre a fesztivál, melynek fő attrakciója lencseétel főzőverseny 
és a hurkakészítő verseny.

VI. Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál

Ide érdemes lesz ellátogatni!

– A város gazdálkodása nyereséges, bevételeink 
optimizmusra adnak okot. Egy speciális éven 
vagyunk túl, 10,6 milliárdos költségvetéssel 
gazdálkodtunk, soha nem volt ekkora a büdzsé, 
és nagy valószínűséggel nem is lesz a jövőben 
sem. Kedvezően alakultak az adóbevételek is, 
a tavalyi évhez képest az iparűzési-, illetve az 
idegenforgalmi adó egyaránt jelentősen nőtt, 
utóbbi 16 százalékkal. Az oktatási intézmények 
fenntartása és működtetése az államhoz került, 
ezzel együtt csökkentették az idegenforgalmi 
adó után járó támogatást, ami érzékeny vesz-
teséget jelentett Balatonfürednek. Ettől füg-
getlenül folytatni tudtuk a város fejlesztését, 
ütemszerűen haladnak a fontos útfelújítások is 
- mondta a közösségi házban tartott beszá-
molójában Bóka István polgármester, aki 
hangsúlyozta: a FINA Világbajnokság bár 
kétségkívül nagy terhelést jelentett a vá-
rosnak, a sportesemény által több fontos 
beruházás valósult meg Füreden. 

Kiépült, az országos viszonylatban egye-
dülállónak számító, közösségi lefedett-
séget adó városi wifi hálózat, megépült a 

mélygarázs, korszerűsödött a Huray utcai 
parkoló, 38 köztéri kamerát tartalmazó 
biztonsági rendszert telepítettek Füredre, 

és befejeződött a vasút-busz pályaudvar 
komplett korszerűsítése is.

to

Folytatódik a városfejlesztés, látványos beruházások indulhatnak el Balatonfüreden a jövő évben. A turisztikai prog-
ramok mellett új közösségi terek és zöldfelületek létrehozása, a Lóczy Gimnázium régóta várt felújítása illetve a felső 
városrész rehabilitációja a prioritás. 

Épül-szépül Balatonfüred

Látványos beruházások jönnek

KINCSKERESŐ



MeGérkeztek az első új buszok
Tatabánya - 2018. január 1-jén forgalomba áll 
az első 20 új autóbusz Tatabányán. A Győrben 
gyártott magyar szólóbuszok közül tízet sorakozta-
tott fel a helyi közösségi közlekedést átvevő T-Busz 
Kft. a Földi Imre Sportcsarnok mögötti parkoló-

ban. Innen indulhattak próbakörre a helyi sajtó 
képviselői Schmidt Csaba polgármester, Bencsik 
János országgyűlési képviselő, dr. Hidas János, 
a T-Szol Zrt. igazgatóságának elnöke és Kupi Gá-
bor, a T-Busz Kft. ügyvezetője társaságában.

turiSztikai konFerenCia
Veszprém - A Pannon Egyetem Gazdaságtudo-
mányi Karán működő Balatoni Turisztikai Kuta-
tóintézet 2017. évi szakmai konferenciájának 
2017. november 9-én adott otthont az egyetem. 
Az idei év fókuszában a fenntarthatóság, a tu-
risztikai élmény és a Balaton térség társadalma 

állt. A résztvevő szakemberek előadások és szek-
cióbeszélgetések keretében ismerhették meg a 
témát vizsgáló kutatások főbb eredményeit.

HamaraBB érkezik a SegítSég
Pusztaszabolcs - A pusztaszabolcsi katasztró-
favédelmi őrs 2014. december elsején kezdte 
meg működését. Az itt szolgálatot teljesítő hiva-
tásos tűzoltók tíz település mentő-tűzvédelmét 
látják el. Az őrs megalakulásával harmincnégy-
ezer emberhez csaknem negyed órával hama-
rabb érkezik a segítség. Az elmúlt három évben 
csaknem 230 tűzesetnél és közel 300 műszaki 
mentésnél avatkoztak be.
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Egy kistelepülés életében nagy dolog 
minden beruházást, fejlesztést végre-
hajtani, de olyat, amely a kötelező ön-
kormányzati feladatokon kívül van, 
még nehezebb. Így hát nagy fába vágta 
a fejszét önkormányzatunk, mikor elter-
vezte, hogy újabb turisztikai látványos-
sággal bővítjük településünk neveze-
tességeinek sorát, és az Urasági szőlőbe 
lombkoronasétányt fogunk építeni. Mi-
vel erre a beruházásra önkormányzati 
forrást nem tudtunk elkülöníteni, így a 
Belügyminisztérium közfoglalkoztatási 
programjának keretében igényeltünk, 
és kaptunk is támogatást terveink meg-
valósítására. A munkálatok megkezdőd-
tek, és sor kerülhetett az ünnepélyes 
szalagátvágásra is, melyet követően már 
hivatalosan is birtokba vehették a tu-
risták a lombok között átívelő sétányt. 
S miért mondjuk, hogy hivatalosan? 
Nagy örömünkre szolgált, hogy már az 
ünnepséget megelőző egy-két hétben is 
nagy volt a forgalom a sétány környé-
kén, családok, baráti társaságok, táboro-
zók jöttek el, csodálták meg a szemük elé 
táruló bakonyi panorámát a lombok kö-
zül. Természetesen azért szép számmal 
akadtak olyanok is, akik első alkalom-
mal az ünnepség során merészkedtek 
a sétányra, és mentek végig a maximá-
lisan biztonságos, védőhálóval minden-
hol ellátott építményen.
Az ünnepélyes átadón, az iskolások 
műsorát követően Sógorka Miklós pol-
gármester köszöntötte a szép számmal 
egybegyűlt látogatókat, majd Czunyiné 
dr. Bertalan Judit, országgyűlési kép-
viselő asszony és dr. Kancz Csaba kor-

mánymegbízott, Komárom-Esztergom 
megyei kormányhivatal vezetője mon-
dott beszédet, akik egyaránt méltatták 
mind az ötletet, mind a kivitelezést.  
Semes-Bogya Eszter énekét követően 
játékos rókavadászaton vettek részt a 
gyerekek, míg a felnőttek sötétedésig 
beszélgettek, s csak a lassan eleredő eső 
vetett véget az estének.
A lombkoronasétány átadásával koránt 
sincs vége a munkálatoknak. Igyek-
szünk a pihenőpark elnevezésnek is 
megfelelni, a kötélcsúszda mellé játszó-
házat telepítünk a gyermekek számára, 
így míg a szülők a kilátásban gyönyör-
ködnek, a kisebbek sem unatkoznak. Az 
Urasági szőlőben folyó munkák mellett 
folyamatosan megtisztításra és kitáb-
lázásra kerül településünk határában 9 
darab túraútvonal közel 70 km hosszú-
ságban. Elkészíttettük a túraútvonalat 
jelző táblákat, információs térképeket, 
felújításra került a Bükksaroknál lévő 
gémeskút. A jövőben a Szőlőhegyi kilátó 
ponthoz terepasztalt helyezünk el, és a 
túraútvonalak mentén több pihenőhely 
is létesül majd.  Mert Súr nem csak a 
lombkorona sétányról gyönyörű, csodá-
latos kilátás van a Szőlőhegyi magaslati 
pontról, vagy a Magas utcában tervezett 
mezítlábas parkból is. A panoráma meg-
csodálását követően mindenkinek ér-
demes ellátogatnia a szépen parkosított 
horgásztavunkhoz, a Vörös-ér mentén 
végigsétálni, és rácsodálkozni a Teremtő 
által nekünk adott természeti kincsekre.

TO

A tavalyi országos szavazáson elnyert „Magyarország legszebb fek-
vésű települése” cím nagy dicsőség községünknek, Súrnak, de egyben 
nagy felelősséget is rótt ránk.  Az ezzel a címmel járó lehetőségekkel 
nem csak, hogy élni kell, hanem nap, mint nap tenni is kell azért, hogy 
megmutassuk, kiérdemelten használjuk ezt a „titulust”. S mi súriak 
igyekszünk is érte tenni, amikor parkosítunk, amikor ápoljuk, védjük 
értékeinket, amikor összeszedjük a szemetet, vagy éppen amikor a pá-
lyázati lehetőségeket mérlegeljük.

Tovább csinosodik a legszebb fekvésű település

Lombkorona sétány Súron 
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Első alkalommal a tatai KEMOBIL tisztítószereit juttattuk el a lurkók-
nak, Virág Béla tatabányai fuvarozó vállalkozó segítségével. Az apró-
ságok saját kezűleg hordták be a raktárba a rengeteg  5 literes flakont, 
félig meg is telt a helyiség – sokáig elég lesz ruháik tisztántartásához.
A második alkalom személyesebb volt, hiszen közös főzőcske és var-
rogatás is szerepelt a programban. Dévényi Zsóka, szerkesztőségünk 
fáradhatatlan asszisztense gyönyörű adventi naptárat készített a gyere-
keknek, melynek zsebeit díszítő kedves karácsonyi figuráit keresztsze-
mes hímzéssel  a helyszínen hímezték ki a lányok.
Eközben Veér Károly főszerkesztőnk, Cseh Teréz főnökasszony, no meg 
persze a segíteni akaró apróságok közreműködésével hatalmas adag bo-
lognai spagettit (az egyik kisfiú szerint bonyolai) készített vacsorára.
Persze mindez nem működött volna, ha a Gyermelyi Zrt. nem bizto-
sította volna a hozzá való tésztát, és a tatabányai Gábor Hentes a több 
alkalomra, talán męg az ünnepekre is elegendő husikát. (A szponzorok-
nak örömhír: utolsó falatig elfogyott a vacsora). Kicsiny stábunk együtt 
imádkozott, és vacsizott a gyerekekkel.
Néhány nap múlva aztán újabb meglepetéssel szolgáltunk: a kicsik 
legnagyobb örömére két fekete "ördögöt", két kiscicát adtunk a gyere-
keknek. Bogyó és Babóca királyi ellátást kap azóta is, az iskolaház kicsi 
lakói szeretgetik, gondozzák (házat is építettek) a cicuskákat.
Ha még idén valami jót, és szépet akarunk tenni, még megtehetjük, hi-
szen többen vannak, akik a legkisebb dologért is hálásak. Tegyük meg 
lehetőségünk szerint, szeressük egymást, és áldott ünnepeket kíván a 
szerkesztőség nevében:

Veér Károly
főszerkesztő

November közepén, mert jónak lenni jó, amint Böjte Csaba 
testvértől tudjuk, többször is járt kicsiny szerkesztőségünk csa-
pata Polgárdiban, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Don Bosco 
Iskolaházában. Egyszer sem mentünk üres kézzel, köszönhető-
en támogatóinknak, barátainknak.

Bőkezű szponzorok ajándékait kézbesíthettük

A Regio Regia 
a Don Bosco-ban

Szerkesztőségünk tagjai együtt pózoltak a 
gyerekekkel

Zsóka néni adventi naptárja

Tisztítószerek a KEMOBIL-tól






