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– Honnét jött az ötlet hat évvel ezelőtt, 
hogy sörfesztivált rendezzenek a bányász-
városban?
– 2012 augusztusában készült el a város fő-
tere jelenlegi formájában, amit egy főtérava-
tó fesztivál megrendezésével ünnepeltünk. 
Ez annyira jól sikerült, hogy szinte követel-
te a folytatást. A városközpontokban Euró-
pa-szerte hagyományosan sörfesztiválokat 
szoktak szervezni, akkor hát miért ne lehet-
ne ilyen nálunk is? Már csak azért is, mert 
Tatabánya hagyományosan inkább egy sör-
ivó város. Rendkívül látogatott volt már az 
első rendezvény is. Akkor még szűkebb volt 
egy kicsit a hely, de évről évre fejlesztet-
tünk, és laktuk be a teljes városközpontot.

– Milyen újdonságokkal készülnek?
– Mindenekelőtt a fellépők számát és minő-
ségét emelném ki. Több színpad volt már 
tavaly is, ez a forma bevált, tehát idén is két 
egyforma pódiumot építünk, az Árpád té-
ren az úttesten és lent a városközpont másik 
felén. Olyan fellépőket hívtunk, akik miatt 
érdemes messzebbről is eljönni, és akár itt 
is aludni. Tehát abszolút a fesztiválosodás 
útjára lépett a rendezvény a szó klasszikus 
értelemében. A nagy baj az, hogy nincs 
elég szálláshely a városban, de a látogatók 
igénybe veszik a környező települések ho-

teljeit, moteljeit is, ez már hagyomány. Idén 
péntektől vasárnapig olyan előadók jönnek, 
akik miatt 100-150 km sugarú körben bizto-
san számíthatunk vendégekre.

– Ajánljunk akkor néhány fellépőt a kö-
zönség figyelmébe!
– Mi mindig figyelünk arra, hogy több kor-
osztályt, célcsoportot elérjünk, így több ze-
nei stílust képviselő előadó is fellép minden 
évben. Idén sem lesz ez másképp. A pénteki 
nyitónapon máris népszerű csapatokat lát-
hatunk: a Punnany Massif, az Anna and 
the Barbies, és a Halott Pénz, a szórakoz-
tató zene más-más irányzatát képviselik. 
A szombat inkább a rock kedvelőinek szól, 
hiszen fellép a Road, Péterfy Bori és a Love 
Band, valamint a tatabányai Black Jack zene-
kar. De lesz emellett Majka és Curtis buli, az 
elektronikus zene barátait pedig jeles DJ-k 
szolgálják ki. A vasárnapi zárónap megint 
többféle zenei stílust kínál, hiszen vendé-
günk lesz a Neoton Família, a Wellhello, és 
a HoneyBeast is.

– A szülőkkel érkező gyerekek mire szá-
míthatnak?
– Róluk sem feledkezünk el, lesz vidám-
park, ugráló-vár, arcfestés, kirakodóvásár, 
így a kicsik sem fognak unatkozni. Mivel 

ebben az időszakban rendezik a futball 
VB-t, éppen csütörtökön kezdődik, ezért 
mindhárom napon ledfallal készülünk a 
meccsekre, hogy az apukák se maradjanak 
otthon, szurkolhassanak kedvükre.

– A másik főszereplő a sör. Milyen lesz a 
kínálat a folyékony kenyérből?  
– Tavaly nagyon sikeres volt a város söre, 
azóta lehet vásárolni a boltokban, üveges 
formában, a majálison pedig ismét lehet 
majd csapolva kapni.  A sörfesztiválon kü-
lön standot képvisel a Tatabánya söre, azaz 
a Jó szerencsét! és a Vadorzó. Ezen kívül fő 
szponzorunk egyetértésével felvonultatunk 
rengeteg kézműves sört is, pontosan azért, 
hogy minél szélesebb legyen a választék. 

– Akkor már csak a jó idő hiányzik! 
– Tavaly sajnos esett, de jó volt látni, hogy 
nem mentek haza az emberek, nagy töme-
gek voltak a koncerteken, és nem érdekelte 
őket az eső. Olyan 30-40 ezer vendégünk 
volt 2017-ben, idén biztos, hogy többen lesz-
nek. Optimizmusunkat a színvonalas prog-
ramok, fellépők és a kiváló sörök kínálata 
támogatja, támasztja alá.

Veér Károly

Immár hatodszor készülődnek Tatabányán a háromnapos sörfesztiválra, mely évről-évre nagyobb tömegeket vonz. Idén 
is június közepén, 15-16-17-én lesz a nagy esemény a város központjában. Az előkészületekről, a várható programokról 
Szutter Leventét, a szervező Tatabánya Pont operatív igazgatóját kérdeztük.

Főszerepben a sör és a koncertek

6. Tatabányai Sörfesztivál
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E havi interjúinkból ajánljuk:

A Corvinus Székesfehérvári Campus várja a hallgatókat – 10. oldal
Hazánk legrangosabb felsőoktatási intézménye, a Budapesti 
Corvinus Egyetem tavaly ősszel nyitotta meg új campusát Székesfe-
hérvárott, ez év januárjában pedig nagyszabású, kétmilliárd forintot 
meghaladó fejlesztésbe kezdett, melynek eredményeként 1200 
hallgatónak válik elérhetővé Fehérvárott a Corvinus-képzés – tud-
tuk meg az új campus vezetőitől, Horváth Béla campusigazgatótól 
és András Krisztina megbízott rektorasszonytól.

Tatabánya egyetlen színpadi szerzője – 44. oldal

Belinszki Zoltán író, színpadi szerző, felnőtt-oktató – hogy csak 
néhányat említsünk foglalkozásai közül – Tatabányán született, 
majd Budapestre vetette a sors. Nős, három gyermek apja. Je-
lenleg a színház körül forog leginkább az élete. Sajátos, hogy a 
közreműködésével készült darabok közül eddig csak egyet, 2011-
ben a Holle anyót láthatta szülővárosa közönsége. Hiába, ahogy 
a mondás tartja: senki sem lehet próféta a saját hazájában.

Damokos László, Tatabánya főépítésze – 24. oldal

„A Tulipános-ház és a színház nagyon komoly erőtér, ott lehetne 
a város kulturális közponja. Én a múzeumi jelleg helyett inkább 
eseménygeneráló helynek gondolnám a Tulipános-házat, hogy 
ott legyen minden: fogadás, bál, rendezvény, koncert, zenei fesz-
tivál, ami nap mint nap megtölti közönséggel az épületet” – vá-
zolta egyik elképzelését Damokos László, Tatabánya  főépítésze.

Bakonybél – 1000 év – 34. oldal

Nagyszabású millenniumi ünnepségsorozatra készül Bakonybél 
önkormányzata, és a Szent Mauríciusz Monostor szerzetese. Közel 
másfél milliárd forintból megújul az ezer évvel ezelőtt alapított 
monostor és környezete, emellett jelentős turisztikai fejlesztések 
történnek a településen. Bakonybél polgármesterével, Márkus 
Zoltánnal a részletekről beszélgettünk.

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

ÖNKORMÁNYZAT



5

AJÁNLÓ

T    A    R    T    A    L    O    M

Erőd újrahasznosítva ............................................................ 27. oldal

Az épülés, szépülés a városlakók érdeme ..........................28. oldal

Már épül az új Dunaújvárosi Járási Hivatal ...................... 29. oldal

30%-os hivatali rezsicsökkentés .......................................... 29. oldal

Milliárdok érkeztek a kisvárosba ........................................30. oldal

Egy XXI. századi óvoda alapkövét raktár le ..................... 31. oldal

Pályázatok minden mennyiségben ......................................32. oldal

Születőben az új Duna-híd Komáromnál...........................33. oldal

Bakonybél – 1000 év ....................................................... 34-35. oldal

Kerékpárút épül Környe és Vértessomló között ...............36. oldal

Mini Broadway épülhet Veszprémben ..........................38-39. oldal

Pilismarót a grassroots otthona ...........................................40. oldal

A Dinnyési fertő világa......................................................... 41. oldal

Múltunk jelen időben ..................................................... 42-43. oldal

Tatabánya egyetlen színpadi szerzője ........................... 44-45. oldal

Hazatérés ......................................................................... 46-47. oldal

Projektről projektre a Széchenyiben ..................................48. oldal

Elhunyt Cs. Kiss Ernő tatai fafaragó művész .................... 49. oldal

A máltai lovag: Süle Ádám ..................................................50. oldal

Választottunk
Április nyolcadika ünnep volt az újkori Magyarország 
történelmében. Hatalmas tömeg, a választópolgárok kö-
zel hetven százaléka járult az urnákhoz, hogy megvá-
lassza a magyar országgyűlés képviselőit. Az előzetes 
latolgatások szoros versenyről, kormányváltásról, ellen-
zéki előretörésről szóltak, ám a végleges adatok megcá-
foltak minden ilyen jóslatot.
Az eddig is kormányzó FIDESZ-KDNP pártszövetség 
soha nem látott mennyiségű, 2.8 millió feletti szavazat-
tal kétharmados többséget kivívva irányíthatja továbbra 
is Magyarországot. A vereségbe bele nem törődő ellen-
zék tüntetéseket szervez, csalásról, médiatúlsúlyról pa-
naszkodik, de reméljük, előbb-utóbb belátják, hogy ez a 
való világ, és Budapesten kívül is van élet, sőt a belváro-
son túl kezdődik az ország.
Gratulálunk a Közép-Dunántúlon megválasztott képvi-
selőknek, akiket nagyrészt újraválasztott körzetük. Fej-
ér megyében egyéni mandátumot nyert Vargha Tamás, 
Törő Gábor, Tessely Zoltán és Varga Gábor (FIDESZ-
KDNP), valamint újoncként Pintér Tamás, JOBBIK-os 
képviselő.
Komárom-Esztergom megyét továbbra is Bencsik János, 
Czunyiné, dr. Bertalan Judit, és dr. Völner Pál képviseli. 
Veszprém megyében a tapolcai körzetet újra visszavette 
a kormányzó pártszövetség, a képviselők a következő 
négy évben pedig Ovádi Péter, Kontrát Károly, Fenyvesi 
Zoltán és dr. Kovács Zoltán lesznek.
Reméljük, az ellenzéki elkeseredettség, és tiltakozás 
hamarosan elül, újragondolják a mostani választás ta-
pasztalatait, a parlamenti munka pedig Magyarország 
további felvirágoztatásáról, a szekér egy irányba tolásá-
ról, és nem a széthúzásról fog szólni!

Veér Károly
főszerkesztő

KINCSKERESŐ
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Campanari-Talabér Márta, Várpalota 
polgármestere köszönetet mondott a kor-
mánynak, hogy megteremtették a beru-
házás anyagi fedezetét, Kontrát Károly or-
szággyűlési képviselőnek, hogy képviselte 
a város ügyét, valamint a kivitelezőknek az 
együttműködést és a munkát:
– Az elkerülő út sokat jelent Várpalotának: mi-
nőségi változást hoz az életünkbe. Szó szerint 
fellélegezhetünk, hiszen a város mentesül az 
áthaladó forgalom zajától és bűzétől. Kevesebb 
lesz a baleset, csökken a veszélyérzetünk, sőt, 
az elkerülő felgyorsíthatja térségünk gazdasági 
fejlődését, hiszen ezen a 2x2 sávos szakaszon 
óránként 110 km/h sebességgel közlekedhetnek 
az autósok. Ez a beruházás és az országszerte 
épülő ezer és ezer másik, azt bizonyítja, az or-
szágnak vidékbarát kormánya van. Odafigyel a 
települések gondjaira, meghallgatja a kéréseiket, 
megfontolja javaslataikat.

A polgármester kiemelte az elmúlt évek 
intézkedései közül az önkormányzati 
asósságkonszolidációt, így váltak a fejlesz-
tések nemcsak lehetősséggé, hanem köte-
lességgé.
Ünnepnapnak nevezte Kontrát Károly, a 
Belügyminisztérium parlamenti államtit-
kára, a térség országgyűlési képviselője az 
elkerülő út átadását. A várpalotai lakosság 
által megfogalmazott vágyak közül a ’60-
as évekbeli NB1-es futballcsapat példájával 

kezdte beszédét, majd a későbbiek közül a 
most megvalósult elképzeléssel folytatta: a 
8. számú főút várost elkerülő beruházását 
a kormány 2013-as közútfejlesztési prog-
ramja tette lehetővé. 2014-ben történt meg 
az I. ütem alapkőletétele, 2016. október 7-én 
pedig a másodiké: – Az álom megvalósult. A 
palotaiaknak újabb álmaik vannak, és én készen 
állok, mint a térség országgyűlési képviselője, 
hogy közreműködjek ezeknek az új álmoknak 
a megvalósításában.” – fogalmazott Kontrát 
Károly.
Orbán Viktor, Magyarország miniszter-
elnöke beszédében a 28 milliárd forint ér-
tékű beruházásról azt mondta, hogy régi 
adósságot törleszthettek Várpalota felé. 
Beszélt arról a Veszprém megyében 7 nap-
erőművet létrehozó beruházásról, melyből 
kettő Várpalotán épül, valamint a tanuszo-
da, a kórház, az iskolák fejlesztéséről és a 
Thury vár felújításáról. A miniszterelnök 
azt mondta, hogy Várpalotát és az egész 
térséget teszik versenyképesebbé a kiváló 
infrastruktúrával: 
– 2010 óta Magyarországon 670 kilométernyi 
új útszakasz épült, hozzávetőlegesen 1200 mil-
liárd forintból. Ezek közül 389 km volt új gyors-
forgalmi út, 164 km új főút, 119 km egyéb alsó 
besorolású útszakasz. 2022-ig pedig további 
900 kilométernyi négysávos útszakasz készül 
majd el. A meglévő úthálózat karbantartásáról 
is gondoskodtunk, közel négyezer kilométer-

nyi útszakasz újult meg. Ennek ellenére még 
mindig nagyon sok a panasz az országban. A 
fennálló úthálózat fenntartására a jövőben töb-
bet kell fordítani. A Székesfehérvár-Várpalota-
Veszprém tengelyen 100 ezer ember él, és több 
száz vállalkozás működik, köztük jó néhány 
nagyvállalat is. Most azt értük el, hogy ezzel az 
úttal, egy teljes hosszában 4 sávos, településeket 
elkerülő összeköttetést hoztunk létre Székesfe-
hérvár, az M7-es autópálya és Veszprém között. 
A szakasz folytatásaként az M8-Rábafüzes kap-
csolat kivitelezése következik. A mostani fejlesz-
téssel 100 ezer ember életminőségén és több ezer 
vállalkozás versenyképességén javítunk, és elér-
hető közelségbe hozza azt a tervünket, célunkat, 
hogy a Székesfehérvár-Várpalota-Veszprém ten-
gely hamarosan a magyar gazdaság egyik zász-
lóshajója legyen. Székesfehérvár teljesítményét 
senkinek sem kell bemutatni, egy bivalyerős 
város. Veszprém is sok izmot szedett magára a 
Modern Városok Programban, és megkap min-
den olyan támogatást, amely ahhoz kell, hogy 
gazdasági központtá nője ki magát.

Az átadási ünnepség záróakkordjaként 
Orbán Viktor, Campanari-Talabér Márta, 
Kontrát Károly, valamint dr. Cser-Palko-
vics András, Székesfehérvár polgármeste-
re és Porga Gyula, Veszprém polgármeste-
re közösen vágták át a szalagot.

TO

Átadták rendeltetésének a 8. sz. főút Várpalota elkerülő utat. A két ütemben megvalósuló, 9,4 kilométeres fejlesztés 28 
milliárd forintból valósult meg; a város mentesül a napi 20 ezer áthaladó gépjármű zajától és a levegő szennyezésétől, 
valamint a 2x2 forgalmi sávos, 110 km/h sebességű kialakításnak köszönhetően biztonságos, színvonalas közlekedési 
környezet alakul ki.

Negyedórával hamarabb érhetünk Fehérvárról Veszprémbe

Átadták a 8-as út 
Várpalotát elkerülő szakaszát
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Rotáció Expo - huszonhatodszor

Március első hétvégéjén csaknem 20 kiállító mutatta be termékeit a XXVI. Rotáció 
Expón Tatán, a cégek legalább negyede rendszeres részvevője a kiállításnak. A 
seregszemlén, amelynek a tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a tatai edzőtábor ad 
otthont, a kerti munkák során vagy a kisgazdaságokban használt eszközöket mu-
tatják be az érdeklődőknek. A megnyitót megtisztelte jelenlétével Michl József, 
Tata polgármestere és Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője is.
Az expó legnagyobb újdonságát – tudtuk meg Végvári Tamás ügyvezetőtől - az 
egyre népszerűbb akkumulátoros gépek bemutatása jelenti. Ezek üzemeltetési 
költsége minimális, és gyakorlatilag minden mezőgazdasági területen használ-
hatók. Üzemeltetésükhöz nincs szükség sem kenő-, sem üzemanyagra, de mé-
lyen a zsebébe kell nyúlnia annak, akinek ilyen készülékre fájna a foga. A lánc-
fűrész használatának egy alternatív módjával is megismerkedhettek az expóra 
kilátogatók: egy Kárpátaljáról származó fafaragó, Gáborecz István ugyanis 
egy új irányvonal képviselőjeként ezzel az eszközzel faragja a szobrait.

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

Martonvásár
Ünnepi közgyűlésen jelentették be, hogy 
kormányhatározat alapján 3,226 milliárd 
forint állami forrásból ipari parkot létesí-
tenek a város határában.

Cikkünk a 13. oldalon

Tatabánya
A nemzeti ünnep alkalmából Varga Mi-
hály nemzetgazdasági miniszter a Ma-
gyar Gazdaságért díjat adományozta Dr. 
Szerencsés Lászlónak, a Komárom-Esz-
tergom Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara elnökének a minisztériumban tar-
tott ünnepségen. 

Cikkünk a 21. oldalon

„A jelenlegi városvezetés legfőbb motivációja az volt, hogy egy megfelelően rugalmas közlekedési 
vállalat jöjjön létre Tatabányán, ami gyorsan tud az igényekhez alkalmazkodni, és reagálni rájuk. 
Ennek - úgy látták - más partner nehezebben tud megfelelni, mint egy saját tulajdonban lévő vál-
lalkozás.”

kupi Gábor
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– Nem kis fába vágták a fejszéjüket 2-3 
éve, amikor az önkormányzat elhatározta, 
hogy saját kézbe veszi a helyi autóbusz-
közlekedést. Megszületett a döntés, elin-
dult a munka. Beszéljünk a kezdetekről! 
– 2015 év végén mondta ki az önkormányzat, 
hogy saját vállalattal szeretnék megoldani a 
tömegközlekedést Tatabányán. Sok válto-
zat felmerült, több lehetőség közül lehetett 
választani. Végül a Modern Város Program 
adott lehetőséget a projekt megvalósítására. 
Jómagam 2016. februárjában csatlakoztam 
az akkor még igencsak csírájában létező cég-
hez, először a műszaki terület vezetésével 
lettem megbízva – szervizháttér biztosítá-
sa, buszok műszaki paraméterezése, illetve 
együttműködve az akkor már körvonalazó-
dott csapattal, leendő partnerekkel annak 
felmérése, hogy milyen lehetőségek vannak 
a városban vagy a közvetlen vonzáskörzet-
ben. Viszonylag hamar, 2016. áprilisában 
lassan két éve történt egy váltás, amikor is 
ügyvezetőként léptem ennek a projektnek 
az élére. Akkor a T-Busz Kft. még igazából 
egyszemélyes vállalkozás volt, az anyacég 
T-szol infrastruktúrájára és társosztályaira 
– jogi, HR, pénzügy – támaszkodott. Elkezd-
tük az előkészítő munkákat: az igényfel-
méréseket, a korábbi lakossági fórumokon 
jelentkező utas panaszok, észrevételek fel-
dolgozását, vagyis, hogy milyen változtatást 
szeretnének itt Tatabányán az emberek.

– Mi volt az oka, hogy a város meghozta 
ezt a döntést? 
– A jelenlegi városvezetés legfőbb motiváci-
ója az volt, hogy egy megfelelően rugalmas 
közlekedési vállalat jöjjön létre Tatabányán, 
amely gyorsan tud az igényekhez alkalmaz-
kodni, és reagálni rájuk. Nem utolsósorban 
követelményként átlátható, nagyon nyitott 
gazdálkodást fogalmaztak meg. Ennek – 
úgy látták – más partner nehezebben tud 
megfelelni, mint egy saját tulajdonban lévő 
vállalkozás.

– A helyi közlekedés sehol sem rentábilis, 
a T-Busz Kft.-be talán kevesebb pénzt kell 
betenni, mint amennyibe elődei szolgálta-
tásai kerültek?
– Reményeink szerint értékarányban keve-
sebbet. Én úgy ítélem meg, hogy a szolgál-
tatás minőségének javulásával nem arányos 
az Önkormányzat által várt támogatási 
érték nagysága. Terveink szerint az utolsó 
KNYKK-s szolgáltatási évben kimutatott tá-
mogatási igény az a nagyságrend, amin mi 
is el tudunk üzemelni. 

– Elkezdődött az infrastruktúra kiépítése, 
megérkeztek az első buszok. Mikorra zárul 
le ez a folyamat? 
– Mára 38 saját autóbusszal rendelkezünk, 
ezek közül legutóbb a három  csuklósbuszok 
érkezett meg. Ez utóbbiaknak is nagyon ked-

vező a fogadtatása, a sofőröknek is jók a ta-
pasztalataik. Tartottunk tőle, hogy ezek, a 
csuklós buszok között is maximális méretű, 
majdnem 19 méteres járművek, problémát 
okozhatnak, de szerencsére kiválóan vizs-
gáztak. Elférünk mindenhol, be tudunk 
állni a megállókba, nem lógunk ki, nem 
lógunk túl, és a dózsakerti dupla körforga-
lom sem akadály. A járműparkunkból még 
hiányzó elektromos buszok gyártására az év 
közepét jelölte meg és vállalta határidőként 
az Ikarusz Egyedi Kft. Bízunk benne, hogy 
nem lesznek szállítási problémák, és akkor 
a második félévtől ezeket a környezetbarát 
buszokat is forgalomba tudjuk állítani. 

– Okozott-e gondot a megfelelő személy-
zet, a tapasztalt sofőrök idevonzása?
– Ezt szerencsére mi nem az utolsó pillanatra 
hagytuk, hiszen a sofőrlétszám feltöltését én 
nagyobb feladatnak éreztem, mint magának 
az eszközparknak a beszerzését. Emiatt – ko-
rábban az OFA-val kötött szerződés alapján – 
iskoláztunk be vezetőnövendékeket, hogy 
a mi támogatásunkkal jogosítványt szerez-
ve, nálunk tudjanak elhelyezkedni. Ebből 
a képzésből 10-15 fő került ki a mai napig, 
ők már be is tudtak állni hozzánk.  Nagyon 
fontos volt ez, hiszen bár a KNYKK-tól fo-
lyamatosan vesszük át a vezetőket, de az 
átlagaléletkor nagyon magas. Sok nyugdíj-
korú, vagy nyugdíj előtt álló buszsofőr van, 

Ez év kezdetétől gyökeresen megváltozott Tatabánya tömegközlekedése. Az önkormányzat az erre a célra létrehozott, 
100%-os közvetett tulajdonában lévő vállalkozása révén saját kézbe vette a helyi járati autóbusz-közlekedést. A T-Busz 
Kft. ügyvezető igazgatójával, Kupi Gáborral beszélgettünk az idevezető útról, a jelen nehézségeiről, és jövőbeli terve-
ikről.

Városi kézben a buszközlekedés Tatabányán

Legfőbb követelmény a rugalmasság

Szerződéskötés a buszok gyártóival, középen Kupi Gábor



Új galvanizáló üzem
Székesfehérvár - Ünnepélyes keretek között 
adták át a GalvanPlastik Kft. II. galvanizáló 
sorát. Az eseményen elhangzott, hogy a tech-
nológia legkorszerűbb lehetőségeit alkalmazó 
galvánsor megfelel az Ipar 4.0 igényeinek. Az 
új beruházás termelésbe-állítása után az eddigi 
130 fős létszám várhatóan 20 fővel növekszik.

a vii-es ipartelep fejlesztése
Tatabánya – A most megkezdett projekt célja, 
hogy a részben önkormányzati tulajdonban lévő 

VII-es telep fejlesztésével a kisebb tatabányai 
vagy Tatabánya környéki cégek számára további 
fejlesztési területet biztosítson, és ipari övezetet 
hozzon létre a város szélén.

Új adatvédelmi törvény májustól
Tatabánya - Érkezeik az 5.25-ös nemzetkö-
zi GDPR Express, Kérem, vigyázzanak! címmel 
szervezett előadást március közepén a Komá-
rom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara. Az előadó dr. Farkas Tamás adatvé-
delmi szakjogász volt. A rendkívüli érdeklődés 
indokolt, az új törvény szinte mindenkit érint.
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és őket is folyamatosan pótolni leszünk 
kénytelenek. Emiatt választottuk ezt az 
utat, szerencsére a szükséges létszám-
mal rendelkezünk már ma is. Gyakor-
latilag három vezetőt kell számolnunk 
egy buszra, így nagyjából egy 100 fős 
létszám az, amellyel zökkenőmentesen 
biztosítani tudjuk az üzemmenetet. 

– Szerviz- és műszaki háttér? 
– Tavaly külső partnerrel, a Bus&Truck 
Terminál Kft.-vel tudtunk szerződést 
kötni, akik kamionok és buszok szervi-
zelésével foglalkoznak. Náluk oldottuk 
meg a buszok telephelyeztetését, par-
koltatását is. Ez persze nem végleges, 
csak egy átmeneti megoldás. A Hár-
mas-híd mellett hamarosan elkezdődik 
az üzemterület kialakítása, ahol nem-
csak a buszok parkoltatását végezzük 
majd, hanem egy végállomás funkció-
val kibővített telephelyet szeretnénk ki-
alakítani, amely a menetrendi, forgalmi 
hálózatunkban is aktívan szerepelni 
fog. Itt tudjuk kialakítani a parkolóhe-
lyeket, a porta- és a forgalmi szolgálat 
létesítményeit, valamint szociális he-
lyiségek, öltözők és tárolók építésére is 
lesz lehetőség. 

- Milyenek az első negyedév tapaszta-
latai?
- Természetesen, mint minden új dol-
got, ezt is vegyes érzelmekkel fogad-
ták az utasok. Nagyon tetszenek az új 
buszok, a csendes, tiszta környezet. 
Ugyanakkor az új menetrend – ame-
lyet a megfelelő társadalmasítás után 
vezettünk be – nem nyerte el mindenki 
tetszését. Rengeteg észrevétel érkezik, 
hogy nem akkor van ott a busz, amikor 
kellene, nem így szerették volna, adott 
esetben bizonyos városrészeknek extra 
igénye jelentkezett ahhoz képest, amit 
mi felmértünk korábban. Tehát az első 
negyedév ilyen szempontból egy adat-
gyűjtési időszaknak is tekinthető, ami 
megadja az alapot arra, hogy a közeljö-
vőben az önkormányzattal együttmű-
ködve a menetrenden változtassunk. 

Az említett rugalmasság reményeink 
szerint itt fog visszaköszönni. Sajnos a 
sokat emlegetett tatabányai városszer-
kezet nem könnyíti meg a közlekedés-
szervezők dolgát.

- Az utazási komforthoz hozzátarto-
zik a tájékoztatás is. Egy 21. századi 
technikából hirtelen visszacsöppen-
tünk a 20.-ba, már ami a menetrendek 
kihelyezését illeti. Mi várható ezen a 
területen?  
- Már megkezdtük a 41 legforgalmasabb 
buszmegálló rekonstrukcióját, melynek 
része az online, valós idejű utas-tájé-
koztatók kihelyezése is. A 38 legforgal-
masabb megállóhelyre, csomópontba 
kerülnek ezek. A buszok már most is 
GPS nyomkövetéssel, tehát valós idejű 
adatközvetítéssel rendelkeznek. Ebbe 
az információs körbe becsatlakoztatjuk 
ezeket a megállóhelyeket is, így percre 
pontosan látni lehet majd, hogy mikor 
érkezik, és merre halad tovább a busz. 
Az utasok a honlapunkon ki tudják pró-
bálni a térképes online útvonalkeresőt, 
a menetrendi keresőt, és a tájékoztatót.

- Milyen feladatok várnak még a 
T-Busz Kft.-re? 
- Szerteágazó és nem kevés a felada-
tunk. Az egész projektet végig kell 
vinnünk, amibe belevágtunk. Azzal, 
hogy elindultak a buszok, és most már 
a kék-fehér, T-Buszos járatok közleked-
nek a városban, még nem oldódtak meg 
a projekt végrehajtásának feladatai. Az 
utas-tájékoztató rendszert ki kell telepí-
teni, fel kell frissíteni, be kell üzemelni. 
Szeretnénk 3 jegyértékesítő automatát is 
telepíteni a városban – az sem volt még 
eddig –, amik a 0-24 órás jegy- és bérlet-
vásárlást könnyítik meg. Folyamatosan 
korszerűsítjük saját rendszereinket is, 
képezzük kollégáinkat, hogy megfe-
leljünk legfőbb célunknak, a minőségi, 
kényelmes és pontos buszközlekedés 
biztosításának Tatabánya városában.

Veér Károly 
Fotó: Mazán Tibor
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– Miért épp Székesfehérvár lett a kiválasz-
tott?
– A 2015-ös nyár végén vette fel a kapcsolatot 
az önkormányzat és az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma az egyetemünkkel, azzal, 
hogy Fehérváron szeretnék erősíteni a gaz-
dasági és társadalomtudományi képzése-
ket – kezdi beszélgetésünket Horváth Béla. – A 
magas szintű műszaki képzés – az Óbudai 
Egyetem itt van mellettünk – már adott volt, 
de az egyetemi szintű gazdaság- és társada-
lomtudományi képzések még hiányoztak a 
helyi felsőoktatási palettáról.  Az elképzelés 
valamennyi érintett stratégiájába beleillett, 
ennek köszönhetőn a megállapodás rekord 
gyorsasággal – 2-3 hónap alatt – létrejött.

– Mikor nyitotta meg kapuit a Budapesti 
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Cam-
pusa?
– Egyetemünk 2016 szeptemberétől indít 
Székesfehérváron is nappali tagozaton kép-
zéseket – veszi át a szót dr. András Krisztina. 
– Fontos kiemelnünk, hogy itt ugyanazt 
a diplomát, ugyanazt a minőségi tudást, 
ugyanattól az oktatói kartól szerezhetik meg 
a hallgatók, mint a Pesti Campuson, csak 
az ide jelentkező hallgatók számára sokkal 
jobb feltételek mellett mind az infrastruktú-
ra, mind pedig a szakmai tartalmak tekin-
tetében. A fehérvári campuson elsődleges 
célunk, hogy egy gyakorlatorientált, a helyi 

és regionális piac igényeihez igazított, de 
nemzetközileg is versenyképes képzést va-
lósítsunk meg.
– A Budapesti Corvinus Egyetem három 
karral működik, ebből kettő, a Gazdálko-
dástudományi, valamint a Társadalomtudo-
mányi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar indít 
alap- és mesterszakokat Fehérváron. Ma-
gas felvételi pontszámokkal, a legkiválóbb 
diákok érkeznek hozzánk, akik minőségi 
tudást kapnak tőlünk. Méltán büszkék lehe-
tünk arra, hogy végzett hallgatóink kitűnő-
en megállják a helyüket az élet valamennyi 
területén.
– Piacvezető pozíciót töltünk be országos 
szinten és előkelő helyen jegyzik egyete-
münket nemzetközi viszonylatban is. A ha-
zai felsőoktatási rangsorok élén állunk, 2011 
óta – immáron hat esztendeje – Superbrands-
díjasok vagyunk. Az európai és nemzetközi 
akkreditált szakjaink megjelennek a Finan-
cial Times rangsorában is. A Corvinus név 
tehát egy bevezetett márka, egy brand, ami 
most Székesfehérváron is elérhetővé vált.

– A Székesfehérvári Campus nem lesz így 
versenytársa a budapestinek? 
– Egy minimális elszívó hatása biztosan lesz 
a fehérvári campusnak – már ma is vannak 
olyan hallgatóink, akik a budapesti egye-
temről iratkoztak át ide -, de alapvetően 
úgy építettük fel a két intézményben elér-

hető szakokat, hogy azok inkább egymásra 
épüljenek – folytatja a gondolatot dr. András 
Krisztina. – A Székesfehérvári Campusunkat 
– elsősorban az alapszakokra koncentrálva – 
egyfajta duális képzési központtá szeret-
nénk fejleszteni. Természetesen, emellett 
Budapesten is elérhetők a duális képzéseink, 
de jellemzően a fővárosban a duális mester-
szakokat indítjuk. Ez tehát az egyik nagyon 
fontos megkülönböztetés, melyet az infra-
struktúra-fejlesztés is szolgálni fog.
– Budapesten a növekedést több tényező is 
korlátozza. Egyrészt a fejlesztési források 
akadályozza, mert főváros a fejlett régiók 
közé tartozik, így az uniós források itt ke-
vésbé elérhetők, másrészt fizikai határokba 
is ütközünk, az egyetem területén már nincs 
elegendő hely a további bővítéshez. Ezzel 
szemben a Székesfehérvári Campus – az ép-
pen most folyó nagyszabású fejlesztéseknek 
köszönhetően – egy barátságos, emberlépté-
kű, XXI. századi infrastruktúrát kínál, mely 
a hallgatóknak és az oktatóknak is nagyon 
vonzó környezetet biztosít. Ritka kincsnek 
számít, hogy az apartmanszerűen kialakí-
tott kollégium a campus területén található.
– Nagyon erős városi támogatás is áll a fe-
hérvári intézmény mögött, mely az infra-
struktúra és a szakmai tartalmak fejlesz-
tése, valamint az ösztöndíjak tekintetében 
is érzékelhető. A fehérvári campus – mely 
mind a hallgatói létszám, mind pedig a sza-

Hazánk legrangosabb felsőoktatási intézménye, a Budapesti Corvinus Egyetem, tavaly ősszel nyitotta meg új campusát 
Székesfehérvárott, ez év januárjában pedig nagyszabású, kétmilliárd forintot meghaladó campusfejlesztésbe kezdett, 
melynek eredményeként 1200 hallgatónak válik elérhetővé Fehérvárott a Corvinus-képzés. A beruházásba a város is 
bekapcsolódik, az egyetem körül – számos új funkciót biztosító - nyitott parkot alakít ki – tudtuk meg az új campus veze-
tőitől, dr. András Krisztina rektori megbízott asszonytól és Horváth Béla campus igazgatótól.

Nagyszabású fejlesztés keretében épül az egyetemi városrész Székesfehérvárott

A Corvinus Székesfehérvári Campus 
várja a hallgatókat

Dr. András Krisztina rektori megbízott és Horváth Béla kampuszigazgató
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kok számát illetően dinamikusan fejlődik 
– mindenképpen kitűnő választás lehet a 
hallgatóknak. Az érdeklődés egyre nagyobb, 
a januári nyílt napunkon teljesen megtelt a 
jelenlegi épületünk, egyszerre 222 hallgató 
volt jelen, 11 városból, 30 középiskolából, 7 
felsőoktatási intézményből jöttek az érdek-
lődők. Úgyhogy minél gyorsabban el kell, 
hogy készüljön a másik épületünk is – mond-
ja mosolyogva a rektori megbízott asszony.

– Hol és mi fog megépülni?
– A Budapesti Corvinus Egyetem Székesfe-
hérvári Campusa a Budai úton, egy 25 hol-
das, a XIX. század végén épült lovassági lak-
tanyában kapott helyett – válaszol kérdésemre 
a campus igazgató. – A tiszti kaszárnya két, 
egyenként kétemeletes épületének egyiké-
ben alakítottuk ki az induláskor irodáinkat, 
és itt kaptak helyet eddigi oktatótermeink 
is. Ennek az ikertestvére, a B-épület, éppen 
szemben található, és jelenleg felújítás, át-
alakítás alatt áll. Erre a célra az Emberi Erő-
forrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP), 
Felsőoktatási infrastruktúra fejlesztése fel-
hívásának keretében 1,475 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatást nyertünk. 
A projekt maga az Európai Regionális és Fej-
lesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával 
valósult meg, no meg némi saját tőkével is 
hozzá kellett járulnunk az időközben meg-
emelkedett kivitelezési költségek miatt.
– A projekt 2017 júliusában indult, a lezárá-
sa pedig 2019. III. negyedévében várható. A 
kivitelezési munkák ez év januárjában kez-
dődtek meg, az építési beruházás befejezé-
sének határideje pedig 2019. május 17.
– A jelenlegi helyünkön – 400 fős kapacitás 
mellett – mondhatni, kényelmes körülmé-
nyek között oktathatunk. Az új épülettel 
megháromszorozódik a befogadóképessé-
günk, összesen 1200 hallgatót tudunk majd 
fogadni. Értelemszerűen évek alatt lesz majd 
mindez kihasználva. A létszámunk a tervek 
szerint fokozatosan, évről évre emelkedik 
majd.
– Az új épületben 160 fős, illetve két 80 fős 
előadóterem, 4 kisebb, 20-28 fős és 3 nagyobb, 
40 fős oktatóterem, egy 40 fős számítástech-

nikai oktatóterem, 2 konzultációs szoba, va-
lamint egy számítógépekkel, önkiszolgáló 
rendszerrel, 20 fős olvasó-tanulószobával 
ellátott könyvtár kap helyet. A földszinten 
egy 50 fős és egy 20 fős konferenciaterem, 
fogadótér, valamint catering-előkészítő ad 
majd otthont a kisebb-nagyobb rendezvé-
nyeinknek, ünnepségeinknek. 

– Az új épület nem csupán oktatási célokat 
szolgál majd. Az egyetemen folyó kutató-
munkát új, korszerűen felszerelt társada-
lomtudományi laborok segítik, ezeket is itt 
tudjuk elhelyezni – viszi tovább Horváth Béla 
gondolatait dr. András Krisztina. – A létrejövő 
infrastruktúra olyan lehetőségeket kínál a 
hallgatóknak és az oktatóknak – ami vélhe-
tően motiválni is fogja őket –, amely máshol 
nem lesz elérhető. A cél egy XXI. századi 
tudásközpont kialakítása a Székesfehérvá-
ri Campuson, egy olyan képzési környezet 
létrehozása, amely elősegíti a gazdaság- és 
társadalomtudományban résztvevők ered-
ményes oktatását, és hatékonyan támogatja 
oktatóink, kutatóink munkáját. Ezt hivatott 
segíteni – további 640 millió forint értékben –  
egy kutatási infrastruktúra-fejlesztés, illetve 
egy kapcsolatépítési és együttműködési pro-
jekt is.

– Normál és duális formában is elérhetők a 
szakok a Székesfehérvári Campuson? Egy-
általán mi a különbség a kettő között?
– 2006 óta a magyar felsőoktatás a bolognai 
rendszerhez igazodva alap- és mestersza-
kokra épül – kezdi az ismertetést a rektori meg-
bízott asszony. – A fehérvári campuson mind-
két képzési típus elérhető, sőt vannak olyan 
– rendszerint duális – szakok is, melyek csak 
itt indulnak.
– Valamennyi szakunknak felépült a duális 
partneri hálója. A duális képzésre jelentkező 
hallgatóink a tanulmányaik mellett már el is 
tudnak helyezkedni egy olyan cégnél, amely 
az elmélet mellett a gyakorlati képzésben 
vesz részt. Így a leendő hallgatóknak amel-
lett, hogy meg kell felelniük a hagyományos 
felvételi vizsgán, a vállalati partnereink ál-
tal meghirdetett állásinterjún is jól kell sze-

repelniük. Duális hallgatóvá az válhat, aki 
mindkét kiválasztáson megfelelt.
– Természetesen, vannak normál képzésű 
hallgatóink is, de mindenképpen megéri a 
duális képzést választani, mert az nem csak 
többletmunkával, de többletlehetőséggel 
is jár. Az ő diplomájukban szerepelni fog, 
hogy duális képzés keretében szerezték meg 
közgazdász végzettségüket, ez pedig pluszt, 
külön értéket képvisel majd a munkaerőpi-
acon.
– A duális hallgatók emellett önálló kere-
settel, szabadsággal is rendelkeznek majd, 
munkaviszonyban állnak az adott vállalat-
nál, és vonatkozik rájuk minden jog, köteles-
ség, ami ezzel jár.
– Hogy mennyire összeegyeztethető mind-
ez a tanulással? A hallgatóink naptárját úgy 
állítottuk össze, hogy abban minden duális 
tantárgynak meglegyen a maga féléve. Az 
adott tantárgy felelősei, oktatói, a duális 
partner mentorai közösen képzik a hallga-
tókat, részben a campuson, részben a part-
nervállalatnál. A hallgatók három napot az 
egyetemen, kettőt pedig a munkahelyükön 
töltenek. Így a középiskolából kikerülő diák 
nem csak hogy egyetemre kerül, de a munka 
világát is azonnal tanulni kezdi. Végzősként 
pedig azonnal hadra fogható, értékes mun-
kaerő lesz, nem kell újabb félévet a betanítá-
sára fordítani – mutat rá a duális képzési forma 
előnyeire a rektori megbízott.

– Foglaljuk össze röviden, milyen szakok 
érhetők el jelenleg, illetve a közeljövőben a 
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehér-
vári Campusán!
– 2018 őszén már a harmadik évfolyammal 
indul a gazdálkodási és menedzsment alap-
szakunk, nappali munkarendben, duális, 
államilag finanszírozott és költségtérítéses 
formában is – kezdi a szakok ismertetését dr. 
András Krisztina. – A pénzügy és számviteli 
alapszak Budapesti Campusunkon is rend-
kívül népszerű, de fontos különbség, hogy 
nappali munkarendben, duális formában 
csak itt, Székesfehérváron lesz elérhető, álla-
milag finanszírozott és költségtérítéses kép-
zésként is. Ez egy kifejezetten nehéz szak, 
két végzettséget is ad: okleveles mérlegké-
pes könyvelőit, illetve közgazdász diplomát. 
Ugyanakkor jelentős munkaerő-piaci igény 
van az itt végzett hallgatók iránt.
– Teljesen új fejlesztésű, idén ősszel induló 
szakunk a turizmus-vendéglátás, nappali 
munkarendben, duális formában. A pesti-
től – a duális forma mellett – leginkább ab-
ban tér el, hogy maximálisan a helyi és re-
gionális igényekre, a város és az itt működő 
vállalkozások által megfogalmazott elvárá-
sokra épül. A specializációban is – rendez-
vényszervezés –, ehhez kívántunk igazodni. 
Négy duális partnerrel indulunk, csodás 
lehetőségek állnak előttünk: Ba-
laton, Velencei-tó, Székesfehérvár 
történelmi városa, rengeteg izgal- F
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mas feladatra, kihívásra kell majd 
felkészítenünk a hallgatóinkat.
– Gazdaságinformatikus képzésün-

ket alapszakon, levelező munkarendben hir-
dettük meg. Fontos kiemelnünk, hogy mi nem 
informatikusokat, hanem közgazdászokat 
képzünk. Az informatikát, mely társadalmi-
gazdasági értelemben is átszövi az életünket, 
menedzsment oldalról közelítjük meg.
– A kommunikáció és médiatudomány mes-
terszakunkat levelezős képzésként hirdet-
jük. A péntek-szombati előadások lehetővé 
teszik, hogy a hallgatóink munka mellett 
tanulhassanak. A rendkívül népszerű, gya-
korlatorientált szakot neves oktatók viszik. 
Specializációként – nemzetközi, politikai, 
szervezetfejlesztő – kommunikáció választ-
ható. Az értékes piaci tudás átadásával, nem 
csak az üzleti világ, hanem a közszféra szá-
mára is képezzük hallgatóinkat.
– Ugyancsak levelezős formában meghirde-
tett a  Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
mesterszakunk. Ma már elengedhetetlen 
olyan szakemberek képzése, akik a világ-
gazdaságra kellő kitekintéssel, a nemzetközi 
kereskedelemben pedig megfelelő jártasság-
gal rendelkeznek. A szak specialitása, hogy 
az ismereteket a nemzetközi viszonylatok 
mellett gazdaságpolitikai dimenzióban is 
vizsgálja.
– Elfogult vagyok a sportközgazdász mes-
terszakunkat illetően, mert én vagyok a szak 
felelőse, egyik kimunkálója. Ez a szak, nap-
pali munkarendben, duális formában a 2017. 
év újdonsága volt, ebben a formában egye-
dülálló az országban. Nagyon gyorsan el 
tudtuk indítani, mert egyetemünk már ezen 
a téren kiemelt gyakorlattal rendelkezett. 
Én vezetem azt a Sportgazdaságtani Kuta-
tóközpontot, amely egyetemünkön a bolo-
gnai rendszer bevezetése előtt az oktatás-
ban a sportmenedzsment másodszakirányt 
jegyezhette. A felsőoktatás átalakítása után 
pedig a Testnevelési Egyetemmel közösen 
indítottunk egy sportmenedzser mestersza-
kot. Míg itt sporttudományi, addig nálunk, a 
most induló mesterszakon, közgazdász dip-
loma szerezhető.
– Végül új mesterszakként indítjuk ősztől 
a Regionális és környezeti gazdaságtan 
szakot levelező munkarendben, költségté-
rítéses formában. A Magyar Nemzeti Bank 
egy nagyon komoly ösztöndíjjal támogatja 
az ide jelentkező hallgatókat. A képzés, me-
lyen gyakorlatorientált tudás szerezhető, 
alapvetően két pillérre épül: a környezeti 
fenntarthatóságra, illetve az Európai Unió 
új fejlesztési ciklusához kapcsolódó friss is-
meretek mielőbbi átadására. Magyarorszá-
gon a gazdaságfinanszírozás szempontjából 
fontos az uniós források hatékony lehívása 
és felhasználása. Többek között erre készítik 
fel a szakembereket ezen az új, különleges 
szakon.
– Persze ezzel nincs vége a szakok fejlesz-

tésének. Jövőre is szeretnénk legalább egy 
újat – az emberi erőforrás alapszakot – elin-
dítani. Emellett a szakirányú továbbképzé-
sekben is gondolkodunk. Ehhez első körben 
szeretnénk felmérni a helyi igényeket – fejezi 
be a szakok rövid bemutatását a rektori megbízott 
asszony.

– Hogyan, milyen csatornákon, módszere-
ken keresztül tudják megszólítani a célpi-
acukat, a középiskolásokat, illetve a szü-
lőket?
– Sok lehetőség, rengeteg innovatív forma 
adódik ma már, hogy elnyerjük a diákok, a 
leendő hallgatók figyelmét – viszi tovább a szót 
dr. András Krisztina. - Nyílt nap, Educatio-
kiállítás, pályaorientációs nap, ez utóbbi 
esetben például odavisszük a szakokat a 
középiskolákba, és játékos, interaktív mó-
don mutatjuk be magunkat. A különféle ese-
ményeken hallgatói nagyköveteink is rend-
szeresen megszólalnak, prezentációikban 
bemutatják, népszerűsítik az egyetemün-
kön elérhető szakokat. Ugyancsak jó alapot 
adnak az ismerkedéshez a campusra hozott 
programjaink – ilyen például a „Tudástőzs-
de”, mely tavaly már kitűnően vizsgázott. 
Idén 2018. június 4-6. között kerül sor a Tu-
dástőzsdére, melyre szeretettel várunk min-
den középiskolást. Szeretnénk személyesen 
is idecsábítani a hallgatókat, a szülőket, a ta-
nárokat, hogy fizikailag is megismerhessék 
a campusunkat, ne csak a prospektusokból, 
a facebookon, a honlapon fellelhető infor-
mációk alapján alkossanak képet rólunk. Jó 
lenne, ha látnák a tereket, az oktatótermeket, 
megismernék a tanárokat, és megtapasztal-
nák, hogy itt valóban egy sokkal erősebb, 
emberközelibb tehetséggondozó, mentori 
kapcsolatra számíthatnak. Izgalmas, érde-
kes témákkal, előadásokkal kívánjuk meg-
mutatni, hogy mit lehet itt tanulni.
– Szépen formálódik a közösségi életünk, 
már van Hallgatói Önkormányzatunk, ala-
kul a diákszervezet. Mindenkit szeretnénk 
bevonni a campus építésébe. – sorolja az el-
képzeléseket dr. András Krisztina.

– Emellett a város is nagyon sok minden-
ben partnerünk – fűzi hozzá Horváth Béla. 
– Jelentős szerepet vállal a campus üze-
meltetésében, sőt a környezet rehabilitáci-
óját is magára vállalta. Kézi- és kosárlabda 
rekortán-pályát, kondiparkot alakítanak ki 
az intézmény körül. A szomszédságunkban 
működnek kiváló partnereink az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara, illetve a 
Széchenyi Szakközépiskola. A város lebont-
ja a minket elválasztó falakat, és egy a város-
lakók felé is nyitott parkot hoz itt létre, mely-
ben egy 50 férőhelyes parkoló is helyet kap.
– Az önkormányzat sokat tesz az oktatásért, 
a sportért, a fiatalokért – teszi hozzá a sport-
gazdaságtudományi szakértő. – Sportkiváló-
sági központot – TAO-finanszírozásból egy 
példaértékű modellt – hoz létre, bevonva 
ebbe a sportszervezeteket. Az új  sportléte-
sítménynek 3 fő funkciója lesz: nemzetközi 
szintű játékteret biztosít mind a férfi kosár-
labda, mind a női kézilabda számára. Helyet 
kap itt a sportgazdaság, a sportközgazdász 
szak, illetve egyfajta inkubátorházként is 
működne mindez, befogadva a sporttal kap-
csolatos start-upokat. Ez tehát egy olyan 
modell, melynek a működése már annak 
kialakításakor végig lett gondolva. Sok min-
denben más lesz, mint egy hagyományos 
értelemben vett sportlétesítmény. Hisszük, 
hogy mindez hiánypótló lesz, mert úgy gon-
doljuk, hogy mielőbb össze kell kapcsolni 
ezt a nagyon gyorsan növekvő iparágat a 
tudással. Ezt a célt pedig ebben az esetben 
maga a létesítmény is szolgálni fogja – mu-
tatja be a fehérvári nóvumot a rektori megbízott 
asszony.
– A város mindent megtesz tehát az okta-
tásért, a fiatalok helyben tartásáért, illetve 
idevonzásáért. A campus, Székesfehérvár 
és környéke rengeteg lehetőséget kínál az 
egyetem hallgatóinak. Reméljük mind töb-
ben élnek majd vele! – zárja beszélgetésünket 
a campus igazgató.

Cseh Teréz

F



Új ipari zsíroldó a KemoBil-tól
Tata - Ipari felhasználásra szánt, újgeneráci-
ós univerzális zsíroldó és általános tisztítószert 
fejlesztett ki, és dobott piacra a tatai KEMOBIL 
Zrt. A speciális termék üzemcsarnokok, aljza-
tok nagyfokú tisztítására, lemosására, targon-
cák, daruk, autók, -alvázak, szerszámok, olajos 
munkaruhák vagy éppen más makacs szennye-
ződések tisztítására alkalmas, és most a 4 ki-
logrammos kiszerelés bevezető áron érhető el.

a család és a munKa összhangja
Komárom – A Nő-Köz-Pont létrehozását sajtó-
tájékoztatón jelentette be Czunyiné dr. Berta-
lan Judit országgyűlési képviselő dr. Molnár 
Attila polgármester társaságában az Arany 17. 

Rendezvényközpontban. A beruházásra 200 
millió forint áll rendelkezésre. A projekt elsőd-
leges célja, hogy segítse a nőket a család- és 
a munka összeegyeztetésében, továbbá, hogy 
javítsa a nők munkaerő-piaci helyzetét.

felavattáK a Bence-hegyi Kilátót
Velence -Felavatták a VADEX Mezőföldi Zrt. ál-
tal építtetett Bence-hegyi kilátót a Fejér megyei 
Velencén. Avatóbeszédében Semjén Zsolt mi-
niszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy 2010 
óta a velencei a harminckilencedik újonnan 
épült kilátó, további harmincat pedig felújíta-
nak.
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Tessely Zoltán országgyűlési képvise-
lő, és a Szent László- és Váli-völgy terü-
letfejlesztéséért felelős miniszterelnöki 
biztos elmondta, hogy a korábban a 
Magyar Tudományos Akadémia (MTA) 
Agártudományi Kutatóközpontja tulaj-
donában álló, mezőgazdasági területet 
ipari-gazdasági területté nyilvánítot-
ták, így az alkalmas a fejlesztésre. Úgy 
vélte, a beruházás jó példája annak, 
hogy egy város miként tud a saját lá-
bára állni, hiszen a betelepülő cégek 
komoly iparűzési adóbevételt jelenthet-
nek Martonvásárnak.
Szarka Gábor a Nemzeti Ipari Park 
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese közölte, hogy az állami 
forrásból első ütemben egy 32,6 hektá-
ros területen fejlesztik a közműveket és 
útkapcsolatot építenek ki. Hozzátette, 
az első ütem várhatóan egy éven belül 
lesz alkalmas a befektetők fogadására. 
Jelezte, hogy amennyiben igény lesz 
rá, az ipari parkot további ütemekben 
157,15 hektáros területig bővíthetik.
Szabó Tibor polgármester kiemelte: 
közel ötven éve szeretnének ipari par-
kot a város külterületén, mostanra lett 
belőle valóság. Megjegyezte, hogy a 
kormány kiemelt projektté nyilvání-
totta a beruházást, így a fejlesztéssel 
kapcsolatos összes hatósági eljárás 

gyorsabban lefolytatható. A beruházási 
célterület Pest és Fejér megye találko-
zásánál, közvetlenül az M7-es autópá-
lya mellett fekszik. Valamennyi érintett 
ingatlan esetében az MNV Zrt. tulajdo-
nosi joggyakorlóként van bejegyezve.
A bejelentést követően nyújtották át a 
város elismerő díjait. Szabó Tibor pol-
gármester és a képviselő-testület a dí-
jazottak méltatásával köszönte meg a 
közösség előtt is jó példával járó szemé-
lyek áldozatkészségét. A Martonvásár 
posztumusz díszpolgára címet néhai 
Bogdán Emilnek ítélte meg a testület. 
Az Erdélyben, 1921-ben született állat-
orvos a térség első szabadon válasz-
tott országgyűlés képviselője volt az 
MDF-ben, majd a MIÉP-ben. A Mar-
tonvásár jövő nemzedékéért elismerést 
Stefkovics Ferencné óvodavezető, a 
Martonvásár kultúrájáért kitüntetést a 
Kovács Erzsébet – Zoltán Győző öt-
vös-iparművész házaspár vehették át. 
A Martonvásár jólétéért díjat Kakasiné 
Boér Judit fogorvos, Czikajló Gyula 
háziorvos és Provoda Józsefné köz-
tisztviselő kapták. Az év fiatal pél-
daképe elismerést Bártol Zsófiának 
nyújtották át a fúvószenekari önkéntes 
tevékenységéért.

tárnay

A város érdekében nyújtott kiváló emberi és szakmai teljesítményükért 
adtak át elismeréseket, jutalmakat Martonvásár önkormányzatának 
ünnepi közgyűlésen. Ugyanitt jelentették be, hogy kormányhatározat 
alapján 3,226 milliárd forint állami forrásból ipari parkot létesítenek a 
város határába.

Egy ötvenéves álom valósággá válik

Ipari parkot hoznak létre 
Martonvásáron
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– A cégcsoport tagjaként mennyiben más 
az EP Konstruktív Kft. feladatköre?
– Nem teljesen új a cég, 2010-ben alakítot-
tuk, de csak két éve tevékenykedik jelenle-
gi formájában. Fő profiljává a magasépítést 
tettük, az épületenergetikai felújításokban 
és az egyéb magasépítési beruházásokban 
való részvételét céloztuk meg. Azt vettük 
észre, hogy Tatabánya az egyetlen olyan 
megyeszékhely, illetve Komárom-Eszter-
gom az egyetlen olyan megye, ahol a régi 
szocialista nagyvállalatok megszűnése 
(KOMÉP) után nem épült újjá komplex 
építőipari kapacitás. Rengeteg jó szakem-
ber van, akik sok kis cégben tevékenyked-
nek. Mi azt tűztük ki célul, hogyha nem is 
egy nagyvállalatot, de egy olyan közepes 
méretű céget szeretnénk a megyében, il-
letve a környező térségekben létrehozni, 
amely modern tudással, rugalmassággal 
a mostani igényekre reagálni tud. Most az 
építőipar szerencsés periódusban van, ez 
nyilván tartani fog – reméljük – egy jó pár 
évig. Így egy picivel nekünk is könnyebb 
a dolgunk, egy bővülő keresleti piac vesz 
körül bennünket. Jelenleg senkinek nem 
vagyunk különösebben konkurenciája, 
mert annyi munka, elvégzendő feladat 
van, hogy az új szereplőknek is jut hely 
bőven. Természetesen próbáljuk az anya-
cég bizonyos kapacitásaira támaszkodva, 
és az itt megszerzett mély-, közmű- és kör-
nyezetépítési tudást felhasználva építeni 
az EP Konstruktív Kft-t is. Szerencsénk 
van, hiszen nagyon jó mérnöki csapat jött 
össze. 7-8 fős a vállalat, alapvetően pro-
jektszervezéssel foglalkozik, tehát saját 
fizikai állománnyal nem rendelkezik.

– Milyen feladatokat kapott eddig a cég?
– Egyre bővül a referencialistánk, igyek-
szünk sikeresen elindulni a lehető legtöbb 
pályázaton. Helyileg mindenképpen a 
megyére, illetve Budapest nyugati szélére, 
és maximum Fejér megye északi részére 
koncentrálunk, próbálunk helyben – egy 
nap alatt bejárható távolságban – maradni. 
Nagyban támaszkodunk azokra a jól bevált 
kisebb alvállalkozói partnereinkre, akik-
nek munkájával nagyon meg vagyunk elé-
gedve. Ők azok a méretű piaci szereplők, 
akik önállóan nagyobb pályázatokon nem 
tudnak elindulni, de olyan kapacitással és 
szakmai tudással rendelkeznek, ami a mi 
sikereinket is meg tudja alapozni. Cégünk 
feladatot kapott a kisbéri buszpályaudvar 
felépítésében. Ez a barnamezős beruházás 
most fejeződött be, ahol egy régi épület el-
bontása és egy vadonatúj buszpályaudvar 
felépítése zajlott. Az organikus jegyeket 
magán hordozó építményt Makovecz Imre 
egykori kollégája, az Ybl-díjas Siklósi Jó-
zsef tervezte. Nem kevésbé szép feladat a 
Gerecse Kapuja látogatóközpont a Turul-
hegyen, melyet szintén az építész szakma 
egy óriási neve, az Ybl- és Kossuth-díjas 
Dévényi Sándor tervezett. Ez is egy emb-
lematikus épület, a munka rövidesen be-
fejezéséhez közeledik. Óriási büszkeség  
számunkra és szakmai ritkaság, hogy egy 
társaság egy időben, két ilyen neves szak-
ember épületét valósíthatta meg .
– Azért is vagyunk rá nagyon büszkék, 
mert itt látszik az, hogy a két cég szinergi-
ái, ha egy irányba mutatnak, akkor annak 
van látható eredménye. A mély-, út- és kör-
nyezetépítési feladatokat az Extreme-Park, 
a magasépítésieket pedig az EP Konstruk-

tív látja el. Erre a tetőszerkezetre, erre a 
látványos, attraktív épületre biztos, hogy 
büszkék leszünk hosszú ideig. Tatán részt 
vettünk a kastélyprogram első ütemében, 
a kiskastély tetőszerkezetét és a faldíszíté-
si elemeket mi csináltuk alvállalkozóként. 
Nagyon érdekes feladat a megyeháza fel-
újítása. Egy konzorcium tagjaként mi vé-
gezzük a teljes energetikai korszerűsítést, 
melynek bonyolultságát az adja, hogy a 
meglévő mészkőburkolatot, melyet az idő 
vasfoga néhol megkoptatott, le kell szedni, 
alászigetelni, és utána visszatenni. Köny-
nyen repednek és sérülnek ezek a kövek, 
szinte mindegyiket utána kell javítani.  Itt 
is teljes energetikai korszerűsítést vég-
zünk: a fűtésrendszer megújul, napele-
mek kerülnek a tetőre, a nyílászárókat és 
a portálüvegeket is teljesen kicseréljük.  
Konzorciumi tagként indultunk a megyei 
könyvtár beruházásnál is, ez egy nagyon 
bonyolult és szép feladat lehet, amennyi-
ben eredményes lesz pályázatunk. Igyek-
szünk nyitni az ipari parkok felé is, sokan 
ismerik már a környezetépítő-mélyépítő 
részlegünket, ez egy picit megkönnyíti a 
dolgunkat, hiszen már egyfajta személyes 
kapcsolatunk van ezekhez a cégekhez.

– Az EP Konstruktív Kft. megmarad a 
későbbiekben is mérnöki csapat?
– Fizikai állomány nélkül egy építőipari 
cég hosszú távon nem tud működni. Ép-
pen ezért bővíteni fogjuk a fizikai létszá-
munkat is, de továbbra is az a fő csapás 
iránya, hogy a mérnöki tudást fejlesszük, 
és a meglévő szinergiákra támaszkodjunk.

vk
Fotó: Mazán Tibor

Az EP Konstruktív Kft. az Extreme-Park Környezetépítő Kft. társvállalata. A tulajdonosi kör, Ercsey Áron ügyvezető igaz-
gatóval az élen, az ügyfelek komplex kiszolgálása érdekében döntött az alapításról.

Komoly kihívások az EP Konstruktív Kft. előtt

Ahol a szinergiára alapoznak



megÚjul a véradó épülete
Pápa - 50%-os készültségi szinten van a fel-
újítás, a TOP-os projektek közül ez a második, 
amelynek a kivitelezése ilyen előrehaladott álla-
potban van, és mivel ez egy szociális létesítmény 
lesz, a város számára hangsúlyozottan fontos a 
beruházás – mondta Áldozó Tamás polgár-
mester.

nehéz az érdeKeK egyeztetése
Velencei-tó – Minden Velencei-tó környéki te-
lepülésen lakossági fórumot tartottak a Közép-
dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei dr. 
Csonki István igazgatóval az élen, arról, mi-

lyen ütemben, milyen munkálatok fognak tör-
ténni a tó öko-turisztikai fejlesztése kapcsán. Azt 
is elmondták: legnehezebb a természetvédelmi, 
lakossági, turisztikai, sport, vállalkozó érdekek 
összehangolása.

doBos ferenc lett az Új elnöK
Etyek - Megtartotta tisztújító közgyűlését az 
Etyek-Budai borvidékhez tartozó Velencei-tó 
Körzeti Hegyközség. A leköszönő Csóbor Jenő 
korábbi elnök helyére Dobos Ferencet, az L. 
Simon Borászat főborászát, a Velencei-tavi Bo-
rászati Kft. ügyvezetőjét választották meg, aki 
örömmel fogadta el a felkérést, s vállalta el a 
megtisztelő hegyközségi elnökséget.
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Ilyenkor – tette hozzá –  köszönetet 
mondunk magunknak, az építtetőnek, 
az építőnek, a ház gazdájának és első-
sorban azoknak a mesterembereknek, 
akik részt vesznek a munkában, és ezt 
a gyönyörű épületet összerakják szög-
ről szögre, lécről lécre. Külön köszönet 
jár az ácsmestereknek, akik elérték az 
épület legmagasabb pontját.
Schmidt Csaba, Tatabánya MJV pol-
gármestere elmondta, hogy a tatabá-
nyaiak nagyon várják, hogy elkészül-
jön az épület, és újra visszakaphassák 
a Turul hegyoldalt, föl tudjanak jönni 
kirándulni, kikapcsolódni. 
– Végre olyan szolgáltatásokat is kapjanak – 
tette hozzá a polgármester -, amely méltó 
a Turul emlékműhöz, hiszen a szoborra a 
város minden lakója, de nyugodtan mond-
hatom, a megye és az ország is büszke, mint 
nemzeti emlékhelyre. Azért lett ez az épület 
a Gerecse Kapuja, mert szeretné megterem-
teni a város, az ember alkotta környezet és a 
természet közötti kapcsolatot. Ezért hoztuk 
létre ezt a látogatóközpontot, hiszen tudjuk 
azt, ha bármilyen vendégünk érkezik a vá-
rosba, egy helyre biztosan el fogjuk hozni, a 

Turul emlékműhöz. Ezért is fontos az, hogy 
itt egy olyan minőségi és szép épület legyen, 
amelyre mindannyian büszkék lehetünk. 
Bízom benne, hogy most már az időjárás is 
segíteni fogja a kivitelezőt, és rövid időn be-
lül megnyithatjuk ezt a házat.
– Köszöntöm az építőmestereket és munká-
sokat – mondta Bencsik János ország-
gyűlési képviselő – Köszönjük, hogy 
részeltetnek bennünket is a mai közös ün-
neplés lehetőségéből. Nézve az épületet, már 
messziről azt mutatja, hogy erős vonzerővel 
fog majd rendelkezni a Gerecsébe irányuló 
szelíd turizmus szempontjából. Ez a legfon-
tosabb, hogy egy olyan kapu nyíljon a Tatai-
medence természeti szépségeire, amely kellő 
vonzerőt fog majd nyújtani a Budapestről, 
és távolabbról érkezők számára is. Gratulá-
lok a tervezőknek, a kivitelezőknek, és már 
csak abban reménykedünk, hogy határidőre 
– júliusra - be is fog fejeződni az építkezés, 
és birtokba tudják venni a tatabányaiak és a 
látogatók a Gerecse Kapuját!

veér
Fotó: Mazán Tibor

A szemerkélő eső ellenére is sokan látogattak ki Tatabányán a Turul 
madárhoz, az épülő Gerecse Kapuja látogatóközpont bokréta ünnep-
ségére. Ez az ünnep – tudtuk meg a kivitelező cég vezetőjétől, Ercsey 
Árontól – egy XIV. századi, német nyelvterületről elterjedt szokás, ahol 
az építőket köszöntik a legmagasabb pont elérésekor.

Teljes magasságában áll a Gerecse Kapuja

Bokrétaünnep 
a tatabányai Kő-hegyen



Ünnepélyes keretek között helyezték el an-
nak az új, 17 000 m² nagyságú gyártócsar-
noknak az alapkövét, amellyel bővül az 
Arconic – Köfém Kft. székesfehérvári kerék-
termék-gyártó kapacitása. A 35 milliárd fo-
rintos zöldmezős fejlesztés olyan termelési 
kapacitásnövekedést eredményez, amellyel 
a könnyűsúlyú, tartós és könnyen tisztítha-
tó szállítmányozási célú keréktárcsák iránti 
megnövekedett keresletnek a vállalat eleget 
tud tenni. A beruházás hozzávetőlegesen 
200 új munkahelyet teremt jövő évtől.
Chip Blankenship, az Arconic Inc. vezér-
igazgatója jelentős eseménynek nevezte az 
alapkő letételét, hiszen az új csarnok nagy-
mértékben hozzájárul a legmagasabb szintű 
keréktermékek gyártásához. Az építkezés 
2019-es befejezéséig összesen 700-ra nő a 
munkatársak száma az üzemben. A vál-
lalatcsoport vezérigazgatója megköszönte 
minden magyar munkavállalónak, hogy 
hozzájárul a cég fejlesztéseihez és a növeke-
déshez.
A beruházás a magyar gazdaság és Székes-
fehérvár gazdasága szempontjából kiemel-
kedő jelentőséggel bír, hangsúlyozta dr. 
Cser-Palkovics András polgármester, aki 
megköszönte az amerikai cégcsoportnak, 
hogy nyitottak voltak a tárgyalások során, 
és mellettünk döntöttek. A kormánynak 
pedig azt, hogy ehhez a beruházáshoz és 

a város fejlesztéséhez is minden segítséget 
és támogatást megadott az elmúlt években. 
„Külön köszönöm a KÖFÉM, az ALCOA és az 
ARCONIC valamennyi volt és jelenlegi mun-
kavállalójának azt a teljesítményt, amelynek 
köszönhetően ez a beruházás idekerülhetett. A 
mindennapokban az ő munkájuk eredményezte 
azt a bizalmat, azt a hitelességet, ami miatt a vá-
ros számára ezen kiemelt amerikai partner úgy 
döntött, hogy további befektetésével bizalmat 
szavaz a következő évekre is Székesfehérvárnak.” 
Az új gyártócsarnokban a legmodernebb 
technológiával világszínvonalú termékeket 
állítanak elő Székesfehérváron. Ez a beru-
házás hosszú távon stabilizálja azt a bizal-
mat, amely kialakult ezen cég tulajdonosai 
és a város között, tette hozzá dr. Cser-Palko-
vics András.
Az Arconic sikerét az innovatív szem-
lélet jelenti világszinten, mondta David 
Kostelancik. Az Egyesült Államok buda-
pesti nagykövetségének ideiglenes ügyvi-
vője hozzátette, a magyar munkaerő tehet-
sége és elkötelezettsége, továbbá az ország 
vonzó gazdasági környezete is hozzájárult 
a befektetési döntéshez.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter beszédében kiemelte: „Egy olyan 
városban, mint Székesfehérvár, nem kell hossza-
san magyarázni, hogy milyen gyors változások 
zajlanak a világgazdaságban, és ezek közepette 

jó, ha van olyan igazodási pont, amely a kiszá-
míthatóságot biztosítja. A 35 milliárd forintos 
beruházásnak köszönhetően félmillióval több 
alumínium kerékterméket fognak gyártani az 
Arconic-nál, és minimum 200 új munkahely jön 
létre Székesfehérváron.” Az Arconic a repülő-
gép- és a járműipar világszinten piacveze-
tő beszállítója, és ma már gazdasági telje-
sítményük meghatározó az egész magyar 
nemzetgazdaság számára. „A német vállala-
tok után az amerikai cégek fektetnek be a legtöb-
bet hazánkban. Az 1700 amerikai vállalat több 
mint 100 ezer embernek ad munkát, és jelentő-
sen hozzájárul ahhoz, hogy a magyar gazdaság 
a 4 százalékos növekedési sávban maradjon.” A 
miniszter hozzátette, a magyar kormány az 
új beruházáshoz 8,3 milliárdnyi fejlesztési 
adókedvezményt biztosított.
A 2019-re megépülő, 17 000 m² területű új 
gyártócsarnok jelentős kapacitásbővítést 
eredményez az alumíniumból préselt Alcoa 
kerekek gyártása terén, mely a nehéz teher-
gépkocsiknál és buszoknál használatos leg-
kisebb súlyú kerékként van számon tartva. 
A közel 35 milliárd Ft (130 millió USD) érté-
kű beruházással az Arconic idővel akár meg 
is duplázhatja európai keréktárcsa-gyártási 
kapacitását, hogy növelje piaci részesedését 
Európa, Dél-Amerika, Ausztrália és Ázsia 
fejlődő piacain.

okkfehervar.hu

Egy új, 17.000 négyzetméteres gyártócsarnokkal bővül az Arconic – Köfém Kft. székesfehérvári keréktermék-gyártó ka-
pacitása egy 35 milliárd forintos beruházás eredményeként. Az új gyár ünnepélyes alapkőletételén jelen volt Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter, David Kostelancik, az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének 
ideiglenes ügyvivője, dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere és Chip Blankenship, az Arconic Inc. ve-
zérigazgatója.

35 milliárdos beruházás Székesfehérvárott

Újabb gyártócsarnokkal bővül az Arconic
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a térség nyugdíjasai randevÚztaK
Szákszend - Szákszend, Bokod és Kecskéd 
mellett négy helyi nyugdíjas civil közösség közel 
száz tagja gyűlt össze a művelődési központ ka-
maratermében a Civileké a Ház programsorozat 
keretében megrendezett kistérségi találkozóra.

uszoda épül veszprémBen
Veszprém – Dr. Seszták Miklós nemzeti fej-
lesztési miniszter tájékoztatta a várost, hogy a 
mai kor igényeinek megfelelő uszoda épül Vesz-
prémben, amely teljes egészében hazai forrás-

ból finanszírozott beruházás: 5 778 millió forint 
költségvetési támogatásból valósul meg.

Új autóBusz-állomás épült
Kisbér - A KNYKK Zrt. saját finanszírozásában 
építtette újjá az autóbusz-állomást Kisbéren. A 
100 millió forint értékű beruházás során a kivi-
telezők ősszel elbontották a hetvenes években 
épült, korszerűtlen épületeket, majd a második 
ütemben épült fel a modern, tágas, váróterem-
mel is rendelkező épület.

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS
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A dorogi székhelyű felnőttképző intézmény, a DUNAGÁZ Zrt. ismét 
konferenciára hívta a gáziparban tevékenykedő szakembereket, hogy 
a szegmens meghatározó szereplőitől, első kézből kaphassanak tájé-
koztatást a legújabb trendekről, termékekről, a közeljövő terveiről. Az 
eseménynek április 18-19-én, idén is, a Thermál Hotel Viságrád adott 
otthont. A rendezvénynyitó plenáris ülést dr. Völner Pál, államtitkár, 
a térség országgyűlési képviselője és Kóbor György, az NKM Nemzeti 
Közművek Zrt. elnök-vezérigazgatója is megtisztelte jelenlétével.

A képzés mindig lekövette a gázipar változó folyamatait

26. DUNAGÁZ 
Konferencia

Gáspár Zsanett, a DUNAGÁZ Zrt. ve-
zérigazgatója üdvözölte, majd röviden 
bemutatta a délelőtti plenáris ülés elő-
adóit. Elsőként dr. Völner Pált kérte fel 
az esemény megnyitására.
– Néhány évtized leforgása alatt – kezdte 
ünnepi köszöntőjét az államtitkár –, a 
hazai gázipar a tulajdonviszonyok tekin-
tetében gyakorlatilag oda-vissza bejárta a 
teljes spektrumot. A 90-es évekig a szek-
tor egésze állami tulajdonban volt, majd 
2010-ig eljutottunk gyakorlatilag a teljesen 
liberalizált energiapiachoz. Ekkorra már 
szó szerint a piaci viszonyok uralkodtak 
felettünk. A trend az állami felelősségvál-
lalás megerősödésével fordult meg, az állam 
előbb árszabályozóként, majd tulajdonos-
ként is megjelent az energiapiacon. Mind-
ez azt mutatja, hogy az energiaágazat egy 
állandóan változó, forrongó terület, amit a 
fogyasztás is jól jellemez: látványos csök-
kenés tanúi voltunk 2015-ig, ma pedig azt 
tapasztaljuk, hogy a gázfelhasználás ismét 
emelkedőben van.
– Ebben a változó világban, az elmúlt kö-
zel 30 évben egy dolog mégis állandóságot, 
stabilitást mutat, ez pedig a képzés. A fo-
lyamatos műszaki fejlődést, a technológia 
változásait mindvégig nyomon követve a 

DUNGÁZ Zrt. huszonhat éve naprakész 
tudással segíti a gáz- és villamos ipar sze-
replőit, hozzájárulva ezzel annak fejlődé-
séhez. Erre nem csak büszkék lehetünk, de 
köszönettel is tartozunk érte – emelte ki az 
oktatási intézmény szerepét dr. Völner 
Pál.

A köszöntőket követően a Földgázipari 
Aktualitások Szekció munkáját Kóbor 
György, a konferencia fővédnöke nyi-
totta meg, majd röviden ismertette az 
államtitkár által említett állami szerep-
vállalás részleteit, a tulajdonviszonyok 
változásait, melyek eredményeként ma 
gyakorlatilag a hazai gázipar jelentős 
része 100%-os állami tulajdonba került, 
a források-beszerzések, az egyetemes 
szolgáltatások és a tárolás terén is.
– Az iparág átszervezése ezzel lezárult, az 
NKM Csoportba ma három – két gáz- és 
egy villamosenergia-elosztótársaság szere-
pel, a gázportfólióban 3,5 millió, a villamos 
energia területén pedig 800 ezer ügyféllel. 
A klasszikus építkezés ezzel véget ért, a 
vállalat elérte a kívánatos üzemméretet – 
vázolta a hazai energiaipar tulajdonvi-
szonyait az elnök-vezérigaz-
gató. F
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– Három fő programot indítottunk el: 
megkezdtük a csoportba került cégek 
szervezetfejlesztését, egy egységes 

vállalati kultúra kialakítását; digitalizációs fej-
lesztésekkel igyekszünk mielőbb megfelelni az 
egyre növekvő elvárásoknak az ügyfélszolgálat 
terén; és olyan modern termékekkel, technológi-
ákkal kívánunk megjelenni – gondolok itt példá-
ul az okos mérésekre –, amelyek képesek lesznek 
csökkenteni a meglévő infrastruktúra terhelé-

sét. A következő 10-15 évünk egészen biztosan 
a technológiai és ellátás-biztonsági építkezésről 
fog szólni – zárta előadását az energiaipari 
vezető.

Ezt követően Bogoly Sándor, az FGSz Föld-
gázszállító Zrt. termék és szolgáltatás me-
nedzsment vezetője vette át a szót, hogy 
bemutassa a gázforrás-szállítási útvonalak 
régióbeli diverzifikációs törekvéseit, majd 

a fogyasztási átvételekről, a lakossági in-
tegrált földgázellátásról Biczók András, az 
NKM Földgázszolgáltató Zrt. vezérigaz-
gató-helyettese tájékoztatta a konferencia 
résztvevőit.
Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara 
elnöke, a szervezet múltjáról, szerepéről, 
céljairól beszélt előadásában, megmutatva, 
hogyan segítik évtizedek óta a magyar gaz-
daság fejlődését.

Kóbor György, elnök-vezérigazgató, 
NKM Nemzeti Közművek Zrt.

– Egy különleges, egyedi, akár modellértékű szerkezetet alakí-
tott ki a magyar állam az energiaszektorban. Milyen kihíváso-
kat és előnyöket rejt mindez?
– Nincs kitaposott ösvény, új utakon járunk. Arra már volt példa – 
a privatizáció során -, hogy egy egységes rendszerből a különböző 
befektetői körök, különböző vállalati kultúrák mentén eszközö-
ket, forrásokat vásároltak. Most ennek épp az ellenkezője zajlott 
le, már korábban privatizált eszközöket vásárolt vissza az állam, 
és ezzel együtt eltérő vállalati kultúrákat, üzleti gyakorlatot vett 
át. Ezek egységesítése egyedi és különleges feladat, komoly ki-
hívás számunkra. Különösen nehézzé teszi, hogy mindezt rend-
kívül rövid időn – egy-két éven – belül kell elérnünk, úgy, hogy 
ezzel párhuzamosan megfeleljünk a digitalizációs és a legújabb 
ügyfélelvárásoknak is. Úgy tűnik tehát, hogy „menet közben kell 
kereket cserélnünk”.
– A kihívások mellett azonban számos előnye is van egy ilyen fel-
állásnak. Rálátásunk van a teljes elosztói gyakorlatra, ismerjük azt 
mind az ügyfél, mind pedig az egyetemes szolgáltató oldaláról, 
így könnyebb lesz újító, módosító javaslatokat megfogalmazni.
– Az is óriási előnyt jelent, hogy együtt tudunk gondolkodni az 
iparág különböző szegmenseivel. Lerövidültek az egyeztetési 
útvonalak, gyorsabban, könnyebben tudunk az ágazatot érintő 
kérdésekben dönteni. Végül – mindezek eredményeként – úttörő 
szerepet tudunk vállalni a technológia-fejlesztésben is.
– Jól látszik tehát, hogy mint minden rendszernek, ennek is van-
nak előnyei, de épp úgy vannak kihívásai, nehézségei is. Az el-
múlt időszak mindenesetre azt mutatta, hogy ennek a felállásnak 
van jövője.

– Az energiaszektor is jelentős szakemberhiánnyal küzd. Mit 
gondol, a DUNAGÁZ Zrt.-hez hasonló felnőttképző szervezetek 
szerepe felértékelődhet a közeljövőben?
– A munkaerőhiány elsősorban a szerelői és a tervezői állomány-
nál jelent kapacitásproblémákat. Sajnos a gázipari szakma nem túl 
trendi a fiatalok körében, eleve kevesen választják, a végzetteket 
pedig más területek is csábítják. Nagy az elszívó hatása a nyu-

gati országokban – főleg 
az osztrákoknál – folyó 
építkezéseknek, de a társ-
szakmák – főleg a vizesek 
– is jelentős munkaerőt 
visznek el a gázipartól. A 
gázszerelői munka nem 
csak, hogy a veszélyes 
szakmák egyike, de a 
munkagödrök, az oszlo-
pok sem vonzzák a mai 
fiatalokat. Éppen ezért sok 
a teendőnk, ha meg akar-
juk tartani a szerelőállo-
mányunkat, és még több, 
ha bővíteni kívánjuk azt. 
Ennek érdekében már a 
szakmunkásképző isko-
lákban bekapcsolódunk 
a képzési folyamatokba, 
ösztöndíjakkal, képzési 
programokkal, és a frissen 
végzettek azonnali – gya-
korlati szakemberekké – képzésével igyekszünk segíteni.
– De ugyanilyen fontos az átképzés is, és úgy vélem ezeken a terü-
leteken tudnak jelentős pluszt nyújtani az olyan felnőttoktatással 
foglalkozó vállalkozások, mint a DUNAGÁZ Zrt. is. A közös cél, 
hogy minél gyorsabban, minél ütőképesebb szakembereket tud-
junk munkába állítani.
– A mérnökképzés problémáin talán könnyebb lesz enyhítenünk, 
bár itt sem a gázipari mérnökképzés a legnépszerűbb a felvételi-
zők körében, mégis hisszük, hogy vonzóvá tehető ez a szakma a 
számukra.
– A mérnökhiányt az ingadozó terhelési szint is súlyosbítja. A 
pangó időszakokat olykor – mint ahogy most is – különösen nagy 
mennyiségű megrendelés követi, ami jelentősen túlterheli a mér-
nökállományt.
– Az átmeneti hiányt némiképpen orvosolhatja a nyugdíjas terve-
zők mobilizálása, munkában tartása is.

F



Ezután az NKM Nemzeti Közművek Zrt. 
energiatárolási és hálózati pályázatokért 
felelős menedzsere, dr. Pálfi Géza lépett a 
pulpitusra, hogy ismertesse a konferencia 
hallgatói előtt a társaság hazai energiael-
látásban betöltött szerepét, céljait, illetve a 
2025-ig szóló stratégiájuk főbb pontjait.
A délelőtti plenáris ülést dr. habil  
Kajtár László, a Budapesti Műszaki Egye-

tem Épületgépészeti és Gépészeti Eljárás-
technika Tanszék rövid bemutatkozásával, 
illetve a nagyhírű oktatási intézmény és 
a DUNAGÁZ Zrt. között a közelmúltban 
megkötött együttműködési megállapodás 
bejelentésével zárta.

Délután a konferencia a Rendszerüzemelte-
tési Szekció előadásaival folytatódott, más-

nap délelőtt pedig a Gázfelhasználás Szek-
ció keretében folyt tovább a munka.
A gázipar újdonságaival testközelből is 
megismerkedhettek a konferencia részvevői 
azon a kétnapos kiállításon, melyen a szak-
ma krémje mutatta be innovatív termékeit, 
szolgáltatásait.

Cseh Teréz
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Gáspár Zsanett, vezérigazgató, DUNAGÁZ Zrt.

– Mi volt az idei konferencia fő vezérfonala, központi témája?
– A gázipar hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt évek so-
rán, így magától adódott, hogy felvázoljuk ennek hátterét, és elő-
revetítsük az iparág jövőjét. A szervező bizottságunk is megújult, 
tagjaitól – akik egytől egyik a gázszakma szakértői – azt kértük, 
az előadásokkal olyan kérdésekre keressék a válaszokat, melyek a 
gázszolgáltatókat ma foglalkoztatják. Emellett arra is törekedtünk, 
hogy bemutassuk a szakma innovatív, jövőbe mutató megoldásait a 
konferencia résztvevőinek.

– Mit takar a most bejelentett, a Budapesti Műszaki Egyetem 
Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszékével kötött 
együttműködési megállapodás?
– A szinte már állandósult szakemberhiány, a ma már rugalmatlan-
nak tűnő szakképzési keretek hozták az együttműködés gondolatát. 
Egymás erősségeire építve, a közös munkából adódó szinergiákat 
kiaknázva, szeretnénk elérni, hogy a gázipari képzés mind közép-, 
mind pedig felsőfokon egy egységes, magas szintű, és naprakész tu-
dást adjon a szakembereknek. Alapvetően három területen tudunk 
egymás hasznára lenni: A Budapesti Műszaki Egyetem Épületgé-
pészeti és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszéke – saját szaktudá-
sukat hozzátéve – segít nekünk az épületgépészeti technikus kép-
zésünk tematikájának, tananyagának felülvizsgálatában. Emellett 
felajánlották, hogy a képzéseink egy részét – az ő szakembereiket 
is bevonva az oktatásba – professzionális laborukban tarthatjuk. A 
megállapodás második elemeként az egyetem részt vesz épületgé-
pészeti kabinetünk felülvizsgálatában, modernizálásában. Szeret-
nénk a már meglévő infrastruktúránkat tovább bővíteni korszerű 
méréstechnikai eszközökkel, és ebben kapunk segítséget a tanszék-
től. Végül – hogy mi is viszonozni tudjuk a partnerséget -, vállaltuk, 
hogy a DUNAGÁZ Szakmai Konferencián, illetve más szakmai ren-
dezvényeinken részvételi lehetőséget biztosítunk az egyetem hall-
gatóinak, és előadóként is számítunk a BME munkatársaira.

– A konferencia részvevői a DUNAGÁZ Zrt. új oktatási koncep-
ciójáról is hallhattak egy előadást. Miről szólnak ezek az új el-
képzelések?

–  A DUNAGÁZ Zrt. eddig 
is egyfajta szellemi műhely-
ként segítette az iparágat, 
most egy új, rugalmasabb 
és gyorsabb lehetőséget 
kínálunk a gázipari szak-
emberek képzésére. A 
2013-as Felnőttképzési tör-
vény új utakat nyitott az 
egyéb szakmai, más néven 
B-körös képzésekkel. Ezek 
eddig nem szerepeltek a 
portfóliónkban, most vi-
szont előtérbe kerültek. A 
hagyományos OKJ-s képzé-
sek nem tudnak kellőkép-
pen gyors megoldást adni 
az egyre növekvő szakem-
berhiányra. A jogszabály-
ban rögzített, központilag 
meghatározott tartalom-
mal, és sajnos nem mindig a legkorszerűbb oktatási követelmények-
re épülő képzések hosszú időt vesznek igénybe, emiatt magas áron 
érhetőek el és rugalmatlanok. Csalódást okoz az is, hogy a végzet-
tek gyakran nem azt kapják, amire igazán szükségük lenne. Ezen 
problémák áthidalására az iparággal szorosan együttműködve, alul-
ról szerveződő konkrét igényekre alapozva, szeretnénk olyan nem 
OKJ-s képzéseket indítani, amelyek gyorsan és hatékonyan készítik 
fel a jövő gázipari szakembereit, a legkorszerűbb ismereteket átadva. 
A tanfolyamot elvégző egy konkrét munkakör betöltésére jogosító 
tanúsítványt kap, mellyel könnyedén elhelyezkedhet, gyorsan mun-
kába állhat. Ezzel szeretnénk elősegíteni, hogy mielőbb, minél több, 
magas színvonalon felkészített szakemberhez juthasson az iparág.
- Hasonló jellegű képzéseket kívánunk indítani a már meglévő, a 
gáziparban tevékenykedő szakemberek továbbképzésére, tudá-
suk frissítésére is. Az előkészületek már megkezdődtek, az iparági 
egyeztetések folyamatban vannak. Úgy tervezzük, hogy az első tan-
folyamok idén ősszel elindulhatnak.

Fotó: Mazán Tibor
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– Nagy luxusnak tűnik, hogy egy logisz-
tikai cég a drága idejét diákoknak szóló 
nyílt nappal töltse. Milyen cél vezérel-
te önöket, hogy mégis belevágjanak egy 
ilyen bemutatóba?
– Egyrészt – ahogy a legtöbb hazai cég-
nek – nekünk is nagyon fontos a megfelelő 
szakember-utánpótlás, másrészt segíte-
ni szeretnénk a diákok pályaválasztását, 
megerősíteni azokat, akik ezt a szakmát 
választották, hogy jó úton járnak, kiváló 
szakma mellett döntöttek. Az év egészé-
ben jó az együttműködésünk a környező 
szakközépiskolákkal, és a főiskolával is ki-
tűnő kapcsolatot ápolunk. Úgy gondoljuk, 
mindaz, amit a tanulók az iskolában, elmé-
letben elsajátítanak, valójában a gyakorlat-
ban kap igazi értelmet. Ahhoz, hogy valós 
képet alkothassanak a fiatalok erről a szak-
máról, látniuk kell, mi történik a kulisszák 
mögött. Mindenképpen jó befektetés tehát, 
ha a szakmánk iránt érdeklődő fiatalokat 
segítjük. A kollégánk között többen is van-
nak, akik a Logisztika Napján jártak ná-
lunk először, ma pedig már a csapatunkat 
erősítik.

– Szervezett csoportokban érkeznek a diá-
kok. Honnan, milyen iskolákból érkeznek?
– A térségünkből három olyan középfokú 
oktatási intézményből jönnek az érdeklő-
dők, ahol van logisztikus képzés. Tatáról a 
TSZC Bláthy Ottó Szakgimnáziuma, Szak-
középiskolája és Kollégiumából, Komárom-
ból a TSZC Kultsár István Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolájából, és Tatabányáról a 
TSZC Kossuth Lajos Közgazdasági és Humán 
Szakgimnáziumából. Itt rövid idő alatt, állo-
másról állomásra haladva, életszerű példákon 
keresztül be tudjuk mutatni nekik a Trans-
Sped csoport működésének teljes spektrumát.

– Milyen állomásai vannak ennek a bemu-
tatónak?
– Elsőként az egyik kamionunkat mutatjuk 
meg belülről – a rakterét és a kamionfülkét 
is -, a diákok be is ülhetnek a vezetőülésbe, 
ahol saját maguk is megtapasztalják, mit is 
lát egy kamionsofőr, mi az a holttér, és mi-
ért kell erre a többi autósnak is figyelnie. Az 
átlagember számára talán megdöbbentő, de 
vannak olyan tehergépkocsi-vezetőfülkék, 
melyek holttere csaknem két méter. Ebben 
a hatalmas térben pedig akár egy személy-

autó is észrevehetetlen maradhat. Érdemes 
tehát erre odafigyelni.
– Ezt követően egy kis előadás keretében 
bemutatjuk a Trans-Sped működését, az itt 
folyó munka lényegét, rámutatva, milyen 
nagy felelősség hárul a logisztikusokra. A 
diákok természetesen mindvégig kérdez-
hetnek, választ kaphatnak az őket foglal-
koztató kérdésekre, és a karrierlehetőségek-
ről is szó esik. Végül egy kis kvízzel zárjuk 
ezt a blokkot.
– A legizgalmasabb rész természetesen a 
szállítmányozói, fuvarszervezői, raktár-
irányítási rendszerek bemutatása, no meg 
a raktárbejárás. A diákok megismerhetik 
a 6600 négyzetméteres fűthető-hűthető, 
és a 3800 négyzetméteres raktárunkban 
működő magasraktározási, illetve tömbös 
tárolási technikákat. Játékos feladatokon 
keresztül próbálhatják ki, milyen kompe-
tenciák szükségesek ahhoz, hogy valaki a 
logisztikai szakmában sikeres lehessen. A 
legfontosabb – a szakmai ismeretek mellett 
– a csapatmunka és a jó kommunikáció.

Cseh Teréz
Fotó: Mazán Tibor

Az 1990 óta működő, dinamikusan fejlődő, ma-
gyar tulajdonú cégcsoport tavaly nyitotta meg 
új, korszerű raktárát a Tatabánya-Környe Ipari 
Parkban, ahol alapvetően kiemelt partnerének, 
az AGC Glass Hungary Kft.-nek termékeit – 
autó szélvédőüvegeit - tárolja, így biztosítva a 
gyártáshoz a napra kész professzionális hátteret.

Április 19-én, csütörtökön – régiónkban - tatai telephelyére várta a környék logisztika iránt érdeklődő diákjait a Trans-
Sped Kft. A papíron, elméletben talán kissé száraznak tűnő tananyag a való életben egészen más arcát mutatja. Életre 
kelnek a fogalmak - just-in-time, ellátási lánc, magasraktár, tömbös tárolási technika - a hatalmas raktárakban a nap 24 
órájában nagy a nyüzsgés, kamionok jönnek-mennek, az áru a precízen eltervezett folyamatoknak megfelelően útnak 
indul. Felelősségteljes, fontos csapatmunka folyik itt. Az élet persze a legtöbb esetben átírja a terveket, de épp ezektől 
a kihívásoktól olyan vonzó ez a szakma. Mert a vállalásokat, történjék bármi, pontosan teljesíteni kell. Molnár Zoltán, a 
Trans-Sped Nyugat-Magyarországi Raktárlogisztikai Üzletágának vezetője válaszolt kérdéseinkre a nyílt napon.

A gyakorlatban is megismerhették a tanulók a logisztika rejtelmeit

Trans-Sped Diáknap a Logisztika Napján

Bognár Zoltán, Bláthy Ottó Szakközépiskola mérnök-tanára
– Fontosnak tartottuk elhozni ide a diákjainkat, akik a logisztikai és szállítmányo-
zási ügyintéző szakmát tanulják érettségi utáni képzésünkön. A szakma igazi kulisz-
szatitkai csak a gyakorlatban ismerhetők meg. Itt – még ha csak egy rövid időre is -, 
a fiatalok bepillantást kaphatnak ebbe a világba.



rotter turistaház
Pilis - Mintegy 1 milliárd forintból újul meg az 
évente 25 millió látogatót fogadó Pilisi Parkerdő 
teljes turisztikai infrastruktúrája. Az átfogó fej-
lesztés részleteit a leginkább érintettek, vagyis 
a térségben működő természetjáró szerveze-

tek számára tartott fórumon mutatta be a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Az eseményen a Hármashatár-he-
gyi Turistaház ünnepélyesen felvette Rotter La-
jos, a világhírű vitorlázó-repülő nevét.

Kaszap istván évforduló 
Székesfehérvár – Március 25-én született 
Kaszap István. A fiatalon, hosszas és méltó-
sággal viselt szenvedés után elhunyt pap nevé-
hez számtalan csodatételt kapcsolnak. Sokak 
betegségből felgyógyulást, háborúból visszaté-

rést, megmenekülést említenek a hozzá intézett 
imák révén. Sírja a Prohászka Ottokár templom 
sírkertjében hálatáblákkal, virágokkal teli za-
rándokhely.

3 milliárdos bővítés a 
Bridgestone-Ban
Tatabánya - Több mint 3 milliárd forint ér-
tékű beruházással új abroncsraktárat épít a 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. A 10.000 
négyzetméter alapterületű létesítmény össze-
sen 180.000 darab gumiabroncs tárolását teszi 
majd lehetővé, amellyel 600.000 abroncsra nő 
a cég teljes raktárkapacitása.

A Magyar Gazdaságért Díj a gazdaság 
érdekében végzett kimagasló, példa-
mutató tevékenység, vagy életmű el-
ismeréséért adományozható. A díjhoz 
oklevél és egy ezüstérem kapcsolódik. 
Az érem előlapján gróf Széchenyi Ist-
ván mellképe látható, hátoldalán a 
Lánchíd, alatta a Széchenyi család cí-
mere és jelmondata, valamint a Hitel 
című műből származó idézet helyezke-
dik el.
Az elismerés átadásán jelen volt Dr. 
Völner Pál, Komárom-Esztergom me-
gye fejlesztési biztosa. A díj átadása 
előtt Varga Mihály miniszter elmond-
ta: dr. Szerencsés László a gazdaság 
fejlődésének előmozdítása, a tisztessé-
ges piaci magatartás megőrzése, vala-
mint a gazdasági tevékenységet foly-
tatók együttes érdekeinek képviselete 
érdekében végzett tevékenysége során 
kiemelt figyelmet fordít a duális kép-
zéssel és a pályaorientációval összefüg-
gő feladatokra.

TO
Fotó: Mazán Tibor

A nemzeti ünnep alkalmából Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter 
a Magyar Gazdaságért díjat adományozta Dr. Szerencsés Lászlónak, a 
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének a 
minisztériumban tartott ünnepségen.

Dr. Szerencsés László kitüntetése

Magyar Gazdaságért Díj 
a KEMKIK elnökének
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A FEMSZISZ – mondhatni hagyományo-
san – pályázati források révén ismét díj-
mentes szabadidős programokat biztosít 
Seregélyesen és Székesfehérváron a moz-
dulni vágyóknak nemtől és korosztálytól 
függetlenül. Ez utóbbi úgy értendő, hogy 
a tekénél 10, az asztalitenisznél 6 éves kor-
tól javasolt a részvétel.

A KÖFÉM Sport Club Tekecsarnoka 4 au-
tomata pályán teremtett játéklehetőséget 
péntekenként 15-17h-ig. Helyszíni felelős: 
Kovács Gábor (20-978-8753).
8 asztalon lehet pingpongozni a sportágat 

mindig szívesen vendégül látó Hétvezér 
Általános Iskolában minden pénteken 
19.30-20.30 közt a nyári szünetig, majd 
szeptembertől újra. A program felelőse: 
Horváth István, a FEMSZISZ elnöke (30-
611-6241).
 
A Seregélyesi Baptista Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola a másik me-
gyebeli házigazda. Pénteki napokon 18-
19h-ig női torna foglalkozások lesznek. Itt 
a nyári szünet csak június 15-agugsztus 
2-ig függeszti fel a programot. A tollas-
labdázás szerelmesei csütörtökönként 

látogathatják a hétpályás tornatermet – 
szintén 35 héten keresztül. Mindkét fog-
lalkozást Karkóné Lukácsy Marianna 
irányítja (30-268-2207).

A résztvevőknek mindössze annyi kötele-
zettségük van, hogy mindenhová sportöl-
tözéket és sportfelszerelést kell vinniük. 
Remélhetőleg sokan kihasználják a „Fitt, 
Egészséges Nemzetért Tárt Kapus Program” 
lehetőséget a négy sportágban! 

Dr Göde Andrea

A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség újabb pályázata révén a Fejér megyei lakosok újabb ingyenes sportolási lehe-
tőséghez jutottak - áprilistól decemberig - teke, asztalitenisz, tollaslabda és női torna ágakban. A pályázatot az EMMI 
Sportért Felelős Államtitkársága támogatja. 

„Fitt, Egészséges Nemzetért”

Tárt kapukkal várják a sportolni vágyókat
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Főhajtás a lengyel nemzeti tragédia tiszteletére  

Néma koszorúzással emlékeztek Székesfehérváron Lengyelország nemzeti tra-
gédiája, a katyini mészárlás áldozataira. A Jávor Ottó téri Katyin emlékkereszt-
nél dr. Cser-Palkovics András polgármester, közhivatali és egyházi vezetők,  ön-
kormányzati képviselők, diákok és civilek rótták le kegyeletüket.
A 2012-ben felállított Katyin kereszt a lengyel nép legfájóbb nemzeti tragédiájá-
nak állít emléket. 1940 tavaszán az orosz csapatok a Szovjetunió területén lévő 
hadifogolytáborokban raboskodó, csaknem 22 ezer lengyel értelmiségit, tisztet 
és tisztségviselőt végeztek ki, és helyeztek jeltelen tömegsírokba. A nagy titokban 
tartott tömeggyilkosságot a németek 1943. április 13-án hozták nyilvánosságra, 
a lengyel parlament döntése értelmében 2007 óta ez a nap a katyini áldozatok 
emléknapja.  A lengyel és a magyar nép közötti barátság és kölcsönös megértés 
jegyében Székesfehérváron minden évben megemlékeznek az elhunytakról.

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

Bicske  
Bicskén a könyvvizsgáló szerint ez az első 
olyan büdzsé, ami semmi kockázatot nem 
rejt magában pénzügyi szempontból, te-
hát a tervezett kiadásokat az összes bevé-
tel fedezni tudja.

Cikkünk a 28. oldalon

Mocsa
„Jó sok pályázatunk van, mintegy 500 
milliós az összes megvalósuló fejlesztés, 
de ha az állami projektet kivesszük belő-
le, akkor is 250 millió.”

Cikkünk a 32. oldalon

„A történelmi településrészek összekapcsolása szerintem előbb-utóbb megoldódik, hiszen 
folyamatosan enyhül a viszony, ma már nincsenek tisztán nemzetiségi tömbök, a nemzeti-
ségek közötti rivalizálás is csökken, egyre inkább az egymás támogatása kerül előtérbe.!”

damokos lászló
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– Mit jelent egy település életében a főépí-
tészi munkakör? 
– Az emberek azt szokták gondolni, hogy a 
városvezetés sorrendje: polgármester, jegy-
ző, főépítész. Ez persze nem igaz, de a város 
fejlesztésének, a jövő alakulásának, a város 
arculatának kialakításában végzett szerep-
körben közel áll a valósághoz. Ez a mun-
kakör természetesen nem hatalmat jelent, 
hanem elsősorban szolgálatot. A főépítészek 
rendkívül nehéz helyzetben vannak, hiszen 
a szakmai vízióik nem mindenben találkoz-
nak a választott vezetők településpolitikai 
elképzeléseivel. Ezért kellően felkészültnek, 
és ugyanakkor kompromisszumképesnek is 
kell lenniük. Tudnunk kell tárgyalni a pol-
gármesterekkel, a megbízókkal, hazai - eset-
leg nemzetközi nagytőkésekkel, és amikor 
terveztetünk valamit, ott a szakma elitjét 
is meg kell tudni szólítani. Ehhez komoly 
szakmai előéletre van szükség, azt mondják, 
40 év alatti korban még, 70 év fölött pedig 
már nem illik főépítészként tevékenykedni, 
mert előbb nincs meg a tapasztalat, később 
pedig már nem elég kreatív az ember. A 
munkakör nem azt jelenti, hogy ő a legjobb 

építésze a városnak, hanem megrendel, elbí-
rál, véleményt formál, terelget. Így az alko-
tás ténylegesen sajnos nem az övé.

– Hogyan lett Önből Tatabánya főépítésze?
– Soha nem gondoltam, hogy főépítész 
leszek. Az egyetem elvégzése után a 
Középülettervező Vállalatnál kezdtem dol-
gozni, ott tíz évig dolgoztam, majd a privati-
zációs időszakban én másként javasoltam a 
vállalat sorsának további alakítását, mint a 
csúcsvezetők, ezért váltottam, és egy családi 
vállalkozás keretében folytattam a tervező 
munkát. Aztán húsz év múlva, egy másfél 
éven át készített, szívből jövő munkára azt 
mondta a megrendelő, hogy nem tudja kifi-
zetni. Ez a hír, miután „feléltük” a tartalé-
kainkat –  ugyanis a két fiatal építészkolléga 
bérét rendesen kifizettük, megrendítő erővel 
bírt. Pont ekkor hirdettek pályázatot főépíté-
szi munkakör betöltésére, így jelentkeztem 
Tatabányára. Ma is Budapesten lakom, nem 
ismertem a várost, a helyszín megismeré-
séhez két itteni barátom segítségét kértem, 
akik bejárták velem Tatabányát és sokat me-
séltek róla. Akkor jártam először a városban, 

de azt rögtön láttam, hogy itt van feladat bő-
ven. A pályázatomban leírtam, mit gondo-
lok a főtér fejlesztéséről és az Óváros rehabi-
litációjáról. Ez megtetszhetett a bírálóknak, 
mert elnyertem az állást. 2012. február 1-től 
vagyok Tatabánya főépítésze.

– Milyen víziókkal látott neki a munká-
nak? Az elképzelések megvalósulása hol 
tart ma?
– Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy 
abból, amit a pályázatomban leírtam, már 
több dolog is elkészült, jó részük pedig fo-
lyamatban van. Azt tartottam a legfontosabb 
iránynak, hogy a település múltját, az épített 
örökségünket meg kell védeni. Azonnal fog-
lalkozni kell a Tulipános-házzal – már épül, 
a bányakórházzal – most tervezzük –, a 
községházával – készen van. Tatabányának 
nincsen sok műemléke – van egy malom, két 
templom no meg a Turul-szobor –, ennyiért 
még nem jönnek ide a turisták. Ezért egy „jó 
helyet” kell csinálni Tatabányából, hogy an-
nak híre menjen. Nincs egy jó étterem, ezért 
az emberek átmennek Tatára a tópartra a 
vendégeikkel. Nem az étel – nem jobb ott 

„A Tulipános-ház és a színház nagyon komoly erőtér, ott lehetne a város kulturális közponja. Én a múzeumi jelleg helyett 
inkább eseménygeneráló helynek gondolnám a Tulipános-házat, hogy ott legyen minden: fogadás, bál, rendezvény, kon-
cert, zenei fesztivál, ami nap mint nap megtölti közönséggel az épületet” – vázolta egyik elképzelését Damokos László, 
Tatabánya  főépítésze.

„Elkezdtem megtanulni a várost, de még ma sem tudom”

Damokos László, 
Tatabánya főépítésze



a magyar sajtó napja
Tata - A hagyományokhoz híven Michl József 
polgármester idén is kötetlen beszélgetésre hív-
ta a megyei média, köztük a Regio Regia maga-
zin és hírportál képviselőit a Magyar Sajtó Napja 
alkalmából. A városvezető minden év márciu-
sában ezzel a találkozóval mond köszönetet 

azoknak a szakembereknek, akik színvonalas 
munkájukkal az elmúlt esztendőben is segítet-
ték Tata Város Önkormányzatának kommuniká-
cióját.

BaKony vadjai Kiállítás
Farkasgyepü – Május közepétől várja a látoga-
tókat Farkasgyepű legújabb turisztikai attrakció-
ja, a Bakony Vadjai kiállítás. Az új létesítményt 

Takácsné Légrádi Edina Farkasgyepű polgár-
mestere, dr. Kovács Zoltán területi közigaz-
gatásért felelős államtitkár valamint Polgárdy 
Imre a Veszprém megyei közgyűlés elnöke 
avatták fel.

nemesKócsag pár
Gárdony - A márciusi nemzeti ünnep alkal-
mával avatták fel a gárdonyi Polgármesteri 
Hivatal előtt Kontur András szobrászművész 
Nemeskócsag pár című szobrát. Tóth István 
polgármester beszédében elmondta: az a tö-
rekvésük, hogy a Velencei-tó madárvilága a tó 
környéki települések közterein megelevened-
hessen.
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sem – hanem a környezet miatt mennek 
oda. Nekünk olyan környezetet kell 
tehát kreálnunk, ami vetekszik majd a 
tatai környezettel. Ilyen lehet például 
a Gerecse Kapuja épület, a Turul-szo-
bor mögött – már szintén építés stádi-
umában van. Az a feladatunk, hogy a 
majdani jövő műemlékeit építsük meg 
most. Tatabánya egy mesterséges vá-
ros, sokáig csak a lakótelepek építése 
jelentette a városfejlesztést. Nem volt 
igazán jó irány, mert pontszerű háza-
kat helyezett zöld térbe. Se utca, se tér 
érzete nincs az embernek. Talán ez a 
baja a főtérnek is, hogy nincs térfala, 
így gyakorlatilag szétfolyik, a tízeme-
letes házsor nagyon messze van ahhoz, 
hogy ennek a térnek a térbeli lezárását 
adja. Egy főtérre általában odavezetnek 
az utcák (bele torkollanak, mint folyó a 
tengerbe), itt elhalad mellette minden. 
Két főútvonal között valahol van vala-
mi. Remélem, hogy a hamarosan meg-
kezdődő az új Megyeháza tér létesítésé-
vel sikerül majd megalkotnunk a város 
új, igazi főterét.

– A történelmi településrészeket ho-
gyan lehet organikusan belevonni 
ebbe a várostervezésbe?
– Ez talán a legnehezebb feladat. Kri-
tikaként többször is megkaptam, hogy 
nem tatabányai a főépítész, nincs kötő-
dése a városhoz. Erre azt válaszoltam, 
hogy ez igaz, de nem akadályoz meg 
semmi abban, hogy a legjobb tudásom 
szerint az önök települését szolgáljam. 
A városfejlesztés egy nagyon komoly 
társadalmi együttműködés, és az em-
bereket nem lehet lecserélni, akkor is 
a szomszédod lesz a melletted lakó, ha 
viszály van köztetek. Tatabányán azt 
érzékeltem, amikor végigjártam a tele-
pülést, hogy ez a város valahogy nem 
akart összenőni. Az önálló kistelepü-
lések, Bánhida, Alsógalla, Felsőgalla 
különböző nemzetiségű lakói nem na-
gyon kedvelték egymást, ez érződik a 
településszerkezeten. Persze a telepü-
lésrészek határában ott volt a bánya, 
mint olvasztótégely, de ez sem segített. 
Elgondolkodtam, hogy lehet-e ezen se-
gíteni? Ma már úgy gondolom, hogy 
talán nem is kell, mert ha ez magától 
nem alakult ki, és ha mesterségesen be-
avatkozunk, ugyanúgy járhatunk, mint 
Újvárosban régen, ahol tömegesen épí-
tettek paneleket, és teljesen különböző 
szocializáltságú tömeget kényszerítet-
tek egymás mellé. Akkor „munkás-
osztály” nevű tömegként, kezelték az 
embereket, ami komoly hiba, de azt is 
el kell ismerni, hogy a tömeges lakás-
építéssel sok embernek megemelkedett 
az életminősége, mert hideg-meleg víz 

folyt a csapból, és volt távfűtés. Az or-
szág akkori vezetőinek talán a települé-
sek organikus növekedésére kellett vol-
na szavazniuk az iparosított építési mód 
helyett, de akkor központi irányítás 
volt, a Tervhivatal eldöntötte a fejlesz-
tési irányokat. Ezek a múlt ma nagyon 
fájó sebei, amit be kellene gyógyítani 
valahogy, de nagyon nehéz munka 
lesz. A történelmi településrészek ösz-
szekapcsolása szerintem előbb-utóbb 
megoldódik, hiszen folyamatosan eny-
hül a viszony, ma már nincsenek tisz-
tán nemzetiségi tömbök, nemzetiségek 
közötti rivalizálás is csökken, egyre in-
kább az egymás támogatása kerül elő-
térbe. Lassan, de megoldódik a dolog. 
Nem lesz egyszerű, de a városfejlesztés 
nem hagyhatja figyelmen kívül ezt a a 
szociológiai helyzetet.

– Mi lesz a sorsa annak a néhány, a 
történelmi városrészekben található 
városképi elemnek, amelyek most he-
lyi védettséget élveznek, de az állaguk 
folyamatosan romlik?
– Ezek érdekében idén év elején a Köz-
gyűlésben sikerült megalkotni a helyi 
településkép védelmi rendeletünket, 
melyben külön fejezet szól a helyi 
védettségről. Korábban a védettség 
bejegyzésével szinte konzerváltuk a 
romlást, mert az egyes látványelemek, 
épületek levédésével, az ott lakó polgár 
nem csinálhatta már azt, amit akart, 
így aztán nem csinált semmit, és egyre 
jobban romlott az épülete. Igaz, ha nem 
védjük le, akkor meg esetleg elbontja, 
eltakarítja, és soha többé nem is látjuk. 
Ez a szabályozás így nem volt eredmé-
nyes, nem érte el a célját. Az új rende-
letben van egy szakasz, mely szerint a 
költségvetésben el kell különíteni ösz-
szeget a helyi védettségű létesítmények 
olyan feladatainak elvégzését szolgáló 
támogatására, amely nem várható el a 
tulajdonostól. A támogatást pályázat 
benyújtásával lehet majd igényelni, 
mert valóban előfordul olyan szin-
tű rekonstrukció, amihez kénytelen 
szobrász, műbútorasztalos, vagy más 
szakember segítségét igénybe venni 
a tulajdonos, és az bizony nem olcsó 
mulatság. Erre a célra tehát lesz a költ-
ségvetésben sor, ezt a rendeletünk már 
most tartalmazza. Így talán elérhetjük, 
hogy a védett épületek, tárgyak megfe-
lelő karbantartása a tulajdonosoknak 
ne elviselhetetlen terhet jelentsen, ha-
nem inkább öröm legyen, számukra is 
és a városi polgároknak is egyaránt. 

Veér Károly
Fotó: Mazán Tibor
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A péntek esti koncertek alkalmával ismert 
fellépők – Mario, a GWM, a Margaret Is-
land és a Karthago – szórakoztatják a nagy-
érdeműt, akiknek slágereit egy egész ország 
énekli. A napot Dj Navidel diszkóbulija 
zárja a sörsátorban.

Szombaton 2 sportágban – délelőtt a kispá-
lyás labdarúgó tornán, a VI. Parázs-Varázs 
Kupán, délután pedig a kötélhúzó verse-
nyen, a VI. Varázs Húzáson tehetik próbá-
ra magukat a vállalkozó szelleműek. A két 
sportesemény közé ékelődik be a fő attrak-
ció, a nagy Parázs-Varázs Grillparti. Csa-
ládi, baráti, munkahelyi társaságok lepik 
el az Alsó Duna-partot teljes sütési felsze-
relésben. A titkos, féltve őrzött, hagyomá-
nyos vagy új, kísérleti jelleggel összeállított 
receptek alapján különféle húsokat, zöld-
ségeket sütnek, grilleznek, a lakomázás 
után pedig mulatságra is alkalom nyílik. A 
Parázs-Varázs egy olyan rendezvény, ahol a 
város „krémje” jelen van, ahol az asztaltár-
saságok jókedve, vidámsága, a sült húsok 
éterben keringő zamatával együtt átszáll a 
többi csapatra is.
A szombat este ismét a koncertek jegyében 
telik – Pápai Joci, Dolly Plusssz, Deák Bill 
Gyula várja a rajongókat. Eközben megszü-
letnek és kihirdetésre kerülnek a Parázs-
Varázs Grillparti eredményei is, aki pedig 

az estét inkább a „futballpályán” töltené, a 
sörsátorban szurkolhatja végig a BL-döntőt.
A diszkórajongók sem maradnak szombat 
éjjel zene nélkül, amit ezúttal Dj Nepp szol-
gáltat a sörsátorban.

A hétvége zárásaként, vasárnap, a Nem-
zetközi Gyermeknapon rendvédelmi és 
sárkányhajó bemutató, vidámpark, kézmű-
ves foglalkozások, ugráló vár, előadások, 
színpadi műsor, játszóház, édes finomságok 
várják a legkisebbeket. Ezen kívül ekkor 
tartják meg az esélyegyenlőségi nap jegyé-
ben a Kéz a kézben rendezvényeit is, mely 
az épeknek és a fogyatékossággal élőknek 
kínál közös programot, az egymás iránti el-
fogadást elősegítve.
Az Eltűnt Gyerekek Világnapja az USA-
ból indult útjára, amikor 1979-ben a 6 éves 
Etan Patz-ot elrabolták. Szüleik annak 
érdekében, hogy felhívják az emberek fi-
gyelmét a gyerekek nyomtalan eltűnésére, 
elindították ezt a felhívó kezdeményezést. 
Dunaújváros 2018. május 27-én a Nemzet-
közi Gyermeknap alkalmával csatlakozik a 
rendezvényhez, ennek jelképeként ezer lufit 
és lámpást engednek fel a rendezők az égre, 
ezzel is mintegy „segítve” az eltűnt gyer-
mekek hazatalálását.

-réz

Mint minden nagyobb településnek, így Dunaújvárosnak is van egy saját, kü-
lönleges rendezvénye, mellyel nemcsak a város, hanem a térség lakóinak is ki-
kapcsolódási lehetőséget kínál, és ahol minden korosztály megtalálja a kedvére 
való szórakozást. Immár 14. alkalommal szervezik meg a Dunaújváros önkor-
mányzatának égisze alatt működő nagy sikerű Családi Hétvégét május utolsó 
hétvégéjén. Az évek során igazi remekbe szabott fesztivállá nőtte ki magát a 
rendezvény, melyet mindig a résztvevők igénye, kérése mentén bővítettek, ala-
kítottak. Az első nap koncertek sora várja az Alsó Duna-partra kilátogatókat. 
Másnap a gasztronómia veszi át a központi szerepet egy fergeteges össznépi 
sütögetéssel – persze az este azért ismét a koncerteké lesz -, majd a harmadik, 
a Gyermek Napon az apróságok kerülnek reflektorfénybe. De miből is áll ez az 
ingyenes családi hétvége? Nézzük a részleteket!

A Duna-parti város nagyrendezvénye várja a családosokat

Parázs-Varázs 
– Dunaújváros
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A beruházás nemrégiben mérföldkőhöz 
érkezett, hiszen az épületegyüttes bővíté-
se elérte a legmagasabb pontját. E jeles al-
kalomból ünnepséget rendeztek, melyen 
Krucsainé Herter Anikó, az EMMI kultu-
rális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős 
helyettes államtitkára, Czunyiné Bertalan 
Judit országgyűlési képviselő, Baán László, 
a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa 
és Molnár Attila, Komárom polgármestere 
helyezte el szimbolikusan az épület legma-
gasabb pontján az ilyenkor szokásos bokré-
tát.
Az új intézményben a különleges történeti 
értéket képviselő szobormásolatokból álló 
kiállítás lehetővé teszi a szobrászat törté-
netének áttekintését az antikvitástól a rene-
szánszig, a stílusok keletkezésének és egy-
másutániságának bemutatását; ikonográfiai 
és ábrázolási típusok és sémák kialakulásá-
nak és alkalmazásának szemléltetését. Ezek 

mellett a középkori és reneszánsz emlékek 
antik kapcsolataira is rávilágít majd a ter-
vezett tárlat, így lehetőség nyílik például 
a Laokoón szoborcsoport és Michelangelo 
szobrainak művészettörténeti párbeszédbe 
állítására.  Az eredetileg  sokszor sötét te-
rekben vagy nagy magasságban beépített 
műalkotások  után készült gipszmásolato-
kat itt közelről, akár körüljárhatóan és szem-
magasságból lesz mód tanulmányozni. 
A megújult és egy összesen csaknem 3000 
négyzetméteres kiállítócsarnokkal kiegé-
szült Csillag erőd az egész országból várja 
majd az iskolai csoportok és a családok lá-
togatását, akik számára gazdag és izgalmas, 
interaktív programokat kínál majd az új in-
tézmény.
A Liget Budapest Projekt részeként a Csil-
lag erőd felújítása és bővítése 2018 máso-
dik felére készül el, s a gipszgyűjtemény 
jeles darabjait bemutató állandó kiállítással 

2019-ben nyitja meg kapuit a nagyközönség 
előtt. Az új, kibővített komplexumban a XXI. 
századi igényeknek megfelelően nem csak a 
műtárgyak, hanem vetítő- és előadóterem, 
múzeumpedagógiai foglalkoztató, múze-
umshop és kávézó is helyet kapnak. 
A komáromi erődrendszer megépítésekor 
Közép-Európa legnagyobb katonai komp-
lexuma volt. Ennek egyik fontos eleme, a 
Csillag erőd 1850 és 1871 között épült, a két 
világháború között a Magyar Királyi Hon-
védség használta, a második világháborút 
követően szükséglakásokat alakítottak ki 
benne, később a helyi ÁFÉSZ tulajdoná-
ba került és a cég zöldségraktárként hasz-
nosította az erőd helyiségeit. A rendkívül 
leromlott állapotú épületegyüttes a Liget 
Budapest Projekt köszönhetően újul meg 
és kap egy, az egész országban egyedülálló 
kulturális funkciót.

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően még ebben az évben befejeződik a komáromi Csillag erőd rekonstrukciója és 
bővítése. A  hatmilliárd forintos beruházással a tervek szerint egy új, összesen több mint 7000 négyzetméteres kulturális 
központ jön létre, ahol a Szépművészeti Múzeum hányatott sorsú gipszgyűjteményének jeles darabjai találnak majd ott-
honra. Az új létesítmény a tervek szerint oktatási, ismeretterjesztési feladatokat lát majd el korszerű, interaktív múzeumi 
körülmények között, így igazi családbarát kulturális intézményként várja majd a látogatókat 2019 nyarától.

Még az idén befejeződik a komáromi Csillag erőd felújítása

Erőd újrahasznosítva

Tervező: Mányi Építész Studió
Látványtervek: Pelaga
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– Március végén átadták rendeltetésének 
a járási hivatal új épületét. Mit jelent ez a 
város életében?
– Már február közepén megkezdődött az 
átköltözés. Legelőször az okmányiroda köl-
tözött, és itt van a legnagyobb előrelépést, 
hiszen rögtön átalakult kormányablakká. 
Bicske életében ez egy jelentős változást je-
lent, mert már nem csak a személyes okmá-
nyokkal kapcsolatos ügyeket tudják intézni a 
helybeliek, hanem a kormányablakban meg-
található több mint 2000 ügyfajtát is. Az ok-
mányiroda után a földhivatal és a járási hi-
vatal központi része rendezkedett be, majd a 
népegészségügyi és a foglalkoztatási osztály. 
Egy modern és tényleg méltó épületet sike-
rült felépíteni, ami visszaadja azt a mezővá-
rosi hangulatot, amely jellemző Bicskére. 

– Eredményes időszakot zártak a pályázati 
piacon is az elmúlt időszakban. Hogy áll-
nak a beruházások?
– Jelentős számú TOP-os pályázatot nyújtot-
tunk be. Nagyon fontos beruházásunk lesz 
a Bicske Szíve park első ütemének fejleszté-
se, ahol a tavat rendezzük a városközpont-
ban, és egy rekreációs parkot szeretnénk 
kialakítani, melyet már elkezdtünk az évek 
alatt fejleszteni. Három játszótér mellett ott 
van a város kemencéje és uszodája is, és 
egy egykilométeres, gumiborítású futókört 
is ki kívánunk alakítani, hogy a városlakók 
tudjanak sportolni, rekreálódni. Nem régen 
adtunk át egy felnőtt fitneszparkot is meg-
felelő eszközökkel, nagyon szeretik a bics-

keiek, és használják is. Tervezzük egy büfé 
megnyitását kifelé is, azt szeretnénk, hogy 
kívülről is elérhető legyen, ne csak az uszo-
dából. A Bicske Szíve park mellett, a Nagy 
Károly téren van jelenleg egy aprócikk piac, 
de nagyon sok a termelő a városban és a vá-
ros környékén, nekik szeretnénk egy fedett 
piacot építeni az értékesítéshez, ami egy régi 
tervünk, hogy a település lakosai közvetle-
nül a helyi és környékbeli termelőktől tudják 
megvásárolni az idényzöldségeket és gyü-
mölcsöket.
– Pályáztunk egy iparterület – a keleti ré-
szen a régi és az új vasúti töltés közötti te-
rületet foglalja magába – fejlesztésére is, itt 
az infrastrukturális feltételeket fogjuk tudni 
kialakítani, és lehetőséget tudunk kínálni a 
cégeknek, vállalkozásoknak a városban való 
letelepedésre. Egyik régi, patinás, felújítás-
ra szoruló épületünket, melyet szintén egy 
vállalkozást segítő pályázat kapcsán sikerül 
majd részben felújítanunk, részben pedig 
önkormányzati forrásból egy inkubátorhá-
zat létesítenünk benne. Bízunk abban, hogy 
lesznek olyan start-up vállalkozások, akik 
ezt a lehetőséget ki fogják használni.
– Tavaly adtuk át az Etyek-Bicske-Tarján kö-
zötti kerékpárutat, melyhez mi is csatlakoz-
tunk két pályázattal, a városi kerékpárút ki-
alakítására. A külső területeket is szeretnénk 
a kerékpárúttal behálózni, ez elsősorban a 
zárt kertekben lakóknak lehet segítség, hogy 
megfelelő körülmények között tudjanak a 
városba beérkezni. Egy körforgalom is épül 
a Szent István út és a Tatai út forgalmas ke-

reszteződésében, mely a közlekedés bizton-
ságát fogja segíteni.
– Pályázataink közül többet már 2015-ben 
benyújtottunk, ezek egy részére csak nemrég 
született döntés. Ilyen például a városi böl-
csőde korszerűsítése, felújítása, valamint egy 
új csoportszobával való bővítése. Egy szép, 
régi épületben szeretnénk egy kultúrkúriát 
kialakítani, ahol elhelyezzük a bicskei szár-
mazású festőművész, Jakab István László 
képeit, illetve ez a hely időszaki kiállítá-
soknak is helyet adhat.  A tűzoltóság épü-
letének energetikai korszerűsítésére, a helyi 
identitás megerősítésére is pályáztunk, ez 
utóbbival a szegregált közösségi területeken 
élőknek próbáljuk a munkaerőpiacra való 
visszajutását segíteni, és számukra képzése-
ket nyújtani. 

– Milyen a közösségi élet ma Bicskén?
– Rengeteg civil szervezet, közösség tevé-
kenykedik a városban és a kisebb-nagyobb 
eseményeken is egyre többen vesznek részt. 
Három nagyrendezvényünk van, a Bics-
kei Napok, az augusztus 20-i ünnepség és 
utána a szabadtéri programok, valamint a 
Szent Mihály nap. Idén immáron harmadik 
alkalommal rendeztük meg a városi disznó-
vágást, hogy a tél se maradjon nagyszabású 
esemény nélkül. A programokra sokan jön-
nek, és a városban is azt lehet visszahallani, 
hogy jó irányba haladunk. Ez az épülés nem 
elsősorban az önkormányzat, hanem inkább 
a bicskeiek érdeme, sikere.

VK

Bicskén nem tudnák pályázataikat megvalósítani, ha csak az elnyert összeg állna rendelkezésre, erre a nemrég elfo-
gadott költségvetés nyújtja a fedezetet. A könyvvizsgáló szerint ez az első olyan büdzsé, amely semmi kockázatot nem 
rejt magában pénzügyi szempontból, tehát a tervezett kiadásokat az összes bevétel fedezni tudja. Pedig 2008-ban szó 
szerint csődben, 100%-os eladósodottságban volt a város – tudtuk meg Pálffy Károly polgármestertől.

Átadták az új járási hivatalt Bicskén

Az épülés, 
szépülés a városlakók érdeme
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– Január 4-én adtuk át a munkaterületet a kivi-
telezőknek, és ekkor fogalmazódott meg bennünk, 
hogy ha látványos szakaszához ér a felújítás, idő-
kapszulát helyezzünk el – mondta dr. Simon 
László kormánymegbízott az ünnepségen. 
- Fontos, hogy méltó helyre kerül az állami köz-
igazgatási egység, ahol minőségi, modern és 
színvonalas környezetben, hatékony munkát 
végző kollégákkal várják majd az ügyfeleket – 
hangsúlyozta a kormánymegbízott.
A szervezeti egységek centralizált elhelyez-
kedését célzó fejlesztés – a 9-ből 7 költözik 
majd ide – lehetővé teszi a gazdaságosabb 
üzemeltetést. Munkaidő, közlekedési és pos-
tázási költségek takaríthatók meg. A közvet-
len kommunikáció hatására lerövidül az 
ügyintézési idő, nő a munka hatékonysága, 
javul a szolgáltatás minősége. Az ügyfelek  
– a teljes mértékben akadálymentesített, kor-

szerű irodaházban egy 
helyen érhetik el a járási 
hivatal szinte összes szol-
gáltatását. A XXI. századi 
modern épületben 5000 
négyzetméteren, 134 hi-
vatali dolgozó szolgálja 
majd ki a polgárokat, 
vállalkozásokat. Még az 
ügyiratok is egy helyre 
kerülnek, az alagsorban 
500 négyzetméteren ala-
kítanak ki egy egységes, 
helytakarékos irattárat.
A beruházás 1,93 milli-
árd forintból, uniós és 
hazai forrásokból valósul 
meg.

-napsugár

A KEHOP-5.2.2.-16-2016-00056 „Középületek energetikai fejlesztése Fejér megyében” elnevezésű program keretében 
– kormányzati támogatással – felújítják, átalakítják a Dunaújváros, Szórád Márton út 39. sz. épületet, melyben a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújváros Járási Hivatalának új székhelye kap majd helyet. A beruházás mérföldkőhöz ér-
kezett, megtörténtek a szükséges bontási munkálatok, megkezdődött az új közigazgatási centrum kialakítása. Ebből az 
alkalomból szervezett ünnepséget, és időkapszulát helyezett el március végén a Fejér Megyei Kormányhivatal. 

XXI. századi hivatala lesz a Duna-parti városnak

Már épül az új 
Dunaújvárosi Járási Hivatal

Dr. Simon László az ünnepélyes átadáson 
elmondta, a járások megerősítése, a hiva-
talok hatásköreinek bővülése elengedhe-

tetlenné tette az épületek felújítását. A be-
ruházások egyúttal a közpénzekkel való 
takarékoskodást is szolgálják. Emellett 

fontosnak tartják a szolgáltatások színvo-
nalának, a munkatársak felkészültségé-
nek növelését is – erre utal a „Miben segít-
hetünk?” szlogen is. Ezt a célt erősíti az is, 
hogy a kormányhivatal életpályamodellt 
vezetett be, megtörténtek az illetményren-
dezések, és így hosszú távú, kiszámítható 
munkahelyeket kínálnak az ott dolgozók-
nak – tette hozzá a kormánymegbízott.

A 3 milliárd forint összértékű projekt 
során 18 épület energetikai felújítása 
történt meg, melynek célja az üzemel-
tetési költségek csökkentése, az ener-
giahatékonyság növelése, valamint a 
környezetbarát rendszerek alkalma-
zása volt. A három épületen végrehaj-
tott beruházásoknak köszönhetően  
– melyek teljes összköltsége 96 millió fo-
rint volt – várhatóan 30%-kal csökkennek 
a hivatalok fűtési és villamos költségei.

-napsugár

Március végén adták át a Székesfehérvári Járási Hivatal újabb három – a Honvéd és a József Attila utcai, valamint a 
Mátyás király körúti – épületeit. Dr. Simon László kormánymegbízott történelmi léptékűnek nevezte az elmúlt évek köz-
igazgatási fejlesztéseit.

Újabb három épületet korszerűsített a Székesfehérvári Járási Hivatal

30%-os hivatali rezsicsökkentés
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– A különféle kiírásokon - kezdte beszámolóját 
a polgármester – (TOP, EFOP, BM) 13 pályá-
zatunk fut jelenleg párhuzamosan. Ez óriási 
terhet ró a kollégáimra, de mindig mondom 
nekik: ebben a két évben sokkal többet kell 
dolgozni, mint nyolc óra, de azt követően 
majd boldogok lehetünk, hogy mindent 
rendben sikerült megvalósítani.
– Elkészült, és örömteli esemény volt, hogy 
mindenki megelégedésére a közelmúltban 
átadtuk rendeltetésének az uszodát. Ez a 
beruházás csak részben érintett bennünket, 
50 millió forint értékű munkát kellett elvé-
geznünk. A közművesítéssel, a szennyvíz-
átemelő építésével, parkolók kialakításával 
határidőre végeztünk is.

– Sárbogárd elhelyezkedéséből eredő egyik 
legnagyobb problémája a felszíni csapadék-
víz-elvezetés, ott volt még egy neuralgikus 
körzetünk. Sajnos csak szakaszokat lehet 
megcsinálni a vízjogi engedélyes tervből, 
az egész elkészítése egy sokmilliárdos mu-
tatvány lenne. Most ebből éppen egy 160 
milliós költségvetésű munka zajlik, ami egy 
mély fekvésű területünk víztelenítése. Ez 
mindenképpen megkönnyíti a Tinódi vá-
rosrész életét a jövőben.

– Folyik a szegregátum felszámolása egy 
TOP-os pályázat keretén belül, a szociá-
lis munkás végzi a dolgát Pusztaegresen. 
Látható eredményekkel, hiszen egyre job-
ban sikerül meggyőzni az embereket arról, 
hogy vegyék igénybe a védőnői, orvosi szol-
gáltatást, és az iskolával, az óvodával és az 
önkormányzattal is másképp kommunikál-
janak. A szociális munkás megtanítja őket 
kérelmeket írni, és minden egyéb dologra – 

jogokra és kötelezettségekre egyaránt - fel-
hívja a figyelmüket.

– 200 milliót nyertünk a volt közösségi ház 
és az orvoslakás rendbetételére, ezek zöm-
mel nem építésiengedély-köteles beruházá-
sok, így a szerződés aláírása után egészen 
gyorsan el fogjuk tudni végezni a munkála-
tokat. Zajlik az iparterület kialakítására vo-
natkozó pályázatunk előzetes része, mely a 
lőszer- és robbanóanyag felderítésről, azok 
elszállításáról szól. A lőszerfelderítők a ma-
guk részét elvégezték, a magyar honvédség 
tűzszerészeti egysége most is dolgozik a 
területen. Iszonyat mennyiségű veszélyes 
dolgot találtunk, ezek elszállítása után tud 
elkezdődni az iparterület kialakítása. A 
közbeszerzés-kiírás előtt vagyunk az in-
kubátorházas pályázatunknál, ami egyfaj-
ta barnamezős iparterület-fejlesztés. Itt az 
építési engedélyre várunk, mert engedélyes 
tervvel fogjuk kérni a közbeszerzést. Már 
korábban kiválasztottuk a tervezőt, elindí-
tottuk a folyamatot, a szakhatóságok pedig 
egészen pozitívan álltak hozzá, hiszen amit 
kértek, azokat teljesítettük. Ennek megfe-
lelően a napokban várjuk az engedélyt, és 
akkor annak is szeretnénk nekiállni. 

– Talán a legfontosabb pályázatunk a ke-
rékpárút kialakítása, de már látható, hogy 
jó 15%-nyi összeg hiányzik a költségvetés-
ből. Szeretnénk erre 15% kiegészítő forrást 
igényelni, mert minél előbb meg kellene 
kezdeni a beruházást. Nyertünk pályázatot 
az orvosirendelő-felújításra, ott is készül a 
közbeszerzési kiírás. Ha megkezdődik a 63-
as út állami felújítása, és eléri az építkezés a 
vasúti átjárót, akkor az egyetlen alternatív 

útvonal a Szent István út lesz. A múlt héten 
fejeztük be ennek felújítását, 30 éves adós-
ságot törlesztve, egy BM-es pályázat segít-
ségével.

– Egy komoly adósságunk van, a kormány-
zattal együtt, ez a sportcsarnok, amire sike-
rült egyedi támogatásban 150 milliót nyer-
ni. Ez mindenki számára nyilvánvaló volt, 
hogy ennyiből ezt nem lehet megcsinálni, 
így a megnyert pénz átütemezését kérel-
meztem tavaly év végén, és az államtitkár 
úr ehhez hozzá is járult. Még egy döntés hi-
ányzik, hogy a 150 millióból csinálhassunk 
oda utat és alap infrastruktúrát, hogy utá-
na – ha a többit meg tudjuk nyerni – tovább 
tudjunk lépni.

– Nehéz elfogadni – tette hozzá befejezésül 
dr. Sükösd Tamás –, hogy hiába csinálunk 
mi akármilyen infrastrukturális fejlesztést, 
ha nincs meg a humán háttér, vagyis hogy 
az emberek itt akarjanak maradni, itt érez-
zék jól magukat, adott esetben itt kapjanak 
olyan képzettséget, amivel helyben tudnak 
dolgozni. Ennek megfelelően az EFOP ösz-
szes ilyen típusú pályázatát, amit meg tud-
tunk nyerni – legyen akár egy esélyotthon, 
egy foglalkoztatási paktum –, gőzerővel 
csináljuk. Sőt most a tranzit foglalkoztatás-
ba is belevágunk, ami arra lehet út, hogy a 
közfoglalkoztatottakat, ha már a városüze-
meltetési és egyéb szektorban dolgoznak, 
megpróbáljuk minőségi munkára sarkall-
ni. Pályázati forrásból fizethetnénk őket, és 
már nem közfoglalkoztatotti bérért, ez már 
majdnem olyan, mintha az elsődleges mun-
kaerőpiacon helyezkednének el.

veér

Egy olyan kisváros életében, amelynek az évi költségvetése 1,7 milliárd forint körül szokott alakulni, óriási dolog, hogy 
a különböző pályázatokon 5 milliárdot sikerült nyerni. Sárbogárd tehát mindenképpen a pályázati időszak nyertese, 
tudtuk meg dr. Sükösd Tamás polgármestertől.

Sárbogárdon 13 pályázatot bonyolítanak egyszerre

Milliárdok érkeztek a kisvárosba

Átadták rendeltetésének a sárbogárdi tanuszodát



eötvös diáKoK figyelem!
Tata - A Tatai Gimnázium Öregdiákjainak Egye-
sülete iskolatörténeti vetélkedőt szervez a vá-
rostörténeti évforduló kapcsán az Eötvös József 
Gimnázium történetéről. A gimnázium múltjá-
ról, közelmúltjáról és jelenéről szóló, játékos vá-
rostörténeti vetélkedőre hívják a volt és jelenlegi 
Eötvös-diákokat, a szervezők négyfős csapatok 
jelentkezését várják május 19-ig.

ÚjaBB ásatás a BelvárosBan
Székesfehérvár - A püspöki palota Lakatos ut-
cai szomszédságában sokáig üresen álló telken 
régészeti feltárás kezdődött. A Székesfehérvári 
Egyházmegye 1,500 milliárd forintos pályázati 
támogatást nyert „A magyar szent család nyo-
mában tematikus zarándokút fejlesztése a Szé-
kesfehérvári Egyházmegyében” projektre.

i.m. papp Károly
Tatabánya - Fájó szívvel búcsúzunk Papp Ká-
rolytól, Tatabánya egykori alpolgármesterétől 
és önkormányzati képviselőjétől, aki 65. élet-
évében hunyt el április 25-én. Papp Károly az 
1994-es önkormányzati választásokon mandá-
tumot szerzett Óvárosban, és egyben Tatabánya 
MJV alpolgármestere lett, mely pozíciót két cik-
luson át, 2002-ig töltötte be. 2002-2006 között 
a város képviselő-testületének tagja, tanácsno-
ka, 2006-2010 között a Megyei Önkormányzat 
tagja.
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– Kömlőd életében nagyberuházásnak 
számít az óvodaépítés, mert egy 1948-
ban épült intézményünket váltja majd 
ki. Két vendégünk – Czunyiné dr. Ber-
talan Judit és dr. Popovics György – 
nélkül ez a pályázat nem valósulhatott 
volna meg, ezért át is adom a szót nekik 
– köszöntötte a megjelenteket a település 
polgármestere.

– Onnan indultunk a ciklus elején – vet-
te át a szót Czunyiné dr. Bertalan Judit –,  
hogy stabilizáljuk a település költ-
ségvetését. Azóta megújult 30 millió 
forintból az orvosi rendelő, az orvos 
szolgálati lakás, bővült a Kerényi Fog-
lalkoztató Központ, és 15 millió forint 
támogatás érkezett beltéri utak, járdák 
felújítására, építésére. Most új óvoda 
épül, 105 millió forintos uniós forrás-
ból: két óvodai csoportszoba és a pe-
dagógiai feladatokat segítő kiszolgáló 
helyiségek.
– Egy olyan időszakot élünk, amikor a 
települések valóban a jövőjüket megha-
tározó intézményfejlesztésekre pályáz-
hatnak. A kormány 2013-as döntésén 
túl, meghatározó szerepet vállalt ebben 
a Megyei Önkormányzat, a TOP koor-
dinálásával. Már a tervezési szakasz-
ban felmérték az igényeket, és ezek 
tükrében osztották fel – a vidéki kiste-

lepülések érdekeit szem előtt tartva – a 
rendelkezésre álló keretet.
– Aki gyermeket vállal, bízik a jövőben. 
Aki óvodát épít, a közössége jövőjében 
hisz. A mai alapkőletétel a jövő iránti 
elkötelezettségnek is szól – mondta ün-
nepi beszédében a térség országgyűlési kép-
viselője.

– A Megyei Önkormányzat legfonto-
sabb feladata a területfejlesztés – kezdte 
beszédét annak elnöke. – A kömlődi óvo-
dapályázat közös sikerünk, konzorci-
umi partnerként adtuk be. A szakmai, 
kivitelezés-előkészítési feladatokat 
vállaltuk magunkra. A célunk mindvé-
gig az volt, hogy minél több gyermek 
születhessen. A kistelepülések megtar-
tóerejéhez elengedhetetlenek a helyi, 
fejlett intézmények. Meggyőződésem, 
a magyar sors, a magyar élet nem kép-
zelhető el a falvak nélkül. Ezért fontos 
a nemrég bejelentett Modern Falvak 
program, aminek keretében hatalmas 
lehetőség lesz a kistelepülések fejlesz-
tésére. Örülök annak, hogy ezt most, 
ezzel a projekttel meg tudtuk előzni – 
zárta a köszöntők sorát Popovics György. 
Ez követte az ünnepélyes alapkőletétel, 
melyre a gyerekek szeretetvendégség-
gel készültek.

-napsugár

Bogáth István, Kömlőd polgármestere, Czunyiné dr. Bertalan Judit or-
szággyűlési képviselő és Popovics György, a Komárom-Esztergom Me-
gyei Közgyűlés elnöke mondott beszédet a sajtó képviselői és a helybéli 
érdeklődők előtt az új kömlődi óvoda alapkőletételén 2018. március 
23-án.

Új óvoda épülhet a régi, 80 éves intézmény helyére

Egy XXI. századi óvoda 
alapkövét raktár le
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– Ötven millió forintot nyertünk az egész-
ségügyi alapellátás infrastruktúrafejlesz-
tésére, azaz az orvosi rendelőre. Zajlik a 
közbeszerzési eljárás, ám közben derült ki, 
hogy az elektromos hálózat egy részének 
fejlesztése szerepel a projektben, de a hasz-
nálatbavételi engedélyhez az egészet cse-
rélni kell. Erre pedig nem nyújt fedezetet a 
pályázat. A tervek elkészülte után láthatóvá 
vált, hogy 11.700.000 Ft-ról van szó, ennek 
biztosítására valószínűleg hitelt kell felven-
nünk.

– A csapadékvíz elvezetésére 25 millió fo-
rintot nyertünk, folynak az előkészületek. 
Az ember ugyanakkor itt a régmúlt öröksé-
gével küzd: egy, a múltban meghozott hibás 
döntés hozadéka az, ami szükségessé teszi a 
beruházást, mert az érintett utcákban beépí-
tették a vízelvezető helyét. A Petőfi utcában 
a beruházás megvalósítását akadályozó kö-
rülményként merült fel az is, hogy a vízel-
vezetést csak magántulajdonban lévő terü-
leteken lehet megoldani. Tehát vagy ki kell 
sajátítanunk a telkeket, vagy ezekre is telki 
szolgalmi jogot kell létesíteni, hogy a köz-
területen, ahol a vízelvezetést szeretnénk 
elvégezni, mindenféle jogi formula rendben 
legyen. Most ezeknek a plusz költségeiről 
folyik a számolgatás. Ez mutatja majd meg, 
hogy ebben a formában egyáltalán meg 
tudjuk-e valósítani ezt a beruházást. Még 
nem látjuk a pontos számokat, de 50-50% az 
esély a kivitelezésre.

– A szennyvíztisztító telep fejlesztése 250 
milliós kiemelt állami beruházás, zajlanak 
az előkészületek, legkésőbb jövőre fognak 
végezni a munkálatokkal.

– TOP pályázaton nyertünk az óvoda meg-
újítására is támogatást, a beruházás két 

szakaszban zajlik. Nagyjából 10 millióba 
került a kerítés és a játszóudvar, valamint 
az óvodai udvar egy részének térkövezése. 
Ez el is készült, április elején át is adtuk a 
gyerekeknek. Ekkor volt egyébként a má-
sodik szakasz projektnyitója is, hiszen 25 
milliót nyertünk épületenergetikára. Ha ezt 
a munkát is elvégezzük, szép, egységes óvo-
dába járhatnak a mocsai lurkók. Örvendetes 
hír – nem volt ugyanis ebben a csomagban 
–, hogy egy mini bölcsőde kialakítására is 
nyertünk pluszban tízmillió forintot. Sze-
rencsés helyzetben vagyunk, van egy önkor-
mányzati ingatlan az óvoda mellett, amit 85 
m2-re fogunk bővíteni, és tető, valamint nyí-
lászárócserével, homlokzati hőszigeteléssel, 
padlózattal, mindennel együtt egy korszerű 
minibölcsődét tudunk benne kialakítani. 
Így aztán az a rész, ami szinte a mértani 
közepe a falunak, szép, rendezett környezet 
lesz. A történelmi központ átalakítása még 
folytatódik. A településképet rontó ingatla-
nok felújítására nyertünk 40 millió forintot, 
melyhez 10 millió forint önrész biztosításá-
ról döntött a képviselő testületünk. Ezzel a 
régi iskola épülete újulhat meg, és válhat a 
falu közösségeinek színterévé! A pályázatot 
konzorciumban nyújtottuk be az egyházi, 
sport, és polgárőr közösségeinkkel.

A település fejlődésének fontos mérföldkö-
ve lehet, ha az autópálya-lehajtót esetlege-
sen sikerül kiimádkoznunk a kétszer három 
sávos M1-es építésekor. Ez nagy vágyunk, 
hiszen az autópálya közvetlenül Mocsa mel-
lett halad el, ennek ellenére se zajvédő fal, se 
autópálya felhajtási lehetőség nincs, csupán 
a zaj meg a pálya miatti magasabb veszé-
lyeztetettségi besorolás jut nekünk jelenleg.
– Az önkormányzat épületének energetikai 
megújítására BM pályázatot nyertünk, ez is 
több lépcsőben zajlott. Elsőként a három leg-

melegebb irodába került klíma, megtörtént 
a nyílászárók és a redőnyök cseréje hőszige-
teltre. A második lépcsőben klimatizáljuk 
az épület többi részét, és teljes egészében 
megújulhat a vizes blokk is.
– Szintén a TOP keretében megújulhat az 
idősek nappali ellátására szolgáló, és a csa-
ládsegítő épülete. Az első esetben nyílás-
záró cserét, a tálalókonyha kialakítását és 
korszerűsítését, az utóbbiban pedig a belső 
burkolatcseréket, vizesblokk kialakítását, 
a hőszigetelést, a nyílászáró cserét és a fö-
démszigetelést végezzük el.
– Több kisebb pályázaton is sikerrel in-
dultunk. Jó adatszolgáltatóként hatmilli-
ót nyertünk számítástechnikai eszközök, 
programok beszerzésére, oktatások szerve-
zésére. A kommunális gépbeszerzési kiírás 
segítségével a megtakarításinkból korábban 
vásárolt MTZ traktorunkhoz 6,5 millió fo-
rintért rézsűkezelő fűkaszát, egy ágaprítót, 
és egy árokásó adaptert sikerült beszerezni.
– Nagy örömünkre, TAO pályázaton nyer-
tünk egy 20x40 méteres rekortán pályát is 
100 fős lelátóval. A tervek szerint június vé-
gén, július elején kezdődik az építkezés az 
iskola mellett, és őszre már a gyerekek és a 
helyi lakosok sportolási lehetőségeit fogja 
biztosítani. Azért a rekortán pálya mellett 
döntöttünk, mert mi vagyunk az egyedüli 
2000 fő fölötti település a megyében, ahol 
nincs tornaterem. A művelődési házat ki-
nőttük, a rendezvényeinknek sem elég a 
hely. A mindennapos testnevelés feltételei-
hez ez nagy segítség lesz A rekortán pályán 
végre szabvány méretű sportpályán játsz-
hatnak, sportolhatnak a gyerekek. Az igazi 
megoldás a tornaterem lenne, ami régi álma 
az itt lakóknak és a gyerekeknek!

veér

„Jó sok pályázatunk van, mintegy 500 milliós az összes megvalósuló fejlesztés, de ha a szennyvíztisztító telep korsze-
rűsítésének állami projektjét kivesszük belőle, akkor is 250 millió. Ez a pénz minden olyan területre beszivárog, amire 
a falunak szüksége van. Ezek a beruházások biztosíthatják azt, hogy a lakosság komfortosan érezze magát” – kezdte 
beszélgetésünket Marschall Ferenc, Mocsa község polgármestere.  

Félmilliárdnyi beruházás indulhat Mocsán

Pályázatok minden mennyiségben
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– Negyedik aranykorát éli a hídépítés hazánkban 
– kezdte ünnepi köszöntőjét Sitku László, 
a Hidászokért Egyesület elnöke. – Egy híd 
100 évre épül, nagy kihívás, jelentős feladat a 
hidászok számára, éppen ezért szeretnénk azt 
láthatóvá tenni, megosztani az idelátogatókkal. A 
most átadásra kerülő látogatóközpontba egy in-
ternetes előzetes bejelentkezéssel akár a szakma 
képviselői, akár a civilek bejelentkezhetnek. Az 
ideérkezőket szakavatott kollégák fogadják – tá-
jékoztatta az új lehetőségről a megjelenteket 
a szakértő.

Dr. Molnár Attila, Komárom város pol-
gármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy 
településük soha nem látott mértékű, tör-
ténelmi jelentőségű gazdaságfejlesztésen 
megy keresztül a 2015-2022-es időszakban, 
s ennek zászlóshajója az új Duna-híd. A ko-
máromiaknak ez az átkelő azonban ennél is 
többet jelent, az összetartozást, a barátságot, 
a szeretetet, a példamutatást szimbolizálja. 
Egy ilyen beruházás mérföldkő a gazdasági 
kapcsolatok fejlesztése, az idegenforgalom 
tekintetében a város, a térség, a két szom-
szédos ország, de az egész uniós régió életé-
ben. A 100 méterre lévő ipari park fejleszté-
se is új lendületet kap a hídépítéstől. Sokan 
már ma is ezért költöztek ide, és a híd újabb 

és újabb befektetőket vonz majd ide.
– Mi, akik ma figyelemmel kísérhetjük ennek a 
hídnak a születését, kivételezett helyzetben va-
gyunk. Köszönet illeti a kivitelezőket, hogy az 
élményt számunkra teljessé téve létrehozták ezt 
a látogatóközpontot – mondta a városvezető.

Pántya József, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgatója a láto-
gatóközpont átadása alkalmából ismerette 
az építkezés adatait: az új átkelőt H-M 
DUNAHÍD Konzorcium építi meg, mely-
nek tagja a Hídépítő Zrt. és a Mészáros és 
Mészáros Kft. A kivitelezés nettó összege 
91,2 millió euró, azzaz mintegy 28 milliárd 
forint, melynek 85 százaléka uniós forrás.

Az új komáromi Duna-híd a meglévő vasúti 
hídtól 170 méterrel nyugatra épül meg. A 
beruházás 2017 nyarán kezdődött meg, és a 
tervek szerint 2019 őszére fejeződik be.
A 600 méter hosszú hídon kétszer egysávos 
főút vezet majd át a Duna felett, kerékpár-
utat, gyalogos járdát, közvilágítást is kiala-
kítanak. Az egyedi szerkezet miatt a pilon 
és a kábelek díszkivilágítást kapnak.

A kivitelezés koordinátora Magyarország, a 
projekt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

és a szlovák Építésügyi és Regionális Fej-
lesztési Minisztérium megbízásából, a NIF 
Zrt. és a szlovák közútkezelő társaság, a 
Slovenska správa ciest (SSC) beruházásban 
valósul meg.

A kétoldali közúti csatlakozás két külön be-
ruházásban épül meg, a Magyarországon 
tervezett út a 131 sz. főút, Komárom déli el-
kerülő úthoz csatlakozik. Ezen a szakaszon 
két körforgalom és két kisebb híd lesz.
Az új közúti híd átadása után a teherforga-
lom az M1 autópályától a települések érinté-
se nélkül érheti el a szlovák határt, így jelen-
tősen mérséklődik a lakott területek zaj- és 
környezeti terhelése, illetve gyorsabbá és 
biztonságosabbá válik az átkelés.

Az eseményen Sal László, a Hídépítő Zrt. 
vezérigazgatója, a konzorcium vezetője úgy 
fogalmazott: a látogatóközpont konténerek-
ből álló, kétszintes létesítményéből a híd 
átadásáig lehet megfigyelni az építkezést. 
Makettekkel és videón mutatják be az épí-
tés fázisait, várják az érdeklődőket, minden 
hónap utolsó szombatján, a nyílt napokon.

-réz

A hídépítés ritka ajándék egy-egy térség életében, nem mindannyiunknak adatik meg, hogy figyelemmel kísérhessünk 
egy ilyen monumentális – 100 évre szóló – beruházást. Nemes, felelősségteljes munka ez, melyet, úgy tűnik, a komáromi 
új Duna-híd építői is átéreznek. Saját költségükön látogatóközpontot hoztak létre, hogy mindazok, akik figyelemmel 
szeretnék kísérni a híd születését, akár több alkalommal is, közvetlen közelről, szakemberek vezetésével tekinthessék 
meg a két éven át tartó építkezést. A látogatóközpont átadásán jártunk.

A hídépítők látogatóközpontjukba várják a szakmai és civil érdeklődőket

Születőben az új 
Duna-híd Komáromnál

Fotó: Mazán Tibor forrás: MTI
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Ezeréves monostor Bakonybélben
– A Szent Mauríciusz Monostor alapításának 
1000. évfordulója kiemelt jelentőségű ün-
nepe a bakonybélieknek, de legalább ilyen 
fontos mérföldkő az egész országnak, a ke-
resztény hitközösségnek is. A település létre-
jötte, gazdálkodása, kultúrája, hagyományai 
vitathatatlanul a monostorhoz kötődnek. Az 
Árpád-kori oklevelekben már – a monostort 
említve – Bakonybél neve is megjelenik.

– 995 éve Székesfehérvárról egy velencei szár-
mazású tudós-szerzetes érkezett ide, aki annak 
előtte Szent István fiát, Imre herceget nevelte. 
Remeteéletet kezdett itt élni, talán a Borostyán-
kútnál (a mai Szent-kútnál), ő volt Szent Gellért. 
A legenda szerint a kunyhója körül megelevene-
dett a paradicsom, mert a farkas és a szarvasbor-
jú ott pihentek együtt a lábainál.
– Őt megelőzve, 1000 éve érkezett ide, néhány 
szerzetestársával Szent Günter atyánk, ők kezd-
ték meg a rejtettségben, a Bakony erdejében azt 
a szent életet, amelyet mi is szeretnénk folytatni 
– mondta Halmos Ábel atya a sajtótájékoz-
tatón.

Felkészülés az ezeréves 
évfordulóra
– Az önkormányzat a civil közösségekkel, 
és a monostorral összefogva már 2014 óta 
készül a millenniumra, saját erőből, sok-sok 
apró lépésben szépítve a falut. Új utcatáb-
lákat helyeztünk el, rendbe tettük – térkö-
veztük – a buszmegállóinkat, sőt a faluköz-
pontban és Somhegyen, a tájba illő módon, 
újat is építettünk. A Közútkezelőnél elértük, 
hogy 28 év után rendbe tette a nagyon rossz 

állapotban lévő főutcánk faluközponti ré-
szét, aminek eredményeként szinte új arcu-
latot kapott főterünk. Mi magunk az itt lévő 
parkoló aszfaltozásával járultunk hozzá az 
összképhez. Több földes utunk – önerőből 
– szilárd burkolatot kapott, több rossz utat 
rendbe tettünk. TOP-os forrásból, 48 millió 
forintból teljesen megújulhatott 80 éves óvo-
dánk is.
– Egy ilyen nagyszabású évforduló méltó 
megünneplése meghaladja egy kistelepülés 
anyagi lehetőségeit, éppen ezért forrásokat 
kerestünk. A monostorral úgy döntöttünk, 
külön-külön adjuk be az elképzeléseinket 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma felé. 
A monostor épületének megújítására a szer-
zetesek pályáztak, míg az önkormányzat – a 
monostor körüli tér, valamint a Szent Gellért 
legendához kötődő – Szent-kút és környéké-
nek rendbetételére, illetve az odavezető út 
turisztikai célú, teljes körű megújítására pá-
lyázott. A monostor megnyerte a forrásokat, 
mi viszont nemleges választ kaptunk. Nem 
tehettünk mást, újabb lehetőségek után néz-
tünk. 2017 nyarán a Területi Operatív Prog-
ramok turisztikai pályázatán nyújtottuk be 
ismét terveinket, gyakorlatilag változatlan 
tartalommal, csupán a monostort övező 
tér felújítását vettük ki, mert azt a szerze-
tesrend átvállalta. Ezúttal sikerrel jártunk, 
149,9 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást kaptunk.

Fejlesztések a millennium jegyében
– A támogatásból megújul a faluközpontot a 
Szent-kúttal összekötő út – belterületen Pe-
tőfi utca, a külterületen pedig murvás ma-

kadámút –, a településen fekvő rész aszfal-
tot, a többi új burkolatot kap. Három helyen 
– a faluközpontban, félúton és közvetlenül a 
Szent-kútnál – is építünk parkolókat, remél-
ve, hogy az idelátogatók már az első, vagy 
a második ponton leteszik autóikat, és gya-
log mennek a szenthelyig. Az így elkészülő 
tematikus úton megállókat, padokat, hulla-
dékgyűjtőket, kandelábereket helyezünk el, 
és 10 információs táblát, melyen Bakonybél 
1000 évét kívánjuk bemutatni. A Szent-kút-
nál lévő kápolna és teljes környezete is meg-
újul. Közel egymáshoz három forrás jön a 
felszínre, melyek vize jelenleg egy romos ál-
lapotú, nagy medencébe, majd egy körülbe-
lül 20 éve kialakított kis látványtóba folyik. 
Ezt öreg hársfa-sorok övezik, melyek között 
hajdanán kövekkel kirakott sétautak futot-
tak. Ezek legtöbbje ma már nem is látszik. 
Szeretnénk a sétányt természetes anyagok-
ból, terméskövekből újjáépíteni, padokkal, 
hulladékgyűjtőkkel, kandeláberekkel, a 
medencét kovácsoltvas-védőkerítésekkel el-
látni, és egy mobil színpad is megépülne itt.
– Mindez tervezési stádiumban van, remé-
nyeink szerint idén ősszel elindulhat a ki-
vitelezés. Ha elkészül, igyekszünk minél 
többet tenni annak érdekében, hogy a lehe-
tő legtöbben megismerjék ezt a misztikus 
szakrális, ezeréves helyet. A pályázati forrá-
sainkból egy jelentős összeget – 11-12 millió 
forintot – marketing célokra fordíthatunk, 
ezek egy részéből a millenniumot, valamint 
Bakonybélt és környékét bemutató kiadvá-
nyokat tervezünk.
– A millenniumi ünnepséghez, a Szent 
Mauríciusz Monostor felújításához az állam 1,4 

Nagyszabású millenniumi ünnepségsorozatra készül Bakonybél önkormányzata, és a Szent Mauríciusz Monostor szerze-
tese. Közel másfél milliárd forintból megújul az ezer évvel ezelőtt alapított monostor és környezete, emellett jelentős tu-
risztikai fejlesztések történnek a településen. Ezekről és a tervezett programokról tartottak közös sajtótájékoztatót 2018. 
március 24-én, ahol felszólalt a térség országgyűlési képviselője dr. Kovács Zoltán, a monostor perjele Halmos Ábel atya, 
és Bakonybél polgármestere, Márkus Zoltán, akivel a részletekről beszélgettünk.

Ezeréves falvak együtt ünneplik a bakonybéli monostor millenniumát

Bakonybél – 1000 év

A Szent Gellért Csontereklye elhelyezése az oltárkőben Szent-kút
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milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
nyújtott. A templombelső egésze megújul: resta-
urálásra kerül a barokk berendezés, padlófűtés, 
új padozat és világítási rendszer készül, bővül-
nek a vallási és turisztikai szolgáltatások – is-
mertette a monostor felújításának részleteit 
a sajtótájékoztatón dr. Kovács Zoltán. 

Kincsek Szent Gellért 
sziklája mellől
– Ezzel a címmel mutatjuk be tájházunkban 
a Laczkó Dezső Múzeum tárlatát, melynek 
anyaga a bakonybéli Borostyánkő (Kálvá-
riadomb) tetején, a monostor kezdeménye-
zésére, a múzeum által 2016-ban végzett 
feltárás fellelt leleteit tartalmazza. Egy 
1230-ból származó pápai oklevél szerint 
Szent Gellért sziklái fölött egy Szűz Má-
ria tiszteletére épült kápolna állt. A feltárt 
falak egyértelműen bizonyítják, hogy itt 
valóban volt a 13-14. században egy épít-
mény, talán éppen Bakonybél szent reme-
téinek, Günternek és Gellértnek tiszteletére 
emelték azt. A földből előkerült vakolattö-
redékek, freskómaradványok, vasszegek, 
az utóbbiak az egykori tetőszerkezet vagy 
ácsolat részei lehettek. A küszöb megko-
pott kövezete és egy hiteleshelyi pecsét-
részlet is előkerült. A középkori tárgyak 
mellett őskori leletek is felbukkantak. Egy 
teljesen váratlan kincset találtak a kápol-
na falain kívül, – a kiállításon a nagy érték 
miatt ez csak fotókon látható –, a 150 darab 
ezüstpénzt tulajdonosa vélhetően a tatárok 
pusztításai elől rejtette ide.
– A Laczkó Dezső Múzeum fontosnak tart-
ja, hogy a helyiek megismerjék a leleteket. 
A korábbi szervezett múzeumlátogatások 
után, most készséggel hozzájárultak, hogy 
itt, Bakonybélen, a millennium jegyében 

is bemutathassuk az anyagot, mely a mo-
nostor felújítását követően, annak állandó 
kiállítási anyagát ékesíti majd. A tárlatot a 
helyiek – most és terveink szerint később is 
– ingyenesen látogathatják.

– A felújítás során eddig még csak romboltunk: 
leverték a vakolatot, felszedték a padlóburkola-
tot, egyetlen elem van csupán a helyén, az oltár 
alapköve. Ebbe helyezzük ma el Szent Gellért 
csontereklyéjét. Így templomunk középpontjába 
kerül a szent ereklye, ezzel pedig monostorunk 
felújítását és ennek a közösségnek a felépülését 
Isten oltalmába helyezzük. Mert emberi erővel 
mindez nem sikerülne. Ez a kis csontdarab em-
lékeztet minket Szent Gellértre, aki számunkra 
a monasztikus élet példaképe. Feladatainkat tőle 
tanuljuk, és emlékezünk alapító atyáinkra, arra a 
sok-sok szerzetesre, a környéken élt hívőre, ide-
érkezett vendégre, akik az elmúlt ezer esztendő-
ben itt éltek, itt imádkoztak. – zárta gondolatait 
Halmos Ábel atya a sajtótájékoztatón.

Ezeréves falvak találkozója
– A monostor alapító okiratában, illetve 
az 1086-os Szent László-kori birtokössze-
írásban 28 települést említenek, melyek a 
bakonybéli szerzetesrend birtokai, vagy 
egyéb jogai kapcsán érintettek voltak. Zö-
mében Veszprém, Győr-Moson-Sopron és 
Fejér megyei és mindössze három határon 
túli, erdélyi és felvidéki település. Őket 
szeretnénk meghívni egyfajta kézműves-
művészeti fesztiválra, és valamennyiüknek 
bemutatkozási lehetőséget biztosítani. Ők  
– hozzánk hasonlóan – ezer éve lakott tele-
pülések, szeretnénk a millenniumot köve-
tően is fenntartani, tovább építeni velük a 
kapcsolatot.

Millenniumi Park és 
Bakonybél ezer éve felirat
– A civilszervezeteink, helyi egyesülete-
ink, klubjaink valamennyien részt vesz-
nek az ünnepi programok kialakításában. 
A falunk születésnapján, augusztus 20-án, 
Millenniumi Parkot szeretnénk avatni. 
Egy már meglévő magnólia-ligetünket te-
lepítenénk át. Az átépítés volumene függ a 
pályázati forrásoktól is, terveink szerint az 
eseményt estig tartó rendezvények, konfe-
renciák kísérik majd. A munkát közösségi 
hetünk – 2018. május 7-13 között –, alkalmá-
val kezdjük meg, és nyáron egy második 
ütemben folytatjuk azt.

– Ezen a héten olyan rendezvényeket kívá-
nunk szervezni, amelyek összekovácsolják 
a Bakonybélen, illetve környékén élőket, be-
kapcsolják őket, illetve az ideérkező turistá-
kat az ünnepbe. Jó példa erre az az akció, 
melynek keretében a Köves-hegy oldalába  
– az önkéntesek által hátizsákban odahor-
dott kövekből – kirakjuk a „Bakonybél – 
1000 év” feliratot. De rengeteg programmal 
készülünk még, melyeket – mivel a beruhá-
zások a következő évre is áthúzódnak – a 
2018-2019-es évre hirdetünk meg.

– Bakonybél 1000 éve a kereszténység bás-
tyája. Ma különösen fontos keresztény mi-
voltunk, kultúránk, hagyományaink szem 
előtt tartása, szakrális és vallási emlékeink, 
hagyományaink megőrzése, védelme. En-
nek jegyében várunk mindenkit, hogy ve-
lünk együtt ünnepeljen.

Cseh Teréz
Fotók: Szökrényes Anita

Bakonybél Szent Mauríciusz Monostor 
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A kerékpárút Környéről a belterületi utakat 
érintve jut el a falu határáig, onnan Vértes-
somló széléig, a régi bányaútig 2766 méter 
hosszan épül meg 2 méter szélesen, kétol-
dali járdaszegéllyel ellátva. Környe után 
nem sokkal egy híd is készül, a kivitelezés 
2 milliós költségét a gesztortelepülés biz-
tosítja – mondta el Beke László, Környe 
polgármestere. Mint kiderült, eredetileg 
Várgesztesig tervezték a kerékpárutat, de 
a két falu között a csekély gépjárműforga-
lom miatt csak kerékpársávot lehetett volna 
kialakítani, mely jelentősen növelte volna a 
költségvetést, ezért módosítottak az elkép-
zeléseken, hiszen Környe és Somló között 
már indokoltnak bizonyult az önálló kerék-
párút létesítése.
A gondolat Igó István, vértessomlói polgár-
mesterben született meg, amikor hírét vette, 
hogy Oroszlány és Környe között kerékpár-
út készül. Ez adta az ötletet, hogy csatlakoz-
ni kellene – fogalmazott a sajtótájékoztatón. 
A polgármester a fejlesztés kapcsán a turiz-
must és a munkába járást emelte ki. Vértes-
somló Sarlós Boldogasszony Temploma a 
négy, kerékpárral is megközelíthető szakrá-
lis megyei helyszín egyike, valamint Somló 
„peremén” található a kilátó, ahonnan tisz-
ta időben Észak-Komáromon túlra is el le-
het látni, illetve a falu közigazgatási határán 
fekszik a Vitányvár, a Szép Ilonka forrás, a 
Szarvaskút és Mátyáskút, melyek gyönyörű 

és kedvelt kirándulóhelyek. Mindemellett a 
két település ezer szállal kötődik egymás-
hoz, rengeteg somlói dolgozik Környén 
azoknál a vállalkozásoknál, amelyek az 
egykori mezőgazdasági kombinát helyén 
működnek. Jelenleg is többen járnak ke-
rékpárral dolgozni, de még többen tennék, 
ha nem kellene a hatalmas forgalomban és 
a veszélyes kanyarokkal tarkított közúton 
menni – mondta el Igó István. 
Ha elkészül a Majk-Tatabánya útszakasz, 
akkor nem csak a környei ipari parkig lehet 
elkerékpározni, hanem Tatabányára is. Mi 
a megyében mindig hálózatban gondolko-
dunk, ennek már most látszanak a nyomai – 
fűzte tovább a gondolatot Popovics György. 
A megyei önkormányzat elnöke úgy vélte, 
hogy a tervezett kerékpárút lesz olyan 
népszerű, mint a Tata-Szomód közötti. A 
fejlesztés kapcsán Környe szerepét kiemel-
ve így fogalmazott: a TOP-os projektekben 
Környe és Oroszlány hátán viszi a több mint 
1 milliárd forintos kerékpárút építését, eb-
ben a beruházásban is Környe a fő megva-
lósító. Ez nekem nagyon szimpatikus, hogy 
van egy település, amely önállóan is képes 
fejleszteni a saját intézményeit, másokkal 
együttműködve pedig a térségre pozitív ha-
tással lévő projekteket valósít meg. 
Olyan, a munkába járást és a kis- és kö-
zépvállalkozásokat támogató beruházás a 
kerékpárút, ami a helyi munkaerő megtar-

tását és a helyi kisvállalkozások megerősí-
tését szolgálja. Környe kétpólusú ipari parki 
területtel rendelkezik, az egyik a Tatabá-
nya-Környe ipari terület, ahol a nagy multik 
beruházásai jelennek meg, de van egy, a ko-
rábbi gazdasági szerkezetből itt maradt kis- 
és középvállalkozói szektor, mely szolgálta-
tói és beszállítói kör, és jóleső azt látni, hogy 
az itt élők számára a munkahelyteremtés 
és a megtartása helyben, a lakóhelyükhöz 
közel tud megvalósulni. Bármennyire is 
mobilak vagyunk, a 21. században ez egy 
primer munkavállalói érték, különösen, ha 
például arról beszélünk, hogy a gyerme-
kes családok esetében az anyuka és apuka 
is szeretne mihamarabb hazaérni – ez már 
Czunyiné Dr. Bertalan Judittól hangzott el. 
Az országgyűlési képviselő hozzátette: a „jó 
szívvel” elnevezés a kettős tartalma miatt 
áthallásos, hiszen a kerékpározás egészség-
re gyakorolt jótékony hatása is megjelenik 
benne, de az is, hogy szeret munkába járni, 
mert közel elérhető, jó munkahely, olyan, 
amit a lakókörnyezetében talál meg.
A támogatói szerződés a megvalósítási ha-
táridőt 36 hónapban rögzíti, de a sajtótájé-
koztatón az is elhangzott, hogy a telepü-
lések polgármesterei örömmel vennék, ha 
már jövő tavaszra lezárulna a beruházás.

TO

240 millió forintot nyert el megyei forrásból a Környe és Vértessomló által „Jó szívvel munkába” elnevezéssel benyújtott 
pályázat, így a két település között kerékpárút épülhet. A támogatói szerződést februárban szentesítették a felek, mára 
a 100%-ban támogatott projekt engedélyes tervekkel rendelkezik, a teljes műszaki dokumentáció rajtra kész, indulhat a 
közbeszerzési eljárás – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, melyet Környén tartottak.

Újabb jó hír a biciklivel közlekedőknek

Kerékpárút épül 
Környe és Vértessomló között

ÖNKORMÁNYZAT
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700 millió forint támogatás a Pannon Egyetemnek 
A Kormány 2017-ben létrehozta a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Programot, 
melynek keretében a Pannon Egyetem és 10 másik hazai egyetem támogatást nyert 
el. A Pannon Egyetem 2018. évi támogatási összege 700 millió forint, melynek 
felhasználásával javítani kívánják az egyetem kutatási feltételrendszerét, erősíteni 
a kutatások K+F+I orientáltságát, növelni a tudományos munka produktivitását és 
támogatni a kutatói utánpótlás-képzést.
A megvalósítandó kutatási program kiemelt tématerületei a „Környezeti változások 
hatásai a légkörre és a felszíni vizekre, valamint a környezetterhelést csökkentő 
technológiai megoldások”, illetve a „Funkcionális nanoanyagok és szenzorok alkal-
mazásorientált kutatása és fejlesztése”.

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

Pilismarót
Immár hatodszor ad otthont Pilismarót a 
hagyományos Grassroots Labdarúgó Tor-
nának, melyet középsúlyos értelmi fogya-
tékossággal élők alkotta, illetve egyesített 
csapatok számára írtak ki.

Cikkünk a 40. oldalon

Közép-Dunántúl
Örömteli, hogy a Kastélyprogram 2018. 
márciusában, első körben elindított hét 
felújításából öt a Közép-Dunántúlon va-
lósul meg. 

Cikkünk az 44-45. oldalon

„Az a filozófiánk, hogy egy évadot el kell tudni indítani, és le is kell tudni zárni. Általában 
egy zenés darabbal szoktunk kezdeni, főként operettel, a befejezés pedig egy musical, vagy 
inkább egy vígjáték, amely után azt mondja a néző, hogy a következő szezonra is újra ve-
gyünk bérletet, és akarunk jönni, mert jó ide járni.”

oberfrank pál
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– Hol tart a költözés folyamata?
– Jelenleg várjuk azokat a felújításokat majd 
a hatósági engedélyeket, amelyek lehetővé 
teszik, hogy befogadhassunk 400 nézőt, és a 
művelődési ház nagyterme alkalmas legyen 
a színjátszásra. Ennek a fedezete részben 
megvan, és a következő költségvetésben re-
méljük, hogy teljesen meglesz, mert akkor 
jöhet a költözés. Szerencsénkre egy soha 
nem látott színházfelújítási hullám van ma 
hazánkban, és ebbe mi is belekerülhettünk 
az elsők között. Ehhez kapcsolódik, hogy 
Veszprém, a Modern Városok program ke-
retében, jó 9 milliárd forintot kapott a szín-
ház rendbetételére, ez biztosítja a beruházás 
anyagi hátterét. Egy ilyen rekonstrukció na-
gyon sok időt vesz igénybe, ezét kell néhány 
évre elköltöznünk.

– Pontosan milyen munkálatok várhatók?
– A rekonstrukció nem csupán a főépület 
megújítását jelenti, hanem Medgyaszay Ist-
ván eredeti terveire támaszkodva régi fé-
nyébe való visszaállítását is, beleértve a kijá-
ratokat, és a belső tereket. Jelenti a korábban 
nem túl szerencsésen megépített lepényépü-
letnek a bontását, és a színház melletti Óvá-
ri utca másik oldalán lévő régi zeneiskola 
igénybevételét is, mely most már évtizedek 
óta üresen, funkció nélkül áll. Oda fogunk 
elvinni minden olyan irodát, tárat, amelynek 
nem funkcionális a kapcsolata a főépülettel. 
Ott kap helyet az igazgatóság, a titkárság, 
és a gazdasági rész. Ez egy nagy előrelépés 
lesz, hiszen egy csodálatos értékesítőirodát 
szeretnénk az utcafronton megnyitni, ahol 
a nézők elférnek, le is tudnak ülni, és kávé-
zás közben ki tudják választani az előadást, 

vagy ismerkedhetnek a repertoárral. Áll ott 
egy másik épület is, régen többek közt tu-
ristaszálló és a Gamesz székhelye volt, oda 
a jelmezgyártás és raktározás, üzemeltetés 
költözhet. A színház főépülete mellett, ahol 
összeérünk a volt Korona szállóval – ahogy 
azt Medgyaszay megtervezte, csak bomba-
találat miatt megszakadt a két épület között 
a kapcsolat –, minden olyat be fogunk tudni 
tenni – díszlettár, öltözők, fodrászat, próba-
terem –, amely nélkülözhetetlen egy előadás 
létrehozásához.

– Színházi negyed épül tehát Veszprém bel-
városában?
– Akár így is nevezhetjük. Az egykori Séd 
mozi megújítása kapcsán megszületett a 
Hangvilla, onnan, ha lefelé gurulunk, akkor 

Néhány év, és újra régi fényében pompázhat a Veszprémi Petőfi Színháznak otthont adó épület, melyet Medgyaszay Ist-
ván tervezett. Azért, hogy a felújítás, átépítés megtörténhessen, a színház a közeljövőben ideiglenesen a volt művelődési 
központba költözik, tudtuk meg Oberfrank Pál igazgatótól.

Költözés előtt a Petőfi Színház

Mini Broadway épülhet Veszprémben
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találkozunk a Veszprémi Petőfi Színházzal. 
Itt van még egy mozi is, az is a tervek része, 
hogy oda kerülhessen a majdani kamara-
színház. Most is van egy játékszínünk egy 
kicsit odébb, és egy kicsit rossz helyen, és 
csak 80 fős a nézőtér. Az út folytatásában, 
egy pici kanyarban van a művelődési ház, 
ahová menni fogunk, és amely később is 
kulturális funkciót kaphat felújított tereivel. 
Tehát itt egy kis veszprémi Broadway jöhet 
létre, mondjuk 10 éven belül. Nagyon bí-
zunk abban – hiszen érzelmi és személyes, 
közvetlen a kapcsolat a közönséggel –, hogy 
nem fognak elhagyni bennünket ez idő 
alatt. A mi dolgunk, hogy kényeztessük, és 
jó előadásokkal kiszolgáljuk őket, és akkor 
reményeink szerint mindenki elfogadja azt, 
hogy addig „száműzöttek” leszünk, amíg 
újra indul az épület.

– A jövő után elevenítsük fel egy kicsit a 
múltat. Nyolc éve vette át a színház irá-
nyítását. Mi vonzotta Veszprémbe?
– Nehéz, de nagyon szép kihívást jelentett a 
veszprémi feladat. Korábban Bujtor István 
és Eperjes Károly irányították a színházat, 
és Bujtor tragikus halála után a művészeti 
vezetőként ténykedő Eperjes keresett meg, 
hogy szívesen dolgozna velem tovább. Ér-
dekes párhuzamokat rejt a sors több szem-
pontból is. Bujtor István ugyanúgy piarista 
diák volt, mint én, ugyanúgy volt kereske-
delmi végzettsége, mint nekem, színészként 
és filmrendezőként ismerte az ország. Így 
aztán nem állt egymástól távol a gondolko-
dásmódunk, nem volt nagy ugrásra szük-
ség. Ezért amikor elindultunk, az első kom-
munikációnk az volt, hogy a megkezdett 
utat kívánjuk folytatni. Előtte azért voltak itt 
viharos és hullámzó évek is, és valahogy a 

nézőket vissza kellett csábítani. Az évad ter-
vezésekor a népszínházi jelleg figyelembe-
vételével továbbra is értékes és jó előadáso-
kat igyekeztünk felvenni a repertoárunkba, 
oly módon, hogy az számunkra is igényes 
legyen, de a nézőket is megszólítsa. Eperjes 
közben váltásra kényszerült, annyi fontos 
megbízatás nyomta a vállát Budapesten és 
Kaposváron. Így megváltozott a vezetés 
struktúrája, Kellerné Egresi Zsuzsanna, az 
értékesítési vezető, aki korábban művészeti 
főtitkár is volt, lett a színház igazgatóhelyet-
tese. Most ketten alkotunk egy olyan párost, 
amelynek a legnagyobb ereje – túl azon, 
hogy mindketten fanatikusak vagyunk, és 
rengeteget dolgozunk –, hogy ő itt van több 
mint 20 éve, és veszprémi polgár. Pontosan 
érzi, tudja, hogy mit kell csinálni. Az én 
budapesti és országos kapcsolataim, illet-
ve a színészi, rendezői munkám kiválóan 
kiegészíti ezt. Ami a legfontosabb a közös 
gondolkodásunkban, hogy amint azt a szlo-
genünk is mondja, „Közösségben a közön-
séggel” dolgozunk.

– Milyen a veszprémi közönség?
– Ebből a szempontból szerencsések va-
gyunk, hiszen a városban nagyon kimű-
velt a színházi közönség, ez talán a korábbi 
évtizedek miatt is van így. A 70-es, 80-as 
években ugyanis mintegy kísérletként itt 
mutatták be a kortárs magyar drámairo-
dalom képviselőinek új darabjait. Csur-
kát, Páskándit, Szakonyit, Illyést játszottak 
Veszprémben, és amely darabok átmentek 
a kommunista párt szűrőjén, azok fölkerül-
hettek aztán Budapestre. Ennek a rendszer-
nek a legnagyobb győztese a veszprémi kö-
zönség volt, hiszen nagyszerű előadásokat 
láthatott. Ez a fajta igényesség megmaradt, 

illetve át is öröklődik. Szeretik a színházat, 
odafigyelnek ránk, és mára büszkén el-
mondhatjuk, hogy 20.300 bérletesünk van.

– Hogy áll össze egy-egy évad műsora?
– Az a filozófiánk, hogy egy évadot el kell 
tudni indítani, és le is kell tudni zárni. Álta-
lában egy zenés darabbal szoktunk kezdeni, 
főként operettel, a befejezés pedig egy musi-
cal, vagy inkább egy vígjáték, mely után azt 
mondja a néző, hogy a következő szezonra 
is újra vegyünk bérletet, és akarunk jönni, 
mert jó ide járni. A könnyed hangvételű 
indítás után jön egy klasszikusabb darab 
– lehet kortárs, adaptáció, filmadaptáció –, 
aztán decemberben következik a harmadik 
premier, ez egy családokat is megszólító 
zenés előadás szokott lenni. Általában a 
január végi bemutatónál szoktunk egy ko-
molyabb darabbal előállni. Ilyenkor nem 
elsősorban a könnyed szórakoztatás a cél, 
hanem a lelkiekben gazdag, mélyebb hang-
vételű előadásokat preferáljuk. Például idén 
Brecht Kurázsi mamáját mutattuk be Bör-
csök Enikő főszereplésével, Funtek Frigyes 
rendezésében. Szakmai, színházi értelem-
ben ez egy igen komoly lépés volt, jó kihívás 
is, és nagyon szerettük próbálni és játszani 
is az előadást. De azzal a kockázattal hoztuk 
létre, hogy Brecht nem mindenkinek a ked-
venc szerzője, nem biztos, hogy mindenki 
meg akarja nézni. De ilyen volt korábban 
Dürrenmatt Fizikusok-ja – Dömölky János 
utolsó rendezése –, melynek aztán mégis-
csak remek volt a fogadtatása, és nagy si-
kerrel játszottuk végig az egész évadban. 
A veszprémi közönségért dolgozni mindig 
felemelő érzés, nagy megtiszteltetés és egy-
ben felelősség is.

Veér Károly
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A VII. Grassroots Labdarúgó Torna
A verseny rendezője a Magyar Speciális 
Olimpia Szövetség, a Magyar Labdarúgó 
Szövetség Grassroots Igazgatósága, Pilis-
marót Önkormányzata és a Pilisi Parkerdő 
Zrt. A torna célja, hogy versenylehetőséget 
biztosítsanak az értelmi fogyatékossággal 
élő sportolóknak a Speciális Olimpia moz-
galom és a labdarúgás népszerűsítése.
Az idei verseny fővédnökei Dr. Beer Mik-
lós, váci megyéspüspök és Steinbach Jó-
zsef püspök, védnökei pedig Wisinger Já-
nos, örökös, tiszteletbeli MSOSZ elnök és 
Dr. Kecskés Imre, egykori MSOSZ labda-
rúgó szakágvezető.
Az MLSZ Grassroots-programja hét eszten-
deje támogatja az értelmi fogyatékossággal 
élők és tanulásban akadályozottak labda-
rúgását, az ország különböző pontjain tart 
rendszeresen regionális tornákat számukra. 
A program célja az, hogy minden focizni 
vágyó, sérült ember számára biztosított le-
gyen a labdarúgás lehetősége, a játék öröme.
Sajnos Magyarországon még mindig nem 
eléggé ismert a Grassroots fogalma, de ha 
valaki eljönne és látná ezeket a rendezvé-

nyeket, akkor azt mondaná, van értelme 
nagy számban szervezni ilyen tornákat. A 
magyar futball ereje és alapja mindig is az 
amatőrfutball volt, aminek mindenki szá-
mára elérhetőnek kell lennie. Az pedig Pi-
lismaróton is bebizonyosodik évről-évre, 
hogy a futballnak fantasztikus összetartó 
ereje van. A tavalyi tornán 20 csapat 150 já-
tékosa rúgta a bőrt, és tért haza számos él-
ménnyel gazdagabban.

Speciális Olimpia - a győztesek világa
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség 1989 
óta akkreditált tagja a Special Olympics 
International-nek. Az anyaszervezetet 1968-
ban hozta létre Washington D.C.-ben a hí-
res Kennedy család tagja, Eunice Kennedy 
Shriver. Mára a Földet behálózó nemzetkö-
zi mozgalomról beszélhetünk: 169 ország, 
5.355.245 sportoló, 1.147.292 edző és önkén-
tes működik közre benne. Küldetésük, hogy 
egész éven át tartó, rendszeres edzés- és 
versenyprogramot biztosítsanak a 8 éves és 
annál idősebb értelmi fogyatékossággal élő 
és halmozottan sérült emberek számára. 
A speciális olimpikonok rendkívül sikere-

sek a világversenyeken is. Legutóbb, tavaly 
márciusban az ausztriai Speciális Olimpia 
Téli Világjátékokon 13 arany-, 6 ezüst- és 9 
bronzérmet nyertek a magyar küldöttség 
tagjai. 
90 tagszervezetén keresztül több mint 
2000 igazolt sportolója van a szövetségnek.  
15 nyári és 5 téli sportágat kínálnak, vala-
mint az ún. motoros aktivitási tréningprog-
ramot azon súlyosan, halmozottan sérült 
sportolóinknak, akik a hivatalos sportágak-
ban nem tudnak részt venni. Az egyik leg-
népszerűbb sportág a szervezeten belül a 
labdarúgás.
A sporton keresztül erőt adnak a verseny-
zőknek, miközben formálják az őket körül-
vevő világ szemléletét, közösségeket fejlesz-
tenek. Szakembereik olyan társadalomért 
dolgoznak, ahol minden ember, függetlenül 
képességeitől, elfogadott, szívesen látott és 
értékén kezelt. Tevékenységük sportoló-
központú, családcentrikus, önkéntesek által 
vezérelt.

TO

Immár hatodszor ad otthont Pilismarót a hagyományos Grassroots Labdarúgó Tornának, melyet középsúlyos értelmi 
fogyatékossággal élők alkotta, illetve egyesített csapatok számára írtak ki. A megmérettetésre május 9-én kerül sor a 
község sporttelepén.

Újra speciális focitornát rendeznek

Pilismarót a grassroots otthona
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 A Dinnyési Templomkert Hagyományőrző Turiszti-
kai Központnál volt a gyülekező, regisztráció, eliga-
zítás. Tóth István polgármester és György László 
(Velencei-tavi Életmód Klub) köszöntője után a ter-
mészetvédők csapata tette különlegessé az indulást. 
Fenyvesi László természetvédelmi felügyelő a Ma-
dárdal tanösvény növény- és madárvilágáról be-
szélt, majd a tájékoztató után kis fiókákat osztottak 
ki a vállalkozó szellemű gyerekek közt, hogy kicsit 
megcsodálva őket, egyszerre röptessék fel őket. Ezek 
után nem csoda, ha mindenkivel madarat lehetett fo-
gatni! – olyan jó hangulat kerekedett a párás-boron-
gós idő ellenére.
 
 A gyors, közepes, lassú tempóban haladók alkotta 
csoportok kb. 15 km-t gyalogoltak a tanösvény két út-
vonalát – a Szikes és a Müller István-i túrát – össze-
vonva: Dinnyésről az elzamajori Pelikán-ház Erdei 
Iskoláig tartott az út, majd a Velencei-tó és környéke 
vízimadár világa következett. A korábbi eső miatt 
felázott talaj miatt módosították a szervezők az útvo-
nalat, így sokszor tényleg arra jártunk, ahol csak a 
madarak, illetve az előttünk utat vágó, nádkötegből 
átkelőket építő természetvédők.

 Haladtunk nádfalas partszakaszon, átvágtunk 
csöppnyi kis szigeten, utat és bozontot törtünk zsom-
békos területeken. A csörtetések miatt nem igazán 
láttunk, inkább csak hallottunk madárdalt. Néha 
kellett a férfiúi támasz az átkelésekhez, máskor, míg 
a hölgyek könnyedén szökelltek át a nádköteg hídon, 
az erősebb nem tagjai belesüllyedtek az ingovány-
ba. Néha felbukkant mellettünk a Dinnyés-Kajtori-
csatorna, mely a tó vízének levezetésére hivatott, 
majd megint a vadregényes bozótharcosok világát 
éltük. Átkeltünk szikesen, vasúti sínen, pallón, po-
csolyán és hídon – újraértelmeztük a kalandtúra fo-
galmát. 

 Végül mindenki célba ért a szintidőt teljesítve, épség-
ben, többnyire kissé vizesen-sárosan-bogáncsosan. 
Az Útépszerv Kft. gondoskodott a vendéglátásunk-
ról – mindenkinek jól estek a gyümölcsök és italok!

Dr. Göde Andrea

A Gárdonyi 10próba első kihívását a túra jelen-
tette. György László szervező felhívására a tava-
lyi próbásokhoz újak is csatlakoztak, így 131 fő 
nevezett. Természetvédelmi területen, a Dinnyési 
fertőn részben a Madárdal tanösvényen haladtak, 
részben a reggel kialakított új (és már-már járha-
tó?), vadregényes útvonalakon…

Madarat lehetett fogatni a résztvevőkkel…

A Dinnyési 
fertő világa
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A rendszerváltás lázában sorra alakultak 
a független települési újságok. Ezen sorok 
írója is a tatabányai ITT-HON című hetilap 
szerkesztőségében ténykedett, ahol számos 
fiatal írópalánta is megfordult. Egy értekez-
letre toppant be Belinszki Zoli. A pályakez-
dés először nem újságírást jelentett a számá-
ra.
– Az ITT-HON egy nagyon szép kaland volt. 
Frissen végeztem a gimnáziumban, beültem egy 
informális szerkesztőségi ülésre, valahová Pin-
tér Péter és Kakuk Tamás közé. Kihelyezett 
összejövetel volt Csülök bácsi legendás vörös-
boros kóláinak társaságában, a Múzeum Sör-
kertben. Először újságárusként csatlakoztam a 
társasághoz, lévén friss munkanélküli, akit nem 
vettek fel az egyetemre. Karomon az újsággal 
gyalog mentem az Újváros végétől a Ságvári 
útig, és mindenhol kínálgattam az első lapszá-
mot. Nagyon nagy dicsőségnek számított, hogy 
évekig tarthattam az eladási rekordot. A második  
számban már publikáltam is. Volt egy nagyon 
kedves sorozatom a tatabányai alkotókról, Ja-
kobi Annáról, Varkoly Laciról, Monostori 
Imréről. Ezeket a cikkeket néha még előveszem.

Zoltán első versei gimnazista korában jelen-
tek meg, először a Szigetben és a Tóth László 
szerkesztette Forrásban. 17 évesen díjazták 
a sárvári diákírók- és költők találkozóján is. 
Főiskolásként a Mozgó Világ, az Élet és Iro-
dalom és a Hitel közölte költeményeit. Az 
esztergomi tanítóképző nem ment simán. 
Nem tudott úszni, ezért félévismétlésre kö-
telezték. Dacból leküzdötte a víziszonyát, és 
beiratkozott a pécsi egyetem levelező tago-
zatára. Egyszerre végezte a főiskola utolsó, 
és az egyetem első két évét. Közben nem 
sokat aludt, inkább csak a vonaton pihenge-
tett. Először Győrbe járt vizsgázni. Ha nehéz 
vizsga volt, akkor személyvonattal ment, ha 
könnyebb, akkor gyorssal. Azután volt egy 
pont, ahol el kellett döntenie, hogy mit is 
szeretne kezdeni magával.
– A végső lökést, hogy itt hagyjam Tatabányát 
az adta, hogy miután több munkám is megszűnt 
az újságírás területén, megpályáztam A Köz-
művelődés Háza vezetői pozícióját. Naiv lépés 
volt, ezt ma már tudom, de nagyon rosszul esett, 
hogy nem vettek komolyan. És akkor azt mond-
tam, hogy nem biztos, hogy én ebben a városban 

akarok érvényesülni. Ekkor kínálkozott egy lehe-
tőség a felnőttképzésben, teljesen idegen, pénz-
ügyi területen. Egy bankcsoportnál, utána egy 
biztosító társaságnál kezdtem. Szakmai képzése-
ket és, tréningeket tartok a mai napig. Oktatási 
szaktanácsadóként fejeztem be a pályafutásomat 
egy multinál, majd az egyik legnagyobb tréning-
cég fejlesztési vezetője és társtulajdonosa lettem. 
Remek kollégákkal dolgozhattam együtt olyan 
cégek képzési programjain, mint a Vodafone, az 
IBM vagy a Coca Cola. A válság idején elváltak 
útjaink. Máshogy képzeltem a jövőt, és elindul-
tam a coaching és az egyéni fejlesztő programok 
irányába. A jó kapcsolatok megmaradtak. Arra 
nagyon büszke vagyok, hogy se volt szeretőkkel, 
se volt munkaadókkal nincs konfliktusom.
Zoltán az irodalomtól sem szakadt el. Még 
a tatabányai Radír Rádióban dolgozott hír-
szerkesztőként, amikor találkozott a reggeli 
műsort vezető Dián Tamással, aki éppen 
akkor kapott egy megbízást egy könyvre. 
Elkezdte írni, ám az informatika közbeszólt: 
elszállt a gépéről az összes adat, és nem le-
hetett előcsalni soha többé. Viszont ott volt 
az aláírt szerződés és a közelgő határidő.

Belinszki Zoltán író, szerkesztő, üzleti tréner – hogy csak néhányat említsünk foglalkozásai közül – Tatabányán született, 
majd Tatára és Budapestre vetette a sors. Három gyermek apja. Jelenleg leginkább a színház körül forog az élete. Sa-
játos, hogy a közreműködésével készült darabok közül eddig csak egyet, 2014-ben a Holle anyót láthatta szülővárosa 
közönsége. Hiába, ahogy a mondás tartja: senki sem lehet próféta a saját hazájában.

Egy hónap, három ősbemutató

Tatabánya egyetlen színpadi szerzője
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– Éppen Veszprémbe utaztam oktatni, amikor 
Tamás fölhívott, hogy nagy baj van. Egy egész 
könyvet ennyi idő alatt nem tud megírni, és 
kért, hogy szálljak már be, ha tudok. Ez volt a 
Dakota bölcsességek gyűjteménye. A többi úgy 
alakult, mint a mesében. Megírtuk, kinyomtat-
ták, elfogyott, kértek még egyet, azt is megírtuk, 
kinyomtatták, elfogyott. Az első bestsellerünk a 
Terézapu beájulna, avagy állítsátok meg a sző-
ke nőket című paródiakönyv volt. Öt kiadást ért 
meg. Emlékszem, épp Nyíregyházán készülőd-
tem a nagymamám 70. születésnapjára, amikor 
láttam az újságban, hogy harmadikak lettünk 
az összevont sikerlistán. Az első a Sorstalanság 
volt, utána Stephen King, aztán mi a Tomival. 
Nyolcadik helyen Márai. Mondtam, valami nagy 
baj van a világban, ha ide jutottunk. Összesen 
tíz évig dolgoztunk közösen íróként és szerkesz-
tőként. Utóbbi munkánk közül Schobert Norbi és 
Sebestyén Balázs könyvei lettek a legsikereseb-
bek. Aztán eljött egy pont, amikor úgy éreztem, 
ebből ki kell szállni. Az volt a döntés lényege, 
hogy a barátság maradjon meg, és a sztárkönyves 
munkakapcsolat fejeződjön be. 
A Bognár Istvánné vezette Árpád Színpad-
tól kezdve szerelem volt a színház világa, 
csak nem mindig volt rá fogadókészség. Zol-
tán a Tükör Színpadon 20 évesen Rába Ro-
landdal Beckett-főszerepet játszott. Később 
közreműködött egy bohócműsor összeállí-
tásban Tatabányán, Schmidt Magdáékkal. 
Ez volt a „Trilla csoport cirkuszt keres”, amit 
harmincnál is többször játszottak.
– Győrben dr. Dósa Zsuzsa színésznő lakásán 
beszélgettünk Varga Viktorral a darabötletek-
ről. Bedobtam, hogy a Holle anyó jó lenne. Akkor 
lehurrogtak, hogy ezt már százszor feldolgozták, 
lerágott csont, van belőle mindenféle verzió. 
Mondtam, hogy mai változat szerintem nincs, 
és csinálhatnánk belőle egy zenés darabot. Varga 
Viktor erre rácsapott, kijelentette, hogy családi 
musical lesz. Három évvel később, amikor Zsu-
zsa lett a művészeti vezető a szarvasi színház-
ban, fölhívtak azzal, hogy egyeztessünk a Holle 
anyóról. Beszélgettünk egyet decemberben, egyet 
januárban, és márciusra kész volt a kézirat. Azon 
a nyáron volt időm, felkértek, hogy legyek a da-
rab dramaturgja is. Ez nagyon jó dolog! Mert 
szép, hogy az ember színdarabot ír, de még jobb 
látni, hogy működik-e a szöveg, amit leírtál. 

Dramaturgként módod van arra, hogy a színész-
re igazítsd a szerepet, beépítsd a rögtönzéseket, 
és visszavond a rossz ötleteidet. A színház csa-
patmunka – ezt Zubornyák Zolitól tanultam. 
Ameddig megírom a darabot, addig szerző va-
gyok, de amikor elkezdődik a próbafolyamat, on-
nantól dramaturg, akinek a rendezői utasításokat 
kell követnie. Nekem ez a mesterség része még az 
írásnál is izgalmasabb. Kicsit olyan vagyok, mint 
azok a zenészek, akik jobban szeretnek próbálni, 
mint játszani.
A Holle anyót azóta is játsszák, magyar és 
szlovák nyelven. Szarvason a hírek szerint 
a következő évadban is repertoáron marad. 
Általában 15-20 perces vastapssal jutal-
mazza a közönség. A közel hatvan előadás 
közül Zolinak a tatabányai vendégjáték és 
a Nemzeti Színházban játszott előadás a 
legnagyobb élménye. 2014-ben újabb zenés 
darab következett, a Csodaszarvas, ami 
egy nagyszabású produkció a Duna Mű-
vészegyüttessel közösen. A három országot 
megjárt előadást több tízezren tekinthették 
meg. Tatabányán még nem láthattuk.
– Furcsa ez a helyzet. Mondogatják, hogy az 
ember nem lehet próféta a saját hazájában. Azt 
tudom, hogy a 2014-es Holle előadás Tatabányán 
különlegesen fontos volt. Egy csodálatos ünnep. 
Ott ültek a szüleim, a tanáraim, az egykori mun-
katársak… Tavaly nyáron kedves barátaim, a 
Mértékadó Nők különbuszt szerveztek a Csoda-
szarvas komáromi előadására. Ősszel az Erkel 
Színházba is sokan jöttek a szülővárosomból. 
És itt szeretném elmondani, hogy a Jászai Mari 
Színházban értékes munka folyik. Évtizedek után 
sikerült önálló társulatot létrehozni, kiemelkedő 
előadásokat bemutatni, díjakat nyerni. Crespo 
Rodrigo és a csapata teszi a dolgát. Nekem leg-
jobban Guelminotól A tribádok éjszakája és Rába 
Rolitól a Sirály tetszett. Persze, hogy örülnék, ha 
többször játszanák a darabjaimat. De álljon meg a 
menet: erről a színház igazgatója dönt! Különle-
gesen szép élmények másutt is akadnak. A legfel-
emelőbb Beregszászon volt, ahová a Kárpátaljai 
Magyar Nagycsaládosok Szövetsége szervezésé-
ben mentünk ki. Az ottani amfiteátrumban 2000 
ember előtt játszottuk a Csodaszarvast úgy, hogy 
spontán himnuszéneklés lett a vége. Ez egy olyan 
érzés, amit soha nem felejtek el.
A „Lili bárónő” és a „Valahol Európában” 

című darabokban dramaturgként dolgo-
zott szintén, utóbbi tavaly megkapta a leg-
jobb zenés előadás díját a Magyar Teátrumi 
Fesztiválon. Az elmúlt hónapban három 
ősbemutatón is tapsolhatott a közönség 
Belinszki Zoltánnak. Békéscsabán vitték 
színre a Szabó Magda lányregényéből ké-
szült előadást „Születésnap” címmel, Szar-
vason Schiller „Ármány és szerelem” című 
drámájából készült musicalt és a Drótos Jan-
kó c. táncjátékot.
– Szép elismerést kapott a Seregi Zoltán vezet-
te színház a Születésnap premierjén. A vastaps 
után Szabó Magda hagyatékának kezelője annyit 
mondott: „Magdának tetszett volna”. Bartus 
Gyula remekül jelenítette meg a hatvanas évek 
világát formabontó rendezésében. A Schiller-da-
rab szövegkönyvét Varga Emese – az észak-ko-
máromi Jókai színház dramaturgja, aki kiválóan 
érti Schiller nyelvét – és Varga Viktor jegyzi. 
Nekem itt a librettó megírása jutott, ami szép fel-
adat, mert ahol a próza véget ér, ott kezdődik a 
dal. Schiller világa egy erdő, rengeteg átélt érze-
lemmel, nagyon mély és igaz szavakkal. Drótos 
Jankó Csasztvan András ötlete volt. Egy régi 
mesét igazítottunk át, hogy megmutathassuk a 
szlovák lakta magyar települések népszokásait. 
Remélem, előbb-utóbb Bánhidára, Vértesszőlős-
re is eljut.
Zoltán jelenleg egy mesedarabon dolgozik, 
emellett egy barátja által írt musical átdol-
gozása fekszik az íróasztalán. Szerkesztő-
ként Lengyel Sándor könyveit jegyzi. A ver-
sek sem maradtak el. Azt az íróasztalfiókot, 
amit a 2000-es évek elején sértődöttségből 
és türelmetlenségből bezárt, és csak dobálta 
bele, amit írt, lassacskán kipakolja. A bő egy 
évtizednyi anyagból lehet, hogy összejön 
pár kötetre való.
– Aminek nagyon örültem, az „A régi park” 
című kiállítás volt tavaly Tatabányán. Dallos 
Pista fotóművész barátommal évtizedes ter-
vünk volt egy közös tárlat az ő képeivel és az én 
szövegeimmel. Amikor ezt a képsorozatot meg-
láttam, egyértelmű volt, hogy ezzel foglalkozni 
kell. Nagyon szeretjük, további kiállításokat ter-
vezünk ezzel az anyaggal.

Veér Károly
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A miniszteri biztos valamennyi helyszí-
nen elmondta: a program célja, hogy a 
műemlékhelyreállítás és az örökségmegőr-
zés alapvető szempontjai mellett egy egysé-
ges, Európában is unikális, jól értékesíthető 
turisztikai termékcsomag valósuljon meg, 
mely valóban érdekli a látogatókat. Egy-egy 
vár vagy kastély szinte mindig az adott te-
lepülés egyik jelképe, szimbolikus értékű 
helyszín, különleges helyet foglal el a köztu-
datban, ezért fontos a helyi identitás erősíté-
se. A várak, kastélyok a fejlesztési koncepció 
alapján egyre inkább közösségi térként is 
szolgálnak majd, ha a vendég jól érzi ma-
gát bennük, jelentősen több időt tölt el, és ez 
növeli a bevételt, melyekből a műemlékek 
fenntarthatók.  
Fontos cél tehát az épületek szellemi újjá-
születése is: fizikai rehabilitációjuk mellett 
a szellemi rehabilitációjuk is megvalósul. 
A várak, majd a kastélyok évszázadokon 
keresztül a magyar és az európai kultúra 
„fellegvárai" voltak, most a 21. századi igé-
nyeknek megfelelően újraértelmezett for-
mában kapják vissza ezt a szerepüket, jól 
illeszkedve az épületek műemléki adottsá-
gaihoz. Olyan közösségi és kulturális tere-
ket alakítanak ki, amelyek különböző művé-
szeti ágakat felölelő programokat kínálnak a 
látogatóknak. 
A komplex funkciót betöltő, többféle bevételi 
forrásra támaszkodó objektumok egy egysé-
ges rendszerbe foglalt láncot alkotnak majd, 
egységes, nyugat-európai színvonalú turisz-
tikai desztinációként. Az egyes vonzerők 

hozzájárulnak adott kistérség gazdaságának 
a élénkítéséhez, a munkahelyteremtéshez és 
a vidékfejlesztési célokhoz, és úgynevezett 
multiplikatív hatással is rendelkeznek majd: 
a környező kis- és középvállalkozók rácsat-
lakozhatnak az Európai Uniós és hazai for-
rásból turisztikai vonzerővé fejlesztett, ko-
rábban romos és kihasználatlan műemléki 
szolgáltatások struktúrájára.
A program az ország egész területét lefedi. 
Művészettörténeti szempontból a legszín-
vonalasabb épületek szerepelnek benne, 
nemzetközi szintre emelve a kastély- és vár-
láncot, mely a magyar épített örökség egyik 
legfontosabb megjelenítője lesz.

Bajna
A bajnai Sándor-Metternich-kastélyegyüttes 
és parkjának turisztikai célú fejlesztésének 
célja a palota műemléki értékeinek bemuta-
tása, a főépület és a mellékszárnyak egy ré-
szének felújítása, a díszudvar helyreállítása, 
illetve a park teljes területén faápolási mun-
kák kivitelezése, a sétányok részleges hely-
reállítása. A fenti elemeken felül tematikus 
játszótér kerül kialakításra a park területén, 
a kiállítás interaktív eszközök és történet-
mesélés segítségével ismerteti meg a látoga-
tót a kastély építésének és neves lakóinak, 
Sándor Móricnak, az “Ördöglovasnak” és 
leányának, Sándor-Metternich Paulinának 
élettörténetével, az ide kapcsolódó érdekes-
ségekkel. A gyerekek számára külön eszkö-
zök és kiállítási tartalom segítségével válik 
befogadhatóvá a kastélyok világa.

Az alapkőletételi ünnepségen Dr. Völner 
Pál, a térség országgyűlési képviselője át-
tekintést adott a fejlesztési projekt régióra 
gyakorolt hatásairól, Füleky Zsolt helyettes 
államtitkár pedig bemutatta épített öröksé-
günk Európai Uniós és hazai források segít-

ségével történt megújulását. Ezt követően 
Pallagi Tibor, Bajna polgármestere köszön-
tötte a vendégeket és mondott pohárköszön-
tőt.

Dég
A dégi Festetics-kastély turisztikai célú 
fejlesztése, az 1,5 milliárd forintos uniós 
támogatás lehetővé teszi a kastély részle-
ges felújítását, illetve hatalmas méretű an-
golparkjában több szabadtéri fejlesztést is. 
Megújul a klasszicista stílusban épült Fes-
tetics-kastély, a Hollandi-ház, rózsakert és 
egyéb kerti építmények, valamint gépkocsi- 
autóbusz- kerékpár- parkoló épül a látogató-

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 39 műemlék – 20 kastély és 19 vár – újul meg, nemcsak 
régi szépségüket nyerik vissza, hanem új funkciókkal is gazdagodnak, hogy – adottságaikhoz igazodó módon – megfe-
leljenek a mai kor turisztikai igényeinek. Örömteli, hogy a 2018. márciusában első körben elindított hét felújításból öt a 
Közép-Dunántúlon valósul meg. A projektnyitókon Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos és a körzet országgyűlési képviselői, 
valamint a települések polgármesterei mutatták be a fejlesztéseket.

Első körben öt kastély újul meg a Közép-Dunántúlon

Múltunk jelen időben



mátyás Király,  
Pannónia védelmezője
Székesfehérvár - Mátyás király fehérvári koro-
názási ünnepének 554. évfordulóján nyílt meg a 
„Mátyás király – Mecénás és katona” című kiállí-
tás a Nemzeti Emlékhelyen. A Merényi Zoltán 
és Somodi András által megálmodott, a maga 

nemében egyedülálló műtárgy-kompozíció kü-
lönleges módon, a XXI. századra is reflektálóan 
mutatja be Hunyadi Mátyás életét.

a magyar film napja
Bicske – A magyar film napja alkalmából A sá-
tán fattya című filmet vetítették Bicskén, a Petőfi 

Művelődési Központban. Ezt követően a nézők 
a film rendezőjével, Zsigmond Dezsővel, és 
díszlettervezőjével, Veér Károllyal – lapunk fő-
szerkesztőjével – találkozhattak.

meghalt szervátiusz tiBor
Magyarország - Életének 88. évében meghalt 
Szervátiusz Tibor, Kossuth-díjas szobrászmű-
vész, a nemzet művésze. Műveit többek között 
a Magyar Nemzeti Galéria, a Magyar Nemzeti 
Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, és a Ko-

lozsvári Művészeti Múzeum őrzi. 
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fogadás fejlesztése érdekében. A kastély 
kiállítótermei „A klasszikus műveltség 
és a szabadkőművesség kastélya Dé-
gen” című kiállításnak ad otthont.
Az alapkőletételen Varga Gábor, a tér-
ség országgyűlési képviselője bemutat-
ta a dégi kastélyfejlesztési programot, 
majd Gárdonyi Sándorné, Dég polgár-
mestere mondott pohárköszöntőt.

Nádasdladány
A nádasdladányi Nádasdy-kastély tu-
risztikai és infrastrukturális fejlesztése 
projekt keretében teljesen felújítják a 
földszinti reprezentatív tereket, a Grófi 
Hálót és a Nádasdy-emlékszobát, ki-
szolgáló helyiségeket alakítanak ki a 
pincében, új kiállító- és múzeumpeda-
gógiai tereket alakítanak ki, valamint 
megújul a kastélytó és környezete is.
A projektindító rendezvényen  
dr. Vitályos Eszter államtitkár és Törő 
Gábor, országgyűlési képviselő átte-
kintést adott a nádasdladányi kastély-
fejlesztési projekt régióra gyakorolt 
hatásairól, majd Varga Tünde, Nádasd-
ladány polgármestere köszöntötte a 
megjelenteket.

Oroszlány - Majk
A Majki Kamalduli Remeteség turisz-
tikai célú fejlesztése II. ütemének ke-
retében elkezdődik a múzeumi célú 
cellaházak homlokzati fejlesztése és 
restaurálása, a templomtorony fejlesz-
tése és templomrom megelevenítése, a 
grotta kápolna felújítása, restaurálása, 
a kiszolgáló épület építése és jégverem 
felújítása, a mértani kert és tájképi kert 
megújítása.
Az alapkőletételi ünnepségen 
Czunyiné Dr. Bertalan Judit, a térség 
országgyűlési képviselője mutatta be a 
beruházást, ezt követően pedig Lazók 
Zoltán, Oroszlány polgármestere mon-
dott pohárköszöntőt.

Tata
A tatai Esterházy-kastély jelentős része 
felújításra kerül a projekt keretében. 
Megújul a kastélyegyüttes főépülete, 
valamint a kiskastély déli szárnya, rész-
legesen helyreállítják a belső udvart, a 
hátsó park vonatkozásában a faápolási 
munkákat elvégzik, a parkrész bizton-
ságosan bejárhatóvá válik. A kastélyban 
megvalósuló kiállítás interaktív for-
mában mutatja be az Esterházy család 
szerteágazó diplomáciai kapcsolatrend-
szerét, a házasságok fontosságát, illetve 
ezen keresztül a női főúri életformát. 
Az eredeti enteriőrökkel helyreállított, 

berendezett szobák megidézik a férfiak, 
nők és gyermekek életét a kastélyban. 
A gyerekek számára külön eszközök és 
kiállítási tartalom segítségével válik be-
fogadhatóvá a kastélyok világa.
A projektnyitón Bencsik János ország-
gyűlési képviselő áttekintést adott a fej-
lesztés pozitív hatásairól, Dr. Vitályos 
Eszter államtitkár pedig bemutatta a 
térség Európai Uniós és hazai források 
segítségével megvalósult projektjeit, és 
hazánk már megvalósult sikeres kas-
télyfejlesztéseit. Az alapkő ünnepélyes 
elhelyezése után Michl József, Tata 
polgármestere köszöntötte a vendége-
ket és mondott pohárköszöntőt.

TO
Fotó: Mazán Tibor



46

SZÉPIRODALOM

Reggel fél négykor csörgött a nagy ébresztőóra. Nem nyomtam le 
a kallantyút, mint máskor, hogy még tíz percet szunyókáljak a zu-
hanyzás és a reggeli kárára. Ez a nap más volt. Ünnep, izgalom, 
valami megfoghatatlan, áldásos állapot. 1989. december 28. Csü-
törtök.
Átzörgettem Ferinek, hogy ébresztő, itt az idő, kelni kell. Kávét dob-
tam fel a gázra, a négyszemélyes kotyogót, ugyanis ma nagyon hosz-
szú útra indultunk. Négyszáz kilométer, négyszáz stáció. Hazulról 
haza. Ez zakatolt az agyamban, ahogy egy gyors zuhannyal próbál-
tam megtisztulni, felkészíteni testemet, lelkemet a rám váró kereszt-
útra. Feri is kibújt a vackából, a kávéját szürcsölgette.
- Ne izgulj, – mondta, – minden rendben lesz! Tudod, hogy min-
den rendben lesz!
Feri jó barát, váltótársakként vezetjük a tésztagyár kamionját. Más-
fél éve együtt lakunk, már ezerszer hallotta a történetemet. Szavai 
mégsem nyugtattak meg, mert ez csak az én történetem, én élem 
meg nap, mint nap, minden keserűségével, reményével, elkeseredé-
sével, bizakodásával és félelemével együtt. Hogyan is érthetné?

xxx

A száraztésztával, liszttel és tojással megrakott kamion kelleme-
sen duruzsolt. Elhagytuk a falut, a Gyermely tábla tovasuhant az 
éjszakában. A falu másfél éve az otthonom, a munkám, a családom. 
Huszonnyolc év, három család, három élet, három sors. Feri és Gyer-
mely a legutóbbi, a harmadik.
Ahogy a kormánykereket tekergetve Budapest felé vettem az irányt, 
első otthonom, a nagyszalontai, városszéli kis családi ház képe je-
lent meg előttem, benne apám, anyám, a húgom Julika, és a második 
élet Marival, a feleségemmel, akit otthagytam egy piciny élettel a 
szíve alatt.

xxx

Már Budapesten túl zötyögött a kamion, a kátyús, hepehupás négye-
sen. A sok gödör visszarázott a mába, a havas, lucskos úton figyelni 
kellett, nem volt idő ábrándozni a múltról, és arról, lesz-e jövő?
Feri elszunyókált, hagytam aludni, majd Kenderesen cserélünk. Pi-
rospozsgás képe mindig felvidított, gyermeki ártatlansággal aludt 
– a szája széléről apró nyálcsepp gördült az állára. Béke – ez ju-
tott eszembe róla. Pedig nem volt béke, bennem másfél éve biztosan 
nem. Menni kell, menni haza, ahol a múltam, és remélem, a jövőm 
is van!
Mari a hetedik hónapban járt, amikor elhatároztam, hogy átmegyek 
a másik hazába. A nagy Kondukátor kitalálta ugyanis, hogy a ki-
csiny faluknak pusztulniuk kell, helyet adva hatalmas agrárcent-
rumoknak. Enni kell adni a sokat szenvedett román népnek! Pusz-
tuljanak a falvak, pusztuljanak a templomok, iskolák, kőkeresztek, 
temetők és házak, pusztuljon az erdélyi magyarság és németség. 
Meg is indokolta a cipész: ezzel 3%-kal nő a termőterület!
Összeírtak bennünket, akiknek nehézgépjárművekre volt jogosítvá-
nya. Mi leszünk a bulldózer-kommandó – mondta Radu, a párttit-

kár, nekünk jut a dicső feladat, hogy a múltat végképp eltöröljük.
Aznap este irtózatosan berúgtam a Fütyülősben. A nyolcadik cujka 
és sör után, a kocsma falát támasztva, öklendezve eldöntöttem: én 
ebben nem veszek, nem vehetek részt.

xxx

A szolnoki bevezető 
úton úgy zötykölő-
dött a kamion, hogy 
a fejem oda-vissza 
verődött, mint azon 
az estén apám po-
fonjaitól.
- Itt hagynád a Ma-
rit? Hiszen hama-
rosan szülni fog! 
Az a szerencsétlen 
gyerek – üvöltött 
velem – ne lássa 
az apját? Hát miféle 
ember vagy te?
Mari a kis lócán ült, 
lehajtott fejjel si-
mogatta domboro-
dó pocakját. Aztán 
csodakék szemeivel 
apámra nézett:
- Hadd menjen! Apu 
is tudja, hogy ma nem sok jó terem a mi fajtánknak ebben a francos 
országban, de nem kell már sokáig várni! Ez az átkozott ördög úgyis 
kiírja magát a történelemből, és akkor Jóska visszajöhet. Tudom, 
hogy visszajön. Addig kibírjuk valahogy.
Apám keze megállt a levegőben. Üres tekintettel bámulta a falon 
a Szent családot ábrázoló olajnyomatot. Anyám is besomfordált a 
szobába, kérges kezeit kötényébe törölgetve csak annyit mondott:
- Jóska jó gyerek. Ebben a szégyenben nem vehet részt, inkább soha 
többé ne lássam!
Mari hozzám lépett, megsimogatta a fejemet.
- Menj, és gyere vissza, ha eljön az ideje! Ha nem lehet, mi megyünk 
utánad.

xxx

Kenderesen, a híres-nevezetes Sport bisztrónál tartottunk pihenőt. 
Ahogy megálltam, Feri is magához tért. Haraptunk egyet, kávét it-
tunk, és indultunk is tovább. Átvette a helyemet, Ártándig ő vezet.
– És hogy van Istike? – kérdezte, miután elhelyezkedett az ülés-
ben. – Beszéltetek tegnap, ugye?
– Beszéltünk, igen – válaszoltam, – egészséges, és jó gyerek, 
csak nem akar megszólalni, pedig már kéne neki pötyörögni.
Magyarországról többször is próbáltam felhívni őket. Nem mond-

In memoriam Gelencsér Sándor „Róka”

Veér Károly:

Hazatérés
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hattam semmit, és ők sem. Valami kattant a telefonban. Mindenkit 
lehallgattak. Így aztán csak pénzt, és rövid üzeneteket küldtem haza. 
Jártak a tésztagyár autói, a nagy román vezér is szerette a spagettit, 
meg a magyar kockatésztát. A kereskedelmi kapcsolatok működtek, 
a kollégáim a küldeményeimet célba juttatták. Tudtam, hogy Mari-
nak nem kell nyomorogni, mindig akad annyi, ami pelenkára, ételre, 
megélhetésre kell.
Elszunnyadtam. Rettenetes álmom volt. Ilie, a szomszéd román fiú 
secus volt, és a baromfiudvar sarába taposta Mari arcát. Szőrös volt, 
akár egy medve, és fröcsögő nyállal üvöltözött: 
– Pusztulj, rühes magyar! Az átkozott férjed elárulta a hazáját! Tar-
togatok neki egy golyót a pisztolyomban, ha ide merészeli tolni a 
pofáját!
Istike, akkor már kamasz fiúként hátulról ráugrott, és püfölni kezd-

te a megvadult ro-
mánt. Ilie vigyo-
rogva hátranyúlt, 
és egy mozdulattal 
a sárba küldte. Ki-
biztosította a pisz-
tolyát, és a fiamra 
célzott, aki felkiál-
tott:
– Apa! Segíts!
Akkor Ilie arca 
hirtelen átváltozott 
Causescuéra, aki 
három napja a fal-
nál remegve, nem 
akarta tudomásul 
venni a népítéletet. 
Drága prémkabátjá-
ban nem hitt a sze-
mének… Géppisz-
tolyok… Lövések… 
A hirtelen fékezés-

től bevertem a fejemet, megállt a kamion.
– Na, Jóskám – mondta Feri, észre sem véve, hogy izzadságtól 
lucskosan, remegve ébredek, – Ártánd.
A határ. Megannyi kínlódás, ellenőrzés, hosszú várakozás, csúszó-
pénzek és rosszindulatú vámosok packázásai, de most sehol senki. 
A zabszem kihullott, tátott szájjal vettem tudomásul, hogy csak úgy, 
simán átértünk román területre. Van Isten!

xxx

A nagyváradi bevezető úton egy idős paraszt bácsi stoppolt.
– Hova, merre, bátyám?
– Nagyürögdre igyekszem.
– Mi is arra megyünk, ugorjon fel!
Géza bácsi beszerző körúton járt Váradon, de a húsbolt inkább csem-
peszaküzletnek tűnt, kampókkal a falon, így átstoppolt Magyaror-
szágra a nyitott határon, és egy kis szalonnával, hússal, kenyérrel, 
sörrel igyekezett haza.
– Vigyázzanak az úton – figyelmeztetett bennünket -, mert itt-ott 
besáncolta magát néhány secus, és válogatás nélkül lőnek minden 
autóra, főleg, ha magyar segélyszállítmány.
Géza bácsi Nagyürögdnél leszállt, már csak huszonöt kilométer volt 
hátra. Bár nyomtam a gázt, csak lassan akartak elmaradni a megtett 

utat jelző kövek. Huszonnégy, huszonhárom… Mi lesz, ha hazaé-
rek? Istike megismer-e?
Hogyan ismerhetne, hiszen sohasem látott! Én is csak egy homályos, 
fekete-fehér fotót kaptam, amin egy kisbaba van. Lehetne akárki, 
hiszen egyik csecsemő olyan, mint a másik. De tudtam, hogy azon 
a képen az én fiam van. Ezért a szívem fölött, a tárcámban őriztem. 
A papír lassan elfoszlott, a fényes felület megkopott a napi nézege-
téstől, a sok simogatástól.
Istike. Mari azt írta, hogy minden nap megmutatja neki a képemet, 
és mondogatja neki: ez itt az édesapád, aki nemsokára hazajön!
De mi lesz, ha eltaszít, ha idegenként tekint rám, és sírva, zokogva 
tiltakozik, hogy megérintsem? Akkor soha nem bocsáthatom meg 
magamnak, hogy elhagytam őket…
Istike. Vérem, fiam, jövőm, mindenségem. Jövök.

xxx

Még tizenkét kilométer. Alig, hogy átmentünk Inándon, az út menti 
bozótból géppisztolysorozat csapott le ránk. Gázt adtam, el innen! 
A halálos acélgolyók szerencsére csak a raktér ponyváját szaggat-
ták meg. Szóval igaz, amit a kisöreg mondott, a secu vadássza a 
segélyszállítmányokat. Hát még mindig űzött vad vagyok a saját ha-
zámban? Feri lebukott a műszerfal alá, és falfehér arccal bámulta a 
padlót.
A kamion a rossz úton, a nagy sebesség miatt ide-oda riszálta a há-
tulját, mint egy szépleány a pünkösdi forgatagban, de bírta a gyű-
rődést. Tízpercnyi száguldás után a fékre léptem, feltűnt a tábla: 
Salonta. Magyarul nem írták ki Arany János szülővárosának nevét, 
a nagy Kondukátor nem tűrte az ilyesmit. Feltűntek a házak,  még 
két kanyar. Megérkeztem. Váltótársam, még mindig remegve, kihá-
mozta magát a műszerfal alól, és leugrott a járműről.
– El ne mondd otthon, de behugyoztam – mondta remegő hangon.
Összekapartam az ülés mögé rakott nejlonszatyrokat, volt benne 
csoki, kismagnó és divatos kazetták a húgomnak, bikavér apámnak, 
farmernadrág Marikának, finom likőr anyámnak, meg persze egy 
nagy rúd téliszalámi.
Álltam a kiskaputól tíz méterre. Esetlenül lógtak kezemben a szaty-
rok. Csönd és sötétség honolt a házunkban. Nem vették észre, hogy 
megjöttünk? A kamion dörgő hangját száz méterről is hallani. El-
vitték őket? Bajuk esett? Vagy csak félnek? Ekkor kivágódott a kis-
kapu, és Julika röpült a karomba, majd apám, és anyám is elénk jött. 
– Hát hazatértél – mondta apám, és egy könnycsepp bújt elő a 
szeme sarkából, mint a búvópatak óvatos erecskéje, mely áttöri az 
utolsó akadályt is. – Isten hozott, fiam!
Anyám nem szólt semmit, csak az arcomat simogatta. Magamhoz 
öleltem, de a szemem a kiskaput leste. És ekkor feltűnt az én gyö-
nyörű párom, vastag kendőbe bugyolálva hozta a gyermekünket. 
Megállt, hosszan a szemembe nézett. Mint a Szent családos olajnyo-
mat a szoba falán. Mária, a kisded, és József is megérkezett…
Aztán minden elszabadult. Akár a búcsúban a körhintán, összefoly-
tak a dolgok. Könnyek, sírás, édes nyál – megannyi nedves tanú-
ságtétel –, nevetések, ölelések, elkapkodott szavak, zsoltáros, ál-
dott pillanatok.
Kibontakoztunk egymásból, és Mari felém nyújtotta a gyermeket. 
Istikét pont ilyennek képzeltem: pufók, kócos kis ördög. A szívem 
hevesen verni kezdett Most mi lesz? Aztán a baba otthonosan a ke-
zeim közé fészkelte magát. Nézte az arcomat, hosszan vizsgálgatott, 
majd életében először megszólalt:
– Apa…
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– A 13-as szerencsés számnak bizonyult a 
rendezvény napjaként? 
– 2018. április 13-án immár 3. alkalommal ren-
deztük meg az ország egyik legnagyobb pá-
lyaorientációs eseményének székesfehérvári 
programjait, így nem aggódtunk a babonás 
képzetek miatt. Mivel minden ötletünk meg-
valósult az iskolai szervezők és a Centrum 
jóvoltából, összességében inkább eredményes 
napnak mondanám azzal a szerencsével, hogy 
nemcsak megrendeltük a jó időt, de az meg is 
érkezett.

– A nyitó esemény a város főterén zajlott, 
több iskola együttműködésével. 
– Tavaly egy táncos flashmob megnyitóval 
készültünk, s annak remek fogadtatásán fel-
buzdulva idén is egy látványos produkcióval 
igyekeztek lenyűgözni Alba Regia polgárait a 
diákok. A Hunyadi Szakgimnázium mazso-
rett csoportja lépett fel először. Egy kreatív 
összerakó játékkal folytattuk: minden iskola 
tanulócsoportja a saját intézményéből indult 
el futva az Országalmához, egy szakképzési 
centrumos logó darabbal, majd ott találkozva 
összeállították a 4 x 4 m-es logót – Kulcsár Szil-
via főigazgató asszony tette le az első darabot, 
ezt követően a diákság mozaikozott. Így 330 
tanuló vett részt a megnyitón.

– A városban hány szakmai bemutató zajlott 
ezt követően? 

– Az iskolai helyi programok 18.00-22.00 óra 
között összesen 10 helyszínen 77 programmal 
zajlottak.

– Milyen látványosságokat tekinthettek meg 
a Széchenyi Szakgimnázium és Szakközépis-
kolában a műszaki pályák iránt érdeklődők? 
– 6 műhelyprojekten vehettek részt úgy, hogy 
kipróbálhattak technikákat, munkafolyama-
tokat. Megtanulhatták a látogatók a sakk-
figura esztergálás, az alumínium világítós 
kulcstartó készítés, a réz könyvjelző kialakítás 
fogásait. Legyárthatták saját féldecis fakupá-
jukat. Sakkozhattak egy csavarokból készített 
sakk-készlettel. Kipróbálhatták a ma még sok 
helyen kuriózumnak számító 3D nyomtatást 
és az android programozást, valamint az 
Óbudai Egyetem közreműködésével az ipari 
robotokat.
 
– Ennek megvalósításához igazi háttérmun-
ka és összefogás kellett. 
– Készült egy saját „Széchenyi Flappy” 
android játékunk és a látogatók könnyebb út-
baigazítását támogató „Térképes útvonalterv” 
programunk, amiket telefonjuk segítségével 
használhattak az ide érkezők. Hónapok óta 
dolgoztak a projektvezető kollégák és szak-
májuk, szaktárgyuk legügyesebb diákjai a 
munkadarabok és a technikák, anyagok, já-
tékok elkészítésén. Nagy volt az előkészület 
a diákönkormányzat részéről, ők is aktívan 

részt vettek a programok megtervezésében és 
kivitelezésében. 78 pedagógusunk és 89 tanu-
lónk segített az este folyamán. A legnagyobb 
nyomás idén is a gépműhelyre rakódott, kollé-
gáim óriási elszántsággal és kitartással állták 
a látogatók rohamát, és türelmes magyaráza-
tokkal népszerűsítették szakmájukat. Ezúton 
is szeretném megköszönni mindenkinek oda-
adó munkáját.

– Összességében hány látogatót fogadtak? 
– Az este folyamán 576 látogatója volt isko-
lánknak, mely a Szakképzési Centrum iskolái 
közül a legmagasabb részvételi számot jelen-
tette – úgy tűnik, őrizzük ezt a már hároméves 
hagyományt.
 
– A Székesfehérvári SZC Széchenyi István 
Műszaki Szakgimnáziuma és Szakközépis-
kolája a régió, sőt a Dunántúl egyik megha-
tározó intézménye a gépészet, elektronika 
és informatika képzések területén. A pálya-
orientációs nap sikere mit tud hozzátenni az 
iskola presztízséhez? 
– Dominó Csaba igazgató úr vezetésével közel 
110 dolgozóval és 1100 tanulóval a jövőben is a 
minőségi és versenyképes képzések biztosítá-
sára törekszünk, ebben segítenek a Szakmák 
Éjszakájához és az EU Szakképzési Héthez 
hasonló programok, hiszen ekkor lehet a ku-
lisszák mögé jobban betekinteni. Napi kapcso-
latunk van közel 40 céggel, akik előszeretettel 
alkalmazzák tanulóinkat már a nyári gyakor-
latokon, illetve a végzettségük megszerzése 
után, úgyhogy hamar leképződik: érdemes 
hozzánk jelentkezni. Nemcsak színes a palet-
tánk, de biztos megélhetést és jövőt kínál.
 
– Mi a közeljövő újabb kihívása a Széchenyi 
számára? 
– A közeljövőben legnagyobb feladat az OKJ-s, 
a közép- és emelt szintű érettségi vizsgák le-
bonyolítása, hiszen közel 750 vizsgázó méret-
teti meg magát május és június hónapokban. 
De természetesen nyáron sem áll meg az élet, 
ha csak a már említett szakmai gyakorlatok 
megszervezésére gondolok akár itt az iskola 
falai közt, vagy a székesfehérvári és környék-
beli vállalkozóknál, nagyipari cégeknél. 2018 
őszére pedig egy öregdiák találkozót szeret-
nénk megszervezni szakmai konferenciával 
összekötve.

Dr. Göde Andrea

Ha április, akkor Szakmák Éjszakája program országszerte annak érdekében, hogy az általános iskolások és szüleik 
minél jobban megismerhessék jövőbeli iskolájukat, hivatásukat. A megyeszékhely legnagyobb intézményegyüttese, a 
Székesfehérvári Szakképzési Centrum, illetve 10 iskolája szervezett programokat az eseményre. Horváth Lajos Zoltán, a 
Széchenyi Szakgimnázium igazgatóhelyettese fogta össze főszervezőként az eseményeket – vele beszélgettünk. 

Színes a székesfehérvári szakképzési kínálat

Projektről projektre a Széchenyiben



megÚjul a széchenyi strand
Balatonfüred -170 milliós európai uniós támo-
gatásból, két ütemben modernizálják a Füred 

Kemping területén lévő, bárki által látogatható 
strandot. A fejlesztés révén prémium minőségű 
szolgáltatásokat alakítanak ki a sportos és gyer-
mekbarát strandon.

dunai turizmus
Komárom – Második alkalommal szervezte 
meg a Duna-konferenciát a Rába-Duna-Vág 

ETT a Monostori Erődben. A rendezvényen a du-
nai Limes szakaszainak világörökségi helyszínné 
nyilvánítására beadott pályázat részleteivel és 
annak lehetséges gazdasági hatásaival, a ré-
giók összekapcsolásának lehetőségeivel, illetve 
a Duna stratégiával ismerkedhettek meg köze-
lebbről az érdeklődők.

Új díszpolgár
Dunaújváros - Jakabné Józsa Klára nyu-
galmazott pedagógus, a Móricz iskola korábbi 
igazgatója kapta idén a Dunaújváros Díszpol-
gára címet. Az elismerést Dunaújváros város-
sá nyilvánításának 67. évfordulója alkalmából 
szervezett ünnepségen adta át Cserna Gábor 
polgármester.
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Iskoláit Csíkszeredán, Marosvásárhe-
lyen és Kolozsváron járta, ahol rendkí-
vül erős hazafias nevelést kaptak a diá-
kok. A II. világháború végén 16 évesen 
Magyarországra szökött. Debrecenben 
lett népi kollégista, majd az újjászerve-
ződő néphadsereg kultúrtisztjeként a 
tatai laktanyában kezdett el dolgozni. 
A honvédségtől a koncepciós perek 
idején eltávolították, így sokrétű mű-
vészeti tehetségéből kezdett megélni, 
néptánccsoportot vezetett, moziplaká-
tokat festett, kirakatrendezőként dol-
gozott. 40 évesen egy hazalátogatáskor 
rátalált gyermekkori faragásaira, s ez 
olyan mélyen érintette, hogy azonnal 
bizonyossá vált benne: az ő dolga a 
világban a faragás. Az Országos Nép-
művészeti Egyesületben a fafaragó 
tagozat vezetője lett, táborokat szerve-
zett, és minden korosztálynak tanította 
a mesterséget. Önálló kiállításai voltak 
a megye több városában, Budapesten, 
s külföldre is elvitte kultúránk jó hírét, 
bemutatkozott alkotásaival Németor-
szágban, Hollandiában és Finnország-
ban. A Kuny Domokos Múzeumban 
nagy sikerrel mutattak be a 80. szüle-

tésnapja alkalmából egy kiállítást.
Tatán Cs. Kiss Ernő több köztéri al-
kotását megcsodálhatjuk: az Öreg-tó 
partján az 1956-os kopjafát, a Fenyő 
téri emlékoszlopot, a Geológiai Múzem 
bejáratának a székely, illetve a mester 
teóriája szerinti magyar kapuját. Az 
utóbbi években a szakralitás felé for-
dult, ennek bizonyítéka többek között 
a Kapucinus Templom oltára, szen-
télyszéke, Szent Erzsébet és Szent Imre 
szobrai, és a Szent Korona oltár.
Fafaragó művészként a népi fafaragás 
hagyományának őrzéséért, a népi kul-
túra népszerűsítése terén kifejtett tevé-
kenysége elismeréseképpen Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
1998-ban Tata Városáért kitüntetésben 
részesítette. Ezt követően Tata Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 
2009-ben kiemelkedő fafaragó művészi 
tevékenységéért, Tata művészeti életé-
ben való több évtizedes, meghatározó 
jelentőségű szerepvállalásáért, a város 
művészeti értékeinek gazdagításáért 
Tata Város Zsigmond Király díjában ré-
szesítette Cs. Kiss Ernőt.

tárnay

Cs. Kiss Ernő 1929-ben, nagypéntek éjjelén született Csíkjenőfalván, a 
Kárpátok és a Hargita közti kis székely faluban. Az ott élő székelység 
élő hagyományát, a faluközösség összetartó erejét egész életére kiható 
örökségként őrizte, művészete ebből táplálkozott.

Elment a népi fafaragás mestere

Elhunyt Cs. Kiss Ernő 
tatai fafaragó művész
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– Kézilabdakapusként kerültél a kicsiny 
szigetországba, Máltára. Hogy alakult 
előtte a hazai pályafutásod?
– 1983-ban születtem Tatabányán, itt végez-
tem az iskoláimat is, és a kézilabda utánpót-
lás-neveléséről híres Kodály iskolában kezd-
tem el sportolni. Játszottam serdülőként és 
ifiként az akkor Carbonex KC névre hallgató 
tatabányai csapatban, majd 2004-ben Tar-
jánba igazoltam, ahol a harmadik vonalban 
húztam le hét évet. 2011-ben a Dunakeszi, 
majd 2012-ben a Dunaharaszti csapat kapu-
sa voltam. 29 évesen jöttem Máltára, és be-
kapcsolódtam az itteni kézilabda életbe.

– Milyen a máltai kézilabda?
– Szerintem nagyjából a magyar NB II-nek 
felel meg. Öt első osztályú klub van, a má-
sodik ligában pedig nyolc csapat szerepel, 
de ez inkább afféle tartalékbajnokságnak 
számít. Gyakorlatilag mindenki amatőr, a 
játékosok és az edzők is munka, vagy tanu-
lás után járnak edzésre és meccsekre.

– Öt éve vagy Máltán, és ma is játszol. Mi-
lyen eredményekkel?
– Az öt év alatt öt különböző csapatban ját-
szottam, ebből három első, kettő pedig má-
sodosztályú. Mindkét ligában bajnokcsapat 
tagja voltam, a legnagyobb sikert tavaly, az 
Aloysians Prominent-tel arattam: megnyer-

tünk minden létező – négy ilyen van Máltán 
– trófeát egy éven belül.

– Elégedett vagy a pályafutásoddal?
– Amennyire a tehetségemből telt, elégedett 
vagyok. Az volt az álmom, hogy játsszak az 
Európa Kupában, és hogy külföldön bajnok 
legyek. Otthon esélyem se lett volna erre, 
mondjuk Tatabányán, Veszprémben, vagy 
Szegeden. Így viszont máltai bajnokként 
végre játszhattam az EHF Kupában, igaz a 
görög Szaloniki oda-vissza alaposan elpáholt 
bennünket, és így csak egy kört mehettünk. 
Itthon egy laza 34:17, odakint pedig 35:16 lett 
az eredmény, de nekünk – és nekem - már a 
részvétel is óriási dolognak számított.

– Közben edzői képesítést is szereztél, 
dolgozol is trénerként, és bekapcsolódtál 
a máltai szövetség munkájába is. Kikkel 
foglalkozol?
– Férfi és női felnőtt és utánpótlás csapato-
kat is treníroztam, 2016-ban pedig rám bíz-
ták a nemzeti csapat kapusedzői posztját. A 
szövetségen belül jelenleg az itteni strand-
kézilabda felvirágoztatásán dolgozom, har-
madmagammal szervezem a bajnokságot. 

– Gondolom te is munka mellett foglalko-
zol a sporttal.
– Igen, napközben dolgozom egy csomagoló 

cégnél, és esténként foglalkozom a sport-
tal. Közben megnősültem, feleségemmel, 
Kittivel Birkirkarában bérelünk egy lakást. 
A nejem veszprémi születésű, most már 
inkább odalátogatunk haza. Előbb-utóbb 
tervezzük a hazatérést. A sportban megta-
láltam ugyan itt a számításaimat, viszont 
Máltán az életben nagyon nehéz előrelépni 
úgy, hogy külföldi vagy. Persze latba esik az 
itt kialakított jó kapcsolatrendszerem, be-
szélem az angolt, EHF edzői papírom van, 
és szeretnék a sportban maradni valahogy. 
A családalapításon is gondolkodunk, nejem 
egy tündér, biztosan vele képzelem az éle-
temet. Azaz még semmi sem biztos, majd 
meglátjuk, mit hoz a jövő!

– Miért kezdtél el írni?
– Nem tudom, ez hogy jött, talán tudat alatt 
apám példája lebegett. Egyszer csak kitalál-
tam, hogy én írni akarok. Tavaly megcsinál-
tam a weblapot, azóta működtetem. Inter-
júkat szoktam írni kézisekkel, azt nagyon 
szeretem. Csináltam cikket például Kocsis 
Böbével, Farkas Andival, aztán Dragan 
Dukic-csal, aki Pick Szeged edzője volt. 
Kaptam interjút Kim Rasmussentől, Car-
los Ortegától, és Sabaté mestertől is. Lesz 
munkám tehát bőven, amíg a kézilabda ösz-
szes nagyságát meginterjúvolom!

Veér

Alig egy éve, hogy elbúcsúztunk magazinunk korábbi sportújságírójától, Süle Károlytól, aki életének 60. évében hunyt el. 
Nem gondoltuk volna, hogy a Süle név szerzőként ilyen hamar visszatér a lapba, ám néhai kollégánk Máltán élő, dol-
gozó és sportoló fia, Ádám, továbbviszi az atyai örökséget: kézilabdás interjúkat kezdett írni weblapján, a thejumpshot.
com-on, melyek közül felajánlotta a Regio Regiának a Közép-Dunántúlt érintő cikkeket. Hiába, nem esik messze az alma 
a fájától.

Az alma nem esik messze…

A máltai lovag: Süle Ádám






