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Sikeres évadot zártak
A színigazgató egy kis statisztikával kezd-
te tájékoztatóját: a színház 6 felnőtt és 10 
gyerekbemutatót tartott, 10%-kal növeke-
dett a bérletek száma, az összes nézőszám 
több mint 5000 fővel nőtt, az átlagos láto-
gatottság pedig 92% volt. Művészszínházi 
igényességgel választottak minden műfaj-
ból - dráma, vígjáték, tragédia -, és talán 
ennek köszönhető, hogy egyre többen jár-
nak a Jászai Mari Színházba. Az előadások 
színvonalát jól mutatja, hogy az M5 csa-
tornán folyamatosan láthatóak a színház 
előadásai: Rokonok, Édes Anna, Tartuffe, 
Imposztor.

Megtudhattuk azt is, hogy kiemelt prog-
ramot szerveztek szociálisan hátrányos 
helyzetű általános és középiskolásoknak, 
melyet a Kerekasztal Színházi Nevelési 
Társulással közösen valósítottak meg. A 
táncházi nevelési program keretében pedig 
először hirdették meg a Tánc2018 bérletet, 
mely három vendégtársulat produkcióját 
tartalmazza. Szintén idén először indítot-
tak - az Antré-estek sorozatban, „Így sze-
rettek ők” címmel - felolvasóesteket, ahol 
magyar írók és költők szerelmi életébe 
nyerhettek bepillantást a nézők.
 
A negyedik MostFesztet - talán a legjobban 
várt eseményt - is értékelte a színigazgató. 
Több mint 50 alkotásból választották ki a 
9 versenydarabot Magyarországról és a 
határon túlról. A nagy érdeklődést a 98%-
os telítettség is mutatja. A szakmai és a 
közönségzsűri egyhangúan Rába Roland: 
Leszámolás velem című monodrámáját 
ítélte a legjobbnak, Nagy Dániel Viktor elő-
adásában. 

Az 2018/2019-es évad tervei, 
bemutatói
Némi rossz hírrel kezdte a jövő évi prog-
ramok ismertetését Crespo Rodrigo: a bér-
let és jegyárak sajnos 7-10%-kal emelkedni 
fognak. Az érdeklődés szerencsére egyre 
nagyobb a bérletek iránt, ezért új bérlethá-
zat is nyitnak, melyet Margittai Ágiról ne-
veznek majd el. 

A vezetőség évről évre arra is nagy gondot 
fordít, hogy mindenkinek lehetővé tegye a 
színházi élményt, ezért a siket és nagyot-
halló, vak és gyengénlátó, valamint moz-
gássérült nézők számára továbbra is bizto-
sítja a speciális feltételeket.

A színház vezetője a tervezett darabok is-
mertetése előtt bemutatta a társulat két új fi-
atal tagját: Szakács Hajnalkát és Figeczky 
Bencét, majd színészeiről így nyilatkozott:
„Az évad megtervezésénél nagyon sok mindent 
figyelembe kell venni, de tulajdonképpen elké-
nyeztetett helyzetben vagyunk, mert egy olyan 
társulattal dolgozunk, amely képes megvalósíta-
ni magas színvonalon azt a műfaji sokszínűsé-
get, ami jellemző a Jászai előadásaira.”

Az igazgató szavait igazolja az új gyerek-
műsor is: 12 bemutatót terveznek, mese-
játék, népmese, vizuális mozgásszínház, 
táncjáték musical és verses játék formájá-
ban. Az új repertoárban 6 új felnőtt bemu-
tató is szerepel: zenés komédia, dráma, tra-
gédia és vígjáték.

A sajtótájékoztatón négy rendező is bemu-
tatta új darabjait. Guelnimo Sándor két 
művet állít színpadra: a Vadászjelenetek 
Alsó-Bajorországból – a Mi osztályunk 

szellemiségét folytatva - egy újabb társa-
dalmi-történelmi dráma, mely a II. világ-
háború után játszódik egy bajor faluban, 
és arra keresi a választ, hogy milyen hatása 
van a gyűlölködésnek, a félelemnek és az 
intolarenciának egy közösség életére. A 
Kutya különös esete az éjszakában pedig 
egy detektív történet, melyben egy autista 
kamasz fiú egy bűneset nyomozása során 
fedezi fel saját magát, a családját, az életet, 
és kinyílik előtte a világ. Lélekmelengető 
sztori, családi színház, de a fiatalokat is 
szeretnék ezzel megcélozni.  

Szikszai Rémusz rendezi Shakespeare 
Machbeth-jét. A sokszereplős darab a 11 
fős társulatra van szabva, így a színészek 
több szerepet is játszanak majd. Vendég-
ként a főszerepet Nagy Pál Gábor alakítja. 
Megyeri Zoltán rendezőként először mu-
tatkozik be Tatabányán. Az Anconai sze-
relmesek című, nagy sikerű zenés vígjá-
tékot állítja színpadra, melynek eddig 20 
bemutatója volt Magyarországon. A mű a 
legnagyobb tévedés- és csel-vígjátékírók 
szintjét idézi, és nem maradhatnak el a 70-
es évek nagy örökzöld slágerei sem. 
Tapasztó Ernő - az aradi Kamaraszínház 
vezetője - egy másik szatírát vállalt fel: 
Hrasek, avagy Svejk a Kehelyben címmel. 
Az eredeti történetet átírva, időben kitá-
gítva, nagyon sok hrabali szöveget fel-
használva az előadás végig fog vonulni 
az egész 20. századon, aktualizálva 100 év 
történelmét. A zenének itt is nagy szerepe 
lesz, az évszázad korhű dalai végigkísérik 
a darabot. A teljes társulat szerepel, min-
denki több alakot formál meg.

Dévényi Zsófia

Crespo Rodrigo a tatabányai Jászai Mari Színház igazgatója májusi sajtótájékoztatóján értékelte az elmúlt évadot, és 
bemutatta a 2018/2019-es repertoárt.  Az új szezon darabjait, a múlt évhez hasonlóan, ismét széles műfaji palettáról 
válogatták - a zenés vígjátéktól a tragédiáig -, törekedve a folyamatos újdonságkeresésre, és reflektálva a jelenkor 
problémáira. A hat új felnőtt és 12 gyerekbemutató a legszélesebb korosztályi igényeket elégíti ki. 

A záróévad szellemiségét folytatják a következő évben is a Jászaiban

Évértékelő és a jövő évi műsor 
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Profi diagnosztika - hatékony javítás  16. oldal

A tatabányai székhelyű, országos ügyfélkörű Bus & Truck Terminál 
Kft. a haszongépjárművek műszeres diagnosztikai és javító szervize 
egyedülálló lehetőségeket nyújt partnereinek – tudtuk meg Rédei 
László ügyvezető igazgatótól.

Csákvár fejlesztési lázban ég  31. oldal

Folyamatosan figyelemmel kísértük Csákvár fejlődését, fej-
lesztési lehetőségeit. Lassan, sok munkával készülő pályázatok, 
rengeteg előkészítő munka, majd hosszú várakozás a döntésre. 
Most végre Illés Szabolcs, polgármester arról számolhatott be, 
mikor és milyen projektek indultak a napokban, hetekben. Lát-
ványos eredményekre számíthatunk a nyár végén, de még inkább 
az őszi hónapokban.

EB Hungary Invest Kft.   20.oldal

A tatabányai Tulipános Ház felújítását, restaurálását a budapesti 
székhelyű EB Hungary Invest Kft. végzi, mely számos referenci-
ával rendelkezik különböző műemléképületek helyreállításában. 
A cég történetéről, munkáikról és a tatabányai beruházásról 
beszélgettünk Erdei Z. József ügyvezető – tulajdonossal.

Jól prosperál a vízi élménypark  26. oldal

Idén nagyon korán beköszöntött a nyár, már áprilisban komoly 
melegek voltak, hogy aztán ez a korai kánikula átadja helyét egy 
csapadékosabb időjárásnak. Balatonkenese életében ez azt jelen-
tette, hogy a szokásosnál előbb megjelentek a telektulajdonosok, 
sőt a hétvégéken feltűntek a jó időjárást kihasználó első turisták is 
– tudtuk meg Tömör István polgármestertől.

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

ÖNKORMÁNYZAT
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Mert kell egy csapat
Lapzártakor éppen a labdarúgó VB nyolcad-döntői zajlanak 
– sajnos a magyar válogatott most sem lehet ott a legjobbak 
között, és hazánkat két ifjú ember képviselte éppen a Közép-
Dunántúlról, ők kísérték be kézen fogva a nagyokat a pályá-
ra -, és az ember csak kapkodja a fejét. Alapos csillaghullás 
zajlik a szemünk előtt.
Világsztárok, agyon ajnározott játékosok csapatai hullottak 
el az eddigi küzdelmek során. Ki gondolta volna, hogy a len-
gyelek a kivételes tehetségű Lewandowskival, vagy a néme-
tek Kroossal, Müllerrel a soraikban már a csoportmeccseken 
elbúcsúznak?
És ezután következett a java! Messi Argentinája, Christiano 
Ronaldo Portugáliája, vagy éppen Iniesta Spanyolországa 
rögtön, az első egyenes kieséses meccsen kudarcot vallott, 
és utazhatott haza. Bizony rájár a rúd a sztárokra.
Ugyanakkor a masszív, csapatjátékra, és nem primadon-
nákra építő Franciaország, Uruguay, Horvátország, Orosz-
ország és Brazília eddig biztosan menetelnek a végső cél, a 
világbajnoki cím felé.
Kell egy csapat, mondta Minarik Ede, és mennyire igaza volt! 
Mert azok a településeink, azok a cégeink, szervezeteink és 
intézményeink fejlődnek igazán – bár kisebb-nagyobb buk-
tatók mindenki életében vannak -, amelyek az összefogásra, 
a csapatjátékra, az egymásba kapaszkodásra építenek.
Meglehet, és meg is kell találni mindenkinek a helyét képes-
ségei, érdemei szerint ezekben a csapatokban. Persze kell a 
jó irányító, akár több is, de egységben az erő, nem pedig a 
széthúzásban, az önzésben. Ha levetjük a sztárallűröket – 
amint mostani lapszámunk interjúalanyai is teszik -, szép 
jövő, és világbajnoki cím várhat ezekre a közösségekre, cé-
gekre.
Ehhez kíván kitartást, erőt és bátorságot, valamint ezen túl 
szép, kellemes nyarat kollégái nevében is:

Veér Károly
főszerkesztő

KINCSKERESŐ



6

AJÁNLÓ

Popovics György, a Megyei Közgyűlés 
elnöke ünnepi beszédében kiemelte, me-
gyénkben sok átlag felett teljesítő vállalat, 
vállalkozó tevékenykedik, így nehéz ki-
választani a kiválóak közül éppen azt az 
egyet, melyet kategóriánként elismernek. 
„Önök azt az üzenetet közvetítik az itt élők szá-
mára, hogy szorgalommal, kitartó munkával, 
szakmai alázattal, elhivatottsággal és verseny-
szellemmel kimagasló sikereket lehet elérni” - 
fordult a díjazottak felé.

Dr. Völner Pál államtitkár is az identi-
tás fontosságáról beszélt köszöntőjében, 
Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő pedig a 3 százalék alatti megyei 
munkanélküliségi rátát emelte ki mon-
dandójában. Bencsik János országgyűlési 
képviselő szerint jól teszi egy megyei kö-
zösség, ha tudomásul veszi, hogy része a 
globális gazdaságnak, de gazdasága önálló 
életet is tud élni.

A köszöntőket követően Dr. Bitay Márton 
Örs, az Agrárminisztérium államtitkára a 
Magyar agrárium jövőképe címmel tartott 
előadást, melyben elhangzott, hogy a valós 
gazdasági teljesítményekhez elengedhetet-
len a megfelelő gazdasági környezet, me-
lyért a kormány felel. „Az ország, a megye 
sikere azonban nem csak a kormány, hanem a 

helyi gazdálkodók teljesítményének eredménye 
is” - hangsúlyozta.

Az ünnepség Kárpát Csaba, a Komárom-
Esztergom Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara általános alelnökének zárszavával 
ért véget, aki kiemelte, a díjazottak a jók 
között a legjobbak, a díj pedig további fel-
adatokat ró rájuk, hiszen most még inkább 
a figyelem középpontjába kerül tevékeny-
ségük.

A Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat 2004-ben alapította meg négy ka-
tegóriában a megye gazdaságáért kitüntető 
címet, ami az együttműködő gazdasági ér-
dekképviseletek javaslatára 2016-ban nyolc 
kategóriára, plusz különdíjra bővült. Szu-
nyogh László bronz emlékplakettjével és 
oklevéllel a 2017. év teljesítménye alapján 
a következőket ismerte el a közgyűlés, a 
szakmai zsűri javaslata alapján:

Életműdíj: 
Katzenbach Ádám kézműves, aranykoszo-
rús gépihurkoló mester (Tatabánya)

Komárom-Esztergom megye 
egyéni vállalkozója: 
Szabó-Rácz István autóipari vállalkozó 
(Dorog)

Komárom-Esztergom megye 
középvállalkozása: 
Prenker-Ker Kft. (Nyergesújfalu)

Komárom-Esztergom megye 
kisvállalkozása: 
Gottwald Kft., vendéglátó, szállásadó, 
üzemi étkeztető családi vállalkozás (Tata)

Komárom-Esztergom megye 
nagyvállalkozása: 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., 
abroncsgyár

Komárom-Esztergom megye 
szakképző intézménye: 
Szent Borbála Kórház

Komárom-Esztergom megye kézművese:
Varga-Zábráczky Dóra divattervező 
(Tatabánya)

Komárom-Esztergom megye 
agrárvállalkozója: 
Kovács Károly (Mocsa)

Különdíj: 
Oroszlányi Tudományos és 
Technológiai Park

Átlagon felüli teljesítményt nyújtó vállalkozásokat, illetve egy intézményt és egy ipari parkot tüntettek ki a legrangosabb 
megyei elismeréssel: a Megye Gazdaságáért Díjjal. Idén nyolc kategóriában hirdettek eredményt, és különdíjat is meg-
szavazott a megyei közgyűlés, valamint a testületet segítő szakmai zsűri. Michl József, Tata város polgármestere az im-
pozáns Piarista Rendházban köszöntötte a helyi gazdaság és közélet prominens szereplőit, akik a legjelentősebb megyei 
kitüntető címek átadására gyűltek össze Tatán.

Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért díjátadó

A jók között a legjobbakat díjazták

A meghívott vendégek és a díjazottak

Popovics György, a Megyei Közgyűlés elnöke
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Bokrétás Campus 

A szerkezetkész állapotot megünneplő bokréta díszeleg már a székesfehérvá-
ri Campus Sétány beruházás jobboldali épületének tetején. A 199 társasházi 
okosotthon egyedi kialakítású, a leendő tulajdonosok választhatnak a földszinti 
kertkapcsolatos, az emeleti teraszos, vagy a penthouse panorámás lakások kö-
zött.

Dr. GöDe AnDreA

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

Pápa
A XXII. Pápai Agrárexpo az a nagy ha-
gyományú komplex szakmai rendezvény, 
amely családias környezetben mutatja be 
a mezőgazdasági szektor minden szak-
mai és szórakoztató elemét.

Cikkünk a 11. oldalon

Gyermely
1,7 Mrd Ft-os beruházás a Gyermelyi 
Tojás Kft.-nél. A legmagasabb minőségi 
követelményeknek is megfelelő korszerű 
takarmányüzem évi 60.000 tonna keve-
réktakarmány gyártására alkalmas. 

Cikkünk a 13. oldalon

„. Amikor először hazautaztam, megtanultam jobban értékelni Magyarországot, mint eddig. Mert 
olyan dolgokat tapasztalok meg Marokkóban, ami nálunk másképp működik, egy kicsit jobban, és 
egy kicsit összeszedettebb az egész országunk.”

Hoffmann szilárd
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– Honnan indult a karrierje, és miként ju-
tott el a jelenlegi, a Bridgestone-nál betöl-
tött pozícióig?
– A Pécsi Tudományegyetemen szereztem 
okleveles közgazdász, majd jogi végzett-
séget. Tanulmányaim során elvégeztem a 
Cranfield University School of Management 
vállalatirányítási programját is. Pályafutáso-
mat még az egyetem utolsó évében a CIBA 
Vision-nél kezdtem, mint junior kontroller. 
Több mint tíz éven át dolgoztam a PCC AFT 
Europe Kft.-nél, ahol előbb kontrolleri felada-
tokat láttam el, később az értékesítés és a HR 
tevékenységek koordinációjáért, majd pedig 
az egész operációért feleltem, 2008-tól pedig 
a vállalat ügyvezető igazgatói pozícióját töl-
töttem be. 2012-től az Alcoa vállalatcsoport 
egri kovácsoló üzemének ügyvezető igazga-
tója voltam. 2017. január elsejétől irányítom a 
Bridgestone tatabányai abroncsgyárát.

– Hogyan látják és fogadták el Önt egy ti-
pikusan férfias iparágban vezetőként az 
"erősebb nem" képviselői?
– Először talán kétkedve, mert amikor új 
dologgal találkozunk, természetes embe-

ri reakció, hogy szkeptikusan reagálunk. 
Számomra ezért természetes, hogy vannak, 
akik kétkedve fogadják, amikor egy nőt ne-
veznek ki felsővezetői pozícióba, különösen 
egy iparvállalat élére. Ez a jelenség Magyar-
országon még tetten érhető. Ennek ellenére 
azonban azt tapasztalom, hogy ha a vezető 
kitartóan azokra az alapvető fontosságú 
dolgokra (a stratégiára, az üzlet és az em-
berek fejlesztésére, valamint a vevők egyre 
jobb kiszolgálására) fókuszál, amelyek a 
céget a helyes irányba viszik, folyamatosan 
fejlesztik, akkor az egyén nézőpontja foko-
zatosan megváltozik és elkezd valóban csak 
vezetőként tekinteni a vezetőre, függetlenül 
attól, hogy az férfi vagy nő. 

– Amint egyre több nő kerül vezetői pozíci-
óba, egyre szélesebb lesz a női vezetők elfo-
gadottsága, és egyre többen értik majd meg, 
hogy a nők jelenléte a vezetésben, legyen 
szó akár a közéletről, vagy a gazdaságról, 
egy pozitív társadalmi folyamat. Magyaror-
szágon ennek felismerése már elindult, de 
talán még nem elég előrehaladott. Számom-
ra ezen a területen nagy segítség volt a mul-

tinacionális cégeknél szerzett tapasztalat, 
ahol a felsővezetőiket már nem elsősorban 
nemük, hanem képességeik és eredményeik 
alapján ítélik meg.

– Milyen típusú vezetőnek tartja magát, 
milyen a kapcsolata a kollégáival, illetve 
a vállalatcsoport vezetőivel?
– Azt gondolom, hogy határozott, követ-
kezetes és céltudatos vezető vagyok, aki 
mindenkivel jó kapcsolatra törekszik. A 
Bridgestone minket konkrét célok teljesíté-
sével bízott meg, én pedig az első számú fe-
lelőse vagyok annak, hogy ezeket a célokat 
a kitűzött határidőre elérjük. Ahhoz hogy ez 
megvalósuljon, minden kollégámtól három 
dolgot, őszinteséget, lojalitást és szabály-
követést kérek, és én magam is ezt adom, 
amikor mondjuk egy teamben nem vezető, 
hanem támogató csapattag vagyok. Hiszem, 
hogy ha egy vezető ebben következetes, ak-
kor a szervezet elkezd a célokért közösen 
tenni akaró és tenni képes csapatként mű-
ködni, én pedig elhivatott és szenvedélyes 
csapatjátékos vagyok.

A külső szemlélő azt láthatja, hogy Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. alelnöke és ügyvezető igaz-
gatója egy csinos, törékeny jelenség. Beszélgetésünk közben azonban kiderült, hogy az esztétikus, vonzó külső nagyon 
is céltudatos és határozott személyiséget takar, aki biztos kézzel kormányozza a Bridgestone – legnagyobb részt férfi 
„tengerészek” által működtetett – hajóját.

Női vezetők a Közép-Dunántúlon

Topolcsik Melinda – 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.
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– Honnan indult, és hová jutott a 
Bridgestone Tatabányán az elmúlt évek-
ben? Milyen fejlesztéseket hajtottak végre 
ez alatt a 10 év alatt a gyárban?
– Talán nem túlzás, ha azt állítom, hogy a 
nulláról indultunk és 10-12 év alatt az egyik 
legmodernebb és legdinamikusabban fejlő-
dő Bridgestone gyárat építettük fel itt, Tata-
bánya és Környe között. Ahhoz persze, hogy 
ez megvalósulhasson, nélkülözhetetlen volt 
a Bridgestone Csoport, a világ legnagyobb 
gumiabroncs- és gumitermék-gyártó válla-
latának döntése, tőkeereje és technológiája.

– Első gyárunk, melynek építése 2006-ban 
vette kezdetét, éppen 10 éve kezdte meg a 
termelést. Ennek különlegessége az, hogy 
teljesen automatizált gyártástechnológiát, 
az úgynevezett BIRD-et használja, mely 
teljesen automatikusan képes elvégezni az 
abroncsgyártás minden lépését, az alkat-
részektől kezdve, az oldalfalépítésen és a 
futófelület elkészítésén át egészen a kész 
abroncs vulkanizálásáig. Ezzel a techno-
lógiával a tatabányai üzem jobb minőségű 
abroncsokkal képes kiszolgálni nemzetkö-
zi ügyfeleit. A BIRD legfontosabb előnye 
az, hogy gyors méretváltást tesz lehetővé a 
gyártás folyamán. A tatabányai üzem gépe-
in egyszerre akár 128 különböző méretben 
is készülhetnek abroncsok, 15”-22” közötti 
mérettartományban. A BIRD gépsort mind-

össze három üzemében alkalmazza vállala-
tunk: a japán Hikone városban, a mexikói 
Monterrey-ben, valamint Európában csak 
nálunk, itt a tatabányai üzemben. 

– Vállalatunk magyarországi történetében a 
következő fontos mérföldkő az volt, amikor 
2012-ben stratégiai partneri együttműkö-
dést kötöttünk a Magyar Kormánnyal. Ezt 
követően 2013-ban elkezdtünk egy nagysza-
bású fejlesztési programot, mely 2020-ban 
fejeződik majd be. A program keretében 85 
milliárd forint értékű beruházást valósí-
tunk meg tatabányai gyárunkban. Ennek 
keretében, az első, 47.200 m2-es gyár mögé 
egy új, 97.200 m2-es csarnok épült, mellyel 
az üzem alapterülete több mint háromszo-
rosára, 144.400 m2-re bővült. Az új gyáregy-
ségbe pedig ismét, nemzetközi szinten is a 
legkorszerűbb gyártástechnológiát telepí-
tettük.

– A Bridgestone gyárai közül, a világon 
elsőként a tatabányai gyárban működik 
egy új típusú mixer, mely jobb, egyenlete-
sebb minőségű gumi alapanyagot állít elő 
az abroncsgyártáshoz. A jobb minőségű 
alapanyagból a Bridgestone új – Japán után 
Európában először itt alkalmazott – mes-
terséges intelligencia alapú EXAMATION 
digitális gyártástechnológiájával készülnek 
a gumiabroncsok, melyek minőségét 480 

ponton méri és elemzi a rendszer annak 
érdekében, hogy a gyártás gyors és pontos, 
az abroncsok minősége pedig kiváló legyen. 
Ugyancsak egyedülállónak számít a vulka-
nizálásra váró abroncsok szállítását és táro-
lását végző, teljesen automatizált, 12.000 da-
rab elhelyezésére alkalmas raktár, valamint 
a végellenőrző és palettázó rendszer is, ami 
pedig a folyamatok hatékonyabb és ponto-
sabb elvégzését teszi lehetővé. A fejlesztés 
eredményeként kapacitásunk az eredeti 1,8 
millióról 2020-ra 7,2 millió darab abroncsra 
nő.

– Milyen fejlesztéseket terveznek a követ-
kező időszakban?
– Az idei és a következő évek legfontosabb 
feladata számunkra az, hogy a tavaly átadott 
második gyáregységünkben befejezzük az 
új, digitális gyártástechnológia telepítését, 
beüzemelését, és betanítsuk, kiképezzük 
annak használatára kollégáinkat, így növel-
ve működési hatékonyságunkat.

– Üzemünk gyártókapacitása folyamatosan 
növekszik. Az idén már közel 5 millió darab 
abroncsot gyártunk majd. Ennek okán a je-
lenlegi raktárépületünk kibővítése is szük-
ségessé vált, és áprilisban raktuk le egy új, 
10.000 m2-es raktár alapkövét. A 3 milliárd 
forintos beruházással felépülő új 
létesítmény, melyben egy 40 fős F
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oktatóterem is helyet kap, 180.000 abroncs 
tárolására lesz majd alkalmas, így teljes rak-
tárkapacitásunk 600.000 darab abroncsra 
nő.

– Milyen a tatabányai gyár munkaerő-
helyzete?
– A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Ko-
márom-Esztergom megye egyik legnagyobb 
foglalkoztatója. Munkaerő helyzetünk an-
nak ellenére jó, hogy a mi régiónkban már 
gyakorlatilag tavaly megvalósult a teljes 
foglalkoztatottság, melyet az országos át-
lag csak most ért el. Örömmel mondhatom, 
hogy gyárunk jó hírnevének és ismertségé-
nek köszönhetően szívesen jönnek hozzánk 
dolgozni az új munkatársak, jó a munkaerő-
vonzó, és -megtartó képességünk is. Csak 
az elmúlt egy év során 400 fővel bővült az 
alkalmazottaink létszáma, így ma már több 
mint 1100-an dolgoznak cégünknél. Érezhe-
tően csökkent a fluktuáció aránya is mind a 
szellemi, mind pedig a fizikai munkakörök-
ben. Büszkék vagyunk arra, hogy legtöbb 
munkatársunk a gyár közelében, a környező 
településeken lakik. Nagyon jó kapcsolatot 
ápolunk a települések önkormányzataival, 
rendszeresen támogatjuk a helyi közössége-
ket és a környékbeli rendezvényeket.

– Milyen eszközökkel és módszerekkel 
biztosítják a képzett munkaerőt, és mivel 
vonzzák őket a vállalathoz?
– Komárom-Esztergom megye egyik legna-
gyobb foglalkoztatójaként versenyképes jö-
vedelmet és kiemelt juttatásokat biztosítunk 
munkavállalóink számára. A fizikai mun-
kakörökben dolgozóknak kialakítottunk 
egy karrierprogramot. Ennek részeként 
pedig egy olyan progresszív bérezési és 

előmeneteli rendszert, amely lehetővé teszi, 
hogy kollégáink, szakmai fejlődésük függ-
vényében, 3 év alatt akár 40 százalékkal is 
növelni tudják keresetüket. A versenyképes 
jövedelem mellett munkatársaink 360.000 
forint éves cafeteriát kapnak, melyhez ha-
vonta 10.000 forint értékű étkezési hozzájá-
rulást, a munkába járáshoz pedig ingyenes 
buszjáratot, vagy bérlettámogatást is bizto-
sít vállalatunk. Új és meglévő munkatársa-
inkat saját, belső képzési rendszerünk segít-
ségével tanítjuk be. E mellett rendszeresen 
küldünk ki kollégákat a Bridgestone más 
gyáraiba tapasztalatcserére, hogy elsajátít-
sanak új munkafolyamatokat, illetve olyan 
jó gyakorlatokat, amelyeket itthon is beve-
zetünk.

– Milyen CSR tevékenységet folytatnak, 
miként járul hozzá a vállalat a társadalmi 
felelősségvállaláshoz?
– A Bridgestone Csoport „Így segítünk mi” 
elnevezésű globális programja keretében 
valósítja meg vállalati társadalomi fele-
lősségvállalási tevékenységet világszerte. 
Az „Így segítünk mi” program célja, hogy 
a vállalat munkatársait arra ösztönözze, 
hogy úgy végezzenek kiváló színvonalú 
munkát, hogy e közben a társadalmat és 
környezetüket is segítik. A program há-
rom fő területre - Mobilitás, Emberek és 
Környezet - osztja a Bridgestone társadal-
mi felelősségvállalási tevékenységeit. Az 
“Így segítünk mi” kifejezés tükrözi a válla-
lat hosszú távú filozófiáját - a “Kiváló mi-
nőséggel a társadalom szolgálatában” és azt a 
felismerést, hogy a legjobb cégeknek nem 
csupán részvényeseik érdekeit kell szolgál-
niuk, de hozzá kell járulniuk a világ jobbá 
és élhetőbbé tételéhez is. 

– A mobilitás területén a Bridgestone World 
Solar Challenge-ről kell szót ejtenünk. A nap-
elemes meghajtású autók versenye immár 
30 éves múltra tekint vissza. Három kategó-
riában, egyetemek és középiskolák csapatai 
mérik össze erejüket, bemutatva a legújabb 
fejlesztéseket, innovációkat Adelaide-ben, 
az ausztrál sivatagban.
– Az emberek elnevezésű terület több részte-
vékenységet takar, és a hagyományos támo-
gatásról szól. Ilyenek a nemzetközi olimpi-
ai mozgalom, a Bridgestone a biztonságért 
(Mentőmotor Alapítvány, Tatabányai Tűzol-
tóság,  Környei Polgárőrség,  Orosz-
lányi Tűzoltóság, Semmelweis Egyetem sür-
gősségi vérszállító flotta), a közúti biztonság 
(RFT – DriveGuard), a sport (Gerecse50 
Teljesítménytúra, Visegrádi Négyek Nem-
zetközi Erős Ember Verseny, Csernoviczki 
Éva olimpikon, Oroszlányi Sport Egyesület 
férfi kosárlabda csapata, Bridgestone Bu-
daörs Félmaraton, Bridgestone Komárom-
Komarno Utcai Futóverseny, ULTRA BALA-
TON, Tatabányai Kézilabda Klub és az OSE 
Lions), a kultúra (Víz, Zene, Virág Fesztivál, 
Tata, Komáromi Napok, a tatabányai Bá-
nyásznap és a Sörfesztivál), és a dolgozói 
programok (FittStone program: egészséges 
táplálkozás, prevenciós szűrések, Sárkány-
hajó Verseny) támogatása.
– A környezet megóvása nagyon fontos a 
számunkra, elhatároztuk, hogy 2050-re 
100%-ban fenntartható alapanyagokból ké-
szítjük abroncsainkat. Támogatjuk a Duna-
Ipoly Társulást, van egy GreenStone környe-
zetvédelmi programunk, és rendszeresen 
részt veszünk a TeSzedd! mozgalomban is.

Veér Károly 
Fotó: Mazán Tibor



A XXII. Pápai Agrárexpo az a nagy ha-
gyományú komplex szakmai rendezvény, 
amely családias környezetben mutatja be 
a mezőgazdasági szektor minden szakmai 
és szórakoztató elemét. Pápa város egyik 
legnagyobb programját és a régió talán leg-
fontosabb agrárrendezvényét 2018. május 
végén rendezték meg a pápai Perutz Stadion 
és a Városi Sportcsarnok közötti területen, 
valamint magában a csarnokban.
A bemutatkozó cégek között megtalálha-
tóak voltak a mezőgazdasági gépeket, fel-
szereléseket, eszközöket, szolgáltatásokat 
forgalmazók, az inputanyagokat kínálók, 
és az élelmiszeripari vállalatok. Mellettük 
jelen voltak még a kézműves termékeket 
ajánlók, az erdőgazdálkodásban és állatte-
nyésztésben érdekeltek, valamint az érdek-
képviseleti szervezetek, az intézmények 
és a pénzügyi szolgáltatók is. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara standján pedig a 

falugazdászok, illetve a szakmai referen-
sek tájékoztatták az érdeklődőket a kamarai 
szolgáltatásokról.
Pápára május 25-én már reggel már óriási 
eső zúdult, és így meglehetősen barátság-
talan időjárási körülmények között kezdő-
dött el a megnyitó. A ceremónián viszont 
Győrffy Balázs NAK-elnök és Nagy István 
agrárminiszter felidézte a mondást: "Máju-
si eső, aranyat ér!". Arra utaltak, hogy ez a 
csapadék áldást jelent a város környéki, és 
a megyei gazdáknak, így bizakodva tekint-
hetnek az aratási időszakra.
Köszöntőjében a kamara elnöke azt emelte 
ki, hogy a rendezvény – melynek három éve 
már ismét a NAK a főszervezője – a térség 
kiemelt agrárszakmai találkozója lett. Elfo-
gadottságát pedig a mostanira felsorakozott 
közel száz kiállító (gépforgalmazó, állatte-
nyésztő, élelmiszeripari vállalkozás) is jelzi. 
Unger Tamás, Pápa alpolgármestere szerint 

az agrárexpo az egyik olyan helyi esemény, 
ami meghatározza a város arculatát, és 
amely nélkül „a pápai május elképzelhetet-
len”.
égül Nagy István ismertette nyitóbeszé-
dében, hogy a következő kormányzati 
ciklusban mire számíthatnak a tárcától a 
Veszprém megyei és más mezőgazdasági 
szereplők.
Az ünnepség végén átadták a vásári díja-
kat. Pápa város díját a Böllér Kft., a NAK-ét 
a SolarElectric Kft., a Veszprém megyei ön-
kormányzatét a Bakonyerdő Zrt., a gépkiál-
lítói díjat a Venta Agritech Kft., az állatkiál-
lítóit az Imár Bt., az élelmiszeripari kiállítóit 
a Taravis Kft., az innovációs díjat a Negyedi 
Bt., a vásár nagydíját pedig a Dorker Kft. 
kapta.

TO

A XXII. Pápai Agrárexpo ismét nagy szakmai és közönségsikert aratott. A három nap során közel 13 ezren keresték fel a 
120 kiállítót, a szakmai rendezvényeket – mint a Nyugat-Magyarországi Agrárfórumot és a fehérjenövényekkel kapcso-
latos tanácskozást –, valamint az egyéb programokat: a gép- és tenyészállat-bemutatókat, a vadásznapot, a lovas és a 
gyermekprogramokat.

Víz- és díjözön a mezőgazdasági kiállításon

Közel 13 ezren 
a XXII. Pápai Agrárexpón
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W. Csoma Évától megtudtuk, hogy 
a Jogpont projekt célja, hogy a 
munkaerőpiaci szereplők jogszerű, 
jogkövető magatartását erősítse. A 
szolgáltatás anonim, bárki számára el-
érhető, és a régióbeliek élnek is a lehe-
tőséggel. 22 hónap alatt közel 18.000 
üggyel fordultak a Jogpontok hálózat-
hoz a Közép-dunántúli régióban. Zö-
mében személyesen (80%) keresték fel 
az irodákat, de sokan éltek az e-mai-
les (3%), az online (3%) és a telefonos 
(10%) ügyfélszolgálat lehetőségével 
is. A munkajog (56%), a cégjog (13%), 
a társadalombiztosítási jog (20%) és 
az adójog (11%) területeit érintették a 

kérdések. A szolgáltatások közül a leg-
többen tájékoztató tanácsadást (54%), 
illetve személyre szabott tanácsadást 
(32%) kértek, de iratminták (4%), irat-
szerkesztések (10%) ügyében is érdek-
lődnek.
A statisztikákból az is kitűnik, hogy a 
tanácsadás hatására az ügyfelek ja-
varészének – 48,5%-ának – megol-
dódott az ügye, 28% csupán informá-
lódni kívánt, konkrét lépéseket nem 
tesz, 15,5% pedig megkezdte igénye 
érvényesítését peres úton, vagy egyéb 
módon. Az ügyek rendezését segíti a 
projekt másik lába is, az úgynevezett 
Alternatív Vitarendezés.

Dr. Vadász György, a Magyar Iparszö-
vetség – OKISZ elnöke kérdésünkre 
reagálva így foglalta össze a tapaszta-
latokat:

– Gyorsan változó világunkban a Jog-
pont projekt segítségével naprakész 
jogi információt tudunk eljuttatni az 
érintetteknek. Az információ, a Jog-
pont szolgáltatás az Európai Bizottság 
kiemelt területe, mely évek óta szolgál-
ja a polgárokat. Évek óta hatékonyan 
működtetjük a hálózatot, szeretnénk 
megtenni mindent, hogy a támogatás a 
megfelelő helyekre juthasson.

Közel 10 éve működik, kisebb megszakításokkal, az Európai Unió támogatásával az az országos jogsegélyszolgálat, amely 
- elsősorban a munka világának jogi kérdéseire fókuszálva -, segíti a munkáltatók és munkavállalók tevékenységét. A leg-
utóbbi projekt 2016. július 1-jén indult, és 2019. június végéig tart. Gesztorként a Magyar Iparszövetség segíti a munkát 
a régióban. 2018. május 10-én, Komáromban a WF Szabadidőparkban a Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség 
„KISZÖV” tagjai kaptak tájékoztatást a szolgáltatás eddigi tapasztalatairól, eredményeiről. Az eseményt dr. Vadász György, 
a Magyar Iparszövetség elnöke is megtisztelte jelenlétével.

Ingyenes jogi szolgáltatások a Közép-dunántúli régióban
JOGPONTOK  22 VÁROSBAN

Kistérségi együttműködés keretében újabb 
útszakaszokkal bővítette, egyben vasúti 
közlekedéssel is elérhetővé tette a Pilisi 
Parkerdő Zrt. a Pilis Bike erdei kerékpáros 
útvonalhálózatot. A kesztölci és a piliscsévi 
önkormányzat, a helyi civil szervezetek és 
az erdőgazdaság együttműködése nagy je-
lentőségű a Pilis keleti oldalán fekvő tele-
pülések turisztikai vonzerejének növelése 
szempontjából is.

Új erdei kerékpáros útszakaszokat nyi-
tottak meg Kesztölc és Piliscsév, valamint 
Pilisszántó között, így összesen már 350 
kilométeresre bővült a 2016-ban létesített 
Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózat. A 
családok, túrakerékpárosok, és kerékpáros 
sportolók számára egyaránt jó lehetősége-
ket kínáló útvonalak eléréséhez új „Parkolj 
+ Bringázz!” parkolóhelyet is kialakítottak 

Kesztölcön, így 10-re 
nőtt a hálózatba kap-
csolt autós megállók 
száma.
A kezdeményezés 
fontos újdonsága, 
hogy két, immár 
vasúttal is elérhe-
tő kiindulópontot is 
kialakítottak, egyet 
Pi l iscsaba-Klot i ld-
ligeten, egyet pedig 
Piliscséven. Mivel az 
érintett vasútvonalon 
kerékpárral is lehet 
utazni, lehetővé vált 
az erdei kerékpáros 
túraútvonalak tömeg-
közlekedéssel történő 
megközelítése.

350 kilométeresre bővült a Pilis Bike erdei kerékpáros úthálózat

Parkolj + Bringázz!
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A Gyermelyi tészta fontos alapanyaga a sa-
ját termelésű, friss tojás. A Gyermelyi Tojás 
Kft. Magyarország legnagyobb tojásterme-
lő vállalkozása. Két nevelőtelepen tartja 
jércéit, három tojásfarmján pedig összesen 
540.000 tojótyúkot, ahol évi 140 millió db 
tojást termel.
A jércenevelés és a tojástermelés legfonto-
sabb alappillére a jó minőségű takarmány. 
A most átadott, 10 t/óra kapacitású üzem-
ben, a legmodernebb technológia alkalma-
zásával, kiváló minőségű takarmánnyal 
támogatja a magas szintű tojástermelést.  A 
takarmány-alapanyagok nagy részét a vál-
lalatcsoport növénytermesztése biztosítja. 
A saját állatállomány ellátásához évi 23.000 
tonna takarmányt szállít az üzem a vállalat 
farmjaira. A tápok magas beltartalmi minő-
ségének köszönhetően kifogástalan minő-
ségű tojás kerül a Gyermelyi Tésztagyárba 
és a vevőkhöz. A másfél év alatt megvaló-
sult beruházást követően jelentősen megnö-
vekedett a kapacitás, ez a korábbiaktól elté-

rően immár külső partnerek kiszolgálására 
is lehetőséget teremt, mely egyben cél is az 
ágazat számára.
A takarmánygyár alkalmas dercés és gra-
nulált takarmány előállítására, valamint 
a késztakarmány folyékony alapanyaggal 
(enzimmel, vitaminnal), illetve olajjal való 
bevonására is. A korszerű berendezések le-
hetővé teszik a mikro- és nyomelemek pon-
tos adagolását, mely az alkalmazott tech-
nológiának köszönhetően hatékonyabban 
hasznosul, és épül be az állatok szerveze-
tébe. A takarmánygyár vezérlése, mérleg-
rendszere teljesen automatizált, és a vállalat 
igényeihez szabott.  Az üzem alapanyag-be-
szerzési, tárolási, technológiai, minőségbiz-
tosítási rendszere a garanciája annak, hogy 
az előállított tápok maximálisan kielégítsék 
az állatok igényét.
A takarmánygyár tervezését egy hazai 
gépgyártó és mérnökiroda végezte, akik 
alaposan körbejárták a vállalat igényeit és 
egy modern, logikus felépítésű, nemzetkö-

zi szinten is kimagasló technológiájú gyá-
rat terveztek. Az acélszerkezetű torony 9 
emeletes és magában foglalja az alapanyag 
tárolásra alkalmas tartályok egy részét és a 
tehergépkocsi töltőfelületet is. A szerkezet 
360 m2 alapterületű és 37 méter magasságú, 
szendvicspanel borítással. A kor igényei-
nek megfelelően, az alapanyagok fentről 
lefele áramolva, emeletenként mérési vagy 
feldolgozási folyamaton mennek keresz-
tül. A gyártás végén elkészülő dercés vagy 
granulált ömlesztett takarmányt speciális 
tartályautók szállítják a saját telepekre és a 
partnerekhez.
A Gyermelyi Tojás Kft. tojástermelési tevé-
kenységének tervezett bővítéséhez is egy 
biztos ellátási bázist nyújt az új üzem. A ha-
marosan befejeződő tésztagyári fejlesztést 
követően ugyanis a tésztagyár tojásigénye 
is emelkedni fog, illetve a héjas tojás értéke-
sítését is növelni kívánja a cégcsoport.

TO

A legmagasabb minőségi követelményeknek is megfelelő, korszerű takarmányüzem évi 60.000 tonna keveréktakarmány 
gyártására alkalmas. A számítógép-vezérelt, automatizált üzemben 9 fő dolgozik. A Gyermelyi Vállalatcsoport Magyar-
ország egyik meghatározó élelmiszeripari vállalkozása. Fő termékei: a tészta, a liszt és a tojás, széles körben ismertek és 
kedveltek. A cégcsoport egy teljesen zárt vertikumot működtet, termékeit Európában egyedülálló módon az alapanyag-
termeléstől kezdve kontrollálja.

Világszínvonalú takarmánygyárat adtak át rendeltetésének

1,7 milliárd forintos beruházás a 
Gyermelyi Tojás Kft.-nél



14

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

– Nagy szakmai elismerés az AGC tata-
bányai gyárának – kezdi beszélgetésünket 
Hoffmann Szilárd –, hogy – bár más orszá-
gokból is érkeztek kollégák – legnagyobb 
létszámban mi végezhetjük ezt a felelős-
ségteljes feladatot Marokkóban. Köszön-
hető ez annak is, hogy Brazíliában már 
korábban zajlott egy hasonló projekt, és a 
cégcsoport vezetői nagyon elégedettek vol-
tak a magyarok munkájával.

– Hogy került bele ön is a marokkói bri-
gádba?
– 2006-ban csatlakoztam az AGC csapa-
tához, mint operátor. Hamar megtetszett 
az előkészítő terület, ahol 2D-ben vágjuk 
ki az üveget, nincs még formázás. Itt vol-
tam gépkezelő, majd fokozatosan halad-
tam előre a ranglétrán, előbb csoportveze-
tő, majd nappalos technikus lettem. 2017 
márciusában adódott a lehetőség, hogy 
jelentkezhettünk a marokkói feladatra. 
Alkalmasnak találtak rá, és bár technikus 
vagyok, mérnöki pozícióban vehetek részt 
a projektben. Idén márciusban voltam kint 
először, most már a negyedik négy hetes 
periódusomat töltöm az észak-afrikai or-
szágban.

– A marokkóiak Tatabányán kezdték a 
betanulást. Milyen benyomást keltettek 
elsőre?
– Operátorok és mérnökök érkeztek min-
den területről, többek között én fogadhat-
tam a csoportot. Első körben 2017 októbe-
rében jöttek Tatabányára, és egy hónapot 
voltak itt. Ez idő alatt megpróbáltuk átadni 
nekik az összes tudást, amit csak lehetsé-
ges ennyi idő alatt. Közben Csehországban 
is tanult egy csoport az előkészítő terület-
ről, és a „mieinknek” is ott kellett volna 

folytatni, de annyira megtetszett nekik a 
tatabányai oktatás, hogy inkább visszajöt-
tek hozzánk. Nyitott, érdeklődő emberek, 
ez a ragaszkodás pedig nagyon pozitív do-
log. Ma már velük együtt dolgozunk Ma-
rokkóban.

– Milyen a projekt menete?
– Az én küldetésem egy évre szól. Első kör-
ben a karbantartók mentek ki gépeket tele-
píteni, nagyon sok munka hárult,  és hárul 
jelenleg is rájuk. Én március 5-én követtem 
őket, akkor még nem volt készen a gyártó-
sor, sőt, teljesen még ma sincs. Ez egy na-
gyon hosszú folyamat, amíg kialakul. 

– Milyen nyelven zajlik a kommunikáció 
a marokkói kollégákkal?
– Marokkó hivatalos nyelve az arab, de sa-
ját dialektusuk van, a darija, ami az arab 
és a francia keveréke. Az angol a közvetítő 
nyelv. Van velünk egy tolmács, de ő nem 
tud egyszerre mindenhol ott lenni, így rá 
vagyunk kényszerítve a nyelvtanulásra. 
Valamennyire beszéltem korábban is az 
angolt, de ez nem volt elég a folyamatos 
kommunikációhoz. Az eltelt hónapok alatt 
azonban sokat fejlődött a nyelvtudásom, 
aminek nagyon örülök, hiszen ennek a ké-
sőbbiekben is hasznát veszem.

– Az afrikaiak munkamoráljáról nem a 
legjobbakat szokták mondani. Mik az Ön 
tapasztalatai?
– A munkamorállal az egész marokkói 
közösségben nincs különösebb gond, na-
gyon kedves emberek, viszont nagyon 
nagy hatással van rájuk a muzulmán 
vallás. Amikor a ramadánt tartják, ami 
megközelítőleg egy hónapig tart, nap-
keltétől napnyugtáig nem ehetnek, nem 

ihatnak, és több az imádkozási szakaszuk 
is. Beszélgettem operátorokkal, kérdezget-
tem, hogy mi a legnehezebb a ramadán 
idején a számukra. Mindenki azt mond-
ta, hogy egy kicsit ingerlékenyebbek, 
dekoncentráltabbak lesznek attól, hogy 
nem tudnak enni, inni, ráadásul elég nagy 
hőség van arrafelé nyáron. Úgy egyeztek 
meg az AGC-vel, hogy ebben az időszak-
ban ők 15:30-kor hazamennek. A közös 
munka is sokkal nehezebb ilyenkor. Persze 
amikor nincsen ramadán, akkor is mennek 
imádkozni. Vannak a pénteki napok, ami-
kor az ebédszünet kétórás az egy helyett. 
Ekkor ugyanis kuszkusz napot tartanak, 
és elmennek egy teljesen más helyre, nem 
a gyárban esznek. Imádkozással együtt 
megközelítőleg 2 órát vesz ez igénybe. 
Ha beindul a folyamatos gyártás, és a mi 
küldetésünk is lejár, nem tudom, hogyan 
oldják meg ezt a kérdést. Egyébként a men-
talitás szerintem hasonló a miénkhez, fő-
leg technikusi - mérnökségi szinten, ezzel 
nem lesz gond. Egyedül a vallás az, ami 
nagyon erős. Napközben is 3-4-szer szól a 
müezzin.

– Milyennek látja európai szemmel az ot-
tani életet?
– Mintegy 30-35 percre vagyunk autóval 
Kenitrától, mely egy nyüzsgő város, 400 
ezer lakosa van. Az Atlantic Free zóna kb. 
25-30 km, de nagyon sok a dugó. A köz-
lekedési morál sokkoló, de valahol vicces. 
Olyan dolgokat látunk, amit itthon soha.  
Autóúton például simán szembe jönnek 
a háromkerekű motorral. Általában nincs 
belőle baj, nagyon nagy baleseteket nem 
láttunk. Ugyanakkor fokozott a rendőri 
jelenlét, sok az ellenőrzés, viszont nem 
tudnak velük mit kezdeni. Hagyják is őket 

Az AGC Automotive Europe a marokkói Induver Holding üveggyártó céggel karöltve járműipari üvegek gyártása céljából 
épít üzemet az észak-afrikai országban. A létesítményt Kenitra tartományban, Marokkó tengerparti részén építik fel, és 
várhatóan 2019-ben kezdi meg piaci termelését. Ekkorra körülbelül 600 fő szakképzett munkaerőt tervez a gyár foglal-
koztatni. Ahhoz, hogy elindulhasson a gyártás, az embereket ki kell képezni a gépsorok kezelésére. Ezt a feladatot nagy 
részben az AGC tatabányai gyárának tapasztalt, rutinos munkatársai végzik. Hoffmann Szilárd egyike a több mint húsz, 
betanítást végző szakembernek.

AGC-s csapat tanítja be a marokkóiakat

Tatabányaiak Afrikában



Startup Klub indul a Kamarában
Székesfehérvár - Az FMKIK sikeres startup vál-
lalkozókkal összefogva a jövőben teret biztosít 
a Gazdaság Házában az innovatív, ötlettel ren-
delkező, vállalkozni vágyó fiataloknak, és elindít 
egy startup támogató mentorprogramot. Az első 
összejövetelre június 28-án került sor, ahová a 
Közép-Dunántúl induló cégeit várták. A prog-
ramot a Vespucci Accelerator startup támoga-
tó szervezet és a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara közösen valósítja meg, melynek a 
Gazdaság Háza ad otthont.

KISZÖV KÖZgyűléS
Komárom – A WF Szabadidő Park Éttermében 
tartotta Közgyűlését május 10-én a Komárom-
Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV”. A 
találkozó kiemelt napirendi pontja a szervezet 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló, il-
letve az idei esztendő feladatainak megvitatása 
volt. Az eseményt dr. Vadász György, az OKISZ 
elnöke is megtisztelte jelenlétével.

genIuS locI díj a SImon cégneK
Kőszárhegy - A regionális kategóriában vehet-
te át Simon István, a Simon cég ügyvezetője az 
idei Genius Loci Díjat, melyet a duális képzés-
ben betöltött, kiemelkedő szerepével érdemelt 
ki ő és társasága. A vállalkozás elsők között 
kötött együttműködési megállapodást duális 
képzésre az Óbudai Egyetemmel, és emellett a 
szakképzés gyakorlati támogatására speciális 
mentorprogramot dolgoztak ki. A társaság az 
ország egyik legdinamikusabban fejlődő régió-
jában, kifejezetten modern technológiával dol-
gozik, példát mutatva ezzel másoknak is.
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ezért élni, ami nekem nagyon tetszik. 
Nem lépten-nyomon állítgatják meg 
őket, hanem felügyelik, figyelnek rá-
juk, rendőri irányítás van. Szabadab-
ban élnek, örülnek annak, amijük 
van, és ez irigylésre méltó.

– Közhelyes kérdés, de kötelező: mi-
lyen a marokkói konyha?
– Van egy fűszerük, a kurkuma, és 
ezt mindenre ráteszik, és elviszi az 
ételek ízét. Első körben ez még úgy-
ahogy rendben van, de mikor sokad-
szorra kapja az ember ugyanazt, és 
mindennek ugyanolyan az íze, az már 
nem jó. A magyar főnökünk megkér-
te őket, hogy próbálják külön tenni a 
kurkumát, hogy könnyebb dolga le-
gyen az európaiaknak. Ezt megtették, 
és most ehetőbb lett minden.  Az étter-
mek közül, ami tényleg jó és nagyon 
finom, az drága is. A csapból nem 
lehet inni, úgy vásároljuk az ásvány-
vizet.

– Mit csinál egy magyar a szabadide-
jében? 
– 8:30-kor kezdjük a munkát, és 17:30-
ig dolgozunk. Nagyjából este hétre 
érünk haza, vásárolunk, vacsorázunk, 
és a családdal szoktunk beszélgetni. 
Szombaton is dolgozunk, így a vasár-
nap ad alkalmat kikapcsolódni. Ilyen-
kor próbáljuk megismerni Marokkót, 
el szoktunk menni az óceán partra, 
más városokba, meg szeretnénk nézni 
majd a Földközi-tengert is. Marrákes 
gyönyörű, ott még csak átutazóban 
voltunk, mert onnan indult a gépünk. 
A piacok nagyon tradicionális és 
nyüzsgő helyek. Én szerettem volna 

egy kicsit edzésben tartani magam, a 
közelben van egy edzőterem, de saj-
nos még odáig nem jutottam el. Tudo-
másul veszem, hogy ez az év ilyen for-
mában megy el, majd jövőre folytatom 
itthon. Tehát van hova menni, nagyon 
szép az óceán, jó hideg, hiszen a Golf-
áramlat miatt nem tud fölmelegedni.

– Nem bánta meg, hogy jelentkezett 
erre a munkára?
– Természetesen nem. Nagyon sok 
mindenre megtanít engem ez az egy 
év. Elsősorban - nyilván a pénz mel-
lett - azért is vállaltam el, mert mindig 
próbálok egy kicsit kilépni a kom-
fortzónámból. Ha úgy is érzem, hogy 
esetleg nem is vagyok képes megütni 
azt a szintet, amit elvállalok, de meg-
próbálom mindenképpen. Szerintem 
engem ez előre visz. Említettem az 
angol nyelvtudást, és hogyha hazajö-
vök, szeretnék egy kicsivel több len-
ni a tatabányai  gyárban. Remélem, 
kamatoztathatom mindazt a tudást, 
amit megszereztem. Amikor először 
hazautaztam, megtanultam jobban 
értékelni Magyarországot, mint ed-
dig. Mert olyan dolgokat tapasztalok 
meg Marokkóban, ami nálunk más-
képp működik, egy kicsit jobb, és egy 
kicsit összeszedettebb az egész orszá-
gunk. Olyan jó hazajönni, jobban ér-
tékelem a közlekedést, az ételeket, az 
éghajlatot, és az itteni embereket is. 
Párkapcsolati szempontból ez a hely-
zet nyilván nem a legideálisabb, de ez 
is megerősít minket. Jövőre tervezzük 
az esküvőnket.

Veér Károly 
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– Milyen elgondolás vezérelte önöket, 
amikor létrehozták a Bus & Truck Termi-
nál Kft.-t?
– 2013. év elején, amikor megalapítottuk 
a társammal a vállalkozást, azt tűztük ki 
célul, hogy egy, a haszongépjármű javítás-
ban élenjáró csapatot hozzunk létre, mely 
komplex szolgáltatást képes nyújtani part-
nereinek. A hangsúlyt az elektromos vezér-
lések diagnosztikájára, a helyszíni javításra 
helyeztük, mert azt tapasztaltuk, hogy a 
független teherautó szervizek országos pia-
cán erre jelentős igény mutatkozik, ellentét-
ben a javítással, mely egy teljesen lefedett 
szolgáltatási terület. Öt év alatt odáig jutot-
tunk, hogy ma Magyarországon, a haszon-
gépjármű-gyártásban meghatározó, három 
legnagyobb vállalatnak partnere, javító-
műhelye, 2014 óta szakszervize vagyunk, 
magasan képzett kollégákkal. Bosch Car 
Szervizként működünk, és hamarosan – az 
országban egyedüliként - Bosch Teherautó 
Szervizként folytathatjuk tevékenységün-
ket.

– Milyen speciális előnyöket nyújt mindez 
az ügyfeleiknek?
– A 21. században a járműgyártásban nagy 
szerepet kapnak az elektromos vezérlések, 
az elektronikai rendszerek. Az első ilyen 
elektromos vezérlés a fékrendszereknél je-
lent meg, majd a technológia fokozatosan 
haladt tovább a motorra, a váltóra, és más 
részegységekre. Ebből adódóan a meghibá-
sodások egyre nagyobb része elektronikus 
jellegű. Bonyolultabbá vált a rendszerek 
vezérlése, így ezzel párhuzamosan a szer-
vizelés is. Professzionális diagnosztikai 
eszközök nélkül ma gyakorlatilag lehetet-
len gépjárművet javítani. Mi tehát abban 
vagyunk jók, hogy gyorsan és a lehető 
legpontosabban megtaláljuk a hibát, amit 
aztán vagy a mi szakembergárdánk, vagy 
az ügyfeleink, a saját műhelyükben javít-
hatnak. Rendelkezünk az ehhez szükséges 
diagnosztikai berendezésekkel, és folya-
matosan képezzük a kollégáinkat. Minden-
nek eredményeként egy olyan komplex, 
márkafüggetlen szolgáltatást tudunk 
nyújtani partnereinknek, amely országos 

szinten is egyedülálló. Ennek megfelelően 
Győrtől Szegedig, Zalaegerszegtől Nyír-
egyházáig vannak ügyfeleink. Helyszínre 
megyünk, diagnosztizálunk, feltárjuk a 
hibákat, meghatározzuk a munkairányt, ja-
vítunk, sőt már oktatunk is. Igény mutatko-
zott arra, hogy más cégeknél is képezzük a 
járműdiagnosztikára az ott dolgozó szervi-
zes kollegákat. Legutóbb Budapesten, most 
pedig Nyíregyházán nyújtunk ilyen jellegű 
szolgáltatást.  Ezek a cégek saját műhellyel, 
eszközökkel rendelkeznek, nagyra értéke-
lik mind a hozzáállásunkat, mind a szak-
tudásunkat. Felismerték a képzésben rejlő 
lehetőségeket, és mi szívesen segítünk. 
Alapvetően a filozófiánk a kölcsönösségre, 
a partneri viszonyra épül. Kiváló a kapcso-
latunk a környező szervizekkel is.
– Büszkék vagyunk arra, hogy amit szol-
gáltatunk, arra csak nagyon kevesek képe-
sek ma Magyarországon, gyakorlatilag egy 
versenytárs piacra lépésével kell majd rövi-
desen számolnunk, de egyelőre egyedülál-
ló, amit nyújtunk.

Aki haszongépjárművekkel dolgozik, jól tudja, mit ér egy jól karban tartott, megbízható eszköz, és azzal is tisztában van, 
hogy még ennél is nagyobb kincs egy professzionális, gyors szerviz, a pontos diagnosztika, a hatékony javítás. Rendsze-
rint drága, nem ritkán nélkülözhetetlen munkaeszközökről beszélünk, melyeknek fontos szerep jut a mindennapokban, 
így, ha egy meghibásodás miatt leállni kényszerülnek, az bizony mindig sokba kerül gazdájuknak. A tatabányai szék-
helyű, országos ügyfélkörű Bus & Truck Terminál Kft. a haszongépjárművek műszeres diagnosztikai és javító szervize 
egyedülálló lehetőségeket nyújt partnereinek – tudtuk meg Rédei László ügyvezető igazgatótól.

Az új kamionmosó a haszongépjárművek állagmegóvását is segíti

Profi diagnosztika - hatékony javítás
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– Milyen partnerek állnak önök mögött 
beszállítóként?
– A legelső ABS-rendszert a Bosch fejlesz-
tette ki az 1980-as évek legelején, gyakorla-
tilag innentől számoljuk az elektromosan 
vezérelt fékrendszereket. A Bosch jármű-
technikai csoportnak emellett olyan pro-
fesszionális, multifunkcionális diagnoszti-
kai rendszere van, amellyel sokféle – akár 
nem Bosch – rendszert is vizsgálni tudunk. 
Bosch Car Szerviz vagyunk – ahogy emlí-
tettem –, de gyakorlatilag személyautókat 
nem javítunk, csupán vizsgáztatunk. Négy 
évvel ezelőtt hoztuk létre vizsgabázisunkat, 
mely jelenleg három alkalmazotti vizsga-
biztossal működik. Most a német partner 
végső jóváhagyását várjuk – már minden 
előírásnak eleget tettünk –, hogy elindíthas-
suk országos hálózatukat, Bosch Teherautó 
Szervizként. Magyarországon ilyen hivata-
losan még nincs, mi leszünk az elsők.
– Idén értük el az Arany fokozatú szer-
vizjogot a WABCO-nál, mely a világ 
fékrendszergyártásának 65-70%-át tudhatja 
a magáénak. Magyarországon mindössze 
négy ilyen rangú szerviz működik, ezek 
egyike mi vagyunk. Ez annyit jelent, hogy 
a WABCO-val közvetlenül állunk kapcso-
latban, javítási, alkatrész-ellátási, garanci-
ális és elszámolási ügyekben, és nincs köz-
beiktatott kereskedő partner! Ez előnyös az 
ügyfeleinknek, mert gyorsabb ügymenetet 
tudunk számukra biztosítani.
– Ugyanilyen kiváló kapcsolatunk van a 
KNORR-BREMSE-vel és a HALDEX-szel, 
akik szintén fékrendszergyártók. Gyakorla-
tilag ez a négy társaság uralja a fékrendszer 
beszállítói piacot.
– Kiváló partnerünk továbbá a magyar köz-
lekedési hatóság, a hatósági vizsgáztatás 
mellet még tachográf-illesztő, -minősítő 
helyként működünk együtt. A tachográf, 
mely többek között rögzíti a járművek moz-
gását, a 3,5 tonnánál nagyobb súlyú haszon-
gépjárműveknél kötelező, és ezeket két-
évente minősítő ellenőrzésnek kell alávetni. 
Ennek kijelölt műhelye vagyunk, rendelke-
zünk a megfelelő hatósági engedélyekkel.
– Természetesen a főbb partnerek mellett az 
összes nagyobb, a haszongépjármű piacon 

érintett importtőrrel kapcsolatban állunk. 
Több mint 30 első vonalbeli alkatrész-be-
szállítónk van.

– Kik veszik igénybe jellemzően a szol-
gáltatásaikat? Említsünk meg párat a na-
gyobb ügyfeleik közül!
– Kollégáink – megbízóinknak köszönhe-
tően – nagyjából 600 járművön dolgoznak 
rendszeresen. Komplex szolgáltatást nyúj-
tunk a tatabányai tömegközlekedést le-
bonyolító T-Busz Kft.-nek, műszakilag mi 
felügyeljük, szervizeljük a vadonatúj busza-
ikat. A környékbeli magáncégek közül au-
tóbuszos partnerünk még a Duplabusz Kft., 
Busz Plusz Kft., a tehergépjárművel rendel-
kezők közül kiemelt ügyfelünk a Gelbman 
Kft. és a Szám Kft., de nagyon sok kis ve-
vőnk is van, olyanok is, akiknek mindössze 
egyetlen haszonjárművük van. Nekik talán 
még fontosabb, hogy megbízható, professzi-
onális szakszerviz álljon mögöttük.
– Távolabbra nézve, ugyancsak partnereink 
a nagy közlekedési társaságok – VOLÁN 
Társulás, BKV – náluk elsősorban a műsze-
res diagnosztikai tevékenységünkkel va-
gyunk jelen.

– Beszéljünk kicsit a szakembergárdáról, a 
szakember-utánpótlásról is! Hányan dol-
goznak ma a műhelyükben?
– Jelenleg tizenhatan vagyunk, ebből há-
rom fő adminisztrátor, tizenhárom kolléga 
pedig autószerelő, autóvillamossági sze-
relő, illetve karosszéria lakatos. A főállású 
gárdánk mellett tanulókat is képzünk, hiva-
talos képzőhelyként működünk, szerződés-
ben állunk a Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamarával. A duális 
képzésben is részt veszünk, a tanulóink a 
Bánki Donát Szakközépiskolából és a tatai 
Bláthy Ottó Szakközépiskolából érkeznek 
hozzánk. Nyári gyakorlatra is fogadjuk a 
diákokat, jelenleg három tanulónk van.
– Öt fővel indultunk az alapításkor, vala-
mennyien az idősebb korosztályt képvisel-
jük. Sok saját nevelésű, fiatal munkatársunk 
van, mert nincs szabad szakember ma a 
munkaerőpiacon. Létszámot kizárólag a fi-
atalokkal lehet bővíteni, akik itt tanulnak, 

és itt is maradnak. Persze más iskolákból 
is érkeznek hozzánk pályakezdők. Ők is fel 
tudják mérni, hogy ilyen műszaki hátteret, 
ilyen jellegű tapasztalatokat kevés helyen 
tudnak megszerezni. Amiért igazán szeret-
hető ez a szakma, az nálunk megtalálható.

– 2017 végén egy vadonatúj kamionmosó-
val is előrukkoltak. Ez is egy hiánypótló 
szolgáltatás?
– A haszongépjárművek meglehetősen 
mostoha körülmények között működnek, 
ebből adódóan javításra sem patyolattisztán 
érkeznek. Elsősorban a kollégáinknak sze-
rettünk volna kulturált körülményeket 
biztosítani a munkájukhoz azzal, hogy a 
szervizelés előtt megtisztítjuk az ideérke-
ző járműveket. Úgy döntöttünk, hogy egy 
olyan komplex mosót építünk, amely mind 
a külső, mind a szervizünk belső igényeit 
képes kiszolgálni.
– A többféle lehetőség közül egy magyar 
fejlesztésű rendszerre adtuk a voksunkat, 
ennek a rendelkezésre állása, a beszerzési 
ára, az alkatrész-utánpótlása tűnt a legked-
vezőbbnek. Nagyon jó referenciákkal ren-
delkezik, és most már mi is elmondhatjuk, 
hogy egy éve problémamentesen működik.
- Nagy hangsúlyt fektettünk a környezetvé-
delemre is. Ma már nagyon szigorúak ezen 
a téren az előírások, éppen ezért jellemzően 
még a nagyobb vállalatok sem építenek saját 
kamionmosót. Ez egy teljesen zártüzemű, a 
vizet visszaforgató, tisztító, újrahasznosító 
rendszer.
– A kamionmosó tehát valóban egy hiány-
pótló szolgáltatás a környéken, de egyelő-
re csak kevesen élnek még a lehetőséggel, 
pedig ez nem pusztán esztétikai kérdés. 
A kosz, szó szerint megeszi a járművet, a 
ponyvát. A rendszeres mosás tehát nem 
csak a jó megjelenést biztosítja, de az állag-
megóvásban is nagy szerepe van. Ha ezt 
felismerik a partnereink, vélhetően maxi-
mumra járathatjuk az új egységünket is. 
Addig pedig egy plusz – díjtalan – szolgál-
tatást nyújtunk ezzel partnereinknek, akik 
nálunk javíttatják haszongépjárműveiket.

Cseh Teréz
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– Egyáltalán miért kellett egy egységes 
uniós adatvédelmi szabályozás? Mi indo-
kolt egy ilyen szigorú GDPR-t?
– Az egész problémakör onnan indul, hogy 
a digitális társadalom olyan nyitottságot 
hozott, és olyan gyors ütemben terjedt 
a technológia, hogy mi emberek, ugyan 
használjuk, de fel sem tudjuk mérni annak 
kockázatait. Nem érzékeljük, mikor keze-
lünk éppen adatokat, sőt nem is tekintjük 
értéknek az adatainkat. Elvárjuk, hogy vé-
delmet, informatikai biztonságot kapjunk, 
de hogyan védjék meg azokat, akik önként 
átadják mindenüket?
– Mindezt betetőzi a multinacionális nagy-
vállalatok adatokkal való gátlástalan vissza-
élése. Mára oda jutottunk, hogy egy adott 
helyzetben, adott célra átadott adatunkat, 
fű-fa használja saját érdekei szerint. Egy-
szerűen leprofiloznak minket, visszaélnek 
a bizalmunkkal, így bizonyos tekintetben 
védtelenné váltunk. De a legnagyobb gond 
az, hogy még csak fel sem ismerjük a vesz-
teséget, azt, hogy mikor lopnak meg min-
ket. Ráadásul az esetek zömében nem csak 
a saját adatainkat kockáztatjuk, hanem sok 

más embertársunkét, akik megtiszteltek a 
bizalmukkal, és megadták nekünk szemé-
lyes adataikat.

– Mondana néhány konkrétumot ezekre a 
veszélyhelyzetekre?
– Az adathasználatra a legkézenfekvőbb 
például a mobiltelefonunk. Telis-teli van ér-
tékes, személyes adatokkal, a sajátunkkal és 
másokéval. Nap mint nap letöltünk rá jópo-
fa, ingyenes programokat, játékokat, és ezek 
az alkalmazások a telepítésükkor engedélyt 
kérnek erre-arra. Egyetlen gombnyomással 
engedélyek tucatjait adjuk ki, például hoz-
záférést a névjegyzékünkhöz, amire valójá-
ban semmi szüksége az adott szoftvernek. 
Ebből látszik, hogy ezek – zömében – adat-
halász programok. Tálcán nyújtjuk át a csa-
ládtagjaink, a barátaink, ismerőseink, ügy-
feleink személyes adatait. Pedig nem dőlne 
össze a világ, ha belemennénk a részletekbe, 
és tényleg csak azt engedélyeznénk, amire 
valóban szüksége van a kívánt alkalmazás-
nak. A GDPR éppen arra tanít meg minket, 
hogy megálljunk, és gondolkodjunk. Ol-
vassuk el, mi történik majd az adatainkkal, 

és az alapján döntsünk a továbbiakról. Ha 
nincs adatvédelmi tájékoztató, tudhatjuk, 
hogy nem jó kezekben vagyunk. A döntést, 
az irányítást ezzel a kezünkbe adja a ren-
delet, sőt mostantól tehetünk azért, hogy 
büntessük az ilyen oldalakat, azzal, hogy 
elhagyjuk őket, vagy azzal, hogy jelezzük a 
hiányosságokat a hatóságok felé.
– Hasonlóan nagy baj lehet abból, ha el-
lopják a laptopunkat, vagy épp betörnek a 
számítógépünkre. Fel sem fogjuk, mennyi 
személyes adat van a gépünkön! E-mailek 
– gyakran meglehetősen személyes tarta-
lommal, üzleti titkokkal, szerződésekkel –, 
címlisták, különféle iratok, banki dokumen-
tumok, jelszavak, fotók, köztük olyanok, 
amelyeket nem a nyilvánosság elé szán-
tunk.
– A digitalizáció kinyitotta a világot, de 
egyúttal sérülékennyé is tette az abban élő-
ket. Nincsenek atombiztos rendszerek, min-
den feltörhető, és mint tudjuk, ami megtör-
ténhet, az előbb utóbb meg is történik. Ha 
tehát nem ismerjük fel a helyzeteket, nem 
tanuljuk meg kezelni az adatainkat, védeni 
magunkat, akkor abból előbb-utóbb nagy 

Az elmúlt egy-két hónapban még talán a csapból is az Európai Unió GDPR rendelete folyt, joggal, hiszen a 2018. június 
25-én hatályba lépő – amúgy már két éves – jogszabály mindenkire kötelező kontinensünkön, aki személyes adatokat 
kezel. A vállalkozások zöme nyűgként éli meg az újabb előírásokat, holott mindez előnyükre is válhatna – legalábbis 
dr. Glázer Noémi, jogi tréner, és adatvédelmi tanácsadó erre igyekszik felhívni a vállalkozók figyelmét. De mi hasznunk 
lehet nekünk a GDPR-ből? – erről kérdeztük a szakértőt.

Hogyan fordítsuk a hasznunkra a kötelező uniós adatvédelmi rendeletet?

A GDPR a barátunk!
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baj lesz. A GDPR tehát – még ha nem is an-
nak látszik elsőre – a barátunk, sokkal töb-
bet tehet értünk, mint azt gondolnánk! Ha 
vesszük a fáradtságot, és komolyan vesszük 
az adatvédelmi tájékoztatót, csak ott adunk 
engedélyt, ahol valóban adni akarunk, már-
is sokat tettünk a biztonságunkért, az infor-
matikai szabadságunkért. Amíg azonban 
két kézzel szórjuk az adatokat, szemétnek 
tekintjük azokat, ne is várjuk, hogy bárki 
meg tudjon védeni minket.
- A GDPR rendelet éppen azért fontos, mert 
egységes, és mindenkire egyformán vonat-
kozik. Végre van valami, ami egy új szem-
léletet ad! Tudatosítja bennünk, hogy adato-
kat kezelünk, vagy épp adatokat adunk át, 
és jogosítványt ad ahhoz, hogy mi magunk 
dönthessünk.
– Persze eddig is voltak jogszabályok – a ha-
zai Info törvény például hírhedten szigorú –, 
de nem váltotta be a hozzáfűzött reménye-
ket, éppen azért, mert nem alkalmazták 
azokat megfelelően széles körben, nem 
gondoskodtak a szabályok betartásáról. A 
GDPR-t azonban nem lehet megkerülni, a 
magyar kormánynak be kell számolnia ar-
ról, mit tett ezen a téren. Azonnal látszik, 
ha nem alkalmazzuk, és elkerülhetetlen a 
szankció, ha egyszer a „hálóba” kerülünk. 
A „háló” pedig jócskán megnőtt, a hatósá-
gok készülnek a feladatra. A büntetés pe-
dig nagyon magas. Igaz, ma még van annyi 
könnyítés, hogy első alkalommal – persze, 
ha nem egy súlyos jogszabálysértésről van 
szó – csak figyelmeztetnek. De jó, ha tisz-
tában vagyunk azzal, hogy ha semmit sem 
tettünk, vagy odabiggyesztettünk egy sab-
lont, az bizony súlyos esetnek számít, és ek-
kor azonnal jöhet a büntetés.

– A visszaélések, főleg a nemzetközi nagy-
vállalatokra jellemzőek, miért nem csak 
rájuk nézve kötelező, vagy szigorúbb a 
szabályozás?
– Egyrészt az egységes elvárás óriási haj-
tóerő, mert nincs kibúvó senkinek. Így a 
multik sem tudják kiszervezni a kisebb vál-
lalkozások felé az ilyen jellegű feladataikat.
- Másrészt, bár valóban időigényes, komoly 
feladat a GDPR előírásainak megfelelni, 
nem lehet sablonokkal elintézni, de ép-
pen ezért az eredmény a magunk javára is 
fordítható. Ha már kötelező rendet rakni, 

tegyük meg! Ez később számos előnyt hoz-
hat majd: gyorsabbak, hatékonyabbak, pro-
fibbak leszünk. Átlátjuk a folyamatainkat, 
meglátjuk az összefüggéseket, innovatívab-
bak tudunk lenni. Bizalmat ébresztünk a 
partnereinkben, ügyfeleinkben is, és ennek 
meglesz a hozadéka.
– Meggyőződésem, hogy azok a vállalko-
zások, akik felismerik a GDPR-ben rejlő le-
hetőségeket, ki fognak emelkedni a többiek 
közül, és sikeresebbek, eredményesebbek 
lesznek. A GDPR – éppen a szemlélete miatt 
– több mint egy jogszabály, ez inkább egy 
mini ISO-rendszer. Egy minőségbiztosítás, 
márpedig a minőség mindig nagy előny.

– Az is bizonytalanságot okoz a vállalko-
zásoknál, hogy kihez forduljanak. Mit ja-
vasol, kitől kérjenek szakmai segítséget a 
GDPR-teendőkhöz?
– Ez egy meglehetősen speciális és új te-
rület, ezért érthető is a bizonytalanság. Az 
ügyvédek, jogászok zömének nincs jártas-
sága az adatvédelemben, így a végered-
mény általában egy bonyolult jogi nyelve-
zetű, a kelleténél jóval szigorúbb, mindent 
extrán bebiztosító szabályzat. Ez egyrészt 
nem felel meg a GDPR elvárásainak – tilos 
a jogi nyelvezet használata az adatvédelmi 
tájékoztatóban, azt úgy kell összeállítani, 
hétköznapi nyelven fogalmazva, hogy bárki 
számára világos, egyértelmű legyen. Más-
részt egy ilyen szabályozással elveszíthetjük 
az ügyfeleinket is. Gyakori például, hogy 
egy honlap be sem enged, amíg nem járu-
lunk hozzá az adatok kezeléséhez, holott 
a tartalom megtekintéséhez nincs is szük-
ség adatkezelésre. A túlszabályozás súlyos 
veszteségeket hozhat. Ugyanakkor – mivel 
egy ellenőrzés kapcsán nekünk kell bizo-
nyítanunk, hogy jogszerűen jártunk el –,  
óriási segítség a megfelelő informatikai 
megoldás, és egy e-napló, amivel percek 
alatt alá tudjuk támasztani az eljárásunkat.
– A GDPR, ahogy mondtam, speciális terü-
let, ahol a jog, az informatika, a projekt- és 
folyamatmenedzsment és az adatvédelem, 
mint szakma egyszerre van jelen. Érdemes 
tehát megtalálni a megfelelő szakértőket. 
Persze nem kell ágyúval lőni a verébre! Egy 
néhány fős kisvállalkozásnak nem kell drá-
ga szakértői díjakat kifizetnie ahhoz, hogy 
célt érjen. Éppen azért, mert pici, átlátja a 

tevékenységét, saját maga is képes összeál-
lítani a szükséges rendszert és annak doku-
mentumait. De nem sablonokat alkalmazva! 
Rá kell szánni az időt, energiát. A kis- és kö-
zépvállalkozások, vagy főleg a nagyvállala-
tok esetében azonban már ajánlott a szak-
értő igénybevétele. Ugyanakkor arra is oda 
kell figyelni, hogy manapság gomba módra 
szaporodnak az adatszakértők, amióta ki-
vették a jogi végzettségre vonatkozó előírást 
ebből a szakmából. Válogassuk meg tehát 
a szakértőinket! De akár kicsi, akár nagy 
egy vállalkozás, akár maga csinálja, akár 
szakemberhez fordul, a rendrakás kötelező! 
Használni kell, ki kell aknázni a technika 
adta lehetőségeket! Igen is kell „vállalatirá-
nyítási rendszer” még a legkisebbeknek is, 
még ha ez csupán egy ingyenes adatbázis-
kezelőt jelent is. A fiatalok, akik a munka-
erő-utánpótlást adják, már ebbe a digitális 
világba nőnek bele, ezt ismerik, ebben érzik 
jól magukat. Ahol ez nem adott, oda nem 
mennek, nemhogy hosszú távon ott marad-
janak. Luxus tehát nem képben lenni, nem 
használni ezeket az eszközöket.
– A GDPR rendelettől tehát nem tartani kell, 
hanem egyfajta lehetőségként kell rá gon-
dolni, megérteni annak valódi céljait, szel-
lemiségét, és valóban ügyfélbaráttá válni az 
adatok kezelésében is. Ha valaki komolyan 
veszi ezt a feladatot, nagymértékben erő-
sítheti az ügyfélbizalmat, ami, mint tudjuk 
forintokban vagy akár euróban is mérhető.

– Ön jogi tréner és adatvédelmi tanácsadó. 
Mindkettő szokatlan szakértői tevékeny-
ség még napjainkban. Mondana egy-két 
gondolatot a munkájáról?
– Adatvédelmi tanácsadóként és jogi tré-
nerként is mindig arra törekszem, hogy az 
emberek, a vállalkozók megértsék, hogy 
a jog, csupán egy eszköz, amit használni 
kell. Meg lehet érteni, meg lehet tanulni 
olyan szinten, olyan mélységben, amilyenre 
szükség van. Éppen ezért tanítom is a jogot, 
érthető, emberi nyelven, többnyire nem jo-
gászoknak. Bizonyos értelemben a jog is 
csak egy termék, amit, ha kellő mértékben 
birtoklunk, a hasznunkra lehet, előnyünk-
re válhat. A GDPR rendelet is pont ilyen, ha 
komolyan vesszük, jól szolgál minket.

Cseh Teréz
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– Kezdjük személyes pályájával. Mindig 
az építőiparban képzelte el az életét?
– Tulajdonképpen igen. Építőipari szakkö-
zépiskolába jártam, mindig is vonzott a ma-
gasépítés, az olyan misztikus, különös do-
log volt számomra. Egyenes utam vezetett 
a Budapesti Műszaki Egyetemre, ahol 1999-
ben diplomáztam a kivitelezés – szervezés 
tanszéken, a magasépítés és a szerkezettan 
voltak a kiegészítő tárgyaim, tehát marad-
hattam a régi elképzelésem mellett. 2000-
ben kezdtem el dolgozni egy kivitelező cég-
nél, ahol egyből egy műemléki munkába 
csöppentem, a Budai Vár alatti első utcában. 
Nagyon megtetszett, hogy itt valami régibe 
kell új életet lehelni. Vajon hogy gondolhat-
ták ezt meg ezt régen, mit tartottak szépnek, 
és ezt hogyan lehet átvenni, és újszerűen be-
mutatni? Ez járt a fejemben, ennek a varázsa 
ejtett rabul. Utána persze építettem sokféle 
új épületet is. A cégnél gyorsan ívelt fel a 
karrierem, hamar termelési igazgató lettem. 
Mindenfélét építettünk, társasházat, csar-
nokot, irodaházat is, de a műemléki vonza-
lom mindvégig megmaradt. 

– Néhány év múlva aztán vállalkozásba 
kezdett. Mi inspirálta erre?
– Mindig foglalkoztatott, hogy önállóan 
vajon mire lennék képes. Amikor alkalma-
zottból vállalkozóvá válik az ember, sok 
mindent át kell magában értékelni. Csak 
magára lesz utalva, onnantól kezdve nincs 
a fix havi fizetés, a megszerzett munkából 
fog tudni majd kenyeret venni. 2004-ben 
indultunk, ingatlanfejlesztéssel. Búvár At-
tila cégtársammal – ő is építőmérnök, mű-

szaki menedzser – ketten kezdtünk bele a 
vállalkozásba, innen nevünkben az EB, az 
Erdei-Búvár kezdőbetűkből. A két család 
összekuporgatott vagyonkájából vettünk 
egy telket, megcsináltuk egy négylakásos 
társasház terveit, kiástuk az alapokat, és 
elfogyott a pénzünk. 2004-ben a lakáspiaci 
konjunktúra még elég erős volt, így el lehe-
tett adni elég könnyen a tervasztalról a la-
kásokat. A miénk jó alaprajz volt, és jött is 
az első lakó, tetszett neki, amit látott, és be-
fizette az előleget.  Abból eljutottunk az első 
födémig, aztán jött a többi befizetés, és be 
tudtuk fejezni az építkezést, így sikeres volt 
a projekt. Akkor elkezdtünk minden évben 
építeni egy társasházat, a nyereséget pedig 
mindig visszaforgattuk.

– Hogy jött a képbe a műemléki generál ki-
vitelezés, felújítás?
– 2008-ig egyre nagyobb és több társashá-
zat építettünk, amin felbuzdulva úgy gon-
doltuk, hogy tovább lépünk és vásároltunk 
egy nagyobb telket a XIII. kerületben, aho-
va már 40 lakást tudunk felépíteni. 2008. 
augusztusában kötöttük meg a szerződést, 
szeptemberben kifizettük a telek árát - de 
októberben beütött a pénzügyi válság. Ott 
volt a telkünk, amire már megterveztük a 
társasházat, de hirtelen megszűnt a ban-
ki finanszírozás, és elég szűk esztendők 
következtek. Mi továbbra is hittünk az in-
gatlanfejlesztésben, de be kellett látnunk, 
hogy „ez a ló nem húz”. Így visszatértünk 
a régi céges kaptafához, ami a műemlékek 
felújítását jelentette. 2010-ben elkezdtünk 
közbeszerzéseken indulni, kezdetben csak 

konzorciumi tagként vagy alvállalkozó-
ként. Aztán amikor készen lettek az első 
munkáink, már önállóan is el tudtunk in-
dulni nagyobb kiírásokon. 2012-ben volt 
a cég életében a nagy áttörés, mivel akkor 
nyertünk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő-
nél egy olyan keretközbeszerzést, ami már 
országos szinten tartalmazott különféle 
műemlékfelújításokat.

– Ez a tevékenység lett a főcsapás iránya?
– Egy fontos irány lett, de sajnos annyi mű-
emléki munkánk nincs, ami egy ilyen köze-
pes méretű építőipari céget fenn tudna tarta-
ni. Kizárólag sem a műemlékfelújításokból, 
sem az állami megrendelésekből nem 
tudnánk nyereségesen működni: a tava-
lyi árbevételünknek kb. 70%-a származott 
a verseny-, 30% pedig az állami szférából. 
Természetesen a műemlékfelújítás a szí-
vünk csücske – ha látunk műemléki kiírá-
sokat, azokon jellemzően elindulunk, mert 
ez az egyik legszebb része az építészetnek.

– Mik voltak az első műemléki munkáik?
– 2012-ben felújítottuk Kisbéren a lovarda 
homlokzatát, a vassurányi kastély tetőszer-
kezetét, a hegyhátszentpéteri tájházakat, a 
nagycenki Széchenyi kastély parkját, illet-
ve részt vettünk több vidéki vár és a budai 
várfal rekonstrukcióján is. Persze azóta 
nagyot bővült az ilyen jellegű referencialis-
tánk, dolgoztunk a hatvani Grassalkovich-
kastélyon, a szigligeti Esterházy-kastélyon, 
Sopron, Kőszeg, vagy Pápa belvárosában, il-
letve több vár és egyéb műemléki munkán. 
Idén a Tulipános Házon kívül elnyertük a 

A tatabányai Tulipános Ház felújítását, restaurálását a budapesti székhelyű EB Hungary Invest Kft. végzi, mely számos re-
ferenciával rendelkezik különböző műemléképületek helyreállításában. A cég történetéről, munkáikról és a tatabányai 
beruházásról beszélgettünk Erdei Z. József ügyvezető – tulajdonossal.

A műemléki felújítások szakértője

EB Hungary Invest Kft.

A Tulipános-ház szerződésének aláírásán a kép jobb  
oldalán Erdei Z. József, Bencsik János, országgyűlési képviselő és  

Schmidt Csaba, polgármester társaságában
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füzérradványi Károlyi–kastély felújítását 
is, valamint megkezdhettük a szentendrei 
Skanzen erdélyi tájegységének felépítését 
130 új épülettel. Reményeink szerint szerző-
dést tudunk kötni a Szegedi Dóm külső-bel-
ső felújítási munkálataira is.

– Elevenítsünk fel néhány különleges, ne-
héz, de szép referenciamunkát!
– A közelmúltban kollégáimnak sok fejfá-
jást okozott, de büszkék is vagyunk a budai 
Hilton belső felújítási munkáira. Tulajdon-
képpen födémig vissza kellett bontanunk 
a belső szerkezeteket, kicserélni a külső 
nyílászárókat, majd újraépíteni, bútoroz-
ni a szállodai szárnyakat. A feladat több 
szakmai szempontból is nagyon nehéz volt: 
egyrészt zsebkendőnyi területről kellett or-
ganizálnunk a Budai Várban, a felvonulási 
területünk mindössze 100 m2 volt. Másrészt 
borzasztó rövid volt a vállalási határidőnk, 
gyakran 3 műszakban dolgoztunk, hogy 
elkészüljünk. Harmadrészt a feladatot úgy 
kellett teljesítenünk, hogy mindvégig lakot-
tak voltak a szálloda különböző szárnyai.
Utólag is úgy gondolom, hogy kollégáim 
emberfeletti munkát végeztek. A munka 
legnagyobb részét 3 hónap alatt kellett kivi-
teleznünk, ráadásul igen magas, ötcsillagos 
minőségben. Szakmai tapasztalatom alap-
ján sok nagy építőipari cég lenne büszke 
egy így teljesített feladatra. 
Tavaly adtuk át a Klebelsberg Kultúrkúriát 
Pesthidegkúton, ami szintén nagyon szép 
szakmai kihívás volt, hiszen egy olyan 
szálló- és közösségi épületet alakítottunk 
ki, ahol nagyon jól harmonizál a műemlé-
ki külső és a modern belső. Regécen több 
ütemben – különleges technológiával, kü-
lönleges körülmények között – több mint 
3000 m3 várfalat építettünk vissza.

– A kétfős vállalkozásból időközben egy 
közepes méretű cég lett. Mekkora a lét-
szám, és milyen alvállalkozókkal dolgoz-
nak?
– Az alkalmazotti létszámunk a 2010-es évek 
elején kezdett nőni, most cégcsoport szinten 
nagyjából 120-an vagyunk. Természetesen 
megbízható alvállalkozókkal dolgozunk, 
akik több éve kitartanak mellettünk. Büsz-
kék vagyunk arra, hogy alvállalkozóink 
nagyon lojálisak hozzánk, és nemcsak az ő 
körükben, de a megrendelők körében is jó a 
hírnevünk. 

– A Tulipános ház milyen kihívásokat rejt? 
Azt mondta, egy év alatt el fog készülni.
– Ha nem ér minket különösebb meglepe-
tés, akkor határidőre befejezzük Tatabánya 
egyik ikonikus épületének felújítását. Van-
nak megelőző tendertervek, de nekünk kell 
elkészíteni a bontási, a kiviteli és restaurá-
tori terveket is. Mindezen előkészítő mun-
kálatok ellenére még bizonyos restaurátori 
kutatások is előttünk állnak. Most ezeknek 
a terveknek kezdődik a jóváhagyatása a ha-
tóságokkal, műemlékvédelemmel. 
Meggyőződésünk, hogy egy műemlék- 
felújítás során egy régi épületben mindig 
meg kell találni az új funkciók helyét is, 
teret kell engedni a modern megoldások-
nak. A Tulipános Ház esetén szerencsés a 
helyzet, mert a régi funkcióval összhang-
ban lesz  az új is, hiszen az épület mindig is 
egy közösségi tér volt. A különbség annyi, 
hogy egy korábbi, szűk közösségnek szó-
ló épületből egy, a nagyközönség számára 
megnyíló középületet alakítunk ki. A dísz-
terem különféle rendezvények, koncertek, 
esküvők, konferenciák megtartására lesz 
alkalmas, de lesz egy játszóház, étterem, és 
kiállítótér is. A helyiségek elrendezése sze-
rencsére alkalmassá teszi az épületet az új 

funkciók hatékony ellátására.
A kihívás  ilyenkor az, hogy a XXI. századi 
kényelmi és biztonsági funkciókat (klíma, 
szellőzés, hangosítás, tűzvédelem, biztonsá-
gi rendszerek stb.) hogyan tudjuk beillesz-
teni egy műemléképületbe úgy, hogy azok 
ne látszódjanak és ne zavarják az eredeti 
küllemet. Természetesen kihívás az 1 éves 
határidő is, a hatósági engedélyeztetési idők 
például nem csak rajtunk múlnak. Az en-
gedélyeztetést követően nagy bontási mun-
kálatok kezdődnek. Számításaink szerint 
1,5 hónap, mire felvonulhatunk, de a nyár 
végén már a külső szemlélő számára is min-
denképp látszani kell valaminek. A héjaza-
tot még mindenképp a tél, a rossz idő be-
állta előtt szeretnénk cserélni. A kertészeti 
munkák döntő részét tavasszal végezzük el.

– Fiatal építész fejjel mi az, amire azt 
mondja, hogy életem célja, hogy ezt meg-
csinálhassam? 
– Szeretnék egy jelképet építeni Budapes-
ten, melyről mindenkinek a magyar fővá-
ros jut eszébe. Jelenleg munkaidőm jelentős 
részét egy olyan nagyobb volumenű ingat-
lanfejlesztés stratégia-alkotási előkészületei 
teszik ki, amiben ez a potenciál benne van.

– Jut ideje a magánéletre, családra, hobbi-
ra?
– A családomra természetesen mindig sza-
kítok időt, két gyermekem – egy két és egy 
hatéves – van, akikkel minőségi időt pró-
bálok tölteni. Öcsém külföldön, a szüleim 
pedig a Zemplénben élnek. Sajnos nagyon 
kevés szabadidőm van, de síelni imádok és 
szeretem a papírsárkányokat. A hobbijaim 
közül jelenleg a legtöbb idő leginkább az 
egyedi és szép épületek megépítésére, fel-
újítására jut.

Veér Károly

Újra régi fényében pompázik a Klebersberg kúria

Nagy munka volt a Hilton felújítása
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Végre munkások nyüzsgésétől, építke-
zés zajától lesz hangos az épület, hiszen 
Schmidt Csaba polgármester a napokban 
átadta annak kulcsát a kivitelező cég, az 
EB Hungary Invest Kft. vezetőjének, Er-
dei Z. Józsefnek. Az ügyvezető azt ígérte, 
hogyha nem kerülnek elő "csontvázak", 
azaz előre nem látható problémák, akkor 
2019. nyarára végeznek a munkálatokkal.
Az önkormányzat a város egyik legna-
gyobb történeti értékét képviselő épületét 
a nagyközönség számára kedvelt hellyé, 
vonzó látnivalóvá kívánja tenni. A föld-
szinten rendezvényközpontot alakítanak 
ki, ahol esküvőket, bálokat, konferenciá-
kat lehet majd tartani, exkluzív, műemlé-
kileg teljesen helyreállított környezetben.
A díszterem mellett az egykor zeneszo-
bának és játékszobának nevezett termek 
kisebb létszámú programoknak adhat-
nak helyet, mint családi ünnepek, üzleti 
tárgyalások, klubrendezvények, kultu-
rális események, közönségtalálkozók. 
A bálteremhez közvetlenül kapcsolódik 
majd egy terasszal rendelkező étterem, 
mely biztosítja a kiszolgálását. Kialakítá-
sa lehetővé teszi, hogy az előcsarnok irá-
nyába büféként is működjön. Az étterem 
teraszáról a kert kitisztítása után a Május 
1. park szökőkútját láthatják majd a ven-
dégek.
Mivel az eredeti épületben a szinteket ösz-

szesen egy szűk lépcső köti össze, a felújí-
tás során a ház hátsó részén, az összképet 
nem zavaró módon egy széles lépcsőhá-
zat építenek, valamint egy liftet szerelnek 
fel. Az emeleten kiállítótereket alakíta-
nak ki, ahol a város bányászati múltját 
és a Tulipános Ház történetét mutatják 
be, valamint emléket állítanak a Magyar 
Általános Kőszénbánya Részvénytársulat 
településfejlesztési tevékenységének.
A legizgalmasabb attrakció az épület 
nagy területű alagsorában kap helyet, 
itt több helyiségben egy interaktív, az 
okostelefonokat és a virtuális valóságot 
használó kiállító- és játékteret rendeznek 
be, ahol egyedi körülmények között is-
merhetik meg a látogatók Tatabánya bá-
nyászati múltját.
A földszinti bálterem alatt lévő, hason-
lóan nagyméretű helyiségben egy te-
repasztal foglalja el a központi helyet, 
mely Tatabánya és környéke bányászati 
tevékenységét mutatja be. A terepasztalt 
történeti hűséggel, több helyen mozgó ré-
szekkel alakítják ki, és egy okostelefonos 
alkalmazás letöltése után a kiterjesztett 
valóság eszközeit alkalmazva, a mobil ka-
meráján keresztül nézve mozgó, miniatűr 
járművek, gépek és emberek jeleníthetők 
meg, illetve információk tűnnek fel. A 
felhasználói élmény tökéletesítésére egy 
játékot fejlesztenek ki, ebben a terepaszta-

lon virtuálisan megjelenített eseményeket 
befolyásolni lehet. A látogatók saját mobil 
eszközeikre is letölthetik az alkalmazást, 
így nagyobb csoportok is egy időben él-
vezhetik a kiterjesztett valóság nyújtotta 
élményt. A játékban öt állomáson – lelő-
hely, bánya, vasút, hőerőmű, város – kell 
feladatokat megoldani a résztvevőknek, 
hogy az egész rendszer együtt jól mű-
ködjön, és a játékosok kinyerhessék a föld 
mélyén lévő szénből a villamos és hőener-
giát.
A kiállítás hagyományos, fizikai tárgyai-
hoz is kifejlesztenek egy érintőképernyős 
kvízjátékot, ahol a látogatók helytörténet-
tel, bányászattal, geológiával kapcsolatos 
ismeretterjesztő jellegű kérdésekre talál-
hatják meg a helyes választ.
A Május 1. park sétányairól közvetlenül 
be lehet majd jutni a házba. Az épület 
mellett összesen húsz új parkolót alakíta-
nak ki. A kert újjáépítése során az eredeti, 
ligetes állapotot állítják vissza az értékes 
és védett faállomány megőrzésével. A 
kertben szinte érintetlenül maradt meg 
két, közel százéves lámpaoszlop, ezeket 
az eredeti műtárgyakat valószínűleg át-
helyezik a bejárat mellé, viszont mintá-
juk alapján új oszlopokat is készítenek, és 
ezekkel hangulatvilágítást hoznak létre.

VK
Fotó: Mazán Tibor

A Tulipános Ház Tatabánya bányászati múltjának egyik legfontosabb emléke. Miután az önkormányzat megvásárolta az 
épületet, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból 1,4 milliárd forintot használhat fel az 1924-ben emelt 
ház felújítására. A tatabányaiak többsége sohasem látta belülről az épületet, melyet a felújítás után visszaadnak a város 
lakóinak. Az egykori kaszinóban közösségi tereket, a bányászatot bemutató múzeumot és interaktív játszóházat alakí-
tanak ki.

Megújul Tatabánya múltjának ikonikus épülete

Kezdődik a munka a Tulipános Házban

Schmidt Csaba polgármester átnyújtotta a 
Tulipános Ház kulcsát a kivitelező cég igazgatójának, Erdei Z. Józsefnek
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Útépítés Vértesszőlősön  

Megkezdődtek a munkálatok az 1-es főút Vértesszőlős átkelési szakaszán. A fel-
újítások több mint két kilométeres hosszúságban zajlanak.  Az elkövetkező két–
két és fél hónapban a menetidő jelentős meghosszabbodására kell felkészülniük 
a Tatabánya-Vértesszőlős és a Tata-Vértesszőlős irányában közlekedőknek. Ben-
csik János országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
100 milliárd forintos, országos útfelújítási keretéből mintegy 270 millió forintot 
fordítanak a településen áthaladó 2 kilométeres útszakasz korszerűsítésére. Ez 
a nagy horderejű beruházás azonban némi kényelmetlenséggel jár, erre fel kell 
készülni az itt élőknek és az erre autózóknak egyaránt. 

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

Daruszentmiklós  
Sikeres lovas rendezvényt indított útjára a 
TOP keretében elnyert pályázati forrásból 
Daruszentmiklós, hagyományteremtő cél-
lal. Fogathajtó versenyt, középkori harci, 
kutyás és csikós, valamint puszta ötös be-
mutatót is tartottak.

Cikkünk a 29. oldalon

Annavölgy
 A dorogi szénbányászat egykori bölcső-
je jól láthatóan megállta a helyét az el-
múlt húsz esztendőben, bizonyítva ezzel 
a leválás sikerében kétkedőknek, hogy 
életképes, fejlődő kistelepülés, ahol nem-
csak, hogy lehet, de jó is élni.

Cikkünk a 32. oldalon

„Mindkét település hosszú távú célként jelölte meg az ökoturizmust, a természeti örökség 
fejlesztését, illetve a kapcsolatuk erősítését. Kéménd majdnem 100 ezer, Héreg pedig 205 
ezer eurót kapott álmai megvalósítására, ami a költségek 95%-át fedezi.”

nieszner József
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– Két ciklus telt el azóta, hogy Várpalota 
polgármesterévé választották. Mi jelle-
mezte akkor városukat, és mi a helyzet 
ma?
– Nyolc év elég hosszú időszak, nagy utat 
tettünk meg ennyi idő alatt. Két ciklussal 
ezelőtt gyakorlatilag a hitelek fogságában 
éltünk, működtünk. Az úgynevezett japán 
hitel – mely annak idején egy jelentős kör-
nyezetvédelmi, infrastrukturális fejlesztést 
tett lehetővé – fontos, de ugyanakkor rend-
kívül drága megoldás volt, már önmagában 
is jelentősen megterhelte Várpalota költség-
vetését. Ehhez jött – polgármesterségem 
második évétől – a Mátyás kötvény visszafi-
zetése, melyet eredetileg munkahelyterem-
tő beruházások beindítására bocsájtott ki az 
akkori képviselő-testület, de végül ezek a 
forintok is az egyre növekvő működési költ-
ségekre fordítódtak.
– Szerencsére a magyar kormány átvállalta 
előbb a japán hitelt, majd később az önkor-
mányzatok általános adósságkonszolidáció-
jának idején valamennyi egyéb hitelünket. 
Lehetőségeinket tovább növelte, hogy több-
ször részesültünk az év végén kormányzati 
támogatásban, amit az elmaradott infra-
struktúra – elsősorban utak, járdák, parko-
lók – fejlesztésére fordítottunk, és sikerült 
több elhanyagolt, sok évtizede érintetlenül 
hagyott intézményünket – óvodákat, iskolá-
kat – is felújítanunk. Szép lassan elkezdtük 
tehát ledolgozni a hátrányunkat.

– Tudtak élni a pályázati lehetőségekkel 
is?
– Sok sikeres pályázatunk van, nagy fejlesz-
tések előtt áll Várpalota. A legtöbb projek-
tünk a Területi Operatív Programok kereté-
ben indul majd: új fogorvosi rendelőnk lesz; 
egy helyre költözik, és megújul a Térségi 
Népjóléti Gondozási Központ és a szociá-
lis alapszolgáltatásokat biztosító szervezet; 
megújul a városközpont – az itt élők talán 
ezt várják már a legjobban; kerékpárút épül 
Inota városrész és a városközpont – a piac 
– között, illetve onnan egészen a vasútállo-
másig.
– Állami beruházás keretében megépülhet 
végre a 2000 óta nagyon várt tanuszodánk 
is. Ez ismét óriási segítség számunkra, mert 
önerőből nem lennénk képesek sem meg-
építeni, sem működtetni egy ilyen létesít-
ményt.
– Hasonlóan nagy volumenű – milliárdos –  
beruházásunk lesz a Thury Gimnázium 
melletti tornacsarnok, aminek építése re-
ményeink szerint ősszel megkezdődhet. Ez 
a TAO-ból, illetve a Magyar Kosárlabdázók 
Országos Szövetségénél elnyert pályáza-
tunkból valósulhat meg.
– Benyújtottuk pályázatunkat az úgyneve-
zett készenléti lakótelepünk fejlesztésére 
is, amit el is nyertünk, igaz nem egészen 
abban a formában, ahogy szerettük volna. 
A pályázatban a szegregált településrész 
központi bekötését céloztuk meg, ennek 

érdekében az infrastrukturális fejlesztések-
re megkaptuk a támogatást, ám a lakótelep 
épületeinek felújítására nem. Ezt tehát majd 
más forrásból kell megoldanunk.
– Ugyancsak tervben van, hogy új szociális 
bérlakásokat építsünk, mert ennek is híján 
vagyunk.
– Sok tervünk van, és ezekkel bizony sokat 
kell dolgoznunk, hogy valóra is válhassa-
nak. Számos buktatóval, nehézséggel kell 
számolnunk, le kell küzdenünk az akadá-
lyokat. Ebben kollégáim nagy segítséget 
nyújtanak, mindenki átérzi a feladat súlyát, 
és megtesz mindent, hogy maximálisan élni 
tudjunk az adódó lehetőségekkel.
– Komoly kihívást jelent az is, hogy az el-
nyert támogatások ma már nem fedezik a 
korábban megtervezett költségeket, még 
100%-os támogatási intenzitás esetén sem. 
A benyújtás óta eltelt két év alatt ugyanis 
az anyagárak és a munkadíjak olyan mér-
tékben emelkedtek, hogy komoly pótlólagos 
erőforrásokra van szükség a kivitelezéshez. 
Erre is próbálunk megoldást találni, amiben 
remélhetőleg a kormányzat is segítséget tud 
majd nyújtani.
– Turizmusfejlesztésre is nyújtottunk be 
pályázatot. Sok egykori bányató van a 
környékünkön, és ezek java része népsze-
rű a horgászok körében. A nagybivalyosit 
szeretnénk az ország egyik legjelentősebb 
horgásztavává fejleszteni, európai szemmel 
nézve is kiemelkedő infrastruktúrával, hát-

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere éppen nyolc esztendeje vezeti a 8-as út mentén fekvő, Székes-
fehérvár és Veszprém között félúton lévő kisvárost. A városvezető a megválasztása óta elvégzett munkákról, az elért 
eredményekről számolt be lapunknak. Megtudtuk, hogy az egykori bányászváros, kiszabadulva az adósságcsapdából, új 
utakat keresett, elsősorban a turizmusfejlesztés irányába, főképp történelmi múltjára, a Thury várra és annak törökverő 
kapitányának, Thury Györgynek sikereire alapozva.

Az adósságmentesség, a stabil gazdálkodás az alapja a fejlesztéseknek

Várpalota a Thury-imázsra építene

Új lengyel-magyar testvérvárosi szerződés
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térlétesítményekkel – tanösvénnyel, spor-
tolási lehetőségekkel, kempinggel, büfével, 
faházakkal – ellátni.
– Persze már lezárult projektjeink is van-
nak, ilyen például a 2014-2018-as időszak 
meghatározó beruházása, a 8-as főút elke-
rülő szakaszának megépítése. 2014 nyarán 
indult a munka, és tavasszal volt az átadó-
ja. A térség országgyűlési képviselőjeként, 
majd polgármesterré választásomkor a he-
lyemre lépő Kontrát Károllyal együtt sokat 
küzdöttünk ezért a beruházásért. Megtérült 
a sok munka, mert a várpalotaiaknak nagy 
örömöt jelent, hogy ez a hatalmas forgalom 
végre elkerüli városunkat. Az átutazók is 
jobban járnak, hiszen hamarabb célba ér-
nek, ha a Balatonhoz, Veszprémbe vagy 
épp Budapestre tartanak. Ez a beruházás 
mindenkinek előrelépést jelent, Várpalota 
ennek köszönhetően egy sokkal élhetőbb 
várossá vált.

– Említette a turizmusfejlesztést. Milyen 
a turizmushoz kapcsolódó elképzeléseik 
vannak a horgászparadicsomon túl?
– Szeretnénk, ha Várpalotát nem csak bá-
nyászvárosként ismernék, hanem történel-
mi múltja miatt is számon tartanák. A Thury 
vár, mely városunk szívében áll, Magyaror-
szág legjobb állapotban meglévő középko-
ri vára. Épp akkor fejeződött be az I. ütem 
felújítása, egy pályázat keretében, amikor 
a város élére kerültem. Azóta sikerült elő-

relépnünk, ma rendezvényközpontként, 
kiállítóhelyként üzemel, és igyekszünk egy 
Thury György köré épülő várimázst is ki-
alakítani. Ezt erősíti a legnagyobb rendez-
vényünk, a Diadal Napja is, amivel Thury 
Györgynek és maroknyi seregének óriási 
sikerére emlékezünk, amikor legyőzték a 
sokszoros túlerőben lévő török csapatokat. 
A háromnapos rendezvény során – mindig 
az egykori csata időpontjához legközelebb 
eső hétvégén, most június 8-9-10-én – meg-
idézzük magát a csatát is. Évről évre egyre 
népszerűbb ez a programunkat, egyre több 
látogatót, turistát vonz ide.
– Emellett más kiemelt rendezvényeink is 
vannak, például kétévente novemberben 
– ugyancsak a várban – rendezzük meg a 
David Popper Nemzetközi Csellóversenyt, 
ami ma már valamennyi kontinensről vonz 
ide fiatal tehetségeket. Nemzetközi ver-
seny, nemzetközi zsűrivel, a Kossuth-díjas 
Onczay Csaba zsűrielnökletével.
– Augusztusban immáron a 33. Várpalotai 
Napokra készülünk, egy egyhetes program-
sorozattal.
– A turizmusnál, ami igazán hiányzik, az a 
szálláshely. Ezen a téren nagy a lemaradá-
sunk, de reméljük, hogy itt is lesz hamaro-
san elmozdulás, különösen a minőségi szál-
láshelyek tekintetében. Magánszemélyek is 
egyre többen foglalkoznak ezzel a területtel, 
de ez messze nem elégíti ki az igényeket. A 
vár, például, sokak számára vonzó esküvői 

helyszín – nem csak a várpalotaiaknak –, és 
ilyen alkalmakkor különösen hiányoznak a 
magasabb igényű szálláshelyek.

– Várpalota régóta kiváló határon túli 
kapcsolatokkal rendelkezik. A nehézségek 
ellenére sikerült megőrizniük, esetleg bő-
víteniük ezeket?
– Nem csak ápoltuk a meglévőket, de új feje-
zeteket is nyitottunk ezen a téren. Lett egy új, 
török, Gazipasával, egy olasz, Sant’Elpidio 
a Mare–val, illetve a napokban, egy már 
régóta működő kapcsolatunkból, Czeladz 
városával, egy lengyel testvértelepülési 
megállapodásunk is. Szintén jól működ-
nek korábbi kapcsolataink az erdélyi 
Petrozsénnyel, az osztrák Wolfsberggel.

– A munkahelyteremtés, a vállalkozások 
idecsábítása is régóta a kitűzött célok kö-
zött szerepel. Milyen eredményekről szá-
molhatunk be?
– Ezen a téren van a legtöbb behoznivalónk, 
ráadásul a látványos munkaerőhiánnyal 
egyre csak nehezül ez a feladat. Ennek el-
lenére több tárgyalás is folyamatban van 
társaságokkal. Az ipari parkban is sikerült 
egy nagyobb területet értékesítenünk, ahol 
egy napelem-park jön majd létre. Emellett, 
reményeim szerint egy fél éven belül konk-
rét bejelentést tehetünk majd egy nagyobb, 
jelentősebb beruházásról.

Cseh Teréz

A 8-as elkerülőn könnyen elsuhanunk Várpalota mellett

Székesfehérvártól Veszprémig mindenki örült a 8-as elkerülőnek A diadal napja - A dicsőséges várvédő csata megidézése
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– Ez azt is jelentette – folytatta a polgármester –,  
hogy az önkormányzat feladatai is megsza-
porodtak, hiszen rohamosan nőtt a fű a köz-
területeken, melyet bizony nehéz kaszálni, 
ha esik az eső.

– Nemcsak a közterületek rendben tartása 
volt a feladatuk, hanem gőzerővel neki kel-
lett látniuk a nyertes pályázatok kivitelezé-
sének is. Ezen a területen hogy állnak?
– A TOP-on nyertünk közel 300 millió forin-
tot Balatonkenese város önkormányzati épü-
leteinek energetikai korszerűsítésére, ami a 
Pilinszky János Általános Iskola, a KippKopp 
Óvoda és Bölcsőde, és a polgármesteri hiva-
tal nyílászáró cseréjét, azbesztmentesítését, 
napelemek felszerelését, a fűtési rendszer 
korszerűsítését és hőszigetelését jelenti. Az 
építőipari árak ugyanakkor nagyon elszáll-
tak az utóbbi időben, így a meglévő pályázati 
pénznél 40 millióval magasabb árajánlatot 
kaptunk a kivitelezésre. Most attól fáj a fe-
jünk, hogy miből pótoljuk ezt az összeget. 
Elsősorban támogatásban reménykedünk, 
de hitelfelvételre is gondoltunk, hiszen hosz-
szú távon megtakarításainkból finanszírozni 
tudnánk a törlesztést. Ugyancsak van egy 
nyertes projektünk hasonló munkálatok, 
hőtechnikai felújítások elvégzésére szociá-

lis bérlakásaink, és fogorvosi, gyermekor-
vosi rendelőnk esetében is. Itt a tervezésnél 
tartunk, még nem írtuk ki a közbeszerzést. 
Decemberig kell befejezni a felújításokat, te-
hát nagyon szorít bennünket a határidő. Van 
egy befejezett pályázatunk is, a BM-től nyert 
mintegy 20 millió forintból leaszfaltoztunk 
egy utcát, és járdát is építettünk. Telepítet-
tünk egy négy gépkocsit kiszolgáló elektro-
mos autótöltő állomást, és letérköveztük az 
orvosi rendelő udvarát is.

– Mennyire vált be a tavaly megépített vízi 
élménypark?
– Minden várakozásunkat felülmúlta az ér-
deklődés, és úgy tűnik, hogy Közép-Európa 
legnagyobb vízi élményparkja az előzetesen 
kalkulált öt év helyett hamarabb behozza 
az árát. Ennek érdekében tovább bővítjük 
szolgáltatásait, valamint üzemeltetőt is vál-
tottunk, hogy jobban kontrollálni tudjuk a 
bevételek áramlását. Ugyanakkor iskolás és 
egyéb csoportok ezután is kedvezményesen 
vehetik igénybe az élményparkot.

– Mit tesznek még az idelátogatók szórako-
zása érdekében?
– 2019-re tervezzük a Balatonban a plázs, a 
gyermekpancsoló kiépítését, ahol térdig érő 

vízben, védett, biztonságos körülmények 
között strandolhatnak majd akár a legki-
sebbek is. Rendezvénykínálatunk is nagyon 
gazdag, az előző évekhez hasonlóan. Június 
utolsó hétvégéjén szerveztük meg a Balaton 
Fesztivált, ahol a három nap alatt 18 fellépő 
gondoskodott a nézők szórakoztatásáról, el-
sősorban a retro jegyében. Volt repülőgép 
szimulátor és hatástalanított fegyverek ki-
próbálása, kalózhajózás, élmény motorcsó-
nakázás, óriás lego építése is a hagyomá-
nyosabb programelemeken kívül. A kiállítók 
különleges street food ételekkel, és kézműves 
portékáikkal várták az érdeklődőket. Július 
21-én rendezzük a  IV. Nemzetközi Citera és 
Néptánc Gálát magyar táncházakkal, készü-
lünk a Könyvtárak Éjszakájára, ahol Hűvös-
völgyi Ildikó színművésznő lép fel, lesz ír és 
görög táncházi programunk is. Augusztus 
20-án a városi ünnepségsorozatot az Ismerős 
Arcok koncertje koronázza meg. A Kenesei 
Nyár rendezvénysorozatot az immár hagyo-
mányos, tizennegyedik alkalommal sorra 
kerülő Országos Lecsófesztivál zárja augusz-
tus 25-én. Mindenkit szeretettel várunk idén 
nyáron is Balatonkenesére!

veér

Idén nagyon korán beköszöntött a nyár, már áprilisban komoly melegek voltak, hogy aztán ez a korai kánikula átadja 
helyét egy csapadékosabb időjárásnak. Balatonkenese életében ez azt jelentette, hogy a szokásosnál előbb megjelen-
tek a telektulajdonosok, sőt a hétvégéken feltűntek a jó időjárást kihasználó első turisták is – tudtuk meg Tömör István 
polgármestertől.

Balatonkenese idén is várja vendégeit

Jól prosperál a vízi élménypark

Idén is lesz Lecsófesztivál Balatonkenesén
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Környe - Gödöllőn, a Magyar Polgármesterek 
Világtalálkozóján vehette át Beke László, Kör-

nye polgármestere a Magyar Önkormányzatok 
Szövetsége által alapított Polgármesteri Arany-
gyűrű Díjat a települése érdekében végzett ki-
magaslóan eredményes munkája, polgármeste-
ri életpályája elismeréseként.

naperőmű a SZürKeISZapon
Ajka - Mintegy másfél milliárd forint ráfordí-
tással, 4,6 megawattos kapacitással az Észak-
Dunántúl legnagyobb, napenergiát hasznosító 

naperőműve épül az ajkai erőmű egyes számú, 
szürkeiszap kazettáján a rekultiváció után, kö-
zölte Horváth Balázs és Nemes Tibor, a pro-
jektet megvalósító és üzemeltető energiaterme-
lő cég képviseletében.

Új KÖntÖSBen aZ orSZágZáSZló tér 
Székesfehérvár - 2017 szeptemberétől 2018. 
június 4-ig tartott az Országzászló tér felújítása. 
Az eredeti, 1936-ban készült Országzászló em-
lékművet Rimanóczy Gyula tervezte. Az ol-
táralakú, nemzeti jelképes alkotást a II. világ-
háború után átalakították, a teret átnevezték. 
A történelmi Magyarország 64 vármegyéjének 
földjét az emlékmű talapzatában helyezték el.
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– Két évvel ezelőtt Grman József, a 
szlovákiai magyar kistelepülés polgár-
mestere jelezte önkormányzatunk felé, 
hogy hamarosan megjelenik egy uniós 
pályázat, mely a  határon átnyúló prog-
ramokat támogatja. Két területen talál-
tunk kapcsolódási pontot, így egy köz-
lekedési és egy ökoturisztikai témájú 
pályázatot nyújtottunk be. Az utóbbit, 
kedvezően bírálták el. Mindkét telepü-
lés hosszú távú célként jelölte meg az 
ökoturizmust, a természeti örökség fej-
lesztését, illetve a kapcsolatuk erősíté-
sét. Kéménd majdnem 100 ezer, Héreg 
pedig 205 ezer eurót kapott álmai meg-
valósítására, ami a költségek 95%-át fe-
dezi. Ebből sok mindenre futja.
– A héregiek régi igénye például, hogy 
az egykori tsz-telep és a lakóházak kö-
zött egy védő erdő létesüljön. Megter-
veztettük, és a közel félhektáros terüle-
ten örökzöldekből, lombhullató fákból, 
cserjékből alakítunk ki egy véderdőt, 
melynek sarkában egy pihenőpadot, és 
egy asztalt is elhelyezünk, mellette tűz-
rakó hellyel.
– Korábban, Leader forrásból, külső-
leg felújítottuk a pásztorházat. Sajnos a 
belső részre már nem jutott forrás. Ez a 
pályázat lehetőséget nyújt arra, hogy az 
elmaradt felújítási munkákat elvégez-
zük, és a közösségi funkcióknak meg-

felelően berendezzük a helyiségeket. 
Három egymástól elkülönülő teret ala-
kítunk ki: turisztikai központ és kiállí-
tó, kézműves foglalkoztató – itt kapnak 
helyet az újonnan vett számítástechni-
kai eszközök is, és közösségi tér jön itt 
létre. Ez utóbbi szervesen kapcsolódik 
majd a szabadtéri rendezvényudvar-
hoz. Ezen a részen kültéri kemence kap 
helyet, körötte csodaszép fa bútorzattal. 
- Számos kisebb munkálatot is elvég-
zünk: az udvaron lévő kutat befedjük, 
parkolót építünk, a pásztorházat és a 
szomszédos területet fakerítéssel kö-
rülvesszük. Emellett megújul a játszó-
teret kiszolgáló parkoló is, és felújítjuk 
magát a játszóteret is: új mászótorony, 
két rugós mérleghinta, rugós figura és 
egy ufó-forgó érkezik a kicsik legna-
gyobb örömére.
– Kéménden az elnyert pályázati pénz-
ből a faluház tetőjének cseréjét, vala-
mint egy pajtaépítést hajtanak végre, 
illetve lovakat szereznek be. Ezen kívül 
csűr, kerti pavilon és kilátó épül annak 
érdekében, hogy a mangalica és szürke 
marha telepek látogathatóságát segít-
sék. A projekt keretében egy szabadtéri 
színpad is megépülhet a községháza 
előtti téren.

-Napsugár

A szlovákiai magyar kistelepülés, Kéménd és a Komárom-Esztergom 
megyei Héreg község összefogásának eredményeként egy több mint 
350 ezer eurós ökoturisztikai fejlesztés valósulhat meg, mely mindkét 
helyen komoly előrelépést jelent. Nieszner József, Héreg polgármestere 
adott tájékoztatást lapunknak.

Sikeres határon átnyúló összefogás

Ökoturizmus Kéménden és 
Héregen

A projektnyitó - Grman József, polgármester és Szűcs Mária (Kéménd), 
Nieszner József, polgármester (Héreg)
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Azért ez a szakaszos munkavégzés és átadás, 
mert a létesítmény megvalósításához öt pá-
lyázat forrását egyesítette az önkormányzat. 
A kondipark az átadása pillanatától kihasz-
náltnak mondható. Főleg a fiatalok kedvelik, 
de láttam már ott gimnasztikázó nyugdíjaso-
kat, csak pár mozdulatsorra megálló kerék-
párosokat és a tanítás után odacsábuló kis-
iskolásokat is.

– Milyen pályákra számíthatunk a közel-
jövőben? Hogyan zajlik az egyes feladatok 
ütemezése? 
– A teljes beruházás egy remek szabadidő-
parkká áll össze, ami a családok kellemes 
és nívós kikapcsolódását teszi lehetővé, az 
egészséges életmódra nevelés, abban élés 
sok-sok feltételét biztosítva. Jelenleg a 40x20 
méteres műfüves pálya épül. A következő 
állomást a 600 m2-es gumiborítású játszótér 
jelenti, amire augusztus eleje tájt lehet szá-
mítani.  Augusztus közepére terveztük a 200 
méteres recortan futópálya, őszre pedig a 
mezítlábas futópark átadását. 

– Milyen sportoknak ad még teret az emlí-
tetteken túl a szabadidőpark? 
– Még a nagy népszerűségnek örvendő sza-
badtéri asztalitenisz kap helyet. 

– Hallhatnánk az ősz beruházásairól?
– Fontos eleme a pályázati csomagnak az öl-
töző blokk. Ezt az állomással párhuzamosan 
helyezzük el. A kétszintes épületben kapnak 
helyet az öltözők, mosdók, WC-k, szertárak, 

de működtetünk itt majd büfét is. 

– Gárdony sokat tett a kerékpár sportért, itt 
halad el a park mellett a kerékpárút. Biz-
tosan szívesen érkeznének ide bringával …
– Számoltunk ezzel természetesen. Fedett 
kerékpártároló őrzi majd a járgányokat. De 
a komfortérzetről elegáns kiülők, padok, 
térbútorok is gondoskodnak. Lesz homoko-
zó, szabad játéktér, s ahogy már az első sza-
kaszban hozzákezdtünk a parkosításhoz, ezt 
a szépítést sem hagyjuk félbe. A sport-játék-
pihenés-rekreáció lehetőséget az esztétiká-
val és a célszerűséggel ötvözzük elsősorban 
a helybeliek látogatására számítva.

– Milyen szolgáltatásokra számíthatnak 
még az ide látogatók? 
– A büfé, sportszerkölcsönzés már biztos, de 
jelenleg is tárgyalunk helyi vállalkozókkal, 
és várjuk továbbiak érdeklődését egészség-
megőrző és az egészséges étrendhez, élet-
módhoz kötődő termékek, szolgáltatások 
biztosítására. 

– Számos ötletgyűjtés után született meg 
az agárdi Csuka csarnok elnevezés, a tor-
nacsuka és a tavi ragadozó halnév áthal-
lására építve. Lesz most is valamilyen 
javaslattététel, szavazás? 
– Igen, máris vannak próbálkozások, de dön-
tést még nem hoztunk. Valami nyelvi humor, 
frappáns képzettársítás, jó hangzás biztos 
befutó lehet… 

Dr. Göde Andrea

Akik a gárdonyi vasútállomás közelében járnak, nap mint nap láthatják a sür-
gést-forgást a szemközti területen. A tavaly elkezdődött projekt nagy ütemben 
folytatódik. A már átadott kondiparkot birtokba vették, szívesen használják a 
helybéliek, s folyamatosan készül az egyelőre „Nevesincs Park” – tudtam meg 
Gárdony város polgármesterétől, Tóth Istvántól. 

Gárdony legújabb fejlesztése

Öt pályázat együttese



megÚjult a Sétálóutca
Tatabánya - Ismét birtokba vehették a tatabá-
nyaiak a megújult dózsakerti sétálóutcát, mi-

után befejeződött a Dózsa György út mentén 
található üzletek előtti terület rekonstrukciója. 
A sétálóutcát városközpont és Dózsakert közös-
ségi tereinek rekonstrukciója című TOP-pályázat 
keretében újították fel.

a négy Vándor óVoda fejleSZtéSe
Baracs - „Foglalkoztatás és életminőség javí-
tása családbarát, munkába állást segítő intéz-
mények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú, 

TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00016 kódszámú pá-
lyázatnak köszönhetően egy új, korszerű óvoda 
épülhet Baracson. A két átriumos épület modern 
és egészséges helyszínt biztosít a gyermekek 
neveléséhez, oktatásához. A kivitelezés már el-
kezdődött, szeptemberben már az új épületbe 
érkezhetnek az ovisok.

VIrágóra 
Székesfehérvár - A város történelmi magja 
szinte teljesen megújult. A sétáló utca európai 
hírű látványossága, az 1960-ban készült Virág-
óra is megszépült az Országzászló tér rehabili-
tációjakor. Az óraszerkezetet a nemrég elhunyt 
Kovács Jenő órásmester fia, Kovács András 
hozta rendbe.
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– Évek óta tervezzük, a Magyar Hagyo-
mányőrző és Lovas Egyesületünkkel 
közösen, hogy hagyományőrző céllal 
elindítsunk egy ilyen rendezvényt. Fel-
készítő versenyt szerveztünk, vadász- 
és népi fogathajtást. Mindkét verseny 
egy 14 akadályos pályán zajlott, ám az 
utóbbi inkább falusias, szórakoztató 
jelleggel, a versenyzőknek például le 
kellett ugraniuk a kocsiról, felrakni egy 
zsákot, lehúzni egy fröccsöt… és mind-
ezt időre. Mindenki jól szórakozott
– Sokfelől érkeztek fogatok: Solt, Du-
naföldvár, Dunavecse, Polgárdi, Alsó-
szentiván, Cece, több olyan csapat is 
érkezett, akik rendszeres résztvevői a 
hivatalos versenyeknek.
– Az új rendezvénnyel szerettük volna 
egyrészt szélesíteni a kulturális prog-
ramjaink palettáját, másrészt fókuszba 
hozni a lovakat, a lovas hagyományo-
kat. Településünkön a ló mindig jelen 
volt. Régebben szinte mindenki tartott 
itt lovakat, azzal művelték a földet. Ma 

már leginkább hobbiként tekintenek rá-
juk, és a lovaglás, a fogatolás a jellemző.
- Egy ilyen típusú rendezvény ráadásul 
az említett hagyományőrző civilszer-
vezetünknek is profiljába vágott, ők 
is régóta tervezgették már, és lovasaik 
között akad még néhány solymász, és 
íjász is, akikkel tovább tudjuk színesí-
teni ezeket a programokat.
– A legjobban annak örülök, hogy a fia-
talokat is sikerült megszólítanunk ezzel 
az eseménnyel, huszonéves fiúk, lányok 
jöttek fogat-, vagy segédhajtóként. A cé-
lunk teljesült: találkozási lehetőséget 
adtunk a környék lovas embereinek, és 
egy újabb, igényes programot a helyi-
eknek, akik közül sokan, több mint öt-
százan - el is jöttek az I. Daruszentmik-
lósi lovasnapokra. Persze ennél sokkal 
többen szoktak lenni a Falunapokon, 
ám így elsőre elégedettek vagyunk a 
részvétellel, mind a versenyzők, mind 
pedig a nézők oldaláról.

-Napsugár

Sikeres lovas rendezvényt indított útjára a TOP keretében elnyert 
pályázati forrásból Daruszentmiklós, hagyományteremtő céllal. 
Fogathatjóversenyt, középkori harci, kutyás és csikós, valamint puszta 
ötös bemutatót tartottak, a kisebbek emellett az egész nap során ingye-
nes népi játékoknak, hajfonásnak, íjászatnak örülhettek. Rauf Norbert 
polgármester sikeresnek tartja a kezdeményezést.

A civil és az önkormányzati összefogás sikert hozott

I. Lovas napok 
Daruszentmiklóson

A rendezvény a TOP-5.3.1-16-FE-2017-00007 program, „A Helyi identitás és 
kohézió erősítése Mezőfalva térségében” címmel valósult meg.
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Az idei év programkínálatáról elmondható, 
hogy rendkívül változatos, a világhírű elő-
adóktól a színházi és képzőművészeti táboro-
kig mindenki megtalálja a számára igényes, 
de ugyanakkor változatos műfajt. A prog-
ramsorozat művészeti vezetője Veszeli Lajos, 
Balatonalmádin élő festőművész. A Magtár-
ban június 25-én indul a 10 napos Művészeti 
Festőiskola, de újdonság a Bogányi zongora is 
a Magtárban: a Magtárkoncerteken Bogányi 
Gergely, Szilasi Alex, Érdi Tamás, Rákász 

Gergely és Teleki Gergő lépnek fel. Mag-
társzínház is várja az érdeklődőket, három 
alkalommal, a Petőfi Színház vendégjátékai-
val. Lesz Magtárkabaré is, Bagi-Nacsával és 
Fábry Sándorral. Mindemellett hagyomány-
teremtő céllal indítják útjára a Dunántúli 
Képzőművészeti Szalon és Vásár 2018 elne-
vezésű rendezvényt is. A részletes műsorterv 
és a műsornaptár a www.balatonalmadi.hu 
oldalon olvasható.
A város hagyományos, nagy fesztiváljaira 

is várja a látogatókat. A programfolyamot 
az Almádi napok nyitja július 6-án (a rész-
letes program az első belső borítón!), majd a 
Hungarikum Fesztivál következik július 20-
31. között, és a sort a Borfesztivál zárja majd 
augusztus 3-20. között a Wesselényi strand 
előtti rendezvénytéren. A város kulturális 
életének sokszínűségét tovább emeli az Érdi 
Márta által szervezett, „Klassz a pARTon” 
hangversenysorozat is, melyre ugyancsak 
várják a nagyérdeműt.

Balatonalmádiban az idei nyár legújabb kulturális csemegéje a vörösberényi városrészben az impozáns Magtár épüle-
tében a „Vörösberény Program 2018” elnevezésű programfolyam lesz. Kerényi Imre Kossuth- és Jászai-díjas rendező a 
Magtár és a Kolostor épületében kialakítandó kulturális és művészeti program tematikájának megálmodója egy új, a 
Balaton életében meghatározó kulturális központ létrehozását tervezi.

Egész nyáron át, gazdag programok Balatonalmádiban

Almádi nyár – téged is vár!

AUGUSZTUS 3. PÉNTEK
19:00  RUBATO BAND

19.30 BORLOVAGRENDEK 
BEMUTATKOZÁSA

20:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
20.15 KÁPLÁN GYÖRGY ÉNEKES

20:30 KID ROCK & ROLL SPORTTÁNC 
EGYESÜLET   

21.00  VIOLIN AND WOMEN NÉDÓ 
OLGA PRÍMADÍJAS  HEGEDŰMŰVÉSZ  

KONCERTSHOW
22.00 PÁPAI JOCI 

AUGUSZTUS 4. SZOMBAT
19:00  RUBATO BAND  

20.30  GAZDAG TIBOR ÉS A DR. GROG              
22.00  SZINETÁR DÓRA

AUGUSZTUS 5. VASÁRNAP 
18.00  AZ ASTI BAJOR 

FÚVÓSZENKAR MŰSORA
19:00  RUBATO BAND

20:30  FUN THOMAS BAND                 
22.15  SINGH VIKI 

AUGUSZTUS 6.   HÉTFŐ
19:00 BALATON-

ALMÁDI 

NÉPTÁNCMŰHELY
19.20  BOROSTYÁN NÉPDALKÖR

19.30  RINGATÓ BALATON TÁNC-
EGYÜTTES

20.30  SWING-SWING ZENEKAR                             
22.00  VASTAG TAMÁS 

AUGUSZTUS 7. KEDD
19.00 CSILLAGNYÍLÁS BALETTCSOPORT

19:30 DANCE ACTION TÁNCCSOPORT                            
20:00 FRISSON ZENEKAR                                             

22:15 KHALE LULUGYI                          
                     

AUGUSZTUS 8. SZERDA
19.00 CHOLNOKY 

MOZGÁSMŰVÉSZETI STÚDIÓ           
19.30 DRÁGAKÖVEK 

HASTÁNCCSOPORT ÉS ARANY TIMI
20.00 THE BLUESBERRY BAND    &  

MUCK FERENC           
22.00 PÉTER SRAMEK 

AUGUSZTUS 9. CSÜTÖRTÖK
19:00 VISION HIP – HOP DANCE                                   

19:30 BALATON FITNESS HUNGARY                              
20.30 VIKTÓRIA EGYÜTTES     

22.15 SZŰCS JUDIT

AUGUSZTUS 10. PÉNTEK
19.00 CHRYSTAL FITTNESS                                          

19.30 DÁVID ROLAND ÉNEKES                                     
20.30 ÚJ BABYLON 
EGYÜTTES -OME-

GA TRIBUTE BAND 
22.00 BERECZKY 
ZOLTÁN 

AUGUSZTUS 11. SZOMBAT
19.00  FLASH DANCE TÁNCCSOPORT             

19.30  AJKAI AEROBIK SPORT-
EGYESÜLET     

20.30  ROCK-KANOK ZENEKAR              
22.00  SZABÓ ÁDÁM 

AUGUSZTUS 12. VASÁRNAP
19.00  FREE DANCE TÁNCCSOPORT                    

19.30  WINNERS 
VERSENYTÁNC EGYESÜLET        

20.00  ROZÉ BÁR MUSIC  
22.15  KÖKÉNY ATTILA 

AUGUSZTUS 13. HÉTFŐ
19.00 SERICA FOLK AND ROLL    

20.30 INTERMEZZO LATIN CLUB                  
22.00 TAKÁCS NICOLAS  

AUGUSZTUS 14. KEDD
19.00 4 QUALITY HIP-HOP 

TÁNCEGYESÜLET               
19:30 BONITA SPORTTÁNC EGYESÜLET              

20.30 MOKKA TRIBUTE BAND          
22.00 HEVESI TAMÁS

AUGUSZTUS 15. SZERDA
19:00 CSILLAGNYÍLÁS BALETTCSOPORT

19:30 FREE DANCE TÁNCCSOPORT                          
20.30 HOLYCHICKS    NŐI ZENEKAR  

22.00 DESPERADO 

AUGUSZTUS 16. CSÜTÖRTÖK
19.00 DALLAMVILÁG 

NOSZTALGIA CSOPORT          
19.30 FOOTNOTES DANCE 

COMPANY DANCE        
20.00 THE BLACKBIRDS-BEATLES 

EMLÉKZENEKAR    
22.00 MUSIC SZELLECTION 
: POLYÁK RITA ÉS SZELLE 

SZIÁRD        

AUGUSZTUS 17. PÉNTEK
19.00 RITMUS TÁNC ÉS 

MOZGÁSMŰVÉSZETI EGYESÜLET 
19.30  4QUALITY HIP HOP TÁNC-

ISKOLA                     
20.00 TURI LUI BAND                                                     

22.00 GRÁCIA HEGEDŰ TRIÓ                             

AUGUSZTUS 18. SZOMBAT  
19.00  OLD RULETT 

20.00. RULETT EGYÜTTES
22.30  TOLVAI RENI

AUGUSZTUS 19 . 
VASÁRNAP

18.30  NYITRAGERENCSÉRI 
HAGYOMÁNYŐRZŐ CSO-

PORT 
19.30  CARCASSONNE I BA-

LETT CSOPORT
20.00  DAL-MA MUSICAL ÉS 

ZENÉS SZÍNPAD     
20.30  ATARU TAIKO DOBSZÍNHÁZ                   

21.30  PÁL DÉNES

AUGUSZTUS 20. HÉTFŐ 
20.00  ILLÉS EMLÉKZENEKAR    

21.15  TŰZIJÁTÉK                                                 
21.45  ISTVÁN A KIRÁLY 

KONCERTSHOW         

XV. ALMÁDI  BORFESZTIVÁL -  2018. AUGUSZTUS 3-20-IG

Érdi TamásSzilasi Alex Teleki Gergő Operettgála„Eltörött a hegedűm”Jövőre veled ugyanitt
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– Milyen beruházások indultak el Csákvá-
ron?
– Második körben újulhatott meg a rendelő-
intézetünk – április 5-én adtuk át –, nyílás-
zárócsere, homlokzati és födém-hőszigetelés, 
tetőhéjazat-csere történt. A helyiségek új hi-
degburkolatot kaptak, a tetőre napelemet és 
napkollektort is felszereltünk.
–  Július végén ér véget az óvoda energetikai 
korszerűsítése: nyílászárócsere, megújul a 
gépészet, homlokzati és födém-hőszigetelést 
kap az épület, a tetőhéjazatot pedig cseréljük. 
A 60 MFt-os projektbe egy kis eszközbeszer-
zés is belefér.
– 230 MFt-os, TOP-os fejlesztésből újulhat 
meg hasonló módon az általános iskolánk is, 
a munkálatok júliusban kezdődnek. Ezzel in-
tézményeink 90%-a teljesen felújított lesz.
– Épül a turisztikai információs központ, ke-
rékpárkölcsönző és szerviz, kávézó és a he-
lyi termékek boltja. Összesen 20, férfi, női és 
gyermekkerékpár várja majd az érdeklődőket, 
a tervek szerint szeptembertől, a 60 M Ft-os  
beruházást várhatóan akkorra tudjuk befejezni.
– Kerékpárúttal is gyarapodni fogunk egy 
TOP-os pályázatnak köszönhetően, egészen 
pontosan nyomvonal kerül kiépítésre bel- és 
külterületen, érintve a kastélyt is. Sikerült 
beletennünk ebbe a projektbe a Rákóczi utca 
útburkolatának felújítását, új parkolók kiala-
kítását, és az összes buszmegállónk felújítását 
is.
– Indul a Zöld város programunk is. Egy mo-
dern, a közösséget szolgáló, köztéri funkció-
kat is ellátó térré alakul át a városközpontban 
lévő Szabadság téri parkunk. Október végén 
szeretnénk átadni.
– A városközpontunk is teljesen megújulhat. 
Sajnos az elsőkörös közbeszerzés érvénytelen 
lett, de reményeink szerint a fejlesztés au-
gusztusban már megkezdődhet. Egy évünk 
van befejezni a munkálatokat.
– Végre az ipari park kialakítása is megtörtén-
het egy TOP-os pályázatnak köszönhetően. 
Ha a közbeszerzés eredményes lesz, nyáron 
ez a munka is elindulhat. Szerencsére a te-
rületekért már most sorban állnak a beruhá-
zók, ami sok új munkahelyet jelent majd az itt 
élőknek.
– Két utcánk is megújulhatott a Belügymi-
nisztériumnak az önkormányzatok kötelező 

feladatellátását segítő pályázatából. A Jókai 
Mór és a Tompa Mihály utca új aszfaltburkola-
tot kapott, és a padka rendezése is megtörtént.
– Nagy volumenű beruházás – 2,5 Mrd Ft 
összértékű –, a KEOP-os szennyvízcsator-
na-programunk, melynek eredményeként 
a település teljes egésze csatornázott lesz. 
17 kilométernyi gerincfővezeték épül, és a 
szennyvíztisztító telep modernizálása, kapa-
citásbővítése is megtörténik.
– Nyolc település – Csákvár, mint gesztor, 
Bicske, Alcsútdoboz, Mány, Vál, Csabdi, Óba-
rok, Pátka –, összesen 500 MFt-ot nyert kon-
zorciumi formában humánszolgáltatásokra. 
Ebből ránk 125 MFt jut, melyek nagy részét 
rendezvényeinkre fordítjuk, de jut egy ke-
vés infrastruktúra-bővítésre – IT-eszközök 
beszerzésére –, és oktatásra, előadásokra is. 
Ebből a forrásból szeptember végén indítjuk, 
hagyományteremtő céllal, új fesztiválunkat 
is. A Vértes Szíve  NatúrFeszt sport- és kultu-
rális programokat kínál majd, ahol a kerékpá-
rozás, a futás, a lovaglás lesz a középpontban. 
De minden már meglévő rendezvényünket 
is segíteni tudjuk ebből a pályázati pénzből, 
például az augusztus 20-i Floriana Napot is.
– Hét település nyert továbbá összesen  
60 M Ft-ot a helyi közösségek fejlesztésére. 
Csákvár konzorciumvezetésével Gánt, Bod-
mér, Vértesboglár, Etyek, Alcsútdoboz és Fel-
csút valósíthatja meg az erre irányuló elkép-
zeléseit, melybe többek között rendezvények 
szervezése és eszközbeszerzés is belefér.

– Rengeteg fejlesztés indult el, szinte egy 
időben. Van még, ami kimaradt?
– Nagyon szeretnénk a csapadékvíz-elvezeté-
si problémáinkat is megoldani, erre a tervek 
már készen vannak, pályázati kiírásra vá-
runk. Csákvár a Vértes hegység vízgyűjtőte-
rülete. A lezúduló hó és eső keresztül megy a 
településen, szerencsére az ingatlanokat nem 
veszélyezteti, de nagy károkat okoz az utak-
ban.
– Ugyancsak sok a teendőnk még az útháló-
zat rekonstrukciója terén, bel- és külterületen 
egyaránt, illetve a közvilágítást kívánjuk még 
jobbá tenni úgy, hogy megduplázzuk a jelen-
legi lámpatestek számát. Minden utcába, és a 
zártkerti övezetbe is jutna ezekből.

-réz

Folyamatosan figyelemmel kísértük Csákvár fejlődését, fejlesztési lehetőségeit. 
Lassan, sok munkával készülő pályázatok, rengeteg előkészítő munka, majd 
hosszú várakozás a döntésre. Most végre Illés Szabolcs, polgármester arról 
számolhatott be, mikor és milyen projektek indultak a napokban, hetekben. 
Látványos eredményekre számíthatunk a nyár végén, de még inkább az őszi 
hónapokban. A fejlesztési programok – beleértve a városközpont teljes megúju-
lását – 2019 végéig kitartanak, a helyi építési vállalkozások örömére, akiket a 
városvezetés igyekszik bevonni a feladatokba.

A Vértes ölében lévő kisváros látványosan megújulhat

Csákvár fejlesztési lázban ég

Az Ébner-ház turisztikai fogadóközponttá történő alakítása

Iparterület-fejlesztés

A Szabadság téri park átalakítása

Közösségi tér és könyvtár fejlesztése
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Szakítani csak szépen érdemes
– A váláshoz vezető úton, mindig van egy 
utolsó csepp a pohárban. Nálunk ez az is-
kola bezárása volt. Aláírásgyűjtés indult, 
mert senki sem akarta, hogy a gyerekek-
nek naponta ingázniuk kelljen Sárisáp és 
Annavölgy között. Az iskola, a gyerekek 
jövője kulcsfontosságú minden település 
életében. Persze a döntést, hogy Annavölgy 
önállóvá váljon, sok más tényező is befolyá-
solta. A külterületeken élőkben már alapból 
kialakul annak az érzése, hogy nem kap-
nak annyit, mint a központiak. Kevesebb 
a járda- és útfelújítás, nincs, vagy kevés a 
helyi rendezvény, és még számos kisebb-
nagyobb oka lehet annak, hogy egy ilyen 
elhatározásra jut egy közösség.
- 1997. január 1-jén kezdtük meg önálló éle-
tünket, számos ellenhang, rosszakaró és 
pesszimista jóslat kíséretében. „Nem fog 
működni… képtelenek vagyunk… a gye-
reklétszám úgy is lecsökken, csak idő kér-
dése, és bezárjuk az iskolát” – hangzottak 
az ellenérvek. Az elmúlt húsz év eredmé-
nyei azonban bebizonyították, hogy nem 
volt igazuk. Nemcsak, hogy megmaradt a 
település, de egy élettel teli közösséget sike-
rült kialakítanunk, mindezt úgy, hogy Sá-
risáppal is megmaradt a jó kapcsolat. Ahol 
az ésszerűség megkívánta, ott rugalmasan 
alkalmazkodtunk – az óvodát, az iskolát, 
a csatornahálózatot, a köztemetőt például 
társulásban üzemeltetjük.
– Az előző ciklusban racionalizáltuk a kép-
viselő-testület létszámát is, ma öt fő irányít-

ja a települést. A képviselői munkát 1997-
ben, alpolgármesterként kezdtem, majd hat 
év után vettem át a polgármesteri stafétát.

Minden adott a minőségi léthez
– Egy település csak akkor életképes, ha 
biztosítani tudja a családok alapvető igé-
nyeit, legfőbbképpen a bölcsődét, óvodát, 
iskolát. 43 fős óvodánk van, integrált böl-
csődével. Öt bölcsődést és két csoportban, 
38 óvodást tudunk ellátni. Az infrastruktú-
ra is megfelelő, minden évben sikerül vala-
mit fejlesztenünk, felújítanunk. 
– A nyolcosztályos iskola is megmaradt, 
és folyamatosan fejlődött. Volt idő, ami-
kor utak felújításáról, fásításról, vagy más 
egyébről kellett lemondanunk ezért, de a 
döntéseinknél mindig a gyerekek voltak 
a központban. Az iskola ma már a KLIK 
kezelésébe került, ami megkönnyíti a min-
dennapjainkat.
– Egészséges körülményeket tudunk te-
hát biztosítani, ezért szívesen íratják be 
a szülők gyermekeiket intézményeinkbe. 
Ráadásul mindkét helyen kiváló szakem-
bergárdával büszkélkedhetünk, akik lelki-
ismeretesen teszik a dolgukat, a kötelező 
feladatok mellett szervezik a délutáni prog-
ramokat, és minden téren részt vesznek a 
település életében.
– Orvosi rendelőnk is van, ahol dr. Üve-
ges Szilviának köszönhetően, minden nap 
van rendelés, magas szintű betegellátás. 
Ugyancsak van körzeti rendőrünk, napi 
kapcsolatban állunk a polgárőrökkel. A sta-

tisztikák bizonyítják, hogy Annavölgy egy 
romlatlan kistelepülés, ahol nyugodtan ki 
lehet engedni a gyerekeket játszani.

A szép fekvés is jó megtartóerő
– Szerencsés az elhelyezkedésünk. Maga a 
falu a főútról szinte láthatatlan. Ide be kell 
jönni. Három részre tagolódunk: a belterü-
leten van az új kolónia, és az öreg kolónia, 
a főút túloldalán pedig az ipari rész, a vál-
lalkozásokkal. Így a lakott területen nincs 
zaj, légszennyezettség. Sajnos terjeszkedni 
nem tudunk. Ami beépíthető volt, ott már 
családi házak állnak, és az ipari területeink 
is elfogytak.
– A lakosság létszáma nagyjából állandó, 
most 970-1000 fő körül mozog. Nem jellem-
ző az elvándorlás, a népességcsökkenés. 
Az infrastruktúra kiváló, van csatorna, vil-
lany, gáz, telefon. Kelendőek az ingatlanok 
is. A munkahelyeket illetően az ingázás a 
jellemző, Dorog-Esztergom-Budapest tér-
ségébe járnak dolgozni az annavölgyiek, 
helyben minimális a lehetőség. Munkanél-
küli alig van, közmunkás is kevés, pedig a 
zöldterület karbantartásánál elkelne még 
néhány dolgos kéz.

Vállalkozás-barát kistelepülés
– Az idetelepült vállalkozások – van egy 
műanyag-feldolgozónk, egy kaolin érc- és 
ásványfeldolgozónk, és néhány szállítással 
foglalkozó telephelyünk – jól érzik itt ma-
gukat, mindig számíthatunk rájuk. Mi az 
alacsony iparűzési adóval becsüljük meg 

Annavölgy – a dorogi szénbányászat egykori bölcsője – jól láthatóan, megállta a helyét az elmúlt húsz esztendőben, bi-
zonyítva ezzel a leválás sikerében kétkedőknek, hogy életképes, fejlődő kistelepülés, ahol nemcsak, hogy lehet, de jó is 
élni. Az elmúlt két évtizedről, Annavölgy mindennapjairól, értékeiről, közösségeiről Bánhidi József polgármester mesélt 
lapunknak.

Több mint 20 éve, hogy Annavölgy levált Sárisápról

Önállóan is jól boldogulnak
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őket. 6-7 éven át 0%, január óta – mivel kell 
a pályázati önerő –, 0,5%.
– A nagyobb fejlesztéseket pályázatokkal 
tudjuk megoldani. Így újulhatott meg a kul-
túrotthon, a sportegyesület, az óvoda, az 
iskola. Most az önkormányzati hivatal van 
soron. Őszre az is meglesz: hőszigetelés, ab-
lakcsere, tetőfelújítás. Bár voltak évek, ami-
kor úgy éreztük, elkerülnek minket a pályá-
zatok, de előbb-utóbb azért mindig sikerült 
előrelépnünk. Most is zajlik egy útfelújítás: 
pormentesítünk, aszfaltozunk. Sajnos az itt 
haladó főútra is ráférne már egy nagygene-
rál, de az nem a mi kezelésünkben van, így 
csak jelezni tudjuk annak rossz állapotát.

Gazdag civil élet
– Sok, jól működő közösségünk van, ilyen 
például a A Bányász Hagyományőrző Klub. 
Annavölgy egy bányásztelepülés volt. Do-
rog térségében itt találták meg 1781-ben 
– Miklósberekben, a külterületünkön – a 
szenet, ami aztán a dorogi medence gaz-
dasági fellendülésének alapja lett. Büszkék 
vagyunk a múltunkra, éppen ezért fon-
tosnak tartjuk a bányász hagyományok 
megőrzését. Nem csak a Bányásznapot. 
Létrehoztunk egy emlékszobát, és hama-
rosan egy emlékművünk is lesz. Egy for-
rást fogunk elnevezni, Zsigmond Vilmos 
egykori bányamérnökről. Kis pihenőhely 
lesz itt – pihenőpad, fa, csobogó forrás. A 
víz, erősen kötődik a bányászathoz. A víz-
betörések rengeteg áldozatot szedtek, nincs 
olyan család Annavölgyön, ahol ne lenne 
érintett valamilyen bányaszerencsétlenség-
ben. Mindez ma is mély érzelmeket vált ki 
a helyiekből.
– Nálunk működik a megye legrégebbi 
sportegyesülete, mely 1912-ben alakult. 

Épp az önállóvá válásunk után ünnepeltük 
a 100 éves évfordulójukat, ahová meghív-
tuk a még fellelhető sportolókat. Össze-
gyűjtöttük a fotókat, különféle ereklyéket, 
és rendszereztük azokat, hogy a következő 
generációnak is méltó módon be tudjuk 
majd mutatni az első 100 évet.
– A polgárőr egyesületünk is kiválóan mű-
ködik, a leválásunk előtt két évvel alakult, 
és büszkén mondhatom, hogy alapító tagja 
vagyok. Példaértékű, ahogy dolgoznak, a 
települések elváltak, de az egyesület egyben 
maradt, és ma is mindent együtt csinálnak.
– A Kertbarátok és Borbarátnők Egyesülete 
a legnagyobb civilszervezet községünkön, 
szintén Sárisáppal közösen – több évtize-
de – működik. A kertbarátok zöme a férfiak 
közül került ki, de az asszonyok sem akar-
tak kimaradni a közösségből, így lettek ők a 
borbarátnők. Nagy szerepük van a falu ren-
dezvényeiben, hiszen a szervezés és a gaszt-
ronómia terén rájuk mindig számíthatunk.
– Ugyanígy vagyunk a kézimunka szak-
körünkkel is – bár ők nem hivatalos szer-
vezetként működnek –, rájuk is építhetünk 
minden közösségi eseményen. Ősztől tava-
szig – a kerti munkák zárultával – hetente 
találkoznak, együtt varrogatnak, hímez-
getnek, névnapokat ünnepelnek, majd 
március 8-án, a nőnap alkalmából egy kis 
kiállítás keretében mutatják be elkészült 
munkáikat.
– A nyugdíjas klubunkra is támaszkodha-
tunk, talán a legaktívabb közössége telepü-
lésünknek. Mindig tettre készek, kirándul-
nak, ide-oda látogatnak, bálokat rendeznek, 
és persze minden rendezvényünkön ott 
vannak, velünk együtt dolgoznak.
– Van egy kis caritas szervezetünk is, ők 
használt ruhák adás-vételével, gyerekek tá-

boroztatásával segítik közösségünket több 
mint húsz éve, és ők is ott vannak mindig, 
ahol épp segíteni kell.

Ahol jó a közösség, jó az élet
– Gyönyörű helyen fekszik a településünk, 
de nincsenek kifejezetten hívogató látni-
valóink. A klasszikus értelemben vett fa-
lusi turizmus nem jellemző ránk, inkább 
a rendezvényeink figyelemfelkeltőek, ahol 
rendszerint megjelennek a szomszédos 
települések is. Fontosnak tartjuk a hagyo-
mányápolást, nagy figyelmet szentelünk a 
személyes kapcsolatokra, és ragaszkodunk 
ahhoz, hogy a falu apraja-nagyja együtt 
legyen, a legkisebbektől a legidősebbekig. 
Minden generációt igyekszünk egyrészt 
kiszolgálni, másrészt bevonni már a prog-
ramok szervezésébe is, mert hisszük, hogy 
így jobban magukénak érzik azt.
– A járdaépítés, az aszfaltozás, a faültetés, 
a folyamatos fejlesztés kutya kötelesség, az 
alap a jó működéshez. Azt tartom igazi ér-
téknek, ami ezen felül van. Az a plusz, amit 
még közösen bele tudunk tenni. Ez az, ami 
lehetővé tette, hogy egy élő falut alakíthas-
sunk ki húsz év alatt.
– A térség elismer minket, és számít ránk. 
Ők is jönnek, és mi is jelen vagyunk az ő 
rendezvényeiken. Ha már ott vagyunk, va-
lami értéket is viszünk magunkkal.
– A húsz év alatt mindent meg tudtunk 
tartani, és ma már minden egy kicsit maga-
sabb színvonalon működik, mint az indu-
láskor. Odafigyelünk az évfordulókra, ki-
tüntetjük azokat, akik igazán sokat tesznek 
közösségünkért. Kifejezetten jó a hangulat, 
Annavölgy egy igazán élhető kistelepülés.

Cseh Teréz

ÖNKORMÁNYZAT
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– Hogyan születik meg egy ilyen ötlet?
– Cégünknél folyamatos a termékfejlesz-
tés – kezdi beszélgetésünket Lissák Kálmán –, 
próbálunk mindig valamilyen újdonsággal 
kedveskedni a vásárlóinknak. Egy rusztikus, 
a frissességét jól megőrző, magas minőségű 
kenyeret szerettünk volna beilleszteni a ter-
mékpalettánkba, amivel megszólíthatjuk a 
város lakóit. Egy „ütős” kenyeret szerettünk 
volna, egy „ütős” marketinggel, ez utóbbi 
sajnos nem igazán jellemző a hazai kisebb 
pékségeknél. Egyszerűen nem férnek bele a 
termékárakba az ilyen jellegű költségek. Ezt 
pótolhatja a jó ötlet, és a jó együttműködés.
- Az ötletet mi szállítottuk, a pékmestereink 
megalkották Dunaújváros kenyerét, az is-
mertséget pedig a város partnersége hozta 
meg. Az induláskor rádióspotokkal, poszte-
rekkel, plakettekkel segítették, hogy minden-
ki tudomást szerezhessen erről a különleges 
termékről és lehetőségről, amivel közösen 
segíthetünk helyi csoportoknak.
– A kenyeret egyedi szalag díszíti, és nem 
csak a pékségben kapható, hanem a partne-

reinknél is beszerezhető, sőt ott van termé-
szetesen a városi rendezvényeken is.
– Húsz éves a pékségünk, itt élünk, itt dol-
gozunk, és számunkra fontos, hogy jó kap-
csolatunk legyen a városvezetéssel. Amikor 
megkerestem polgármester urat az ötlettel, a 
városvezetés azonnal igent mondott, és felka-
rolta a kezdeményezést.
– Dunaújváros kenyerét szeretik az emberek, 
igazán sikeres termék lett. Rengeteg a pozitív 
visszajelzés, nagyon jó a megítélése, az üze-
nete ennek az akciónak. Éppen ezért, termé-
szetesen mi is kiemelt figyelemmel kezeljük 
azt.

– Hogyan választják ki a támogatottakat?
– Rendszerint az önkormányzattal közö-
sen döntünk, hogy melyik legyen az éppen 
kiválasztott szervezet. Nyilván az önkor-
mányzatnak nagyobb rálátása van arra, kik 
a leginkább rászorulók. Mi – miután van egy 
Széchenyi Egészségvédő Programunk – sze-
retjük, ha a kiválasztott, valamilyen módon 
kapcsolódni tud az egészségmegőrzéshez. 
Olyasmire gondolok, mint például a Móricz 
Zsigmond Általános Iskola tornatermének 
felújítása. A mozgás feltételeinek megterem-
tése például összefügg az egészséggel.
– A támogatottak mindig nagyon örülnek, mi 
meg annak, hogy milyen csodákat tudnak 
egy-egy ilyen lehetőségből megvalósítani. 
Körülbelül 500-600 ezer forint jön össze ne-
gyedévente. Mindig nagy gondot fordítunk 
arra, hogy korrekt módon, pontosan annyit 
adjunk, ahány kenyér fogyott az adott idő-
szak alatt, persze ezt az önkormányzat időn-
ként felkerekíti.

– A későbbiekben szeretnénk majd egy kis 
sorozatot is útjára indítani, és rendszeresen 
beszámolni arról, hogy a támogatottak ho-
gyan éltek a lehetőséggel, mire fordították 
a kapott összeget – vetíti előre a folytatást a 
pékség vezetője.

– Dunaújváros vezetése milyen lehetőséget 
látott az együttműködésben?
– Úgy vélem – válaszol kérdésemre Cserna 
Gábor –, ez egy Magyarországon egyedülálló 
kezdeményezés. Egy város és egy húsz éve a 
helyiekért dolgozó vállalkozás méltó összefo-
gása egy nemes cél érdekében. Büszkeséggel 
tölt el, hogy a Dunaújváros kenyere akciót a 
Magyar Marketing Szövetség gyémántdíjjal 
jutalmazta.
– Harmadszorra hirdette meg a szervezet ezt 
a díjat, és mi harmadszorra hozhattuk el. Két 
alkalommal a Parázs-Varázs rendezvényso-
rozatunkat értékelték hasonló módon.
– A díjért olyan magyarországi városok in-
dulhatnak, amelyek ismertségük, elismert-
ségük növelése, fejlesztése érdekében sikeres 
marketingprojekteket, kampányokat, ren-
dezvényeket, szakmailag profi marketing-
megoldásokat alkalmaznak. Örülök, hogy 
ezek szerint mi ilyen város vagyunk.
– A dunaújvárosiak nem először adtak bizo-
nyosságot arról, hogy egy jó ügy érdekében 
képesek összefogni. Ebben az együttműkö-
désben is benne van mindenki: a városveze-
tés, az egészet lebonyolító vállalkozás, és az 
itt élő emberek, akik végül megveszik ezt a 
terméket, és ezzel támogatják a kiválasztott 
szervezeteket.

Cseh Teréz

A tavalyi esztendőben a Magyar Marketing Szövetség – immáron harmadik alkalommal – gyémántdíjjal jutalmazta Du-
naújvárost különleges városmarketing akciójáért. Dunaújváros kenyerét a helyi, Széchenyi Pékséggel közösen alkották 
meg, és népszerűsítették annak érdekében, hogy minden eladott kenyér árából 50 forintot támogatásra fordítsanak. Az 
így összegyűlt összeget negyedévente más, egy előre kiválasztott szervezet kapja. Az akció kezdeményezőjét, Lissák Kál-
mánt, a Széchenyi Pékség vezetőjét és Cserna Gábor, polgármestert kérdeztük a nem mindennapos – de mindenképpen 
figyelemre és követésre méltó - együttműködésről.

Gyémánt fokozatú városmarketing díjat kaptak az akcióért

„Kitüntették” Dunaújváros Kenyerét 
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Elkezdődnek a MVP fejlesztései Veszprémben
Porga Gyula polgármester elmondása szerint jó ütemben, az előzetes tervek sze-
rint zajlanak a fejlesztések, melyek közül több megvalósítása még az idén meg-
kezdődhet. Az állatkerti új tevekifutót már át is adták, de várhatóan év végén vagy 
legkésőbb jövő év elején a Petőfi Színház rekonstrukciója is startolhat. A színház 
rekonstrukciója miatt a társulat a következő évadot már új helyen kezdi. Veszprém 
a Modern Városok Program forrásaiból több mint 12 milliárdot pályázott meg si-
keresen.

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

Velencei-tó
Az a szervezők célkitűzése, hogy a Velen-
cei-tó egész évben vonzó legyen az itt la-
kóknak és a turistáknak egyaránt. Ehhez 
a mostani fesztivál a kulturális és kulináris 
élvezetek nyújtásával járult hozzá.

Cikkünk a 38. oldalon

Tata
Méltó módon ünnepelte 25. születésnap-
ját a tatai Víz, Zene, Virág Fesztivál: több 
tízezren - köztük mintegy ezer nagycsa-
ládos - látogattak ki a vár és az Öreg-tó 
környezetében zajló összművészeti prog-
ramsorozatra.

Cikkünk az 45. oldalon

„A Peron Music márkanév lett a tehetséggondozás területén. A név Tatabányán született, 
ám számos település intézménye és hivatala dolgozik velünk partnerségben. A 25 év sikerei 
után jelezhető, hogy a következő 25 évben is számíthatnak ránk a fiatal tehetségek.”

CserteG istván
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– Az ipari parkban nemrég kezdte meg a műkö-
dését egy olyan autóipari beszállító cég, amely 
kifejezetten az épülő híd miatt tette Komáromba 
telephelyét - fogalmazott a városvezető.
A most helyére emelt egyenként 165 tonnás 
alkotórészek Csepelről a Dunán érkeztek 
a helyszínre: Sitku László, a Hidászokért 
Egyesület elnöke elmondta, az elemek ré-
szeit Lengyelországban, Csehországban és 
a Révkomáromi szlovák hajógyárban készí-
tik és Csepelen állítják össze – a pozsonyi 
Apollo híd után ez lesz Szlovákia második 
legnagyobb hídja.
A teljes híd 37 hasonló elemből áll, ezek 
összsúlya 5400 tonna. Az útpálya részeit az 
összeállítás után egy időre Szlovákia irány-
ba tolják el, így párhuzamosan építhetik a 
hidat tartó pilont, amely 2400 tonnás és kö-
zel 95 méter magas lesz. 
Juhász Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. útfejlesztési igazgató-helyet-
tese hozzátette, a híd átadását 2019 végére 
tervezik. A beruházásnak köszönhetően 
közvetlen teherforgalmi kapcsolat jön lét-
re Komáromnál Magyarország és Szlo-
vákia között. Jelenleg a kamionok korlá-
tozás nélkül Vámosszabadi felől 53, míg 
Parassapuszta felől 180 kilométeres kerü-
lővel haladhatnak át a magyar és szlovák 
határon.

A 600 m hosszú, egypilonos, ferdekábeles 
híd megépítése mérföldkő lesz a magyar-
szlovák Duna szakaszon található átkelési 
lehetőségek kibővítésében. A Dél- és Észak-
Komárom között megépülő híd a magyar 
oldalon az 1. sz. főutat köti össze a szlovák 
oldalon a 63.sz. főúttal.
Az új Duna-híd, a kapcsolódó új határátkelő 
megnyitása és a megépült Komárom déli el-
kerülő út további jelentős tranzit forgalmat 
vezet majd le az országhatár irányából. Az 
új híd forgalomba helyezését követően a te-
herforgalom az M1 autópályától települések 
érintése nélkül érheti el a szlovák határt, így 
jelentősen mérséklődik a lakott területek 
zaj- és környezeti szennyezése. Komárom 
mentesül a tranzit forgalom alól, gyorsabb 
és biztonságosabb lesz az átkelés a hídon, a 
város pedig élhetőbbé válik.
A belvárosban található Erzsébet hídon je-
lenleg több korlátozás is érvényben van, 
így maximum 20 tonnás gépjárművek ha-
ladhatnak át, 30 km/h sebességkorlátozás 
mellett, a teherforgalom minimum 70 m-es 
követési távolság betartásával. Az új köz-
úti hídon 2×1 sávos főút vezet át, a meglévő 
vasúti hídtól 170 m-rel, a városközpontban 
lévő közúti Erzsébet-hídtól pedig 2,8 km-rel 
nyugati irányba épül meg. A híd teljes hosz-
sza 600 m, melyből a fő nyílás 252 m hosszú. 

A hídszerkezet egy egypilonos, ferdekábe-
les híd, ortotróp acél pályalemezzel. A híd 
öt nyílásból áll, melyek közül 3 a meder fe-
lett, 2 pedig a szlovák oldali ártéren talál-
ható. A pilon magassága az útpálya felett 
94,5 m. A hídon a kerékpárút és gyalogos 
járda, valamint a belterület közelsége miatt 
közvilágítás lesz. Az egyedi szerkezet miatt 
a pilon és kábelek díszkivilágítást kapnak.
A magyar oldalon egy 1,3 km hosszú út is ki-
épül, csatlakozva a már megépült 131 sz. főút 
Komárom déli elkerülő úthoz. Ezen a szaka-
szon két körforgalom és két kisebb híd lesz, 
egyik az ipartelepi kerékpárút felett, a másik 
a Koppány vezér út felett. Az új híd és a csat-
lakozó útszakaszok forgalomba helyezése 
2019 őszére várható. Magyarország és Szlo-
vákia közösen, eredményes pályázatot nyúj-
tott a híd és a hozzá csatlakozó útszakaszok 
uniós forrásból történő megvalósítására.
A beruházás koordinátora Magyarország, 
a fejlesztés a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium és a szlovák Építésügyi és Regionális 
Fejlesztési Minisztérium megbízásából a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. és a 
Slovenska správa ciest (SSC) Szlovák Köz-
útkezelő Társaság beruházásában valósul 
meg, 85% uniós és 15% hazai forrás felhasz-
nálásával.

komarom.hu

Dr. Molnár Attila polgármester a híd látogatóközpontjában rendezett sajtótájékoztatón elmondta, hogy az átkelő egyelő-
re még beláthatatlan lehetőségeket hordoz városunk számára, úgy a gazdasági, mint a kulturális és az egyéb társadalmi 
területeken is.

Megérkeztek az első hídelemek az Új Komáromi-hídhoz

2019 ősze az átadási határidő
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elhunyt KoVácS ferenc
Székesfehérvár - Tragikus hirtelenséggel el-
hunyt Kovács Ferenc, a Videoton FC labda-
rúgóklub tiszteletbeli elnöke, egykori legendás 
edzője. Kovács Ferenc labdarúgóként Kupa-
győztesek Európa Kupája (KEK)- döntős és két-
szer Közép-európai Kupa (KK)-győztes, vala-

mint magyar bajnok lett. Edzőként legnagyobb 
sikere, hogy az 1984-85-ös szezonban bejutott 
a Videotonnal az UEFA Kupa döntőjébe – ez a 
magyar labdarúgás utolsó csúcsteljesítménye 
klubszinten. Kovács Ferenc 84 éves volt.

falunap - huSZonKettedSZer
Szákszend – Sokak szerint az utóbbi évek leg-
sikeresebb falunapjára került sor – immár XXII. 
alkalommal –, amire több százan látogattak ki 
a rendezvénytérre. László Kálmán polgármes-

ter és Czunyiné Bertalan Judit köszöntötte a 
település legnagyobb közösségi programjának 
résztvevőit, majd az óvodások produkciójával 
kezdetét vette a szórakoztató műsor.

KováSznaiaK pápán
Pápa - Ötvenfős kovásznai delegáció látoga-
tott Pápára. Áldozó Tamás polgármester arra 
kérte testvérvárosuk vezetőjét, Gyerő Józsefet, 
hogy csapatát úgy állítsa össze, hogy abban ro-
mánok is legyenek – hiszen a település lakos-
sága kétharmad-egyharmad arányban magyar 
és román –, és a pápai városvezető arra is nagy 
gondot fordított, hogy a vendégeket fogadó pá-
paiak között legyenek olyanok, akik beszélnek 
románul.

Finisbe ért a Sóstó Természetvédelmi 
Terület rehabilitációja, Mészáros Attila 
alpolgármester és a kivitelező, tervező 
cégek vezetésével Székesfehérvár kép-
viselőtestületének tagjai nézték végig a 
látványos szakaszba érkezett munkálato-
kat. A fertős jellegű 218 hektáros terület 
Székesfehérvár legnagyobb egybefüggő 
zöldfelülete, helyi és országos védettsé-
get is élvez. Ez a terület ad otthont 7 or-
chidea- és számos madárfajnak, valamint 
más gerinces és gerinctelen élőlénynek. 
Az elmúlt évtizedekben a tó vízgyűjtő te-
rületének a lecsökkenése miatt azonban 
veszélybe került a terület fenntarthatósá-
ga, ezért volt szükség egy átfogó, ökológi-
ai szemléletű rehabilitációra.
A mederkotrás mellett a munka egyik 
legfontosabb eleme a vízpótlás biztosítá-
sa volt, amit a szakemberek a Basa-árok 
folyásirányának megváltoztatásával, va-
lamint tisztított szennyvíz bevezetésével 
oldottak meg. A kivitelező egy utótisztító 
műtárgy beépítésével csökkentette le a 
szennyvíztisztító telepből érkező tisztí-
tott szennyvíz foszfortartalmát, így vált 
alkalmassá az élővízbe vezetéshez, amit 
egy 5,5 km hosszú nyomóvezetékkel 
oldottak meg. A mederkotrás során az 
Északi-tóban mintegy 65 ezer m3 iszapot 
mozgattak meg, amiből főként költőszi-
geteket alakítottak ki a színes madárvilág 
számára. A vízpótlás, a mederkotrás és a 
tájépítészeti feladatok összesen több mint 
700 millió forintból, kormányzati forrás-

ból valósultak meg.
A Stadion és az Északi-tó találkozásánál 
egy 500 m2 területű napozóstég és egy 
játszótér kerül kialakításra. Kicsit dé-
lebbre egy-egy sziget található, amihez 
egy új bürühídat építettek. Ez akadály-
mentes közlekedést biztosít a tó körül a 
kerekesszékesek számára, és a szigetek 
kiszáradása után (1-2 év) itt fog helyet 
kapni az ún. kisrévész, ahol tutajok segít-
ségével lehet vízre szállni, és menni egy 
kört a tavon. A fa bürühidak felújításával 
és újak építésével teljesen körüljárhatóvá 
vált az Északi-tó.
Jelenleg a tanösvény körüli tájékoztató 
táblák és interaktív játékeszközök el-
helyezése zajlik. Ezeknek a célja, hogy 
játékos formában szerettessék meg a 
gyerekekkel és érdeklődő felnőttekkel a 
természetet, hogy átadják számukra azt 
a tudást, ami segít, hogy más szemmel 
nézzenek az állatokra, növényekre, és 
érezzék, meg kell óvni az élővilágot és 
környezetet saját magunk fennmaradása 
érdekében.
A tájépítész munka során az északi tórész 
körül több mint 400 fa, 1700 cserje és 3000 
évelő növény kerül telepítésre. A műsza-
ki átadás a vízpótlási feladatokra vonat-
kozóan a héten, a többi esetében pedig 
várhatóan május végén megkezdődik. A 
hivatalos átadást júliusra tervezik.

okkfehervar
Fotók: Simon Erika

Hamarosan befejeződik a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitáci-
ója, a látványos átalakulást helyszíni bejáráson nézték meg a székesfe-
hérvári képviselők. A helyi és országos védettséget is élvező, több mint 
200 hektáros terület megmentése és ökológiai szemléletű rehabilitá-
ciója több mint 700 millió forintos kormányzati forrásból valósul meg.

Több mint ötezer növényt telepítettek

Finisben a 
Sóstó-rehabilitáció



Minden műfaj megjelent a kínálatban a népdaltól a fúvószenén át 
a dzsesszig, a hagyományőrző néptáncoktól a salsáig, vásári bábo-
soktól a mesélőkig. Felléptek a helybeli csoportok: a dinnyési Iglice 
népdalkör, az agárdi kongások, s a 25 évvel ezelőtti ikonikus Óri-
ások és törpék. 
A természetkedvelők sem maradtak programlehetőség nélkül: a 
MOHOSZ évadnyitó horgászversenyt rendezett ifjúsági és felnőtt 
kategóriában, s halfőző versenyt is hirdetett. A Madárrezervátum-
ba, a Velencei-tavi nádvilágba hajójáratok indultak. A Dinnyési Fo-
gatudvar lovasszekerei a Dinnyési kilátóhoz és a Dinnyési Fertőre 
vittek utasokat. Madárgyűrűzés? Igen, ezt is kipróbálhatták a Ma-
dárvártán. A VVSI sárkányhajózást szervezett az érdeklődőknek. 
A Pákozdi Katonai Emlékpark katonai játékkal és apródképzőjével 
jelent meg a fesztiválon a gyerekek örömére, akik egyébként még 
a jurta-programok, szoboröltöztetés, ügyességi játékok, kézműves 
foglalkozások vártak. A gyógyító sarok masszázsa inkább a höl-
gyeket, az íjászkodás a férfiakat vonzotta. 
A kirakodóvásáron a hal, vad, bor és pálinka kapta a főszerepet. 
Hatalmas választékkal vonultak föl a helyi – rangos díjakkal bíró – 
termelők. De egyéb árucikkekben sem volt hiány: sajt, édesség, ré-
tes roskadozott az asztalokon. A látogatók pedig mindez ízvilágra 
kíváncsian válogattak. Hosszú idő óta jelen van az eső a fesztivál 
életében, most sem sikerült megúszni e nélkül… 
Hogy kinek melyik program volt kedves? A település polgármeste-
re, Tóth István úgy nyilatkozott, ő a programözönből az Óriások és 
törpéket választaná. A hajdani gárdonyi zenészek 25 év után egy 
örömzenélés kedvéért álltak újra össze. Az egész régió várva vár-
ta ezt a hajdan méltán népszerű rock csapatot, hogy visszahozzák 
a 90-es évek hangulatát. Az egykori iskolaigazgató, Nagy István 
(Tan bá’) egy szám erejéig csatlakozott a csapathoz. Sok-sok kelle-
mes élményem volt a fesztiválon, de ez a kedves mozzanat azért ki-
emelkedő, mert ezek a fiúk az önfeledt előadásukkal megmutatták, 
hogy a jó zene KORhatárokat sem ismer! 

Dr. Göde Andrea

Az a szervezők célkitűzése, hogy a Velencei-tó egész évben 
vonzó legyen az itt lakóknak és a turistáknak egyaránt. 
Ehhez a mostani fesztivál a kulturális és kulináris élveze-
tek nyújtásával járult hozzá. 

Programözön tizenegyedszer a Velencei-tónál

Ötnapos fesztivál 
a tóparton
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pIpI feSZtIVál
Piliscsév - A Piliscsévi Pincefalu Fesztiválra vár-
ták a borok kedvelőit június 06-07-én, Piliscsé-
ven, a meseszép Pincefaluban. A kétnapos pin-
celátogatás, borkóstolás mellett, gazdag felnőtt 
és gyermekprogramokkal: kiállításokkal, játszó-
házzal, fotóversennyel, kézműves vásárral, kon-

certekkel várták a nagyérdeműt.  Péntek este a 
Werischwarer Burschen Zenekar, szombaton az 
ÖTKOR Zenekar és az RHS DJ Team gondosko-
dott a táncos hangulatról, illetve este tíztől a 
Hiperkarma adott élő koncertet. Az evés-ivás 
mellett az aktív kikapcsolódást a Pilis Mountain 
Trail Terepfutó verseny biztosította.

mi vagyunK a bajnoKoK!
Komárom – Dr. Molnár Attila polgármester, 
valamint a labdarúgó szakvezetés prominens 
tagjai köszöntötték a Városháza dísztermé-
ben az NB III-ba feljutott komáromi gárdát. A 
2017/2018-as megyei bajnokság első helye-
zettje az érmek mellett a serleget is átvehette.

Várfal réSZlet? 
Székesfehérvár - A Fejér Megyei Múzeum-
igazgatóság fehérvári szabadtéri kiállítóterülete 

alatt folytattak ásatást a közelmúltban. A 60-as 
évekbeli ház alapja alatt a régészek többszáz 
éves elüszkösödött fagerendákra leltek, melyek 
egyikét kiemelik, konzerválják, múzeumba szál-
lítják. A Bástya utcához közeli szelvényben egy 
– valószínűleg a középkori várat körülvevő – fal-
részre bukkantak, ami az utcaszint alatt tovább 
nyúlik. 

Új turISZtIKaI negyed épül
Balatonfüred -A Gyógyhelyfejlesztés elnevezé-
sű projekt keretében egymilliárd forint pályáza-
ti támogatást nyert a város a Zákonyi sétányon 
álló mélygarázs fölötti terület kialakítására, pi-
henőpark létesítésére. A beruházás teljes költ-
sége várhatóan 1,3 milliárd forint lesz.
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Nagy István kiemelte, hogy a Nemzeti 
Pálinkakiválósági Program védjegyeit 
már több mint 500 tételen használhat-
ják a termelők. A Pálinkakiválóságok 
könyve 2017 című kiadvány tartalma és 
a szakmai kóstoló jegyzetei már digitá-
lisan is elérhetők a program honlapján 
és tervezik a korábbi kiadványok digi-
talizálását is – tette hozzá.
Dr. Molnár Attila polgármester a meg-
nyitón röviden bemutatta a versenynek 
helyet adó várost, annak múltját, jele-
nét és jövőjét. Czunyiné dr. Bertalan 
Judit köszöntőjében úgy fogalmazott, 
hogy a Neszmélyi borvidéknek kö-
szönhetően a megye és a térség inkább 
a borokról híres, mint a gyümölcsökből 
készült párlatokról, de vannak törekvé-
sek minőségi pálinka előállításra is.
A többnapos versenyen 25 bíró egy-
séges szempontok alapján igyekezett 
megtalálni 2018 legjobb pálinkáját. A 
versenyre kizárólag kereskedelmi for-
galomba kerülő termékekkel lehetett 
nevezni, ezeket az érzékszervi bírálat 

előtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal egy komplex analitikai 
vizsgálattal is ellenőrzi.
A győzteseket június 28-án az Ország-
házban hirdették ki. A legjobb pálinka 
díját a Tolna megyei Brill Pálinkaház 
Jázmin szőlő pálinkája nyerte el, Ma-
gyarország legjobb 10 ezer palack felet-
ti pálinkája pedig 2018-ban a Bolyhos 
Ágyas szilvapálinkája. A legeredmé-
nyesebb pálinkafőzde díját idén három 
főzdének ítélték oda, az első helyezett 
az 1 Csepp Pálinka, a második a Brill 
Pálinkaház, a harmadik a Zimek Pá-
linka Manufaktúra lett. A versenyben 
5 különdíjat, 62 arany-, 107 ezüst- és 91 
bronzminősítést is kiosztottak.
A Nemzeti Pálinkakiválóság Progra-
mot 2014-ben indította el az agrártárca. 
Az értékelés szempontrendszerét egy-
séges bírálati rendszer és a fogyasztói 
közízlésnek való megfelelés határozza 
meg.

VK
Fotó: Mazán Tibor

A pálinka presztízsének elmúlt években tapasztalt növekedése példa-
értékű; a termék minőségéből nem lehet engedni, és a kiváló minőség 
után az eredetjelölések használata tovább emelheti az ital rangját - 
mondta az agrárminiszter Komáromban, az idei Pálinka Országkóstoló 
megnyitóján a Monostori Erődben. Az eseményen Czunyiné dr. Bertalan 
Judit térségünk országgyűlési képviselője, dr. Molnár Attila polgármes-
ter és dr. Balogh Zoltán a megyei agrárkamara elnöke is köszöntötte a 
megjelenteket.

Jó italnak is kell a cégér

Pálinka Országkóstoló 
Komáromban

A vendégek és a bírálók Komáromban



40

KINCSKERESŐ

– Kezdettől a tehetséggondozást segítette a 
szervezet a könnyűzenében – emlékezett vissza 
Cserteg István alapító a kezdetekre. – Zenekarok 
sora indult a képzeletbeli peronról. Lépcsőfok-
ról lépcsőfokra jutottak előre. Kinek kazettája, 
vagy később CD lemeze valósult meg. Voltak 
zenészek, akik a Magyar Rádióba jutottak el. 
Akadtak, akik a partnerséget és együttműkö-
dést gyakorolhatták. Rengetegen jutottak el 
nemzetközi táborokba a Peron Music szerve-
zésében. A civil szervezet 12 országban dolgo-
zott sikerrel. A PeronMusic Tehetségpontunk 
része szintén a magyar tehetségpontok rend-
szerének. Végül is mi a Peron? Egy lehetőség 
a közösségre, a tehetség kibontakozására, az 
alkotásra, a kreativitásra.
 
– A Peron Music Alapítvány több, mint 4000 
főt táboroztatott a 25 év alatt. Tatabányán, Ba-
latonszepezden, Tatán kezdtük. A táborozta-
tások területén szép számmal vittünk állami 
gondozásban élő gyermekeket táboroztatni. 
Nagy Angéla ötletére indítottuk el a svájci 
táborokat, mely program 10 évig működött. 
Filzbach, Schelten és Grön-Itravers szép em-
lékeket hagyott a fiatalokban. Jártunk Orosz-

országban egy izsevszki táborban. A kalan-
dozások sorát Erdélyben folytattuk. Három 
éven keresztül vittünk csillagtúrákat székely-
udvarhelyi barátaink segítségével. A táboro-
zások kapcsán lett leghíresebb támogatónk a 
Lichtensteini Nagyherceg.

– 1993-ban alapítottuk meg a Peron Music 
Tehetségkutatót. Ez ma a legrangosabb tehet-
ségkutatók egyike Magyarországon. Idén ren-
dezzük a 23. tatabányai fordulót. Leghíresebb 
győzteseink: Margaret Island, Szatmári Juli és 
a tatabányai Volumen együttes. Az összetarto-
zás jegyében vállaltuk, hogy a hazai tehetség-
kutató rendszer minden megyében működ-
tessen tehetségkutató szakmai rendezvényt. 
Számos megye partnerségben működik ve-
lünk. Ezen kívül a Kárpát-medencében segí-
tettük, ösztönöztük a magyar nyelvű dalírást, 
és a magyar tehetségkutató rendszerhez való 
csatlakozást. Székelyudvarhelyen 7 éve indí-
tottuk el a Székelyföldi Peron Music Tehetség-
kutatót, mely azóta is nagy sikerrel működik. 
Idővel partnerségben született meg a maros-
vásárhelyi, a vajdasági szakmai rendezvény. 
A kolozsvári és dunaszerdahelyi partnerekkel 

összesen 5 határon túli szakmai tehetségkuta-
tót gondozunk, támogatunk együttműködés-
ben.

– A velünk dolgozó zenekarok nagytöbbsége 
mentorálási folyamatban vesz részt. Ennek 
célja a fejlesztés, tudás és gyakorlat megszer-
zése, illetve a zeneiparban való igényes helyt-
állás. Hangfelvételek, lemezek, fesztivál, rá-
dió és TV szereplések, videofilmek lehetnek 
ennek a folyamatnak az eredményei. A korai 
időszakban a komáromi Portéka népzenei 
együttes kiadványa mellett megszülethetett 
a Taz-mánia kiadvány sorozat 5 albuma, a 
tatabányai Ideas és Grogen CD albumai. Ma 
már több hazai fesztiválra delegálhatunk elő-
adókat. A Black Jack, a Primrose Paradise és 
a Bohemian Acoustic éppen Dorogra kapott 
meghívást, de a tatabányai Sörfesztivál is fog-
lalkoztatja az ifjú zenészeket.

– A Peron Music Alapítvány tevékenységeihez 
tartozik a Boldogítók név alatt futó projekt – 
tette hozzá Csalai Judit önkéntes koordinátor -, 
mely 2016 áprilisától kezdte meg működését. 

A Peron Music Alapítvány 1993-ban, hihetetlen lendülettel indult útjára Tatabányán. Tehetséggondozás, helytörténet, 
táboroztatás, kulturális programok fémjelezték tevékenységüket. A Peron az elsők között volt, mely zászlójára tűzte a 
fiatalok lehetőségeinek szélesítését, ugyanis az új korszak hajnalán a fiatalokkal nem sokan törődtek. És jött rengeteg 
dolog, ami élénk színekkel festi meg a képet napjainkig. Minden nehézség ellenére világosra és derűsre, tudtuk meg a 
jubileum alkalmából rendezett sajtóreggelin.

Táborok, tehetségkutatók, boldogítók program

25 éves a tatabányai 
Peron Music Alapítvány

Cserteg István alapító

Közösen állt fel A Vértes Agorájában 32 zenekar, melyek jelenleg is 
alkotnak, koncerteznek és Tatabányát képviselik klubokban, feszti-
válokon vagy rendezvényeken



tÖBB eZren VoltaK a floralIán
Tác - Gorsium - Pannónia minden tájáról ér-
keztek Gorsiumba az emberek, hogy a győztes 
hadjárata után ideérkező Septimius Severus 
császárt üdvözöljék. Sokan voltak kíváncsiak a 
Régészeti Parkban rendezett tavaszköszöntő ün-
nepre és a császári látogatásra.

SZéKely, a BraVÚrKapuS
Tatabánya – Székely Márton (Grundfos-Ta-
tabánya KC) cserekapusból főszereplővé lépett 
elő a magyar férfi kézilabda-válogatott Szlo-
vénia ellen sikerrel megvívott vb-selejtezőjén. 
A veszprémi visszavágó után mindenkinek volt 

hozzá egy-két dicsérő szava, hiszen ragyogóan 
védte a kaput.

átadtáK a pIlIS rIde ÚthálóZatot
Pilis - A Pilisi Parkerdőben ünnepélyes kere-
tek között nyitották meg a Pilis Ride erdei lo-
vas úthálózat első szakaszát, így a gyalogos és 
kerékpáros túrázás mellett már lóháton is ké-
nyelmesen bejárhatók a Visegrádi-hegység leg-
szebb részei. A tulajdonosi támogatással zajló 
program részeként 4 nyári istállót építettek, és 
kijelöltek 56 kilométernyi erdei lovastúra-útvo-
nalat is.

41

KINCSKERESŐ

Az EFOP-1.3.5.-16 európai uniós pályá-
zat keretein belül szervezetünk egy ön-
kéntes-koordinátorral gazdagodott, aki 
a Tatabányán és térségében egy több 
pillérre támaszkodó, öntevékeny, fenn-
tartható önkéntes bázis kiépítésén dol-
gozik. A pozitív pszichológia értékeire 
támaszkodó kisközösségek létrehozását, 
működtetését tervezi, mely önkéntes ala-
pon szerveződő, önfenntartó csoportok 
létrehozásával ön- és mások segítségé-
re irányul. Feladatául a helyi és térségi 
igényekre választ adó, segítő, önkéntes 
programok, akciók megvalósítását tűz-
te ki a helyi és kistérségi településekkel, 
civil szervezetekkel és intézményekkel 
együttműködve.
– A projekt célcsoportja a térség 14-35 
éves fiataljai, valamint az aktív 60 év fe-
letti idősek, az előbbieken belül különös 
figyelmet kap a középiskolai korosztály 
az iskolai közösségi szolgálat értelmes 
eltöltése érdekében. 2016-ban egy helyi 
fiatalok önkéntes tevékenységére vo-
natkozó kutatással indítottunk, majd 
5 témában hoztunk létre önkéntes kis-
csoportokat, műhelyeket (média, termé-
szet, sport, kultúra, psziché), melyeknek 
mentorálása szakértő kortárs csoportve-
zetők által valósul meg havonta 2 alka-
lommal. Az önkéntes akciók közé tarto-
zik a diákok által szervezett Természet 
napja, a versíró pályázat, a biciklis segítő 
túrák, a jótékonysági és közösségi fitnesz 
és a karácsonyi akciók. 
– A csoportoknak és a korosztálynak kö-
zösségfejlesztő és érzékenyítő foglalko-
zásokat tartunk, annak érdekében, hogy 
ezen képességek és szemlélet birtokában 
a fiatalokból aktív állampolgárok válja-
nak, akik fogékonyak az őket körülvevő 
világra, a közügyekre és hajlandóak is 
tenni egy élhetőbb társadalomért.
– Célunk – egészítette ki az elhangzottakat 
Hudák Tibor ügyvezető – egy olyan köny-

nyűzenei tehetséggondozó és képző köz-
pont létrehozása és működtetése, amely 
egyedi módszertannal végzi a könnyű-
zenei hangszeres tanítást, és kiemelten 
támogatja képességük és tehetségük ki-
bontakoztatásában, és fejlesztésében a te-
hetséges zenészeket és zenekarokat.
– Ezeket a szolgáltatásokat egészítjük ki 
olyan szakmai, módszertani, marketing, 
zeneipari, kreatív ipari és egyéb igények-
re reflektáló konferenciák, képzések, 
workshopok, disputák szervezésével, 
melyek támogatást nyújtanak a zeneipar-
ban, a zeneműkiadásban, a könnyűzenei 
és kulturális életben valamint minden 
más kreatív iparágban tevékenykedő 
egyénnek vagy közösségeknek. Miután 
az együttműködésben hiszünk, a regio-
nális tehetségközpont projektre Tata vá-
rosa adott szabad jelzést. 2019-ben indul 
az új intézmény, melynek szakmai part-
nere leszünk.

– A Peron Music Alapítvány és a Vértes 
Agorája - zárta a felsorolást Karvaly Ró-
bert táncos-koreográfus - egy nagyszabású 
eseménysorozatot alkotott meg az emlék-
koncertek sorozatban. A helyi előadókat 
arra kéri fel évente, hogy méltó módon 
emlékezzenek a könnyűzene ikonjaira. 
Minden évben újabb kihívás várja a fia-
talokat. Ez idáig a megvalósult különle-
ges esteken az alábbi legendákra emlé-
keztünk telt házak mellett: Kurt Cobain, 
John Lennon, Freddie Mercury, Elvis 
Presley. A Peron Music márkanév lett a 
tehetséggondozás területén. A név Ta-
tabányán született, ám számos település 
intézménye és hivatala dolgozik velünk 
partnerségben. A 25 év sikerei után jelez-
hető, hogy a következő 25 évben is szá-
míthatnak ránk a fiatal tehetségek.

Tárnay Olivér
Fotók: Forrás Rádió

Pap Tibor elnök



42

KINCSKERESŐ

– A jubileumi fesztivált is az eddigi, jól 
bevált „recept” alapján állítottuk össze, 
figyelve arra, hogy minden korosztály ta-
láljon neki való szórakozási lehetőséget. A 
délelőttöket a gyerekeknek szántuk, déltől 
koradélutánig a helyi csoportok mutathat-
ták be produkcióikat, illetve az idősebb kor-
osztálynak szóló, kicsit múltidéző műsorok 
kerültek előtérbe, az este pedig – mint min-
dig – a professzionális koncertek jegyében 
telt. Szombaton a méltán népszerű Bikini 
együttes, majd a rock-legenda, Deák Bill 
Gyula szórakoztatta a nagyérdeműt, az 
estet pedig Dj Papos zárta. Vasárnap kora-
este a Sougarlouf alapozta meg a hangula-
tot, mintegy előkészítve a közönséget Péter 
Szabó Szilvia nagykoncertjéhez. Mindkét 
este csordulásig megtelt a színpad előtti tér, 
fergeteges sikert arattak a meghívott művé-
szek.

– Természetesen idén is voltak kézműves 
kiállítóink, a gyerekeknek kézműves foglal-
kozások, a felnőtteknek pedig egészségügyi 
szűrés, véradás a rácalmási háziorvosok és 
a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház or-

vosaival, akik önkéntes munkájának min-
den percét ki is használták a városlakók. 
Évről évre nagyon népszerűek ezek a szűré-
sek, éppen ezért már most gondolkodunk, 
hogyan lehetne bővíteni a jövőben a kapaci-
tásunkat ezen a téren.
– A sportprogramokon – nordic walking be-
mutatón és oktatáson, snook-ball (láb-bili-
árd), egykerekű kerékpározás és howeboard –,  
a természetes és egészséges alapanyagokból 
készült ételek bemutatóján is sokan vettek 
részt.
– Különleges kiállításainkkal, egyedi prog-
ramokkal is csábítottuk a látogatókat idén: 
az Utazó Planetárium előadásai, a kami-
onos és motoros vezetési szimulátor – kü-
lönösen a részeg és drogos szemüveggel –, 
a virtuális valóság – interaktív játék, mág-
nesként vonzotta az érdeklődőket. Érdekes, 
hogy főleg hölgyek próbálták ki az „ittas 
vezetést”, holott a statisztikák szerint ők ke-
vésbé érintettek ebben a kérdésben.
– A „Miénk itt a tér” kiállításunkon a helyi 
általános iskola művészeti fakultációs diák-
jainak alkotásait is megcsodálhattuk.
– Vasárnap graffiti közönségfal készült, és 

belekóstolhattak a graffiti-darts nyújtotta 
örömökbe is a látogatók.

– A gasztronómia oltárán az Almavirág 
Fesztiválhoz méltó módon áldoztunk: fino-
mabbnál finomabb almás csodákat sütöttek 
önkénteseink, melyeket meg is vásárolhat-
tak az arra vágyók. Idén is megmérkőztek 
az otthon készült almás sütik, a zsűrinek 
ezúttal sem volt könnyű döntést hoznia.

– Összességében tehát sikeres volt az idei 
fesztivál is, bár a délelőtti, koradélutáni 
programokra több vendéget vártunk. A ko-
rábbi években mindig az esőtől tartottunk, 
most pedig valószínűleg épp a forróság 
miatt mondtak le sokan a napközbeni mű-
sorokról, foglalkozásokról. Hiába! A Jó Is-
tentől is tudni kell kérni. Annyira akartuk 
a napsütést, hogy kicsit átestünk talán a ló 
túloldalára! Jövőre már okosabban fogal-
mazzuk meg a jó időre vonatkozó kívánsá-
gainkat, hogy se esőből, se napsütésből ne 
legyen többlet!

-réz

Az egészség, a sport, a kulturált szórakozás minden év májusában egyszerre van jelen Rácalmáson, a Jankovich-kúriában, 
az Almavirág Fesztiválon. Az idei jubileumi alkalom is számos színvonalas programot kínált az idelátogató családoknak, 
az egészen apró gyermekektől kezdve a legidősebbekig. A Rácalmási Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Bodnár 
Sándor elégedett volt a rendezvénnyel, a közel ötezer látogatóval, és a csaknem kétszáz önkéntes kiváló munkájával. Az 
időjárás ezúttal nemcsak, hogy kegyes volt a rendezőkhöz, de a Teremtő a meleg tekintetében, úgy tűnik némi túlzásba 
is esett – tudtuk meg a városvédők vezetőjétől, aki az alábbiak szerint értékelte a kétnapos programot.

X. Almavirág Fesztivál Rácalmáson

A napsütésből is megárt a sok
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Jásd magyarok és szlovákok lakta falu, és 
az itteni asszonyok hagyományosan a gya-
logbodza terméséből főzik a finom lekvárt, 
amellyel a híres bodzás-mákos kalácsukat 
töltik. Igen ám, de ha az apró bogyók nin-
csenek rendesen kifőzve, akkor bódító, mér-
gező hatásúak. Ezért régebben a bolondos 
jásdiakat bodzásoknak csúfolták, és ez még 
akár tíz éve is halálos sértésnek számított a 
falusiaknál.

– Elhatároztuk, hogy a csúfnevet átfordítjuk po-
zitív oldalára – folytatta Győry Tünde -, és a 
bodzás hagyományra húzzuk fel a falu marke-
tingjét. A szomszédban, Dudaron körtefesztivál 
van, ott huppan a körte, tehát a dudariak a kör-
tések, Olaszfalu a krumplisok, hát akkor legyünk 
mi a bodzások. Először felvettük értéktárunkba 
a bodzás-mákos hosszúkalácsot, majd Jásdon 
Bodza Kupa néven focitornát szerveztünk az 
utánpótlásnak és a felnőtteknek, végül a TOP 
turisztikai kiírásában pályáztunk egy bodzaház 
felépítésére.

A pályázatban első körben 150 millió forint 
szerepelt, ám végül csak a 89 milliót nyer-
tek, ezért a lehető legracionálisabban kellett 
belefogni a kivitelezésbe. A jásdi faluház 
mellett van egy leégett, félig-meddig romos 
pajta, ez ad majd helyet az interaktív, bo-
dzára épülő kiállításunknak és turisztikai 
információs pontunknak. Ház lesz a ház-
ban, hiszen megtartják a több mint 200 éves 
falakat, ezek határolják majd az új turiszti-
kai központot. Készen vannak a látványter-
vekkel, jelenleg folyik az engedélyeztetési 
eljárás.

– A komplexumnak lesz egy interaktív kiál-
lítóterme és egy információs pontja, hiszen  
Tourinform iroda csak Veszprémben van kör-
nyékünkön. A Keleti-Bakony hiányban szenved 
infopontból.  Közösségi termet és egy kis kiülőt 
is terveztünk. Hosszú távú terveink között egy 
szabadtéri színpad kialakítása is szerepel. Ha el-
készül a Bodzaházunk, innen indítjuk a túráinkat, 
ide helyezzük el az összes faluval és a környék-
kel kapcsolatos szóróanyagot. Az idén először, 
hivatalosan is a bodzára építve szerveztük a fa-
lunapunkat május 12-én. Gasztrosátorral vártuk 
az érdeklődőket, nem akartunk neki nagy port 
keverni, mert először meg szerettük volna nézni, 
mit tudunk nyújtani, az eszközöket hogyan tud-
juk fölhasználni, milyen logisztika kell egy ilyen 
rendezvényhez.

Beindultak a bodzarendezvények, ismét 
volt egy kilenc csapatos focikupa, és min-
den hónapban lesz néhány, erre a tematiká-
ra felépített rendezvény az újonnan épülő 
Bodzaházban. A tájházban bodzaszörpöt, 
bodzavirág-teát kínálnak, a lekvárt bármire 
fel tudják használni, tehát ezeket a terméke-
ket mindig be tudják építeni. A hosszú távú 
tervük, hogy bodzalekváros bonbonokat ké-
szítsenek.

– Lehet csinálni a bodzából zselét is, a titkos vá-
gyam pedig az, hogy vannak önkormányzati te-
rületek, melyek egy részére esetleg lehetne ültet-
ni bodzabokrot. Van egy pályázat, melyet jövőre 
mindenféleképpen be szeretnénk adni, abból lehet-
ne venni egy kis földet a szőlőhegyen, és ott egy 
kis bodzaültetvényt csinálni. Mert nálunk nincse-
nek ültetvények, a bodza jelenleg vadon terem.

A tematika tehát adott, amit tartalommal 
kell kitölteni. Tavaly a kicsiny faluban 102 
rendezvény volt, úgyhogy nem panaszkod-
hatnak sem a helyiek, sem az idelátogatók 
programhiányról. A jásdiak nagyon nehe-
zen mozdulnak ki a házaikból, sokan eljár-
nak három műszakban dolgozni, munka 
után művelik a földjeiket, a fiatalok pedig 
iskolákból hazatérve inkább élik a saját éle-
tüket. Nehezen mozgósíthatóak, de a szer-
vezők előbb-utóbb megtalálják mindenki 
számára azokat a programokat, amikkel a 
falu közösségébe újra bekapcsolódhatnak a 
lakosok. 

– Sok szép példája van az összefogásnak – fe-
jezi be beszélgetésünket Győry Tünde –, 
leginkább az egyesületek (turisztikai, polgárőr, 
tűzoltó, ifjúsági klub, sport) és szlovák önkor-
mányzat a partnerünk. Fölújítottuk a tájházun-
kat, a falusiak felajánlásaiból be is rendeztük régi 
bútorokkal, a szlovák hagyományokat bemutató 
tárgyakkal. Számos tematikus kiállításunk a 
jásdiak gyűjteményére épült. Rendbetettük a 
jelenleg már Borbála parkként funkcionáló elha-
gyott területet, Szent Borbála szobrot avattunk 
és bányász emlékhelyet építettünk, a templom 
mellett a két világháború áldozatainak emlék-
műve is megszépült. És a vallási turizmusról és 
a község virágzó lelki életéről nem is beszéltünk 
még. Talán az egy külön történetet érdemelne. 
Apró lépésekkel haladunk, és addig nyújtózunk, 
ameddig a takarónk ér!

VK

Jásd 720 lelkes, apró falu a Bakony tetején. Gyönyörű természeti adottságokkal és épített örökséggel rendelkezik, gya-
korlatilag a turizmus az egyetlen olyan terület, ahonnan plusz bevételre tehetnek szert. Igen ám, de ehhez szükség volt 
valamiféle vezérfonalra, melyre a falumarketinget fel lehet építeni, és itt lép be a képbe a bodza – meséli Győry Tünde 
polgármesterasszony.

Jásd kitalálta magát

A bodzások faluja
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A cél továbbra is az, hogy a Velencei-tóhoz 
minél több turistát vonzzanak a programok 
és szálláshelyek, illetve, hogy az ideérkezők 
minél több időt töltsenek itt. Több szakem-
ber is kiemelte, hogy ehhez elengedhetetlen 
a szálláshelyek (azon belül leginkább a tu-
rista és másik végletként az ún. minőségi 
kategória) bővítése. 
Nehéz azt az egyensúlyt megteremteni, 
hogy a helybeliek se érezzék magukat rosz-
szul azidőtájt, amikor megjelennek a láto-
gatók. A vállalkozóknak nyilván jól jön a 
plusz fizető, de a lakók nyugalmát is bizto-
sítani igyekeznek. 
Népszerűek a kulturális, zenei programok, 
a sportrendezvények – különösen a tókerü-
lő futások, kerékpározások, vízi sportok –, 
a kulináris élvezetet adó fesztiválok, a hor-
gászat, túrázás és persze maga a strandolás. 
Léteznek már olyan nemzetközi események 
(pl.: a Tour de Hongrie), amelyek a tévéköz-
vetítések révén világszerte viszik a Velen-
cei-tó hírnevét. 

Megtudhattuk a térség beutazói sorrendjét: 
1. Németország 2. Csehország 3. Szlovákia 
4. Lengyelország 5. Ausztria. Hosszú tá-
von tehát az európai piacok megszólítását 
érdemes tervezni. Budapest vonzásával 
nem lehet vetélkedni, de az onnan induló 
csillagtúrák (jelenleg Szentendre, Gödöllő, 

Balaton, Etyek, Dunakanyar, a puszta) cél-
pontjai közé reális esély volna bekerülni. A 
külföldi vendégéjszakák száma a Velencei-
tónál még mindig csak 7%-os, tehát érde-
mes a fejlesztés stratégiáin gondolkozni. 

 Dr. Göde Andrea

Májusban a kápolnásnyéki Halász-kastélyban került sor a Velencei-tavi turisztikai évadnyitó ünnepélyre és konferenciá-
ra. Turisztikai szakemberek számoltak be a tókörnyék voznzerejének növelési lehetőségeiről, feladatairól. 

A németek jönnek legtöbben 

Velencei-tavi turisztikai évadnyitó

Ami a zenét illeti: a Helloween zenekar is jubilál a Harman színpadon, 
hiszen 10 évvel ezelőtt tartottak emlékezetes koncertet a fesztiválon. A 
metált előnyben részesítőknek fog zenélni még az Epica, Dragonforce, 
Accept, Ministry, Enter Shikari és még sokan mások. Az elektronikus 
zene kedvelőinek kötelező program lesz a The Prodigy és DJ Bobo. A 
rap műfaját pedig Pitbull fogja képviselni. Aki inkább az alternatív 
zenét szereti, annak a Hydro-Petőfi színpadot tudjuk ajánlani (legin-
kább az esti órákban), illetve a Captain Morgan színpadot délutántól 
késő estig. Akinek eddig nem tetszett meg semmi, ő pedig a remek 
hangulatért jöjjön el, mivel megint sikerült egy olyan fesztivált össze-
hoznia a szervezőknek, amin az ember szeretne néha két-három fele 
szakadni, hogy minden jó programon ott lehessen.
Utolsó szó jogán pedig ki kell emelni, hogy a bérlet kimondottan 
pénztárcabarát, csupán 21.990.- Ft július 24-ig! Viszont sietni kell a vé-
tellel, mert ezen sorok írásakor kevesebb, mint 2000 db bérlet maradt! 
Mindenkinek kellemes szórakozást kívánunk, találkozunk a fesztivá-
lon! Beszámolónkkal a későbbiekben jelentkezünk.                             

Dr. Göde Andrea - Nagy Péter 

2018-ban is gőzerővel csap bele a FEZEN a nyár kellős kö-
zepébe. A tavaly jubilált zenei fesztivál még mindig tud újat 
mutatni, mind fellépők, mind programok terén. A „Reakti-
váló”-ban például a fesztiváléletet meghazudtolva egészsé-
ges életmódot lehet folytatni. Lesz ott cukormentes sütemény, 
glutén- és laktózmentes étel, vérnyomás- és vércukormérés. 
Aki nem fáradt el az este, az pedig húzhat kötelet, evezhet, 
fekvőtámaszozhat, ha mégis elfáradt, akár jógázhat is.

Ismét szól a rock Fehérváron

Újra FEZEN!
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Az időnként záporokat hozó időjárás ellené-
re is rendkívül népszerű volt a június 21. és 
24. között zajló 25. Víz, Zene, Virág Fesztivál 
Tatán. Már az ingyenes, nulladik napon zaj-
ló eseményekre is szép számmal voltak kí-
váncsiak – elsősorban a tataiak –, de az igazi 
nagy látogatói boomot a hétvégé hozta.
Nem csoda, hiszen az egyéb programok, a 
vásári forgatag és a gasztronómiai kínálat 
mellett idén négy színpadon olyan sztárok 
álltak a közönség elé, mint Rúzsa Magdi, 
a Tankcsapda, Pápai Joci, Tandi Flóra és 
Miklósa Erika, Nagy Feró, Deák Bill Gyu-
la, az ír punk rock kocsmazenét játszó, de 
magyar, Paddy and the Rats, vagy a Buda-
pest Klezmer Band.
Tatán volt a The Biebers, Vastag Csaba és 
Vastag Tamás, Marcellina, Gerendás Péter, 
valamint az Alma együttes és az Apacuka 
is. Este tíztől a hazai DJ világ legnagyobb-
jai teremtették meg a bulihangulatot: töb-
bek között Bárány Attila, DJ Dominique, 
Sterbinszky, DJ Miller és Hamvai P.G.
Ezek mellett olyan kulturális programok 
színesítették az igényes szórakozást, mint 

a fesztiválszínház a volt Piarista Rendház-
ban, ahol a tatabányai Jászai Mari Szín-
ház művészei adták elő a Nyáry Krisztián 
könyve nyomán készült, Így szerettek ők 
című darabot.
A programsorozat alatt folyamatosan kü-
lönböző állandó- és időszaki kiállítások vol-
tak megtekinthetők, amelyekhez kapcso-
lódóan csütörtökön, az ingyenes nulladik 
napon „Kiállításmaraton” címmel óránként 
vehettek részt egy-egy kiállításmegnyitón 
az érdeklődők.
A megszokott virágos program, a virágkö-
tő szakma prominenseinek összecsapásán 
kívül idén ehető virágokat a középpontba 
helyező gasztroshow és a Neszmélyi Borvi-
dék legkiválóbb tételeit felvonultató Borvár 
– Borudvar is várta a fesztiválozókat.

A vízen a rendezvény alatt végig látható volt 
az az óriási biliárdgolyókból álló installáció, 
amely a Velencei Biennálén mutatkozott be 
nemrég, de emellett elektromos yacht, sár-
kányhajó verseny, és 21. alkalommal kék-
szalag vitorlásverseny is várta a látogatókat.

 A turisztikai ügynökség által hazánk 10 
legismertebb fesztiválja között számon tar-
tott, Magyarország legnagyobb családi fesz-
tiváljaként is emlegetett rendezvénysorozat 
kiemelt figyelmet kapott idén, hiszen az 
emberi erőforrás miniszter 2018-at a Csalá-
dok Évének hirdette meg. Ez azt jelentette, 
hogy az eddigiekhez hasonlóan rengeteg 
gyerekműsor, vidámpark és külön színpad 
is várta a kicsiket és a nagyobbakat is kon-
certekkel, táncházzal, szórakoztató-foglal-
koztató programokkal. 12 év alatt ingyenes 
volt a belépés a fesztiválra, és a rendezvény 
nagyrésze alatt ingyenesen igénybe lehetett 
venni a Szipi Sziget játékait is.
Érvényes Tata-kártyával 50% kedvezmény 
kaptak a helyi lakosok a belépőjegy árából, 
a Nagycsaládosok Országos Egyesületével 
való együttműködésnek köszönhetően pe-
dig a regisztrált NOE-tagoknak ingyenes 
volt a belépés. Ezzel a lehetőséggel több 
mint ezer nagycsalád élt is.

TO

Méltó módon ünnepelte 25. születésnapját a tatai Víz, Zene, Virág Fesztivál: több tízezren - köztük mintegy ezer nagy-
családos - látogattak ki a vár és az Öreg-tó környezetében zajló összművészeti programsorozatra.

Fesztiválünnep Tatán 

Több tízezren a 
Víz, Zene, Virág Fesztiválon
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A nagy pusztulásban is megmaradt, szomorúan hajladozó bokrokon 
verebek, csízek, sármányok szemelgetik az apró magvakat. talán – 
ha összecsapnám a tenyerem – ijedten rebbennének fel. A közelük-
ben munkálkodó markológép hiába pöffen nagyobbat a kelleténél: 
meg sem billentik apró fejüket.

Megszokhatták már a munkagépeket, hónapok óta dolgoznak itt a 
masinák. Bontják AZ Öregtelepet.

Még a tizenkilencedik század - ha pontosak akarunk lenni, 1894 – 
históriájához tartozik: egy földművelő valahol Alsógalla területén 
furcsa, fekete köveket fordított napvilágra szántogatás közben. A 
lelet fölkeltette a kutatók érdeklődését. A vizsgálódás kiderítette:  
csillogó fekete gyémánt – a szén – bőséggel bányászható ékes-
sége a vidéknek. Nosza – mondották – ember kell ide, sok-sok, 
becsületes munkáskéz!

Jöttek is az erre vállalkozók az ország számtalan szegletéből. És 
jöttek németek, lengyelek, egyéb külhoniak, akik már kóstolták ezt 
a mesterséget.

Az embereknek szállás kell, fedél a fejük fölé – kaptak észbe a vál-
lalkozás úttörői. Fölépült hát a bányászkolónia, a tatabányai öreg-
telep. Hatajtós házak sokasága. Hat ajtó, hat család, hat, tenyérnyi 
kert a házak oldalán. A három falu határán épült település hosszú 
évtizedeken keresztül teljesítette feladatát. Sok ezernyi hajnalon vi-
gyázta a megfontolt léptű bányászok munkába indulását, az otthon 
melegével várva őket vissza.

Azután megszületett az új világ, a kis település kinőtte önmagát. 
Fölépültek a többet ígérő lakónegyedek, a községekből város lett. 
Ipari központ, megyeszékhely. Az öregedő telep egyre szégyen-
lősebben húzta meg önmagát a születendő emeletes blokkok hóna 
alatt. Szinte jólesett neki a rá boruló akácárnyék, a közelbeli gyárak 
füstje-pora.

A rejtőzködés nem volt, nem is lehetett megoldás. Egyre nyilvánva-
lóbbá vált: a roggyanó gerincű, komfort nélküli hatajtósok napról 
napra sötétettbb irhájú bárányai az izmosodó városnak.

Az akkori kor okosai összedugták a fejüket. A határozati papiroson 
puffant a pecsét. A bányászkolónia búslakodó cserepei fölött ketté 
töretett a pálca.

A romok között nyűtt ruhás emberek hajladoznak. Kézikocsi, ta-
licska pihen az árok partján. Tulajdonosaik gyűjtögetők. Ami hasz-
nált tégla, betonlap, „aligrozsdás’’ dróthuzal útba akad, mind a jár-
gányokba halmozódik. Érthető hát a viseltes gúnya használata – és 
érthetetlen számukra városias öltözékem – no meg a a vállamon 
kalimpáló fényképezőgép.

Pedig én is gyűjtögető vagyok. Az utolsó órák emlékeit próbálom itt 
megmenteni, fotómasinám tekercsére rögzíteni. Hogy teljes joggal 
botladozom a lábtörés veszélyeivel, annak bizonyságául tán elég a 
tény: itt nőttem fel….

A párhuzamos utcák a piactér széles ölébe torkollnak. Piac? Amió-
ta az eszemet tudom, nem árulnak itt zöldséges kofák. Kőhajításra 
innan vásárcsarnok kínálja efféle portékáját.

Csak bányásznapo-
kon. május elsejé-
ken népesült be itt 
a tér, amikor a vá-
sárosok, bontogat-
ták tarka sátraikat. 
Kora reggeltől késő 
estig játszott a re-
zesbanda odafönn, 
a kultúrotthon kert-
jében. Ínyenceknek 
illő illatoktól fodro-
zódott a levegő. A 
felállított bódékban 
lacipecsenyét, mus-
táros virslit, italo-
kat mértek. Itt tör-
tént meg az a csoda 
is, hogy nekem már 
a a citrombambi 
sem ízlett. Tudniillik, nagyapám virslievés közben megjegyezte: 
hála a hűségpénznek, megkaphatom azt a biciklit, azt a pirosat, 
aminek olyan szép ezüstfehér csíkozása van….

Kit érdekel ilyenkor a bambi?

A piactér szigorúan szürke betonlapjain kopogott végig az iskolába 
igyekvők cipője. A félkezű trafikos bácsi kora reggeltől az ajtófélfát 
támasztotta, vevőre várva. Dohányárudája egyben papírboltot is je-
lentett. A túloldalon viszont az édességbolt csalogatta a nebulókat!

A diákbecsület megvívhatta a maga harcát a gyermeki ösztönnel: 
hiányzó irka, ceruza vándoroljon-e a kistáskába, vagy a dolgozat-
írás keserveit édesítő cukorkává módosuljanak az otthonról kapott 
forintok?

Emlékezetem szerint a cukorkás üzlet előtt hosszabb volt a sor…

Átvágok a nyúlfarknyi közön. Balra fordulok annál a garázssor-
nál, ahol mi írtuk annak idején az ajtóra: „Karcsi szereti Jutkát”… 
Lám, az alsó iskola is kőműveskalapács alá került! Alma materünk 

M. Tóth Sándor:

Vasút utca 48.
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ugyanis két épületből állott. Ott fönn, a dombon, az újabb épületben 
ma is is nyüzsögnek a nebulók, gyömöszölve magukba az oktatási 
reform igéit, de itt lenn a völgyben, a roskatag gerincű, öreg épü-
let már félig meztelen. A korhadó gerendák között meredező nád-
szálak: megannyi fogpiszkáló. A levert vakolat mentén csupaszon 
dideregnek a téglák. Bizonyára a festett, olajzöld padok is messze 
vannak már innen. A padok, amikben annyit lógáztuk a lábunkat. 
Annyit: mennyit is?

Próbálom összeszorozni az évek számát a tanítási napokéval, a na-
pokét az órákkal. „Hát ez nem megy, fiam!”

Vajon él-e még a tanító néni, akinek már akkor fehér haja volt, ami-
kor már akkor fehér 
haja volt, amikor 
g y e r m e k k e z e m 
először maszatolt 
a nagy fekete táb-
lán? Ha most ta-
lálkoznánk, elme-
sélném-e neki, mi 
mindent elfelejtet-
tem már? Ha üzen-
hetnék, talán elég 
lenne ennyi: a haj-
dani kisdiák itt áll 
az omladozó épület 
előtt, akaratlanul a 
kezére néz, nincs-e 
rajta tintafolt? Meg-
áll néhány percre 
– és emlékezik…

Holnap talán elho-
zom ide a kisfiam. Leszállunk a buszról, megvárjuk, a lámpa zöl-
det kacsint nekünk. A fiú kettőt lép, amíg én egyet. Indulhatunk. 
Fogynak a méterek észrevétlenül. Észrevétlenül, mert a kis ember 
szakadatlanul kérdez. Kérdez, és nekem illik válaszolnom:

Igen, igen, az a kis pad…a bácsinak akkora pipája volt, majd’ a 
földig ért…itt, ezen a téren játszottunk annyit…”

Tempósan ballagunk felefelé a kaptatón, a gyerek élénk szemmel 
issza a szavakat: „Látod, ott, az öreg fa mellett? Nem, nem, egy 
kicsit balra figyelj!” 

A két ember megáll a dombtetőn, a felnőtt határozott mozdulattal 
mutogat valamit, majd megfordul, int az ellenkező irányba, átugorja 
az árkot, visszatér: figyeltél?

A gyermek bólogat. Nem érti. Miért értené?

Gyermekkorom, a szülői ház az ő számára már nem m9ndhat sem-
mit. De látom a szeméből: nekem mégis mindazt elhiszi, ami már 
nincs…

A lerombolt telep nem csupán önpusztulását vigyázza. Alig néhány 
száz méterre innen követelőzően gyarapodnak az új lakótelep pa-
neljei. Meghökkentő és megmosolyogtató – a régi temető szom-
szédságában – a tízemeletes blokkok térdeit kaparászó, itt felejtett 
hatajtós. 

Az egyik utolsó mohikán.

Megbomló cserepei a a föld felé kívánkoznak, vaksin hunyorog ki-
vert ablakszemeivel. Mögötte a tornyos utód már alapozza saját éle-
tét. Ereiben kering a közeli erőmű köldökéből szivattyúzott meleg 
víz, belső falain szárad az aranyló tapéta, Jönnek, jöhetnek a lakók, 
a beköltözők, akik már padlószőnyegre léphetnek.

Évek óta ismerem az összkomfort kényelmét, Miért kellene hát 
gyászolnom a vaksi öreget, a hatajtóst? Tán elfelejtettem már pe-
nészedő, redves falait, amitől szétrodhadt szekrényünk háta? Meg-
tudnám-e számolni, hány vödör vizet cipeltem be  az utcai kútról, a 
nyomóskútról, miközben szomorúan csordogált nyakamba a lyukas 
esőcsatorna piszkos leve? Kitörölhetem-e emlékezetemből a sáros 
ködöktől mocskos előszobánkat, a fedetlenül bűzlő kanálist, a ka-
bátomba ivódó őszi füst-ködöt?

A lábam alatt csusszanó malteros szemét nem ad semmiféle választ. 
Ám egy biztos:  ha egykori cimboráimmal találkozom városunk 
bármely szegletén, a kézfogásunk a régi. Lehetséges, hogy szégyell-
tük annak 9idején lakóhrelyünket, mégis így kezdődik a mondat: 
„Mi, öregtelepiek…”Aztán: Emlékszel?” Ujjunk bögyén ma is, még 
mindig érezzük azt a kavicsot, amit ott, akkor, ott, talán nem kellett 
volna eldobni. Vállunkon mintha ma is himbálózna a magunk gyár-
totta pecabot. Egymásba fűződő mondataink úgy gördülnek, mint 
rossz bőrfocink szoszéd-átkozta játszóterünkön.

Mi talán örökre telepiek maradunk? Lehetséges, hogy ezt a jelzőt 
soha többé srnki és semmi nem mossa már le rólunk? Talán nem is 
akarjuk, hogy lemossa….

Öregedő a délután. Itt is ott is megnyikordulnak a tragacsok kenet-
len tengelyei. A gyűjtögető nyűttruhások kalapot-sapkát billentve 
a hátukat mutatják felém. Már csak az ősz eleji szél kutat tovább a 
gizgazban, megborzolva a bogáncskórókon árválkodó tollgombó-
cokat.

Fölkapaszkodom egy épen maradt fáskamra tetejére. Innen egy 
kicsit kitárul előttem a horizont. Mögöttem egyengeti derekát az 
erőmű büszke kéménye. Tán üzen az átellenben, ott fenn a Kő-he-
gyen magasodó Turulnak: Pajtás, ügyeld te is a környéket, nem kell 
elrepülni! A nagy madár a szemnek láthatatlanul billenti bronzszár-
nyát, hegyi trónusáról adja a választ: Ne félj, amíg engem látsz!

Ők, a nagyok, talán engem is látnak. Poros cipőjű emberkét itt lenn, 
a törmelék között. S ha engem látnak, talán észrevehetik azt a fűben 
lapuló fémlapot is, ami vakító-fehér hátán, csillogó fekete betűkkel 
hazudja: Vasút utca 48.

De hiába hazudik. Följebb már soha nem kerülhet.
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Egy ilyen sportnapon csak győztesek születnek

A sportnapot minden évben a pecások nyitják, akik már kora reggel 
elfoglalják kijelölt helyüket a csodálatos horgásztó körül. Csend-
ben, békében telnek az első órák, mígnem megérkeznek a további 
csapatok. Innentől már kisebb az esély a jó kapásra, hiszen a vidám 
hangok, a szurkolók kiáltásai időnként el-elriasztják a halakat. Az 
eredmény – mármint a kifogott halak összsúlya, is erre enged kö-
vetkeztetni, ahogyan az a díjak átadásakor kiderült.
Pedig érdemes a horogra csalogatni a tó lakóit, mert aki a legtöbb 
halacskát fogja, 20 ezer forintos jutalomban részesül, de jól járnak a 
második-harmadik helyen végzettek is, ők 15, illetve 10 ezer forint-
tal gazdagabban térhetnek haza, no meg a zsákmánnyal, ha az a 
megengedett súly fölött, illetve alatt van.

Míg a tikkasztó hőségben a horgászok a kapásra vártak, a pingpon-
gosok megküzdöttek egymással. A sakk-parti részvevői szerencsé-
sebbek voltak, árnyékba húzódva vívhatták a csatákat, és még ug-
rálniuk sem kellett a győzelemért.

A jó hangulatú nap után, a sportos KISZÖV-tagok és hozzátartozóik 
közös ebédre voltak hivatalosak a szabadidőpark éttermébe, kivéve 
a Regio Regia stábját, akikre a bográcsban főtt Bakonyi betyárleves 
várt. A kis csapat a délutánt is a tóparton töltötte, és láss csudát, ki-
fogták az aranyhalat! Persze, már versenyen kívül! De, sebaj, majd 
jövőre! Egy csók, és mehetett vissza úszkálni!

Az országos sportnap helyezettjei érmet, illetve a győztesek kupát 
kaptak - melyet dr. Petőcz Erzsébet a KISZÖV megyei szervezeté-
nek ügyvezető igazgatója adott át -, valamint a Transmissio Kft. ve-
zetője, Jankovszky Sándor által felajánlott szőlőmag őrleményeket.

Az eredmények az alábbiak lettek:

Horgász csapat:
I. (övék lett a vándorkupa!) PANALM Kft., Almásfüzítő: Kocsis Jó-
zsefné, Kocsis Péter, Bottyán Ádám, Cságola Szabolcs (6320 kg)    

II. REGIO REGIA Kft., Tatabánya: Dr. Göde Andrea, Georg 
Keilhauer, Kovács Gábor, Kandikó János (0,44 kg)

III. MIKRO 88 Kft., Tatabánya: Darabos István, Heilman Zoltán, 
Prokli Vilmos, Patakiné Leininger Erzsébet (0,22 kg)

Asztalitenisz női:
I. Dr. Partali Lászlóné e.v.
II. Vida Antalné (Alsógallai Mérlegjavító Kft., Tatabánya)
III. Cseh Teréz (REGIO REGIA Kft., Tatabánya)

Asztalitenisz férfi:
I. Darabos István  (MIKRO 88 Kft., Tatabánya)
II. Vida Antal (Alsógallai Mérlegjavító Kft., Tatabánya)
III. Veér Károly (REGIO REGIA Kft., Tatabánya)

Különdíjban részesült:
Dr. Göde Andrea  
(REGIO REGIA Kft., Tatabánya) asztalitenisz női kategóriában
Georg Keilhauer  
(REGIO REGIA Kft., Tatabánya) asztalitenisz férfi kategóriában.

Sakk:
I. Kandikó János (REGIO REGIA Kft., Tatabánya)
II. Kovács Zoltán (ADRI-ZO Bt., Neszmély)
III. Vida Antal (Alsógallai Mérlegjavító Kft., Tatabánya)

A sportnap lebonyolításához nyújtott aktív tevékenységéért 
Oklevél és tárgyjutalomban részesült:
Dr. Göde Andrea, asztalitenisz
Csinger Csaba, horgászat

Május utolsó hétvégéjén 15. alkalommal töltötték együtt szabadidejüket a Komárom-Esztergom megyei Iparszövetség 
tagjai, az OKISZ-KISZÖV Kupán. A Komáromi WF Sport és Szabadidőközpont – ahogy mindig – ezúttal is ideális helyszínt 
nyújtott a horgász-, az asztalitenisz és a sakkversenyhez.

Az aranyhal kissé megkésve érkezett az idei sportnapon

OKISZ-KISZÖV KUPA Komáromban

KINCSKERESŐ

Az aranyhal



vároSmarKeting díj
Veszprém – Veszprém városát a Magyar Mar-
keting Szövetség „Városmarketing gyémánt” díj-

ban részesítette arculattervezés kategóriában. A 
díj felhívja a figyelmet a városok fejlesztésében 
egyre fontosabbá váló marketingtevékenységre. 
Az elismerést Brányi Mária alpolgármester ve-
hette át Budapesten.

BánKI donátra emléKeZteK

Bakonybánk - Bánki Donátra és munkás-
ságára emlékeztek Bakonybánkon. Az emlék-
helyen tartott ünnepségen Kovács Kálmán, a 
település polgármestere köszöntötte az emlé-
kezőket, köztük Popovics Györgyöt, a megyei 
közgyűlés elnökét és Czunyiné Dr. Bertalan 
Judit országgyűlési képviselőt.

60. SoBIeSKI emléKtÚra
Esztergom – 60. alkalommal tartották meg a 
Sobieski vízi emléktúrát, a kajakkal, kenuval 
megtett dunai út fontos állomása volt idén is 
Esztergom, ahol 1683-ban a lengyel király csa-
patai élén legyőzte a török hadakat. 
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A nagy megmérettetésre ezúttal a kul-
túrház udvarán került sor, és immár 
11 csapat gondolta úgy, hogy ő a bog-
rácsos főzés királya vagy királynője. 
Pünkösd előtti szombaton, reggel 9-kor 
gyulladtak meg a tüzek, természetesen 
csak fát lehetett használni, a szervezők 
ugyanis ragaszkodtak a főzés tradicio-
nális formájához.
Baráti körök, nyugdíjas csapatok és 
céges gárdák vágták, aprították a hú-
sokat, zöldségeket, gombákat, ki-ki a 
megfőzni kívánt eledel receptje szerint. 
Vidáman telt a délelőtt, előkerültek a 
stampedlik és a jófajta házi borok, ter-
mészetesen csak mértékkel, mert senki 
sem akarta félreízesíteni, netán elsózni 
az általa készített kulináris remekmű-
vet.
Mindenki igyekezett a maga módján 
feldobni a hangulatot, így az össze-
gyűlt közel száz résztvevő jól szóra-
kozott. Az Áldos nevű csapat tagjai 
ősmagyar ruhában még táltos-dob be-
mutatót is tartottak.

A szervezők három kategóriában – vad, 
hal és egyéb ételek – írták ki a versenyt, 
hal elkészítésére azonban senki sem 
vállalkozott. Fehér Péter, a művelődé-
si ház vezetője elmondta, hogy a zsűri 
az íz és a küllem mellett a kínálást is 
minősítette. Az ételeket Saller Molnár 
Gyula és Pahovics Norbert mestersza-
kácsok, és Virág Béláné, Alsógalla há-
ziasszonya értékelték.
Az első három helyen a Póker csapat, 
az Agora nyugdíjasok, és a Bakonyi 
Betyárok végzett, különdíjat kapott a 
tálalásért a Má-sok, viseletért pedig az 
Áldos csapat. Egy vigaszdíj is gazdára 
talált, ugyanis a Bosch szerviz bográ-
csa sajnos feldőlt.
A díjkiosztó után kölcsönös kóstol-
gatások, és ismét néhány koccintás 
következett, majd összepakoltak, és 
„hazamentek a legények”, ajkukon a 
közismert szlogennel: Jövőre, veletek, 
ugyanitt!

VK
Fotó: jamh.avertesagoraja.hu

Éppen öt éve, hogy Szabó Attila fejéből kipattant az ötlet, hogy a Tata-
bánya – Alsógalla pünkösdi program-kavalkádját egy szabadtéri fő-
zőversennyel kellene színesíteni. Az ötletet tett követte, 2013-ban öt 
csapat nevezett bográcsos ételek elkészítésére. Idén újra kiírták a ver-
senyt, ezúttal már a Vértes Agorája József Attila Művelődési Házának 
segítségével, támogatásával.

Főzőverseny Alsógallán

II. Bogrács 
Barátok Bulija

A szervezők, a díjazottak és a zsűri



50

KINCSKERESŐ

Tanárként soha nem dolgozott, 1950-ben 
Páskándi Géza fedezte fel, első versét az 
Ifjúmunkás című lap közölte. Munkatárs 
volt az Irodalmi Almanach, az Utunk, a 
Dolgozó Nő című lapoknál és a Napsugár 
című gyereklap szerkesztőségében, első 
verseskötete Virágzik a cseresznyefa cím-
mel 1955-ben jelent meg.
Költői pályájának korai időszakában „a 
szocialista lelkesedéstől megszállottan” bi-
zakodó verseket írt az élet és a természet 
szépségéről, a romániai magyarság jövőjé-
ről. A kijózanodás a hatvanas években kö-
vetkezett be, ettől kezdve költészetének fő 
erkölcsi kérdése a közösséghez való hűség 
és a társadalom drámai konfliktusainak 
feltárása lett, műveiben mind tudatosab-
ban kötődött az erdélyi magyarsághoz.
Költészete tartalmilag és formailag is meg-
újult, az archaikus, hagyományos és a mo-
dern lírai elemek sajátos szintézisét valósí-
totta meg. Nagyszabású költeményekben 
keresett választ a magyarság sorskérdé-
seire (Fától fáig, Halottak napja Bécsben), 
elítélte a román kormányzat elnyomó nem-
zetiségi politikáját (Krónikás ének, Vissza-
fojtott szavak a Házsongárdban).
Kányádi Sándor 1967-ben utazhatott elő-
ször nyugatra, Bécsben tartott előadást. Ezt 
követően Európában és a tengeren túl is 
számos helyen megfordult, 1984-ben hosz-
szabb amerikai előadókörutat tett, ebből 
az élményből született meg a Dél keresztje 

alatt című versciklusa. 1987-ben meghívták 
a rotterdami nemzetközi költőtalálkozóra, 
de nem kapott útlevelet, erre tiltakozásul 
kilépett a román írószövetségből. Az 1989-
es romániai fordulat után számot vetett a 
múlttal, de arra is figyelmeztetett, hogy a 
zsarnokság tovább él a társadalom mé-
lyebb szerkezeteiben (Kuplé a vörös villa-
mosról).
Több vers- és mesekötete szól a gyerme-
keknek (Három bárány, Farkasűző furu-
lya, Világlátott egérke, Billeg-ballag, Kecs-
kemesék, A kíváncsi Hold), számos versét 
a Kaláka együttes zenésítette meg. Élet-
művének fontos részét alkotják az esszék 
és műfordítások (Erdélyi jiddis népkölté-
szet, Egy kismadár ül vala, Csipkebokor 
az alkonyatban), de írt drámát és forgató-
könyvet is. Kányádi saját műveinek avatott 
előadója, több nagylemeze is megjelent. 
Műveit számos nyelvre lefordították.
Költészete egyfajta szintézis, melyben ki-
fejezésre juttatja a közösségéért való ag-
godalmát és költői személyiségének belső 
kérdéseit. A változékony változatlanság 
jellemző rá: változatlan a népköltészetben 
gyökerező hang és a megtartó közösség-
hez fűződő hűség; a változékonyság a stí-
lusban, a szemléletmódban, a tematikában 
és a műfajváltásokban fedezhető fel.
Művészetéért több rangos elismerést, töb-
bek között 1993-ban Kossuth-, 1994-ben 
Herder-, 1998-ban Magyar Örökség-, 2005-

ben Hazám, 2008-ban Táncsics-, 2011-ben 
Aphelandra-, 2014-ben Széll Kálmán-díjat 
kapott. 2004-ben a Magyar Köztársasági 
Érdemrend középkeresztje a csillaggal 
kitüntetést, 2009-ben a Magyar Köztársa-
sági Érdemrend nagykeresztjét vehette át. 
2008-ban a Magyar Kultúra Követe címmel 
ismerték el, 2009-ben Budapest I. kerületé-
nek és szülőfalujának díszpolgára lett. 2002 
óta volt a Magyar Művészeti Akadémia 
tagja, 2007-ben a Magyar Írószövetség örö-
kös tagjává választották. 2013-ban vehette 
át az Emberi Méltóság Tanácsának Emberi 
méltóságért díját. 2014-ben a Nemzet Mű-
vésze díjjal, 2017-ben Prima Primissima 
Díjjal tüntették ki. 1998-ban részt vett a 
Digitális Irodalmi Akadémia megalapítá-
sában, az ő kezdeményezésére nyílt meg 
2012-ben Budapest I. kerületében a Mese-
múzeum és Meseműhely.
Egyik méltatója szerint Kányádi egy sze-
mélyben költő és tanú, korának hiteles kró-
nikása, tetőtől talpig európai polgár, tipi-
kusan kelet-közép-európai művészsorssal. 
Vannak, akik szerint versei varázserővel 
bírnak, és aki olvassa őket, az jobb ember-
ré válik.
Kányádi Sándort szülőfalujában, 
Nagygalambfalván helyezték örök nyuga-
lomra.

TO
Fotó: Tahler Tamás

Életének kilencvenedik évében elhunyt Kányádi Sándor. A Kossuth-díjas költőt, a nemzet művészét június 20-án érte 
a halál Budapesten. Az erdélyi magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, 1929. május 10-én született egy székely 
parasztcsaládban, a Hargita megyei Nagygalambfalván. A középiskolát Székelyudvarhelyen végezte, majd beiratko-
zott a marosvásárhelyi Színházművészeti Főiskolára, végül a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett magyar 
szakos tanári diplomát 1954-ben.

Az erdélyi és a magyar kultúra újabb vesztesége

Elhunyt Kányádi Sándor






