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A megnyitó rendezvényen a térség tele-
püléseiről érkezett vendégek a helyiekkel 
karöltve léptek át a Gerecse Kapuján, mely 
mostantól interaktív kiállítással, étterem-
mel, via ferrata felszerelés kölcsönzővel 
és ajándékbolttal fogadja látogatóit. Az 
augusztus 1-jei avatóünnepségen a vá-
ros vezetője Bencsik János országgyűlési 
képviselővel, Popovics Györggyel, a Ko-
márom-Esztergom Megyei Közgyűlés el-
nökével, dr. Molnár Attilával, Komárom, 
illetve Stubendek Lászlóval, Észak-Ko-
márom polgármesterével közösen vágta át 
a nemzetiszínű szalagot. A „Gerecse Ka-
puja turisztikai látogatóközpont kialakítá-
sa” elnevezésű, 696 millió forint összkölt-
ségű projekt az Európai Unió és a magyar 
állam 514,5 millió forintos támogatásából 
valósulhatott meg.

Ha bárhol az országban feltesszük a kér-
dést, hogy hallottak-e már Tatabányáról, 
szinte biztosak lehetünk benne, hogy a 
többségük azt fogja felelni: igen, ott van 
a hatalmas Turul szobor! Millenniumi 
emlékművére, mely Tatabánya címerében 
is megjelenik, nem csupán azért büszke 
a város, mert Közép-Európa egyik legna-
gyobb bronzszobra és mert bekerült ha-
zánk történelmi emlékhelyei közé, hanem 
azért is, mert a megyében élők összefogá-
sának köszönheti létét. Kisfaludy Mihály 
környei néptanító az ezeréves évfordu-

lóhoz kapcsolódva terjedelmes cikket írt 
ugyanis a bánhidai csatáról, melyet Kézai 
Simon krónikája szerint 907-ben itt, Tata-
bánya egykori elődtelepülésén (ma város-
rész) vívtak és nyertek meg Árpád seregei 
Szvatopluk morva fejedelemmel szemben. 
Feszty Árpád, a Honfoglalás-körkép és 
egyéb historikus festmények alkotója fel-
karolta a tanító emlékműállítást szorgal-
mazó javaslatát, és meggyőzte Komárom 
vármegye közgyűlését is. Az emlékműbi-
zottság - Sárközy Aurél főispán és Tuba 
János országos képviselő elnöklete alatt 
– gyűjtésbe fogott, a szobor elkészítésével 
pedig Donáth Gyulát bízták meg.

A Turul madár és a mellőle, a városra nyí-
ló pazar panoráma egyre több és több tu-
ristát vonzott a Kő-hegyre az elmúlt több 
mint 110 év során. Annak érdekében, hogy 
az ide érkezők valóban felejthetetlen él-
ményekkel gazdagodhassanak, Tatabánya 
önkormányzata úgy döntött, turisztikai 
attrakcióvá fejleszti a szobor környezetét. 
A Nemzet Művésze címmel kitüntetett, 
Kossuth- és Ybl Miklós-díjas építész, Dé-
vényi Sándor által megálmodott Gerecse 
Kapuja egy esztendő alatt épült fel. A lá-
togatóközpont jelképesen és a valóságban 
is átjárót biztosít ezentúl épített környeze-
tünk, azaz a nyüzsgő város és az azt kö-
rülölelő gyönyörű természet között, ahová 
pihenni, kikapcsolódni, kirándulni várják 

a turistákat. Az épületben interaktív kiál-
lítást, éttermet, ajándékboltot és via ferrata 
felszerelés kölcsönzőt alakítottak ki. 

A látogatóközpont munkálatainak műsza-
ki tartalmáról a kivitelező Extreme Park 
Környezetépítő Kft., és EP Konstruktív 
Kft. vezetőjét, Ercsey Áront kérdeztük:
– A legnagyobb nehézséget – ezt persze előre 
tudtuk –, a rengeteg kő okozta. Az egész al-
építmény – szennyvíztározók, tűzi víz tározók, 
alapozás – nagyon hosszadalmas sziklabontási 
munkával járt, ami rengeteg időt vett igény-
be. 630 m3 sziklát termeltünk ki, és 88 m3 fű-
részáru ment bele a tetőszerkezetbe. Ha vala-
ki ránéz, magáért beszél a tető bonyolultsága, 
szépsége. A sziklakitermelés után már üteme-
sen zajlott az építkezés, csak a tél hátráltatott 
minket. Természetesen - mint minden építke-
zésnél - az utolsó pillanatokban szaporázni kel-
lett a munkatempót. Nagyon büszkék vagyunk 
erre az épületre, mert az Ybl- és Kossuth-díjas 
építész, Dévényi Sándor álmát valósíthattuk 
meg. Szintén elégedettséggel tölt el bennünket, 
hogy a Gerecse Kapujával egy időben sikerült 
egy másik olyan épületet is kiviteleznünk, amit 
szintén egy Ybl-díjas, Siklósi József terve-
zett, ez a kisbéri buszpályaudvar. Kevés épí-
tőipari cég mondhatja el magáról a megyében, 
hogy egyszerre, egy időben két Ybl-díjas épí-
tész munkáját valósíthatta meg.

Fotó: Mazán Tibor

- A magyarság mitologikus madarát ábrázoló szobrunk létrejötte - a városunkra is oly jellemző - összefogásnak kö-
szönhető, hiszen közadakozásból épülhetett meg több mint egy évszázada a Kő-hegy tetején, ahol 15 méteres fesztá-
volságú szárnyait kitárva őrködik, és vigyáz ránk, tatabányaiakra. Ahogyan 1907-ben, a madár elkészültekor, úgy ma a 
szomszédságában megépült látogatóközpont átadásán is együtt ünnepel a megye - hangsúlyozta köszöntő beszédében 
Schmidt Csaba polgármester.

Emblematikus látogatóközpont a Kő-hegyen

Átadták a Gerecse Kapuját
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Nóvum: higiéniai rendszerintegrátor                   12. oldal
A Nord-Paper és a KÉSZ – két teljes egészében magyar tulajdon-
ban lévő – cégcsoport egy olyan új szemléletű együttműködést jelen-
tett be a közelmúltban, amely piacukon teljesen egyedülálló. Az 
Assist-Trend modell ötletgazdája Bodrogai Ferenc, a Nord-Paper 
érdekeltségű vállalkozások főtulajdonosa, aki kérésünkre – Szűcs 
Lászlóval, a csoport operatív vezetőjével karöltve – örömmel mutat-
ta be innovatív – higiéniai rendszerintegrátori – tevékenységüket.

Vargabetűvel értem egyenesbe  38. oldal
Szikora János jogászdoktor, színházigazgató, rendező, Jászai 
Mari-díjas, érdemes művész, a székesfehérvári Vörösmarty  
Színház igazgatója a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette 
át Gulyás Gergelytől, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől 
Szent István ünnepén, augusztus 20-án. Keresve sem találtam 
volna jobb apropót, hogy sajátos, értékteremtő szemüvegünkön 
keresztül mutathassam meg önöknek az embert, a gondolkodót, 
az alkotót, Szikora Jánost.

Nem tudtam, hogy lehetetlen                                  16. oldal

 „Jónak lenni jó!” – ki ne hallotta volna már ezeket a mondato-
kat? Sokunknak eszükbe juttatják, hogy mi is tehetnénk valamit 
egymásért, de arra azért senki sem gondol, hogy ez a néhány 
gondolat, pár szó annyira megindíthat valakit, hogy mindjárt egy 
40 milliós családi ház megépítését ajánlja fel adományként. 

Edutus Alkalmazott Tudományok Egyeteme 22. oldal

Hosszú évek előkészítő munkájának köszönhetően 2018. augusztus 
1-jétől a tatabányai Edutus Főiskola egyetemmé léphetett elő. A 
rangos státuszhoz számos előírásnak meg kellett felelniük. Ezekről, 
illetve a közeljövő terveiről kérdeztük – immáron az egyetem – rek-
torasszonyát, Némethné dr. Gál Andreát.

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

ÖNKORMÁNYZAT
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Termelékenység és 
hatékonyság
Manapság szinte minden munkáltató létszámhiányról pa-
naszkodik. A nagy ipari bumm felszívott sok tízezer mun-
kanélkülit, közmunkást, és a jobb életre, több jövedelemre 
vágyó szakemberek szinte kedvükre válogathatnak a meg-
hirdetett munkahelyek között.
Ha a munkaadók oldaláról vizsgáljuk a kérdést, feltétlenül 
valamilyen lépéskényszerről beszélhetünk. Költséges, ám 
kétségkívül hatékony módszer az élőmunka kiváltására pél-
dául az automatizálás. Mindent persze nem old meg a tech-
nológiai fejlesztés, hiszen továbbra is szükség lesz a gépeket 
kiszolgáló személyzetre.
Másik megoldás, és nem kevésbé költséges, hogy a bérek és 
juttatások drasztikus emelésével kötik magukhoz a munka-
vállalókat a cégek. Ez egyrészt jó, hiszen a dolgozók életszín-
vonala, vásárlóereje nő, céghűségük garantált. Ugyanakkor 
a bérháború szükségszerűen a kisebb, tőkeszegényebb vál-
lalkozások bukásához vezethet. A nagy hal megeszi a kis 
halat.
Mások az összefogás erejében hisznek, olyan szakmaközi, 
sőt szakmákon átívelő kooperációkban gondolkodnak, ame-
lyekben valamennyi csatlakozó cég megtalálja a számítását. 
Egy dologtól azonban mindenki óv, nem szabad kishitűnek 
lenni, leépítésben, visszahúzódásban gondolkodni, mert ez 
az adott vállalkozás biztos halálát jelenti.
Valamennyi alternatívát megismerhetik, ha elolvassák mos-
tani lapszámunkat, és kinek-kinek szíve-joga eldönteni, me-
lyik megoldást választja.
A döntéshez bölcsességet, erőt és kitartást kíván:

Veér Károly
főszerkesztő

KINCSKERESŐ
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A projektek 2018. június 1-jén indultak, és 
egy éven át tartanak, 100%-os támogatási 
intenzitásúak. A célok is azonosak: komplex 
munkavédelmi programok megvalósítása, a 
munkahelyek fizikai és mentális szempont-
ból biztonságosabbá tétele, a munkaválla-
lók és munkaadók részére történő munka-
védelmi témájú képzés és segítségnyújtás 
más országok és egyes ágazatok, kutatások 
példái alapján, a munkahelyi légkör, a ter-
melékenység, a hatékonyság javítása, illetve 
az egészségügyi és a társadalombiztosítási 
költségek csökkentése az egyes ágazatok-
nak megfelelő eszközökkel.
– A projektek fizikai megvalósításának 
helye ugyancsak egybe esik: a Közép-Ma-
gyarországi Régió kivételével, az ország 
egésze, összesen 6 régió. Ugyanígy közös a 
megvalósítás eszköztára is: A kutatási terv 
bővítése; Munkavédelmi képviselők ágazat-
specifikus képzési tananyagfejlesztése; On-
line munkavédelmi és munkaegészségügyi 
eszközök készítése; Tájékoztató kiadványok 
szerkesztése; Médiakampány; Rendezvé-
nyek szervezése; Kutatás; Honlap készítése; 
Koordináció; Munkavédelmi képviselő kép-
zésének lebonyolítása; Online munkabiz-
tonsági és munkaegészségügyi eszközök 
(IT fejlesztés); Online munkavédelmi eszkö-
zök kidolgozása (tartalomfejlesztés).

A sajtótájékoztatón dr. Vadász György, az 
OKISZ elnöke kiemelte: örömmel tölti el, 
hogy olyan pályázatról tud beszámolni, 
amelyet a szakszervezettel közösen éppen 
ők javasoltak két évvel korábban a vállal-

kozásfejlesztési tanácsülésen. Fontos, hogy 
hazánkban odafigyeljünk a munkabizton-
ságra, az egészségmegőrzésre, mert ez el-
engedhetetlen feltétele a magyar gazdaság 
versenyképességének.

Földiák András, a SZEF elnöke is arról be-
szélt, hogy nem csupán munkavédelemről, 
hanem foglalkoztatás egészségügyről van 
szó, ami sokkal tágabb kategória, és különö-
sen a humán területeken alig figyelünk oda 
erre, pedig sok veszély fenyeget: zaj, stressz, 
számítógépes ártalmak, munkahelyi konf-
liktusok. Ez a program sokféle módon segíti 
felhívni a figyelmet, és a megoldásokban is 
partnere mind a munkavállalóknak, mind a 
munkaadóknak.

Dr. Kuti László, az ÉSZT elnöke a tudat-
formálásra hívta fel a figyelmet, ha nem 
vesszük komolyan a munkavédelmet, saját 
egészségünket, a munkabiztonságot, ak-
kor, az komoly gazdasági károkat jelent a 
munkáltatónak, az egyénnek, és a társada-
lomnak is. Változnia kell a felfogásunknak 
minderről, ez elemi emberi érdek, és ko-
moly gazdasági érdek is.

Az egyes pályázati
projektek eltérő adatai:
GINOP-5.3.4-16-2018-00035: „Munkabiz-
tonság és a munkaegészségügy komplex 
fejlesztése az adminisztratív és szolgálta-
tást támogató tevékenység, és a művészet, 
szórakoztatás, szabadidő ágazatok terén”. 
Konzorciumi tagok: Magyar Iparszövetség 

(OKISZ), Szakszervezetek Együttműködé-
si Fóruma (SZEF). A pályázat teljes támoga-
tási összege 78 573 millió Ft.

GINOP-5.3.4-16-2018-00038: „Munkabiz-
tonság és a munkaegészségügy komplex 
fejlesztése az élelmiszer- és italgyártás 
ágazatokban foglalkoztatottak részére”. 
Konzorciumi tagok: Magyar Iparszövetség 
(OKISZ), Munkástanácsok Országos Szö-
vetsége (MOSZ). A pályázat teljes támoga-
tási összege 121 978 256 millió Ft.

GINOP-5.3.4-16-2018-00037: „Munka-
biztonság és a munkaegészségügy komp-
lex fejlesztése a feldolgozóipar esetében: 
fafeldolgozás, fonottáru gyártása; papír, 
papírtermék gyártása, nyomdai és egyéb 
sokszorosítási tevékenység és bútorgyártás 
nemzetgazdasági alágazatok terén." Kon-
zorciumi tagok: Magyar Iparszövetség 
(OKISZ), Munkástanácsok Országos Szö-
vetsége (MOSZ), Értelmiségi Szakszerve-
zeti Tömörülés (ÉSZT). A pályázat teljes 
támogatási összege 103 952 580 millió Ft.

GINOP-5.3.4-16-2018-00036: „Munkabiz-
tonság és a munkaegészségügy komplex 
fejlesztése az információ, kommunikáció, 
pénzügy, biztosítási tevékenység, ingat-
lanügyek, szakmai, tudományos, műszaki 
tevékenység ágazatokban foglalkoztatottak 
részére”. Konzorciumi tagok: Magyar Ipar-
szövetség (OKISZ), Munkástanácsok Or-
szágos Szövetsége (MOSZ). A pályázat tel-
jes támogatási összege 77 975 556 millió Ft.

Két egymást követő napon – augusztus 7-én és 8-án – két-két sajtótájékoztatónak adott otthont a Komárom-Esztergom 
Megyei Iparszövetség – „KISZÖV”. A négy nyertes GINOP 5.3.4-es pályázat mindegyikét egy-egy konzorcium hajtja vég-
re, a Magyar Iparszövetség – OKISZ, valamennyiben konzorciumi vezetőként szerepel.

Biztonság és egészségvédelem kell a versenyképességhez

Az OKISZ új pályázatokat 
jelentett be

dr. Vadász György, a Magyar Iparszövetésg (OKISZ) elnöke
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6,2 milliárd forintos fejlesztés a Sanminánál 
A Sanmina 6,2 milliárd forintból fejleszti tatabányai gyárát 2022-ig, a beruhá-
záshoz a kormány 1,2 milliárd forint vissza nem térítendő támogatással járul hoz-
zá. Hoffmann Károly, a Sanmina tatabányai üzemének ügyvezető igazgatója 
közölte, hogy a befektetési összegből elsősorban világszínvonalú, automatizált 
gyártósorokat vásárolnak. A Sanmina az elmúlt 5 évben több mint 7 milliárd 
forintot fektetett be Tatabányán, az ottani üzem így mostanra a cég legnagyobb 
európai gyártóbázisa lett - tette hozzá.

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

Tát
A Duna-Ipoly Nemzeti Park helyreállította 
a Pilisi Bioszféra Rezervátumban található 
Táti-szigetek vizes élőhelyeit - jelentették 
be a projektzáró sajtótájékoztatón, Táton.

Cikkünk a 18. oldalon

Pápa
Baráth Julianna lelkipásztort, vallásta-
nárt választották meg a Pápai Reformá-
tus Gimnázium igazgatójának a 2018. 
augusztus 1. és 2023. július 31. közötti 
időszakra.

Cikkünk a 19. oldalon

„Ha megkérdezzük, ki gyártja a MacBookokat, szinte biztos, hogy azt a választ fogjuk kapni, hogy 
az Apple, pedig valójában több mint 200 gyártója van. A világ egyik legsikeresebb és legismertebb 
vállalata ugyanis nem más, mint egy rendszerintegrátor.”

BodroGai Ferenc
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– Bontsuk szakaszokra, és tekintsük át ezt a 
huszonöt esztendőt!
– Ötször öt, az épp huszonöt! Ha jól belegon-
dolok, valóban, nagyjából ötévente voltak a 
nagyobb fordulatok a magunk mögött hagyott 
évtizedek során. Az első öt, a hőskor – 1993-
1998 – a kis, néhány tízmilliós árbevételről, a 
sok munkáról, a még több gondról és a kevés 
termelőeszközről szólt. Belefogtunk a vasbe-
tonépítésbe, megjelentünk szerkezetépítőként 
a piacon. Tulajdonképpen azért dolgoztunk, 
hogy az áhított szerszámokat meg tudjuk 
vásárolni. – Négy szakmunkással kezdtem. 
A hirtelen növekedést tudatosan igyekeztem 
elkerülni, később is mindig nagyon óvatosan 
növekedtünk, félve a ránk váró bizonytalan-
ságoktól. Sok rakétasebességgel bővülő céget 
láttam később nagyot bukni. Mi mindig a 
velünk szembejövő feladatnak akartunk ma-
ximálisan megfelelni, és ez sikerült is. Ehhez 
azonban folyamatosan növekednünk kellett: 
termelőeszköz, személyi állomány, telephely, 

iroda, IT-park, IT területi fejlesztés - újabb és 
újabb igények jelentkeznek.
– A diplomámat még a régi rendszerben sze-
reztem, mérnökként szigorúan a műszaki 
terület tudnivalóira képeztek ki. Az üzleti 
tudományokat, a HR-feladatokat menet köz-
ben kellett magamra szednem. A mai fiatalok 
talán nincsenek is tisztában azzal, milyen óri-
ási versenyelőnyük van a birtokukban lévő 
tudásnak köszönhetően. A modern felsőokta-
tásban már evidencia az alapfokú üzleti, gaz-
dasági képzés, bármely területen.
– A második öt év – 1999-2003 – elején a bu-
daörsi Baumax volt az első nagy generálmun-
kánk. Ez már a piacon is jól látható, sokak által 
ismert épület volt. Az 1997-2002-es időszak-
ban, az első Orbán-kormány idején induló la-
kástámogatások felélénkítették a lakáspiacot. 
Ez alatt az öt év alatt felfutott a generálkivi-
telezői tevékenységünk, és évi 150-200 lakást 
felépítettünk. Generálkivitelezőnek aposztro-
fáltuk magunkat, de ekkor még valójában a 

lakáspiacból éltünk, növekedtünk, 3-4 milli-
árdos árbevételt produkáltunk.
– 2004-2008 között – tudatos üzletpolitikával 
– a rendkívül munkaigényes, aprólékos, nem 
túl jól jövedelmező lakásépítés irányából elin-
dultunk a kereskedelmi létesítmények építése 
felé. Az előbbiben egyre nagyobb kockázatot 
láttunk – megváltozott a szabályozás, a kamat-
támogatás megszűnésével csökkent a kereslet. 
A devizahitelek ugyan újra élénkülést hoztak 
ezen a piacon, de mi addigra már kereskedel-
mi épületeket, üzletközpontokat, hipermarke-
teket építettünk, és nem kanyarodtunk visz-
sza a lakásokhoz. 2008 volt az addigi legjobb 
évünk – 11 milliárdos árbevétellel zártuk. Az-
tán beköszöntött a gazdasági válság.
– 2009-2013, öt teljes év ráment a kilábalásra. 
Az árbevételünk 50-60%-kal visszaesett, nagy 
összegű kintlévőségeink voltak idehaza és 
Németországban is. Így utólag visszagondol-
va, nem is értem, hogyan sikerült ezt az öt évet 
túlélni. Hihetetlenül fegyelmezetten csináltuk 

1993, az alapítás óta több mint 210 projekt, 700.000-nél is több beépített négyzetméter, online garanciarendszer, új 
üzletágak: ingatlanfejlesztés, toronydaru-értékesítés, előregyártó üzem - csak néhány adat, illetve eredmény, ami a 
Grabarics Építőipari Kft. elmúlt 25 évét fémjelzi. Az egykori néhányfős mikrovállalkozás ma már a hazai építőipar egyik 
meghatározó szereplője. Méltán büszkék teljesítményükre, mindarra, amit negyedszázad következetes munkájával el-
értek. Az alapító cégtulajdonossal, Grabarics Gáborral beszélgettünk.

Alapításának 25. évfordulóját ünnepelte a Grabarics Építőipari Kft.

Negyedszázad az építőiparban

Grabarics Gábor,
a Grabarics Építőipari Csoport tulajdonosa
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végig ezt az időszakot, tulajdonképpen annyit 
tudtunk előállítani, amiből éppen fenn tudtuk 
tartani magunkat. Arra büszke vagyok, hogy 
a nehézségek miatt egyetlen embert sem kel-
lett elküldenünk. Fejlődésre ugyan nem volt 
lehetőségünk, de némi pályázati pénz segített, 
hogy ne öregedjen el minden eszközünk.
– A legutóbbi öt év – 2014-2018 – már a fellen-
dülésről szólt. Exponenciálisan, talán túlsá-
gosan is gyorsan kellett növekednünk. 18-20 
milliárd árbevételnél tartunk, és elgondolni 
sem tudom, hová juthatnánk, ha győznénk 
erőforrásokkal.

– Mit „mondanak” a toronydaruk a piacról?
– Szeretem a toronydarukat, valóban sokat-
mondóak: minél több van belőlük egy adott 
országban, annál biztosabb, hogy ott jól mű-
ködik az építőipar. Kiválóan mutatja, hol tart 
az ágazat egy adott területen. Most, Magyar-
országon – végre – annyi toronydaru van, 
amennyi talán még soha. Kevés országban 
látni belőlük ilyen sokat. Óriási a beruházási 
kedv hazánkban. A multi-láz lecsengeni lát-
szik, jellemzően a kisebb, ipari létesítmények 
kerültek előtérbe. Persze emellé azért be-be 
csúszik egy Mercedes-bővítés, vagy épp egy 
BMW. Úgyhogy panaszra nincs okunk. Mun-
ka van bőven.

– A fellendülés rákfenéje a munkaerőhiány. 
Hogyan érinti ez a Grabarics Csoportot?
– A növekedésnek már egyre erősebb gátja 
a munkaerőhiány. De nem csak a betanított 
munkás hiányzik, nincs elegendő számú szak-
képzett munkaerő sem. A szakképzésben, a 
foglalkoztatásban elkövetett minden koráb-
bi hiba, most duplán üt vissza. Két évtized 
elegendő volt, hogy szétverjük a szakképzé-
sünket, az alapvető szakmai értékrendünket. 
Vadkapitalizmusban, megtűrtük a feketegaz-

daságot, ami tombolt az építőiparban, óriási 
szakadékot létrehozva ezzel a bérből és fize-
tésből élők, és az illegális bizniszezők között. 
Porba tiportuk a szakma becsületét, szétbom-
báztuk a szabályozást, eltűnt a szakmunkás 
életpálya, majd rácsodálkoztunk, miért nem 
választják ezt a területet élethivatásuknak a 
fiatalok. Felbomlott az az egészséges hierar-
chia, amiben a fiatalok, a tapasztalatlanok 
tisztelettel, elismeréssel fordultak az idősebb 
szakemberekhez, remélve, hogy az ismerete-
ket, a gyakorlatot megszervezve, egyszer ők 
is közéjük emelkednek. Ezzel párhuzamosan 
eltűnt az a hitünk is, hogy kitanulva, egyre 
magasabb szinten művelve a szakmát, az évek 
múlásával egyre magasabb jövedelemmel, 
egyre jobban fogunk élni belőle. Minimum 
egy nemzedéknyi szakmunkás hiányzik emi-
att a piacról. Nagyon kevés a jól képzett, 30-as 
éveit taposó szakember az országban, gyaní-
tom, nem csak az építőiparban.
– Huszonöt éve, huszonévesen, akikkel kezd-
tem, szakmunkások, egy-másfél évtizeddel 
idősebbek voltak nálam. Mind nyugdíjban 
vannak. Ugyanez igaz az egykori alvállalko-
zókra. Jó esetben még nyugdíj után dolgoznak. 
Ők adhatnak még némi reményt – ha rábírjuk 
őket -, hogy az oktatásba bevonva a régi, kivá-
ló szakembereket, még az utolsó pillanatban 
átadhassák a jövő nemzedékének tudásukat, 
a szakmájukhoz való hozzáállásukat. Ha ez 
nem történik meg, még nagyobb lesz a vesz-
teségünk. Nem gondolom, hogy egy nemzet-
gazdaság, hosszú távon, képes fennmaradni, 
ha nincs saját képzésű, saját állampolgárságú 
szakmunkástömege. Addig is, amíg ezt újrate-
remtjük, marad a lyukak tömögetése, vendég-
munkásokkal.
– 1000-1500 főt foglalkoztatunk időszaktól, 
megrendelésektől függően. Ebből ma már 200 
ukrán szakmunkás. Nem határon túli magya-

rok, ők már tőlünk nyugatra dolgoznak. Uk-
ránok, akik nem olcsóbbak a magyaroknál, de 
sok tekintetben – például a munkához való 
hozzáállásukban – jobbak. Van, amiben szak-
mailag is kiválóak, van, amit még tanulniuk 
kell, de keményen, hatékonyan dolgoznak. 
Persze itt is vannak nehézségek: kevés a mun-
kásszállás, aki elindulna a bővítéssel, nem 
tudja hol elhelyezni őket. Pedig nagy szükség 
van rájuk. Mielőbb meg kell teremteni a felté-
teleket, hogy idejöhessenek. Kell a munkaerő. 
Nyilván nem az afrikai migráció fogja megol-
dani az ilyen jellegű problémáinkat, de az uk-
rán, belorusz, ázsiai területekről, onnan, ahol 
tisztelik a kultúránkat, képesek az együttélés-
re, igen is érdemes lehetővé tennünk a mun-
kavállalást.

– A munkaerőhiány mellett a minőséggel is 
egyre több a probléma. Hogyan lehet ezt ke-
zelni?
– Már-már dühös leszek, ha azt hallom a mé-
diában, hogy a magyar emberek milyen öt-
letesek, találékonyak, milyen jól dolgoznak. 
Egy biztos: az építőiparban, a fizikai munká-
sokra ez ma már biztosan nem igaz. Van ösz-
szehasonlítási alapunk, egyrészt a múltból, 
másrészt a németországi tapasztalatokból. Az 
építőiparban – tisztelet a kivételnek – nem dol-
goznak jól a magyar kétkezi munkások, amel-
lett, hogy a jövedelmek, a vállalkozói díjak a 
duplájára, bizonyos területeken háromszoro-
sára nőttek. Az árak tehát nem tükröződnek 
vissza a végzett munka minőségében. A leg-
több fővállalkozó örül, ha egyáltalán van, aki 
elvégzi a munkát, tudják, ha a minőséget ki-
fogásolják, gyorsan ott a válasz: „Munka van 
bőven, ha nem tetszik, odébbállunk.” Sokat 
szenvedünk emiatt, időnként vért izzadunk 
a vezetőtársaimmal – művezetőtől 
felfelé -, hogy meg tudjunk küzdeni 

Thyssenkrupp Components Technology Hungary gyártóüzem, Debrecen

SAEZ toronydaru, Budai Irgalmasrendi Kórház

F
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ezekkel a problémákkal. Szigorított felügye-
lettel, így is sokszor csak a második-harmadik 
kísérletre tudjuk elérni a nevünkhöz, a múl-
tunkhoz méltó minőséget. Németországban 
ez nem így megy. Ott ezzel a produktummal 
nem élnének meg.
– Ez, sajnos nem fog egy csapásra megoldódni. 
Hiányzik egy szakmunkás tömeg, egy olyan 
társadalmi réteg, amely megfelelő felelősség-
tudattal, szakmai igényességgel képes végezni 
a munkáját. Természetesen ismét hangsúlyo-
zom: tisztelet a kivételnek.
– A műszaki vonalon a közelmúltban megélt 
erős mozgás szerencsére rendeződni látszik, 
kissé nyugodtabbá vált a munkaerőpiac. Úgy 
tűnik, mára mindenki a helyére került, aki ke-
reste, megtalálta a számítását.
– A nyugatra ment szakmunkásaink – akiknek 
a minőségi munkájára itthon is nagy szükség 
lenne – elkezdtek ugyan hazaszállingózni, de 
sajnos az elhúzódó válság miatt sokan már 
olyan régóta kint élnek, hogy jelentős részük 
letelepedett, ott alakított ki egzisztenciát. Ők 
már nem fognak hazajönni.

– Huszonöt év alatt a telephelyek is gyara-
podtak. Hol vannak ma Grabarics cégtáb-
lák, hány fő dolgozik a vállalatcsoportnál?
– A központ, a hátország – az adminisztrá-
cióval, raktárral, gépekkel – ma is Dunaúj-
városban van. A székhelyünk Budapesten. 
Idehaza még Heves megyében vagyunk jelen, 
előregyártó üzemünkkel. Németországban, a 
Boden-tó környékén van egy szerkezetépítő 
részlegünk – immáron 6-7 éve –, és úgy tűnik, 
kezdenek beérni a befektetett munka gyümöl-
csei. Egyre több elismerést kapunk, egyre ko-
molyabb megrendeléseink vannak.
– Ami fontos: elértük a német színvonalat. A 
szakmán belül a legmagasabb minőségi osz-
tályú német látszóbetont állítjuk elő, nagy 
megrendelőink, nagy megelégedésére. Szak-
mailag ez komoly eredménynek számít. A 
közelmúltban, egy bokrétaünnepen, a német 
megrendelő magyarul köszönte meg a szerve-
zetten, szépen megépített szerkezetet, ahol a 
látszóbeton volt a főattrakció. A kinti szakma 
egyértelmű elismeréssel nyugtázta, amit lét-
rehoztunk. Ott, akkor, nagyon jó volt magyar-
nak, grabaricsosnak lenni. Ebben rengeteg 
munkája van a kinti kollégáknak. Kiformáltak 
ott egy élvonalbeli szakembergárdát, ami tu-
dom, hogy nem volt könnyű.

– Az induláskor – ahogy említettem is – négy 
fővel kezdtünk. Ma közel 200 grabaricsos van. 
Folyamatosan megújítjuk a gépparkunkat, a 
teher- és személyautó flottánkat, ez utóbbiban 
50 céges autó fut. 11 toronydarunk, előregyár-
tó üzemünk van, és ezekkel az erőforrásokkal 
meg tudjuk oldani a saját építkezéseinket, sőt 
időnként bérbe is tudjuk adni őket. Mindez a 
kiszámíthatóságunkat, stabilitásunkat növelő 
tényezők.

– Hogyan ünnepeltek?
– A húszéves évfordulónál – 2013-ban –, sze-
rények voltak a lehetőségeink, még a nehéz 
időszakunkat éltük. Most picit pótoltuk, há-
romszor ünnepeltünk. Volt szerencsém, né-
hány éve hajóról látni az esti Budapestet. Ezt 
az élményt osztottam meg most a vezetői és 
az adminisztratív körben dolgozó munkatár-
saimmal. A százfős vacsora az esti Dunán fe-
ledhetetlenné tette az ünnepünket.
– Másodjára, a nyár folyamán, Dunaújváros-
ban, a családi napunkon ünnepeltünk, ahová 
minden dolgozónkat meghívtunk. Harmad-
szorra pedig szeptemberben egy budapesti 
exkluzív partnertalálkozón láttuk vendégül 
azokat, akikről úgy gondoltam, úgy gondol-
tuk, hogy fontosak a számunkra, akik végig 
kísértek minket ezen a huszonöt esztendőn, 
és tisztességgel, jó szándékkal közeledtek cé-
günkhöz: pályatársak, vélt vagy valós konku-
rensek, a szakma általam nagyra becsült kép-
viselői, megrendelők, tervezők, alvállalkozók, 
médiapartnerek.

– Indul a következő öt év. Milyen tervekkel 
futnak neki?
– Jelentős személyi fejlesztést hajtottunk végre 
a közelmúltban a cég felsővezetésében, mind-
ezt már a jövő jegyében tettük. Elérkezettnek 
láttuk az időt, hogy egy önálló ingatlanfej-
lesztő üzletágat indítsunk. Ezt – korábbi ta-
pasztalataira építve – Karacs László, jelenlegi 
ügyvezető igazgatónkra bíztam. Nagyértékű 
– nem lakás jellegű – ingatlanokat vásárol-
tunk a közelmúltban. Több tízmilliárdos fej-
lesztések előtt állunk, megfelelő saját erővel, 
stabil banki háttérrel, kiváló tervezői kapcso-
latokkal, partnerekkel, és nem utolsósorban 
megfelelő tudással vágunk bele az új, önálló 
üzletágunkba.
– A saját vásárlású toronydaruinkból egy má-
sik üzletágunk is kinőtt. Viszonteladói, érté-

kesítő partnerei lettünk a spanyol gyártónak. 
Pillanatnyilag teszteljük a gépeket. Az elmúlt 
néhány hónap tapasztalatai pozitívak. Ha a 
spanyol toronydaruk hozzák, a hozzáfűzött 
reményeket, kereskedőként és bérbeadóként is 
megjelenünk velük a piacon.
– Rengeteg még a teendőnk hevesi előregyártó 
üzemünkben is. A Németországban elsajátí-
tott technológiákat – tekintettel arra, hogy ez a 
tevékenység éppen arra való, hogy élőmunkát 
spóroljunk meg –, minél jobban be szeretnénk 
vonni a kivitelezéseinkbe.
– Szép perspektíva áll a dekorbeton üzletágunk 
előtt is. Elkezdtünk kísérletezni ezzel az anyag-
gal, és már biztató prototípusaink, termékeink 
vannak. A dekorbeton az egyik kedvencem, 
igazán ígéretesnek tűnik. Szinte végtelen lehe-
tőségeket kínál, elképesztő, mi mindent lehet 
formálni a betonból a megfelelő adalékanya-
gokkal, sablontechnológiával. A belsőépítészek 
is kedvelik, úgyhogy minden érv amellett szól, 
hogy ezen a piacon is debütáljunk.
– A főtevékenységünk továbbra is a 
generálkivitelezés lesz. A piac itt is átalakuló-
ban van. Miután az árral ma már nem lehet 
versenyezni, a döntéseknél előtérbe került a 
minőség, a megbízhatóság. Ennek köszönhe-
tően fővállalkozói tevékenységünk is erősö-
dik: ott vagyunk már a gondolat megfogalma-
zásánál, a tervezésnél, így, hogy minden egy 
kézben van, a kivitelezés is gyorsabb, profesz-
szionálisabb lehet. Jellemzően már így válla-
lunk feladatokat.
– A kivitelező cégünkben, a Grabarics Építő-
ipari Kft.-ben egy négyfős topmenedzsment 
viszi a jövőben az ügyeket: egy operatív és egy 
gazdasági igazgató, valamint egy vállalkozá-
sért, illetve egy termelésért felelős ügyvezető 
igazgató. Valamennyien egy-két évtizeddel fi-
atalabbak nálam, ígéretes, és rendkívül szim-
patikus négyesfogat, valamennyien maximá-
lisan élvezik a bizalmamat.
– Jómagam, felcserélem az eddigi operatív 
tevékenységemet más, új területekre – ingat-
lanfejlesztésre, kivitelezésre -, sőt, miután a 
család egy kicsit a turizmus-vendéglátás irá-
nyába is nyitott, ott is igyekszem besegíteni. 
Úgy tervezem, hogy a jövőben a különböző 
területek felügyeletével, stratégiaalkotással 
foglalkozom, és egy picit a munka-család 
egyensúly tekintetében a családnak szeretnék 
kedvezni.

Cseh Teréz

Karacs László 
Grabarics Development Kft.

ügyvezető

Bozsó Béla
ügyvezető

Vagyóczki István 
ügyvezető

Hanuska Sándor 
gazdasági igazgató

Gréczi Milán 
operatív igazgató



Üzemet avatott a SINBoN
Tatabánya - A réz és üvegszál kábelek, kábel-
korbácsok tervezésével és gyártásával foglalko-
zó, tajvani tulajdonú SINBON közel 1,6 milliárd 
forintos, önerős beruházással termelőüzemet 
avatott Tatabányán. Kovács Tibor, a SINBON 
Hungary Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az 
új 3500 négyzetméteres gyártócsarnok átadá-
sa után három éven belül egy további, kétezer 
négyzetméteres csarnokot szeretnének építeni, 
egymilliárd forintos ráfordítással. Az üzemben 
jelenleg 200 ember dolgozik, a létszámot az 
első ütemben 150 munkatárssal bővítik.

ProSPerIS alBa KutatóKözPoNt
Székesfehérvár - A hagyományokra építkez-
ve egy modern városkép kialakításán dolgozik 
a Prosperis Alba Kutatóközpont. A tudományos 
alapokon nyugvó kutatások segítenek az önkor-
mányzatnak és a város közösségének, hogy jó 
döntések szülessenek Székesfehérvár jövőjét il-
letően. 

az Év KIváló termÉKe 
Kisigmánd - Az Év Kiváló Terméke-díjat vehet-
te át Bagó Roland, komáromi vállalkozó, aki 
kisigmándi üzemében gyártja a Bagoila hidegen 
sajtolt kukoricacsíra olajat.
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A díjat Robin Kendrick, a BorgWarner 
cégcsoport Turbo üzletág igazgatója és 
Davide Girelli, a BorgWarner cégcso-
port Turbo üzletág európai igazgató-
ja adta át Bogár Attila, a BorgWarner 
Oroszlány Kft. ügyvezető igazgatója ré-
szére a vállalat nevében. Ez azért rend-
kívüli teljesítmény, mert ezzel egyedül-
állóak a BorgWarner csoporton belül, 
így erre az eredményre igazán büszkék 
lehetnek!
A Safety Award ceremónia jeles ese-
mény a cég életében, ezért minden év-
ben nagyszabású díjátadó ünnepséget 
szerveznek minden dolgozó részvé-
telével. A díjátadó ünnepségen a bal-
esetmentes munkaórákat úgy köszönik 
meg dolgozóiknak, hogy mindhárom 
műszakban megvendégelik őket pogá-
csával, meleg étellel, és üdítővel és min-
den egyes dolgozó (akár kölcsönzött, 
akár saját állományos) értékes és hasz-
nos tárgyjutalmat kap. Ezek között az 
ajándékok között volt már utazótáska, 
hátizsák, mellény és softshell kabát is. 
Az ajándékokat a dolgozók kívánsága 

szerint rendelik meg a vezetőséggel és 
az üzemi tanáccsal előzetesen egyez-
tetve, így a dolgozók azokat szívesen 
hordják, örülnek nekik. Az ugyanolyan 
ruházat erősíti az összetartozást, és jó 
érzéssel tölti el a dolgozókat, ha az ut-
cán felismerik a szembejövő kollégát.
A díjjal együtt az anyavállalat 20.000 
dollárt is átutal a díjnyertes részére, 
amit a társadalmi felelősségvállalás 
keretein belül jótékony célra fordíta-
nak. Elsősorban a helyi szervezeteket, 
intézményeket támogatják, ezért ado-
mányozottaikat is ennek szellemében 
választják ki. 2018-ban a - "Ments Meg!" 
Oroszlányi Állatvédő Egyesület kép-
viseletében: Omáscsik Orsolya elnök, 
Oroszlány Önkormányzat Tűzoltó Pa-
rancsnokságának képviseletében Ne-
mes Kálmán parancsnokhelyettes és a 
József Attila Alapítvány képviseletében 
Tóth Gábor intézményvezető vehetett 
át támogatást.

VK
Fotó: Mazán Tibor

A BorgWarnernél kiemelt figyelmet fordítanak a biztonságra, munkavé-
delmi eszközeik folyamatos felülvizsgálatára. A dolgozói visszajelzések 
nagyon fontosak számukra. Az odafigyelés sikerességét mi sem bizo-
nyítja jobban, mint az, hogy 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 után 
2018-ban immáron 7. alkalommal sikerült elérniük az egymillió mun-
kahelyi baleset nélküli munkaórát ezáltal hetedszer, ismét Safety Award 
díjat vehettek át.

Egymillió balesetmentes munkaóra - hetedszer

BorgWarner - 
Safety Award ünnepség
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SZŰCS LÁSZLÓ
operatív igazgató :  

Távközlési szolgáltatások és informatikai rendszerek végzettségű 
villamosmérnök, aki a Nokia, IBM és Antenna Hungáriánál látott 

el különböző feladatokat a technikustól a fejlesztési vezetőig.
Jelenleg a Nord-Paper cégcsoport témái összpontosulnak nála.

BODROGAI FERENC
ügyvezető / fő tulajdonos:  
Pályafutását a nagy múltú Piszkei Papírgyárban kezdte,  
a privatizációt követően 1994-ben, társaival megalapította a  
FOREST-PAPÍR Kft.-t, mely ma Nord-Paper néven működik.
2009-ben elnyerte az Ernst&Young Az év üzletembere elismerését.

Az Assist-Trend Kft. és a KÉSZ Holding – két teljes egészében magyar tulajdonban 
lévő cégcsoport – egy új, mindkét társaság irányítása alá tartozó vállalkozás, az 
Assist-Trend IHS megalapítását jelentette be a közelmúltban. A frissen megala-
kult Assist-Trend IHS tagja annak az új szemléletű együttműködésnek, amely az 
elmúlt hónapokban épült ki, és jelenleg a magyar piacon teljesen egyedülál-
ló. Az Assist-Trend új modelljének ötletgazdája Bodrogai Ferenc, a Nord-Paper 
érdekeltségű vállalkozások főtulajdonosa, aki kérésünkre – Szűcs Lászlóval, a 
csoport operatív vezetőjével karöltve – örömmel mutatta be a Level up together 
stratégiai együttműködés innovatív modelljét, melyben az Assist-Trend Kft. higi-
éniai rendszerintegrátor szerepet lát el. 

„Level up together megoldás” – új üzleti modell a higiéniai papírpiacon

Nóvum: higiéniai 
rendszerintegrátor

– Milyen újdonságot ad a „Level up 
together”? Mit takar a higiéniai rend-
szerintegrátor elnevezés?
– A világ vezető informatikai cégeivel 
analóg módon gondolkodtunk, az ő sike-
reiket megalapozó szemléletmódot alkal-
maztunk a piacunkra, megtoldva mindezt 
egy saját ötlettel, egy szolgáltatási model-
lel, valamint a hozzátartozó informatikai 
háttérrel. Modellünk újdonság a HoReCa-
szektor számára – kezdi beszélgetésünket 
Bodrogai Ferenc.
– Ha megkérdezzük, ki gyártja a 
MacBookokat – veszi át a szót Szűcs László 
–, szinte biztos, hogy azt a választ fogjuk 
kapni, hogy az Apple, pedig valójában 
több mint 200 gyártója van. A világ egyik 
legsikeresebb és legismertebb vállalata 
ugyanis nem más, mint egy rendszer-
integrátor. A különböző kontinensekről 
beszerzett alkatrészeket begyűjti, össze-
szereli, az így létrejött termékeket már-
kanévvel látja el, és ami a lényeg, a saját 

szoftverét telepíti ezekre a gépekre. Ez így 
együtt képviseli azt az értéket, amit Apple 
márka alatt ismerünk. 
– Úgy gondoltuk, hasonló szemléletet 
követve, mi is rendszerintegrátorként tu-
dunk ma a legtöbbet tenni ügyfeleinkért. 
Ezért dolgoztunk ki 8 márkakereskedőnk-
kel és 14 stratégiai együttműködő part-
nerünkkel egy, a térségben egyedülálló 
integrált termék és szolgáltatáscsomagot, 
melyben az Assist-Trend rendszerinteg-
rátorként jelenik meg. A rendszer mo-
torjaként a stratégiai együttműködés va-
lamennyi résztvevőjének lehetőséget ad 
arra, hogy együtt, összefogva magasabb 
szintre juthasson. Ezért lett a szlogenünk 
a „Level up together”. A hozzátartozó logó 
reményeink szerint a jövőben egy, a Ma-
gyar Termékhez hasonló, a minőséget és 
szaktudást képviselő, elismert brandként 
funkcionál majd – tárja elénk az új modell 
lényegét az operatív vezető. 

A Nord-Paper - korábbi nevén Fo-
rest Papír - Kft. több mint 22 éve van 
jelen a hazai higiéniai papírpiacon, 
mely idő alatt jelentős elismerést 
vívott ki a papírszakmában itthon 
és világszerte egyaránt. A cég üz-
leti kapcsolatait a megbízhatóság, 
a magas szakmai színvonal jellemzi. 
A társaság életében kulcsfontossá-
gú a 2016-ban történt akvizíció, mely-
nek következtében a Forest márkát 
és a lakossági higiéniai üzletágat 
az olasz Sofidel csoport vette át. A 
vállalat ma kizárólag a nagykeres-
kedelmi szektor számára gyárt hi-
giéniai papírtermékeket: toalettpa-
pírt, konyhai papírtörlőt, szalvétát, 
papírzsebkendőt.

A Nord-Paper Kft., mint gyártó ér-
dekeltségi körébe több vállalkozás 
is tartozik, ezek közül a legnagyobb 
az Assist-Trend Kft., mely a közületi 
higiéniai területén értékesíti termé-
keit, illetve nyújtja szolgáltatásait. 
A csoport tagja az Omega Bázis Kft. 
is, mely bio és gluténmentes élelmi-
szereket gyárt.

Szívügyük a magyar termék, amit 
az is mutat, hogy a cégcsoport fő-
tulajdonosa, Bodrogai Ferenc kez-
deményezésére jött létre 2006-ban a 
Magyar Termék Nonprofit Kft. A 
társaság védjegyei – Magyar Termék, 
Hazai Termék, Hazai Feldolgozású 
Termék – mára a legismertebb szim-
bólumokká váltak a magyar piacon.

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS
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– Mire képesek megoldást nyújtani higi-
éniai rendszerintegrátorként?
– Az egész modell az ügyfeleinknél felme-
rülő higiéniai problémák, feladatok, ne-
hézségek megoldásának segítésére épül. 
Azt látjuk, hogy a HoReCa (szálloda, ét-
terem, vendéglátás)-szektor, a vendéglá-
tás-turizmus iparág, gőzerővel dübörög. 
Rengeteg a fejlesztés, folyamatosan nő a 
vendégéjszakák száma, tavaly kétszámje-
gyű volt az iparági növekedés  – veszi visz-
sza a szót az ügyvezető-tulajdonos.
– Ugyanakkor problémák is vannak: el-
tűnt a szakképzett munkaerő, jelentős a 
munkaerőhiány, mely lelassítja a további 
növekedést. Az erre adható standard vá-
laszokon már szinte minden szervezet túl 
van: béremelés, oktatás, fejlesztés. Az ipar 
4.0, az automatizáció ebben a szektorban a 
futurisztikus elképzelések között szerepel 
csupán. A mesterséges intelligencia széles 
körű elterjedése, ami képes lenne kiválta-
ni különféle munkaköröket, még csak a 
távoli jövő ígérete – fűzi hozzá Szűcs László.
– A megoldás most kell, ha lehet, azonnal. 
Ebben tudunk mi segíteni. Többszintű, 
a higiéniai termékekre, szolgáltatásokra 
épülő, magas minőséget biztosító szol-
gáltatásrendszerünkkel gyakorlatilag a 
higiéniai háttérszolgáltatások egy jelentős 
részét át tudjuk venni az iparág szereplő-
itől, felszabadítva ezzel kapacitásokat, így 
ügyfeleink a saját, kifejezetten szakmai 
feladataikra koncentrálhatnak. Komplex, 
igényekhez igazodó szintű szolgáltatáso-
kat tudunk nyújtani – mutat rá a HoReCa 
szektornak szóló új lehetőségre a modell ötlet-
gazdája.

– Hogyan épül fel a rendszer, milyen ele-
mekből áll?
– Három lépésben alakítottunk ki egy 
négyszintű termék- és szolgáltatáskoordi-
nációs modellt  – válaszol kérdésemre Szűcs 
László -, mely több ezer ügyfelünket már 
ma is képes professzionális módon kiszol-
gálni. Elsőként integráltuk a termékeket 
és szolgáltatásokat egy korszerű, online 
informatikai rendszerbe, létrehozva ezzel 
egy komplex tudásmegosztó csomagot. 
Második elemként minden szint élére 
magasan képzett szakértőket állítottunk, 

akik a rendszeren keresztül képesek ke-
zelni a felmerülő problémákat, kérdése-
ket. Végül lehetővé tettük a tudásmegosz-
tást, a folyamatos – non-stop – e-learning 
képzést, információáramlást a szakembe-
reink, a stratégiai partnereink, az ügyfele-
ink és részben a szakma számára. 
– A vevőinkkel dedikált márkakereskedő-
inken keresztül tartjuk a kapcsolatot, akik 
a saját területükön – Magyarországot hét 
ilyen régióra osztottuk – kizárólagossá-
got élveznek az értékesítésben. Márkake-
reskedőink értékesítői munkájuk során 
a központ szolgáltatáskoordinátoraival 
lépnek kapcsolatba, akik a rendszerben 
összefogják a bejövő szolgáltatásokkal 
kapcsolatos igényeket, és ügyfélszolgá-
lati, adminisztrációs feladatokat is ellát-
nak, egyfajta háttértámogatást nyújtanak. 
Minden szolgáltatáshoz tartozik egy szol-
gáltatásgazda, aki az adott stratégiai be-
szállító partnerrel áll kapcsolatban, és
gondoskodik arról, hogy az a rendszer 
felé tett vállalásait maradéktalanul telje-
sítse: videók, képzési anyagok, képek, lo-
gók, marketing anyagok, stb.
– Tudásbázisanyagainkat, egyéb szolgál-
tatásainkat vevőink – a hozzáférési szint-
jüknek megfelelően – az Assist-Trend 
webes felületén érhetik el, láthatják ter-
mékeinket, szolgáltatásainkat, tudásbázis 
tartalmainkat, saját számláikat, rendelé-
seiket, ajánlataikat és még sok, a hozzá-
férési szintjüknek megfelelő szolgáltatást. 
Rendszerünk négyszintű jogosultsági 
lehetőséget tartalmazó, saját fejlesztésű 
szoftver. Mi specifikáltuk, és egy fejlesz-
tőpartnerünk volt segítségünkre a kivi-
telezésben – ismerteti a modell felépítését az 
operatív igazgató.
– 40 éves papíripari múlt, 12 éves ma-
gyarországi piacvezetői tapasztalat, és 
rengeteg az ügyfelektől, a beszállító part-
nerektől begyűjtött tudás birtokában arra 
törekedtünk, hogy egy, a 21. század kihí-
vásainak megfelelő, innovatív megoldást 
alkossunk, mely megállja a helyét nem 
csak hazai hanem európai szinten is. Úgy 
tűnik, modellünket elismeri a szakma. 
Márciusban a stratégiai partnereinknek, 
néhány hete pedig legnagyobb vevőink-
nek is bemutattuk új üzleti megoldásun-

kat. Az iparág hazai és európai, több száz-
millió eurós árbevételű cégei – úgy látják, 
hogy víziónk helytálló, a piaci model-
lünkre kell, hogy figyelmet fordítsanak, 
hiszen az idő, költség és energia, melyet 
a szolgáltatásainkkal vevőinknek és stra-
tégiai partnereinknek, valamint saját cé-
günknek is megspórolunk, nagyon fontos 
tényező – mutat rá a tapasztalatokra, illetve a 
pozitív visszajelzésekre a főtulajdonos.

– Minden résztvevőnek előnyt ígér a 
Level up – together. Miben nyilvánulnak 
meg ezek?
– Az egész együttműködés az erős ala-
pokra, a szinergiákra épül, és komoly pia-
ci potenciált, növekedési lehetőséget rejt – 
mondja Bodrogai Ferenc. – Az Assist-Trend 
belföldön és a Kárpát-medence magyar-
lakta területein működő vállalkozásainak 
összárbevétele tavaly megközelítette a 7,5 
Mrd forintot. 15-17 ezer vevője van már 
ma a rendszernek. A számok tehát azt 
mutatják, már most is vezetői vagyunk 
ennek a piacnak, és kiválóak a növekedési 
lehetőségeink.
– A szövetség, amit létrehoztunk, egy 
olyan üzleti modell, amelynek résztvevői 
nem versenyeznek egymással, minden 
termék és szolgáltatás mögött egy-egy 
stratégiai partner áll, kevés számú, de 
nemzetközi szintű cég. A modell tehát 
egyrészt védettséget, másrészt hatékony-
ságot, azaz a nagyobb nyereség reményét 
ígéri stratégiai partnereinknek.
– Az igazi innováció azonban a szolgálta-
tási szegmensben rejlik, mely a termék-
rendszerre épül. A kettő együtt egy olyan 
hozzáadott értéket képvisel, ahol már 
nem az számít, hogy egy adott terméket 
olcsóbban is be lehet szerezni a piacon, 
hanem az, hogy a végén, összességében 
pozitív lesz az egyenleg, olyan előnyök-
höz jutnak a vevőink, amelyeket máshol 
nem, vagy csak sok-sok idő- és energiará-
fordítással, azaz többletköltséggel érhet-
nének el. A komplexitásunk, a folyamatok 
teljes vezérlése, jobbítása, a pazarlások 
megszüntetése, a hatékonyság növelése 
az a többlet, amit jelenleg csak mi adha-
tunk meg partnereinknek ezen a 
piacon. F



– Mi magunk is többletkapacitáshoz ju-
tunk az újszerű működésnek köszönhető-
en, amit új vevőkkel való kapcsolatterem-
tésre, vagy épp hatékonyabb, gyorsabb 
szervizszolgáltatásra, további fejleszté-
sekre fordíthatunk – mutat rá a modell sze-
replőinek előnyeire a főtulajdonos.

– Hogyan néz ki ez a mindennapokban, a 
gyakorlatban?
– Az időnk nagy része – főleg az értéke-
sítőké – korábban azzal ment el, hogy 
személyes kapcsolatot tartsunk az ügyfe-
lekkel, holott ez nem mindig volt indokolt 
– kezdi a példák sorolását az operatív igazgató. 
– Ha például egy korábbi rendelést ismé-
teltünk meg, azzal a saját és az ügyfelünk 
idejét is csak raboltuk. Ma ezt vevőink a 
webes felületünkön néhány kattintással, 
nélkülünk is elintézhetik. Az élő kapcso-
lat persze továbbra is rendelkezésükre áll: 

chat szolgáltatásunkkal bármilyen kérdé-
sükre gyors, és szakértő választ kaphat-
nak.
– Naponta megtörtént az is, hogy egy hi-
bás adatokkal leadott szervizre feleslege-
sen ment ki a kollégánk. Kiderült, nem az 
a gond, nem is az a készülék van felsze-
relve, aminek a javítására készültünk. Ez 
ma már nem fordulhat elő, mert az online 
rendszerünknek köszönhetően gyakran 
többet tudunk a vevőinkről, mint ők sa-
ját magukról. Látjuk, milyen készülékei 
vannak, nyomon tudjuk követni a lehet-
séges igényeiket. A megrendelőink olyan 
nyilvántartást, akár méréseken alapuló 
adatokat kaphatnak saját működésük-
ről, amelyből számos – addig nem látha-
tó – összefüggés is kiolvasható. Ez is egy 
olyan többlet, ami korábban nem állt ren-
delkezésükre. 
– Előfordul a HoReCa-szektorban is, hogy, 
megfelelő adagolás híján kifogy a vegy-
szer például egy mosógépből. Az „üres-
járat” aztán pótolhatatlan idő-, víz- és 
energiaveszteséget okoz. Az Assist-Trend 
képes, „felokosítani”,az ipari mosógépek 
és mosogatógépek vegyszeradagolását 
internetes adagolás-vezérlővel, mely mil-
liliterre pontosan adagol, valós idejű ada-
tokat ad, hibaüzeneteket küld, és ezáltal 
költségmegtakarítást ér el.  
– Az új gépek, szolgáltatások, termékek 
bemutatásában, a mindennapok kisebb-
nagyobb elakadásaiban, a hibaelhárítás-
ban, egy adott gép kezelésében szakér-
tőink akár telefonon is segítséget tudnak 
nyújtani, segítő tartalmaink, oktató vide-
óink weboldalunkon elérhetőek, online 
ügyfélszolgálatunk munkaidőben üze-
mel.

– A legfontosabb szakmai tudnivalók is 
elérhetők. Egy új szobalány kiképzése, 
vagy egy konyha hatósági vizsgálatra 
való felkészítése, mind-mind hatékonyan 
megoldható oktatóvideóinkon keresztül. 
Megfizethetetlen az az idő és energia, 
ami felszabadul okos megoldásainknak 
köszönhetően – világítja meg a példákon ke-
resztül az előnyöket Szűcs László.

– A KÉSZ Csoporttal létrejött együttmű-
ködés hogyan illeszkedik ebbe a rend-
szerbe?
– Régi, jó barátság fűz össze a KÉSZ Cso-
port tulajdonosával, Varga Mihállyal 
– mondja Bodrogai Ferenc. – Azonos érték-
rendet képviselünk, a pályafutásunk is 
sok tekintetben hasonló, ennek ellenére 
üzleti kapcsolat korábban nem volt kö-
zöttünk. A KÉSZ Csoport Magyarország 
egyik legnagyobb építőipari kivitelezője, 
rengeteg géppel, eszközzel, csarnokkal, 
irodaházakkal, melyeket időnként rendbe 
kell tenni, adott esetben alpintechnikával, 
speciális vegyszerekkel, eszközökkel. Az 
Assist-Trend IHS Kft.-t közös - az Assist-
Trend modellbe márkaképviseletként 
épülő – társaságként hoztuk létre, ipari 
takarítási tevékenységgel. Az új vállal-
kozás elsősorban a KÉSZ Csoport belső 
igényeinek kiszolgálására jött létre, de 
azzal a hosszú távú céllal, hogy mihelyst 
a rendszert tökéletesre csiszoltuk, piaci 
szolgáltatásként, mások számára is el-
érhetővé tegyük azt. Ez a nyitás részben 
már el is indult, most is vannak a KÉSZ 
Csoporttól független piaci megkeresései 
az Assist-Trend IHS-nek.

Cseh Teréz

Az integrált higiéniai 
szolgáltatás-portfólió

F webes felületek 
     (weboldal, webportál, tudásbázis)
F a munkaerő webes koordinációja
F e-learning
F szakszerviz
F vegyszeradagolás
F higiéniai szaktanácsadás
F padozatápolás
F vízkezelés
F légtisztítás
F ipari takarítás – 
     kivitelezéstől az üzemeltetésig
F pergola
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Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabá-
nya Termelő Kft. elnöke és ügyvezető igaz-
gatója elmondta: a beruházás keretében új, 
10 ezer négyzetméteres raktárt építenek, va-
lamint további kapacitás-bővítést hajtanak 
végre, mellyel abroncsgyártási kapacitásu-
kat 2020-ra évi 7,2 millióra bővítik.
A Bridgestone 2008-ban kezdte meg az ab-
roncsgyártást Tatabányán. A vállalat jelen-
leg magyarországi történetének legnagyobb 
beruházási programját valósítja meg. Ennek 
keretében összesen 85 milliárd forint érté-
kű fejlesztést valósítanak meg a tatabányai 
gyárban, melyet 2013-ban kezdtek meg, és 
2020-ig tart. A bejelentett beruházással 180 
ezerrel, 600 ezer gumiabroncsra nő a teljes 
raktárkapacitás. A további kapacitás- és lét-
számbővítés mellett oktatótermet és új öltö-
zőépületet is kialakítanak – tette hozzá az 
ügyvezető igazgató.
Szijjártó Péter a beruházás jelentőségével 
kapcsolatban hangsúlyozta: a vállalat telje-
sen új, digitális gyártástechnológiát telepít, 
ami segíti a magyar gazdaság dimenzióvál-

tását. Kiemelte, hogy a magyar gazdaság 
exportorientált, teljesítményét nagy mérték-
ben meghatározza a kivitel alakulása, a Ta-
tabányán előállított termékek 99 százalékát 
pedig exportálják. A Bridgestone jelenleg 
1200 hazai munkavállalónak biztosít mun-
kát, ami a beruházással 1300-ra nő majd - 
tette hozzá.
A külgazdasági miniszter kitért arra is, 
hogy prémium kategóriás autókhoz szál-
lítják a gumiabroncsokat Tatabányáról. A 
Bridgestone tatabányai tevékenységével, 
illetve a bővítéssel a hazai kis- és középvál-
lalkozások is sokat nyernek, a vállalatnak 
750 magyar beszállítója van – emelte ki Szij-
jártó Péter.
A miniszter elmondta: jövőre ünneplik a 
japán-magyar diplomáciai kapcsolatok fel-
vételének 150. évfordulóját. Japán a legna-
gyobb ázsiai befektető Magyarországon, 
az itt működő mintegy 170 japán cég több 
mint 25 ezer embernek ad munkát. A ma-
gyar kormány hét japán vállalattal kötött 
stratégiai együttműködési megállapodást, 

köztük van a Bridgestone is – ismertette.
Szijjártó Péter felidézte, a magyar gazdaság 
növekedését az autóipar húzza, mely tavaly 
a termelési értéket tekintve minden idők re-
kordját megdöntötte, és teljesítménye az idei 
első fél évben is 7 százalékkal nőtt. Magyar-
országon jelen vannak a világ legnagyobb 
gumigyártó vállalatai, a gumigyártás ter-
melési értéke 8 százalékkal nőtt az év első 
felében, és az ágazatban 6000 hazai mun-
kavállaló dolgozik – közölte. Kiemelte azt 
is, hogy 2005 óta nem regisztráltak olyan 
GDP-növekedési ütemet Magyarországon, 
mint idén a második negyedévben, és 1990 
óta nem dolgoztak annyian, mint jelenleg.
Czunyiné Bertalan Judit, a megye egyik 
országgyűlési képviselője egyebek mellett 
kiemelte: a Bridgestone hozzájárul a térség 
kiszámítható és dinamikus fejlődéséhez, 
ugyanakkor a cég nemcsak gazdasági te-
vékenységével kapcsolódott be környezete, 
illetve az ország gazdasági életébe, hanem 
társadalmi szerepvállalásával is.

TO

Újabb, 9,2 milliárd forintos beruházást indít a japán Bridgestone Tatabányán, ehhez a magyar kormány 826 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást biztosít – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A 
miniszter kiemelte, a gumiabroncsokat gyártó vállalat a legmodernebb digitális technológiával dolgozik, a beruházás 
pedig a magyar gazdaság gerincét adó autóiparnak jelent újabb beszállítói kapacitást és 100 új munkahelyet hoz létre.

10.000 négyzetméteres raktárt építenek

Újabb beruházás Tatabányán 
a Bridgestone-nál

Topolcsik Melinda Szijjártó Péter 
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– Valóban – első hallásra – őrült egy válla-
lásnak tűnik egy ilyen adomány, de fogal-
mazzunk inkább úgy, hogy nem mindennapi. 
Átgondolta ezt?
– Őszintén szólva, még utólag se nagyon. No, 
nem azért, mintha nekem annyira mindegy 
lenne, de ez tényleg egy egyszerűen és tisztán 
érzelmi alapú, pillanatnyi döntés volt. Mond-
hatnám akár meggondolatlannak is, ám ezt 
meg azért nem vállalom, mert a kimondott 
szóra kifejezetten kényes vagyok. Csak olyat 
ígérek, amit be is tudok tartani.
– A lehetetlen az persze más dolog. Azt, rend-
szerint egyszerűen megcsinálom, megoldom. 
Olyan vagyok, mint az amerikai dongó, amiről 
a tudósok évekig azt gondolták, hogy a fizikai 
felépítése – túl nagy és túl picik a szárnyai – 
nem teszi lehetővé, hogy szálljon. Csak épp 
a dongónak felejtettek el szólni erről, mert az 
bizony boldogan repked. Valahogy így vagyok 
én is a lehetetlennel. Ha tudtam volna, hogy 
az, bizonyára neki se fogok, de mivel erről nem 
volt tudomásom, hát megcsináltam. Akárcsak 
a beígért adományházat.

– Sok rosszindulatú kérdéssel kellett pedig 
szembe néznie. Ezeket hogyan kezelte?
– Elképesztő, ami rám zúdult. Az emberek 
találgatni kezdtek, keresték az okot, hol éri 
ez meg nekem, hol van itt a svindli. Hitetlen 

Tamások hada kutakodott, aztán miután nem 
találták meg, amit kerestek, csendesen tudo-
másul vették a tényt, ez tényleg az, aminek 
mondták: adomány, melyet valóban a szeretet, 
a segíteni akarás vezérel.
– Megdöbbentett, mikor megértettem, hogy ezt 
az egészet valójában a hitelesség kérdése ger-
jesztette. A társadalom ki van éhezve a hiteles 
személyekre, csak nem képes elhinni, hogy 
még létezik ez a kategória. Mert kit tartanak 
ma hitelesnek? – legyen szó bármilyen közis-
mert személyről, alig-alig akad, akit a névsor-
ba vehetnénk.

– A nem reklámból aztán, akarva-akaratlan 
mégis csak reklám lett. Ezt a részét hogyan 
élte meg?
– Éppen a kételkedők miatt döntöttem úgy, 
hogy mindezt a teljes nyilvánosság előtt, a 
lehető legátláthatóbb módon, széles társa-
dalmi támogatottság, összefogás mellett fo-
gom végigcsinálni. Aztán ebből – mintegy 
melléktermékként – egy olyan, hihetetlenül 
értékes baráti társaság, üzleti nyelven mond-
va, kapcsolati tőke jött létre, amelyhez húsz 
év lobbyja, reklámja is kevés lenne. Úgyhogy 
a végén, úgy tűnik, én kaptam a legnagyobb 
ajándékot. Amit adtam, százszorosan tükröző-
dött vissza rám. Mindezt igyekszem újabb jó 
célok elérésére fordítani.

– Telek és tervek nélkül nincs építkezés. Hol 
gondolták megépíteni a házat?
– Csepelen, mert én ott élek. Kézenfekvő volt, 
hogy az építkezés közel legyen. A telek kap-
csán – mint utóbb kiderült – naiv elképzeléssel 
indultam el: sokszor hallottam a médiában, 
hogy az önkormányzatok örömmel adnak, 
akár ingyen is telkeket a fiatal, többgyermekes 
házasoknak, ha az ő területükön telepednek le. 
Megkerestem hát a csepeli polgármestert, és a 
segítségét kértem, ő pedig meg is tett mindent 
az ügy érdekében, ám szabályozás így…, sza-
bályozás úgy…, telekadomány nem lett. Az idő 
sürgetett, mert időközben kiírtunk egy terv-
pályázatot, hogy fiatalok álmodhassák meg a 
családi házat. Ezt is azért gondoltam így, hogy 
minél szélesebb társadalmi körbe jusson el az 
adományozás, a segítés gondolata.
– A pályázat rendkívül jól sikerült, 28 pálya-
munka érkezett, valamennyit neves tagokkal 
rendelkező szakértői zsűri bírálta el. Minden 
beérkezett munkát pénzjutalommal is díjaz-
tunk, hogy a belefektetett időt, munkát min-
denképpen értékeljük. Az élen kialakult holt-
verseny miatt, az első három helyezett 300 ezer 
forintot, míg a többi induló vigaszdíjként 30-30 
ezer forintot vihetett haza. Az élen – holtver-
senyben – három terv végzett, de sajnos az 
elhúzódó telekbeszerzés miatt – és ezt már a 
kiíráskor sejtettük, hogy így lesz - , nem ezek 

„A magyar kormány 2018-at a családok évének nyilvánította.”, „Jónak lenni jó!” – ki ne hallotta volna már ezeket a mon-
datokat? Sokunknak eszükbe juttatják, hogy mi is tehetnénk valamit egymásért, a fiatalokért, a nagycsaládosokért, a 
jövőért, de arra azért senki sem gondol, hogy ez a néhány gondolat, pár szó annyira megindíthat valakit, hogy mindjárt 
egy 40 milliós családi ház megépítését ajánlja fel adományként. Pedig ez történt: Dienstmann Tamás a tévé előtt ülve, a 
„Jónak lenni jó” műsorát nézve, egy hirtelen jött belső sugallat hatására fogta a telefont, és hívta az adományvonalat, 
felajánlotta a lehetetlent. Mert mint kiderült – főleg eleinte – senki sem hitte, hogy ez igaz lehet. Ez lehetetlen – mondták.

Átadták a „Jónak lenni jó” keretében felajánlott adományházat

Nem tudtam, hogy lehetetlen

A Tódor család
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alapján építettük meg a házat. Azt ugyanis 
már előbb el kellett kezdenünk ahhoz, hogy a 
vállalt határidőre kulcsrakészen átadhassuk. 
Együtt ültünk le a családdal, mint „megrende-
lővel”, mi készítettük el a terveket, és a telket is 
mi biztosítottuk.

– Mit tud ez a ház? Mit takar ez a negyven-
milliót érő adomány?
– Egy 160 négyzetméteres, rendkívül ener-
giatakarékos, padlófűtéses, négyszobás, nyi-
tottkonyha-nappalis családi házat, két fürdő-
szobával, kamrával, mosókonyhával, nagy 
terasszal és ugyancsak nagy tornáccal. A sa-
ját, korszerű, a 21. század igényeit kiszolgálni 
képes acélszerkezeti rendszerünkkel, 7 kol-
légánk – rekordidő – 16 óra alatt szerelte szer-
kezetkészre az épületet, pusztán kézi erővel, 
daru és emelőgépek nélkül. Három hónap alatt 
kulcsrakész otthont teremtettünk egy négy-
gyermekes családnak.

– Apropó! Család. Hogyan választották ki 
éppen őket?
– Számomra magától értetődő volt, hogy miu-
tán idén a „Jónak lenni jó” adományait a Mál-
tai Szeretetszolgálat kapta, a mi felajánlásunk 
felől is ők döntenek. Aztán kiderült, ők nem 
szívesen vállalnának be egy ilyen döntést, így 
engem kértek fel erre a nemes, de nem is olyan 
egyszerű feladatra. A véletlen aztán gyorsan a 
segítségemre sietett, mert épp azt mesélték ne-
kem, hogyan járt egy fiatal pár a gyerekválla-
lással: volt már egy kisfiúk, és a terveknek meg-
felelően várták a második babát, de egy helyett, 
három jött. Így egy csapásra nagycsaládosok 
lettek. Az ici-pici panellakás, ahol éltek, zsúfo-
lásig megtelt a jövevényekkel. Ki keresgélt vol-
na ezek után még? Tódoréknak, Gyöngyinek és 
Tibornak ajánlottuk fel tehát az adományházat, 
akik igazán jó és kedves, civilizált emberek. Az 
anyuka tanítónő, az apuka pedig informatikus. 
Erdélyi születésűek, Csíkszeredáról származ-
nak. Jó helyre került tehát az adomány.

– Mikor volt az átadás?
– Szeptember 11-én, határidőre, és ahogy ígér-
tem, a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett 

adtuk át a házat. A nagyszabású ünnepi cere-
móniát több mint százhúsz prominens sze-
mély is megtisztelte jelenlétével. Ott voltak 
az adományház védnökei, támogatói. Székely 
Tibor huszár ezredes, a Magyar Huszár és 
Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke, 
a Nemzeti Vágta főkapitánya, kíséretével 
együtt felvonulva, egy tarsolyban, abban egy 
míves faládikában hozta elénk a ház kul-
csát, melyet átadtunk az új tulajdonosának. 
A Himnuszt Pitti Katalin, Liszt Ferenc-díjas 
operaénekesnő segítette elénekelnünk.
– Példa értékű összefogás született ezzel az 
adományházzal, aminek a végtermékeként – 
és ennek örülök a legjobban – nem csak egy 
otthont teremtettünk, hanem egy új, innovatív 
fejlesztési javaslatunk, a „Fészekház – Otthon 
a családnak” program is szárnyra kaphatott. 
Ez egy olyan előre, készre gyártott elemek-
ből álló acélszerkezeti rendszer, amelyből a 
fiatalok, néhányan összefogva, nagyon rövid 

idő alatt, saját maguk is felépíthetik a most 
átadott adományhoz hasonló 60 vagy akár 
90 négyzetméteres, korszerű otthonukat, s 
mindezt a hagyományos építkezéshez képest 
reményeink szerint 40%-kal olcsóbban.
– Ez a Fészekház projekt, furcsa módon, mint-
ha a jó isten is így akarná, az adományháznak 
köszönhetően kapott lendületet. Lehetőség 
nyílik egyetlen család után, sokaknak segí-
teni az otthonteremtésben, a családalapítás-
ban. Mert hiszem, hogy ez a program valóban 
sokat tehet a családokért, a megszületendő 
gyermekekért. Vallom: akinek otthona van, 
családja van. Akinek családja van, gyermekei 
vannak. Akinek pedig gyermekei vannak, 
annak nemzete és jövője van. Ezért hiszem, 
hogy nemzetépítő az otthonteremtés, a Fé-
szekház program.

Cseh Teréz

Az adományozóról
Dienstmann Tamás, a Horizont Global Kft. tulajdonosa 
Budapesten született, 1940-ben. Részt vett az 1956-os forra-
dalom és szabadságharcban, fegyverrel a kezében fogták 
el. A börtön, vagy még inkább a kivégzés elől sikerült nyu-
gatra menekülnie. Kanadában telepedett le, ahol a sport 
lett az élete: kajakozóként kilencszer Kanada, négyszer 
Észak-Amerika bajnoka lett. Edzőként már Magyarorszá-
gon, Csepelen is rendszeresen megfordult, edzőtáborokat 
szervezett.
Élete legnagyobb kihívását az 1976-os montreali olimpia 
jelentette, ahol a kajak-kenu versenyek szervező-igazgató-
ja lett. Sikerességét mutatja, hogy a következő olimpiákon 
Los Angelesben, Szöulban és Barcelonában szervezési és 
építési tanácsadónak kérték fel. 1986-ban kulcsszerepet játszott a montreali kajak-kenu 
világbajnokság szervezésében. Ezután indította útjára saját építőipari vállalkozását.
1992-ben tért haza. Céget alapított, majd az USA-ból megvásárolt egy – ott is újonnan 
bevezetett – modern, acélszerkezetes építési rendszert, mely a HORIZONT™ márka-
nevet kapta. Több mint 21 éven át, a mai napig a technológiai továbbfejlesztésén dolgo-
zik. Mára négy kontinensen, több mint 2000 épület bizonyítja annak kiváló minőségét. 
Ennek köszönhető, hogy a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara a 
HORIZONT™ technológiát a tananyag részévé tette. A Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, valamint a Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum hasonló lépéseket tett a közelmúltban.

Az adományház acélszerkezete 3 hónap alatt kulcsrakészre készült az adományház Szalagátvágás, ünnepi átadó

Dr. Beer Miklós, váci püspök, és Kozma atya, a Máltai 
Szeretetszolgálat elnöke áldotta meg az új házat és lakóit

A kulcs átadása  Emléklapátadás a támogatóknak – a főtámogató: 
Baumit Magyarország Kft., Illy Gábor



18

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Rácz András, az Agrárminisztérium 
környezetügyért felelős államtitkára el-
mondta, hogy 2020-ig különböző pályá-
zati kereteken belül az országban össze-
sen mintegy 61 milliárd forint fordítható 
természetvédelmi célokra. A környezet-
védelmi és energiahatékonysági pályá-
zatokon tíz nemzeti parkban 92 projekt 
során százezer hektárnyi területet hoznak 
természet közeli állapotba 38 milliárd fo-
rintból.
Hozzátette, a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
4,7 milliárd forintos ráfordítással 14 pro-
jektet hajt végre, valamint a park területén 
belül valósul meg a dömösi látogatóköz-
pont, mely GINOP-os fejlesztés, 1,4 milli-
árd forintos összeggel.
Füri András, a nemzeti park igazgató-
ja elmondta, a Duna táti szigetein az ár-
hullámok elmaradása, illetve az ár gyors 

levonulása miatt csökkent a védett fajok 
egyedszáma és az élővilág sokszínűsége. 
Az élőhelyek helyreállítása során meder-
kotrással juttattak vizet a szigetek közé, 
illetve zsilippel szabályozták a vízjárást.
Az egyik szigeten egy mesterséges tavat 
alakítottak ki a halak és a kétéltűek zavar-
talan szaporodása érdekében, valamint 
megkezdték az idegenhonos, agresszíven 
terjedő fafajok vegyszermentes irtását, he-
lyükre őshonos növényeket telepítenek.
A mostani projekt keretében a városhoz 
legközelebbi Táti-szigetet nem sikerült 
még rehabilitálni. Ennek okáról kérdez-
tük Turi Lajos polgármestert:
– A közvetlenül Tát melletti rész egyelőre sa-
nyarú sorsot él meg, egy háborítatlan dzsungel 
jelenleg azért, mert 270 osztatlan közös tulaj-
donban leledzik. Néhány éve próbálkozott a 
Duna-Ipoly Nemzeti Park a tulajdonjog rende-

zésével, de akkor bizonyos csoportoknak kevés-
nek tűnt a felajánlott összeg. Reményünk van 
rá, hogy a jövőben az államtitkár úr segítséget 
ad, megkeresi a forrásokat arra, hogy kárpó-
tolják a tulajdonosokat, és akkor a tulajdonjog 
váltását követően a szorosan Táthoz kapcsoló-
dó szigetrész is revitalizálódhat. A Duna-Ipoly 
Nemzeti Park is optimista e tekintetben, hiszen 
ott majd közösen turisztikai ösvényeket, tan-
ösvényeket alakíthatnánk ki idegenvezetéssel. 
Nyilván bölcsen meg kell találni azt a közép-
utat, hogy mennyire engedjék be a tömeget a 
szigetre, a járműveket pedig tartsák távol, hogy 
megmaradjon a háborítatlan környezet, a mini 
Gemenc jelleg. A Táti-sziget mind természet-
védelmi tekintetben, mind pedig turisztikailag 
is jelentős a település életében. Mindig is az 
volt, csak elfeledett volt a sorsa sajnos a múlt-
ban. 

VK

A Duna-Ipoly Nemzeti Park 480 millió forintos ráfordítással, a KEHOP 4.1.0 program támogatásával 195 hektáron helyre-
állította a Pilisi Bioszféra Rezervátumban található Táti-szigetek vizes élőhelyeit – jelentették be a projektzáró sajtótájé-
koztatóján, Táton.

Az élővilág sokszínűségéért

Helyreállították 
a Táti-szigetek vizes élőhelyeit

Rácz András, az Agrárminisztérium
környezetügyért felelős államtitkára

Turi Lajos, Tát város polgármester
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Ezt követően az igazgatónő letette esküjét, 
miszerint fogadta, hogy a Pápai Reformá-
tus Kollégium Gimnáziuma és Művészeti 
Szakgimnáziuma hű igazgatója és tanára, 
a rábízott intézmény őrzője és gyámja lesz. 
Munkáját mindenkor lelkiismeretesen 
végzi, a kor kívánalmainak megfelelően 
képzi magát, életét tanári hivatásának és 
az anyaszentegyház szolgálatának szente-
li. Minden erejével azon lesz, hogy tanít-
ványai megismerhessék megváltó Urukat, 
s egyházuknak és nemzetünknek hasznos 
és odaadó tanítványai legyenek.
Az igazgatónőnek Steinbach József gra-
tulált elsőként, aki mint mondta, a Dunán-
túli Református Egyházközösség nevében 
áldást kíván minden vezető tagjára, taná-
rára, diákjára. Örömét fejezte ki, hogy a 
pápai intézmény élén ő áll, s eredményes, 
jó munkát kívánt neki. Bízik abban, hogy 
továbbra is komoly eredményeket tudhat-
nak majd maguk mögött, s a gimnázium 
vonzó lesz mások számára is.
Baráth Julianna ászári születésű, Kisbé-
ren érettségizett, majd Budapesten végez-
te el a teológiát. 18 évig Tácon volt lelkész, 
majd Kunszentmiklóson volt iskolaigaz-

gatója a református iskolának. Ezután 
került vissza a Dunántúlra, Nyárádra lel-
késznek, valamint az egyházkerület isko-
laügyi szaktanácsadója lett, de dolgozott a 
Pápai Nyári Kántorképző Tanfolyamon is 
tanárként. Mint mondta, nagy megtisztel-
tetés számára, hogy a nagy múltú iskola 
igazgatója lehet.
Az igazgatónő köszöntőjében hangsúlyoz-
ta, a jövőre nézve rendkívül bíztató, hogy 
a gimnázium épületegyüttese megújul és 
méltó körülményeket biztosít az itt folyó 
munkához. Az ingatlanok megújulásán 
túl szükséges a szervezeti megújulás is. 
A jövőre nézve elengedhetetlen, hogy az 
épület és a szervezet újragondolása mel-
lett, nagy hangsúlyt kapjon a tanulás-taní-
tás megújulása is. Az ismeret megszerzé-
se, az információ áramlása olyan radikális 
átalakuláson megy keresztül az elektroni-
ka fejlődése miatt, hogy a nevelés-tanulás-
tanítás folyamatait is újra kell gondolni, 
tartalmi és eszköz szinten egyaránt. Te-
hetjük ezt bátrán, mert az alap, amire épí-
tünk, az nem változik, mert Jézus Krisztus 
tegnap és ma mindörökké ugyanaz.
Baráth Julianna kiemelte, együtt lenne jó 

felfedezni, tanárnak, diáknak, szülőnek, 
munkatársnak, hogy a hit és hitközösség-
ben való megélés, nem plusz teher, telje-
síthetetlen követelmény, hanem erőforrás, 
annak biztosítéka, hogy az ember öröm-
mel, jó kedvvel, türelemmel és szeretettel 
végezhesse azt, amit Isten rábízott.
A tanévnyitó további részében Milus Lil-
la, tizenkettedikes diák Szentháromságot 
dicsérő csángó népdalt énekelt, majd az 
új tanítványok eskütétele következett Va-
dász Márta vezető vallástanár vezetésé-
vel. Fekete Máté, kilencedik évfolyamos 
diák imádkozott, majd Gaál Csongor vég-
zős tanuló Petőfi Sándor gondolataival bá-
torította az új diáktársakat.
Ezt követően Ferenczi Alpár tanár-igaz-
gatóhelyettes is letette esküjét. Ferenczi 
Alpár Dunabogdányban született, majd 
a Refiben érettségizett 1997-ben. 2002-től 
fizika szakos tanárként dolgozott Szent-
endrén, majd földrajz tanár is lett. A tan-
évnyitón a kilencedikesek is letették eskü-
jüket, majd az iskola diákjai szavaltak. A 
2018/2019-es tanévnyitó ünnepély a Szózat 
hangjaival zárult.

Tárnay Olivér

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletre gyűltek össze a református újtemplomban a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és 
Művészeti Szakgimnáziumának diákjai, pedagógusai és a fenntartó képviselői. Steinbach József, a Dunántúli Református 
Egyházkerület püspökének bíztató és útra indító szavai után Köntös László főjegyző felolvasta az egyházkerületi közgyűlés 
határozatát, mi szerint Baráth Julianna lelkipásztort, vallástanárt választotta meg az iskola igazgatójának a 2018. augusz-
tus 1. és 2023. július 31. közötti időszakra.

Vezetőváltás a patinás intézményben

Baráth Julianna lett 
a Refi új igazgatója
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Krónikus sofőrhiány Európában
Cs. T.: – A válságokat követő gazdasági 
fellendülés szinte mindig magával hoz-
za a szakemberhiányt, és ebből adódóan 
az emelkedő béreket. Ez most sem történt 
másképpen, de idehaza mindezt megne-
hezítette az is, hogy az elmúlt két évtized 
során gyakorlatilag nem volt szakképzés. 
Ordító szakember-, főleg sofőrhiány jellem-
zi Európát, s benne hazánkat is. Az utóbbi 
időben rohamosan növekvő béreket egy-
szerűen már nem képesek a vállalkozások 
a saját eredményük terhére megfizetni.

A hatékonyság 
a versenyképesség alapja
Cs. T.: – A szakmai érdekképviseleti szer-
vezetek közös sajtótájékoztatón jelentették 
be, hogy az fuvarozási szektorban legalább 
15-20%-os fuvardíj áremelésre van szükség 
az ellátási lánc biztonságos működése érde-
kében. Valóban szükség van a díjemelésre 
az ágazatban, azonban úgy vélem, hogy 
egy lépésben, egy ilyen mértékű drágulást 
a piac nem képes lekövetni, finanszírozni. 

Nagyjából a fele, 8-10% tűnik reálisnak. A 
másik felét nekünk kell megteremtenünk, a 
hatékonyság növelésével, a költségek csök-
kentésével. Egyszerűen nem háríthatunk át 
minden költséget a vevőinkre, magunknak 
is racionalizálnunk kell a működésünket. 
Az maradhat versenyben, az élen, aki haté-
konyan működik. Ennek alapja az állandó, 
napi szintű mérés, elemzés, és a folyamatos 
javítás. Erre mi mindig nagy hangsúlyt fek-
tettünk, annak ellenére, hogy nem ez a jel-
lemző ebben az ágazatban.
– Az ilyen célok kitűzésénél, elérésénél sok 
múlik a vezető személyén is, olyan felké-
szült vezetőre van szükség, aki képes előre 
gondolkodni, gyorsan és megfelelően rea-
gál a piac változásaira, igényeire és a belső 
folyamatokat is összhangba hozza.

M. G.: – 2018 májusában csatlakoztam a 
Transintertop csapathoz, az ügyvezetéssel 
közösen határoztuk meg azokat a célokat 
és igényeket, amelyek alapján versenyké-
pességünket nem csak megtartani tudjuk 
majd a piacon, hanem képesek leszünk nö-

velni is a piaci részesedésünket.
– A hatékonyság jegyében új lépéseket tet-
tünk: újravizsgáltuk a folyamatainkat, fel-
tártuk a hibáinkat, és lépésről lépésre ha-
ladva javítjuk azokat. Egy új szemlélettel, 
meg kell teremteni azokat a feltételeket, 
amelyek növelik a hatékonyságot, és sofőr-
barát körülményeket teremtenek.
– Eredményességünk jelentős mértékű ja-
vulását a futásteljesítmény növelésével, 
az üres futás csökkentésével és a fuvardí-
jak megemelésével, valamint a számunkra 
nem gazdaságos üzletek megszüntetésével 
már most elértük.
– Folyamatosan törekszünk arra is, hogy a 
gépkocsivezetők személyre szabott mun-
karendjével, a nyugat-európai szintű bére-
zéssel, és a megfelelő munkakörülmények 
biztosításával eleget tegyünk a sofőr elvá-
rásoknak is.

Kölcsönösen nagy elvárások
Cs. T.: – Minden téren igyekszünk a maxi-
mumot nyújtani kollégáinknak. Rugalmas, 
a sofőrjeink igényeinek a lehető legjobban 

A fuvarozás – nemzetközi téren különösen – a gazdaság jól működő előrejelző, érzékelő rendszere. Minden, a gazdaságot 
érintő változás elsőként ebben a szegmensben fejti ki hatásait, ami aztán tovagyűrűzik a különféle ágazatokra. Így volt ez 
a válság kezdetén, és így van most is, amikor a gazdasági fellendülés, a bérfelzárkózás idejét éljük. A növekvő verseny-
ben azok maradnak az élen, akik képesek gyorsan, és hatékonyan reagálni a változásokra, kihívásokra. E gondolatsor 
mentén beszélgettünk a nemzetközi és belföldi fuvarozás, a logisztika terén negyedszázados tapasztalattal rendelkező 
Transintertop Kft. ügyvezetőjével, Csiki Tamással, illetve májusban kinevezett, új fuvarozási vezetőjével, Mátyus Gáborral.

Sofőr kerestetik! - gyorsabb megoldás kell a szakképzésre

A fuvarozás, mint gazdasági mutató

Csiki Tamás, a Transintertop Kft. ügyvezető igazgatója Mátyus Gábor, a Transintertop Kft. fuvarozási vezetője



eleKtroNmIKroSzKóPoS 
laBoratórIum
Veszprém - A Pannon Egyetem a NANOLAB 
ünnepélyes átadóján izgalmas betekintést adott 
kutatási tevékenységébe, és az újonnan beszer-
zett eszközrendszernek köszönhetően az elekt-

ronmikroszkópia felhasználási területeit ismer-
tették meg az érdeklődőkkel, különös tekintettel 
az anyag-, föld- és légkörtudományi kutatások-
ra.

IParterÜlet fejleSztÉS 
a vII-eS telePeN
Tatabánya - Lezárult a VII-es telepi iparterü-
let fejlesztése, amelynek útfelújítási, valamint 
a közvilágítás és a jelzőlámpás csomópont ki-
építésének munkálatai az idei év tavaszán kez-
dődtek meg. Az Európai Unió által 265,28 millió 
forinttal támogatott beruházással a kisebb tata-
bányai vagy Tatabánya környéki cégek számára 
is tud immár fejlesztési területet biztosítani az 
önkormányzat az ipari parkon kívül.

Új tÉSztagyárat avattaK 
Gyermely - Az ország teljes fogyasztásánál is 
nagyobb kapacitású tésztagyárat épített a Gyer-
melyi Zrt. A 7,2 milliárd forintból megvalósult 
beruházáshoz 2,4 milliárd forint állami támoga-
tást kapott a ma is magyar magántulajdonban 
lévő, piacvezető vállalkozás.
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megfelelő ütemezésben szervezzük, a 
jellemzően 3-4 napos nemzetközi fu-
varjainkat. Idehaza talán egyedülálló 
módon oda-vissza, Magyarországról 
Nyugat-Európába induló, és onnan ide 
visszatérő fuvarokat szervezünk úgy, 
hogy lehetőleg a heti két napos pihenőt 
itthon, a családjuk körében tölthessék 
kollégáink.

M. G.: – Nem ez a jellemző a piacon, 
nálunk – és ez valódi érték a sofőrje-
inknek – nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy az egyedi igényeknek meg-
felelő fuvarokat szervezzünk.
– A nemzetközi viszonylatban dolgozó 
gépkocsivezetőink, havi 22-23 ledolgo-
zott munkanap után, 600.000 Ft mun-
kabért vihetnek haza. A helyi, 50-70 ki-
lométeres körzetben élő sofőrjeink a 9 
órás pihenőidejükben akár hétköznap 
is haza tudnak menni, flottaszinten a 
45 órás kötelező pihenőidőt pedig min-
dig otthon tölthetik.
– A gépjárműflottánk homogén és 
magas műszaki színvonalú, folyama-
tosan karbantartjuk, cseréljük, újítjuk 
állományunkat. Sofőrjeink saját autó-
val közlekednek. Persze itt is vannak 
kikötéseink, bármilyen nagy szakmai 
gyakorlattal is érkezik hozzánk egy új 
kolléga, nem kap saját autót az első pil-
lanattól. Minden új belépő egy egyénre 
szabott betanítási folyamaton megy ke-
resztül. Többek között saját kézikönyv-
vel segítjük a felkészülést, illetve ta-
pasztalt munkatársaink, úgynevezett 
dedikált sofőrjeink is rendelkezésre 
állnak, választ adnak a felmerülő kér-
désekre. A betanulás tehát fontos része 
a stratégiánknak, ám ennek finanszíro-
zását mi vállaljuk, munkatársaink az 
első naptól teljes bérért dolgoznak.

Négykezes járatok – 
egyre több a női sofőr
M. G.: – Expressz fuvarokat is válla-
lunk, sok kétfős, úgynevezett négyke-
zes járatunk van. Gyakori, hogy egy-

egy autón házaspár – tíz élő példánk is 
van erre –, vagy apa-fia vállal szolgála-
tot. A hölgyek egyre inkább felismerik 
a páros kamionozás előnyeit: hétköz-
nap együtt dolgozhatnak a férjükkel, 
a hétvégéket pedig idehaza tölthetik, s 
mindezt nyugat-európai bérért.

Nem minden a pénz
M. G.: – Még ma is él az emberek fejé-
ben az a romantikus elképzelés, hogy 
a kamionos világot lát. Ez sajnos mesz-
sze nem így van a valóságban. Napo-
kig távol van a családjától, logisztikai 
központtól logisztikai központig jár, 
szinte az egész utat autópályákon töl-
ti, onnan letérve, helyben maximum 
50-100 kilométert tesz meg. Időre érke-
zik, és időhöz kötve indul tovább. Útja 
során be kell tartania a sebességhatá-
rokat, a kötelező pihenőket, és felelős-
séggel tartozik a rakományért, az au-
tóért, önmagáért és a közlekedés más 
szereplőiért. Komoly, felelősségteljes 
munka ez, hivatás, amit hosszú távon 
csak az képes vállalni, aki szerelmese 
a munkájának, az autójának. Ez a szak-
ma leginkább apáról fiúra száll. Onnan 
kerülnek ki a jövő kamionosai, ahol 
van családi tradíciója a fuvarozásnak. 
Ez azonban koránt sem biztosít elegen-
dő számú sofőrt a szakma számára. Az 
oktatás terén óriási a lemaradásunk. 
Egy egész generációnyi sofőr hiányzik 
a mindennapokból. Nagy tömegeket 
kellene, rövid idő alatt kiképezni. Erre 
azonban sem az autósiskolák, sem a 
vizsgaközpontok nincsenek felkészül-
ve. A pozitív folyamat, az állam és az 
érdekképviselet révén, már elindult, de 
rendkívül lassú. Van tehát még bőven 
mit átgondolnunk, jobbítanunk.
Cs. T.: – Ne feledjük, a fuvarozás egy-
fajta irányjelző! Ha nálunk jól mennek 
a dolgok, akkor másutt is méltán biza-
kodhatunk.

Cseh Teréz
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– Mikor merült fel az egyetemmé válás 
gondolata?
– Az intézmény fenntartója, az Edutus Zrt. 
már 2010-ben kitűzte ezt a célt, amit eleinte 
kissé szkeptikusan fogadtunk. Végignézve 
a feltételeket, már bizakodóbbak voltunk. 
Az áttörést az a pozitív irányú jogszabá-
lyi változás hozta meg, amely a korábbi 
intézményi formák, a főiskola és az egye-
tem közé beiktatott egy új szintet, az al-
kalmazott tudományok egyetemét. Ez az 
intézményi forma lehetővé teszi, hogy a fel-
sőoktatás rugalmasabban reagáljon a min-
denkori munkaerő-piaci igényekre. Míg a 
hagyományos egyetemeknek nagyon ma-
gas szintű tudományos követelményeknek 
kell megfelelniük, és az ott folyó képzésben 
elsősorban az elméleti tudást ismerik el, ad-
dig az alkalmazott tudományok egyetemén 
a hangsúly a gyakorlatorientált képzésen 
van.

– Milyen kritériumoknak kell megfelelnie 
egy alkalmazott tudományok egyetemé-
nek?
– Összesen öt feltétel van, ebből már hár-
mat évek óta teljesítünk. Mindenekelőtt 
minimum négy alapszakot működtetni kell 

– nálunk hat van, négy gazdasági és két mű-
szaki. Az is elvárás, hogy a főállású okta-
tók legalább 45%-a tudományos fokozattal 
rendelkezzen – évek óta meghaladjuk ezt a 
szintet, jelenleg 56%-nál tartunk. Tudomá-
nyos Diákköri Konferenciát – úgynevezett 
TDK-t – kell működtetni: mintegy húsz éve 
minden év őszén – mostanában már tavasz-
szal is – megszervezzük ezeket. A tudomá-
nyos munkát végző hallgatók prezentálják 
a megírt dolgozatukat, ami alapján a zsűri 
a legjobbakat javasolja az országos fordulón 
– az OTDK-n – való részvételre, amit két-
évente rendeznek meg Magyarországon.

– Melyek az utóbbi időben teljesített fel-
tételek?
– Az egyik az angol nyelvű képzés biztosí-
tása volt. Valójában már 2017 szeptemberé-
ben kipipáltuk ezt is, a budapesti nappali 
tagozatos gazdálkodási és menedzsment 
alapszakunkon induló, nem magyar anya-
nyelvű csoporttal, de emellett számos más 
lehetőséget is kínálunk. Ezek egyike az SSC 
specializációnk, mely a gazdálkodási és 
menedzsment, valamint a nemzetközi gaz-
dálkodás szakhoz is felvehető angol nyel-
ven, másrészt az Erasmus+ Program, mely a 

diákok nemzetközi tanulmányait, szakmai 
gyakorlatát hivatott segíteni. Az előbbit – a 
Shard Service Center -, azaz a nemzetközi 
szolgáltató központokhoz kapcsolódó spe-
cializációt, főleg a nagyvállalatok tömege-
sen előforduló, fontos feladataikra hozzák 
létre: panaszkezelés, számviteli feladatok, 
ügyfélszolgálat, stb. Az ott dolgozók, szi-
gorú protokoll mentén, jól automatizált 
rendszerekkel dolgoznak, és munkájukhoz 
elengedhetetlen a magas szintű nyelvtudás, 
nem ritkán 2-3 nyelv ismerete. Aki pedig az 
Erasmust választja nyelvtudása csiszolá-
sára, beülhet a külföldről ideérkezett cso-
porttársak közé –  akik nagyon szeretnek 
minket, évente 30-50 diákot fogadunk a 
határon túlról –, és így nem csak a szakmai, 
de a hétköznapi kommunikációt is gyako-
rolhatja angol nyelven. Összességében 50-
60 tárgy hallgatható évente angol nyelven 
intézményünkben.
– A duális képzés szintén az elvárások 
között szerepel, legalább két szakon. Ez a 
képzési forma kizárólag nappali munka-
rendben, alap- és mesterszakon indítható. 
Mind a hat alapszakunkon sikerült engedé-
lyeztetnünk, de sajnos – jelentkezés hiányá-
ban – csak gazdálkodási és menedzsment, 

Hosszú évek előkészítő munkájának köszönhetően 2018. augusztus 1-jétől a tatabányai Edutus Főiskola egyetemmé lép-
hetett elő. A rangos státuszhoz számos előírásnak meg kellett felelniük. Ezekről, illetve a közeljövő terveiről kérdeztük – 
immáron az egyetem – rektorasszonyát, Némethné dr. Gál Andreát.

Tatabánya is az egyetemvárosok sorába lépett

Edutus 
Alkalmazott Tudományok Egyeteme
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kereskedelem valamint marketing és turiz-
mus-vendéglátás alapszakon tudtuk elindí-
tani tavaly ősszel. Minimális a jelentkezők 
száma, pedig a vállalatok – a munkaerőhi-
ány erősödésével – egyre nyitottabbak e té-
ren. A hallgatói érdeklődés hiánya két okkal 
magyarázható: a duális képzés költségeit a 
vállalatok a szakképzési hozzájárulás ter-
hére elszámolhatják, de csakis az államilag 
finanszírozott intézményekben tanulóknál. 
Nekünk nincsenek ilyen helyeink. Más-
részt a duális diáknak jóval nagyobb teher 
a tanulás a munka mellett. Míg a többiek a 
vizsgára készülnek, vagy nyáron pihennek, 
addig a duális hallgató – maximum 4 hét 
szabadsággal – végig dolgozza az évet. Így 
hiába a vonzó fizetés – most körülbelül havi 
80.000 forint, ami bőven fedezi a képzési 
költségeket –, hiába az adómentesség mind 
a munkáltatói, mind a hallgatói oldalon, ke-
vesen vállalják a tanulás-munka párost 3,5 
éven át. A problémák ellenére egyre több 
vállalati partnerünk van, nem ritka, hogy 
már ők keresnek meg minket, hogy szeret-
nének csatlakozni a duális képzésünkhöz.

– Tervezik új szakok indítását a közeljö-
vőben?
– A képzésfejlesztésre nagy hangsúlyt 
fektetünk. Szeretnénk az informatikai tu-
dományterület felé nyitni. Megkezdtük a 
munkát, de sok feladat áll még előttünk, 
egyelőre nem látjuk, mikor tudunk ez-
zel elindulni. A város kifejezett kérésére 
azonban – hogy mielőbb lehessen műszaki 
vonalon államilag támogatott formában is 
tanulni Tatabányán – helyet adtunk a győri 
Széchenyi István Egyetem nappali tagoza-
tos mérnök-informatikus képzésének, ami 
a műszaki és informatikai tudományok 
határterületén helyezkedik el. Ez össz-
hangban van a mi elképzeléseinkkel, mert 
a nappalin indított műszaki képzéseink 
egyelőre alacsony létszámúak, ellentétben 
a levelezőssel, ahol már 20-30 főt oktatunk 
évfolyamonként. Problémát jelent, hogy 
nincs államilag finanszírozott helyünk, 
ugyanakkor a nagy egyetemeken bőven 
vannak ilyenek, amivel nagyon nehezen 

tudunk versenyezni.
– Mesterszakot is szeretnénk mielőbb indí-
tani, hiszen ezen a téren, a minimumot – a 
két szakot – teljesítjük. A következő pró-
bálkozásunk – első nekifutásra sajnos nem 
sikerült –, a vállalkozásfejlesztés mester-
szakunk lenne. Most az anyagaink átdolgo-
zását tervezzük új szakemberek bevonásá-
val. Reméljük, hamarosan sikerre vihetjük 
az akkreditációját.

– A szakokhoz választhatók rendszerint 
különféle specializációk. Itt is vannak új-
donságok?
– Mindig igyekszünk követni, rugalmasan 
leképezni az igényeket, és ehhez a specia-
lizációk adják meg a lehetőséget. 6-8 tárgy, 
szaktól függően, amit ilyen módon a 4-6. 
félévben tanulnak a diákjaink. Ez az adott 
szaknak egy szűkebb területe. 
– Az egyik ilyen újdonságunk a vár- és 
kastélyturizmus specializációnk, melyet a 
gazdálkodási és menedzsment szakunkhoz 
dolgoztunk ki. Sümegen jelentkezett erre 
elsőként igény, az ott létrehozott KFKK-ban, 
azaz Közösségi Felsőoktatási Képzési Köz-
pontban. Ugyancsak kuriózumnak számít 
a „content marketing”, azaz tartalommar-
keting specializációnk, mely egy új, felfu-
tó irányzata a marketingnek. Az innovatív 
vállalkozás – a korábbi kkv-specializációnk 
– átdolgozásaként jött létre, súlypontjává 
téve az innovációt. Műszaki téren a lézer-
technológia specializációt előszeretettel 
választják a mechatronikai mérnökeink, a 
műszaki menedzser szakon pedig egyaránt 
népszerű – keresett a munkaerő-piacon is –, 
a létesítménygazdálkodás és a folyamat- és 
projektmenedzsment specializációnk.

– A főiskola a felnőttképzésre, a tovább-
képzésre is nagy hangsúlyt fektet. Itt mi-
lyen a választék?
– Sümegen a gazdálkodási és menedzsment 
szakon, a vár- és kastélyturizmus speciali-
záción tavaly elindult az első évfolyam, de 
idén a másodikat sajnos már nem tudtuk 
megszervezni. Ennek helyébe egy most 
ősszel induló nemzetközi konferenciaso-

rozatot léptetünk, sümegi helyszínnel. Ez 
kifejezetten a várak és kastélyok üzemelte-
tőinek kíván segítséget nyújtani a fenntart-
ható és magas színvonalú turisztikai att-
rakciók és szolgáltatások létrehozásában. 
Az első meghívott „ország-vendégünk” 
Ausztria lesz.
– 2017-ben egy tatai telephelyet is kialakítot-
tunk, itt is meghirdettük a gazdálkodási és 
menedzsment alapszakunkat, amire sajnos 
nem volt elegendő számú jelentkező. Szeret-
nénk azonban kiaknázni a jó adottságokat, 
az önkormányzattal való kiváló együttmű-
ködést. Tatai telephelyünkön az „Okos vá-
ros” – „Smart City” képzés hallgatóit arra 
készítjük fel, hogy a városok minél jobban 
ki tudják használni a legmodernebb tech-
nológia lehetőségeit, a gazdaságos üzemel-
tetés és az élhetőbb környezet jegyében. A 
két féléves digitális térségfejlesztés szakirá-
nyú továbbképzés áprilisban egy konferen-
ciával indult, azt – levelezőn – négy hétvégi 
képzési nap követte. A második – hasonló 
felépítésű – félév, most indult. A diplomára 
épülő képzést a városüzemeltetéssel fog-
lalkozóknak ajánljuk. A Kárpát-medence 
minden térségéből vannak hallgatóink. Az 
érdeklődés nagy, ezért szeretnénk majd új-
raindítani ezt a képzésünket, mely mögött 
három intézmény együttműködése áll: az 
Edutus Egyetem, közigazgatási oldalról 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, város-
dizájn tekintetében pedig a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem. A diplomát mi adjuk 
ki, záradékban megjelölve a két együttmű-
ködő partnert is.
– Végül egy új telephelyet is létrehozunk 
Balatonfüreden, ahová egy úgynevezett 
„Homo gustatus” képzést tervezünk, ami 
egy élmény gasztro képzés, a turizmus-
vendéglátás szakunkhoz kapcsolódóan. A 
vendéglátásban, étteremben dolgozóknak 
szeretnénk egy kifejezetten magas színvo-
nalú, gyakorlatorientált oktatást indítani, 
felnőttképzés formájában. Ez még kidolgo-
zás alatt áll, az engedélyezése folyamatban 
van. Reményeink szerint 2019-ben el tudjuk 
indítani.

-réz
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„Nincs még két éve sem, hogy a nemzetközi 
stratégiánknak megfelelően Magyarországot 
választottuk a kelet- és közép-európai nyitá-
sunk kapujaként, és most az új gyárunkban 
megtestesült a magyarországi háztartási papír-
gyártás jövője. Ez a jövő minőségre, innováci-
óra és fenntarthatóságra épül. A beruházással 
lezárult a Lucart magyarországi fejlesztési 
programjának első fázisa. Most kezdődik a má-
sodik fázis, mely az új ügyfelek megszerzésére 
és a bevételek növelésére összpontosít, és bizto-
sak vagyunk benne, hogy ez további, még jelen-
tősebb beruházásokhoz vezet majd.” – mondta 
a vezérigazgató.

A Bokk Paper Kft. 2016-os akvizícióját és a 
Lucart Kft.-re történő átnevezését követő-
en a vállalatcsoport azon dolgozott, hogy 
az új, magyarországi ág is szerves része 
legyen a Lucart Group marketing és keres-
kedelmi stratégiájának.

„A térség nagy veszteségként élte meg mikor 
sajnálatos módon bezárt a lábatlani papírgyár. 
Nagy örömömre szolgál, hogy az újonnan lé-
tesített gyár a régi tradíciókra épülve amellett, 
hogy új munkahelyeket létesít, a legmodernebb 
technológiát hozza el ide Nyergesújfalura. Ez-
úton is köszönöm a befektetők bizalmát, hogy 
ezt a területet választották a környezetvédelmi 
szempontból is legkorszerűbb eljárásokkal mű-
ködő gyáruk felépítéséhez, valamint köszönettel 
tartozom mindenkinek, aki lehetővé tette a pro-
jekt megvalósítását” – emelte ki a beruházás 

fontosságát ünnepi beszédében dr. Völner 
Pál államtitkár, országgyűlési képviselő.

Röviddel az akvizíció után a Lucart meg-
vásárolt egy több mint 50 000 négyzet-
méteres területet Nyergesújfalun, ahol 
a vállalat most fejezte be a körülbelül  
12 000 négyzetméteres feldolgozó üze-
mének építését. Az ipari területet és az 
épületeket a magyar KÉSZ vállalatcsoport 
rekord gyorsasággal, 8 hónap alatt készí-
tette el. A több mint 19 millió eurós beru-
házással épített üzemben a Lucart fran-
ciaországi és olaszországi papírgyáraiból, 
valamint a helyi gyártóktól érkező papír-
tekercseket dolgozzák fel végtermékekké, 
például WC-papírrá, ipari tekercsekké, 
egészségügyi tekercsekké és kéztörlőkké 
a nem otthoni felhasználású higiéniai pa-
pírtermékek piaca, valamint a fogyasztói 
piacok számára.

„A Duna-menti ipari tengelyen fekvő Nyer-
gesújfalu kiemelt feladatának tekinti a helyi 
gazdaság fejlesztését, munkahelyek teremté-
sét, a cégek segítését. A pozitív és konstruktív 
együttműködés feltételei adottak: folyamatosan 
fejlődő ipari parkunk adottságai jó lehetőséget 
kínálnak a dinamikusan fejlődő, a fenntartható 
innovációt képviselő Lucart Kft. működéséhez, 
miközben az önkormányzat gazdasági stabili-
tása erősödik, emellett sok nyergesi és térségi 
munkavállaló helyben talál jó munkakörülmé-
nyeket, megélhetést” – ismertette a vállalat 

által nyújtott lehetőségeket Mihelik Mag-
dolna, Nyergesújfalu polgármestere.
A Lucart Kft. jelenleg 70 főt alkalmaz, a 
bevételek növekedésének függvényében 
azonban további munkaerő-felvételre is 
lehet majd számítani.

„A Lucart igazi olasz kiválóság. Az egyre ki-
élezettebb versenyben szükség van olyan kuta-
tásba és innovációba is invesztáló vállalatokra, 
mint amilyen a Lucart, ami mindaközben, hogy 
termékeivel a fogyasztók igényeit elégíti ki, fi-
gyel az emberi tényezőre is és a Föld elérhető 
erőforrásainak beosztására. Ez az a vízió, amire 
szükségünk van ahhoz, hogy az elkövetkezen-
dő generációknak egy szebb jövőt építhessünk. 
A mostani beruházás nem csupán a két ország 
közti gazdasági kapcsolatokat erősíti, hanem ez-
zel egy időben a tudás és a képességek kölcsönös 
megosztását is jelenti, ezzel segítve a két terület 
társadalmi és gazdasági növekedését, illetve át-
alakulását. Az új gyárral Magyarország fontos 
részévé válik a papírgyártási láncnak, miköz-
ben a Lucart tevékenysége még inkább nemzet-
közivé alakul, ami a mai modern gazdaságban 
egyre elengedhetetlenebb a vállalatok számára. 
A magyar piac vonzó a külföldi befektetőknek. 
és remélem, hogy ez a projekt lehet az első lépés 
egy hosszú távú és sikeres együttműködéshez 
vezető úton” – fejtette ki Massimo Rustico, 
Olaszország magyarországi nagykövete az 
ünnepélyes csarnokavatón.

-napsugár 
Fotó: Mazán

Több mint 19 millió eurós beruházással épített új üzemet a Lucart Nyergesújfalun. A vállalat a közép- és kelet-európai piac 
kiszolgálásával jelentős fellendülést hoz majd a környék fejlődő gazdasága számára. „A mai nap egy igazi ünnepnap” – 
nyilatkozta Massimo Pasquini, a Lucart vezérigazgatója.

Egyedülálló környezetkímélő technológiát hozott magával a nagyvállalat

Gyárat avatott a Lucart
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Dr. Molnár Attila az év polgármestere  
A közel negyedszázados múltra visszatekintő díjat a Városi polgármesterek ran-
devúja elnevezésű rendezvényen adták át Hajdúszoboszlón.
– Ez a díj valamennyi komáromi közös sikere! Köszönöm mindazoknak, akik sza-
vazatukkal támogattak! Azt gondolom, hogy ez a kitüntetés ugyanazt jelképezi, 
mint a jelenleg épülő új komáromi Duna-híd: az összefogást, a szeretetet és a 
barátságot - fogalmazott az átadón dr. Molnár Attila polgármester.
A kitüntetetteket dr. Dukai Miklós, a Belügymisztérium önkormányzati helyet-
tes államtitkára méltatta. 

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

Tapolca  
Dobó Zoltán, Tapolca város polgármes-
tere látogatásunkkor azokról a feladatok-
ról beszélt, amelyekkel a városvezetés az 
itt élők életminőségének javítását, a hely-
ben maradást, a születésszám növekedé-
sét célozta meg.

Cikkünk a 30. oldalon

Baracs
A Duna-mentén, Dunaújvároshoz közel 
fekvő kistelepülésen, Baracson a Négy 
Vándor Óvoda évek óta küzdött a meg-
növekedett gyermeklétszámmal. Az ön-
kormányzat úgy döntött, hogy egy tel-
jesen új, korszerű s minden óvodáskorú 
gyermeket befogadni képes óvodát épít.

Cikkünk a 36. oldalon

„Mindezeken túl a Kormányhivatal, ha úgy tetszik, „házhoz megy”, hiszen ügysegédjeink 
révén minden olyan településen tartunk ügyfélfogadást, ahol önkormányzati hivatali egy-
ség van. 35 ügysegédünk, amit csak lehet, helyben, online intéz.”

dr. simon lászló
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– Egy ismételt kinevezés egyúttal az elmúlt 
időszak pozitív értékelése is. Mi minden áll 
az újra megadott bizalom mögött?
– Ez a 2014-2018-as időszak munkájának, 
eredményeinek egyfajta elismerése. A cél az 
ügyfélközeli, hatékony közigazgatás meg-
teremtése, költségracionalizált működtetése 
volt, és az új ciklusban is ezt szeretnénk to-
vábbvinni, -fejleszteni.
– Az elmúlt négy esztendőben a közigazgatás 
teljes átalakításának lehettem a részese, Fej-
ér megyében az irányítója. Megteremtettük 
a Kormányhivatal belső és külső integráció-
ját: egységes, hatékony szervezeti struktúrát 
hoztunk létre, mely átláthatóbb, kevesebb 
irányítási szinttel, jobban működő hivatali 
rendszert eredményezett, illetve a területi 
integrációval egységessé tettük mindezt. A 
folyamatok zárásaként – 2017-től – a járási 
hivatalok megerősítésére került sor, illetve az 

agrár- és vidékfejlesztési feladatok is a Kor-
mányhivatal hatáskörébe kerültek.

– Mely pontokon mutatkozott meg a sziner-
giahatás, az új rendszer előnyei?
– Fontos kiemelni, hogy nem csak a szerve-
zeti átalakítástól vártuk az eredményeket, 
ennél jóval szélesebb körű mindaz, amit a 
hatékonyság érdekében tettünk. Az egyik 
terület például a jogalkotás. A Miniszterel-
nökség munkatársaival együttműködve több 
mint száz törvényt véleményeztünk abból a 
szempontból, hogyan lehetne egyszerűsíteni 
az eljárásokat, csökkenteni azok határidejét. 
A korábbi 90 napos ügyintézési időket így si-
került 30 napra levinnünk. Az ügyek túlnyo-
mó részét ma már 8 napon belül elintézzük, 
gyakran akkor is, ha erre több nap is rendel-
kezésünkre állna. A másik vívmánya az új 
rendszernek, hogy egyre több – a lakosságot, 

a vállalkozásokat leginkább érintő – szolgál-
tatásunk ingyenes, vagy a korábbinál jóval 
kedvezőbb díjért vehető igénybe. 
– Az integráció előnyei természetesen a lét-
szám terén is megmutatkoztak. A Kormány-
hivatalba bevont egységeket rendszerint 
azok korábbi felsővezetői nélkül vettük át. A 
vezetői létszám és a vezetői szintek majdnem 
50%-kal csökkentek a négy év alatt. Renge-
teg időt, energiát fordítottunk kollégáink 
képzésére is. Így ma már kisebb létszámmal, 
magasabb szintű, integrált tudással, hatéko-
nyabban látjuk el a feladatokat. A frontoffice-
okban dolgozó munkatársaink zöme fel-
sőfokú végzettségű, jellemzően a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemen végzett szakember. 
Nem csak szakmai ügyek intézésére, de a 
professzionális ügyfél- és az esetleges konf-
liktuskezelésre is fel vannak készítve. Tudá-
suk, felkészültségük egyre értékesebbé teszi 

Orbán Viktor miniszterelnök - a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára a közelmúltban ismét kinevezte Fejér 
megye kormánymegbízottjának dr. Simon Lászlót, akit arra kértünk, értékelje az elmúlt négy esztendőt, és adjon bete-
kintést a további tervekbe.

Folytatja kormánymegbízotti munkáját dr. Simon László

„Miben segíthetünk?”
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őket, éppen ezért igyekszünk megbecsülni, 
megtartani a szakembergárdánkat. Ezt céloz-
ta az Életpálya-modell bevezetése is, mely-
nek során a béreket, illetményeket is rendez-
tük, átlagosan 30%-os emeléssel. Különösen 
nagy előrelépést jelentett ez az alacsonyabb 
keresetű „frontszolgálatosaink” esetében, 
50, nem ritkán 80-90%-kal nőtt a jövedelmük. 
A megyei szinten dolgozókat, és a vezető-
ket is igyekeztünk megbecsülni, átlagosan 
20-25%-os bérnövekményhez jutottak. Az 
anyagi elismerés mellett az emberi kapcsola-
tokra is igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni. 
Bevonjuk a munkatársainkat a döntésekbe, 
meghallgatjuk a véleményüket. Vizsgáljuk, 
hol tudunk még többet tenni értük, például 
a nyári szabadság alatt, amikor nincs óvoda, 
bölcsőde kolléganőinknek – a kormányabla-
kok 70%-ában hölgyek dolgoznak – hogyan 
tudnánk segíteni a gyermekek elhelyezésé-
ben, foglalkoztatásában. A közösséget, a kol-
lektívát is szeretnénk erősíteni, több családi 
rendezvényben, szabadidős programokban 
gondolkodunk.

– Fejér megyében hány helyen, milyen egy-
ségekben és formában állnak az ügyfelek 
rendelkezésére?
– Tizenhárom kormányablakban, 8 járási 
hivatalban fogadjuk az állampolgárokat, 
több mint kettőezerötszáz ügyben fordul-
hatnak hozzánk, döntő többségében orszá-
gos hatáskörrel intézzük azokat. Korszerű, a 
bankfiókokhoz hasonló körülmények között 
fogadjuk a hozzánk érkezőket, akik az előze-
tes online, vagy telefonos bejelentkezésnek 
köszönhetően sorbanállás, várakozás nélkül 
intézhetik ügyeiket.
– Három új beruházás is történt az elmúlt 
évek során: tavasszal a Bicskei Járási Hiva-
tal szervezeti egységeit egy új, modern, XXI. 
századi épületbe integráltuk, zöldmezős be-
ruházásként, 900 millió forintból. A kétezer 
négyzetméteres objektum integrált kormány-
ablakként szolgálja a helyieket, illetve a kör-
nyéken élőket. Székesfehérváron is átadtunk 
egy teljesen felújított járási hivatali épületet, a 
harmadik beruházás pedig még folyamatban 
van, Dunaújvárosban új helyre – az ún. „Zöld 
Sztk”-ba költözik a járási hivatal kilenc, ed-
dig elszórtan elhelyezkedő egysége. A vázra 
lebontott épületet 1,93 Mrd forintból – uniós 
és hazai forrásokból - teljes egészében meg-
újítjuk, modernizáljuk. Ötezer négyzetméte-
ren, 134 hivatali dolgozó fogadja majd itt az 
ügyfeleket.
– Az említett nagyobb beruházások mellett, 
a „Középületek energetikai fejlesztései Fejér 
megyében” elnevezésű program keretében 
– uniós, hazai és önkormányzati források be-
vonásával –, 3 Mrd forint összköltséggel, 18 
kormányhivatali épület energetikai felújítása 
is megtörtént. Ezzel nem csak a munkakörül-
ményeink javultak, hanem a minőségi ügy-
félkiszolgálás feltételei is megvalósultak. Az 
sem elhanyagolható szempont, hogy az ener-

giahatékonyságot is 
célzó beruházások-
nak köszönhetően je-
lentősen csökkentek 
a kiadásaink, ami 
évente több tízmillió 
forint megtakarítást 
jelent az államkasz-
szának.
– Fontos lépés az 
idei év elejétől, hogy 
négy kormányab-
lakban – Enyingen, 
Gárdonyban, Móron 
és Martonvásáron - 
NAV-ügyfélszolgálat 
is nyílt. Ezeken a he-
lyeken adóügyeiket 
is intézhetik a me-
gyében élők.
- Mindezeken túl a 
Kormányhivatal, ha 
úgy tetszik, „ház-
hoz megy”, hiszen 
ügysegédjeink ré-
vén minden olyan 
településen tartunk 
ügyfélfogadást, ahol 
önkormányzati hi-
vatali egység van. 35 
ügysegédünk, amit 
csak lehet, helyben, 
online intéz.
– Végül szólnom kell 
egyre erősödő e-köz-
igazgatási rendsze-
rünkről is. Lehetőség van – sőt a vállalko-
zások számára már kötelező – elektronikus 
úton intézni az ügyeket. Nagyot léptünk 
előre, de ezen a téren még nem lehetünk elé-
gedettek. A cél az, hogy az esetek zömében 
be se kelljen jönni a hivatalba, hogy egyre 
több szolgáltatásunk elérhető legyen online 
módon. 

– Várhatóak további kormányablakok, in-
tézményi fejlesztések?
– Az új ciklusban is folytatni szeretnénk 
az ilyen irányú munkát. A 14. Fejér megyei 
kormányablakot a vasútállomáson, a MÁV 
Zrt.-vel közösen tervezzük megnyitni. Az 
akadálymentesített kormányablakban 6 ügy-
félszolgálati munkahellyel, és fotófülkével 
rendelkező integrált ügyfélszolgálat jön majd 
létre, tehermentesítve ezzel a másik két kor-
mányablakot. A tervek szerint az új egység-
ben az állampolgárok munkaidőn túl is in-
tézhetik majd ügyeiket.
– Most ősszel indul továbbá Székesfehérvá-
ron, a Megyeháza, Szent István tér 9. szám 
alatti kormányhivatal megújítása. A műem-
lék jellegű épület rekonstrukciója során lecse-
rélik a külső nyílászárókat, vakolatjavítással, 
újraszínezéssel megújul a teljes homlokzat, 
és az emeleti helyiségek tisztasági festésére, 
valamint egy korszerű gázkazán beüzemelé-

sére is sor kerül. A 2019 márciusára elkészü-
lő beruházás becsült értéke 140 millió forint, 
melyből 95 millió forint pályázati támogatás, 
a KEHOP keretből.

– Milyen elképzelésekkel, célokkal vágnak 
neki a következő négy évnek?
– Az előző ciklusban megalapozott folyama-
tokra kívánunk építeni, jól felkészült gár-
dánkkal azokat továbbfejleszteni. Továbbra 
is kiemelt figyelmet fordítunk a hatékonyság-
növelésre, a személyi állomány felkészültsé-
gének és megbecsültségének erősítésére. A 
legfőbb cél, hogy az állampolgárok még ma-
gasabb szintű kiszolgálásban részesüljenek.
– Fontosnak tartom, hogy a közigazgatási el-
járások tovább egyszerűsödjenek, az ügyeket 
gyorsan, a kor követelményeinek megfele-
lő színvonalon, és, ha lehet, minél nagyobb 
számban elektronikusan intézhessék ügy-
feleink. Az állampolgár-közeli közigazgatás 
jegyében még több, és még korszerűbb kor-
mányablakot, kibővített ügysegédi rendszert 
tervezünk.
– Meggyőződésem, hogy a kormányhivatal-
nak a jövőben is az állampolgárokért, a vál-
lalkozásokért, a gazdaság fejlesztéséért kell 
tevékenykednie. Jól tükrözi ezt a szemlélet-
módot szlogenünk is: „Miben segíthetünk?”

Cseh Teréz
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– A tó élményvilága ezer meglepetést 
tartogat. Most a rehabilitációs program 
mennyire dúlta fel a „szokásos” életren-
det? 
– Ez egy olyan hatalmas beruházás, amely 
az 1970-es évektől elmaradt munkálatokat 
igyekszik pótolni. Úgy kértük az ütemezést, 
hogy nyáron egyetlen strand működését se 
kelljen felfüggeszteni. A mederkotrások, 
csónakkikötők elbontása, a Cserepes-sziget 
betonmentesítése során a horgászok élettere 
változott meg. Új helyeket kellett felfedez-
niük a gépek zaja miatt. A horgászok, ter-
mészetvédők, turisták, helybeliek, vízisport 
rajongók igényeit nagyon nehéz össze-
egyeztetni. 

– A nyári kiállítások, programok közül 
melyek voltak a legnépszerűbbek? 
– Dinnyésen szerintem a Guiness-rekordot 
is magának tudható Várpark vonz családo-
kat és iskolai csoportokat, de különleges volt 
a Hagyományőrző és Turisztikai Központ 
vert és varrott csipkekiállítása is. Agárdon 
egyre népszerűbb a kikötőnél a H2O Ak-
váriumház. A Velencei-tó élővilága, főként 
gazdag halfajai, még ragadozók is láthatók 
ott. A Hal-Vad-Pálinka Fesztivál nyitotta a 
szezont, „hangzatos” volt az Ütős Fesztivá-
lunk és talán kimondható, hogy az agárdi 
szabadstrandon egy Borfesztivál hagyomá-
nyát is megteremtettük. Agárdpusztán au-
gusztus 3-án Gárdonyi Géza születésének 
napját ünnepeltük. Gárdonyban kiemelném 
a számomra különösen kedves Tízpróba 
sorozatot. A két úszás, s a két evezés kis-
és nagypróba mindig időjárásfüggő…- az 

evezést éppen szeptember 29-én harmadjá-
ra tudtuk megvalósítani egy igazi ajándék 
nappal. Néha szélben, máskor tükörsima 
vízen, ragyogó napsütésben hajózott a há-
rom nagy kenu és a sárkányhajónk. 10 km-t 
tettünk meg jó kedvben a nádasok, szigetek, 
úszó nád, vízi madarak világában úgy, hogy 
délelőtt még a viharjelzéstől tartottunk. 

– Beszélne a legújabb beruházásokról, 
fejlesztésekről? Hogyan alakul például a 
rég várt útfelújítások és a szabadidőpark 
ügye? 
– A cégek olyannyira terheltek, hogy a jövő 
héttől csak három kisebb utca munkálatai 
kezdődnek meg, a többi az idő függvényé-
ben vagy decemberig valósul meg, vagy 
jövő tavasszal. Egyre több lakóközösség, 
utca vállal 40%-os önrészt, az önkormány-
zat pedig 60-at áll. A Bem utca önkor-
mányzati pénzből, a Béri Balogh Ádám és 
a Pálinkaháztól a Csóbor borászatig nyúló 
útszakasz, valamint a Vízárok utcai lakó-
park térkövezése a 40-60%-os megoldással 
történik. Folytatódik a szabadidőpark be-
ruházás: bekerítettük az ingatlant, kész a 
műfüves pálya, alakulnak a sport- és játszó-
terek, s a napelemes világítás. Novembertől 
tervezzük az üzemeltetést. A közelben lé-
tesült E-autótöltő minden várakozást felül 
múlóan népszerű. Az a ritka, ha csak egy 
autó áll ott, s a gyógyfürdőnél kialakított 
töltőkről is ez a visszajelzés. 

– Gárdony lakossága örvendetesen ala-
kult a közelmúltban…
– Valóban számos fiatal képzeli el itt a jövő-

jét, de a tősgyökeres lakosokon kívül sokak 
költöznének ide szívesen. Megnőtt az igény 
a többlakásos társasházakra. Márciustól az 
ún. Arculati kézikönyv segített abban, hogy 
a településünk utcaképéhez igazodó lakóin-
gatlanok épülhessenek csak meg. Több mint 
száz építtető mutatta be elképzelését. Elin-
dult egy konténerházas divathullám is, de 
ezt sem az üdülő-, sem a lakóövezetben nem 
érezte a közgyűlés kívánatosnak. Tíz évvel 
ezelőtt 300 óvodás létszámmal számoltunk, 
most 420 főnél tartunk. Ez a lendület ösz-
tönzött bennünket arra, hogy az agárdi 
óvodát most megint újabb csoportszobával 
bővítsük. 

– A fiatalság után az idősekről is essék 
szó!
– Tiszteljük az előttünk járó generációt a 
mindennapokon és az ünnepeken egyaránt. 
Másfél éve dr. Erdei Péterné alpolgármes-
terhez személyesen is fordulhatnak az idő-
sek bármilyen segítségért. Régi szokásunk, 
hogy az Idősek Világnapján vendégül lát-
juk korosabb polgárainkat. A négy nyug-
díjas klub tagjai mellett sokan családjukkal 
vagy egyedül látogattak el a Nádas étterem-
be. Szeptember 30-án 250-en fogadták el 
meghívásunkat. Évről évre kedvezményes 
gyógyfürdős, gyógykezeléses akciókkal tá-
mogatjuk az idősek egészségmegőrzését. Itt 
hívom fel a figyelmet arra, hogy október 17-
én gárdonyi lakcímkártyával a nyugdíjasok 
barátaikkal ingyen látogathatják nyitástól 
zárásig az Agárdi Gyógyfürdőt. 

Dr. Göde Andrea

A Velencei-tó mindenkinek turisztikai élményt kínál. Emellett az itt élők otthona, amit igyekeznek mindig fejleszteni. 
Gárdony város gyakorlatilag nemcsak három markáns egység közigazgatási neve, hanem: Dinnyés, Agárd, Gárdony 
szövetsége is. Programokról, sajátosságokról, további elképzelésekről kérdeztem Tóth István polgármestert. 

Mozgalmas nyár és nyárutó

Gárdonyi történések

A dinnyési Várparkot gyakran keresi fel tanárok 
csoportja 

A Velencei-tavi sétahajózás remek turista program Pörgye Csaba-i jótanácsok az evezés nagypróbán 
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A bakonybéliek hónapok óta készültek a 
nyári ünnepségsorozatra, bár az emlékév 
a folyó és most induló beruházásokkal túl-
mutat a 2018-as éven. Úgy akartak ünne-
pelni, hogy építkezzenek, teremtsenek, és 
gazdagítsák is egyben a falut. A lakosság és 
a monostor szerzetesei együtt gondolkodva 
tervezték, és valósították meg a programo-
kat.
Májusban, a civil szervezetek kezdeménye-
zésére és szervezésében a Köves-hegy olda-
lában terméskövekből kirakták a Bakonybél 
1000 feliratot, mely minden ide érkezővel 
messziről tudatja az ünnepet. Faluszépítő 
mozgalom indult a lakosság összefogásával, 
amiben bárki, a saját háza táján rendet tartva 
részt vehetett, s kiérdemelhette a Gondozott, 
virágos porta táblát. Az önkormányzat és a 
monostor közösen alapította meg a Bakony-
bélért emlékérmet a településért végzett ön-
zetlen munka elismerésére, szándékosan a 
millennium évében, ezzel is hangsúlyozva 
az önkéntes feladatvállalás fontosságát.
Augusztus 20-ra készült el a Millenniumi 
Emlékpark, a magnólia ligetet a lakosság 
adományaiból és munkájával hozták létre. 
A fasor között köves járda, fahíd, a falu dísz-
polgárainak emlékkövei előtt pedig dísztér 
épült. Itt állították fel Boa Endre letenyei 
fafaragó népi iparművész emlékoszlopát, 
melyen a monostor alapításában fontos sze-

repet játszó három szent, Szent István, Szent 
Günter és Szent Gellért portréja látható, te-
tején a monostorral. Az alkotás hűen fejezi 
ki, hogy Bakonybél a kereszténység ezer 
éves bástyája.
Augusztusban zajlottak az ünnepi rendez-
vények. A sorban az első az Ezer éves falvak 
napja volt, melyre azokat a településeket 
hívták meg, amelyeket az első hitelesnek 
tekintett Árpád-kori oklevélben – a Szent 
László király által kiadott Inventáriumban –, 
mint a bakonybéli bencések birtokát említik. 
Nemcsak az volt a megkapó, hogy a szín-
padon tizenegy település polgármesterei, 
képviselői köszöntötték Bakonybélt Győr, 
Vas, Veszprém megyéből, hanem az is, hogy 
elindult köztük egy építkező párbeszéd, egy 
közös szándék az együttműködésre. 
Szent István napját egyben a falu születés-
napjaként is ünnepelték. A program főszer-
vezője a Szent Mauríciusz Alapítvány volt, 
színvonalas műsorral, születésnapi tortával, 
a Makám együttes koncertjével. Az emlékév 
jegyében zajlottak hagyományos rendezvé-
nyeik is. Az Énekmondók Emlékezete a Ti-
nódi Pajzs Egyesülettel közösen szervezve 
a historikus énekek, a régizene segítségé-
vel idézte a történelmet, valamint fellépett 
a Szent Mauríciusz Kórus és a Bakonybéli 
Népdalkör is. Ezzel a rendezvénnyel évek 
óta Cseh Tamás, Bakonybél díszpolgára em-

lékét is megidézik.
Szimbolikus jelentősége volt az idei Terem-
tés Napjának, melyen a protestáns gyökerű 
öko-ünnep alkalmával a katolikus perjel ál-
dásával ültették el a Jövő-, és a Generációk 
fája után a Remény fáját. Ősszel kezdenek 
hozzá a Szent-kút környékének rendezé-
séhez és a hozzá vezető utca turisztikai te-
matikus úttá alakításához, valamint a több 
mint száz éves, egykori önkormányzati 
épület felújításához, melyben közösségi te-
reket építenek ki.
A millenniumi évnek tehát nincs még vége. 
Az ünnep alkalom arra, hogy Bakonybél tu-
dassa a világgal, hogy összefogva közössé-
get, identitást, értéket tud teremteni. Ennek 
szimbóluma a millenniumi logó, amit egy 
helybéli fafaragó népművész, Kropf Milán 
készített. Ezen egy, az 1018-as évből gyöke-
rező életfa látható, ágai keresztet formálnak, 
végein a levelek a jelent, a rügyek pedig a 
jövőt jelképezik.
A nagyszabású megmozdulásokat önerő-
ből nem tudták volna megvalósítani, ezért 
nagy segítséget jelentett a HungaroControl 
Zrt. településfejlesztési, és a rendezvényhez 
adott támogatása. Az ünnep jelentőségének 
elismerése, hogy Bakonybél országgyűlési 
képviselője, dr. Kovács Zoltán két esemé-
nyüket is megtisztelte közreműködésével.

TO

Remete Szent Günter javasolta Szent István királynak, hogy a Bakony belsejében alapítson egy bencés szerzetesi közös-
séget, egy monostort. Az uralkodó eleget tett a kérésnek, s 1018-ban, a Szent Mauríciusz Monostor alapítólevelében em-
lítik először Bakonybél nevét. Az ezer éves évforduló nemcsak a béli monostor ünnepe. Függetlenül attól, hogy mikor jött 
létre település a monostor körül, a bakonybéli közösség millenniuma is, hiszen a monostor és a falu léte, élete szorosan 
összefonódott a múltban és most is. 

Millenniumi ünnepségek Bakonybélben

Ezer év a Bakony ölelésében
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Megújuló közszolgáltatások
– Az autóbuszos közlekedésünk alapjaiban 
változott. Egykori partnerünk nem újította 
meg a szerződést, az őt követő Volán nyúj-
totta szolgáltatás ára pedig olyan magas 
volt, hogy azt hosszú távon nem bírta vol-
na el a város. Úgy gondoltuk, belevágunk 
a szolgáltatás saját hatáskörben való megol-
dásába egyik 100%-ban önkormányzati tu-
lajdonú cégünkön keresztül. A gond csak az 
volt, hogy nem volt mivel. Ebben Rig Lajos, 
országgyűlési képviselőnk, és Sándor Lász-
ló voltak segítségünkre. Kapcsolati tőkéjük-
nek köszönhetően Németországból három 
darab tízéves Mercedes típusú, nagyszervi-
zen frissen átesett, zöldkártyával, engedé-
lyekkel rendelkező autóbuszt kaptunk, jel-
képes 6000 eurós darabáron. Nagyon szép, 
mondhatni hibátlan, újszerű állapotban 
lévő járműveink lettek, melyeket Városgaz-
dálkodási Kft.-nk üzemeltet. A zaj- és lég-
szennyezettség csökkent, környezetkímélő 
módon tudtuk így megoldani a helyi járatú 
közlekedés gondjait Tapolcán.
– A parkkarbantartást szintén az irányítá-
sunk alá vontuk. Hosszú időn át külső, helyi 
vállalkozó végezte az ilyen jellegű feladato-
kat, de 2015-ben a tendert egy fővárosi vál-
lalkozó nyerte meg. Elgondolkodtatott ben-
nünket, hogy ha ilyen távolságból is megéri 
ezzel foglalkozni, akkor nem tudnánk-e 
ezt saját hatáskörben, olcsóbban kivitelez-
ni. Belevágtunk, beruháztunk a különféle 
eszközökre, gépekre, embereket vettünk fel. 
Nehéz, rögös utat választottunk, de hosszú 
távon mindenképpen megtérül a befekte-
tésünk, és az sem mindegy, hogy ezzel a 
döntésünkkel munkahelyeket teremtünk, 

és csökkentjük a költségeinket.
– Egyik gyermekorvosi rendelőnk új hely-
re költözik, így egy kisebb gyermekgyógy-
ászati központ jön létre. A mai szűkös, rossz 
állapotú gyermekorvosi rendelő az uniós 
előírásoknak semmilyen téren nem felel 
meg. Ezért egy önkormányzati ingatlanun-
kat fogjuk átalakítani, felújítani, így az új, 
modern környezetben mindhárom doktor-
nőnknek saját rendelője lesz, közös váróte-
remmel, ellátó helyiségekkel. Megoldódik a 
kulturált parkolás is, a személyzet saját par-
kolót is kap. Az új létesítmény tömegközle-
kedéssel is könnyen megközelíthető lesz. A 
beruházást önerőből hajtjuk végre.
– Egy új összefogással, a Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórummal, és a már meglévő 
szervezeteink – Lelki Egészségközpont, 
illetve az Egészségfejlesztési Iroda – mun-
kájának összehangolásával, valamint a ha-
gyományos szervek, rendőrség, szociális 
munkások bevonásával igyekszünk felven-
ni a harcot a kábítószer fogyasztás és ter-
jesztés ellen. Sajnos egyre gyakrabban ta-
lálkozunk ezzel a jelenséggel városunkban 
is. Nemzetközi tapasztalatokat is próbálunk 
megismerni, testvérvárosunk, Pozsony, 
Ružinov kerületével szakmai együttműkö-
dést is folytatunk ennek érdekében.

A pályázatok is segítik 
a városfejlesztést
– A Területi Operatív Programok keretében 
250 millió forintot nyertünk, melyből kultu-
rális és közösségi helyek infrastrukturális 
fejlesztését tervezzük, de a pályázat lehe-
tőséget ad kulturális és szemléletformáló 
rendezvények szervezésére is. Fontos a vá-

rosnak, hogy erősítse a közösségi kohézi-
ót, segítse az itt maradást, az életminőség 
javítását. Ezek a tényezők szintén pozitívan 
hatnak a születésösztönzésre is.
– Ugyancsak nagy gondot fordítunk a város 
szolgáltató jellegének erősítésére. Csúcs-
technológiás mozi, magas színvonalú, és 
sokrétű sportlehetőség áll a helyiek rendel-
kezésére.
– A TAO-ban komoly sikereket értünk el. 
Három kisbuszt kapott sportegyesületünk, 
megújítottuk három iskolai tornatermünk 
padlózatát, festését, világítását, illetve a 
sportcsarnok padlózatát, és a terveink sze-
rint az összes öltözőt felújítjuk. A TAO se-
gítségével fogjuk a sportcsarnok tetejét is 
modernizálni, ami sajnos a hibás kivitelezés 
miatt szükséges.

Tisztelgés az új polgárok előtt
– A babazászlónk – mellyel Tapolca új-
szülötteit köszöntjük – egy gesztus értékű 
újdonság városunk életében. Ha tudomá-
sunkra jut, hogy városunknak új polgára 
született, a tiszteletére egy hétre kitűzzük 
az erre a célra készült babazászlónkat az 
önkormányzati hivatal erkélyén, ezzel is 
jelezve, milyen fontosnak tartjuk a családo-
kat, azt, hogy minél több gyermek szüles-
sen. Sajnos Tapolca lélekszáma is csökken. 
Ez ellen a lehetőségeink keretein belül több-
féle eszközzel próbálunk tenni, ezek egyike 
a babazászló. Ennek jelentőségét jól mutat-
ja, hogy ma hetente maximum egy gyermek 
születik városunkban. 30 évvel ezelőtt még 
ezres nagyságrendről beszélhettünk, ma, jó 
ha ennek harmada az újszülöttek száma.

-réz

Dobó Zoltán, Tapolca város polgármestere látogatásunkkor azokról a feladatokról beszélt, amelyekkel a városvezetés az 
itt élők életminőségének javítását, a helyben maradást, a születésszám növekedését célozta meg. Sok, kisebb-nagyobb 
intézkedés, vállalás, sőt vállalkozás, mely mind a helyiek kényelmét szolgálja.

Tapolca városvezetése több szolgáltatást saját kezébe vett

Az életminőség javítása a cél

ÖNKORMÁNYZAT
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– Ercsi profitál valamit ebből a beruházás-
ból?
– Jó lenne, ha a vasútállomásunk megszé-
pülhetne, ezért lobbizunk jelenleg. A nagy-
szabású építkezés keményen meg fogja ter-
helni az útjainkat, ezért kértük, hogy ezeket 
a munkálatok befejezésével állítsák helyre, 
tehát reményeink szerint így megújulhat-
nak ezek.

– Milyen saját nyertes pályázataik, beru-
házásaik vannak?
– Az elmúlt időszakban az útfelújítások 
voltak a legjelentősebbek. Ami a TOP-os 
programjainkat illeti, éppen a napokban 
mondták az államkincstárnál, hogy jó hely-
zetben vagyunk a többiekhez képest, ami 
engem nem nagyon vígasztal. Nagyon sok 
nehézséget jelentett az, hogy az árak meg-
emelkedtek, a vállalkozókat nagyon nehéz 
rávenni, hogy az önkormányzatnak dolgoz-
zanak. Dübörög az építőipar, munkáshiány 
van mindenhol. A másik gondunk az e-köz-
beszerzésre való átállás megszervezése volt. 
Mindezekkel együtt több TOP-os pályáza-
tunknál volt, hogy 3-4 kört is kellett közbe-
szereztetnünk, mire eredményes lett.
- Most történt meg a terület átadása a mini 
bölcsődénél, így hamarosan elindulhat az 
építkezés. Az ottani környezetet is rendez-
nünk kell, arra is nagyobb összeget kell fordí-
tani. Nyertes pályázatunk van a kompkikö-
tőtől a cukorgyári Szent Erzsébet-kápolnáig 
vezető kerékpárút megépítésére is. Emellett 
a Napfény óvodánk Dózsa téri telephelyének 
lesz még egy energetikai korszerűsítése, te-
hát ez a három projekt indul be.

– A költségemelkedések miatt gondolom 
jelentős összeggel kell kiegészíteniük az 
elnyert pénzeket.
– Így van, a pályázatok megvalósításához 90 
millió forintot kellett máshonnan elvenni. 
Tartalékból, egyéb más helyekről csoporto-
sítottunk át összegeket, idén éppen ezért ke-
vesebb út fog például épülni, pedig nagyon 
kellett volna. De azt mondtuk, semmiféle-
képpen nem adunk vissza projektet, pályá-
zatot, hanem mindent meg akarunk való-
sítani. Őszintén szólva nem is igen tudom, 
honnan került elő ez a pénz. Persze nyilván 
látom, hogy honnan söpörtük össze, de ez 
szinte hihetetlen. Ezért nagyon büszke va-
gyok Ercsire, hogy sikerült így megtalálni 
ezeket a forrásokat. Ennek oka egyrészt az 
utóbbi évek felelős gazdálkodása, mindig 
igyekeztünk nagyon takarékosak lenni, és 
ügyesen bánni a pénzzel. Másrészt az ipar-
űzési adóbevételeink is növekedtek, tehát a 
gazdaság is beindult. Vannak nagy adózó-
ink - MOL, MUSASHI, Biopont –, ezek na-
gyon szépen termelték az iparűzési adót. 
Így állt össze a lehetőség, hogy a hiányzó 
összeget ki tudtuk gazdálkodni.

– Milyen munkákra készülnek még?
– Hátra van még a Duna-part turisztikai 
rehabilitációja című TOP-es projektünk el-
indítása. Nagyon várunk erre is, hiszen ez 
egy komplex program településünk ide-
genforgalmi fejlesztésére. De ez nem csak 
infrastruktúrát, hanem hírverést, és mar-
ketingeszközöket is takar. Most próbálunk 
úgy csökkenteni műszaki tartalmon, hogy 
a lényeg ne sérüljön. Jelenleg itt tartunk, ez 

egy kicsit elhúzza a folyamatokat, de remél-
jük, hogy heteken belül újra ki fogjuk tudni 
írni a közbeszerzést, és ez már sikeres lesz.

– A turizmus területén azért eddig is sokat 
tettek le az asztalra.
– Igen, van néhány olyan rendezvényünk, 
ami hozza ide az embereket. Ilyen az Eöt-
vös Napok, az Autó-Motor Show, a Honda 
Shadow, vagy a Suzuki találkozó. Fellen-
dülni látszik a vízi sport élet is, szépen ki-
alakítottuk a csónakházat, amely így már 
fogadóképes, épültek mellékhelyiségek, zu-
hanyzó, és az egész környék rendbe lett téve. 
Vízre eresztő rámpa is épül, és már most is 
látni, hogy egyre több vízi sportos túrázó 
csapat áll meg Ercsiben. Találkoztam za-
rándokokkal is, akik a Duna mentén, vagy 
a Mária-út vonalában meg szoktak látogatni 
bennünket. Fellendülőben van tehát a turiz-
mus, és remélem az éttermek, szálláshelyek 
is föl fognak zárkózni az igényekhez. Pil-
lanatnyilag turisztikai szálláshely nagyon 
kevés van, jellemzően a kiadó ingatlanok 
munkásszállások. Lassú, de biztos növeke-
dése van a turizmusnak, amely ugrásszerű 
lehet, ha megcsináljuk szépen a Duna-par-
tunkat. Még egy örömhír, hogy a Kis-Duná-
nál egy futóösvényt alakítottunk ki, sokan 
látogatják, jellemzően helyiek. Remélem, a 
híre el fog terjedni hamarosan a környéken 
is. Nagyon szép kis vidék a miénk, érdemes 
felkeresni!

Veér Károly

Ercsibe érkezve Ráckeresztúr irányából egy hatalmas beruházás nyomai bontakoznak ki. Mint Győri Máté polgármes-
tertől megtudtuk, megkezdődött a Százhalombatta – Pusztaszabolcs vasútvonal felújítása, melynek keretében közúti 
felüljáró épül a vasút felett. Az országos projekt 2020-ra fejeződhet be, és 7 – 15 perccel megrövidíti a Pécs és Budapest 
közti utazás idejét.

A polgármester büszke a városra

Induló projektek Ercsiben

Honda Shadow találkozó

Eötvös Napok
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Herend Környéki Önkormány-
zatok Család és Gyermekjóléti 
Szolgálata épületének felújítása
– Ez az intézményünk 10 környező telepü-
lést fog össze. A központi épület Herenden 
van, ennek a teljes felújítását meg tudtuk 
oldani pályázati forrásból. Az átadás a köz-
elmúltban volt, még apróbb külső munkák 
vannak vissza.

„Városrészeket összekötő kerék-
párút Herenden” Herend - Bánya-
telep között kerékpár és mező-
gazdasági vegyes út kialakítása
– Városunkon is áthalad a Veszprém - Bánd 
- Herend-Bányatalep kerékpárút. A pályá-
zatnak köszönhetően felfestéssel, táblákkal 
jelöljük majd az útvonalat egészen a város-
határig. Van egy körülbelül egy kilométeres 
szakasz – a Rákóczi utcánk -, ahol az utat 
még kerékpározhatóvá kell tennünk, ez 6 
méter széles aszfaltot kap.
– Ehhez a kerékpárútvonalhoz kapcsolódó-
an készül a vegyes út is, mely összeköti a 
központtal a Bányatelep külterületi városré-
szünket. Az itt lévő földút 3 méter szélesen 
aszfaltot kap, így az ott élőknek rossz idő 
esetén sem kell a sarat tiporniuk. Aszfal-
tos úton ők korábban a 8-as főúton, kerülő-
vel tudták megközelíteni a várost, de az új 
gyorsforgalmin erre már nincs lehetőség, 
mert sem gyalog, sem kerékpárral nem sza-
bad ráhajtani. Az út emellett a mezőgazda-
sági gépek, és a kerékpározók számára is 
kulturált közlekedést biztosít majd.
– A város minden lakójának fontos ez az új 
összekötő út, mert ezen az említett külte-
rületen található a szabadidőközpontunk, 
3 horgásztóval, mintegy 5 hektárnyi vízfe-

lülettel. Már most 60-70 horgászház van itt, 
150 fős horgásztagság, illetve a napi hor-
gászjeggyel idelátogató pecások is szívesen 
töltik itt az idejüket. A terület vonzó lehet a 
kerékpáros turizmus számára is.

Leromlott városrészek 
rehabilitációja
– Ugyancsak a Bányatelep felzárkóztatását 
célozza egy hároméves program, melyre 55 
millió forintot nyertünk. Képzett, felsőfokú 
végzettségű szakember is segíteni fogja ezt 
a munkát, az ő irodáját már megnyitottuk 
a területen, és az első – bizakodásra okot 
adó - közösségformáló eseményeken is túl 
vagyunk.
– Ezen a városrészen – a későbbi Majolika-
gyár területén – a 60-as években egy lig-
nitbánya működött, és az ott dolgozóknak 
épültek az itt lévő tömblakások. A társaság 
megszűnésével az ingatlanok az önkor-
mányzat tulajdonába kerültek, az pedig el-
adta azokat a benne élőknek. Mintegy 150 
ember él itt, négy épülettömbben, melyek 
egyikét már felújította egy oda betelepült, 
prosperáló vállalkozás, aki munkát is ad a 
ház lakóinak.
– Ehhez a projekthez tartozik egy infra-
strukturális rész is – ez önállóan nem volt 
megpályázható -, erre 150 millió forintot 
kaptunk, amiből két épületet tudnánk fel-
újítani. A harmadik sajnos kimaradt, mert 
nem tudtak megegyezni, és a megadott ha-
táridőre társasházzá alakulni. Már kezdhet-
nénk a munkákat, de egyelőre nem írtuk alá 
a támogatási szerződést, mert az állam me-
net közben megváltoztatta a pályázati fel-
tételeket. Azt várják tőlünk, hogy bontsuk 
le ezeket az ingatlanokat, és a központban 
alakítsunk ki az ott élőknek új otthonokat. 

Mi ezt nem szeretnénk, ezért megrekla-
máltuk, úgy tudjuk az észrevételeinket el-
fogadták, és most várjuk az újabb döntést. 
Ha sikerrel járunk, megtörténhet a két tömb 
hő- és tetőszigetelése, nyílászárócseréje, és 
kivezetnénk a szennyvízhálózatot is odáig, 
mert jelenleg a majolikagyár szennyvíztisz-
tító telepét használja a négy ingatlan, és az 
ivóvizet is onnan kapják.

Városkapu program
– A Zöld Város projekt keretében 355 millió 
forintból településünknek azt a részét sze-
retnénk felújítani, a város hírnevéhez mél-
tóvá tenni, ahol a gyorsforgalmi útról letér-
ve, megérkeznek hozzánk az ide látogatók, 
illetve ahol eljutnak a mini manufaktúráig. 
Parkosítunk, rendbe tesszük a buszpálya-
udvar épületeit, átépítjük az üzlethelyisé-
geit. A kis dísztavunk mellé a parkban sza-
badtéri színpadot építünk. A nem megfelelő 
látványt nyújtó gázfogadó állomást pedig 
áthelyezzük egy eldugottabb területre, he-
lyére játszótér kerül. Emellett kertészeti be-
ruházások is megvalósulnak.

Ami még döntésre vár
– Két kisebb pályázatot adtunk be, mind-
kettőt Szentgállal közösen. Ahhoz, hogy 
a Veszprém-Szentgál kerékpárút teljes le-
gyen, a Herend-Szentgál szakaszt is ki kell 
jelölni, fel kell festeni. Mindez a meglévő 
útfelület korszerűsítése kapcsán történik 
majd meg, erre 10 millió forintot nyertünk.
- A másik egy közös gépbeszerzési pályázat, 
melyet a külterületi utak felújítására írtak 
ki, erre is 10 millió forint támogatást kap-
tunk. Mindkét projektnél várjuk a támoga-
tási szerződést.

-réz

A Területi Operatív Programok sok település – így Herend – számára is számos előrelépést biztosít a fejlesztésekben. 
Jánszky Lajos László polgármester örömmel számolt be arról, hogy az összes beadott pályázat – egy kivételével – nyertes 
lett.

A Bányatelep külterület megújulhat, és aszfalton is megközelíthető lesz

Nyertes pályázatok Herenden



68. BáNyáSzNaP
Tatabánya - Méltó módon, hagyományaink 
tiszteletét és becsületét őrizve, városszerte fejet 

hajtva és koszorúzva zajlott az idei, 68. Tatabá-
nyai Bányásznap. Sokat köszönhetünk bányász 
elődeinknek, őseinknek, akik belefogtak egy, 
verejtékkel teli nehéz munkába és kitaposták 
számunkra a lehetőségek és virágzó jövő útját, 
amelyért sosem lehetünk elég hálásak.

A NOE őszi tAlálkOzójA
Tata - Mintegy 2500-an gyűltek össze az ország 
minden pontjáról a tatai várudvaron a Nagycsa-

ládosok Országos Egyesülete (NOE) hagyomá-
nyos őszi találkozóján. Megnyitójában Dömötör 
Csaba parlamenti államtitkár kiemelte, hogy a 
családok támogatását a kormány egyik legfon-
tosabb feladatának tartja.

tISztelet a PolgármeSterNeK
Székesfehérvár - Csitáry G. (Gramanetz) 
Emil a Székesfehérvári Hírlap munkatársából 
lett Sára Gyula polgármester jegyzője. Pályája 
tovább ívelt: a város főjegyzője, majd polgár-
mestere, később főispánja lett. Legendás egyé-
niség volt. Az utókor a városért tett önzetlen 
munkáját belvárosi háza falán felállított emlék-
táblával hálálta meg 2018 nyarán.

Díszpolgári címet adományozott a tele-
pülés képviselő-testülete Fakász Tibor 
nyugalmazott történelemtanárnak, va-
lamint posztumusz Krúdy Gyula író-
nak, magyar prózaírás mesterének, aki 
épp 140 évvel ezelőtt született (a díjat 
Krúdy Ádám, az író leszármazottja vet-
te át). Ennek tiszteletére a 2018-as esz-
tendőt Krúdy-emlékévnek nevezte el 
Várpalota önkormányzata, egész évben 
színvonalas programokkal tisztelegnek 
a településhez ezer szállal kötődő író 
emléke, munkássága előtt.
Várpalota városért érdemérmet vehetett 
át Pócsik József, a Bartos iskola igazga-
tója, egyben a várpalotai kulturális élet 
megbecsült szereplője. A Thury-díjat 
idén Nyitrainé Lőrincz Marianna, a 
Faller szakképző pedagógusa, Katona 
Ervinné, a Kölyökvár Tagóvoda vezető-
je és dr. Babics Mária Katalin házior-
vosnak ítélték oda. A Bardócz Endre-ní-
vódíjat Vizl Mária, a Thury gimnázium 
pedagógusa, az Eötvös Pál-nívódíjat 
Mikó Péter, a Várpalotai Bányász SK 
asztalitenisz szakosztályának elnöke, 
míg a Rutsek Pál-nívódíjat Sipos Ernő 
Tamásné, a Ringató Bölcsőde nyugal-
mazott intézményvezetője kapta.
A Waldstein János-nívódíjat Makai 

Ferenc, a Bakonykarszt Zrt. várpalotai 
üzemmérnökségének főmérnöke, a Me-
zei István-nívódíjat pedig Borbás Tamás 
köztisztviselő érdemelte ki. Pap Gyula, 
a Veszprém Megyei Vadászkamara el-
nöke és Müller Lajosné, a Városszépítő 
és –védő Egyesület tagja a város képvi-
selőtestületének emlékérmét vehették 
át a polgármestertől. Közszolgálatáért 
érdemérmet kapott Bartók Judit rendőr 
százados, a Várpalotai Rendőrkapitány-
ság munkatársa, Jó ember-díjat Domján 
Béla, a Magyar Vöröskereszt Veszprém 
megyei szervezetének tagja, Inotáért-
díjat Szili Ferencné, a Magyar Ezüst 
Nyugdíjas Klub vezetője, a Heidrich Pé-
ter-díjat pedig idén két diák, Papp Kata 
és Radnai Viktor vehette át.
A folytatásban a népszerű női hegedűs 
trió, a Princess zenélt a várudvaron, 
majd a Thury téren felállított nagyszín-
padon folytatódtak a kulturális progra-
mok. Fellépett az Ocho Macho, Péterffy 
Lili, Zoltán Erika, a Kozmix, szombaton 
pedig fergeteges utcabálon mulathatott 
a közönség. A színes rendezvény záró-
akkordját a nosztalgia jegyében a het-
venes évek sztárzenekara, az Apostol 
koncertje jelentette.

TO

Kiállításokkal, zenei– és gyermekprogramokkal várták Várpalota lakos-
ságát és a városba látogatókat augusztus utolsó hétvégéjén. A XXXIII. 
Várpalotai Napok megnyitóján Campanari-Talabér Márta polgármester 
az idei városi elismeréseket is átadta a Thury-vár udvarán tartott ren-
dezvényen.

Városi elismeréseket adtak át a Thury-várban

XXXIII. Várpalotai Napok

33

ÖNKORMÁNYZAT



34

ÖNKORMÁNYZAT

– Azt gondolom – mondta a sajtó izzadó képviselőinek Sövényházi 
Balázs polgármester -, hogy már mindenkinek beivódott az emlékezetébe, 
hogy augusztus első szombatján tartjuk a Nemesvámosi Falunapot. Most 
már jó ideje megrendezzük ezen a délelőttön a baráti fogathajtó-versenyt, 
melyre sokan eljönnek a környékről, hogy megméressék magukat. A csapa-
tok készülnek minden évben a főzőversenyre is. 
– A falunapnak immár hagyománya van, az emberek várják, és a gyerekek 
részére is rengeteg programmal készültünk, melyekkel a családok több órát 
is eltölthetnek. Nagy örömünkre szolgált, hogy erdélyi testvértelepülésünk, 
Tusnád delegációját is vendégül láthattuk. Az időpont jelenleg a legmele-
gebb nyári napokra esik, így a nagy hőség miatt azt tervezzük, hogy jövő-
re augusztus második szombatjára tesszük át a falunapot – tette hozzá a 
polgármester.
Két-három óra magasságában, a nagy hőségben, a szervezők még a 
kevés látogató miatt búslakodtak, de estére zsúfolásig megtelt a ren-
dezvénysátor és környéke. Nem is csoda, hiszen igen gazdag volt a 
falunap programja. A gyermekeket kézműves foglalkozások, népi 
játékok, légvár, kicsik szőnyege, arcfestés, lufibohóc, bubi-buli, ál-
latsimogató, lovagoltatás pónilovon, íjászat és sok egyéb játék várta. 
A nap folyamán egyébként két nagyméretű párakapu gondoskodott 
arról, hogy a Patak Parkban lehűthessék magukat a résztvevők.
A színpadi produkciókat a Zirci Fúvósok nyitották, majd a helyi 
Borostyán Népdalkör, a Lencseszemek Asszonykör, valamint a 
Ryssa Club mutatkozott be. A programot Csizmadia Márk, Kol-
lár Dóra, Tejfel Norbert és Balogh Virginia latin táncbemutatója 
színesítette.
A sztárvendégek nem csak a nemesvámosiakat, hanem a veszpré-
mieket, és a környékbeli települések lakóit is idevonzották, de jöttek 
Szombathelyről, Pécsről, azaz a Dunántúl szinte minden tájáról is.
Zoltán Erika és a népszerű disco-soundot hozó Groovehouse csa-
pat megalapozta a hangulatot, és a karcos hangú sztár, Charlie fel-
lépésén már teltház volt a rendezvénysátorban. A kellemes estét a 
Viktória zenekar bulija zárta, és a viszonylagos éjszakai hűvösben 
alig akartak hazamenni a vendégek.
Külön szólni kell azokról, akik a hőségben főzésre vállalkoztak, és 
bográcsos ételeket készítettek. A Barbócz Ildikó, Nagy Gábor és 
Győri Norbert összetételű zsűri Rideg Marci és Bandája Petrovei 
kolbászlevesét találta a legfinomabbnak. Második lett a Slambuc 
csapat, akik nem véletlenül slambust főztek. A harmadik helyen a 
Tettyák csapata vörösboros marhapörköltje végzett. Különdíjat ka-
pott a Vadkárelhárítók csapata Tekeresvölgyi vaddisznó pörkölt 
marhavelővel és erdei gombaválogatással elnevezésű kreációja.
Jövőre újra várják Nemesvámoson a vendégeket a falunapra, de 
amint Sövényházi Balázs mondta, immáron augusztus második 
hétvégéje lesz a rendezvény időpontja.

- horváth-

Augusztus első hétvégéjén perzselt a nap, izzadtságban 
fürödtek azok, akik koradélután kilátogattak a hagyomá-
nyos Nemesvámosi Falunapra. A főzőverseny résztvevői 
ráadásul még rátettek egy lapáttal, hiszen ott égett a tűz 
a bográcsok és egyéb alkalmatosságok alatt. Estére fordul-
ván aztán enyhült a bolond meleg, és sokan előbújtak a 
hűvös lakásokból, hogy kilátogassanak a rendezvényre.

Hőség, főzőverseny és Charlie koncert

Falunap 
Nemesvámoson 
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– Ahogy máskor is, most is a Marosszéki 
Kodály Zoltán gyermekkórus kísérte el 
az útra Böjte Csabát, Csaba testvért – 
mondta Marton Béla Balatonfűzfő 
polgármestere. Majd Böjte Csabától 
idézett: „Aki nem hisz abban, hogy 
mennyi jó ember van, az kezdjen el 
valami jót tenni, és meglátja, milyen 
sokan odaállnak mellé.”

Böjte Csaba elmondta, hogy a cso-
portot kísérő Vera nővér 14 éve vég-
zi munkáját az alapítványban, és ez 
idő alatt létrehoztak egy csodálatos, 
énekkel telített otthont. Hat évvel ez-
előtt beszélgettek arról, hogy jó lenne 
körbeénekelni és - imádkozni a Ba-
latont. Ő is meglepődött, hogy már 
az első alkalommal milyen sokan 
kíváncsiak voltak a gyermekek fellé-
péseire. Közben a szovátai otthonuk 
is elkészült, tehát akár „otthont lehet 
építeni imádságból és énekből”. 
Vera nővér hozzátette, hogy a gyer-
mekeknek minden évben fantaszti-
kus, életre szóló élményt nyújt a Ba-
laton és a segítők önzetlen szeretete, 
amihez foghatót máshol nem lehet 
tapasztalni. A misszió eredménye-
ként pedig Szovátán áll egy gyönyö-
rű ház.

Töltési Erzsébet, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat Balatonalmádi Cso-

port vezetője kiemelte, hogy valóban 
páratlan élmény látni és hallgatni a 
székely népviseletbe öltözött kórust, 
köszönet illet mindenkit, akik önzet-
lenül segítik, támogatják a missziót 
immár több éve. 

Kovács Szilárd, a Balatoni Bob és 
Szabadidőpark ügyvezető igazgató-
ja elmondta, hogy számára megtisz-
teltetés, hogy a sajtótájékoztatónak 
otthont biztosíthat, és a mai napon a 
gyermekek önfeledten szórakozhat-
nak itt a park területén.

A sajtótájékoztató keretén belül ad-
ták át az idei Veszprém megyei bál 
– amelynek ezúttal Várpalota városa 
volt a díszvendége – tombolájából 
befolyt összeget, összesen négy-
százezer forintot, amit Várpalota 
romániai testvérvárosa, Petrozsény 
település Jézus Szíve kápolnájának 
felújítására ajánlották fel. A tanúsí-
tó oklevelet Szász János pápai káp-
lán, kanonok petrozsényi plébános 
vette át Polgárdy Imrétől, a Vesz-
prém megyei közgyűlés elnökétől, 
Campanari Talabér Mártától, Vár-
palota polgármesterétől és Néző 
Lászlótól, a Média Works főszer-
kesztőjétől.

VK

Öt napra Balatonfűzfő látta vendégül a már hagyományszerűen, ha-
todik alkalommal útjára indult Balatoni Csillagösvény Missziós körút 
résztvevőit, Böjte Csaba ferences rendi szerzetes vezetésével – tudtuk 
meg azon a sajtótájékoztatón, amelyet a fűzfői Balatoni Bob és Szabad-
időparkban rendeztek.

Böjte Csaba és gyermekei a Balatonnál

„Otthont lehet építeni 
imádságból és énekből”

KatolIKuS tárSadalmI NaPoK 
Székesfehérvár  - Rangos egyházi program-
sorozatnak adott otthont a belváros szeptember 
7-9-ig. A „Van célunk! Van jövőnk!” szlogent vá-

lasztották mottóul. A katolikus eszme társadal-
mi szerepét igyekeztek a szakmai konferencián 
túl a lakossághoz úgy közel hozni a szervezők, 
hogy hagyományőrző kirakodást, egyházi köny-
vek kiállítását és vásárát rendezték meg a püs-
pöki palota előtt, s mindvégig élőben tudósított 
a Magyar Katolikus Rádió stábja. 

raSovSzKy KrIStófot ÜNNePeltÉK
Veszprém  - A glasgowi úszó Európa-bajnok-
ság legnagyobb szenzációjának mondhatjuk 

Rasovszky Kristóf szereplését, aki mindhá-
rom számában érmet tudott szerezni, méghozzá 
nem is akármilyent, hiszen egy ezüsttel és két 
arannyal térhetett haza. És ha már haza, akkor 
Veszprém! A huszadikai tűzjáték után Kristófot 
ünnepelte a város.

vII. maNgalIca feSztIvál
Székesfehérvár  - Szeptember a koronázó vá-
rosban a gasztronómia hónapja. Ebbe a keretbe 
illeszkedik a hetedszer megrendezett fesztivál, 
mely a mangalicatermesztőket hozza helyzetbe. 
A lakosság minőségi és egészséges húsáruhoz, 
hagyományos húsételekhez jut, sőt az állatkiál-
lításon az „alapanyag” malaccsaládot is meg-
nézheti.
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– Mióta szerették volna ezt az új óvodát?
– Már 2011-ben – a korábbi testület – felvetette 
ennek szükségességét. Nagy huzavona árán 
sikerült csak döntenünk, hogy a régit újítsuk 
fel, vagy újat építsünk, és ha az utóbbi, akkor 
az hol kapjon helyet. 2013-ra jutottunk odáig, 
hogy megterveztettük, 2015-re lettek meg az 
engedélyköteles terveink. Onnantól arra vár-
tunk, hogy legyen olyan pályázat, amelyen 
indulhatunk. A Területi Operatív Program-
ba végre bekerülhetett, nyertünk rá 250 mil-
lió forintot, ami 100%-os fedezetet nyújtott 
volna az eredeti elképzelések szerint. Mire 
azonban eljutottunk a közbeszerzésig, a tel-
jes bekerülési költség 330 millióra rúgott, és 
ez még nem a vége. Az óvoda mellé parko-
ló is kell, no de vele szemben ott az iskola, 
akkor már oda is építsünk egyet, sőt, a régi 
kerítést is cseréljük le, végül ott a vízművek 
létesítménye is, az előtt is tegyük rendbe a 
közterületet! Így kerekedett az összköltség, 
a pályázati forráshoz végül 80 milliót hozzá 
kellett tennünk.

– Ez nem kis összeg. Hogyan tudták megol-
dani a többletfinanszírozást?
– Volt egy elkülönített, évek alatt összespó-
rolt keretünk, melyből már régóta szerettünk 
volna építeni egy raktárépületet, és a köz-
munkásainknak szociális helyiségeket. Eh-
hez nyúltunk hozzá azzal az elgondolással, 
hogy ha a központi költségvetésből kapunk 
némi kiegészítést az óvodapályázathoz, ab-
ból vissza tudjuk tenni a „kölcsönt”. Egyelőre 
azonban nem látjuk, hogy a plusztámogatás-

ra reális esélyünk lenne, de ettől függetlenül 
nem adjuk fel a raktárterveinket. Szükség 
van rá, ezért majd valahogy megoldjuk.
– Ráadásul evés közben jön meg az étvágy, 
már egy kétcsoportos bölcsődét is szeret-
nénk építeni, ami egyébként kötelező felada-
ta az önkormányzatoknak, de ha megfeszü-
lünk, akkor sincs hol létrehoznunk, újat meg 
végképp nem tudunk önerőből építeni. A 
tervek készen vannak, most épp az új csodá-
ra, új pályázati kiírásra várunk.

– Maradjunk még az óvodánál! Mit ad az 
új létesítmény az itt élőknek, főleg az ovi-
soknak?
– A Négy Vándor Óvoda újragondolásának, a 
község központjában, az iskolával szemközt, 
a polgármesteri hivataltól pár lépésre lévő, 
több mint 5000 négyzetméteres beépítetlen, 
füves terület adott otthont. A száz férőhelyes, 
két átriumos óvoda modern és egészséges 
helyszínt biztosít az emberpalánták nevelé-
séhez, oktatásához. Az épületben 4 – egyen-
ként 25 gyermeket befogadó – csoportszoba, 
valamint az üzemeltetéshez tartozó helyisé-
geken felül, tágas tornaterem, fejlesztő szo-
ba, orvosi szoba, zsibongó, könyvtár, étkező 
és fedett-nyitott terasz került kialakításra. 
Mindezek lehetővé teszik az európai színvo-
nalú, speciális és integrált nevelést biztosító 
óvodai gondozást és nevelést. Az épülethez 
kapcsolódóan egy játszóudvar is megvaló-
sul, mely a gyermekek szabadtérben történő 
minőségi időtöltéséhez biztosít megfelelő 
környezetet. Az új létesítmény a mai kor el-

várásainak, a hatósági előírásoknak egyaránt 
megfelel, teljes egészében akadálymentes. 
Az elegendő számú parkoló megépülésével a 
közlekedés, a gyermekek óvodába szállítása 
szintén biztonságosabbá válik. Szeptember-
ben már itt tölthetik mindennapjaikat tele-
pülésünk apró lakói.

– Százfős óvoda, tervbe vett bölcsőde – 
mindez arra utal, hogy az emberek szeret-
nek Baracson lakni. Mitől lehet vonzó itt 
az élet?
– Házainak köszönhetően a csodaszép Du-
na-part ma még külterület ugyan, de nem an-
nak látszik. A templomosi rész az Ősbaracs, 
az új, már megtervezett falu az apátszállási 
rész, ahol az önkormányzati hivatal is van, 
ez a központunk. Egyfajta hármasság jel-
lemzi tehát a településszerkezetünket, ter-
mészetesen minimum háromféle érdekkel, 
elképzelésekkel. Ehhez még további három 
külterület is hozzátartozik, ahová egyre 
többen költöznek ki, néhol már utcanevek is 
vannak.
– Dunaújváros közúton percekre van tőlünk, 
hozzánk tartozik a Kisapostagi, hivatalos 
nevén Dunaújvárosi Repülőtér, amire építve 
szeretnénk majd a helyi turizmus vérkerin-
gésébe is bekapcsolódni. Látnivalónk egy-
előre nincs – a kastélyunkat elbontották -, de 
az egykori római kori limes egyik tábora a 
lábunk alatt van. Ha a limes a világörökségi 
rangot megkapja, az új perspektívát adhat az 
elképzeléseinknek.

-napsugár 

A Duna-mentén, Dunaújvároshoz közel fekvő kistelepülésen, Baracson a Négy Vándor Óvoda évek óta küzdött a meg-
növekedett gyermeklétszámmal. Az önkormányzat, úgy döntött, a „Foglalkoztatás és életminőség javítása családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázati felhívást kihasználva egy teljesen új, 
korszerű s minden óvodáskorú gyermeket befogadni képes óvodát épít. Ott jártunkkor – még a nyitás előtt - személyesen 
is meggyőződhettünk arról, Várai Róbert polgármester kíséretében, hogy az apróságokat csodás, megújult világ várja 
szeptembertől.

Baracson szeptember elején megnyitotta kapuit az új százfős óvoda

A „Négy vándor” új otthonba költözik
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Veszprém aranya az európai virágversenyen
Arany minősítéssel tért haza Írországból, az Entente Florale Europe díjkiosztójáról 
a veszprémi küldöttség. Porga Gyula polgármester elmondta, hogy Magyarorszá-
got Veszprém mellett Lajoskomárom képviselte az európai megmérettetésen. Vesz-
prém arany, Lajoskomárom ezüst minősítést kapott a nemzetközi zsűritől, amely 
nem rangsort állított fel, hanem arany, ezüst és bronz minősítéseket adott át. Az 
idei mezőny erősségét jelzi, hogy a zsűri csak arany és ezüst minősítéseket adott. 
Ezek mellett különdíjakat is osztottak: Veszprém a Kolostorok és kertek programmal 
nevezett, és el is nyerte a városi közterület-megújítás különdíját.

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

Által-ér völgye
Október hatodikán immár 23. alkalom-
mal kerül sor az Által-ér Tatától Duna-
almásig tartó szakaszán a Mikovinyi Sá-
muel Emléktúrára, amely a Kék Szalag 
balatoni vitorlásverseny után a második 
legnagyobb vizes tömegsportrendezvény 
hazánkban. 

Cikkünk a 43. oldalon

Rácalmás
Budapesttől mindössze egy órára, vidé-
ki nyugalom, wellness részleg és igazi 
gasztroélmény várja a vendégeket Rác-
almáson, a négycsillagos Jankovich-kúria 
Wellness Hotelben, melynek új vezetőjé-
vel, Szabó Attilával a Rácalmási Tök-
fesztivál kapcsán beszélgettünk céljaikról, 
programjaikról.

Cikkünk az 45. oldalon

„Örömmel támogatjuk a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány munkáját, hiszen az közvetle-
nül segíti a beteg gyermekeket és a vállalatunknak is otthont adó régió és városok, Tatabá-
nya és Környe gyermekeket nevelő családjait.”

topolcsik melinda
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– Jogásznak tanult, hogy kötött ki mégis a 
színház világában? 
– Tekervényes úton, amiről ma már úgy 
gondolom, hogy szükségszerű, már-már 
sorsszerű volt. Valószínűleg mindez a sze-
mélyiségem lassú fejlődéséből eredeztethe-
tő. Későn érő gyerek voltam, és későn érő 
emberré lettem. Velem valahogy minden 
később történt. A tanulás is sokáig tartott, 28 
évesen kerültem ki az iskolapadból. 40 éve-
sen házasodtam, 45 voltam, amikor az első 
gyerekeim – mert, hogy ikrek – megszü-
lettek. Álmodozó, gondolkodó, megfigyelő 
típus voltam egész életemben, önmagamat 
épp úgy megfigyeltem, ahogy a körülöt-
tem lévő világot. Kerestem a helyem, és 18 
évesen még nem találtam. A jogi egyetem 
elsősorban az időnyerést szolgálta. De ezzel 
a határozatlansággal nem voltam egyedül 
az ELTE jogi karán, sok fura figura járt oda: 
Báron György filmesztéta, Miháncsik Zsófia 
rádiós riporter, Rangos Katalin médiasze-
mélyiség, Vámos Miklós író, Demszky Gá-
bor politikus, hogy csak az évfolyamtársa-
im közül említsek néhányat. Egyikből sem 
lett jogász. Érdekes, izgalmas évfolyam volt, 
akiket például nemzetközi jogra az Ameri-
kából frissen hazaérkezett professzor, Mádl 
Ferenc oktatott.
– Az egyetemi éveim alatt volt egy amatőr – 
amit ma inkább alternatívnak mondanánk 

– színházi csoportunk, a Brobo, melynek 
munkájába intenzíven bekapcsolódtam, 
arra azonban – ha őszinte akarok lenni – 
semmi esélyét nem láttam, hogy én ezzel 
a léttel, ezzel a kifejezésformával valami 
számottevőt csinálhatnék az életemben. 
Mindez egy csapásra megváltozott, ami-
kor megtudtam, hogy a Színház és Film-
művészeti Főiskola színházrendező szakot 
hirdet, amit akkoriban csak 4-5 évenként 
indítottak. Derült égből jött villámcsapás-
ként éltem meg mindezt. Éreztem, hogy 
meg kell próbálnom, mert az a fajta szín-
házi vonzódás, azzal az életismerettel, amit 
az egyetemi éveim alatt fölszedtem, talán 
itt tud kiteljesedni, gyümölcsözni. És ez így 
is volt. Fölvettek. A művelődési miniszter 
különleges engedélyével két nappali felső-
oktatási tagozatra járhattam egyszerre. Így 
tisztességgel befejezhettem a jogi egyete-
met, és megkezdhettem tanulmányaimat a 
színművészetin. Hamar ráéreztem, hogy jól 
döntöttem, ez az igazi pályám, erre vágy-
tam egész életemben. Visszanézve, nem is 
nagyon értem, hogy lehettem ennyire vak, 
hogy nem láttam mindezt már az elején. 
– A jogi egyetemen eltöltött évek egyálta-
lán nem voltak haszontalanok.  Egyrészt 
a társadalomra való nyitottság egy olyan 
tudásanyagot adott, ami valószínűleg el-
került volna, ha csupán egy filoszorientált 

kultúrfigura maradok. Másrészt évekkel 
később a jogi képzettségnek színházvezető-
ként is hasznát vettem. A munkajog, a pol-
gári jog, szerzői jog a napi munkám része 
volt.
– Szerencsés vagyok tehát, hogy egy olyan 
vargabetűvel értem egyenesbe, ami egy-
általán nem volt fölösleges kitérő. Ha ma 
megkérdeznék, mit csinálnék másképp az 
életemben, a válaszom az lenne: semmit. 
A mindennapi nyűg ellenére én alapvetően 
egy végtelenül boldog embernek élem meg 
önmagamat, aki sokat kapott az élettől. De 
talán még fontosabb az, hogy azon kevesek 
közé tartozom, akik abból élnek, amit sze-
retnek csinálni. Ha valakinek megadatik, 
hogy a szenvedélye egyben a hivatása is 
legyen, és ebből fenn is tudja tartani az eg-
zisztenciáját, akkor igazán szerencsés. Ez az 
igazi lottó ötös.

– Sok színházban vállalt feladatot pálya-
futása során, de javarészt vidéken. Mitől 
ez a vidéki vonzódás?
– Pesti gyerek vagyok, minden a főváros-
hoz kötött: család, iskola, barátok. Ez ad-
dig tartott, amíg el nem kezdtem rendezni. 
Onnantól kezdve Pesten voltam vendég. 
Sok színházban rendeztem – Víg – állan-
dó társulati tagja voltam négy évig -, Pesti, 
Nemzeti, Operaház -, de mégis jobban ott-

Szikora János jogászdoktor, színházigazgató, rendező, Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a székesfehérvári Vörösmar-
ty Színház igazgatója a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át Gulyás Gergelytől, a Miniszterelnökséget vezető mi-
nisztertől Szent István ünnepén, augusztus 20-án. Keresve sem találtam volna jobb apropót, hogy sajátos, értékteremtő 
szemüvegünkön keresztül mutathassam meg önöknek az embert, a gondolkodót, az alkotót, Szikora Jánost. 

Magas állami kitüntetésben részesült Szikora János

Vargabetűvel értem egyenesbe



dINNyÉSI cSIPKecSodáK
Dinnyés – A Hagyományőrző és Turisztikai 
Központ igazi ínyencséggel várta nyáron a ké-

zimunkázás iránt érdeklődőket. Egy szobabelső 
falát és berendezési tárgyait díszítették varrt és 
vert csipkecsodákkal. Mi a kettő közt a különb-
ség? A fehér len fonal a varrott csipke anyaga, s 
ezt tűvel az ujjuk közt öltik az asszonyok. A klöp-
linek is nevezett vert technikához több szál kell.

SzeNteSSy láSzló 80 ÉveS
Tata – A tatai, neszmélyi, esztergomi kötődé-
sű grafikus művész, tanár, humanista barátunk, 
Szentessy László immár 80 éves lett. Az An-
gyalok és Tündérek Galéria is alkalmat terem-
tett a vele való ismerkedéshez, ezért megkérte 
a mestert, hogy mutassa meg az ismeretlenebb 

arcát is a nagyérdeműnek, amihez egy szép és 
bensőséges megnyitót is  szervezett 

Öt évEs A szőNyi tájház
Komárom-Szőny – A régmúltba kalauzol Sző-
nyeg Artúr tájháza. A gyűjtött tárgyak közt ga-
rantált az időutazás. Számos emlék az 1800-as 
évekből való. Komárom-Szőnyben a fogadtatás 
szívélyes, így gyorsan tágra nyílik a kapu, és 
máris az udvarban található régi kisházban ta-
láljuk magunkat. A fehérre meszelt falakon egy-
kori kerti szerszámok, amelyekkel nagyapáink, 
dédapáink gondozták a vetést.
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hon éreztem magam vidéken. Engem 
mindig is vonzott a sokszínűség, és 
vidéken sokféle dolgot lehet csinál-
ni. Budapesten – attól függően melyik 
színházban van épp az ember –, csak 
egyfélét, amire ott szakosodtak. Vidé-
ken csinálhatok zenés, kosztümös da-
rabot, komédiát, stúdióban izgalmas 
kortárs előadásokat rendezhetek, és 
mindezt egy helyen.

– Székesfehérváron először vállal 
funkciót. Miért választotta épp a Vö-
rösmartyt?
– Ez a város eddig valamiért kimaradt 
az életemből. Fura sorsszerűségek ve-
zettek ide. Volt egy fantasztikus székes-
fehérvári születésű tanárom, aki sajnos 
már nem él. Jávor Ottónak hívták, ő volt 
az irodalomtanárom a gimnáziumban. 
Jóval több volt, mint irodalomtanár. 
Szellemi mentorom volt, abban a na-
gyon képlékeny időszakban, ami egy 
kamasz fiatalembert jellemez. Végtelen 
bölcsességgel és érzékenységgel adott 
tanácsokat az életben, az olvasmánya-
imban. Olvasta a verseimet, később el-
járt a rendezéseimre. Hallatlanul sokat 
köszönhetek neki. Halála után teret ne-
veztek el róla Székesfehérváron, és ez a 
tér pont a színházzal szemben van. A 
tér névadó ünnepségén tiszteletét tette 
az egykori osztályunk képviseletében 
egy kis csapat hajdani diák – mert nem 
csak mi szerettük őt, de mi is a kedvenc 
osztálya voltunk. Én nem lehetem ott, 
mert élet-halál harcot vívva, épp kó-
mában feküdtem egy fertőző agyhár-
tyagyulladás miatt. Nem sok esélyem 
volt a túlélésre. Az osztálytársaim, ab-
ban bízva, hogy mégiscsak felépülök, 
hoztak nekem a kórházba egy kis kö-
vet, amire ráírták: „Székesfehérvár”. A 
dátum már elmosódott.
– Felépültem, és a követ az íróaszta-
lomra tettem, hogy emlékeztessen erre 
a szép gesztusra. Ott volt, ott figyelt ez 
a kő éveken keresztül. Eltelt 4-5 év. A 
budapesti Új Színházban, ahol művé-
szeti vezető voltam, igazgatóváltás tör-
tént, és én tudtam, hogy nekem ott nem 
lesz maradásom. Kerestem a helyemet, 
szabadúszó lettem, és nem tudtam, 
mitévő legyek. Akkor a színház gaz-
dasági ügyintézője megkérdezte, miért 
nem pályázom meg Székesfehérvárt. 
Én úgy tudtam, ott már rég eldőlt kié 
az igazgatói poszt, de, mint kiderült, 
érvénytelenítették a döntést, és újra 
kiírták a pályázatot. Hazamentem, rá-
néztem erre a kőre, ami évek óta üzen 
nekem, talán itt lenne az ideje mindezt 
komolyan venni! Így történt, hogy el-
kezdtem ezzel a pályázattal komolyan 
foglalkozni. Lehet, ha ez a kő nincs az 
asztalomon, mindez nem történik meg.

– A sokszínűségét a munkássága is 
visszaigazolja: színház, saját dara-
bok, filmezés, opera az Erkelben – me-
sélne kicsit ezekről is?
– A sokféleséghez való ösztönös von-
zódásom valóban tükröződik abban, 
hogy a színház mellett a film, a szín-
házon belül, a próza mellett az opera 
is nagyon intenzíven jelen volt és jelen 
van az életemben. A filmezést eleinte 
kalandként fogtam fel, főiskolásként 
sok vizsgafilmben szerepeltem színész-
ként, amit nagyon élveztem. Bekerülve 
a filmezés világába, nagyon is vonzott. 
Ennek is köszönhető, hogy számos te-
levíziós filmet és -játékot rendeztem. 
Ezekre jó szívvel emlékszem vissza, és 
nagyon fontosak az életemben.
– Később – mivel azt láttam, hogy a 
rendezők életének és energiájának túl-
nyomó többségét az vitte el, hogyan 
vadásszon pénzt a filmjeire, feladtam a 
filmes karriert. Az énképembe egysze-
rűen nem fért bele, hogy saját magamat 
menedzseljem pénzért.
– Mivel jellemzően képekben látok, a 
kép, mint kifejezőeszköz, továbbra is 
bennem élt, így ez a filmszerű látás-
mód továbbra is elkísér, tetten érhető a 
darabjaimban is. Sokszor úgy is tekin-
tek ezekre, mint színpadi filmekre. A 
legutóbbi munkám a „Kafka a tenger-
parton” például kifejezetten egy ilyen 
színpadi film lett. De ezt nem csak én 
mondom, mások, külső szemmel ösz-
tönösen is megérzik.
– Az énem másik része zenés. Ez is 
emberi kapcsolatokhoz köthető. Pró-
zai rendezőként végeztem ugyanis a 
főiskolán, azonban a mi osztályvezető 
tanárunk – Békés András – nem pró-
zai rendező volt, hanem az Operaház 
főrendezőjeként dolgozott. Egész életé-
ben szeretett volna prózai rendezőket 
is tanítani, és ez éppen akkor adatott 
meg neki, amikor én oda jártam. Az 
operaházi kötődésnek köszönhető, 
hogy fantasztikus tanáraim voltak, 
olyanok, mint például Nádasdy Kál-
mán, a magyar operarendezés, opera-
pedagógia és rendezőpedagógia nagy 
alakja, vagy például Petrovics Emil, a 
zenetörténet egyik kiemelkedő alakja. 
Alapvetően nekik köszönhetem, hogy 
elkezdett az opera és a zenés színház 
világa érdekelni. 
– Petrovics Emillel mindvégig jó barát-
ságot ápoltam, mire befejeztem a főis-
kolát, ő az Operaház főzeneigazgatója 
lett, és ebben a státuszában hívott meg 
életem első opera rendezésére. Ez volt 
Richard Strauss Salome-ja, épp 30 év-
vel ezelőtt. Most temettük el - nyáron 
játszottuk utoljára a Margit-
szigeti Szabadtéri Színpadon 
- ezt a darabot, mely 30 évig 

F
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szerepelt az Operaház műsorán. Ez tehát a 
története az én szorosan vett prózai rende-
zői attitűdöm oldalirányú kilengéseinek.

– Egy vidéki városban szerteágazóak az 
igények is. Hogyan tükröződnek vissza 
ezek az ön színházában?  
– Elég hamar szembesül azzal az ember, 
hogy minden vidéki színháznak van egy 
bérletstruktúrája, ami rendszerint leképezi 
a nézői elvárásokat, vagy épp beidegződé-
seket, melyek aztán egy színházat körbe-
vesznek. Székesfehérváron - számomra nem 
túl kedvező módon – a színházlátogatók 
másfajta színházra vannak trenírozva. Év-
tizedeken keresztül itt egy rendkívül nép-
szerű, magas színvonalú zenés színjátszás 
működött. Mi ezzel szemben egy prózai 
színjátszást, az irodalmi értékekre koncent-
rált színházat szerettünk volna megvalósí-
tani, mert ilyen rendezők vagyunk. Azért a 
többes szám, mert Bagó Bertalant, Hargitai 
Ivánt, Horváth Csabát, a színház művésze-
ti vezetésének tagjait soroltam most, akik 
egyben a színházunk rendezőgárdája. Tehát 
a mi rendezői beállítódásunk alapvetően 
különbözött attól a színházi elvárástól, ami 
a székesfehérvári színházat jellemezte előt-
tünk. Nagy kérdés volt, hogy ezen lehet-e 
változtatni. Tulajdonképpen a mi ittlétünk, 
itt maradásunk forgott kockán. Ma már 
úgy látom, hogy igen is sikerült nagyon sok 
embert megszólítanunk, olyanokat, akik 
korábban nem jártak színházba. Persze vol-
tak olyanok is, akik csalódtak ebben, mert 
máshoz szoktak, és nem voltak kíváncsiak 
arra, ami itt történik. De az emberek túlnyo-
mó többsége mégis csak nyitottá vált erre a 
típusú színházra. És ami számomra a legna-
gyobb személyes elégtétel, hogy egyre töb-
ben, és évről évre egyre növekvő számban 
jönnek olyanok, akiknek korábban nem volt 
bérletük, vagy egyáltalán nem jártak szín-
házba.
– A másik érdekes vonás: elmesélték nekem, 
mondták, vegyem számításba, hogy egy 
magára valamit adó székesfehérvári polgár, 
ha jó színházat akart látni, akkor felutazik 
a fővárosba. Ott válogathat a jobbnál jobb 
színházakban. Ma már – szerénytelenség 
nélkül mondhatom – nem érdemes beülni 
az autóba, és a budapesti csúcsforgalomban 
tülekedni egy jó színházért. Jó színházat, 

ha nem jobbat láthat Székesfehérváron. A 
társulatunk is az egyik legjobb az ország-
ban. Ezt ma már sokan felismerik. Ahogy 
boldogan vállalja magának minden szé-
kesfehérvári a VIDEOTON-t, ugyan úgy 
magukénak érzik a színházukat is, tudják, 
az ő színházuk az egész országban jegyzett 
és megbecsült színházi műhely. E mögött 
persze rengeteg munka van, és nagyon sok 
tehetséges ember, hiszen éppen ezzel értük 
el azt, amit elértünk.

– Hogyan élte meg a kitüntetését? 
– Arról sem tudtam, hogy felterjesztettek. 
Amikor májusban megkaptam az értesítő 
levelet, őszintén meglepett, és természete-
sen nagyon örültem. Mindig jól esik, ha az 
ember pozitív visszajelzést kap arra, hogy 
amit csinál, az másoknak is fontos. Az em-
berben sok kétely van az alkotói pályán. 
Kell az, amit én csinálok? Jól csinálom, amit 
csinálok?  Ezek a típusú kitüntetések ponto-
san ezekre a kételyekre adnak választ, meg-
erősítés. Ennél többet nem is nagyon lehet 
kívánni.

– A Közép-Dunántúlon mennyire jellemző, 
hogy együtt dolgozik több színház? 
– Nem mondanám, hogy bevett gyakorlat, 
sőt! Pedig kézenfekvő a gondolat, hiszen 
itt vannak a színházak egymástól kőhají-
tásnyira. Veszprém, Komárom, Tatabánya 
közel vannak egymáshoz, mégis, ha meg-
próbálkozunk egy koprodukcióval, akkor 
az olyan bonyolult, hogy az a hétköznapok 
logisztikájában jelentkező pokoli mennyi-
ségű plusz feladatot jelent. Mindig hang-
súlyozzuk, hogy dolgozzunk együtt, de, ha 
néha-néha tető alá is jön egy ilyen együtt-
működés, utána nem nagyon kíván az em-
ber még egyet.
– Ettől még képesek vagyunk együtt gon-
dolkodni, és ezt meg is tesszük, de a napi 
életben ez a fajta együttműködés sokkal in-
kább az emberi kapcsolatok tartásában me-
rül ki. Ismerjük egymás előadásait, járunk 
egymás színházába, vagy adott esetben 
vendégjátékként meghívjuk egymás darab-
jait. Ez a fajta kapcsolattartás működik. Egy 
mélyebb és magasabb rendű kapcsolattar-
tás, egy közös produkció valahogy nem bír 
megszületni.

– Ősbemutatók egész sora következik a 
Vörösmartyban. Kaphatnánk egy kis íze-
lítőt ezekből?
– Éppen próbáljuk, és számomra ez az egyik 
legkedvesebb, Sobor Antal: Perelj, Uram! 
című darabját. A véletlenek sorozatának 
köszönhető, hogy ezt a helytörténeti szem-
pontból is értékes darabot színre vihetjük.
– Két évvel ezelőtt meghívtak Csákvárra 
a Magyar Kultúra Napjára, hogy mint az 
Ember tragédiája rendezője, mondjak pár 
mondatot. Emlékszem, hogy egy nagyon 
barátságtalan, meglehetősen hűvös, tipi-
kus szocreál művház dísztermében ültünk, 
nagykabátban, és a polgármester kedvesen 
szabadkozott a mostoha körülmények mi-
att, de örömmel mesélte, hogy rövidesen 
gyönyörű, új művelődési házuk lesz. – „Mi-
lyen jó lenne, ha majd a székesfehérvári 
színház nyitná meg” – mondta. Én ezt eltet-
tem az agyamban, és meg is ígértem, hogy 
számíthat ránk.
– Tavaly kaptam Román Károly özvegyé-
től egy küldeményt - Román Károly Sobor 
Antalnak volt tanár-író barátja és kortársa 
– azzal, hogy a férje meghalt, és az íróasz-
talában találta ezt a géppel írt példányt. 
Elküldi nekem, mint színházigazgatónak, 
hátha látok benne fantáziát. Belelapoztam, 
és őszintén szólva nem tudtam letenni. Az 
meg aztán különösen szíven ütött, hogy 
Csákberény és Nagyigmánd települése-
ken lejátszódott valódi 19. századi tragédi-
át feldolgozó színdarabról volt szó. Akkor 
hirtelen minden összeállt bennem: itt van 
egy történet két ártatlanul kivégzett papról, 
1849-ből, akik itt laktak Csákberényben, és 
Nagyigmándon lőtték agyon őket -, Csákvá-
ron meg épül egy új művelődési ház, amely 
vár minket egy méltó nyitóelőadással. Fel-
hívtam a polgármestert, hogy mit szólna, ha 
az új intézményüket a csákberényi papok 
történetével nyitnánk meg. A polgármester 
történetesen történelem tanár, jól ismer-
te ezeknek az embereknek a történetét, és 
lelkesen igent mondott. Megszületik ez az 
ősbemutató októberben, és az új művelődési 
ház – jövő év tavaszán - ezzel a színdarabbal 
nyit. Mi ez, ha nem csoda?

Cseh Teréz   

Sobor Antal: Perelj, Uram! - 
folynak a próbák



FrANciA AggAstyáN gázOltA hAlálrA 
Mór - Saját kezűleg gyártott szekerével járta a 
világot a móri születésű Gecse Balázs Gergő, 
aki négy szarvasmarhája, és kutyája kíséretében 
bandukolt az országúton. A vándorló mesemon-
dót egy 90 éves férfi, akit állítólag elvakított a 
nap, halálra gázolta Franciaországban.

64 törtÉNelmI vármegye földje
Székesfehérvár - A megújult Országzászló tér 
emlékművének talapzatát a 64 történelmi vár-
megye címere díszíti. Ám a június 4-én felava-
tott alkotáshoz az a kuriózum is kapcsolódik, 
hogy mindegyik vármegye fölszentelt földjéből 
kerüljön ide egy maréknyi. Vidermann Csaba, 
a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének kapi-

tánya nemcsak megálmodta ezt 2011-ben, de 
meg is szervezte az ereklyék ide jutását.  
 

juBIleumI játÉK a várrÉteN
Várgesztes - Tizedik alkalommal rendezték 
meg Várgesztesen a Lovagi Játékokat, ami so-
kak szerint az utóbbi évek egyik legjobban szer-
vezett és lebonyolított rendezvénye volt, amit bi-
zonyít az a közel kétezer résztvevő, akik többek 
között Tatabányáról, Oroszlányból, Környéről, 
Vértessomlóról és Szákszendről érkeztek az ese-
ményre.
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A Bridgestone számára fontos a sport 
és az egészség, ezért a vállalat janu-
árban indította el B-Olympic elneve-
zésű dolgozói egészségmegőrző és 
prevenciós programját. A program 
keretében a vállalat világszerte arra 
ösztönözte munkatársait, hogy moz-
gással; sétával, futással, biciklizés-
sel, úszással és bármilyen más sport-
tevékenységgel tegyenek aktívan 
az egészségükért, és a megtett kilo-
métereket töltsék fel egy rendszer-
be. 2018 első felében a Bridgestone 
európai dolgozói több mint 1 millió 
kilométert tettek meg sportolással. 
Ezzel a távolsággal 25-ször kerülhet-
ték volna meg a Földet, vagy lefut-
hattak volna közel 23.700 maratont 
is. A nemzetközi eredményekhez a 
Bridgestone 30 magyar munkatársa 
is hozzájárult, akik összesen több 
mint 10.000 kilométert tettek meg.
A megtett kilométerek után a vál-
lalat szerte a világon karitatív és 
non-profit szervezeteknek ajánl fel 
támogatást. Magyarországon ezt a 
Piros Orr Bohócdoktorok Alapít-
vány kapta, amelynek a munkáját 

az abroncsgyártó 1,5 millió forinttal, 
azaz minden megtett kilométer után 
szimbolikusan 150 forinttal segíti. A 
támogatással az alapítvány két bo-
hócdoktora a tatabányai Szent Borbá-
la Kórház gyermekosztályán króni-
kus betegségekkel küzdő, és baleset 
miatt kezelt több száz kisgyermeket 
nevettetnek majd meg.
„Örömmel támogatjuk a Piros Orr 
Bohócdoktorok Alapítvány munká-
ját, hiszen az közvetlenül segíti a beteg 
gyermekeket és a vállalatunknak is ott-
hont adó régió és városok, Tatabánya és 
Környe gyermekeket nevelő családja-
it.” – mondta Topolcsik Melinda, a 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 
ügyvezető igazgatója. „Nincs fonto-
sabb dolog az életben, mint gyermekeink 
mosolya, ha pedig a gyermekünk beteg, 
akkor ez a mosoly még inkább felértékelő-
dik. Örülök annak, hogy e nemes feladat 
teljesítésében úgy segíthetjük a bohóc-
doktorokat, hogy közben dolgozóinkat is 
aktív és egészséges életmódra ösztönöz-
zük” – tette hozzá.

veér

A nevetés és a jókedv gyógyít, ezért a Bridgestone 1.500.000 forintot 
adományozott a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítványnak a munkatársai 
által a B-Olympic egészségprogramban sétával, futással, úszással, ke-
rékpározással vagy más sporttevékenységgel megtett több mint 10.000 
km után. Az alapítvány bohócdoktorai, dr. Spuri és dr. Nyulánka a támo-
gatással a tatabányai Szent Borbála Kórház gyermekosztályán krónikus 
betegségekkel küzdő, és baleset miatt kezelt gyermekek arcára csalnak 
majd mosolyt, derűt és nevetést.

Adományozott a Bridgestone

1,5 millió 
a bohócdoktoroknak
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A német Helloween zenekar Pumpkins 
United turnéjával érkezett, melynek külön-
legessége, hogy mindkét korábbi énekesük 
– Michael Kiske és Kai Hansen – csatlako-
zott Andi Deris-hez a színpadon. Nem volt 
meglepő, hogy a közönség kétszer is visz-
szatapsolta őket, amiért a jutalom rengeteg 
narancs-fehér konfetti és kb. 15 db nagy, na-
rancs, Helloween logós ballon volt. Megérte 
10 évet várni a fehérvári visszatérésükre!

Az Ákos koncertet (és a vele egyidejű szabad-
téri koncerteket/programokat) sajnos elmosta 
a vihar, cserébe nagyon barátságos és jó han-
gulatú este bontakozott ki a Hammor World 
csarnokban. 

DJ Bobo adta az idei FEZEN talán legkedve-
sebb koncertjét. Az a jókedv és pozitivizmus, 

ami az egész produkciót áthatotta, legalább 
egy hétnyi dopaminnal látta el az embereket.

Pitbull helyett a rendezőknek rekordidő alatt 
sikerült Flo Rida-t leszervezniük a megüre-
sedett koncert helyre. Bámulatos, hogy az 
egyik A listás sztár helyett csupán pár nap 
alatt szereztek egy másik A listás előadót. A 
koncert kiváltképp azért volt érdekes, mert 
azt hinné az ember, hogy egy hip-hop és rap 
koncert csupa káromkodásból és „keményke-
désből” fog állni. Ehelyett Flo Rida felkérte a 
hölgyeket a színpadra táncolni, majd virágo-
kat is osztogatott nekik. Az egyedüli negatí-
vum csupán a nyelvi akadály volt előadó és 
hallgatóság között. Sajnos a magyar közön-
ségnek van még mit dolgoznia az angolján, 
hogy jobb koncertélményhez jusson.

Kicsit biztosan belejátszik a megszokás is, 
de az idén úgy éreztük, letisztultabb volt a 
fesztivál az előző évekhez képest. Mintha 
minden jobban a helyén lett volna, nem volt 
fölösleges zenélő szökőkút, mindenkinek ju-
tott elég mosdó, még a nagy koncertek után 
se láttunk kígyózó sorokat, legfeljebb a büfék 
előtt, de azoknál sem kellett sokat várni. Min-
dig meg lehetett oldani, hogy az embernek 
ne kelljen egy sörért és egy harapnivalóért fél 
órás kört mennie. Márpedig, ha van sör, kaja 
és jó zene, akkor nagy baj már nem lehet.

Idén ezzel „kiharangozzuk” a fesztiválsze-
zont, jövőre pedig ismét jelentkezünk beha-
rangozónkkal!

Dr. Göde Andrea - Nagy Péter

Egy fesztivál szervezőit annál kevésbé érheti nagyobb baj, mint az utolsó héten bejelentett visszamondás. Nos, a székes-
fehérvári FEZEN pont így indult. Ám Kovács Antal és csapata kicsit sem esett kétségbe. Végül is a 21 év alatt történtek 
már váratlan helyzetek… Szó mi szó, ezt is megoldották pár nap alatt, és máris düböröghettek a koncertek július 25-28 
között!

FEZEN 2018 

A letisztult fesztivál
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– Az október első szombatja immár hagyományos 
időpont, nem is hirdetjük sehol, mert ez alatt a 23 
év alatt olyan népszerűségnek örvendett, hogy 
híre gyakorlatilag szájról szájra terjed. Az ötlet 
egyébként 24 évre nyúlik vissza. Az első túra öt-
lete három almásfüzitői nyugdíjas timföldgyári 
mérnökben fogant meg: Mikovinyi Sámuelnek, a 
jeles matematikusnak, mérnöknek, földmérőnek, 
tanárnak, a magyar térképészet megalapítójá-
nak mégiscsak valamilyen emléket kéne állítani. 
Kaptay György és társai a vízi sport nagy sze-
relmesei voltak, és legelőször egy túrakenuval 
eveztek le az Által-éren.

Ercsey Áronék akkoriban alakították fris-
sen a Révalmási Tutajos Vizisport Egyesü-
letet, és a találkozás elkerülhetetlen volt. Az 
ötletgazdák tudták, hogy a fiatalok lelkesek, 
és rávehetők mindenfélére, így második 
alkalommal már 25-30-an indultak túra-
kenukkal. Akkor még úgy kell elképzelni 
az Által-ér alvízi szakaszát - a tótól le Du-
naalmásig -, mint egy dzsungelt. Legalább 
hússzor ki kellett emelni a kenut és arrébb 
vinni vagy 50 métert, az bizony nem kis tel-
jesítmény volt.

– Óriás fák bedőlve a mederbe, elhanyagolva, de 
csodálatos varázsa volt az egésznek. Ezután mi 
is kezdtük terjeszteni a többi vízi sportos – ta-

tai, esztergomi, süttői – barátaink között, hogy 
ez egy nagyon érdekes élmény. Azért október 
első hétvégéje az időpont, mert akkor kezdődik 
mindig az Öreg–tó leengedése, a meder feltelik 
vízzel, így könnyebben hajózható. Harmadszorra 
már 50-60-an voltunk, aztán elértük a 100-at, 
és így kúszott fel a létszám évről-évre. Most már 
hosszú évek óta – főleg, mióta a szabályozás és a 
meder rendbetétele megtörtént a teljes alvízi sza-
kaszon - 700-900 fő a résztvevők száma. Két éve 
elkészült a kerékpárút ottani szakasza, ami gya-
korlatilag majdnem végigkíséri az Által-eret. Így 
aztán még legalább ezren kísérik gyalog, vagy 
biciklin a mezőnyt. Óriási szórakozás mindenki-
nek látni azokat a tákolmányokat.

A túrakenuk seregszemléje lassan átválto-
zott vidám, bolondos „csináld magad” ha-
jók felvonulásává. Először a negyedik-ötö-
dik évben jelentek meg a minden képzeletet 
felülmúló tákolmányok, raklapokat, trak-
torgumikat kötöttek össze, jöttek a külön-
böző ötletek. Mára már úszó csodákat lát-
hatunk, nem hajócsodákat ugyan, de úszni 
azért többé-kevésbé tudnak.

– Idén is nagyon nagy várakozással tekintünk az 
emléktúra elé. Az ország minden zugából jönnek, 
és eddig még sohasem volt baleset. Van mentő-
egység a helyszínen, és a végén - az Által-ért és a 

Dunát összekötő zsilipnél – is igyekszünk a biz-
tonságról gondoskodni. Természetesen mindenki 
a saját felelősségére vesz részt, és ezt a nevezéssel 
el is ismeri. Igazából nem veszélyes a folyó ezen 
szakasza, de természetesen itt is vigyázni kell, és 
tisztelni a vizet. 

Mivel a Mikovinyi Sámuel Emléktúra nem 
verseny, pontos rajtidőpont sincs. 9:30-kor 
a díszvendégek elmondják a köszöntőiket, 
utána szépen elindul a hajófolyam, és kb. 
délre, 2-2,5 óra alatt teljesíthető a túra na-
gyon kényelmesen. Mindenki akkor indul 
el, amikor látja, hogy van annyi hely, hogy 
ráférjen a vízre.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az em-
léktúra két éve bekerült a megyei értéktárba, 
mint kulturális örökség. Nemzeti értéket terem-
tettünk, amit nem gondoltam volna, hogy egy-
szer elmondhatom az életemben. A túra végén, 
amikor partra szállnak a résztvevők, van egy 
vendégváró gulyás - ez a nevezési díj része – és 
kapnak egy emlékpólót. Szándékosan mindig csi-
ricsáré színekre nyomtatjuk, és örömmel látjuk 
év közben, hogy itt-ott felbukkannak. Mindenki 
büszke rá, hogy teljesítette a Mikovinyi Sámuel 
Emléktúrát.

Veér Károly
Fotók: Grépály András Zoltán 

Október hatodikán immár 23. alkalommal kerül sor az Által-ér Tatától Dunaalmásig tartó szakaszán a Mikovinyi Sámuel 
Emléktúrára, amely a Kék Szalag balatoni vitorlásverseny után a második legnagyobb vizes tömegsportrendezvény ha-
zánkban. A verseny egyik szervezőjével, és fő támogatójával, Ercsey Áronnal beszélgettünk.

Bolondos csónakok az Által-éren

XXIII. Mikovinyi Sámuel Emléktúra

KINCSKERESŐ
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– Szép, rendezett a vasútállomás Rácal-
máson, és jól mutat itt az utasellátós va-
gon a mozdonnyal. De hogy kerültek ezek 
ide?
– Pár éve itt még derékig érő gaz, lepuk-
kant, romos állomás volt, naponta 5-6 
utassal. A városvédők vetették fel, hogy 
rendbe kellene tenni. A MÁV-val össze-
fogva jutottunk el oda, ami most itt látszik: 
felújított épület, járda, világítás, díszalmás, 
itt-ott facsemeték, gondozott területek, a 
virágtartókban ápolt, rendszeresen locsolt 
növények és nem utolsó sorban napi 100-
110 utas.
– A renoválás során vetette fel egy úriem-
ber, hogy hozhatnánk ide egy mozdonyt. 
Miután az megérkezett, jött utána az étke-
zőkocsi. Alig van már az országban ilyen 
régi utasellátós vagon, rendszerint össze-
darabolják őket. A mi kis vonatunkat – a 
mozdonyt és a kocsit is – sikerült felújíta-
nunk, összesen 3 millió forintból. Mind az 
ideérkezésükben, mint a megszépítésük-
ben sok segítséget kaptunk.
– Mivel a MÁV utasellátó részlege éppen 
most 70 éves -, a Tökfesztivál ideje alatt mi 
is velük ünnepelünk. Egy kiállítást rendez-
tünk be a vasúti étkezőkocsinkban. Egy 
MÁV-os fiatalember – Nehéz György -, hob-
biból régi vasutas relikviákat gyűjt. Csodás 
utasellátós készletei vannak. Ezekkel a he-
rendi, zsolnai és más csodás, értékes retro 
készletekkel terítettük meg az asztalokat, 
és mellé dukáltak a csatos bambis-üvegek, 
a nosztalgia sörök, és még a régi utasellátós 
csokirolót is beszereztük, hogy ezt a látoga-
tók meg is vásárolhassák.
– Később is szeretnénk rendezvényeket tar-
tani itt, de ahhoz előbb le kell kerítenünk, 
hogy a biztonságot garantálni tudjuk. 
Mellettünk ugyanis nyílt pálya fut, jön-
nek-mennek a vonatok. A kerítést is retro 
módon szeretnénk: a vasútállomásokon 
megszokott régi fehér kőkerítéssel. Remél-
jük, sikerül beszerezni!
– Az étkezőkocsi 42 férőhelyes, és tökéle-
tesen felszerelt: klímás helyiség, működő 
konyhával, hűtővel. Ideális kisebb üzleti, 
baráti, családi rendezvényekhez, iskolai 
órákhoz. Később, ha a kerítés már meglesz, 

egy hálókocsiban is gondolkodunk, ahol 
szálláshelyeket szeretnénk majd kialakíta-
ni.

– A Tökfesztivál – a retro utasellátós ván-
dorkiállításon kívül – milyen újdonságok-
kal, programokkal várja a látogatókat?
– Sok minden a hagyományok jegyében 
zajlik: kiállítások, tökös programok – tök-
faragás, töklámpás-készítés, tökfestés, tök-
lámpás bringatúra és séta. A péntek – ahogy 
mindig – a gyerekeké, mert ilyenkor még 
intézményi formában – az iskolákból, óvo-
dákból kísérővel – ki tudnak látogatni a 
fesztiválra. Itt kézműves foglalkozásokkal, 
játszóházakkal, gyerekműsorokkal várjuk 
őket. Persze a másik két napon sem feledke-
zünk meg róluk, visszavárjuk őket a gyerek-
műsorokra szüleikkel is. Idén is díjazzuk a 
tökkompozíciókat, de most igyekszünk eze-
ket – az iskolások alkotásait is a kúria udva-
ra helyett – a főutcánkon elhelyezni. Nagyon 
kedvelik ezeket az ide látogatók.
– A kiállításaink között is vannak hagyomá-
nyosak – kihagyhatatlan Bubutimár Éva, 
vagy épp Kalmár Benedek kiállítása –, és 
újak is akadnak, például Dorogi József ikon-
festő, vagy Steixner István bőrmíves, akinek 
a kézzel, szívvel és lélekkel készült táskáit a 
párizsi, new yorki kiállításokon is csodálják.
– A délutáni események, színpadi produk-
ciók inkább az idősebb korosztályt szólítják 
meg: Nótaszó, Örökzöld operett slágerek 
várják a nyugdíjasokat, illetve a nótakedve-
lőket.
– A nagyszínpadon minden este sztárparádé 
szórakoztatja a rajongókat: Anna & The Bar-
bies, Zoltán Erika, Neoton Família élő kon-
cert, Cimbaliband, The Bits, Gerappa Party 
Band. 
– Tehát zene, tánc, buli, számos szórakoztató 
program, esemény várja itt az érdeklődőket, 
illetve a vendégek hasáról sem feledkeztünk 
meg, Tökös gasztronómiával, finomabb-
nál finomabb tökös és egyéb sütemények-
kel, Rácalmás ízeivel, jó magyar borokkal, 
hungarikumokkal kedveskedünk a hozzánk 
érkezőnek. A Rácalmási Tökfesztiválra min-
dig – jövőre is – érdemes ellátogatni.

-réz

Az idei tökfesztivált szokatlan módon nem a rácalmási Jankovich-kúriában 
kezdtem, ahol hagyományosan rendezik a háromnapos tökös programsoro-
zatot. Fesztiválkalauzom - Bodnár Sándor, a Rácalmási Városvédő és Szépítő 
Egyesület elnöke, a főszervező - kocsijába ültetett, és a pár kilométerre lévő 
vasútállomásra vitt. Mint kiderült, egy kiállításra, ami kapcsolódott az idei fesz-
tiválhoz.

XV. Rácalmási Tökfesztivál a Jankovich-kúriában

Tök jó programok – 
retro utasellátóval
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– Mikor vette át a stafétabotot az elődjétől?
– 2017 márciusában született meg a tulaj-
donosi döntés, hogy a korábbi igazgatóval 
elválnak útjaik. Én is épp egy változást él-
tem meg, Budapest egyik legszebbnek tar-
tott kávéháza, az Andrássy úti Párisi Nagy 
Áruház, a Book Café, melyet nyolc éven át 
vezettem, sajnos bezárt. Az ajánlatok hamar 
megtaláltak.
– A szakmám igen csak erős standardjait a 
Gresham Palota ötcsillagos Four Seasons 
Hoteljében volt szerencsém elsajátítani, és 
jómagam is mindig odafigyeltem a folyama-
tos képzésre, fejlődésre. A minőségi kávé-
fogyasztás hazai megjelenésekor az a meg-
tiszteltetés ért, hogy kollégaként a magyar 
barista bajnoktól tanulhattam meg a kávé-
kultúra titkait.
– Rácalmás, a Jankovich-kúria, a Duna-part, 
a szálloda rendkívül jó benyomást keltett 
bennem, így a részemről a pozitív döntés 
hamar megszületett. Első körben az éttermi 
feladatokat vettem át, majd 2017 júniusa óta 
a hotelt vezetem.

– Egy vezetőváltás – ahogy ön is utalt rá 
– mindig új célokat is jelent. Mit tűztek a 
zászlójukra?
–  Egyfajta szemléletváltást céloztam meg, 
melynek középpontjában az a törekvés áll, 
hogy élményt adjunk a hozzánk betérők-
nek, legyenek azok üzletemberek, a’la cart 
éttermi vendégek, a városi fesztiválokra ér-
kező csoportok, vagy épp bakancsos turis-
ták, vagy helyiek. Amit nyújtunk az olyan 
legyen, amire azt mondják: „Ez igen, ezért 
érdemes volt idejönni!” Egy étel ne csak jól-
lakasson, az ízek harmóniájával, a megjele-
nésével is gyönyörködtessen! A szállás ké-
nyelme, otthonossága, stílusossága ma már 
könnyen kivitelezhető, de az emberi ténye-

zők – egy mosoly, egy kis figyelmesség, törő-
dés – nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a vendég 
úgy érezze, ez róla szól.
– A gasztronómia sokkal nagyobb teret en-
ged annak, hogy elkápráztassuk a vendége-
inket: szezonális, különleges alapanyagok, 
nemzetközi ételkülönlegességek, koreai 
konyha. Hasonlóan kiemelt szerep jut a re-
cepciónak, itt kezdődik, és itt ér véget a kö-
zös „kaland”. Mindez mit sem ér azonban, 
ha más ponton valaki tönkreteszi. Ez csapat-
munka. A jó, nem elég, a tökéletesre kell tö-
rekedni, mert az ad valódi élményeket.
– A személyzet nagy része gyorsan megértet-
te mindezt. Néhány pozíció változás volt – a 
konyhafőnöktől elég hamar megváltunk –, új 
embereket vettünk fel. Aki szereti a szakmá-
ját – márpedig a vendéglátást csak úgy lehet 
hosszú távon vállalni –, az magas színvona-
lon akarja végezni a munkáját, amit termé-
szetesen meg is fizetnek. Mi ilyen kollégákat 
kerestünk.

– Igazi „csapatépítő tréning” volt a közel-
múltban az a 180 fős esküvő, melyet a 48 szo-
bás, 100 fős kapacitásunkkal bevállaltunk. 
Erősen feszegette a határainkat, de bebizo-
nyítottuk – elsősorban magunknak -, hogy 
jó szervezéssel, átgondoltan, magas színvo-
nalon tudunk teljesíteni. A vendégek – fele 
francia – állva tapsolták meg a produktu-
munkat.
– Fontosnak tartom azt is, hogy vezetőként 
jelen legyek a ház életében. Én ezt elengedhe-
tetlennek tartom. Ez egy olyan többlet, amit 
megint nem lehet mással pótolni. Ott vagyok 
a borvacsorákon, megfordulok a konyhában, 
és ha úgy adódik, nem esik nehezemre ki-
vinni az ételt a vendégeknek, vagy épp pár 
szót váltani velük a felszolgált borokról.

– A sok új program is visszatükrözi a célja-
ikat. Említsünk meg néhányat!
– Teltházasak a havi rendszerességű borva-
csoráink. A minőségi alapanyagokra hívja 
fel a figyelmet „Stílusos Vidéki Vacsora” 
című esténk, amely kapcsolódási pont a Stí-
lusos Vidéki Éttermiség Találkozóhoz, me-
lyen részt vettünk. Igyekszünk megmutatni 
magunkat a különböző gasztronómiai ese-
ményeken: májusban ott voltunk a Gourmet 
Fesztiválon, tavaly a Turizmus Summit-on 
mint S.V.É.T-tagok, de ugyanilyen örömmel 
promótáljuk a városi nagyrendezvényeket, 
most épp a Tökfesztivált, tavasszal az Al-
mavirág Fesztivált. Jó a kapcsolat a kúriával, 
a városvezetéssel, és a helyi városvédőkkel 
is. Ha a közös pontokra koncentrálva erősít-
jük egymást, az összességében Rácalmást, a 
rácalmásiakat – beleértve a Jankovich-kúria 
Wellness Holtel****-t is - viszi majd előbbre. 
Ezért a célért pedig érdemes dolgozni.

-réz

Budapesttől mindössze egy órára, vidéki nyugalom, wellness részleg és igazi gasztroélmény várja a vendégeket Rácal-
máson, a négycsillagos Jankovich-kúria Wellness Hotelben, melynek új vezetőjével, Szabó Attilával a Rácalmási Tökfesz-
tivál kapcsán beszélgettünk céljaikról, programjaikról.

Új igazgató, új séf, új elképzelések – Jankovich-kúria Wellness Hotel****

Élményt nyújtani – ez a cél!
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A csütörtöki nyitónap a kiállítások jegyé-
ben telt, Belső Lászlóné műveit tekinthették 
meg a Szent Kereszt Kistemplomban, illetve 
Fábián László grafikus Macskamesék című 
anyagát nyitották meg a kultúrházban.

A péntek délutáni programok – ahogy min-
dig – a Berhidai Kertbarát Kör kiállításának 
megnyitójával indult, majd a zenés utcai 
felvonulás után, a nagyszínpadon, a polgár-
mesteri köszöntő következett. Pergő Margit 
városvezetőként örömét fejezte ki, hogy im-
máron 26. alkalommal tudnak az itt élők és 
a környékbeliek együtt szórakozni, jó prog-
ramok mellett – amelyet idén is a közönség-
szavazás alapján állítottak össze – örülni 
egymás társaságának. A Berhidai Napok 
a helyiekről szólnak, az itt élők ünnepe, 
ilyenkor fontosnak tartja az önkormányzat 
azt is, hogy megmutassák polgáraiknak, 
milyen fejlesztések folynak a városban. Er-
ről – ahogy a négynapos programról is – a 
városi újság ünnepi lapszámában készült 
összefoglaló.

Az ünnepélyes megnyitót követően Pergő 
Margit és dr. Guti László, jegyző a Ber-
hidáért kitüntetéseket adták át áldozatos 
munkájukért Kellerné Szász Anikónak, a 

Berhidai Kertbarát Kör vezetőjének, illetve 
Nagy Zsuzsanna néptánc-oktatónak.

A díjátadó után a helyi művészeti csoportok 
és énekesek „István a király” című produk-
ciója újdonságként, üde színfoltként örven-
deztette meg a berhidai közönséget. A dél-
utáni rendőrkutya-bemutató is a népszerű 
programok között szerepelt, de a színpad 
előtti tér Zoltán Erika esti élő koncertjére 
telt meg igazán. A pénteki napot a Hestia 
tűztáncos show, és az elhagyhatatlan utca-
bál zárta.

A szombat délelőtt a Berhidai Futóverseny 
jegyében zajlott. Kora délutántól egymást 
követték a programok: Gólyalábas Betyá-
rok, Magic Dance SE & Pearl Dance RSE, 
Tóth Andi, Dance Action. Az esti koncerte-
ket az Animal Cannibals indította, majd a 
Hangár 21 vette át a színpadot, az utcabál 
előtt pedig a Lord együttes adott nagysza-
bású élő koncertet.
A vasárnap ünnepi szentmisével indult 
a Szent László Katolikus Templomban. A 
„Mit főzzünk ma?” – meghívásos főzőver-
senyen ezúttal is a környékbeli települések 
polgármesterei, képviselői mérték össze fő-
zőtudományukat. 

Az Ovi-bulit – vagyis a helyi óvodások mű-
sorát – követően Stahl Judit értékelte a közel 
90 versenyre nevezett lekvárt. A küzdelem 
a Berhida Város Lekvárja kitüntető címért, 
az arany, ezüst és bronzkanálért folyt, több 
kategóriában.

A kisebbek szórakoztatását szolgálta a Pes-
ti Zenés Színpad óriásbábos mesekoncertje 
Barangolás a mesék birodalmában címmel, 
amit a Népzenei forgatag követett.
A Berhidai Napok hivatalos zárásával – va-
sárnap kora este – a programok még koránt 
sem értek véget: Ferry és Henna műsora, 
majd az azt követő komolyzenei koncert 
még sokak számára nyújtott felejthetetlen 
pillanatokat.

A Bezerédi téren és környékén zajló, négy-
napos eseményt számos kísérőrendezvény 
is övezte: gyermeksziget, családi nap, népi 
babráló, óriás darts, élőteke, kisautók, lég-
csocsó, ingyenes egészségügyi mérések, 
bűnmegelőzési programok, bikesafe, fut-
ballmérkőzések, gyermeklovagoltatás, 
fanyűvő játékpark. Meglepetés volt a „Kör-
nyezettudatos sátor”, mely ugyancsak új 
színfoltként került a programsorozatba.

-napsugár

Szeptember 6-9. között, immáron négy napon át ünnepelt a Veszprém megyei kisváros, Berhida. Szerencsére az időjárás 
kegyes volt hozzájuk, és így nem volt szükség a gondosan előkészített „B”-tervre, a programokat az eredeti helyszíneken 
– főleg a szabadtéri nagyszínpadon – tudták megtartani. 

Négy napon át ünnepeltek a berhidaiak

XXVI. Berhidai Napok
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– Miben különbözik az idei kiállítás a ko-
rábbiaktól?
– Nagy kihívás volt – főleg az előző évek 
igencsak jól sikerült kompozíciói, tematikái 
után – összeállítani az aktuális kiállítási 
anyagot. Március-áprilisban még kemény 
fagy volt, utána jött a hőség, majd, hogy tel-
jes legyen a pusztítás, eső és eső és eső, el-
rohadt szinte minden, végül augusztusban 
újabb hőség, ráadásként pedig a poloskák. A 
végeredmény: kicsi, halovány, beteg zöldsé-
gek, gyümölcsök tömkelege. Na, ebből kel-
lett nekünk „várat” építeni. Ha így nézzük, 
nem is sikerült rosszul, úgy gondolom. Öt-

letes szigetek, kom-
pozíciók születtek, 
inycsiklandó sava-
nyúságok, befőttek, 
lekvárok és egyéb 
különlegességek – 
mint például a virág-
fröccs - sorakoznak a 
polcokon. Büszke va-
gyok a csapatra, még 
ilyen nehéz körülmé-
nyek között is képes 
volt helytállni.

– Minden évben sok 
szép, zömében újra-
hasznosított hulla-

dékból készült ajándék sorakozik a polco-
kon. Ezek milyen céllal készültek?
– Egyrészt szeretnénk megmutatni, milyen 
egyszerűen készíthetünk a háztartási hul-
ladékainkból szép, esztétikus tárgyakat az 
otthonainkba, ezzel is kímélve környeze-
tünket, másrészt ezek apró figyelmességek 
azoknak, akik támogatják közösségünk 
munkáját. A tagjaink által készített tárgyak 
között születnek értékesebb, szebb alkotá-
sok, és kisebb, jelképes használati tárgyak 
is. Azt, hogy a támogatónkat melyikkel 
lepjük meg, és hogy ebből vita ne legyen, 

egy játékkal döntjük el. Kis papírra színes 
pontokat rajzoltunk, és a tárgyakat ezeknek 
megfelelő színcsoportokba rendeztük. Így, 
ki, milyen színt húz, abból a csoportból vá-
laszthat. A szakmai irányítást, az ötleteket 
igyekszem ehhez megadni, hiszen nekem 
a munkám, a megélhetésem része mind a 
virág, a virágkötészet, mind az ajándéktár-
gyak készítése. Az emberek nagyon szeretik 
ezeket, a hulladékokból, vagy szárazvirá-
gokból, növényekből készített, újragondolt 
tárgyakat.

– Idén megkapta a Berhidáért kitüntetést. 
Mit adott önnek ez a társadalmi elismerés?
– Zokogtam, őszintén megérintett, és na-
gyon örültem neki. Egy ilyen pillanat erőt 
ad, visszaigazolja az embert, hogy jó úton 
halad, hogy van értelme annak, amit csi-
nál. Öt éve vezetem ezt a kis csapatot, előt-
te pedig már tíz éve segítettem az elődöm 
munkáját. Ennyi év sok csodás, és sok nehéz 
pillanatot hoz. Van úgy, hogy lemerülnek 
az „akkumulátoraim”, de amikor egy ilyen 
töltést kap az ember, az bizony hosszú időre 
biztosítja az energiát, a folytatást. Szeretem 
ezt a közösséget, és bízom benne, hogy so-
kat adhatunk még egymásnak.

-réz

Modern világunkban keveseknek akad idejük a kiskertek művelésére, pedig a földdel, a növényekkel való bíbelődés, 
az időnként esedékes kemény kerti munka tökéletes kikapcsolódást, stresszoldást nyújt művelőjének. A Berhidai Kert-
barát Kör tagjai évről évre visszaigazolják mindezt: mosolygós, barátságos emberek fogadják az ide látogatót, és még 
mosolygósabb terményeik, gyümölcseik vetítik vissza ránk a nyár begyűjtött napsugarait. Idén ez a mosoly kicsit mintha 
halványodott volna, valahogy kisebbek, szerényebbek, ám annál ötletesebbek voltak a kompozíciók. Kellérné Szász 
Anikó ennek okáról is mesélt, találkozásunk alkalmával.

Berhidai Kertbarát Kör kiállítása minden évben osztatlan sikert arat

A kreativitás dacolt az időjárással

Stahl Judittal - Megvannak a lekvárver-
seny győztesei!

 Ajándéktárgyak a támogatóknak

Kellerné Szász Anikó saját standja előtt a 
kitüntetésével

KINCSKERESŐ
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Valahogy ezek a táncosok az öt kontinens 
összművészei számunkra, hiszen a mozgás-
kultúra, hit- és érzelemvilág, hagyományok, 
öltözködéskultúra, gasztronómia, képző-
művészet, kézművesség, zenei világ elemei 
egyaránt belesűrítődnek produkcióik révén 
ebbe a pár napba. 

A 23. évfordulóját ünneplő nemzetközi 
fesztiválon az is érdekességet jelent, ahogy 
a múlt és a jelen azzal is keretet alkot, hogy 
nem akárkik a meghívottak! Mindig gondos 
válogatás előzi meg ezt a folyamatot, de a 
2018-as apropót az adta, hogy az első alka-
lommal itt fesztiválozókat üdvözölhettük 

ismét Fehárváron. 
A fellépő együttesek, akiknek számos kü-
lönleges esti néptánc fellépést és nap közbe-
ni szórakozást, játékot és rengeteg mosolyt 
(ugyanennyi szelfit)  köszönhetünk: Baskír 
Köztársaság / Folk dance group "DUSTAR", 
Bulgária / Folk dance group "ZARYA", Cseh-
ország / Folklore group "ROSENKA", Fran-
ciaország / "LOU TRELUS ISTRES" Danses 
et Musiques de Provence, Görögország / 
"ALONAKI", India / "RAAGA" Cultural 
Group of Performing Art, Indonézia / LISES 
STKIP SEBELAS APRIL SUMEDANG, Me-
xikó / Ballet Folklórico "GUIJARRO". 

A házigazda Alba Regia Táncegyüttes nem-
csak fellépésekkel vett részt a programso-
rozaton, hanem számos önkéntessel a hát-
térmunkálatokban is segédkezett (fordítás, 
tolmácsolás, kísérés, helyszínek biztosítása, 
zászlók és szórólapok osztogatása, fellépők-
ről gondoskodás, hangosítás). 

Az egykori királyi koronázó város 2018 
augusztusában az emberiség legegyeteme-
sebb nyelvével, zenével és tánccal emléke-
zett múltjára, s köszöntötte városlakóit és 
idelátogató, remélhetőleg visszatérő vendé-
geit. 

Dr. Göde  Andrea

A Székesfehérvári Királyi Napok rendezvénysorozat alap elemének számít az Alba Regia Táncegyesület kezdeményezé-
sére létrejött Nemzetközi Néptáncfesztivál. Szinte e köré kezdett el fölépülni a többi látványosság. Ahogy jöttek az ötle-
tek, s gazdagodott a program, úgy tolódott ki az időtartama is – ez persze nem titkoltan a város turisztikai vonzerejéhez 
is sokat hozzáadott. 

Fehérvár, a világ, na meg a néptánc!

A művészet követei

Indiai varázs 

Francia aratótánc 

Görög büszkeség

Indonéz forgatag

Mexikói mosolyok 

Zárógála-a város polgármestere, Cser-Palkovics András és segítője, Emma lánya
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Tatabányán nagy hagyománya van a ver-
senysportnak, amit mi sem támaszt alá 
jobban, mint hogy több mint száz éve, már 
1910-ben megalakult a Tatabányai Sport 
Club, amelynek azóta is több száz sporto-
lója versenyez, és ér el eredményeket világ-
versenyeken is. A versenyszerűen sportolók 
mellett ugyanakkor egyre többen mozog-
nak a városban, folyamatosan nő az igény a 
szabadidő sportolási lehetőségek iránt.

A 2000-es évekre a város iparszerkezete tel-
jesen átalakult, egyre több gyár telepedett 
le Tatabányán. Az újonnan alakult munka-
helyi közösségek rövid időn belül baráti-
sporttársi közösségekké alakultak, s kispá-
lyás focibajnokságokat szerveztek. Az egyre 
nagyobb létszámban induló csapatok jogos 
igényként fogalmazták meg, hogy az asz-
faltpályát lássa el az önkormányzat modern 
műfüves borítással. 

2006-ban adták át a két felső műfüves pályát 
a Jubileum parkban, 2014-ben pedig a har-

madik, még aszfaltos alsó pályát is műfűvel 
fedték be, fölé szezonálisan sátortetőt húz-
nak annak érdekében, hogy azt november 
és április között, a téli időszakban is hasz-
nálni tudják a sportolni vágyók.

A kispályás labdarúgó-bajnokság nyári és 
téli fordulóira több tucat csapat nevez min-
den évben, hogy összemérhessék tudásu-
kat. A pályákon emellett több jótékonysági 
labdarúgó gálának is helyet ad a Tatabánya 
Városi Szabadidősport Szövetség, a játék-
teret rendszeresen használják testnevelés 
órákra, amerikai futball-edzésekre, után-
pótlás-nevelésre, középiskolás bajnoksá-
gokra. 

A nagyfokú kihasználtság miatt az elmúlt 
időszakban jelentősen leromlott a pályákat 
borító műfű állapota, ezért elodázhatat-
lanná vált azoknak a felújítása. A közel 30 
millió forintos beruházás végrehajtásához 
szövetségesre is talált az önkormányzat a 
Grundfos Magyarország Gyártó Kft. veze-

tésében, a cég 8 millió forinttal járult hozzá 
a fejlesztéshez.

A világ egyik vezető szivattyúgyártó válla-
lata immár 18 éve formálja Tatabánya gaz-
dasági életét, aktívan támogatja a sportot és 
jelentős társadalmi szerepet is vállal a város 
életében.
A Jubileum parki műfüves pályák telített-
ségének enyhítésére, és hogy a lakosság ré-
szére minél nagyobb számban biztosított le-
gyen a szabadtéri sportolási lehetőség, már 
többször pályázott a város a Magyar Labda-
rúgó Szövetségnél grundpályák építésére, 
amelyeket sikeresen el is nyert.
Így tudtak egyet-egyet kialakítani 
Alsógallán a Csaba utcában, Dózsakertben 
a Dózsa György Általános Iskola mellett, 
valamint az Árpádházi Szent Margit Katoli-
kus Iskola, a Bárdos László Gimnázium és a 
Sárberki Általános Iskola udvarán is, a leg-
újabb pályának pedig Bánhidán örülhettek 
a sportszerető tatabányaiak.

TO

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. összefogásának köszönhetően 
megújult a Jubileum park felső két műfüves grundpályája. A részletekről Schmidt Csaba polgármester és Török László, a 
Grundfos ügyvezető igazgatója számolt be.

Megújultak a Jubileum park műfüves pályái

Segített a Grundfos
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A Tatabányai Futball Club Egyesület nevét 
június 20-a óta már hiába keressük a meccs-
listán, ugyanis beolvadt a Tatabányai Sport 
Clubba, 12. szakosztályként, s Tatabányai 
Sport Club néven folytatja felnőtt és után-
pótlás korú bajnokságait.

– Tatabánya labdarúgása mindig is a Tatabányai 
Sport Clubhoz tartozott, mikor is érdemben be-
szélhettünk fociról. A gyökereink és a TSC vala-
mint a TBSC név is ismert hazánkban, sőt kül-
földön is, ezért is fontos, hogy ragaszkodjunk a 
múltunkhoz, hiszen a megújulás csak a múltbeli 
érdemeink elismerésével lehetséges – mondta 
Molnár Tamás, a szakosztály elnöke -. A 
tatabányai labdarúgás új alapokon való működ-
tetése még jelenleg nem mérhető eredményben, 
hiszen a csapat a megyei első osztályban csak 
most kezdte meg a küzdelmeket a Nemzeti Baj-
nokságba való jutásért.

– A felnőtt csapat szisztematikus, egyértelműen 
NB III-at célzó építése ezen a nyáron is tovább 
folytatódott, mindezt úgy, hogy ismét csak ta-
tabányai kötődésű vagy környékbeli játékosok 
érkeztek a kerethez. Köszönjük mindenkinek az 
elmúlt 24 év munkáját, támogatását, bízunk ben-
ne, hogy a régi-új rendszer a korábbi sikerek felé 
vezeti majd tovább a Bányászt minden korosz-
tályban – tette hozzá Molnár Tamás.

– Már nyilvános – mondta  a szakosztályve-
zető - az MLSZ új produktivitási rendszere, és 
az abból kiszámított aktuális magyar futball erő-
sorrendje. Az MLSZ elnöksége nemrég elfogadta, 
hogy 2018 nyarától egy teljesen más, szigorúan 
objektív eredményességen alapuló rendszer alap-
ján dotálja a klubokat. Az új, produktivitási rend-
szer névre hallgató szisztéma célja, hogy a fiatal 
labdarúgók képzésével foglalkozó sportszerveze-
tek teljesítményét nagyon egyszerűen, az egyet-

len érdemleges mutató szerint mérjék: melyik 
klub hány olyan futballistát nevel(t), aki pályára 
lép a felnőtt professzionális labdarúgásban.
– Ezek alapján elmondhatjuk, hogy számos já-
tékosunk szerepel magasabb bajnokságokban és 
ezzel is öregbítik Tatabánya város és a tatabányai 
utánpótlás-nevelés hírnevét. Mint az a listából is 
látható, egyesületünk az igazán előkelő 20. helyet 
foglalja el az 519 közül, s mint Alközpont, csu-
pán a Veszprém egyesülete előzi meg, valamint 
számos RUK akadémia, ahol összevontan kezelik 
a pontszámokat.
– Tatabánya tehát méltán támaszkodhat az után-
pótlás nevelésére a felnőtt labdarúgásban is, s 
valljuk, hogy méltán lehetünk büszkék után-
pótlás edzőinkre, akik olyan munkát végeznek, 
amelyek miatt ide sorolták be a Tatabányai Sport 
Club labdarúgó szakosztályát.

TO
Fotó: Szmolka Dávid

Huszonnégy éves különálló munka, megannyi változás és útkeresés után, újra az anyaegyesület, a Tatabányai Sport Club 
szakosztályaként működik tovább a labdarúgás Tatabányán. A legutóbbi külföldi tulajdonos által tönkretett NB III-as 
gazdasági társaság feladatait is átvéve a TFCE a megye harmadik osztályában kezdte újra a felnőtt labdarúgás építését. 
Mára már megyei I. osztályú csapat játszik a Grosics Stadionban, és 2017-hez hasonlóan idén is szépen menetel a Ma-
gyar Kupában, már a legjobb 32 közé jutásért fogadja a Békéscsabát.

Hazatért a foci Tatabányán

Úton a mélyből - új keretek közt






