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Már az érkezés is sejtette, hogy nem mindennapi rendezvényre érkeztünk. Kocsival 
már csak a Duna partján sikerült parkolni, mert az ország egész területéről érkező 
vendégek autói teljesen megtöltötték a Jankovich-kúria környékét. Amikor szemügy-
re vettük a 17 étterem kínálatát, melyekhez borászok, pálinkakészítők csatlakoztak, 
nehéz volt döntenünk, melyik kígyózó sor végére álljunk be a finomságokért. A kúri-
át megtöltötték az ínyencek, az időjárás is kedvezett a rendezvénynek, így az esemény 
házigazdája, Szabó Attila hoteligazgató is elégedetten nyilatkozhatott lapunknak:

– Nagyon sokan vannak hála Istennek, és jönnek, és jönnek. Jó ideje készülünk erre a ren-
dezvényre, az egész Jankovich-csapat odatette magát. Olyan fesztivált álmodtunk ide, amit 
reméljük, megemleget majd az egész város, de még talán a megye is, vagyis mindenki, aki 
idelátogatott, és kóstolgatott nálunk ezen a napon, érkezzen bár 20 vagy akár 100 kilométerről.

Mi Tatabányáról indulva 90 kilométert hagytunk magunk mögött, és nem kellett 
csalódnunk. Körbejártuk a pavilonokat, csorgattuk a nyálunkat a finomságok láttán. 
Végül is a vaddisznóbélszín mellett kötöttünk ki, melyet velős gombóccal és alma-
mártással tálaltak, de előételként az egyik étterem libamájas kreációját választottuk. 
Persze a desszert sem maradhatott el, a gusztusos mini befőttesüvegekben „szerví-
rozott” sajttorta. Mindezt egy csodásan illatozó, frissensült cipóval is megtoldottuk 
– mondván, hogy hazavisszük -, ám nem kis darab hiányzott belőle kóstolónk végére.

– A finom falatok mellé – mondta Szabó Attila –, gasztronómiai és szórakoztató programokat 
is „tálalunk” a nagyszínpadon. Eközben a mini SVÉT az apróságoknak kínál felhőtlen szó-
rakozást gyerekfoglalkoztatóinkban, és persze ők sem maradnak finomságok nélkül. Emellett 
három helyen szól a zene, a vendégek babzsákokon tudnak pihenni, sütkérezni, sajtófal előtt 
lehet fotózkodni, akár instakeretben is. A tájékozódást – újdonságként a SVÉT történetében – 
egy nagyméretű kifüggesztett fesztiváltérkép is segíti.

A 11. SVÉT újító volt abban az értelemben is, hogy a környezetvédelmet is fókuszba 
helyezte. A sok ezer látogató döntő többségében nem a máshol megszokott műanyag, 
eldobható tányérokból és evőeszközökkel étkezhetett, ehelyett a résztvevő éttermek 
alternatív megoldásokat kínáltak.
– Ez is fontos szempont volt – tette hozzá a házigazda –, hiszen napjainkban eláraszt ben-
nünket a műanyag szemét. Ezért aztán tagéttermeink lebomló műanyag, illetve fából készült 
evőeszközökkel, valamint üvegtermékekkel szolgálják ki a vendégeket. Ez több konténernyi – 
immáron – lebomló, környezetbarát hulladékot eredményez. Ezzel is szerettünk volna hozzájá-
rulni környezetünk megóvásához.

A találkozó előtti napon a szövetség tagjai és vendégei egy gálavacsorán vettek részt 
a Jankovich Kúria Wellness Hotel**** éttermében, melynek bevételét jótékonysági cé-
lokra ajánlották fel. A Rácalmási Családsegítő Egyesület közreműködésével három 
rászoruló családot segítettek az adománnyal, melyet döntő többségében az iskola-
kezdésre fordítottak a szülők.
Elbúcsúztunk a házigazdától, finom házi kenyerünk maradékát gondosan elcso-
magolva, szép emlékekkel, tele bendővel távoztunk a Stílusos Vidéki Éttermiség 
tizenegyedik találkozójáról. Legközelebb Sopronban lesz hasonló rendezvény. Azt 
hiszem, jó előre be kell majd írni a naptárunkba a dátumot, hogy biztosan ott lehes-
sünk a SVÉT 12.0-án is!

vércse

Beharangoztuk előző lapszámunkban a SVÉT 11.0 gasztronómiai ren-
dezvényt – a Stílusos Vidéki Éttermiség Találkozóját –, melynek ezúttal 
a rácalmási Jankovich Kúria Wellness Hotel**** volt házigazdája. Mint 
a sorszámból látszik, ez a tizenegyedik közönségtalálkozó volt, ahol az 
azonos felfogású, de eltérő stílusú éttermek baráti szövetsége mutatta be 
a széles közönségnek egyedi ételkreációit, középpontban a zöld almá-
val, mely a rácalmásiak logójában is szerepel.

Stílusosra sikeredett a vidéki éttermiség

Nagy siker volt 
a SVÉT 11.0
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Átláthatóbb szervezeti struktúrával működik tovább 
a Grundfos            18. oldal
Török László, közel két évtizeden át vezette a Grundfos Magyaror-
szág Gyártó Kft. tatabányai és székesfehérvári egységeit, áprilistól 
pedig a globális termelésért felelős operatív igazgatóként folytatja 
munkáját a cégcsoporton belül. Előléptetését követően – a nyár fo-
lyamán - a hazai vállalat további jelentős szervezeti változáson ment 
keresztül. A tatabányai egység élére Szundy Olivér került.

A városalapító márka              30. oldal

A Herendi Porcelánmanufaktúra közel kétszáz éves múltjával 
meghatározó tényezője Herendnek. A település – ezt senki sem 
vitathatja - a porcelánnak köszönheti hírnevét éppúgy, mint városi 
rangját. A manufaktúra és a város élete egybeforrt, együtt tervezik 
a jövőt, és együtt ünneplik a sikereket, legutóbb épp a városalapítás 
huszadik évfordulóját. Ennek kapcsán kértük fel dr. Simon Attilát, 
a világhírű Herendi márkával rendelkező társaság vezérigazgatóját, 
hogy idézzük meg a múltat.

A hatékonyabb vállalkozásokért                       24. oldal

Dr. Dániel Zoltán András, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi 
Karának oktatója ez év januárjától igazgatóként vezeti a felsőokta-
tási intézményhálózat legfiatalabb egységét, a Kőszegi Kampuszt. 
A vállalkozásokra specializálódott egyetemi tanár kampuszigazga-
tóként Kőszegen a mesterképzések mellett olyan másoddiplomát 
adó szakirányokban is gondolkodik, amelyek a legjobban segítik a 
gazdaság szereplőit, a helyi és környékbeli vállalkozásokat. 

Eredmények és tervek Tatabányán       34. oldal

Az ELTE PPK és a Jobb Veled a Világ Alapítvány felmérése szerint 
immár másodszor lett három év alatt Magyarország legboldogabb 
települése Tatabánya. Schmidt Csaba polgármester, akit pártja har-
madszor jelölt a városvezetői poszt betöltésére, erről így vélekedik: 
„Nem tudom, hogy valóban Tatabánya-e a legboldogabb település, 
de ez egy jó cél, hogy azon dolgozzunk, hogy Tatabánya legyen a 
legboldogabb település Magyarországon!”

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

ÖNKORMÁNYZAT
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Prima Díjra 
jelölték lapunkat
Legutóbbi lapszámunkban arról számolhattunk be, hogy el-
nyertük a Fejér Megye Gazdaságáért Sajtódíja. Néhány hete 
pedig újabb megtiszteltetés érte lapunkat, Komárom-Eszter-
gom megye Prima Díj-jelöltjei lettünk. A napokban várjuk a 
szavazás eredményét, hogy  az "olimpiai csapatból" a legjob-
bak közé is bekerülünk-e, mert ahogy Csóti Beáta, az Edutus 
Egyetem volt tanára, jelenleg a BME mestertanára, a LEGO-
Robot világbajnokságok lelkes felkészítőtanára alább idézett 
gratulálólevelében fogalmazott: már ott vagyunk az olimpián 
a legjobbak között.
„Sok szeretettel gratulálok a jelöléshez! Épp most olvasom Barabási-
Albert László: A képlet - A siker egyetemes története c. könyvét. Úgy 
határozza meg a sikert, hogy az az elismerés, amit attól a közösségtől 
kapunk, ahova mi magunk is tartozunk. Más szavakkal az a hatás, 
amit el szeretnénk érni. Mindenképpen a külvilággal kapcsolatos do-
log, tehát a siker kollektív, nem pedig individuális. 
A Regio Regia abban nagy, abban van a küldetése, hogy a regionális 
teljesítményeket, individuális értékeket bemutassa, ezzel hozzájárul-
jon sikerességükhöz. Ez a lap teljesítménye. Már a jelölés is nagy 
siker a Prima Díjra. Bármennyire tudjátok, hogy amit tesztek jó, 
hasznos, kell, nagy teljesítmény van mögötte, a közösség elismerése 
tesz benneteket is sikeressé. Hogy ennek is lehetnek fokozatai? 
A Barabási könyvben a Siker II. törvénye úgy szól: A teljesítmény 
korlátos, a siker korlátlan. A sportban, ahol a teljesítmény és a siker 
a lehető legközelebb van egymáshoz, még ott is az olimpiai győztes 
és a második helyezett teljesítménye közt alig van valami különbség, 
a győztes sikere viszont messze felülmúlja a második helyezett sike-
rességét.
A jó viszont az benne, hogy itt visszakerül a képbe az individuális 
siker megélése, ami már nem tartozik a nagyközönségre. Szóval örül-
jetek a sikereteknek a Prima Díj odaítélésének eredményétől függetle-
nül, mert az "olimpiai verseny" mezőnyében már ott vagytok!”

KINCSKERESŐ
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A polgármester elmondta, hogy a mun-
kaalapú gazdaság programjának meghir-
detésekor várható volt, hogy ezt a megye 
a javára tudja fordítani, mert itt mindig a 
kemény munkának volt tisztelete.

Rákossy Balázs a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium európai uniós források felhasz-
nálásáért felelős államtitkára azt hangsú-
lyozta, hogy az eredmények mögött mindig 
értékek vannak. Sporthasonlattal élve, Ko-
márom-Esztergom megye megteremtette a 
jó helyzeteit, és most – gazdasági eredmé-
nyei erre világítanak rá – kihasználja.

– Ez a megye az ország virágzó régiója, haté-
kony, innovatív, versenyképes gazdasággal, 
élénk turizmussal és vendéglátással – fogal-
mazott az államtitkár, majd kitért a polgári 
kormány indukálta kiváló eredményekre, 
valamint a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program forrásainak céltudatos 
felhasználására.

– Nagy teljesítmény, amit a megyében az utóbbi 
időkben végrehajtottak. Messziről sokszor le-
hetetlennek látszott, hogy a több évtizedes hát-
rányos helyzet után ez a csodálatos és nagyra 
hivatott régió talpra álljon. A mai ünnep min-

den egyes elismerését a küzdelem, a tudás és a 
teljesítmény tette lehetővé - mondta a díjak 
átadása előtt Rákossy Balázs.

Popovics György, a megyei közgyűlés 
elnöke az államtitkár gondolatait tovább 
szőve megjegyezte, hogy a TOP-os támoga-
tásokból szűkebb hazánk minden települé-
sére jutott, a megyei önkormányzat pedig 
a települések fejlődését tekinti az eddig el-
végzett munka minősítésének. Hozzátette, 
hogy a díjátadó az elmúlt öt év lezárásának 
is tekinthető. A megyében sok elhivatott 
ember él, akik jobbra, többre törekednek, 
akik közül minden évben a legkiválóbba-
kat ismerik el. A számok bizonyítják, hogy 
Komárom-Esztergom megye gazdasági tel-
jesítményben, az emberek életszínvonalá-
ban az ország élmezőnyében van.

Az ünnepi beszédeket követően a díjak át-
adásánál Czunyiné dr. Bertalan Judit és 
Bencsik János országgyűlési képviselők is 
segédkeztek, dr. Kancz Csaba kormány-
megbízottal együtt. A zárszó is a kormány-
megbízottnak „jutott”, aki elismerését fe-
jezte ki a díjazottaknak.

TO

A Vértes Agorája adott otthont annak a hagyományos ünnepi megyei köz-
gyűlésnek, amelyen azokat a szervezeteket, cégeket és személyeket ismerték 
el, akik az elmúlt évben, a saját szakterületükön a legtöbbet tették szűkebb 
hazánk boldogulásáért. A rendezvény fényét a Népház Show Formációs Tánc 
Együttesének pörgős előadása, továbbá Demeniv Mihály parádés harmonika 
szólója emelte. Az eseményt házigazdaként Schmidt Csaba, Tatabánya MJV 
polgármestere nyitotta meg.

Díjátadó és gálaest Tatabányán

Átadták a megyei 
gazdasági díjakat

A megye gazdaságáért kitüntető címet 
a Komárom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat 2004-ben alapította meg négy 
kategóriában, ami az együttműködő 
gazdasági érdekképviseletek javaslatára 
2016-ban nyolc kategóriára, plusz kü-
löndíjra bővült. Szunyogh László bronz 
emlékplakettjével és oklevéllel a 2019. 
év teljesítménye alapján a következőket 
ismerte el a közgyűlés, a szakmai zsűri 
javaslata alapján:
Komárom-Esztergom Megye 
Gazdaságáért Életműdíj
Schwarzenberger István, a Güntner-
Tata Kft. megalapítója

Komárom-Esztergom Megye 
egyéni vállalkozója
Farkas Árpád, a Tatabánya Szénbányák 
Vállalat Kertészet vezetője

Komárom-Esztergom Megye agrárvállal-
kozása
Agrowitt Kft. – Wittmann Antalné

Komárom-Esztergom Megye 
kisvállalkozása
Balom Bt. – Balom Győző

Komárom-Esztergom Megye 
nagyvállalkozása
PCE Paragon Solutions Kft.- Tálos Péter

Komárom-Esztergom Megye kézművese
Mihov-Pánczél Marianna ékszerkészítő

Komárom-Esztergom Megye 
középvállalkozása
Botlik-Trans Kft.- Botlik Roland

Komárom-Esztergom Megye szakképzője
Dobos Krisztián, egyéni vállalkozó

A Komárom-Esztergom Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara különdíjhoz egy 
herendi vázát ajánlott fel, melyet a díjjal 
együtt a Babits Ipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. vezetője Babits Mihály vett át.
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Magyarországon lesz a WRO™ Világdöntő

Európában elsőként a Magyarországot képviselő Edutus Egyetem nyerte el a 
2019. november 8-10. között megrendezendő XVI. World Robot Olympiad™ 
(WRO) Világdöntő rendezési jogát. A világverseny lebonyolítását az Edutus Egye-
tem végzi, mint a WRO™ hivatalos nemzeti szervezője, a rendezvénynek pedig 
Győr városa ad otthont. A World Robot Olympiad™ egy nemzetközi oktatási 
program, mely azzal a céllal jött létre, hogy megkönnyítse a fiatalok hozzáférését 
a természettudományos tárgyakhoz, és motiválja őket mérnöki vagy informatikai 
szakmaválasztására. A versenyek ötvözik egy sportesemény izgalmát a LEGO® 
Mindstorms robotok tervezésének, építésének és programozásának kihívásával. 
A WRO™ nemzetközi szinten 16. éve szervezi meg a tudomány, a technológia 
és az oktatásnak ezt a seregszemléjét. Ezzel egyesíti és segíti a fiatalokat a világ 
minden tájáról kreativitásuk és problémamegoldó készségük fejlesztésében az 
MTMI (Matematikai, Természettudományos, Műszaki és Informatikai) területén.

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

Tata 
Nemcsak generáció-, hanem szemlé-
letváltás is zajlik a tatai DERIK Hungária 
Kft.-nél. Az országban mintegy 70 objek-
tumot őrző cég a drága, és egyre keve-
sebb rendelkezésre álló élő munkaerőt 
automatizálással igyekszik kiváltani.

Cikkünk a 17. oldalon

Tatabánya
Az egykori tatabányai MÁV szálló kollégi-
ummá alakítása után újabb komoly kihí-
vásnak kell megfelelnie az EP Konstruktív 
Kft. gárdájának. Az ügyvezető-tulajdo-
nossal, Ercsey Áronnal, és Csizmadia 
Zoltán vállalkozási- és termelési igazga-
tóval beszélgettünk a megvalósult, és a 
folyamatban lévő építkezésekről.

Cikkünk a 20. oldalon

„Édesapám valahogy így építgette ki a maga reputációját. Úgy gondolom, elsősorban az ő érdeme, 
hogy ez a cég eljutott idáig, hogy jól működik, és számos sikert tudhat magának. Jómagam hű-
séges fegyverhordozóként persze részt vettem ebben a munkában, hozzátettem a magamét, de az 
igazi elismerés őt illeti, hogy mindezt megteremtette”

Fiers andrás
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Vass Lajos, az ÉMI fejlesztési igazgatóhelyettese, Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke, Dienstmann 
Tamás, a Horizont Global Kft. ügyvezető igazgatója, Tóbiás Csaba, a BME Koeb csapatának műszaki vezetője, és Wichmann Tamás, a finom falatokért jól kiérdemelt 

emléklappal a kezében

A találkozó kiemelt vendége Kassai Ferenc méltatta az összejövetelt

Dienstmann Tamás a meghatottságtól könnyes szemekkel adta át egyik 
féltve őrzött, hazánkban egyedülálló kincsét, az 1976-ban a kenusok részére 
készített színezüst emlékérmét és egy emléklapot a kilencszeres kenu világ-

bajnok Wichmann Tamásnak, 50 éves barátságuk emlékére

A Solar Decathlon egy két éven át tartó, egyetemek között zajló innovációs verseny, melyen a BME csapat saját bevallása 
szerint, legalább öt évre szóló szakmai tapasztalatot szerzett. Ebben nem kis szerepet vállalt főszponzoruk, Dienstmann 
Tamás, a Horizont Globál Kft. ügyvezető igazgatója, aki záróakkordként nagyszabású gulyáspartira hívta meg a verseny 
hazai érintettjeit. Meghívást kaptak az egyetemek vezetői, a versenyen indult hallgatók, a főszervező ÉMI, szponzorok, 
segítők, szakmai és kormányzati szervezetek, és nem utolsó sorban a média képviselői. A jó hangulatú összejövetel kü-
lönlegessége volt, hogy Dienstmann Tamás egykori sporttársát, hűséges barátját, Wichmann Tamást, kilencszeres kenu 
világbajnokot kérte fel szakácsnak, aki az ötvenéves barátság jegyében örömmel vállalta a feladatot. A gulyás fan-
tasztikus lett, a parti remek hangulatban zajlott, nekünk pedig alkalmunk nyílt beszélgetni a BME csapat vezetőivel, és 
főszponzorukkal. 

Ez az, amit az egyetemi padsorokban nem lehet megtanulni

Solar Decathlon Europe - Ötévnyi 
tapasztalat két évbe sűrítve
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A Solar Decathlonról
2002-ben, Amerikából indult kezdemé-
nyezés, mely mára a világ legjelentő-
sebb – több kontinensen is megrendezett 
– nemzetközi, egyetemek közötti építő-
ipari innovációs versenye. 2019-ben – az 
ÉMI és a Budapesti Műszaki- és Gazda-
ságtudományi Egyetem összefogásának, 
nyertes pályázatának köszönhetően – 
Magyarország adott otthont az esemény-
nek Szentendrén, az ÉMI telephelyén. A 
versenyre, a világ minden részéről pá-
lyázhattak egyetemek, illetve konzorci-
umban több képzőintézményt összefogó 
egyetemi csapatok. A 16 nevező részletes 
tervei alapján a szakmai zsűri 10 csapa-
tot juttatott tovább, akik fel is építhették 
különleges házaikat. Hazánkat, önálló 
egyetemként egyedül a BME képviselte 
– a Miskolci, a Pécsi, a Debreceni, az Óbu-
dai és a Moholy-Nagy Művészeti Egye-
tem különféle partnerségben pályáztak 
együtt külföldi társaikkal. A legjobb 10 
közé a BME, a miskolci és a pécsi csapat 
jutott be.
A verseny egy „Mintaház Park” létreho-
zását célozza meg. A házak építői négy 
kategóriában, tíz versenyszámban küz-
döttek meg egymással. A felkészülési idő-
szak alatt – ami idén januárban kezdődött 
– a csapatok megtervezték, modellezték, 
saját campusukon vagy partnereik terü-
letén felépítették mintaházukat, melyeket 
június végén kellett átszállítaniuk, és ma-
ximum két hét alatt újraépíteniük az ÉMI 
telephelyén. Ezt egy kéthetes mérési sza-
kasz követte, ahol a házak lakhatóságát, 
energia-hatékony működését vizsgálták. 
A versenyszakasz lezárultával egy kéthó-
napos, meghosszabbított nyitva tartással 
bárki megtekinthette a „szolárfalut”.

Záró gulyásparti 
a HORIZONT telephelyén

A záró gulyáspartira Dienstmann Tamás 
támogatottjain kívül, a Miskolci és a Pé-
csi Egyetem versenyzőit, és tanáraikat is 
meghívta. Dr. Pintér Judit Mária, a Mis-
kolci Egyetem adjunktusa eleget is tett 
ennek, személyesen képviselve a miskolci 
csapatot. A Pécsi Egyetem képviselői saj-
nos egy éppen induló projektjük miatt 
nem tudtak jelen lenni az összejövetelen.
A megnyitón azonban így sem marad-
tunk felszólalók nélkül, Dienstmann 
Tamás rövid felvezetőjét követően Kas-
sai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei 
Mérnöki Kamara elnöke, a Magyar Mér-
nöki Kamara alelnöke mondott ünnepi 
köszöntőt, melyben méltatta az BME-nek 
nyújtott segítséget, és ígéretet tett arra, 
hogy a HORIZONT számíthat minden 
fronton az általa képviselt szervezetek 
támogatására, mert mindaz az 
innovatív technológia, ami mű-

Az elkészült Koeb versenyház

A BME Koeb csapata és Dienstmann Tamás

Munka közben: így készült a Koeb csapat versenyháza, telephelyünkön  F
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helyeikben testet öltött, megérdemli a 
maximális támogatást.
Az egyetemi csapat nevében Tóbiás 
Csaba, a BME Koeb névre hallgató csa-
patának műszaki vezetője villantotta fel 
a HORIZONT telephelyén töltött három 
hónap legemlékezetesebb pillanatait, 
és a csapat nevében őszinte szívvel kö-
szönte meg mindazt, amit Dienstmann 
Tamástól és szakértő csapatától kaptak.
A köszöntők sorát a Solar Decathlon Eu-
rope szervezője részéről Vass Lajos, az 
ÉMI fejlesztési igazgatóhelyettese zárta, 
méltatva mind a versenyzők, mind a tá-
mogatók munkáját.
Ezt követően különleges és ritka pilla-
natnak lehettünk tanúi. Dienstmann 
Tamás, aki maga is szép sikereket ért 
el kajakversenyzőként, majd olimpiai 
edzőként, illetve kajak-kenu versenyek, 
és olimpiák szervezőigazgatójaként, a 
meghatottságtól könnyes szemekkel 
adta át egyik féltve őrzött, hazánkban 
egyedülálló kincsét, az 1976-ban a ke-
nusok részére készített színezüst em-
lékérmét Wichmann Tamásnak 50 éves 
barátságuk emlékére.
A világhírű sportoló ezt követően tanú-
bizonyságát adta annak, hogy eredeti 
– szakács – szakmáját is magas szinten 
műveli, a gulyás rövid idő alatt megfo-
gyatkozott, ami nem is csoda, mert olyan 
ellenállhatatlanul finomra sikeredett, 
hogy a legtöbben kétszer-háromszor is 
vissza-visszatértek a jókora kondérhoz. 
A finom falatok mellé jól esett néhány 
korty ital is, de még jobban a jóízű be-
szélgetések a kisebb-nagyobb csopor-
tokba verődött már-már baráti társasá-
gokban.

Solar Decathlon 
a szponzor szemével

– Mindig fontosnak tartottuk a jövő generáci-
ójának támogatását, csakúgy, mint a folyama-
tos innovációt, a technológiai újítások mellet-
ti elköteleződést – kezdte a BME-s csapattal 
közös történetüket Dienstmann Tamás. 
–Nem volt kérdés, hogy igent mondjunk-e 
az Egyetem felkérésére főszponzorként és 
szakmai támogatóként. Ennek keretében 
társaságunk biztosította a BME házának 
vázszerkezetét, melyhez közel 6000 kg hide-
gen hengerelt, és 4000 kg melegen hengerelt 
acélt használtunk fel. Több mint százórányi 
szakmai támogatást nyújtottunk mérnöki 
egyeztetések, konzultációk során, összesen 
58 diák szakmai felkészülését, munkavédelmi 
oktatását biztosítottuk, és nem utolsó sorban 
felelősséget vállaltunk azért, hogy a fiatalok a 
lehető legnagyobb biztonságban végezhessék 
el feladataikat.
– A ház megépítéséhez telephelyünk egy te-
kintélyes részét is felajánlottuk, 500 m2 be-
tonozott, sík területet, illetve a mellette lévő 

Neumayer József, nemzetközi nagyvállalkozó is megtisztelt minket jelenlétével

Az ünnepséget a duális képzést szolgáló Oktatóműhelyben rendeztük

Wichmann Tamás barátunk, a kenus király és mesterszakács gulyásleveséből, majdnem mindenki repetázott
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250 m2-es oktatóműhelyünket minden beren-
dezési tárgyával, gépekkel, szerszámokkal. 
Ezen felül a dolgozók szakmai támogatása is 
folyamatos volt.
– A fiatalok éjjel-nappal, váltott műszakban 
dolgoztak, telephelyünkön, ami a nap 24 órájá-
ban a rendelkezésükre állt. Biztosítottunk kü-
lön ebédlőt, mosdókat, és a kávéautomata kor-
látlan használatát. Főszponzorként összesen 
9,5 millió forintra rúgott az az érték, amelyet 
támogatásként biztosítottunk a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem csapa-
tának. Ennél is értékesebb a számunkra, hogy 
az itt töltött idő alatt a hallgatók megismerték a 
HORIZONT technológiát, annak előnyeit, és 
maximálisan alkalmazni tudták azt a terveik 
megvalósítása során. Ezek a fiatalok az isko-
lapadból jöttek ide hozzánk, szerszámok, gya-
korlati tapasztalat nélkül, elbizonytalanodva. 
A záró gulyás partin pedig már egy összetar-
tó, egymás munkáját átlátó, megbecsülő, igazi 
csapatot láthattunk, akik büszkék arra, hogy a 
két kezük munkájával megépítettek egy lakha-
tó otthont. Mi pedig annak örülünk, hogy ezt 
a mi korszerű technológiánk felhasználásával 
tették. – mondta a főszponzor.

Kádár-kockák a XXI. század 
igényeire szabva

– A projektet még 2017 őszén a barátnőmmel, 
Horóczi Flórával együtt indítottuk el – me-
sél a kezdetekről Fürtön Balázs, a BME 
építészmérnök hallgatója. – Én voltam a 
csapat úgynevezett student leadere, aki a hall-
gatói oldalról összefogta ezt az egészet, majd 
később egyetemi társam, Tóbiás Csaba – ő 
erősáramú villamosmérnöknek tanul – vette át 
tőlem ezt a posztot. 
– Több feladat közül választhattak az indulók 
– veszi át a szót Csaba, ha már úgyis róla 
esett szó –, és akadt ezek között kifejezetten 
magyaros téma is. Az úgynevezett Kádár-koc-
kák, az 50-es évek főleg vidéken jellemző típus-
házainak a korszerűsítését tűztük ki célul. 800 
ezer ilyen otthon van hazánkban. Úgy gondol-
tuk, bővítésükkel, új funkciók hozzáadásával a 
mai kor elvárásaihoz lehet igazítani ezeket az 
épületeket, növelve ily módon értéküket.
– Egy olyan modulrendszert kínáltunk, amely 
akár elemenként is könnyen hozzáilleszthető 
ezekhez a kockaházakhoz. Arra is ügyeltünk, 
hogy ezek az egységek megfeleljenek az ipari 
tömeggyártás kívánalmainak is, ugyanakkor 
igényre szabhatóak legyenek – fűzi hozzá 
Balázs. 
– Az is fontos szempont volt – folytatja a kon-
cepció ismertetését Csaba –, hogy a meg-
oldásunk egyszerű és reális áron elérhető le-
gyen. Így esett a választásunk a HORIZONT 
technológiára, mely nem csak a sorozatgyár-
tást teszi lehetővé, de olyan professzionális 
rendszer, amit megfelelő iránymutatás mellett 
akár laikusok is képesek összeszerelni, minő-
ségében, tartósságában pedig fel-
veszi a versenyt a hagyományos 

Meleg kézfogás - Díszvendégünk Bodó Sándor, a Pénzügyminisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős 
államtitkára és Balogh Ernő, csepeli önkormányzati képviselő

Eszmecsere a nagy dolgokról - Kassai Ferenc, a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke, 
a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke és Bognár Csaba, a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központjának 

kivitelezési igazgatója

Bodó Sándor államtitkár az üzemet is megtekintette (háttérben a kiszállításra váró Horizont acélvázas épületszer-
kezet)F
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építési technológiákkal. Amiben verhetetlen, 
az a gyorsasága. Szentendrén, az ÉMI telep-
helyén lévő „Mintaház Park”-ban az előké-
szített, átszállított anyagokból egyetlen nap 
alatt felállítottuk a mi 9x9-es kockaházunkat. 
Ez óriási teljesítmény, különös tekintettel a 
ma megszokott építőipari kivitelezési időkre. 
Többek között ez is döntő érv volt a HORI-
ZONT technológia választásánál – mutat 
rá a támogató által nyújtott előnyökre a 
student leader.

Ha nincs Horizont, 
projekt sincs

– Emberi oldalról nézve is sokat köszön-
hetünk a HORIZONT-nak – egészíti ki a 
történetet Balázs. – Másfél évnyi munkát 
követően elakadtunk, kérdésessé vált, hogy 
tovább tudunk-e menni. Dienstmann Tamás, 
meghallgatva minket, úgy tekintett a Solar 
Decathlonra, mint a modern házépítők olim-
piájára, és jó edzőként azonnal lelket öntött 
„csapatába”. Nemcsak, hogy elvállalta a fő-
szponzori szerepet, a szakmai támogatást, de 
gyakorlatilag beköltöztünk a telephelyükre 
is, három hónapra az lett az otthonunk. Éj-
jel-nappal, váltott műszakban dolgoztunk, 
gyakran ott is aludtunk. Dienstmann Tamás 
mindvégig ott volt velünk, fogta a kezünket, 
tartotta bennünk a lelket. Ha ő nincs, BME-
projekt se lett volna!

Öt év szakmai tapasztalat 
két évbe sűrítve

– Olyasmit tanulhattunk meg itt, amit az 
egyetemen nem tanítanak: azt, hogy bár kü-
lönböző szakágakat képviselünk, mégis egy 
csapat vagyunk. Ha a terveket összecsaptuk, 
kivitelezőként a saját bőrünkön tapasztalhat-
tuk meg ennek hátrányait. Megtanultuk azt 
is, hogyan kell együtt dolgozni, közös nyelvet 
beszélni, a két kezünkkel megépíteni, amit 
kitaláltunk, mindezt úgy, hogy eközben ne 
menjünk egymás idegeire – foglalja össze a 
verseny legfőbb értékeit a team műszaki 
vezetője.
– Megtapasztaltuk azt is, mit jelent felelős-
séget vállalni, amit egy cégnél dolgozva, csak 
évek alatt szed magára az ember: szponzorok-
kal tárgyaltunk, komoly pénzekről döntöt-
tünk. Nagyon nagy kihívás volt, egy olyan 
lehetőség, ami az egyetemen nincs. Éppen 
ezért nem az számít, hogy ki, hányadik he-
lyen végzett a versenyben – bár örömmel 
vállaljuk az összesített 9. helyet, Energia 
hatékonyság és Mérnöki tervezés-kivitelezés 
versenyszámokban pedig a 4. pozíciót –, hi-
szen mindenki győzni jött, és nyertes is lett 
mind a 16 csapat, akik elindultak ezen a tíz-
próbán, de különösen azok, akiknek megada-
tott, hogy csapatmunkában fel is építhessék, 
amit megálmodtak. – mutat rá a verseny 
lényegére Fürtön Balázs, a BME csapatá-
nak életre hívója.

Cseh Teréz

 Dr. Matolcsy Károly, az ÉMI tudományos igazgatója és Szemán Róbert, a Merkapt Zrt. vezetője 
a HORIZONT FÉSZEKHÁZ elkészült prototípusa előtt beszélgetnek

Dienstmann Tamás szeretettel fogadta dr. Radványi Bálintot, Süli János, a Paks2 atomerőmű beruházásáért 
felelős miniszter kabinetfőnökét és Barta-Nagy Andrea főosztályvezetőt, Horváth László kíséretében

Sándor Viktória, az ÉMI kommunikációs referense és Dr. Pintér Judit Mária, a Miskolci egyetem adjunktusa 
érdeklődve hallgatják a Horizont technológia történetét



Újabb milliárdok 
a balatoni strandoknak
Balatonfüred – Folytatódik a balatoni strandok 
fejlesztési programja, a harmadik ütemre ötmilli-
árd forintos hazai forrás áll rendelkezésre. A cél, 

hogy európai szintű legyen valamennyi balatoni 
strand és csúszda – jelentette be Guller Zoltán, 
a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigaz-
gatója. Emlékeztetett arra, hogy két éve a fizetős 
strandok, idén pedig a balatoni szabad-strandok 
kaphattak támogatást infrastruktúrájuk fejleszté-
sére.

Megkezdődött az új városi piac építése
Tata – A belvárosban, a Piac téren megkezdődött 
az új városi piac építése. A helyszínen szeptember 

28-án rendeztek alapkő letételi ünnepséget, az el-
készült új piacteret és épületet melyhez újabb par-
kolókat is építenek, várhatóan januárban vehetik 
birtokba a tataiak.

egyeteMisták a városért 
Zirc – Zircet választotta tervezési célpontjául a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Ipartanszéke. Ottó Péter 
polgármester örömét fejezte ki, hogy Zircre esett a 
választás a szakmai feladatok elvégzéseként. Hoz-
zátette, az itt élők számára is fontos tevékenysé-
get végeznek az egyetemi hallgatók, hiszen olyan 
problémacsoportokat próbálnak majd megoldani 
a tervezés során, amelyek Zirc városa számára is 
jövőbemutatóak lehetnek.
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A beszállítói alprogram célja, hogy a 
hazai kkv-k potenciális beszállítóivá 
váljanak, akár a programban részt vevő 
mentorcégeknek, de számos más, a be-
szállítóik elé magas követelményeket ál-
lító hazai és külföldi vállalkozásnak. 

A külpiaci alprogramban a magyar tulaj-
donú kkv-k exportképességének kialakí-
tása, illetve annak növelése, továbbfej-
lesztése a cél. Az egyes alprogramokban 
résztvevőket megyénként egy-egy men-
torcsapat segíti majd, melynek tagjai 
nagy tapasztalatokkal rendelkező közép- 
illetve nagyvállalatok vezetői, szakem-
berei. A Közép-dunántúli Régióban az 
alábbi mentorok segítik majd a program-
ra jelentkezett kis- és középvállalatokat:

Fejér megye
Beszállítói alprogram: 
Brunswich Bowling Magyarország 
Kft., Fiers Mechanika Kft., Simon 
Műanyagfeldolgozó. 

Külpiaci alprogram: 
Videoton Holding Zrt., PCE Consumables 
Europe Kft.

Komárom-Esztergom megye
Beszállítói alprogram: 
BorgWarner Kft., Gedia Kft., Güntner-
Tata Hűtőtechnikai Kft. 
Külpiaci alprogram: 
Neuzer Kerékpárgyár Kft., P-Metál Kft.

Veszprém megye
Beszállítói alprogram: 
Adient Mezőlak Kft., Continental Auto-
motive Hungary Kft. és a nass magnet 
Hungary Kft. 
Külpiaci alprogram: 
Csatári Plast Kft. és Tornai Pincészet 
Kft./ Somló Holding Kft.

A mentorálás során a jelentkező vállal-
kozások egy éven át dolgoznak együtt 
a mentorokkal. Az első felmérést köve-
tően havonta találkoznak; áttekintik a 
program előrehaladását, ismereteket sa-
játítanak el a termelésirányítás, a minő-
ségbiztosítás, a logisztika, az emberi erő-
forrás-kezelés témáiban. A mentoráltak a 
folyamat végére elkészítik saját fejleszté-
si tervüket. A program különlegessége, 
hogy nem csupán passzív jelenlétet és 
befogadói hozzáállást igényel a kiválasz-
tott vállalatoktól, hanem mind a mento-
ri, mind a mentorált oldal részéről aktív 
közreműködést és folyamatos figyelmet 
követel meg.

A Széchenyi 2020 program keretében 3,3 
Mrd Ft európai uniós támogatás segítsé-
gével 2020 végéig megvalósuló projektet 
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 
(2,3 Mrd Ft) az Innovációs és Technológi-
ai Minisztériummal (0,2 Mrd Ft), illetve 
a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapít-
vánnyal (0,8 Mrd Ft) konzorciumi együtt-
működésben valósítja meg.

Régiónk valamennyi megyéjében elindul egy a beszállítói és külpiaci 
területen tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat segítő mentor-
program. A jelentkezéseket a Kereskedelmi és Iparkamarák fogadták. 
Olyan termelőtevékenységet folytató kkv-at vártak, amelyek be kíván-
nak lépni a hazai, uniós vagy nemzetközi beszállítói láncokba, illetve 
nyitni kívánnak a külpiacok felé.

Országos Vállalkozói Mentorprogram indult

Vállalkozz 
tudatosan!



– Mikorra datálják a cég alapítását, illetve 
milyen út vezetett a mai sikerekhez?
– A történetünk 1980-ra nyúlik vissza, édes-
apám, Fiers Gyula akkor kezdte meg a tevé-
kenységét kisipari vállalkozóként. Garázsról 
garázsra, gépről gépre, lépésről lépésre ha-
ladva építgette a céget. Egy használt E400-as 
esztergával és egy darabológéppel indult, 
szerszám- és alkatrészgyártást vállalt. Az első 
komoly megrendelője a Pécsi Dohánygyár 
volt, évtizedeken át rendeltek tőle olyan bo-
nyolult alkatrészeket, amelyek előállításához 
magas szaktudás kellett.
– Ahogy nőtt az árbevétel, úgy gyarapodott 
a létszám is egy-egy fővel. Az első igazi mér-
földkőnek az egykor COCOM-listás, tiltott 
nyugati technológia, egy szimultán 3 tenge-
lyes CNC-gép megvásárlása volt 1990-ben. A 
Tungsramon kívül egyedül mi rendelkeztünk 
ilyennel. Az itthon szinte ismeretlen 3 tenge-
lyes programozásra Németországban, gyártói 
tréningeken tudtuk csak felkészíteni a mun-
katársainkat. Óriási kockázat volt, de édes-
apám vállalta, és mai szemmel megdöbbentő, 
hogy milyen messzire látott a jövőbe.
– Az új technológia a régi jó partnerek mellé 
új vevőket hozott itthon és Németországból 
is, így a cég tovább növekedett. A következő 
mérföldkő 2005-re datálható, amikor zöldme-

zős beruházásként létrehoztuk a II-es üzem-
csarnokunkat. Első ütemben egy 1000 m2-es 
gyártóterületű téglaépületet húztunk fel, a 
szükséges irodákkal, és egyéb kiszolgáló he-
lyiségekkel. Megkezdődtek a géptelepítések, 
és 5-6 fővel elindult a gyártás.
– A feladatokat is megosztottuk, az II-es üze-
met, az új gyártási szegmenst, az alkatrész-
gyártást édesapám indította el. Mindez sze-
mélyi és infrastrukturális oldalról is egy új 
kezdet volt. Én a régi, I-es, szerszámgyártó 
üzemet vittem tovább szívvel-lélekkel, forgá-
csoló szakmámmal, illetve gépészmérnöki 
tudásommal. 2002. január 2-án kezdtem a cég-
nél, és igyekeztem minden kulcsfontosságú 
területen kipróbálni magam, minél több ta-
pasztalatot szerezni.
– Újabb állomást jelentett 2010-ben a II-es 
üzemcsarnok II. ütemben történő bővítése, 
ahová már kifejezetten nagyméretű gépeket 
terveztünk telepíteni. A 400 m2-es, 9 méter 
magas üzemrészt egy 8 tonnás híddaruval 
is felszereltük, és idekerült az első nagy-
méretű, 5 tengelyes DMG gépünk is, mely 
ugyancsak az elsők között érkezett az or-
szágba.
– 2014-ben a bővítés folytatódott, újabb 1200 
m2-rel, picit nagyobb belmagassággal és egy 
újabb nagy teherbírású híddaruval. Ide érke-

zett aztán az eddigi legnagyobb gépünk is, 
egy japán gyártmányú Mazak Versatech. A 
szimultán 5 tengelyes géppel, mely fejlett ve-
zérlővel rendelkezik, minden irányból meg-
munkálható a kívánt alkatrész. Ez a gép 40 
tonnával terhelhető, az önsúlya pedig 60 ton-
na, 70 m3 betonalap tartja szilárdan.
– A japán gyártmányú gépparkunkat később 
tovább bővítettük, úgynevezett horizontális 
gépeket vásároltunk, melyekre szintén nagy-
méretű alkatrészek tehetők fel.
– Folyamatos fejlesztés jellemzi tehát a céget, 
a jelenleg 50 fős, magasan képzett szakem-
bergárdánkkal nap mint nap azon vagyunk, 
hogy a tudásunknak, technológiánknak meg-
felelően tovább bővítsük a gépparkunkat, és a 
vevőkörünket.

– Ha már a vevőket említi, kik vásárolnak 
önöktől?
– Túlnyomórészt – 80%-ban – magyarországi 
telephellyel rendelkező, külföldi tulajdonban 
lévő multinacionális cégek beszállítói va-
gyunk, direkt exportra a termelésünk 20%-a 
megy. A vevőkörünk megköveteli a magas mi-
nőséget, a határidők betartását. Szállítunk Dá-
niába, Németországba, és épp most nyitunk 
Ausztria irányába.

Országos Vállalkozói Mentorprogramot indított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztériummal, illetve a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvánnyal konzorciumi együttműködésben. A Fejér megyében 
kiválasztott mentorok egyike a szabadbattyáni Fiers Mechanika Kft. Multinacionális cégek beszállítójaként első kézből 
tudják átadni saját tapasztalataikat. Fiers Andrást, a közel 40 éves múlttal rendelkező vállalkozás tulajdonos-cégvezető-
jét arra kértük, mutassa be vállalatát és azt az utat, amit ők már végigjártak a sikeres beszállítóvá válás során.

A Fiers Mechanika Kft. mentorként adja át tapasztalatait a jövő beszállítóinak

Mindig szívesen 
segítették a fiatalokat
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Fiers András, tulajdonos-cégvezető, Fiers Mechanika Kft.



– Nem jelent túl nagy kockázatot, hogy 
kizárólag multinacionális vállalatok 
beszállítói?
– Igyekeztünk csökkenteni ennek a ve-
szélyeit, és az idő ezen a téren is vissza-
igazolta édesapámat. Ő már a 2000-es 
évek elején éppen azért indította el az 
említett II-es üzemet, az alkatrészgyár-
tást, hogy ne legyünk egyetlen iparág felé 
elkötelezve, legyen egy másik szegmens 
is a cég életében. A válság megmutatta, 
mennyire igaza volt. Az I-es üzemben 
– az autóipari cégek megrendeléseinek 
lemondásával – már az első napoktól szá-
molnunk kellett a gazdasági hanyatlás 
következményeivel. Az alkatrészgyártás 
azonban jellemzően hosszú távú projek-
tekre épül – a szivattyúkat, melyekhez al-
katrészeket gyártunk, az építkezéseken, 
nagy beruházásokon használják, így itt 
volt egy kis kifutás, mire a gondok meg-
jelentek.
– A terv bevált, és ma is úgy érzékeljük, 
hogy az nagyon ritkán fordul elő, hogy 
mindkét szegmens remekül megy, és 
ugyanilyen ritka az is, hogy mindket-
tő nagyon rosszul megy. A gazdaság 
ciklikussága egy természetes folyamat, 
amivel számolnunk kell. Amit ez ellen 
tehetünk, az az, hogy biztos lábakon 
álló vevőket találjunk, akiknek nagy 
hozzáadott értékű termékeket tudunk 
értékesíteni. Nem törekszünk tehát az 
egyszerű feladatokra, melyeket a vevő 
egyik napról a másikra átvihet egy másik 
partnerhez, ehelyett komplex munkákat 
vállalunk, mert ez biztosítja leginkább a 
stabilitásunkat.
– Továbbra is kis létszámban gondolko-
dunk, arra nagyon odafigyelve, hogy 
mindig a kornak megfelelő, legmoder-
nebb technológiát használjuk, és ezeken 
nagy hozzáadott értékű feladatokat vál-
laljunk. A technológiát illetően nem lehet 
megállni. Most tárgyaltam éppen egy 
német céggel Hannoverben, az EMO-n, 
Európa egyik legnagyobb ipari kiállí-
tásán egy újabb gép beszerzéséről. Egy 
olyan szerszámgépet szeretnénk mun-
kába állítani, amivel marni és köszörülni 
is lehet. Egy-egy ilyen vásárlás rengeteg 
időt és energiát emészt, gyakran egy 
egész évünk is rámegy, mire célt érünk. 
De megvan a stratégiánk, tudjuk, hogyan 

építsük fel, amit kiterveltünk, látjuk mi-
lyen célok felé haladunk, és teli vagyunk 
ötletekkel.

– A vezető technológia semmit sem ér 
magasan képzett szakemberek nélkül. 
Hogy állnak ezen a téren?
– A termelési szerkezetünkből, 50 fős 
létszámunkból adódóan a gyártási tá-
mogatást biztosító apparátusunk jóval 
nagyobb és erősebb, mint a hozzánk 
hasonló profilú, de kisebb, 10-15 fős vál-
lalkozásoké. Mivel mindkét üzemünk-
ben biztosítanunk kell a kulcspozícióba 
a magasan képzett szakembereket, így 
ez duplikálja a szellemi tőkénket is. Így 
a tudásunk is nagyobb, amit a vevőink 
hajlandóak meg is fizetni. Éppen ezért 
tudatosan törekszünk is arra, hogy ezt a 
képességünket folyamatosan fejlesszük. 
Az idén rengeteg tanfolyamunk volt, so-
kat költöttünk ilyen célokra, a minőség-
ügytől az új vezérlők tréningjén át a da-
ruk kezeléséig, a nyelvtanfolyamokig sok 
irányban fejlesztjük magunkat.
– A cég közel 40 éves működésében – jö-
vőre lesz a jubileumunk – kulcskérdés 
a munkatársak megbecsülése. Kitartá-
sukat, lojalitásukat oly módon is érté-
keljük, hogy megünnepeljük a tízéves 
jubileumokat, és ilyenkor kikerül a fény-
képük is a bejárat melletti falra. 15-en 
már odakerültek, és ebből 12-en a mai na-
pig itt is dolgoznak, 8-an több mint húsz 
éve, többségük az I-es üzemben. A II-es 
üzemcsarnokunkban jellemzően fiata-
lokkal vagyunk körülvéve, az átlag élet-
kor itt nem éri el a 25 évet. A folyamatos 
képzést – többek között – ez is indokolja, 
amellett, hogy mind szakmailag, mind 
anyagilag igyekszünk megbecsülni vala-
mennyi dolgozónkat.
– A duális képzésben már a kezdetektől 
részt veszünk, de nálunk már akkor is 
voltak tanulók, amikor még csak inasok-
nak hívtuk őket.

– Hogyan tudják megteremteni az össz-
hangot a régi motorosok és a fiatalok 
között?
– Édesapám és jómagam is mindig kulcs-
kérdésnek tekintettük, hogy se-
gítsük a fiatalokat. Már a 90-es 
évek elején legendák születtek 

HűségjutaloM az erőMűben
Tatabánya – A Tatabánya Erőmű Kft. vezetése el-
sőként csatlakozik Tatabánya Önkormányzatának 
kezdeményezéséhez, mely a gazdasági társaságok 
dolgozói részére hűségjutalom bevezetését indít-
ványozza – jelentette be dr. Sámuel Emese a Ta-
tabánya Erőmű Kft. ügyvezetője.

Megújult a corvinus caMpusa
Székesfehérvár – Másfél milliárd forintból újult 
meg a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehér-
vári Campusának B épülete, melyet ünnepélyes 
keretek között adtak át. Az egykori huszárlaktanya 
épülete küllemében őrzi a hős fehérvári katonák 
emlékét, belső kialakítása, a XXI. századi elvárá-
soknak megfelelő technikai felszereltsége pedig a 
jelenlegi 300 hallgatót és az itt dolgozó oktatókat, 
kutatókat szolgálja.

toray: 127 Milliárd forintos beruHázás 
Nyergesújfalu – A japán tulajdonú Toray 
Industries Hungary Kft. lítium akkumulátorokhoz 
használt szeparátor filmet előállító üzemet épít 
127 milliárd forintos ráfordítással Nyergesújfalun 
– jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter 
az új gyár helyszínén. Szijjártó Péter elmondta, a 
beruházás 188 új munkahelyet teremt.  Ezek nagy 
része felsőfokú, mérnöki végzettséget igényel, 
ezért a kormány a befektetéshez 4,7 milliárd forint 
támogatást nyújtott – mondta.

45 éve testvérvárosok
Veszprém - Megerősítette testvérvárosi kapcso-
latát Veszprém és a finnországi Rovaniemi, barát-
ságuk 45. jubileumát ünnepelték. A két település 
polgármesterei a Városházán ünnepi záradék alá-
írásával erősítették meg városaik kapcsolatát.
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Fiers Gyula, a Fiers Mechanika Kft. alapító-ügyvezető igazgatója
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arról, hogyan segítette a multikhoz bekerü-
lő fiatal mérnököket, akik nagyra becsülték a 
szakértelmét, a szakmai tapasztalatát. Jó pél-
da volt erre, amikor a Ford, mely elsők között 
települt be az Alba Ipari Zónába, sorra vette 
fel a fiatal mérnököket, aztán amikor a gyár-
tósorok megérkeztek, és az ifjú szakember-
gárda elakadt a beüzemelésnél, édesapámhoz 
fordultak segítségért. A mai napig hallgatom 
az élménybeszámolókat, hogyan oldotta meg 
a problémáikat. Ezek a mérnökök ma 50 év 
körüli gyárigazgatók, vezető pozíciót betöltő 
szakemberek, és a cégünk fejlődésének, a ve-
vőkörünk növekedésének motorjai. Mert nem 
felejtették el, amit kaptak, és ha olyan feladat 
adódott, akkor gondoltak ránk.
– Édesapám valahogy így építgette ki a maga 
reputációját. Úgy gondolom, elsősorban az ő 
érdeme, hogy ez a cég eljutott idáig, hogy jól 
működik, és számos sikert tudhat magának. 
Jómagam hűséges fegyverhordozóként persze 
részt vettem ebben a munkában, hozzátettem 
a magamét, de az igazi elismerés őt illeti, hogy 
mindezt megteremtette.
– Természetesen számomra ugyanilyen fon-
tos, hogy tovább vigyem az örökségét. Tavaly 
ugyanis, hosszú betegség után elvesztettem 
őt, és ez – bármennyire is próbáltam felké-
szülni – komoly feladat elé állított engem. 
El sem tudtam képzelni, milyen lesz az első 
nap, amikor magamra maradok a cégben, de 
a kétségeim hamar szertefoszlottak, mert úgy 
éreztem, hogy ő továbbra is itt van velem, az 
üzemi levegőnk minden egyes köbmillimé-
terében jelen van. Mindez akkora erőt adott, 
hogy megsokszorozott lendülettel vágtam 
bele a feladatokba. Az évtizedes munkavi-
szonnyal bíró munkatársak is mellém álltak, 
egy kivételével valamennyien kitartottak 
mellettem.
– Úgy gondolom, a negyvenéves fennállásunk 
legnehezebb éve volt a 2018-as esztendő. Bizto-
san lesznek még nehéz időszakaink, de a leg-
nehezebbet túléltük. A generációváltásra sze-
rencsére időben fel tudtunk készülni, hiszen 
17 évet dolgozhattunk együtt, amiből az utolsó 
tíz igazán teljes értékű, igazi apa-fia kapcsolat 
volt. Viták persze voltak, de az lett volna a fur-
csa, ha nincsenek. Arra mindig odafigyeltünk, 
hogy a dolgok a helyükre kerüljenek, és a vi-
tákból jól jöjjünk ki. Sokat, nagyon sokat tanul-
tam tőle a közel két évtized alatt. Az a küzdeni 

tudás, amit a betegségével szemben is tanúsí-
tott, példaértékű volt, pedig az már egy egyen-
lőtlen küzdelem volt, amit sok ember már rég 
feladott volna. Ő mindig elment a falig. Most is. 
Betegen is bejárt, és dolgozott. Ilyen volt egész 
életében. Nem elégedett meg azzal, hogy majd 
lesz valahogy. Nagy erőbedobással, akarattal, 
küzdeni tudással végzett el minden feladatot. 
Én pedig ebbe nőttem bele, és így dolgozhat-
tam mellette hosszú éveken át, és ez idő alatt 
volt időnk megfogalmazni az alapértékeinket. 
1994-ben, amikor bevezettük az ISO-t, a mot-
tónkat is megfogalmaztuk: „Az elégedett vevő 
a jövőnk biztosítéka”.
– Persze ez nem jelenti azt, hogy a saját ér-
dekeinket a háttérbe szorítanánk. Mi mindig 
partnerek kívántunk lenni, kompromisszum-
ra törekedtünk, amellett, hogy tudjuk, mindig 
a vevő az úr. Szerencsére a vevőink elfogadják 
ezt, és ha birkózunk is néha, élvezzük a bizal-
mukat, és mindent megteszünk, hogy meg is 
tudjuk tartani azt.

– A munkájukat, eredményeiket a külvilág 
is elismeri, a Fejér Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamarától számos díjat vehettek már át. 
Vegyük számba ezeket!
–  Az első, a Gróf Zichy Jenő Szakképzési Díj 
nagyon nagy megtiszteltetés volt számunk-
ra, édesapám 2016 novemberében kapta meg, 
kifejezetten a duális képzésben vállalt szere-
pünkért.
– 2018-ban – másfél hónappal a halála előtt - 
tüntette ki a kamara Életmű Díjjal, melynek 
nagyon örült, és amit nagyon meg is érdemelt. 
Meglepte ez az elismerés, mert alapvetően 
olyan ember volt, aki nem tört babérokra, nem 
a kitüntetésekért dolgozott.
– Tavaly egyik kollégánkat is elismerték, Far-
kas Sándornak a Kiváló Szakember Díjat ado-
mányozták, amire mi is nagyon büszkék va-
gyunk, mert kitűnő kollégánk 33 éve, 1986 óta 
dolgozik társaságunknál. A fiatalokat meg-
szégyenítő lelkesedéssel, szakmai szeretettel, 
hihetetlen műszaki intelligenciával végzi a 
munkáját ma is. Minden munkát új kihívás-
ként, megoldandó feladatként kezel.
– Végül idén sem maradtunk elismerés nélkül, 
a Kamarai Munkáért Díjat a közelmúltban ve-
hettem át a kamara ünnepi közgyűlésén.
– Nagyon büszkék vagyunk ezekre a kitün-
tetésekre, sokat jelentenek nekünk, hiszen az 

mindig nagyon fontos, hogy hiteles visszajel-
zéseket kapjunk, megerősítést, hogy jó úton 
haladunk, jól végezzük a feladatainkat. 

– Az is egyfajta visszajelzés, hogy önöket is 
felkérte a kamara mentorként a most induló 
országos vállalkozásokat segítő programba?
– Nem kellett sokat gondolkodnunk, hogy el-
vállaljuk-e a mentori felkérést, úgy gondoltuk, 
ha élvezzük a bizalmukat, ha ők alkalmasnak 
látnak minket erre a feladatra, akkor nem 
mondhatunk nemet. A kamarai nyitóesemé-
nyen nagy volt az érdeklődés. Mi a többféle 
lehetőség közül beszállítói mentorként fogjuk 
segíteni azokat a vállalkozásokat, akik hoz-
zánk fordulnak. Mivel mi magunk is végigjár-
tuk ezt az „iskolát”, beszállítók vagyunk, így 
első kézből tudjuk átadni a tapasztalatainkat.
– Mi is kaptunk segítséget egykor épp a leg-
nagyobb vevőnktől. A Grundfos Beszállítói 
Kiválóságért Programjára az elsők között 
jelentkeztünk. Az EFQM modellre épülő, 3 
éves, több lépcsős képzés lényege, hogy egy 
önértékelést – majd persze sok-sok más érté-
kelést – követően cégünk átesett egy teljes át-
világításon, melynek kapcsán a gyártó céggel 
közösen feltártuk a fejlesztendő területeket, 
majd a kitűzött feladatokat végre is hajtottuk. 
A program záróakkordjaként átvehettük a 
„Három Sztár”, azaz három csillagos rangot 
igazoló oklevelet, amire ma is nagyon büsz-
kék vagyunk.
– Emellett más minőségprogramokban is 
megmérettettük már magunkat, ilyen volt pél-
dául a japán Shiba-Díj.
– Nem vagyunk multi, de magyar kkv-ként, 
becsülettel el fogjuk végezni a ránk bízott 
mentori feladatokat. Amit megtanultunk, ta-
pasztalatokat megszereztünk, azt át tudjuk 
adni a leendő beszállítóknak. A csapatunk 
készen áll erre.
– Nem jótékonykodásként fogjuk fel ezt a fel-
adatot. Nem csak adunk, kapunk is egy-egy 
ilyen együttműködés során, hiszen bővül a 
kapcsolatrendszerünk, erősödik a kapcsolati 
tőkénk. Édesapám példája megtanított ben-
nünket arra, hogy a fiatalokat segíteni igenis 
jó befektetés, ki tudja, mit hoz a jövő, hosszú 
távon lehet, hogy erős együttműködő partne-
reket lelünk a mostani mentoráltak között.

Cseh Teréz



17

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

Rigó Péter: A jó munkaerő a legnagyobb 
kincs, annyiban vagyunk mások, mint a töb-
bi biztonsági cég, hogy a technikai tudást 
hozzáadjuk a munkaerőhöz, így a dolgozók 
más jellegű munkát kell, hogy végezzenek. 
Így könnyebb nekik, hiszen a technika segít-
ségével csökken a leterheltségük, a belépők 
regisztrációja akár önregisztrációval, a rend-
számok felírása egy rendszám regisztráció-
val is megtörténhet. A vagyonvédelem régen 
teljesen más volt, mint most, akkor a létszám 
számított, ma már ennek nincs nagy jelentősé-
ge, inkább a logikának, és a felállított szabály-
rendszereknek. 
Rigó Ágnes: Manapság nehéz megszólíta-
ni a fiatalokat, nagyon nehéz megtalálni a 
jó, megfelelő munkaerőt. Minden csatornán, 
akár a közösségi médiában is meg kell, hogy 
szólítsuk őket, mert ezt használják. Sok a kö-
zépkorú és idősebb kollégánk, a fiatalok kö-
rében annyira nem kedvelt biztonsági őrnek 
lenni. Ezen változtatni szeretnénk pont azzal, 
hogy a technikai segítséget megkapják tőlünk 
a munkájukhoz. Hogy ne csak a klasszikus 
értelemben vett beengedő emberek legyenek, 
hanem inkább technikai, biztonsági szakem-
berek. Kollégáinknak feddhetetlen előélettel 
rendelkező, vagyonőri tanfolyamot végzett 
szakembereknek kell lenniük. Van objektum 
őr, pénzszállító, testőrszerű biztosító, és egy 
vizsga után kapják meg az igazolványukat. Ez 
egy OKJ-s tanfolyamon megszerezhető. 
Rigó Erik: Cégünk a közelmúltban országo-
san egyedüli ajánlattal élt a Vagyonvédelmi 
Kamara felé. Elküldtünk egy olyan ajánlást, 
hogy tegyenek lépéseket a középiskolák irá-
nyába, hogy a közrendvédelmi szakokon 

tanuló diákok az érettségi után közvetlenül 
kaphassanak vagyonőr igazolványt, hiszen 
azokat az oktatási elemeket ők is megkapják, 
amik a tanfolyamon elsajátíthatók (büntető-
jog, kriminalisztika, büntetőeljárás jog), szak-
mai gyakorlatukat pedig a cégünknél vállal-
juk. Így megjelenhet a fiatal munkaerő – akik 
nem akarnak rendőrök lenni, vagy nem veszik 
fel őket a rendőrtiszti főiskolára – a vagyon-
védelmi munkaerőpiacon. Ilyen még nincs 
Magyarországon. Beszéltem a megyei és az or-
szágos kamara vezetőivel, mindenhol nagyon 
jó ötletnek találták. Ezek a fiatalok képzettek, 
és sokkal hadra foghatóbbak, mint az idősebb 
állomány. 
Rigó Péter: Mint említettem, meg tudjuk 
könnyíteni a munkájukat automatizálással. 
A vagyonvédelmi folyamatok 95%-a leírható 
a számítástechnika 0-1 módszerével. Az auto-
matizálás során felállítunk egy szabályrend-
szert, és ehhez használjuk a technikát. A mos-
tani kamerarendszerek nem csak szép és jó 
képet adnak, hanem döntésre is képesek. Ezt 
kameraanalitikának hívják. A legalapvetőbb 
analitika a vonalkeresztezés-átlépés, vagy a 
behatolás-jelzés. Ez azt jelenti, hogy a képre 
egyszerűen húzunk egy virtuális vonalat, és 
amikor azt átlépik valamilyen irányban, akkor 
jelzés történik. Ez olyan, mintha a megfigyelt 
területen még egy infrasorompó is működne. 
Ennek a segítségével tudunk munkaerőt meg-
takarítani, illetve könnyebbé tenni a meglé-
vők dolgát. Szinte nem is kell a kameraképet 
állandóan figyelni (15 percnél tovább az aktív 
figyelem amúgy sem tart), helyette már a gép 
jelez. Korábban több pontra tettünk kamerát, 
hogy lássa az őr, mi történik, most azért te-

szünk több pontra kamerát, hogy tudjuk, mi 
történik. Ott van az őr, aki, ha a rendszer jelez, 
megnézi, hogy behatolás történt-e, és azonnal 
intézkedik. Vannak olyan területek, ahol au-
tomatizálással, őr nélkül oldjuk meg az őrzési 
feladatokat. A rendszer a beállított szabályra 
fog jelzést adni, és akkor intézkedünk. 
Rigó Péter: Minden ipari forradalomnál át-
strukturálódik a munkaerő. Most éljük a 
negyedik ilyet, a digitalizációval. Jelenleg 
az történik, hogy nagyon sok monoton mun-
kafolyamatot, amit teljesen felesleges, hogy 
az ember végezzen el – ráadásul unalmas és 
pontatlan is –, teljes mértékben el tudják lát-
ni a gépek. Ehelyett lehetőség van arra, hogy 
olyan munkát végezzenek, ami izgalmasabb, 
szakmaibb. A gépesítés egyszeri beruházást 
és fenntartást jelent. Az ajánlatainkat megté-
rüléssel és számításokkal együtt adjuk ki, egy 
rendszer általában 4-6 hónap alatt megtérül, 
és utána a fenntartási költség a korábbi biz-
tonsági költségek mindössze 20%-a.
Rigó Ágnes: Ehhez persze az is kell, hogy a 
másik részről is legyen fogadókészség. Hosz-
szú távon mindenképpen megéri automatizál-
ni. De aki ragaszkodik a portás bácsikhoz, an-
nak persze hiába magyarázunk, mindig talál 
kifogást. Az ipari vagyonvédelemben pedig 
az a jövő, hogy egy biztonsági szakember lesz 
a gyárakban. Az őrök feladatait – járőrözés, 
regisztráció, észlelés – átveszik a gépek. Az 
egyetlen őrnek, aki viszont szakember lesz, 
sokkal több számítástechnikai ismerettel kell 
rendelkeznie, sokkal több megbecsülést kap, 
az lesz a feladata, hogy hozzá fussanak be az 
információk, és megfelelően, időben reagáljon.

VK 

Nemcsak generáció-, hanem szemléletváltás is zajlik a tatai DERIK Hungária Kft.-nél. Az országban mintegy 70 objektu-
mot őrző cég a drága, és egyre kevesebb rendelkezésre álló élő munkaerőt automatizálással igyekszik kiváltani. Ennek 
a folyamatnak fő irányítója Rigó Péter, aki nejével, Ágnessel igyekszik átvenni a családi vállalkozásban az édesapa, Rigó 
Erik, és az édesanya, Rigóné Szabó Klára szerepét. Persze még az „öregek” is dolgoznak, ám a folyamat elkezdődött.

Az élômunkát automatizálással váltják ki

Digitális forradalom 
a Derik Hungária Kft.-nél

Rigó Ágnes és Rigó Péter – az új nemzedék
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– Milyen érvek szóltak amellett, hogy a 
Grundfos Magyarország Kft. egy ilyen 
jelentős, leginkább a felsővezetést érin-
tő átszervezés mellett döntsön, illetve mi 
változott meg ténylegesen? 
Szundy Olivér: – Igazodva a Grundfos glo-
bális 2025 stratégiájához magasabb vevő-
központúságot, egyszerűbb, hatékonyabb, 
átláthatóbb és agilisabb szervezetet kívá-
nunk kialakítani. Az egy GMH-ból, ami 4 
gyárat foglalt magába, 2 független gyáregy-
ség jött létre: a tatabányai és a székesfehér-
vári.
Udvar Csaba: – A magyarországi gyártás 
legfontosabb mozgatórugója a költséghaté-
konyság és termelékenység. Ezen kell folya-
matosan dolgoznunk, és javítanunk muta-
tóinkat. Mindehhez elengedhetetlen, hogy 
a döntések gyorsan megszülethessenek, 
amit egy olyan szervezetben lehet a legha-
tékonyabban kivitelezni, ami „laposabb” a 

korábbinál, vagyis kevesebb döntési szinttel 
rendelkezik.
 
– Hogyan érinti ez a szervezeti átalakulás 
a városokkal, civilszervezetekkel, okta-
tási és egyéb intézményekkel kialakított 
kapcsolataikat? 
Szundy Olivér: – Szeretnénk az elmúlt 
évek gyakorlatát folytatva megőrizni ezeket 
a kapcsolatokat, sőt tovább fejleszteni őket. 
Az új szervezet egyik nagy előnye éppen az, 
hogy jobban képes a helyi sajátosságokhoz 
igazodni, így az átszervezés – reményeink 
szerint – tovább erősítheti, kiszélesítheti 
ilyen irányú együttműködéseinket.
Udvar Csaba: – A továbbiakban is aktív ré-
szesei kívánunk lenni a városok életének. 
Tatabányán a Grundfos Kézilabda Clubbal, 
Székesfehérváron a Hydro Fehérvár AV19 
hokiklubbal folytatni szeretnénk az együtt-
működést, és továbbra is fontosnak tartjuk a 

helyi rendezvények támogatását, az azokon 
való aktív részvételt is. A Grundfos Tata-
bányán a Sörfesztiválon, Tatán a Víz, Zene, 
Virág Fesztiválon, Székesfehérváron a Le-
csófőző Vígasságon rendszeresen jelen van. 
Nagy hangsúlyt fektetünk emellett a helyi 
közép- és felsőoktatási intézményekkel, ki-
váltképp az Edutus, a Pannon és az Óbudai 
Egyetemmel kialakított jó kapcsolataink 
ápolására is.
 
– Említették a Grundfos 2025-ös stratégi-
áját. Milyen célkitűzéseket fogalmaztak 
meg ebben, és hogyan érinti ez a hazai 
gyáregységeket, az itt dolgozókat?
Szundy Olivér: – A stratégia fő elemei a 
magasabb vevőközpontúság, az agilitás 
a gyártásban, a hatékonyság és a verseny-
képesség folyamatos javítása. Azonosulva 
ezekkel a célokkal, mi magunk is ezeken a 
területeteken törekszünk előbbre jutni a kö-

Török László, közel két évtizeden át vezette a Grundfos Magyarország Gyártó Kft. tatabányai és székesfehérvári egysé-
geit, áprilistól pedig a globális termelésért felelős operatív igazgatóként folytatja munkáját a cégcsoporton belül. Előlép-
tetését követően – a nyár folyamán - a hazai vállalat további jelentős szervezeti változáson ment keresztül. A tatabányai 
egység élére Szundy Olivér került, míg a székesfehérvári gyárat a jövőben Udvar Csaba igazgatja. A frissen kinevezett 
gyárigazgatókkal készült kettősinterjúnkban arra voltunk kíváncsiak, mi indokolta a változásokat, hogyan érinti mindez 
a cég működését, helyi kapcsolatait, és a jövőt illetően milyen elképzelések vannak kibontakozóban.

Átláthatóbb szervezeti struktúrával működik tovább a Grundfos

Az értékrend, a vállalati kultúra 
nem változik

Udvar Csaba, gyárigazgató – Grundfos Magyarország Kft., Székesfehérvár
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díjazták az energiatudatosságot
Tatabánya – A Magyar Innováció és Hatékonyság 
Kft. Energiatudatos Vállalat címét nyerte el a tata-
bányai AGC Glass Hungary Kft., Energiahatékony 
Vállalat díjat vehetett át a Tatabányai Erőmű Kft. és 
a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. Az intézmények 

között a kamara mellett az Edutus Egyetem környe-
zetvédelmi törekvéseit ismerték el. Az önkormány-
zatok közül Gyermely és Környe részesült elisme-
résben. Rajtuk kívül az iskolák között a Tatabányai 
Szakképzési Centrum Kereskedelmi, Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma és Szakközépisko-
lája, illetve a környei Kisfaludy Mihály Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola vehetett át díjat.

utcatárlat
Székesfehérvár – Jelenleg is megtekinthetik Szé-
kesfehérvár belvárosában (Országzászló teret ha-
tároló utca) a Pordán H. Ferenc építészmérnök 

hagyatékát feldolgozó tárlatot. Az 1933-2001-ig 
alkotó építész életútját és munkásságát felvonul-
tató emlékkiállítást a Fejér Megyei Építészek Ka-
marája szervezte.

tereMtés napja
Bakonybél – Hagyományaiknak megfelelően idén 
is megrendezték a Teremtés Hónapja alkalmából 
a környezetvédelemre, az öko-tudatos életmódra 
felhívó Teremtés Napja rendezvényt a bakonybéli 

Szent-kútnál. A program eddig is faültetéssel 
kapcsolódott össze, idén pedig létrehoznak egy, 
a Gerence-patakhoz levezető árnyékos sétányt, 
amely mentén egy-egy Bakonybélhez és az öko-
programhoz kötődő család által elültetett fa alkotja 
majd a fasort. Ez a Családok Sétánya nevet viseli.
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vetkező években. Terveink között az is 
szerepel, hogy a magasabb hozzáadott 
értékű technológiákra fókuszáljunk.
Udvar Csaba: – Felelős vállalatként a 
Grundfos 2025-ös stratégiájának köz-
ponti eleme a vízhez és éghajlathoz 
kapcsolódó kihívások kezelése. Élen-
járó megoldásokat, például intelligens 
vízellátási rendszereket alkalmazunk 
annak érdekében, hogy megoldjuk 
ezeket a problémákat, és ezzel végered-
ményben javítsuk az emberek életmi-
nőségét.
 
– Új pozíciójukban látható-e már, mi 
lesz a legközelebbi feladat, esemény, 
merre, milyen irányba kívánják kor-
mányozni a Grundfos helyi „hajóit”?
Szundy Olivér: – A sikertörténet egyik 
feltétele a városainktól, az államtól és a 
helyi közösségektől kapott támogatás. 
Ugyanazt az értékrendet és vállalati 
kultúrát szeretnénk folytatni, ami Tö-
rök László igazgatósága alatt jellemezte 

a vállalatot. Ennek jegyében erősíteni 
fogjuk a kapcsolatainkat Tatabánya és 
Székesfehérvár közösségeivel, és foly-
tatjuk a már megkezdett közös munkát 
a városvezetéssel, de addig is a legége-
tőbb feladatunk október 10-én a Vác ké-
zilabdacsapatának legyőzése! 
Udvar Csaba: – A 2025-ös stratégiához 
kapcsolódóan a jövőben is szeretnénk 
Magyarországon kiemelt figyelmet 
fordítani a fenntarthatóságra, és arra, 
hogy működésünk során minden tő-
lünk telhetőt megtegyünk környeze-
tünk védelméért. Minden szempontból 
környezettudatos munkahely vagyunk, 
mi sem igazolja ezt jobban, minthogy 
környezetvédelmi intézkedéseink-
nek köszönhetően a szakma legismer-
tebb megmérettetésén, a HRKOMM 
Awardon bejutottunk a döntőbe a 
„Környezettudatos munkahely” kate-
góriában.

Cs.T.

A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. tatabányai és székesfehérvári üzemei
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– Sokak szerint a megyeszékhely üde szín-
foltja lett az új kollégium.
E.Á.: Időben, határidőre sikerült augusztus 
közepére átadni az épületet, a gyerekek szept-
ember elején már be is tudtak költözni. Ne-
künk ez azért nagy öröm, mert szerintünk is 
egy emblematikus épület született, mely egy 
modern városképhez méltó. Mint helyi épí-
tőipari cég, mindig a helyi produktumainkra 
vagyunk a legbüszkébbek. 
CS.Z.: A hatszintes épület összességében 
2900 m2 alapterületű. 1700 m2 homlokzati hő-
szigetelést végeztünk, 2400 m2-en pedig PVC 
burkolatot kapott az épület. 450 m2 greslapot 
helyeztünk el, és hat szintes liftet építettünk 
be. 44 szobát alakítottunk ki, mindegyik kü-
lön-külön mosdóval rendelkezik. 138 db külső 
nyílászárót cseréltünk, 208 db új beltéri ajtót 
raktunk be, 10 db parkoló, és 400 m2-es gumi-
burkolatú röplabda és kosárpálya épült. Kb. 
120 m2 az étkező a földszinten: itt nem főznek, 
csak melegítenek, tehát afféle tálalókonyha. 
Van egy könyvtár is az épületben. 

– Találkoztak nem várt problémával az épít-
kezés során? 
CS.Z.: Mint minden átalakítás kapcsán, főleg 
egy ilyen öreg épületnél érik az embert meg-
lepetések. Nehéz volt a mai kor elvárásainak 
megfelelő minőséget kialakítani. A bontások 

során jöttek elő azok a nem várt problémák, 
technikai megoldást igénylő feladatok, amiket 
a legnagyobb előrelátással sem lehetett látni, 
de szerencsére mindet megoldottuk. 

– Jelenleg Dorogon dolgoznak, és befejezésé-
hez közeledik a Miniverzum névre hallgató 
bányászati múzeum. Mekkora kihívás volt 
ez a feladat?  
E.Á.: A dorogi bányászati múzeum, egy na-
gyon különleges építészeti technológiát igé-
nyelt az elejétől a végéig. Egy rendkívül  új-
szerű elképzelés újszerű megoldásokkal, ami 
bemutatja az ottani bányászat történetét, bá-
nyászati technológiákat modelleken, és a bá-
nyavidéket interaktív kiállításon keresztül. Ed-
dig még nem volt szerencsénk találkozni ilyen 
speciális építészeti technológiákkal, megoldá-
sokkal. Az épület a megrendelő, dr. Tittmann 
János polgármester elképzelését tükrözi, aki a 
vezető tervezővel (Jaksics László), és a stati-
kus tervezővel (Besei László) álmodta meg a 
projektet. Ez egy betonvázas szerkezet: a mag-
ja betonváz, és a külső megjelenítése – hogy 
emlékeztessen a bánya belső tereire – egy acél-
váz, de az csak optikai megjelenést szolgál. 
Érdekessége, hogy szinte az egész kiállítótér, 
és a belső terek két szinttel a föld alatt helyez-
kednek el. A látogató az épület tetején száll be 
a liftbe, és megy le a mínusz második szintre. 

Ha végignézte a kiállítótereket, egy régi bánya, 
az Altáró akna bejáratához érkezik, ott lehet 
elhagyni a múzeumot. A következő ütemben 
megvalósul a múzeum udvarának a kiépí-
tése, mert ez egy nagyobb aknagödör, amibe 
belehelyezte az építész az épületet. Nagyon 
szemléletesen mutatja be az egész bányászati 
kultúra hangulatát. A megrendelő és a terve-
ző megtalálta azt a lehetőséget, amit egy város 
közepén tátongó gödör kínált nekik.
CS.Z.: A múzeum hasznos alapterülete össze-
sen 547 m2 – ez két szinten oszlik el –, plusz 
a külső teraszok, terek, ahol a későbbiekben 
kávézót is kialakítunk. A projekt első üteme 
a Miniverzum épülete, a második pedig az 
udvar rendbetétele, melynek pontos terveit 
később véglegesítik. Speciális feladat volt, mi-
vel az Esztergomi út közvetlen közelében (1,5 
méterre az úttól) kezdődött az építkezés: így 
a munkatér elhatárolásával kellett elkezdeni 
a munkát. Betoncölöpöket mélyítettünk le 18 
méter mélységbe, és az tartotta meg az építés 
során az egész Esztergomi út forgalmát. Most 
már a beépülés után maga az épület is ad sta-
bilitást az útnak. 
2018 októberében szerződtünk, a fizikai mun-
kavégzés pedig 2019 januárjában kezdődött. 
Az első ütem átadására még októberben sor 
kerülhet.

veér 

Az egykori tatabányai MÁV szálló kollégiummá alakítása után újabb komoly kihívásnak kell megfelelnie az EP Konstruk-
tív Kft. gárdájának. Az ügyvezető-tulajdonossal, Ercsey Áronnal, és Csizmadia Zoltán vállalkozási- és termelési igazga-
tóval beszélgettünk a megvalósult és a folyamatban lévő építkezésekről.

Komoly kihívásoknak is megfelel az EP Konstruktív Kft.

Átadott kollégium, 
épülő bányászati múzeum

Az elkészült tatabányai kollégium

A Miniverzum látványterve

Így állnak a munkálatok Dorogon



tókerülés –szécHenyi 80
Székesfehérvár - A 80. tanévét ünneplő székes-
fehérvári Széchenyi műszaki iskola azt a célt tűzte 
ki, hogy 80 tanulóval megkerülik a Velencei-tavat. 
A program a szeptemberi jó időben oly népszerű-
nek bizonyult, hogy végül 143-an karikáztak a tó 
körül. A névadó tiszteletére a diákönkormányzat 
egész hetes programsorozatot tervezett. 

gaja-völgyi tájcentruM
Gaja-szurdok - A Fejér megyeiek mindig szíve-
sen kirándultak az Árpád vezér törzsének tábor-
helyeként ismert Gaja-szurdokban. A természet-
védelmi területet a VADEX Mezőföldi Zrt. teljesen 
felújította, gondozza. Az évtizedek óta ikonikussá 
vált kispatakon átívelő Ádám-Éva fa ma már csak 
mementó, viszont számtalan újdonság született: 
két hatalmas fedett közösségi tér asztalokkal, pa-
dokkal, tűzrakóhelyek, büfé, vízvételi lehetőség. 

átadták az árpád giMnáziuMot
Tatabánya - Kétmilliárd forintot meghaladó be-
ruházással átadták a felújított Árpád Gimnáziumot 
Tatabányán. A középiskola mellé új, szabványos 

kézilabdacsarnokot építenek egymilliárd forintért. 
Ekkora mértékű, egyösszegű fejlesztés Tatabánya 
oktatási rendszerében évtizedek óta nem volt.
 

lecsófesztivál
Székesfehérvár - A 15. alkalommal életre hívott 
Lecsófőző Vigasság tökéletesen elérte célját: ba-
ráti, céges, iskolai közösségek sokasága 
gondoskodott a finom eledelről titkos 
receptek, fortélyok, fűszerezési trükkök 
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A Bridgestone megnövekedett kapaci-
tásával 2020-ra évente 7,2 millió abron-
csot gyárthat. Az eseményen felavat-
ták a 10 ezer négyzetméteres, 180 000 
abroncs tárolására alkalmas új raktárt 
is. Szijjártó Péter kiemelte: Japán a 
legjelentősebb ázsiai beruházó Ma-
gyarországon, 160 japán vállalat 35 ezer 
embernek ad munkát, 2018-ban a két 
ország közötti kereskedelmi forgalom 2 
milliárd dollár volt. A miniszter hozzá-
tette, 2010 óta két és félszeresére nőtt a 
magyar autóipar termelése, 2018-ban el-
érte a 8500 milliárd forintot. Az iparág 
hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország 
az EU-n belül a legmagasabb gazdasági 
növekedést érte el, és ahhoz is, hogy az 
ország gazdasági teljesítményének bő-
vülése folyamatosan két százalékkal az 
uniós átlag felett legyen – fogalmazott.

Szijjártó Péter emlékeztetett arra, hogy 
Magyarország a világ országai közül 
lakosságszámban a 92., miközben az 
autóipari termelésben a 20. helyet fog-
lalja el. A világ 20 legjelentősebb beszál-
lítójából 15 vállalatnak van gyára az or-
szágban. Schmidt Csaba polgármester 

kiemelte, hogy a mostani a Bridgestone 
harmadik nagy beruházása a Tatabá-
nya-Környe Ipari Parkban. Hozzátette, 
a rendelkezésére álló hatvan hektár to-
vábbi bővítésre nyújt lehetőséget.

Topolcsik Melinda, a Bridgestone Ta-
tabánya Termelő Kft. ügyvezető igaz-
gatója elmondta, az új épülettel 600 ezer 
abroncsot képesek tárolni. Az új raktár 
felépítésén túl a vállalat növelte gyártó-
kapacitását, valamint fejlesztette mes-
terségesintelligencia-alapú abroncs-
gyártó gépeit. A társaság célja, hogy 
a közeljövőben termékeinek negyven 
százalékát első beszállítóként közvet-
lenül az autógyáraknak értékesítse, és 
2023-ra teljesen okosgyárrá alakítsa 
át az üzemet - ismertette az ügyveze-
tő. A vállalat eddig közel 130 milliárd 
forintot fordított tatabányai gyárának 
felépítésére, gépparkjának kialakítá-
sába és fejlesztésébe, amivel a létesít-
mény az egyik legmodernebb európai 
Bridgestone egységgé vált.

TO
Fotó: MTI

Beruházásával 100 munkahelyet hozott létre tatabányai gumiabroncs-
gyárában a japán Bridgestone, mellyel a magyar gazdaság gerincét adó 
autóiparnak teremtett további beszállítói kapacitást – mondta Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter a létesítmény átadásán. Hozzá-
tette: a kormány 826 millió forinttal támogatta a 9,2 milliárd forintos 
fejlesztést, mely a legmodernebb digitális technológiát alkalmazza.

Száz új munkahely Tatabányán

Új raktárt avattak a 
Bridgestone-ban

Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója és Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter

F
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Szárnyal az építőipar
– Kétszámjegyű éves növekedés jellemzi 
a hazai építési ágazatot. A hírek az iparág 
szárnyalásáról szólnak, és ez örvendetes 
tény, ami az ágazat teljesítőképességét iga-
zolja. Okkal remélhetjük tehát, hogy a rend-
szerváltás óta vágyott elismerést, figyelmet 
– melyet Németország, Ausztria megad az 
övéinek – végre a magyar építőipari szakma 
is megkaphatja. Komoly teljesítmények, szép 
épületek születnek nagyszámban, és erre 
mindannyian méltán büszkék lehetünk.

Az érdekképviselet 
erős és életképes

– Az ÉVOSZ nem hogy kezdi betölteni azt 
a szerepet, amit a szakma neki szánt, de 
már ott is van, ahol lennie kell. A jó vezetést 
látva, a cégek maguk is szívesen vállalnak 
feladatokat, részt vesznek a közös munká-
ban. Ez egy önmagát beteljesítő folyamat. 
Az ÉVOSZ és a kormányzat kapcsolata 
konstruktív és gyümölcsöző, ennek ered-
ményeit mindannyian élvezzük. Az ÉVOSZ 
nem csak kritikákat fogalmaz meg, hanem 
rögtön javaslatokat is ad a problémák or-
voslására. Ez az, amire egy kormánynak  
– legyen az a világon bárhol – szüksége van. 
Bizakodásra ad okot az is, hogy az ÉVOSZ 
közelmúltban lezajló tisztújításán a tagság 
megerősítette a jelenlegi vezetést, ami arra 
enged következtetni, hogy hasonló irány-
nyal, igényességgel és aktivitással fog mű-

ködni a továbbiakban is az iparág érdek-
képviselete.

Vissza kell találnunk 
az értékeinkhez

– Az örvendetes fellendülés mellett azon-
ban fel kell hívni a szakma figyelmét né-
hány visszásságra is. Meggyőződésem, és 
ebben a szakmai körökben folytatott be-
szélgetéseim is megerősítenek, hogy ezek 
olyan nem kívánatos jelenségek, amelyeket 
az építőipar irányítóinak zöme már észlelt, 
és szenvednek is tőle. Olyan teljesítmények-
ről beszélek, amihez legtöbbünk már nem 
szívesen adja a nevét. Magam is így vagyok 
ezzel. A már-már kezelhetetlen munkaerő-
hiányból adódóan olyan vállalkozók is be-
kerülnek a rendszerbe, akiknek a munkája 
vállalhatatlan, akik helyett később mindent 
újra kell csinálnunk. Ez  korábban, de még 
a válság idején sem volt jellemző. A köny-
nyű pénzkeresés lehetősége csábítja ezeket 
az embereket az építőiparba, de felkészü-
letlenül, tapasztalatok nélkül nem sokra 
megyünk velük. Ezt a szakmai felhígulást 
házon belül is megélem sajnos, azt tapasz-
talom, hogy az új munkatársak nem olyan 
szellemben tevékenykednek a cégben, mint 
ahogyan azt korábban megszokhattuk. Po-
zitív fordulatot remélünk a nemrégiben el-
indított akcióinktól, melyekkel azt céloztuk 
meg, hogy a régi jó „grabaricsos szellemet” 
újra a fejekbe töltsük.

A szakképzés szétverése most 
üt vissza igazán

– Hihetetlen „nemtudással” találkozunk. A 
szakmunkástól elvárható alapok is hiányoz-
nak, mégis ebből kell kihoznunk a végén egy 
jó minőséget. Érthető, hogy a termelésirányí-
tást végző kollégák emiatt nincsenek könnyű 
helyzetben. Rengeteg plusz energiát követel 
tőlük. Mindez visszavezethető az évtizedek 
alatt tönkretett szakmunkásképzésünkre. 
Ezt ma már mindenki látja, elismeri, hogy 
rossz irányba mentünk. Az ÉVOSZ által ja-
vasolt építőipari képzőközpontokra éppen 
ezért égető szükség van, mert azok egy 
olyan réteget képesek megszólítani, amely 
az építőipari szakma utolsó mentsvára lehet 
a hiányzó szakképzett munkaerő pótlására. 
Ezek a vidéken létesítendő szakképző köz-
pontok, melyeket az ÉVOSZ nagyon ponto-
san leírt, a szakma elitképzése mellet éppen 
azoknak a fiatalembereknek nyújt perspektí-
vát, akik vagy a lakóhelyük elhelyezkedése, 
vagy más oknál fogva hátrányos helyzetben 
vannak a nagyvárosokban élő társaikhoz ké-
pest. Életminőségük jellemzően jóval a ma-
gyar átlag-életszínvonal alatt van. Számukra 
egy bentlakásos, az építőipari szakképzés 
krémjét adó oktatási intézmény olyan utat 
nyithat meg, amiről korábban álmodni sem 
mertek. Ugyancsak lökést adhatnának ezek 
a képzési centrumok a roma felzárkóztatási 
programnak is, ami koránt sem annyira si-
keres, mint azt szeretnénk.

Rengeteg a munka, sorban állnak, hónapokat várnak a megrendelők. A megnövekedett igényeknek nem könnyű meg-
felelni, nincs elegendô számú és képzettségű munkaerő, felhígult a szakma. A szűkre szabott határidők, összecsapott, 
súlyos hibáktól hemzsegő tervek ugyancsak negatívan hatnak a minőségre, az ütemterv szerinti munkavégzésre. A rossz 
kivitelezést javítani, a képzetlen munkaerőt nap mint nap tanítani kell. Rengeteg idő és energia emésztődik fel feles-
legesen. Ahelyett, hogy a társadalom elismeréssel adózna az építési ágazat teljesítménye előtt – mert azt mindenkinek 
látnia kell, hogy szebbnél szebb épületek, csodás építmények bújtak és bújnak elő a földből országszerte –, a figyelem a 
bajokra, a bosszúságokra terelődik. Leértékelődik mindaz, amit a szakma megteremtett. Éppen ezért, ha a vészharan-
got nem is kell megkongatni, azért érdemes kinek-kinek a maga háza táján rendet tenni, hogy amiért olyan keményen 
megdolgozott a hazai építőipar, ne veszítse el ilyen hibák miatt – foglalta össze az ágazatot leginkább sújtó gondokat 
Grabarics Gábor, a Grabarics Építőipari Kft. cégtulajdonos-vezérigazgatója.

Látványos eredményeket produkál az építőipari ágazat, de van még mit jobbítani

Kiköszörülendő csorbák

Grabarics Gábor, cégtulajdonos-vezérigazgató, 
Grabarics Építőipari Kft.
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– Rengeteg pénz is kell persze ezek elindí-
tásához, hiszen ezekbe az intézményekbe az 
iparág legkorszerűbb eszközeit kell biztosí-
tanunk a jövő szakembereinek képzéséhez. 
Úgy gondolom, a szakma hajlandó lenne 
erre áldozni. Itt lenne hát az ideje, hogy leg-
alább 2-3 ilyen pilot projekt elindulhasson. 
Sajnos lassító tényezők is hatnak, a meglévő 
oktatási rendszer szereplőinek nem feltétle-
nül érdeke, hogy a szakképzés ebbe az irány-
ba fejlődjön. Itt is meg kell teremteni tehát az 
összhangot. A társadalomnak ez az utolsó 
olyan rétege, amelynek tagjait, jó képzéssel, 
hatékonyan be tudjuk vonni az építőiparba. 
Utána nem marad más, mint a nyugati meg-
oldás: vendégmunkásokat fogadni.

A vendégmunkás nem illegális 
bevándorló

– Mondják, nagyon hallgat a kormány, hogy 
mennyi vendégmunkás van az országban. 
De mi ezzel a probléma? Vannak már ilyen 
jellegű, összességében pozitív tapasztalata-
ink a 90-es évek fellendülést hozó időszaká-
ból. Aki dolgozni jön ide, az a munkájával a 
mi GDP-nket fogja növelni. Hiányt pótol, és 
megérkezésének első pillanatától fogyasztó-
vá is válik. Ugyanakkor nem kell számára 
szállást, ellátást, segélyt biztosítani, hiszen 
a fizetéséből, illetve a munkahelye által 
biztosított juttatásokból mindezekről gon-
doskodni tud. Ha pedig a munka elfogy, ha-
zamegy az övéihez, nem szervez tüntetést a 
jobb ellátásért, a több segélyért, vagyis nem 
terheli az ország szociális ellátórendszerét. 
A vendégmunkást meg kell becsülnünk, 
és saját jól felfogott érdekünkben minél na-
gyobb számban idevonzanunk őket. Ha jól 
célzunk meg tőlünk keletebbre, távolabbra 
lévő országokat, talán még jobb, képzettebb 
munkaerőhöz is juthatunk a pillanatnyilag 
fellelhető hazainál. A vendégmunkás tehát 
egy szükséges jó, és ha nagy tömegben ren-
delkezésünkre áll, az árak egészséges ütemű 
emelkedésére is jótékony hatással lehetnek, 
ami ugyancsak kívánatos lenne.

Rossz terv – lassúbb, gyenge 
kivitelezés

– Bár az érdekvédelmi szervek vezetői ezzel 
nem értenek egyet, mégis tény, hogy komoly 
gondok vannak a tervezői oldalon. Ameny-
nyire pangott ez a piac a válság alatt, most 
annyira túlterhelt. Ebből adódóan sorra jön-
nek a hibák, a felületes munkák. Nem apró-
ságokról beszélek. Fatális hibák, ordító téve-
dések vannak már a statika területén is, ami 
megengedhetetlen, és amin sürgősen változ-
tatni kell. Nem véletlen, hogy Németország-
ban addig egyetlen munka sem indulhat el, 

amíg a Prüfstatiker, az ellenőrző főstatikus, 
rá nem nyomta a pecsétjét a tervekre. Sokat 
próbált, tapasztalt szakemberek, akik élet-
pályájuk végén járnak ugyan, vagy akár 
nyugdíj mellett dolgoznak, de több évtize-
des tudásukkal képesek kiszűrni a hibákat, 
és megelőzni a katasztrófákat. Sürgősen el 
kellene gondolkodnunk egy hasonló rend-
szer bevezetéséről idehaza is, addig, amíg 
valami nagyobb baj nem történik. Mi ma-
gunk is találkoztunk a közelmúltban ilyen 
ijesztő hibákkal a statikai tervekben, szeren-
csénkre időben észleltük, és korrigáltuk azt.
– Lazítottunk a közelmúltban a kiviteli terv 
követelményein, definícióján is, ez is hely-
telen lépésnek bizonyult. Épületszerkezeti-
leg kidolgozatlan, nem kellő igényű kiviteli 
tervekkel találkozunk, amit jól-rosszul pró-
bálunk a kivitelezés során javítani, építés 
közben pótolni. Ebből lesznek a végén a ga-
ranciális hibák.
– Az igények egyre magasabbak, már nem 
csak jó, de igazán szép terveket várnak tő-
lünk. Így egy építészmérnök vagy képes egy 
személyben művész és mérnök lenni, vagy 
más megoldást kell találni: szakosodni. Az 
ötlet nem új, Amerikában már néhány év-
tizede kettévált a szakma. Létrejöttek a di-
zájnra szakosodott, illetve az alap mérnöki 
feladatokra koncentráló, feldolgozó irodák. 
Nálunk is láttunk már erre példát, és azt ta-
pasztaltuk, hogy a végeredményt tekintve 
jobb megoldás, mintha egy kézből kerültek 
volna ki a tervek. Ha a jobb kiviteli tervek-
nek az az ára, hogy idehaza is kettéváljon 
az építész és a tervező szakma, ez nem le-
het probléma, úgy gondolom. Egy biztos, a 
jelenleg forgalomban lévő terveknél – tiszte-
let a kivételnek –, sokkal, de sokkal jobbakat 
kell nyújtania a szakmának.

Mindannyiunk érdeke, hogy 
jobbak legyünk

– Nem ünneprontásnak szántam e gondo-
latokat, sokkal inkább figyelemfelhívásnak, 
ha úgy tetszik vitaindítónak. Az építőipar 
szereplőinek mindenképpen foglalkoznia 
kell ezekkel a témákkal. Problémákról, ne-
hézségekről beszélünk, de ezek egészen más 
jellegűek – szerencsénkre –, mint amelyek-
kel a válság idején kellett szembe néznünk. 
Ezért azt mondom, legyünk optimisták a 
tekintetben, hogy az iparág jó irányba halad, 
és reméljük, hogy az elmúlt egy-két évben 
megvalósult létesítmények, és azok, ame-
lyeket még ezután fogunk megépíteni, meg-
hozzák az ágazat megbecsülését idehaza is, 
és az építőipari szakma elfoglalhatja végre 
méltó helyét nemzetgazdaságunkban.

Cseh Teréz

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budai Irgalmasrendi Kórház

Budai Irgalmasrendi Kórház

Hubay Garden lakópark
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– Mióta erősíti a Pannon Egyetem oktatói 
gárdáját?
– 1996 óta vagyok az egyetemen. Hallgató-
ként kezdtem, 2004 óta pedig már az oktatói 
karnak is tagja vagyok. Informatikai szakon 
kezdtem, de hamar rájöttem, hogy a gazda-
sági élet közelebb áll hozzám, így végül a 
Gazdaságtudományi szakon, közgazdász-
ként diplomáztam. Egyetemi tanulmánya-
imat ugyanitt, a mesterszakon folytattam, 
majd 2016-ban a doktori képzéssel fejeztem 
be. Gazdasági, vállalkozási ismereteket ta-
nítok, kutatási munkám középpontjában 
pedig a kkv-k állnak.

– A Kőszegi Kampusz igazgatójaként mi-
lyen célokat tűzött maga elé?
– A Pannon Egyetem több telephelyen, 
több karral működik. A központi képzés 
Veszprémben van – gazdaságtudományi, 
mérnök-informatikai, modern filológiai és 
társadalomtudományi karokkal –, Keszt-
helyen található a mezőgazdasági profilú 
Georgikon Kar, és két kampuszunk közül 
a nagyobbik Nagykanizsán működik, a leg-
ifjabb, legkisebb pedig Kőszegen. Itt a Pan-
non Egyetem képzési kínálatából jelenleg 
egy Nemzetközi Tanulmányok mesterkép-
zés érhető el angol nyelven, melyet jellem-

zően külföldi hallgatók vesznek igénybe. 
Emellett fut egy Szőlő- és Borgazdasági 
Szakmérnök szakirányú képzésünk is.
– Kampuszigazgatóként célként fogalmaz-
tam meg a kínálat bővítését, színesítését. 
Miután szívügyemnek tekintem a vállalko-
zók oktatását, főleg a helyi és környékbeli 
cégek segítését, ezért olyan szakirányú, dip-
lomára épülő, egyéves képzésekben gon-
dolkodtam, amelyek rövid idő alatt hatéko-
nyabbá tehetik a vállalatokat.

– Konkrétan milyen képzésekre gondolt?
– Két olyan területet céloztunk meg, amely 
meggyőződésünk, hogy nagymértékben 
képes egy vállalkozás fejlődéséhez hozzá-
járulni, és ami az országunk ezen szegleté-
ben, ebben a formában másutt nem érhető 
el.
– Innovációs menedzser képzésünkre olyan 
vállalkozások diplomás szakembereit vár-
juk, akik úgy gondolják, a cégük innovatív, 
vagy legalábbis szeretnének szakszerűen, 
és gyorsan előbbre lépni ezen a téren. Inno-
váció alatt nem csak azt értjük, hogy új ter-
méket, vagy egy prototípust fejleszt valaki, 
hanem magának a vállalkozásnak a meg-
újítását is, ami sok helyütt nagyon aktuális, 
hiszen a generációváltás időszakát éljük a 

vállalati szektorban. Ennek, vagy akár egy 
pályázattal megtámogatott beruházás elő-
készítése, levezénylése egy képzett innová-
ciós menedzserrel egészen biztosan sikerre 
van ítélve.

– Jellemzően, ha innovációról esik szó, 
mindenki termékekben gondolkodik. A 
szolgáltatási szektor valahogy mindig a 
háttérbe szorul. Ön hogy látja ezt?
– Sajnos valóban így van, pedig nekik is épp 
úgy lehetőségük van a megújulásra, az in-
novációra, éppen ezért ebből a szektorból is 
várjuk a tanulni vágyó diplomás szakembe-
reket, már csak azért is, mert az Innovációs 
menedzser szakunkon nem csak azt tanít-
juk meg, hogyan lehet egy fejlesztést meg-
tervezni, végigvinni, hanem betekintést 
nyújtunk a szellemi alkotásokkal kapcso-
latos jogszabályokba, eljárásokba is. Emel-
lett a gazdasági tervezést és az innovációs 
kontrollingot is elsajátíthatják a hallgatóink.

– A vállalatvezetői kommunikációs mene-
dzser képzésünk a másik irány, amit kí-
nálunk. Ezt bármilyen szervezet – önkor-
mányzat, nonprofit intézmény, civilszféra – 
 vezetőjének is bátran ajánlhatjuk. Azokat 
várjuk ide, akiknél a partnerek, vevők irá-

Dr. Dániel Zoltán András, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatója ez év januárjától igazgatóként 
vezeti a felsőoktatási intézményhálózat legfiatalabb egységét, a Kőszegi Kampuszt. A vállalkozásokra specializálódott 
egyetemi tanár kampuszigazgatóként Kőszegen a mesterképzések mellett olyan másoddiplomát adó szakirányokban is 
gondolkodik, amelyek a legjobban segítik a gazdaság szereplőit, a helyi és környékbeli vállalkozásokat. Ilyenek példá-
ul a februárban induló Innovációs, illetve Vállalati kommunikációs menedzserképzéseik, melyre 2020 január közepéig 
lehet jelentkezni.

Posztgraduális képzések indulnak a Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszán

A hatékonyabb vállalkozásokért
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nyába történő, külső kapcsolatok mellett a 
belső kommunikációi is kiemelt szerepet 
kell, hogy kapjon. A képzés jelentős része 
ugyanis a munkáltatói márkaépítéssel fog-
lalkozik, ami a munkaerőért folytatott ádáz 
küzdelemben egyre jobban felértékelődik. 
Nem mindegy, hogy egy vállalkozás milyen 
arcát mutatja a jövőbeni munkavállalók felé.

– Mire elegendő két félév? Csak az elmélet 
fér bele, vagy a gyakorlatra is jut idő?
– Mindkét képzésünk hatványozottan gya-
korlatorientált lesz. Az elmélet mellett kom-
munikációs helyzetgyakorlatokon keresztül 
sajátíthatják el például a digitális kompe-
tenciákat, vagy épp azt, hogyan kell egy 
vállalkozás kommunikációját fejleszteni. 
Ugyanígy az innovációs képzéseken is valós 
problémák megoldására fogunk fókuszálni.
– A gyakorlatorientáltság mellett a magas 
szintű oktatás záloga, hogy a képzéseinken 
a Pannon Egyetem Gazdálkodástudományi 
Karának – a HVG kiválósági rangsorának 
második helyén álló – oktatói fognak taní-
tani. A gyakorlati tárgyaknál pedig olyan 
külső szakembereket, mint az Innovációs 
Szövetség, az Innovációs Hivatal, illetve a 
különböző médiavállalkozások munkatár-
sait is bevonjuk a képzésbe.

– Milyen további érvek szólhatnak még 
Kőszeg, a kőszegi képzések mellett?
– Bár Kőszeg az ország nyugati csücskében 
található, a megközelítése minden irányból 

kiváló akár tömegközlekedéssel, akár köz-
úton. A kampuszunk gyönyörű történelmi 
környezetben, Kőszeg szívében, a Várkörön 
belül van, a Kőszegi Vár szépen felújított 
Öregtornyában. Ez a régi bástya a múltat 
idézi ugyan, de mégis a legmodernebb esz-
közökkel felszerelt, korszerű oktatási hely-
színként áll a hallgatóink rendelkezésére.
– Ugyancsak mellettünk szól, hogy kis lét-
számú csoportokban gondolkodunk, ami 
lehetővé teszi a valódi gyakorlatorientált 
képzést. Ideális esetben 15-20 fővel számo-
lunk. Az oktatás pénteken délutánonként és 
szombaton délelőttönként lesz, így a mun-
kaidőt nem, vagy csupán kis mértékben 
érinti.
– A képzések ára is meglehetősen visszafo-
gott, félévenként 200.000 Ft, ami még vidéki 
viszonylatban is kedvezőnek számít.
– Jelentkezni január közepéig lehet, február-
ban indulnak a képzések. 

– Az említetteken túl milyen terveik van-
nak még a Kőszegi Kampuszon?
– A Pannon Egyetem nagy hangsúlyt fektet 
az úgynevezett harmadik missziós tevé-
kenységére, vagyis a két fő cél, az oktatás 
és a tudományos kutatás mellett arra, hogy 
az ezek révén megszerzett tudást minél 
több csatornán át közkincsé tegye, a társa-
dalom hasznára fordítsa. Ennek keretében 
Veszprémben és Székesfehérvárott már jól 
működnek az úgynevezett üzleti reggelik, 
illetve a különféle egy-kétnapos tréningek, 

melyek kifejezetten a vállalatvezetőknek 
szólnak. Ez hamarosan Kőszegen is elérhe-
tő lesz, sőt szeretnénk azt Szombathelyen is 
meghonosítani. 
– Jómagam azt vallom, egy felsőoktatási 
intézménynek a működése mellett arra kell 
törekednie, hogy a lehető legszélesebb kap-
csolatrendszert építse ki maga köré, segítve 
ezzel a gazdaság, a társadalom és persze 
saját működését. A kkv-k – és ezt kutatási 
eredményeim is alátámasztják – a gazdaság 
motorjai, éppen ezért mindent meg kell ten-
nünk, hogy jól, minél hatékonyabban, stabi-
labban tudjanak működni.
– Ugyancsak a vállalkozói létre való felké-
szülést szolgálják a középiskoláknak indí-
tott programjaink is. Az „Építsd fel magad” 
tréning-, vagy a „Házhoz megy a gazdaság-
tudomány” programsorozatunk rendkívül 
népszerű volt. Ez utóbbi keretében az in-
tézmények egy hosszú-hosszú előadáslistá-
ból válogathatnak. Az oktatóink örömmel 
mennek akár osztályfőnöki, akár pénzügyi, 
pályaorientációs vagy más órák keretében 
előadást tartani a középiskolás diákoknak.
– Életem meghatározó élménye volt, amikor 
Tatabányán, az Árpád Gimnáziumban egy 
ilyen módon kiválasztott vállalkozói isme-
retek órát tarthattam, melyen bent ült egy-
kori osztályfőnököm is. Szívesen megyünk 
bárhová, ahol nyitottak az oktatók, a diákok 
egyetemünk irányába.

Cseh Teréz
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A négynapos ünnepségsorozatot – hagyo-
mányosan – szeptember első hétvégéjére 
szervezik, illetve már csütörtökön megkez-
dődnek a programok, két kiállítás-megnyi-
tóval, majd pénteken egy harmadikkal. A 
hivatalos megnyitó is a hét utolsó munka-
napjának délutánjára esett. 
A polgármester Pergő Margit nyitógon-
dolatait követően, a városvezető és Guti 
László jegyző adta át a díjakat, elismerő ok-
leveleket az arra érdemeseknek. Berhida Ní-
vódíjat kapott Kiskó Antal, négyszeres Ma-
gyar Kézműves Remek-díjas ruhakészítő, 
Elismerő Oklevelet vehetett át Goda Dénes,  
Berhida körzeti megbízotti csoportvezetője 
a helyi polgárokért végzett odaadó, precíz és 
lelkiismeretes munkájáért, a Dance Action 
Sport Egyesület berhidai táncosai: Ilisevics 
Bianka, Kovács Rita, Leskó Anita, Nagy 
Bianka, Vincze János és Vincze Viktó-
ria tavaly elnyert világbajnoki címükért.  

Peresztegi László-
né, a Berhida Kö-
zös Önkormányzati 
Hivatal aljegyzője 
pedig, 33 évnyi köz-
szolgálati munkájá-
nak elismeréseként 
Berhidáért kitüntető 
címet kapott.

A négynapos 
programkavalkádot 
gyermek- és sport-
műsorok, könnyű- 
és komolyzenei 
koncertek kísérték, 
pénteken és szom-
baton pedig utcabál 
zárta.

Cs.T.

Berhida város vezetése minden évben nagy hangsúlyt fektet a város legnagyobb rendezvénysorozatának megszerve-
zésére, főleg arra, hogy olyan művészeket hívjanak, olyan programokat kínáljanak, amit az itt élők szeretnének. Ennek 
érdekében, ahogy minden évben, közvélemény-kutatást végeznek, és a színpadra csak azok kerülhetnek, akikre a leg-
többen szavaznak. Így nincs csalódás, a berhidaiak azt kapják, amit „megrendeltek”, és mindenki joggal bizakodhat, 
hogy előbb-utóbb az ő kedvencére is sor kerülhet.

A 27. Berhidai Napokra idén is megérte ellátogatni

Itt nincs „zsákbamacska”

Az idei esztendő berhidai kitüntetettjei és a díjak átadói Pergő Margit polgármester és 
Guti László jegyző

– Csalódottak, elkeseredettek az emberek, még 
az olyan rutinos rókák is, akik a Berhidai Kert-
barát Kör tagságát alkotják. Nem elég a polos-
kavész, meg az összes többi kártevő, az időjárás 
sem olyan, mint ahogyan azt korábban meg-
szokhattuk. A meleg már inkább forró, a csa-
padék, ha jön, mintha dézsából öntenék, nem 
csoda hát, ha elmegy a kedve az embereknek a 
kiskerttől. Pedig nagyon fontos, hogy ne adjuk 
fel, nehézségek mindig lesznek, épp úgy, ahogy 
új dolgok, új megoldások is. Éppen ezért én min-
dig kísérletezek, kipróbálok minden újat, amit 
csak lehet. Idén Kecskeméten leltem rá a ZFW 
Hortiservice Kft. úgynevezett bioracionális mo-
delljére, mely a jövő egyik ígéretes útja. Olyan 
biológiai módszereket, növényvédelmi gyakor-
latot alkalmaznak, amelyek a talajélet és a talaj 
termőképességének megőrzését, annak növe-
lését célozzák, illetve a növények immunrend-
szerét erősítik. Saját borászatukban is sikeresen 
alkalmazzák a módszert, és erről előadást is 
tartottak már az Országos Kertbarát Szövetség 
felkérésére. Sokan ódzkodnak ezektől az újdon-

ságoktól, már csak azért is, mert ez nem kever-
hető a hagyományos kémiai szerekkel. Dönteni 
kell, hogy melyik módszer mellett tesszük le a 
voksunkat. Nekem jó tapasztalataim vannak, 
a tőlük hozott kísérleti paradicsompalántáim 
– pedig azon kívül, hogy kiültettem őket, sem-
mit sem tettem velük – csodás és nagyon finom, 
bőséges termést hoztak. Vastag héjukkal, húsos 
termésükkel a poloskák nem tudtak mit kezde-
ni, én viszont annál inkább.
– A kiállításra hozott terményeken is látszanak 
az említett problémák. Nem volt túl jó évünk, 
kevesebb és kisebb termett idén szinte minden-
ből. Ennek ellenére igyekeztünk kreatívak lenni, 
és olyan kiállítást megnyitni, amiben mindany-
nyian örömünket leljük.
– A lekvárversenyünkre szerencsére továbbra 
is töretlen az érdeklődés, nyolcvan remekművet 
kóstolhat meg a zsűri, hogy idén is odaítélhesse 
a „Berhida Város Lekvárja” címet a legjobbnak. 
Úgy gondolom, még ennél is több versenyzőnk 
lehetne, de szerintem sokan félreértik, és azt 
gondolják, hogy csak saját termésből készült 

lekvárokkal nevezhetnek, pedig nem így van. 
Jöhet bármilyen kreáció, legyen az pitypangból, 
kiwiből, banánból vagy amiből csak szeretnék!

Cs.T.

Ki gondolná, hogy az olyan több évtizede sikeres helyi mikroközösségeket, mint egy kertbarát kör, képes kihívás elé 
állítani a klímaváltozás, melynek jelei egyre jobban megmutatkoznak a mindennapokban. Na, de mit tudunk ez ellen 
tenni? – kérdeztem Kellerné Szász Anikót, a Berhidai Kertbarát Kör vezetőjét, a Berhidai Napok keretében nyílt, és az 
idén is gyönyörű kiállításuk megnyitóját követően.

A Berhidai Napokon a Kertbarát Kör kiállítása a megszokott találkozási pont

A kertbarátoknak is kedvét szegi a klímaváltozás

Egy kertészeti alkotás: Lefekvésre készen a virágágy 
mellett
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Székesfehérvár a legvirágosabb magyar város 2019-ben!

Idén immár 26. alkalommal, megújult formában hirdették meg a Virágos Ma-
gyarország környezetszépítő versenyt. A Magyar Turisztikai Ügynökség által in-
dított a kezdeményezés évről évre egyre sikeresebb. A városok között Székesfe-
hérvár nyerte el a fődíjat, és képviselheti hazánkat a nemzetközi Entente Florale 
Europe versenyen. 
„Megtisztelő számomra, hogy városunk képviseletében átvehettem a Virágos 
Magyarország verseny fődíját, ez az eredmény kiváló szakembereink, zöld pro-
jektjeink, egész közösségünk törekvésének elismerése.” – mondta dr. Cser-Pal-
kovics András, Székesfehérvár polgármestere, miután átvette az elismerést.

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

Polgárdi  
Nyikos Lászlót, Polgárdi város polgár-
mesterét arra kértük, értékelje az elmúlt 
öt esztendő munkáját. Arra voltunk kíván-
csiak, mit sikerült megvalósítaniuk a kitű-
zött célokból.

Cikkünk a 38. oldalon

Tát
Turi Lajos, Tát város polgármestere elfo-
gult a településsel kapcsolatban. Büszke 
arra, hogy az elődök is mindig nagyon 
garasosan alkották meg a költségvetést, 
és ha nem is nagy léptekkel, de mindig 
valami apró lépéssel történtek fejleszté-
sek.

Cikkünk a 39. oldalon

„A város gazdasága már 2014-ben is jó állapotban volt, de akkor még nem kellett szembesülnünk a 
munkaerőhiány problémájával. Ma ez a legfőbb gond, hiszen a legtöbb vállalat további fejlesztésekben 
gondolkodik, melyek egy része új munkaerőt igényel.”

schmidt csaba
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– Honnan indult ez a sikertörténet, miről ír-
nak a krónikák?
– A középkorban Veszprém várát is elfoglal-
ták a törökök. A portyázó zónába a mindösz-
sze 13 kilométerre lévő Herend is beleesett. A 
terület elnéptelenedett, 150 éven át lakatlan 
puszta volt. A herendiek, ahogy más falvak 
lakói is nagy valószínűséggel a szomszédos 
Szentgálra költöztek be, ahol nemesi rangú 
királyi vadászok éltek nagy számban, akik ké-
pesek voltak megvédeni őket. Szentgál nagy 
település volt már akkoriban is, rajtuk kívül a 
veszprémi egyháznak, a Zichy grófoknak és a 
helyi nemeseknek voltak birtokaik ezeken a 
területeken.
– A nagyvázsonyi Zichy gróf adott első ízben 
erdőirtási és letelepedési engedélyt egy Eckert 
Mihály nevű, 6 fiúgyermekes család részére 
ezen a területen. Pár évtized múlva – Mária 
Terézia idején – Bajorországból érkező német 
nemzetiségű családokkal telepítették be a 
térséget, így Szentgál kivételével valamennyi 
környékbeli bakonyi faluban javarészt ma is 
svábok élnek. A betelepülők magukkal hozták 
magas szintű földművelési, kertészeti, szőlő- 
és gyümölcstermesztési kultúrájukat, és a mai 
napig meg is őrizték identitásukat.

– Ha Szentgál volt az erős központ, miért 
Herend válhatott mégis várossá?
– Stingl Vincének köszönhetjük, hogy He-
rendet választotta fajansz- és kőedénygyára 
megalapításakor, illetve Fischer Mórnak, 
az őt hitelező bankárnak, aki miután átvette 
a gyár irányítását, felismerte a porcelánban 
rejlő lehetőségeket. A nemesi családok kész-
letéből hiányzó darabok pótlásával kezdte a 
tevékenységét. Mára a manufaktúra a világ 
élvonalába került, a Herendi márkanevet min-
denütt ismerik, és elismerik.
– A városlődi majolika készítésével induló 

későbbi Herendi Majolikagyár termékeinek 
híre szintén messzire jutott. A kerámia jóval 
olcsóbb, mivel agyagból készül, ez pedig már 
a kőkortól ismert és használt anyag. Az ebből 
készített tárgyakat a kézműves munka teszi 
értékessé.
– A Majolikagyár a hagyományos tevékenysé-
ge mellett ma már ipari célú termékeket, elekt-
romos tokozatokat is gyárt, biztosítva ezzel a 
cég hosszú távú stabilitását, fennmaradását.
– Herend nevétől elválaszthatatlan a minőség, 
mely rangot kölcsönöz városunknak. Ezt az 
elismerést helyi cégek szűk csoportja vívta 
ki a számunkra. Ehhez az elithez zárkózik fel 
egy újabb társaság, az Árkossy Bútor Kft. Kö-
zel két évtizedes herendi jelenlétük során nem 
csak jelentős számú munkahelyet teremtettek, 
de lerakták az alapjait az európai szintű minő-
ségi bútorgyártásnak is.

– Mi motiválta a település vezetőit, hogy He-
rend városi rangért folyamodjon?
– Több – hozzánk hasonlóan valamilyen ne-
vezetességgel bíró – településsel, Zalakaros-
sal, Visegráddal, Szobbal, Harkánnyal együtt 
kaptuk a városi címet, amihez az elmúlt húsz 
esztendőben igyekeztünk felnőni. Eleinte nem 
ment túl könnyen. Rangot ugyan kaptunk, de 
ezzel párhuzamosan a kistelepüléseknek járó 
támogatások egy részét elveszítettük. Finan-
szírozási gondokból adódóan az első tizenöt 
évünk nem sikerült épp fényesen. A felvett 
hitelek gúzsba kötötték a mindenkori város-
vezetést. Olyan adósságok halmozódtak fel, 
amelyektől csak a kormányunk segítségével  
tudtunk megszabadulni és azóta Herenden 
látványos fejlesztések indultak, egy részük 
pedig még folyamatban van.
– A városi rangtól továbbá azt is vártuk, hogy 
Herend jól ismert márkanevei mellett más lát-
nivalóinkra is fel tudjuk hívni az idelátogatók 

figyelmét, és itt tudjuk tartani vendégeinket, 
legalább néhány órára. Érdemes megtekinte-
ni például a katolikus templomunk Szent Er-
zsébetről készült porcelánablakát. A litofán 
technológiával készült porcelánkép, ahogy 
a külső fény megvilágítja, egészen különle-
ges látványt nyújt. A nevezetességeink sorát 
idén egy szoboravatóval is tovább bővítettük. 
Pesovár Ernő, városunk jeles szülöttje tisz-
teletére avattunk domborművet Művelődési 
Házunk előtt. Intézményünk ezzel egy időben 
a neves tánctörténész, néptáncoktató nevét is 
felvette, és a temetőben síremlékét is megko-
szorúzta.

– Mi minden változott, fejlődött a két évtized 
alatt?
– Klasszikus falusi környezetből indultunk. 
Az első látványos lépés a Porcelánmanufak-
túra Látogatóközpontjának megépítése volt. 
Évente 70 ezer turista érkezik ide, hogy meg-
csodálja a varázslatos Herendi Porcelánokat, 
így mindenképpen indokolt volt egy korszerű 
fogadó- és kiállítótér kialakítása. 
– Az infrastrukturális fejlesztések már a falu-
si időszakban elkezdődtek, amikor a Porcelán 
Manufaktúra kiépíttette saját gázhálózatát, át-
térve a fatüzelésről a korszerűbb égetési tech-
nikára. Ezt kihasználva a település is csatla-
kozott a hálózathoz, és a város egész területén 
bevezette a gázszolgáltatást. Hasonlóan tör-
tént mindez a szennyvízhálózat kiépítésekor, 
az első lépést ott is a Porcelán Manufaktúra 
tette meg.
– Német nemzetiségi iskolánk fenntartását 
ma már ugyan a KLIK végzi, de magát az épü-
letet sikerült pályázati forrásból megújítani. 
Energetikai korszerűsítést hajtottunk végre 
az épületegyüttesen, teljes körű hőszigetelést, 
új nyílászárókat kapott az iskola, az egyik 
szárny, illetve a tornacsarnok tetőzetére pedig 

Herend nevét ma már az egész világ ismeri. A legtöbben az igencsak jól csengő, világhírű Herendi márkanévről, a neves 
porcelánról hallottak, de nem ismeretlen a Herendi Majolika sem, mely kerámiaiparával öregbítette a település jó hírét. 
Nem is csoda, hogy ilyen nevezetességek „birtokosaként” Herend – húsz évvel ezelőtt beadott kérelmére – megkaphatta 
a városi rangot. A jubileum kapcsán Jánszky Lajos László polgármesterrel a település múltjáról, a várossá válás történe-
téről, Herend jövőjéről beszélgettünk.

A piciny falucska a minőség városa, a Herendi márka otthona lett

20 éve város Herend

A Herendi Porcelán Manufaktúra egykor és napjainkban
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napelemek kerültek. A régi iskola épületét ha-
sonló módon újítottuk fel. Miután az alsó tago-
zatos diákok innen átköltöztek az új épületbe, 
helyükre a civilcsoportjaink kerültek. Ma az 
intézmény ifjúsági és tájházként működik. 
Ugyanilyen módon korszerűsítettük szintén 
német nemzetiségi óvodánkat, egészséghá-
zunkat és a városházát is. Így gyakorlatilag 
szinte a teljes intézményrendszerünk meg-
újulhatott az elmúlt évek során.
– A felsoroltak mellett cirka 8 kilométernyi 
utat is újjáépítettünk úgy, hogy 2,5 kilométer 
hosszan az vízvezetékrendszert is újra cserél-
tük, az összes rákötéssel együtt. Emellett még 
2 kilométernyi járdát is sikerült kiépítenünk.
- Folyamatban van városközpontunk megújí-
tása is. Az egykori tízhektáros parkban kapott 
helyet a Porcelán Manufaktúra parkolója, szá-
mos szolgáltató, és egy nagyáruház. A fenn-
maradó rész ma is zöldövezetként működik. 
Szeretnénk mindezt a világhírű Porcelán Ma-
nufaktúrához méltó módon megújítani, ennek 
érdekében a Zöld Város Programunk révén 
a buszpályaudvarnál egy termelői piacot fo-
gunk létrehozni, a parkban felnőtt fitness 
gépeket helyezünk el, illetve egy 400 méter 
hosszú rekortán futópályát is kialakítunk. 
A parkban lévő tóra színpadot terveztünk, 
mellé lelátót és szociális épületeket: öltöző-
ket, mosdókat. A parkosítás során sétányokat 
alakítunk ki, melyek térkőburkolatot kapnak, 
és egy új játszóteret is megálmodtunk erre a 
részre. A látvány szempontjából fontos lé-

pés az is, hogy áthelyezzük a kissé ormótlan 
gázfogadó állomást olyan helyre, ahol nincs 
ennyire szem előtt. Ugyanezt a célt szolgálja, 
hogy elektromos légvezetékeinket földkábe-
lekbe helyezzük át.
– Mindehhez várunk még egy döntést, egy 
kiegészítő támogatásról, hogy a költségeket 
az eredeti elképzeléseknek megfelelően tud-
juk finanszírozni. Az eredeti tervekhez képest 
ugyanis mára 53 millió forintos pluszköltség 
mutatkozik, erre szeretnénk többletforrást 
szerezni.

– A 8-as főút gyorsforgalmi úttá fejlesztése 
is nagy hatással bír Herend életére. Érzékel-
hető már ennek valamiféle hozadéka?
– Az a tény, hogy a gyorsforgalmi út elérte vá-
rosunkat, generálja a fejlődést. Még nagyobb 
lenne az érdeklődés, ha az út ebben a formá-
ban elérne már a határig. Már most is érezhe-
tően több az ipari érdeklődő, akik ide szeret-
nének települni. Ugyanilyen fontos tényező, 
hogy Veszprém – szintén a gyorsforgalminak 
köszönhetően - mindössze hétpercnyi autó-
útra van tőlünk. Ez ugyancsak nagy hatással 
van településünk mindennapjaira, jelentősen 
hozzájárul a lakosság számának növekedésé-
hez, ezzel a város fejlődéséhez.

– Merre tovább? Milyen elképzeléseik van-
nak Herend jövőjét illetően?
– Gyönyörű fekvésű városban élünk, körbe 
véve a Bakony csodás hegyeivel. Ugyanakkor 

a városfejlesztés oldaláról nézve behatároltak 
a lehetőségeink. Településünk beszorult a 8-as 
főút és a vasút közé. Keleti oldalról elértük a 
szomszédos községek határait, nyugat felé tu-
dunk még bővülni egy szűk mezsgye mentén.
– Nagy hangsúlyt fektetünk külterületi vá-
rosrészünkre is, ahol valamikor lignitbánya 
működött, és a külszíni fejtések nyomán tavak 
jöttek létre. A helyi horgászegyesület ezekbe 
halakat telepített, és ma csodálatos horgász-
paradicsom található itt, 60-70 horgászházzal, 
mindössze 5 percnyi autóútra a várostól. Ter-
mészetesen az itt megkezdett fejlesztéseket is 
szeretnénk tovább bővíteni.
– A korlátok ellenére a jövőben is folytatjuk 
a városfejlesztést, és megragadunk minden 
alkalmat arra, hogy ehhez forrásokat szerez-
zünk. A cél az, hogy Herend minél komfor-
tosabb város legyen, szolgálni tudja az itt le-
telepedő vállalkozásokat épp úgy, mint az itt 
élőket, valamint az ideérkező turistákat.

– Hogyan ünnepelték meg a jubileumot?
– Háromnapos népünnepéllyel. Ünnepségek, 
avatások, kulturális és szórakoztató progra-
mok egész sora várta a herendieket. Öröm volt 
látni a felhőtlen szórakozást élvező városlakó-
kat. Ilyenkor érzi azt egy városvezető, hogy 
megérte végigküzdeni ezeket az éveket. Po-
zitív mérleggel zárhattuk ezt a két évtizedet, 
látványosan fejlődtünk, és úgy tűnik, a folyta-
tásra is lesz lehetőségünk.

Cseh Teréz

Herend csodálatos fekvésű kisváros a Bakony ölelésében

Pesovár Ernő lánya avatta fel édesapja emlékművét A Szent Erzsébetet ábrázoló porcelánablak a katolikus templomban
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Falunévből világmárka
– A mai Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. 
története 1826-ig nyúlik vissza, amikor is 
Stingl Vince Herenden, egy picinyke falu-
ban nyitotta meg fajansz- és kőedénykészítő 
műhelyét, ahol már porcelán előállításával 
is próbálkozott. Rögtön felmerül a kérdés: 
vajon miért épp itt? A válasz a porcelánké-
szítés technológiájában keresendő. A kaolin, 
a földpát és a kvarc házasításával megszüle-
tő porcelánmasszát, miután a szakértő kezek 
gondosan megmunkálták, egy úgynevezett 
zsengélt égetés során 1000 Celsius fokra he-
vítik. Ezt követően folyékony mázba merítik, 
majd újabb égetés jön, immáron 1400 Celsius 
fokon. Ennek eredményeként lesz gyönyörű 
fehér és csillogó. A munka a festészeti mű-
helyben folytatódik, ahol a művészi minták 
elkészítése után a porcelánokra újabb – akár 
3-5-szöri – 700-800 Celsius fokos égetés vár. A 
folyamatokból kitűnik, hogy az égetés kulcs-
kérdése volt az akkori porcelániparnak. A 
fatüzelésű kemencék folyamatos üzemelését 
a Herend körüli erdőség, a Bakony fái bizto-
sították.
– 1839-ben Fischer Mór irányítása alá került 
a manufaktúra, aki hamar meglátta a herendi 
porcelánban a „fehér aranyat”. Filozófiájában 

úgy fogalmazott: 
– A Herendi Porcelán a magas minőségű, az egye-
di luxustermékek kategóriájába tartozik, és nekünk 
így is kell bemutatnunk azt a világnak. 
Fischer Mór mindent megtett a cég felvirá-
goztatásáért, számos nemzetközi kiállításon 
mutatta be a Herendi Porcelánt. Az első átütő 
sikert az 1851-es Londoni Világkiállítás hozta 
meg, ahol Viktória királynő egy teljes kész-
letet rendelt a windsori kastélya számára. Az 
ő tiszteletére ezt a mintát azóta is Viktóriának 
nevezzük, és a manufaktúra egyik legismer-
tebb motívumává vált.
– A Herendi név szárnyra kapott, világkiál-
lításról világkiállításra egyre sikeresebb lett: 
Párizs, Philadelphia, Szentpétervár, Bécs – a 
Herendi Porcelán ismert, és elismert márka 
lett, a világ élvonalába került. A mai napig a 
Fischer Mór által kijelölt utat követjük. 2005-
től, amióta a társaság élén állok, több mint 100, 
azaz évente 10-12 kulturális kiállítást szervez-
tünk itthon és a világ különféle pontjain. Ezek 
közül az egyik legizgalmasabb Szentpétervá-
ron a Carszkoje Szeloban, az orosz cárok rezi-
denciájában volt, de említhetném a moszkvai 
Kremlt is, ahová rajtunk kívül eddig egyetlen 
magyar márkának sem sikerült kiállítóként 
bejutnia. Ugyan így büszkék vagyunk a genfi 

Ariana Múzeumban való jelenlétünkre is.
– Nincs megállás: tavaly nyolc hazai helyszín 
mellett kulturális Herendi Porcelán kiállítást 
szerveztünk Japánban, Szlovéniában, Cipru-
son, Görögországban, Ausztriában, Olasz-, 
Spanyol- és Lengyelországban. Az exportki-
tettségünk nagyon nagy. Bevételeink 75%-át 
az exportunk adja, a fennmaradó részben 
termékeink ugyan itthon találnak gazdára – 
jellemzően az ország 9 pontján működő már-
kaboltjainkban -, ám ezek 2/3-a szintén kül-
földi vásárló. 10-ből tehát 9 Herendi elhagyja 
az országot.

A Herendi Porcelán 
sikerének titka

– Sok tényező együttes hatása tükröződik 
vissza a Herendi Porcelán sikerében. Ez a 
márka közel kétszáz éve a luxus, az elegancia, 
és a kényeztetés szinonimája. A márka erejét 
a világkiállításokon elért sikerek alapozták 
meg, de a titok nyitja másutt is keresendő. 
Az egyik meghatározó tényező az erőteljes 
termékfejlesztés. 16 ezer fehér formával, 4000 
festett mintával, 64 millió különböző termék-
kel rendelkezünk, és ezt évente 300-400 újjal 
bővítjük. Minden napra jut egy új Herendi!
– A termékfejlesztésnél négy alapvető szem-

A Herendi Porcelánmanufaktúra közel kétszáz éves múltjával meghatározó tényezője Herendnek. A település – ezt senki 
sem vitathatja - a porcelánnak köszönheti hírnevét éppúgy, mint városi rangját. A manufaktúra és a város élete egybe-
forrt, együtt tervezik a jövőt, és együtt ünneplik a sikereket, legutóbb épp a városalapítás huszadik évfordulóját. Ennek 
kapcsán kértük fel dr. Simon Attilát, a világhírű Herendi márkával rendelkező társaság vezérigazgatóját, hogy idézzük 
meg a múltat, és tárjuk fel a Herendi Porcelán városalapító sikerének titkát.

Elegancia, kényeztetés, folyamatos megújulás, kiváló minőség, egyediség és kézi készítés

A városalapító márka

Dr. Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója
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pontra figyelünk: eladhatóság, gyárthatóság, 
gazdaságosság, művészi érték. Folyamatosan 
keressük az újat, kutatjuk a jövőt, mert mi 
nem a múltunkat akarjuk aprópénzre válta-
ni. Ezért a tradíció mellett az innovációt is a 
zászlónkra tűztük, legyen szó termék-, válla-
latvezetési-szervezési, vagy épp technológiai 
innovációról. A Herendi Porcelánmanufak-
túra ezen a téren is világelső. Nagy figyelmet 
fordítunk vevőink – főleg a 35 év feletti hölgy- 
valamint az utóbbi időben a 35 év alatti, és 50 
év feletti férfivásárlóink – igényeire, melyek 
inputját adják termékfejlesztéseinknek. Még a 
legkedveltebb - a Viktória, Rotschild, Aponyi 
– mintáinkba is bele-belecsempészünk új ele-
meket, például az utóbbinál említhetném a 
platinával díszített türkiz mintát, mely iránt 
ugyancsak nagy az érdeklődés.
– A sikereink fundamentumában a minőség 
is fontos helyet kap. Kizárólag elsőosztályú, 
kiváló minőségű termék hagyhatja el manu-
faktúránkat, de ez a szó ennél többet jelent a 
számunkra: a Társaságon belüli rendet, a ren-
dezettséget, a tisztaságot, racionalizált folya-
matainkat és a munkatársak közötti korrekt 
kapcsolatot. Az egyediség ugyanilyen kiemelt 
tényezője sikerünknek. Bármilyen egyedi 
igényt bármikor készek és képesek vagyunk 
kielégíteni. Örökös pótlást vállalunk, legyen 
az akár egy száz éve készített termékünk.
 – Végül, ha már a titkokról beszélünk, termé-
szetesen a porcelánjaink és a felhasznált fes-
tékeink receptúráját is féltve őrizzük, hiszen 
ezek adják azt az egyediséget, amelyet a világ 
más porcelán manufaktúráiban nem tudnak 
reprodukálni. Amire még igazán büszkék 
vagyunk, az az, hogy a világ egyetlen nye-
reségesen működni képes porcelánmanufak-
túrája vagyunk, a szakmánkban világszinten 
mi foglalkoztatjuk a legtöbb munkavállalót, 
és mi rendelkezünk a legtöbb exportpiaccal 
is, közel 60 országgal van kereskedelmi kap-

csolatunk. A sikeres menedzsmentet ezek a 
tények még inkább visszatükrözik.

A szakma fortélyait saját 
iskolánkban oktatjuk

– Fontos leszögeznünk, hogy Herenden nem 
gépi porcelángyártás folyik, hanem minden 
egyes termékünk kézi munkával készül, nem 
véletlen, hogy ezt az üzenetet a nevünk is 
hordozza. Manufaktúránkban nagyon magas 
az a hozzáadott érték, amelyet a porcelánfestő 
mestereink adnak a termékeinkhez. Működé-
sünk meghatározó eleme az itt dolgozó szak-
embergárda, melynek utánpótlását saját fenn-
tartású iskolánk biztosítja. Hároméves képzés 
keretében három szakma közül választhat-
nak diákjaink: porcelánfestő, porcelánkészí-
tő, illetve gipszmodell-készítő. Sikeres vizsgát 
követően állást biztosítunk a számukra, így 
bővítve a jelenleg 750 fős kollektívánkat.

Luxustermékekkel kell 
felvennünk a versenyt

– Szűkebb értelemben csupán egyetlen ver-
senytársunk van, egy németországi porce-
lánmanufaktúra. Távolabbról nézve azonban 
versenytársunknak tekintünk mindenkit, 
aki a luxusiparban tevékenykedik, hiszen 
velük együtt a luxusra költhető pénzekért 
versenyzünk. Azt, hogy ezen a piacon képe-
sek vagyunk helyt állni, jól teljesíteni, szá-
mos elismerésünk, díjunk is igazolja. A He-
rendi Porcelán 2001 óta a Magyar Örökség 
része. Az USA piacán – egy 2006-os Luxury 
Institute felmérés szerint – a legismertebb 
porcelánmárka. 2011-ben – egyetlen magyar 
cégként – a Francia Luxusipari Szövetség, a 
Comité Colbert tagjává vált, és ebbe a körbe 
rajtunk kívül más kelet-európai porcelán-
ipari cég azóta sem tudott bejutni. 2013-ban 
a Hungarikum Bizottság hungarikummá 

nyilvánította a Herendi Porcelánt, idén pedig 
a Budapesti Értéktőzsde az 50 legsikeresebb 
vállalkozás közé sorolta a Herendi Porcelán-
manufaktúra Zrt.-t.

Stratégiánk világlátásunkat 
is meghatározza

– Három fő pillére építettük fel üzleti straté-
giánkat: nyereséges gazdasági társaságként 
való működésre, a társadalmi felelősségre, 
kulturális misszióra és nem utolsó sorban 
a szolidaritásra. A profittermelés, a sikeres 
gazdasági vállalkozás működésünk alapja, 
de emellett értékteremtő, értékmegőrző és 
értékátörökítő vállalkozás is vagyunk. Ezen 
misszióból kiindulva tartjuk fenn szakképző 
iskolánkat, működtetjük az évi 70 ezer érdek-
lődőt fogadó látogatóközpontunkat, illetve 
múzeumunkat. Mindemellett járjuk a hazai 
és a külföldi kiállítótermeket.
– A szolidaritás több szinten is megjelenik 
tevékenységünkben. A világ iránti szolidari-
tásunk környezetvédelmi célkitűzéseinkben 
érhető tetten, igyekszünk példát mutatni, 
ahol csak lehet csökkenteni ökológiai lábnyo-
munkat, annak ellenére, hogy a porcelánké-
szítés nem egy környezetpusztító technoló-
gia. Ugyanilyen szolidaritásként éljük meg, 
hogy kulturális kiállításainkon nem csupán 
a Herendi Porcelán márkát építjük, de Ma-
gyarország pozitív országimázs építéséből 
is kivesszük a részünket. Végül hasonlóan 
szolidárisak vagyunk munkatársainkkal is, 
megbecsülésünket számos béren kívüli jutta-
tással, programokkal is igyekszünk kifejezni. 
Igyekszünk a Szent Márton-i gondolatnak 
megfelelni, miszerint az erőseknek segíte-
niük kell a gyengébbeket. Erre törekszünk a 
világ, az ország és a helyi közösségek szintjén 
egyaránt.

Cseh Teréz

A három legnépszerűbb Herendi minta: Viktória, Aponyi, Rotschild
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A minőségi bútorgyártás 
volt a cél

– Árkossy Tamás faipari mérnökként, és 
közgazdász felesége nagyon fiatalon kezd-
te vállalkozását Bándon, a Veszprém közeli 
kis faluban. Már az első pillanattól kezdve 
a magas minőségű bútorgyártás mellett tet-
ték le a voksukat, és hogy ezt garantálni is 
tudják vevőiknek, saját üzemükben gondos-
kodtak az alapanyagok előállításáról is: a 
furnérozott lapok gyártása, az egyedi felü-
letkezelés lehetősége így az első pillanattól 
biztosított volt. Magasra tették a mércét, de 
cserébe az eredmények sem maradtak el. A 
cég növekedni kezdett, és az időközben 20 
fősre erősödő vállalkozás kinőtte a bándi 
kis üzemet.

– A szakmai maximalizmus az építőeleme min-
dennapi munkánknak. Erős, felkészült csapattal 
a hátunk mögött dolgozunk immáron 25 éve, 
szem előtt tartva a bútorvilág trendjeit. Célunk, 
hogy egyedi bútorainkkal, a nemes faanyagokkal, 
precíz megmunkálással természetességet és de-
signt vigyünk az emberek otthonába.

Európai szintű 
bútorgyár Veszprém közelében
– A megálmodott új telephely Herenden 
épült meg, zöldmezős beruházásként, és lé-
pésről lépésre töltöttük meg új otthonunkat 
a bútoripar legkorszerűbb kellékeivel. Kivá-
ló alapgépeink mellé Európa legmodernebb 
gyártóeszközeit sorakoztattuk fel: a furnér-
terítéket előállító gépünk például egy itt-
hon még alig ismert technológiával képes 
összevarrni, illetve élben összeragasztani a 
szinte szövetszerű, néhány milliméter vas-
tag falemezeket. Ugyan így a felületkezelés 
terén is maximalisták vagyunk, a két, ha-
gyományos festőállás mellett egy zárt fes-
tő kabinnal is rendelkezünk, ahol képesek 
vagyunk magasfényű egyedi bútorlapokat 
is előállítani. A környezetünkre, a munka-
körülményeinkre is büszkék vagyunk, hi-
szen a festőműhelyben olyan új és korszerű 
elszívórendszer működik, ami nem csak, 
hogy megfelel a legszigorúbb előírásoknak, 
de kollégáink egészségének megőrzéséhez 
is jelentősen hozzájárul.

– 6500 m2-es üzemünkben munkatársaink be-
mutatják a gyártás folyamatát, a technológiát és 

a használt anyagokat. Új bemutatótermünkben 
gépekkel berendezett komplett konyha, étkező, 
gardrob, hálószoba, fürdőszoba várja, hogy él-
ményeket szerezhessen termékeink minőségéről, 
funkcionalitásáról és értékéről.

Az Árkossy-team - erős, 
felkészült, kreatív csapat

– A technológiánk és a szaktudásunk alkal-
massá tesz minket a legkifinomultabb vevői 
igények kiszolgálására is. A hazai megren-
delések mellett egyre gyakoribbak külföldi 
vállalásaink, aminek különös hozadéka, 
hogy az ott megfogalmazott, nagyon magas 
elvárások kapcsán újabb és újabb tudással 
gyarapodunk. Nemrég például kisebb szak-
mai csodaként éltük meg a dekorlemezzel 
borított lapok hajlításának lehetőségét, fél 
évvel később pedig már mi magunk is ru-
tinszerűen alkalmazzuk ezt a technológiát. 
A bútoripar szélsebesen fejlődik. Amit az is-
kolában tanultunk, a munkánk 50%-át fedi 
le. Minden mást a napi gyakorlatban kell 
kikísérleteznünk, elsajátítanunk.
– A háttéripar legalább ilyen fontos tényező, 
nem könnyű megtalálni a megfelelő partne-

Herend meghatározó vállalkozásai közé sorakozott fel az Árkossy Bútor Kft. az elmúlt két évtizedben. Míg a település a 
várossá válás útját járta, addig a húszfős kisvállalkozás egy európai szintű középvállalattá nőtte ki magát. Történetük-
ről, sikereikről, az Árkossy-módszerről – mivel a cég tulajdonosai Árkossy Tamás és neje, Árkossy Emese épp külföldön 
voltak - Üveges Csaba, főmérnök mesélt lapunknak. Az alapítók értékes gondolatait azonban így is sikerült cikkünkben 
megidézni, színes bemutatkozó anyagukból átemelve azokat.

A csúcstechnológia mellett a kézimunka is ugyanakkora szerepet kap

21. századi bútormanufaktúra Herenden

A tulajdonos házaspár: Árkossy Emese, okleveles közgazdász és Árkossy Tamás, 
faipari mérnök

Üveges Csaba, főmérnök



segítségével. Az ötletgazda Sipos Jó-
zsef (Sipi) nagy álma megvalósult: a 

közkedvelt étel elkészítése egy jó ürügy arra, hogy 
megálljunk a hétköznapi rohanások után egy kis 
együttlétre, beszélgetésre, s odafigyeljünk egy-
másra. 

értékek Háza
Nemesvámos – Értékek Háza és Nemes Ízek Ke-
mencés Udvara nyílt Nemesvámoson az egykori 

iskola felújított épületében. A helyben begyűjtött 
régi bútorokkal berendezett polgári otthon a jövő-
ben a helyi közösségeknek ad otthont, ahol mód 
nyílik a helyi ízek, a helyi értékek megmutatására, 
a fiataloknak való átadására is.

faluMegújítási díj
Környe – A Magyarországi Falumegújítási Díj-at 
vehette át Beke László, Környe polgármestere 
szeptember 13-án, a két évvel ezelőtti nyertes tele-

pülésen, Iszkaszentgyörgyön rendezett ünnepségen 
és konferencián Dr. Dukai Miklós önkormányzati 
helyettes államtitkártól és Madaras Attilától, a Fa-
lumegújítási Szakértő Bizottság elnökétől. A „Magyar 
falu – kihívások, helyi válaszok” mottóval meghirde-
tett pályázat nyertese, tehát Környe képviselheti ha-
zánkat az „Európai Falumegújítási Díj” pályázaton 
2020-ban.

királyi napok fényfestéssel 
Székesfehérvár – Alba Regia augusztusi ünnepé-
nek központi történelmi figurája IV. Béla volt. A 
királyi szertartásjáték, s a házakra kivetített animá-
ciós film is az ő élettörténetét dolgozta föl, illetve 

lányának, Szent Margitnak sorsát mutatta be.
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reket: fémmegmunkálót, üveggyártót, 
kárpitost, hogy csak néhányat említ-
sek. Sok-sok idő kell egy jó csapat ösz-
szeállításához. Mi már több mint 25 éve 
dolgozunk ezen, és az eredményeink-
re – az Árkossy-teamre- büszkék va-
gyunk. Asztalosaink, felületkezelőink, 
furnérosaink csillagos ötöst érdemlően 
képesek teljesíteni, de csapatátlagban 
sem adjuk alább az ötös érdemjegynél.
– Teamben dolgozunk, de minden 
egyes megrendelésünk élén egy-egy 
faipari mérnökünk áll, projektvezető-
ként. Személyesen kíséri végig a teljes 
folyamatot, a tervezéstől a helyszíni 
összeszerelésig. Immár tízfős mérnöki 
gárdánkkal olyan szolgáltatást tudunk 
nyújtani, amit a legtöbb versenytár-
sunk nem képes teljesíteni: valameny-
nyi termékünkről gépészeti szintű rajz 
készül, amit aztán gyártási szintre is 
lebontunk. Már most azon vagyunk – 
mérnökeink ezt tanulják -, hogy a szá-
mítógépeken 3D-ben elkészített mű-
szaki rajzokból egy gombnyomással 
a gyártásba indíthassuk az adott ter-
méket. Különösen fontos ez az egyedi 
tervezésű, szériában gyártott bútoraink 
esetében, amire egyre inkább törek-
szünk, mert 21. századi gépparkunk 
ehhez optimális feltételeket biztosít.

– Bútoripari üzemünkben több mint 100 
ember dolgozik: gyakorlott építészek, faipari 

mérnökök, asztalosmesterek, technikusok, 
felületkezelők, kárpitosok és a szakma többi 
képviselője. Ők alkotják az Árkossy csapa-
tot.

Árkossy módszer – 
az álmoktól az átadásig 

minden egy kézben
– A megrendeléseink egy része a ha-
zai, illetve a külföldi lakossági piacról 
érkezik, de ma már jellemzően komp-
lett feladatokkal - egy ház, egy épület 
teljes körű berendezésével - bízzák meg 
társaságunkat. Referenciáink között 
szép számmal találhatók magánlaká-
sok, luxusvillák, vagy épp jachtok. A 
lakossági szegmens mellett a közületi 
megrendeléseink is egyre gyakorib-
bak. Nemzetközi hotelek, panziók, 
éttermek, hivatalok, irodák fémjelzik 
minőségi sorozatgyártásunk erényeit.

– Az Árkossy módszer lényege a teljes körű 
szolgáltatás team-munkában: személyre 
szabott konzultációval, helyszíni felmérés-
sel, egyedi anyagmintával, üzemi team-
munkában történő gyártással, szállítással, 
beszereléssel és garanciával. Felhasznált 
anyagaink és technológiáink magas szin-
tűek és kipróbáltak. Az Árkossy Bútor így 
válhatott egy 21. századi manufaktúrává.

Cseh Teréz

A műhely – a 21. századi minőségi bútorgyártás herendi fellegvára

F
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– Az önkormányzati ciklus elején megfo-
galmazott tervekből mit sikerült megvaló-
sítani az elmúlt közel öt évben?
– Ambiciózus tervvel vágtunk neki a ciklus-
nak, hiszen elfogadtuk a „Tatabánya 2020” 
programot. Az EU-s források hatékony fel-
használásának és a kormányzat által meg-
hirdetett Modern Városok Programnak kö-
szönhetően még akár többet is meg tudunk 
valósítani, mint amennyit 2014-ben láttunk. 
Kétségtelen tény, hogy minden beruházást 
még nem tudtunk befejezni, de amelyek 
előkészítése elindult, és kivitelezésük fo-
lyamatban van, azok egy jóval jelentősebb 
programot jelentenek, mint amit korábban 
gondoltunk. Elindítottuk a városközpont új-
jáépítését, elkészült az Árpád Gimnázium, 
épülőben van vele szemben az új tudásköz-
pont, a megyei könyvtár épülete, valamint 
a városközpont parkolási gondjainak meg-
oldása érdekében egy 300 férőhelyes mély-
garázs, illetve a Városkapu Szolgáltatóház. 
Ezek a centrum vonzerejét nagyban növelni 
fogják, és lehetőséget adnak arra, hogy ha-
gyományos városközponti rendezvényein-

ket tovább tudjuk bővíteni. 
– Az Óvárosban is nagyon sok fejlesztés zaj-
lott, és zajlik. Ebben az EU-s ciklusban való-
sult meg a Szent Borbála út és a Május 1. park 
teljes körű felújítása és a régi postaépület 
rehabilitációja. Ehhez az óvárosi fejlesztés-
hez - ami a hagyomány és megújulás jegyé-
ben zajlik - illeszkedik a Tulipános ház most 
folyó rekonstrukciója, melyet az év második 
felében le tudunk zárni. A bányakórház is új 
funkciót kap: a Modern Városok Program ke-
retében a katolikus egyház kapta meg ezt a 3 
hektáros ingatlant, elkészítette a terveket, és 
lebontotta a fölösleges épületeket. Az elmúlt 
napokban a kivitelező megkapta a munkate-
rületet, elindult a munka a főépület gimná-
ziummá alakítására. Ezekre a fejlesztésekre 
nagyon régóta várunk Tatabányán, és úgy 
tudjuk megvalósítani azokat, hogy közben 
a város pénzügyi egyensúlyát is meg tudjuk 
őrizni. A Modern Városok Program beruhá-
zásaiból egyébként még 40% nem indult el, 
vagy csak előkészítési fázisban van. Ezeket 
is mindenképpen szeretnénk elindítani, és 
időben befejezni.

– Milyen ma a gazdaság helyzete Tatabá-
nyán?
– A város gazdasága már 2014-ben is jó álla-
potban volt, de akkor még nem kellett szem-
besülnünk a munkaerőhiány problémájával. 
Ma ez a legfőbb gond, hiszen a legtöbb vál-
lalat további fejlesztésekben gondolkodik, 
melyek egy része új munkaerőt igényel. A 
minőségi, szakképzett munkatársak meg-
találása, letelepítése immár komoly kihívás 
a cégek számára. Ennek az új problémának 
a megoldásában is próbálunk segíteni. Ma 
nincs megfelelő mennyiségű lakás a város-
ban, ezért első lépésként a T-Szol épített egy 
új, 200 fős munkásszállót, ami nagyon jó ki-
használtsággal működik. Másrészről a város 
ösztönzi a lakásépítéseket, akár úgy, hogy új 
építési telkeket alakítunk ki (pl. Antall József 
utca), vagy kedvezményesen biztosítunk 
társasházépítésre telket vállalkozások szá-
mára. Ennek köszönhetően ma 3-4 nagyobb 
projekt is folyamatban van: ilyen a Gerecse 
lakópark 110 lakása, most indul a Kós Károly 
úton egy 66 lakásos társasház, és Óvárosban 
is vannak 30-40 lakásos társasházépítések. 

Az ELTE PPK és a Jobb Veled a Világ Alapítvány felmérése szerint immár másodszor lett három év alatt Magyarország 
legboldogabb települése Tatabánya. Schmidt Csaba polgármester, akit pártja harmadszor jelölt a városvezetői poszt be-
töltésére, erről így vélekedik: „Nem tudom, hogy valóban Tatabánya-e a legboldogabb település, de ez egy jó cél, hogy 
azon dolgozzunk, hogy Tatabánya legyen a legboldogabb település Magyarországon!”

A jól működő gazdaság a városfejlesztés alapja

Eredmények és tervek Tatabányán



a 7-es út egy része üvegből készül
Martonvásár – A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
néhány évvel ezelőtt kísérleti út- és hídépítési 
programot hirdetett meg. Az akció célja új építési 
anyagok, illetve új technológiák alkalmazhatósá-

gának, bevezethetőségének a megteremtése. En-
nek a programnak az egyik elemeként a 7-es főút 
Martonvásár külterületéhez közeli, mintegy 700 
méteres szakaszán üveg adaléktartalmú aszfaltot 
építettek a szakemberek.

sobri jóska kalandpark
Kislőd – Igényes szállás, étkezés, pazar családi 
szórakozás földön-vízen-levegőben. Kell-e ennél 
több? A kislődi kalandparkban akár több busznyi 
vendég is jelen lehet egyidejűleg, akkor sem hat 
zsúfoltnak, annyiféle lehetőséget nyújt a pihenés-
re, kikapcsolódásra, vagy éppen egy adrenalin 
szintet növelő „vészhelyzet” (lesiklás a szomszéd 

dombtetőről, bungee jumping, csúszda, sziklamá-
szás, vízi gömbben gurulás a tavon…) kipróbálá-
sára. 

feHérvárcsurgó-károlyi-kastély
Fehérvárcsurgó – Kevesen tudják, hogy a Káro-
lyi név a karvaly névből származik, úgyhogy nem 
véletlenül találkozunk a madárral címer állatként. 
A magyar állam tulajdonában álló kastélyt 99 évre 
a Károlyi-család által működtett alapítvány kapta 
meg működtetésre szálláshely, kulturális és kon-
ferenciaközpont funkcióval. Az elegáns kastély 
gyakran esküvők, koncertek, szakmai programok, 
kiállítások, dísznövény várárok színtere. 

Ezekre nagy szükség van, és keressük a 
további lehetőségeket, hogy minél több 
lakás épülhessen.   
– Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy 
lépést tudjunk tartani a gazdasági vál-
tozásokkal, hiszen Tatabánya is úgy 
építette fel ipari struktúráját, hogy ne 
egy lábon álljon, hanem több iparág is 
jelen legyen a városban. Így elindultunk 
abba az irányba, hogy az elektromos au-
tózás hátterének biztosításában is részt 
tudjunk venni. Sikerült megnyernünk 
a DOOSAN dél-koreai vállalatot, hogy 
Tatabányán gyártsa az elektromos au-
tókba szerelendő akkumulátorok katód-
ját. Kezdetben ez 180 új munkahelyet 
jelent, de ez csak a beruházás első üte-
me. A partnereink, ha az iparág várha-
tó robbanásszerű sebességgel bővül, 
akkor a 2. és 3. ütemű fejlesztéseken is 
gondolkodnak már. Tehát a váltás elin-
dult, és természetesen arra törekszünk, 
hogy a városfejlődés alapját továbbra 
is a gazdaság biztosítsa. Ugyanakkor 
a gazdaság további kiegyensúlyozása 
is előttünk áll, erősítenünk kell a szol-
gáltató szektort és a kereskedelmet is, 
hogy a tatabányaiak által megkeresett 
jövedelem itt maradjon a város határain 
belül. Ehhez olyan szolgáltatásokat kell 
kialakítani, amelyek vetekednek akár a 
budapesti, akár a környékbeli nagyvá-
rosok kínálatával.

– A gazdasági erősödés magával hozta, 
hogy egyre több autó van Tatabánya 
útjain. Milyen lépéseket tesz az önkor-
mányzat a közlekedési infrastruktúra 
javítása érdekében?
– Valóban, az elmúlt 5 évben közel  
18%-kal nőtt a gépjárművek száma vá-
rosunkban. Több parkolóra van szük-
ség, és a közlekedési infrastruktúrát 
folyamatosan meg kell újítani. A legfon-
tosabb az volt, hogy az ipari parkban egy 
új feltáró utat tudjunk építeni, így a mű-
szakváltásokkor keletkező dugót csök-
kenteni tudjuk. Nagyban csökkentette 
a városi dugókat a kertvárosi direktág 
megvalósítása, és az új körforgalom át-
adása Bánhidán, mely biztonságosabbá 
tette a csomópontot. Ez utóbbi jelentő-
ségét az adja, hogy oda fogjuk vezetni 
a Sárberek-Bánhida átkötést. Sárberek-
ből, az Ifjúság úti kereszteződésből fog 
indulni egy út, ami egy aluljáróval ke-
resztezi a vasutat, átmegy Bánhidán, és 
beköt ebbe a körforgalomba. Ez egy új 
közlekedési irányt nyit majd a városban, 
és nagyban csökkenti majd Bánhida át-
menő forgalom terhelését, és a Dózsa 
György úti híd leterheltségét is. Az új 
aluljáró is a Modern Városok Program 
keretében fog megépülni. Amikor ez el-
készül, akkor fogjuk tudni elindítani a 
híd négysávosítását. A legnagyobb kihí-

vás az lesz, hogy megoldást kell keresni 
a parkolási problémákra. Lassan elfogy-
nak azok a zöldterületek, amelyeket be 
lehet áldozni erre a célra. Ha már nem 
lesz ilyen foghíjas zöld terület, akkor 
ennél átfogóbb és komplexebb megol-
dásokat kell találnunk a lakótelepeken 
élők parkolásának megoldására.

– Pezsgő kulturális és sportélet van a 
városban. Mire büszke igazán? 
– Két programot igazi sikertörténetnek 
tartok. Az egyik a Jászai Mari Színház, 
mely 2010 óta Crespo Rodrigo vezeté-
sével egy teljesen új szemléletben, nem 
l’art pour l’art stílusban, hanem a kö-
zönséget kiszolgálva igyekszik minket 
bevezetni a színházi élmények világá-
ba. A közönség és a társulat megtalálta 
a közös hangot, és ennek köszönhetően 
már nemcsak a városban vannak sike-
rek, hanem a város határain túl is elis-
merik a színház munkáját. Több színé-
szünk is komoly elismeréseket vehetett 
át. Bebizonyítottuk, hogy jó döntés szü-
letett, amikor önálló társulatot hoztunk 
létre.
– A másik a Vértes Agorája, és az ott 
kialakult szellemi műhelyek. Számta-
lan nagyon jó programot szerveznek, 
lehetőség van a Kortárs Galérián, az Új 
Forráson keresztül arra, hogy Tatabá-
nya szellemi életét is alakítani tudják. 
Nagy sikert értünk el az Agora koordi-
nálásával megvalósuló közösségi intéz-
ményrendszer fejlesztésében, melyben 
több 100 milliós forrást tudtunk hozni 
programokra, infrastruktúrafejlesztés-
re. Ezek a pályázatok biztosítják, hogy 
a város minden pontján lévő civil szer-
vezetek, kulturális egyesületek plusz-
forrásokat kaphassanak programjaik 
megvalósításához.

– Amennyiben ősszel újra elnyeri a 
választók bizalmát, milyen feladatok 
várják az új ciklusban?
– Elsősorban az említett beruházások 
és projektek eredményes befejezése, 
ugyanakkor idén már elindult a követ-
kező EU-s programidőszak tervezése is. 
Az látszódik, hogy a Magyarországnak 
járó források 6%-át városfejlesztésre kell 
fordítani. Tehát a városok, nagyvárosok 
továbbra is kiemelt fejlesztési területek 
lesznek, így közösen kell kidolgozni új 
programjainkat. Vannak nagyon előre-
mutató tervek, ilyen például a bánhidai 
erőműi tó rehabilitációja, mellette pedig 
egy tudáspark létrehozása. Ez minden-
képpen egy következő időszakra nyúló 
egyedi projekt lesz, amit – persze szá-
mos más elképzeléssel együtt - részlete-
sen ki kell dolgoznunk.

Veér Károly
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– Egyre többen képzelik el a Velencei-tó 
közelében az állandó lakóhelyüket. Mi-
lyen feladatok elé állítja ez a várost? 
– Évente kb. 200 beköltözővel gyarapo-
dunk. Az állandó lakosok mellett – főleg 
a felmelegedés hatására kitolódott nyara-
lási szezon miatt – a nyaraló tulajdonosok 
is több időt töltenek itt, számos épületet 
téliesítettek is. A két réteg közt szinte 
mindig volt egyfajta feszültség – ezt most 
még jobban érezzük. Az viszont közös 
igény, hogy a fejlesztésbe egyre több terü-
letet vonjunk be. Az óvodai férőhelyekre 
is kihatott ez a változás. A régi véradó 
épületét ideiglenes csoportszobákká ala-
kítottuk át, hogy minden kisgyereket 
felvehessünk. Folytatjuk az agárdi óvo-
da felújítását – most a belső terek követ-
keznek. Bízom abban, hogy a református 
egyházközség pályázata révén másfél év 
múlva új óvodát adhatunk át.

– „Ha nyár, akkor útépítés!” – mondják 
ezt a szlogent a dinnyési, agárdi, gárdo-
nyi lakosok… 
– Az út-járda-parkoló ügy égető kérdés 
nálunk, és főleg nyaranta törekszünk 
valóban az előre lépésre. A települések 
mindegyike igen nagy lemaradással in-
dult e téren. A rendszerváltásig mindösz-
sze öt (!) utca volt aszfaltozva, járda alig, 
az is főleg „házilagos” módon. Parkoló? 
Semmi. 140 km útszakaszt azért nem le-
het egyik napról a másikra sem a lakó-, 
sem a nyaralóövezetekben rendbe tenni. 
Köves és zúzott kavicsos az utcák jó része, 
de már 75 aszfalttal borított. Jó, hogy meg-
indult az az irány, hogy az utcabeliek is 
hajlandók anyagi áldozatot hozni a folya-
mat felgyorsításáért, s önrészt vállalnak, 
az önkormányzat pedig a többi (40-60%) 
költséget állja. 16 járdát, illetve járdasza-
kaszt tettünk rendbe. 11 parkolóban 221 
hely létesült, ebből 2 elektromos autótöl-
tő-hellyel is rendelkezik.

– A vízelvezetés kérdését egészen újsze-
rűen szeretnék megoldani. 
– Keressük azokat az innovatív megoldá-

sokat, amik lehetővé teszik a csapadék-
víz Velencei-tóhoz vezetése mellett az 
öntözéses hasznosítást is, így a parkok, 
zöldterületek fenntartása biztosított vol-
na. Őshonos, a szélsőségeknek ellenál-
ló fafajtákat telepítünk. Alapvetően az 
energiatakarékos, környezetbarát és okos 
technológiákat támogatjuk, használjuk 
(például intézményeink geotermikus és 
napelemes fűtése), ehhez jól illeszkedne 
ez az öko-szisztéma.
 
– Ha már ismét szóba került a Velencei-
tó, mit tud mondani a rehabilitációs 
projektről? 
– Halad, de ahogy az építési áremelke-
dések bennünket, úgy a kivitelezőket is 
terhelik. Ez egy 2021-ig tartó vízügyi pá-
lyázat és beruházás. Örülünk a tó védel-
mének, megújításának, s a hozzá kapcso-
lódó önkormányzati feladatokat vállaljuk.
 
– Van egy sajátos szívügye a számos 
eredmény közt, a temetők sorsa. 
– Valóban. Régi, falusias, szolid kis teme-
tőink voltak. Büszkén mondhatom, hogy 
sikerült mindkét nyughely teljes rendbe 
tétele. Gárdonyban megújult a ravatalozó, 
a kereszt. Agárdon az új ravatalozó mellé 
urnafal került. Mindenütt elkészültek az 
épületek, utak, megoldódott a vízvételi 
lehetőség.

– A fejlesztésekhez és a fenntartáshoz 
honnan lesz bevételük? 
– Plusz forrásokhoz a pályázatok révén 
juthatunk, s az iparűzési adó bevétel nö-
velésével. A dinnyési ipartelep megtelt. 
Elkészült az agárdi ipartelepen a HVG új 
otthona, ide költöznek az önkormányza-
ti kft.-k, a szelektív hulladékudvar, egy 
autó- és egy építőipari cég. Most alakítunk 
ki ott 5 új beköltözésre alkalmas területet, 
s tárgyalunk továbbiak létrehozásáról, 
mert szerencsére egyre több jól működő 
vállalkozás kér nálunk telephelyet. 

Dr. Göde Andrea

Tóth István polgármestert a közelmúltban az új beruházások-kultúra-sport té-
máról faggattam, most arra kértem, a fejlesztések témakörét tekintsük át. 

A legsikeresebb 5 év krónikája

Gárdony lendületben
A nyaralási szezon kitolódott (Gárdony-szabadstrand) 

A megújult Klausz Gábor könyvtár és olvasóterasz

A városközponti útszakasz és parkoló 

Készülnek a Katlan sportpálya öltözői
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Teljesen megújult a kenesei szabad strand

– Milyen elképzelésekkel vágtak neki a 
ciklusnak, és ezekből miket sikerült meg-
valósítani?
– Büszkén jelenthetem, hogy terveink szinte 
hiánytalanul megvalósultak. A teljesség igé-
nye nélkül, íme megvalósult projektjeink: 
megszépültek köztereink és emlékműveink, 
tizenöt utcát aszfaltoztunk le, és néhány he-
lyen járdafelújítás is történt. Kitisztítottuk, 
kiástuk a csapadékvíz elvezető rendszert a 
lakótelep környékén. Felújítottuk az orvosi 
rendelőt és az általános iskola új és régi épü-
letét, elvégeztük a hőszigetelést is. A pol-
gármesteri hivatal is kapott egy teljes körű 
felújítást, hamarosan megtörténik a Kultúra 
Házának műszaki átadása is, az óvodában 
pedig korszerűsítettük a fűtést.
– A szabad strand teljes körű felújítására is 
sor került, megújítottunk az öltözőt, a vi-
zesblokkot, baba-mama szobát alakítottunk 
ki, játszótereket építettünk korszerű, vado-
natúj játékokkal. Padokat helyeztünk ki, 
locsolórendszert telepítettünk, füvesítést 
végeztünk, és egy plázsos, homokos részt 
alakítottunk ki a vízparton. A megnyitás 
után óriási volt a népszerűsége, így mára 
egy európai szintű stranddal büszkélked-
hetünk A jövő tervein is dolgoztunk, és dol-
gozunk. Beadott és megnyert pályázatunk 
van a gyermekorvosi, fogorvosi rendelő 
felújítására és a szociális bérlakások ener-
getikai korszerűsítésére. Sajnos az építő-
ipari árak elszálltak, és gondban vagyunk, 
mert az akkori árakhoz képest 50-70%-os 
áremelkedés van, azt pedig valamiből pó-
tolni kell. Igyekszünk az önkormányzati 
költségvetésből hozzátenni, illetve kérjük a 
kormányzatot, hogy segítsen ki bennünket.  

– Hogy alakult a költségvetésük?
– Szerencsére ebben a ciklusban hitelfel-
vétel nélkül tudtunk stabil gazdálkodást 
folytatni. Nagyon sok tartalékkal nem di-
csekedhetünk, de pont azért, mert inkább 
felhasználjuk azt a pályázatok önerejére és 
az említett plusz finanszírozására. Inkább 
ezt vállaljuk, minthogy lemondjunk egy 
pályázatról, vagy még későbbre húzódjon 
a megvalósítás. Minél többet várunk, annál 
költségesebb lesz a kivitelezés. 

– Van –e még áthúzódó projekt a követke-
ző ciklusra? 
– Természetesen vannak még tennivaló-
ink A Vak Bottyán strandra is költeni kell, 
beruházásokat, felújításokat kell ott meg-
valósítani, azért, hogy egy versenyképes 
fürdővé váljék. Mert bár nyáron - amikor 
rekkenő hőség van - nagyon sokan vannak, 
de a mérsékeltebb hőmérsékleten is szeret-
nénk, hogy többen legyenek. Ehhez pedig 
több attrakciót kell odatelepítenünk. Még 
egy középületet, az Iparos Házat is meg 
kell újítanunk. 
– A következő időben a figyelmünket a 
strandi büfék környékének rendberakására 
kell fordítanunk. Utána a Széchenyi park-
kal és a Bakó ligettel kell foglalkoznunk. A 
piactérrel is kell valamit kezdenünk, mert 
napsütéses nyáron nehéz egész nap az árus-
nak és a vevőnek a tűző napon állni. Tehát 
vagy ezt a piacteret kell felújítanunk, vagy 
egy másikat kialakítani tető alatt, kulturált 
körülményekkel. Ahhoz természetesen egy 
vizesblokkot, egy WC-t, valamint kézmosót 
kell építeni.

– A nyári embertömeg felveti a parkolók 
és a szálláshelyek kérdését is. 
– Parkolás tekintetében jelentős eredményt 
nem tudtunk elérni. Az a baj, hogy a lehető-
ségeink határán vagyunk, ugyanis a vasúti 
sín, a Balaton és a strand területei erősen 
korlátoznak bennünket. Nincsenek szaba-
don álló területeink, amit parkoló céljára 
ki lehetne jelölni. Így aztán, ami van, azt 
kell nagyon gazdaságosan és optimálisan 
kihasználni. A szálláshelyek kérdésben 
vannak már változások, elsősorban a kü-
lönböző befektetőknek köszönhetően. Kü-
lönböző szállodaépítési projektek vannak 
kibontakozóban, és pályázatokban is lehe-
tőség volt szálláshelybővítésre, ami még 
megvalósításra vár a vállalkozásoknál. Te-
hát ez a helyzet valószínűleg 1-2 éven belül 
érezhetően javulni fog. 

– Újra megméretteti magát a választáson. 
Mi kampányának fő mondanivalója?
– Leginkább az, hogy az előző ciklusunk 
igen sikeresnek tekinthető, és mi ezt kí-
vánjuk folytatni, a település építését, szé-
pítését. Szeretnénk előbb-utóbb egy olyan 
állapotot elérni, hogy hátradőlhessünk, 
mert az önkormányzati tulajdonban lévő 
épületek és az útjaink megújultak, szépek, 
használhatóak, korszerűek. Én úgy gon-
dolom, a következő öt év ugyanilyen lesz, 
mert csapattal együtt indulok, és az a csapat 
jelentős mértékben változatlan, mint ahogy 
az előző ciklusban is volt. Tudtunk együtt 
dolgozni, és ennek láthatóvá vált az ered-
ménye.

Veér Károly

„Örömmel tekintek vissza az elmúlt öt évre, mert ez egy rendkívül sikeres ciklus volt, köszönhetően a képviselőtestü-
letnek és a kormányzattal való jó együttműködésnek. Célunk elsősorban az volt, hogy Balatonkenesét továbbra is egy 
élhető, családias, családbarát településnek tartsuk meg, és ez sikerült” – kezdte ciklusértékelőjét Tömör István, Balaton-
kenese polgármestere.

Folytatódott a település építése, szépítése

Sikeres ciklust zártak Balatonkenesén
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– Milyen álmokat sikerült valóra váltani 
ebben a ciklusban?
– Három fő irányt jelöltünk meg az indulás-
kor: az oktatási rendszerünk, az iparterüle-
tünk fejlesztését és városunk komfortosabbá 
tételét. Tudatosan pályáztunk, és egy kivé-
tellel azt nyertük meg, amit elterveztünk.
– A legnagyobb vállalásunk – a város meg-
tartó-képességét biztosító - új óvoda és a 
hiányzó bölcsőde megépítése, 600 millió 
forintnyi támogatásból, ami sajnos biztosan 
nem lesz rá elegendő.
– Az ipari parkunkat 250 millió forintnyi pá-
lyázati forrásból fejlesztjük, bővítjük. Egy új 
bekötőúttal közvetlen összeköttetést kap az 
ipari park a 7-es úttal. Ez vonzóbbá teszi a 
területet a befektetők számára, és egyúttal 
tehermentesíti a várost az ipari forgalomtól, 
mely eddig épp a tervezett új óvodánk felé 
haladt. Bővíteni is szeretnénk, az M7-es, 7-es 
út mellett lévő területeik irányába. A Cinca-
patak fölé egy kifejezetten a teherforgalomra 
szabott hidat építünk, és elvégezzük a ko-
rábbi városvezetés által elhanyagolt rekul-
tivációs feladatainkat is. Eredményül több 
befektetőre és több adóbevételre számítunk 
a továbbiakban.
– A Zöld Város Program keretében a Cinca-
patak körüli zöldterületen futópályát, pár-
huzamosan külön járdát, sétányt, a patak 
fölött két gyaloghidat építünk, padokat, le-
ülőket helyezünk el, szabadtéri edzőparkot, 
a patak körül pedig tanösvényt alakítunk ki. 
Őshonos fákat ültetünk, megőrizve ezzel a 
terület biodiverzitását. Új fasorok telepíté-
sével folytatjuk a már megkezdet fásítást. 

A munkálatok már folynak, az átadást 2020 
szeptemberére tervezzük.
– A Május 1. ligetben ugyancsak építünk egy 
új kondiparkot a BMSK-val együttműködve. 
150 négyzetméteren mintegy 15 eszköz áll 
majd a sportolni vágyók rendelkezésére. A 
szomszédságában 200 méter hosszú futókört 
építettünk. A tereprendezés, füvesítés, az új 
parkolók kialakítása ezután következik.
– A három infrastrukturális fejlesztés mellett 
közel egymilliárd forintnyi támogatást nyer-
tünk más jellegű célokra, többek között 250 
millió forintot a humán közszolgáltatás fej-
lesztésére. Ezek a források óriási segítséget 
jelentettek a helyi civilszférának, erősítették 
a társadalmi kohéziót, segítették a leszakadó 
társadalmi csoportok felzárkózását. A pályá-
zatokat rendszerint a szomszédos települé-
sekkel konzorciumban valósítottuk meg.

– Hogyan tudták a szükséges önerőt bizto-
sítani a fejlesztésekhez?
– Valamennyi nyertes projektünk elvileg 
100%-os finanszírozást biztosít, ám az egy-
kor elkészített költségtervek már könnyen 
előfordulhat, hogy nincsenek összhangban 
a mostani kivitelezői és anyagárakkal. Az 
említett 600 milliós óvoda-bölcsőde eseté-
ben jelentős drágulásra számítunk, de pon-
tos összeget nyilván csak a folyamatban lévő 
közbeszerzési eljárás végén fogunk tudni. A 
különbözetet magunknak kell előteremte-
nünk, ami nem egyszerű, de nem is lehetet-
len feladat. A nehézség abban áll, hogy bár 
város vagyunk, az iparűzési adóbevételünk 
mindössze 200 millió forint, márpedig ez az 

önkormányzatok legfőbb bevételi és fejlesz-
tési forrása. Sokat elvisz a működés, de ilyen 
jelentős beruházások esetében óhatatlanul 
felmerülnek olyan költség is, amit előre nem 
lehetett látni. Erre is gondolnunk kell.
– A méretünkből is adódnak hátrányaink. 
A TOP-os pályázatok jellemzően már EU-s 
szinten 10.000 főnél nagyobb városokra 
lettek optimalizálva, az új Modern Falvak 
Programban pedig csak az 5000 főnél kisebb 
települések indulhatnak. Így mi – úgy ér-
zem legalábbis –, a 7000 fős lakosságszám-
mal elég kedvezőtlen helyzetben vagyunk. 
Reméljük erre is születik átfogó kormány-
zati megoldás a közeljövőben, hogy ne tor-
panjon meg a fejlődés a Polgárdihoz hasonló 
méretű településeken se.

– Milyen célokat fogalmaztak meg a jövőt 
illetően?
– A szennyvízelvezető rendszerünk moder-
nizálása elengedhetetlen mind lakossági, 
mind ipari oldalról. Emellett egy multifunk-
cionális művelődési központot szeretnénk, 
mely megfelel a 21. század elvárásainak.
– Bízunk benne, hogy a következő ciklus-
ban is sikeresen tudunk pályázni. Büszkék 
vagyunk arra, hogy miközben 2010-2014 kö-
zött még az adósságoktól próbáltunk meg-
szabadulni, helyre tenni a múlt hibáit, addig 
a most eltelt öt esztendőben végre olyan 
irányba tudunk érdemi lépéseket tenni, 
amelyek közép- és hosszú távon is a város 
növekedését szolgálják. Ezt a munkát kíván-
juk folytatni.

-réz

Nyikos Lászlót, Polgárdi város polgármesterét arra kértük, értékelje az elmúlt öt esztendő munkáját. Arra voltunk kíván-
csiak, mit sikerült megvalósítaniuk a kitűzött célokból, mindez milyen módon képes hozzájárulni a város fejlődéséhez, 
illetve hogyan képzelik településük jövőjét, további fejlesztését.

Sikerült közép- és hosszú távon is megalapozni a kisváros jövőjét

Polgárdi sokat lépett előre öt év alatt
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– Ennek eredményeképpen a kormánytól 
kaptunk kétszer 181 milliót infrastruktu-
rális beruházásokra, fejlesztésekre, mivel 
nem kellett konszolidálni minket. A me-
gyénél elérhető TOP program nyertesé-
nek is mondhatjuk magunkat, emellett a 
belügyminisztériumi pályázatokon is elég 
szépen, sikeresen tudtunk szerepelni.

– Mik az elmúlt ciklus legfontosabb 
eredményei? 
– Valamennyi közintézményünk – bölcső-
de, két óvoda, két orvosi rendelő komple-
xum, polgármesteri hivatal, a kultúrház 
és a két nagy iskolaépület - energia-meg-
újulási programban részesült, állapotuk 
jónak mondható. Táton szinte 100%-osnak 
mondható a csatornázás, kivéve a depo, 
az egy területrész, ahol 60-70-en élnek, itt 
csak felújítás történt egy Tokoddal közös 
program eredményeképpen. Nálunk át-
emelőket, illetve tehermentesítő gerincet 
építettek ki, vagy javítottak föl.
– Klímastratégiánk egy norvég projekt 
hozadéka, és a megyei koncepciónak is 
része. Elértük a „Klímatudatos Önkor-
mányzat” címet is, és készülünk a folyta-
tásra. Elkészült korábban az árvízvédel-
mi töltésrendszer, ami mostanság egyre 
inkább kiáltó, az időnkénti villámvizek 
jelenléte. Ez ellen szeretnénk majd véde-
kezni, amennyire lehet. Tudom, hogy egy 
kiépített vízelvezető rendszer sem tudja 

ezt mindig kezelni, hiszen nagyon sok-
szor nem várt csapadék hullik.
– Átadtuk a kisvárosok számára kiírt 
Zöld város projekt I. ütemét, ami a zöld 
felületek rendezését jelentette. Ennek ke-
retében a Spar előtti tér újult meg, és egy 
termelői piacot alakítottunk ki. A projekt 
része a kultúrház előtti nagy tér rendezé-
se is, ahol őshonos növényekkel telepítik 
be az új zápor víztározó medence környé-
két. Egy kreatív játszóteret, és egy felnőtt 
fitnesz parkot is kialakítottunk. Hamaro-
san zenepavilon is épül saját büdzséből, a 
placcot pedig egy futóösvény veszi körbe, 
melynek agyagos zúzott kő a burkolata. 
– Nemrég nyertünk egy 20 milliós pályá-
zatot az iskola udvarának sportudvarrá 
fejlesztésére, ahol jelenleg eléggé törede-
zett az udvaron az aszfalt és a beton. Ezt 
újítjuk föl, sportelemek is kerülnek oda: 
tollaslabda pálya, lábtenisz, asztalitenisz, 
ütéscsillapítók. Egy identitás pályázatunk 
eredményképpen színházi előadások, kö-
zösségi rendezvények is megvalósulhat-
tak a lakosság számára.

– Milyen a vállalkozások, cégek, és az 
ipari park helyzete? 
– Az iparterületünk is bővült egy újabb 
utcával, szintén TOP-os támogatás segít-
ségével. Itt 17 teleket alakítottunk ki 10 
hektáron. 200%-os érdeklődés volt a terü-
let iránt, mert nagyon jó konstrukciót szült 

ez a TOP-os program: a vállalkozók 5 évre 
bérleményként (25 Ft/m2) veszik birtokba. 
Ráadásul már most tudják, hogy 6100 Ft/
m2 fizetnek majd 5 év múlva, és ebből az 
addigi bérleti díj lejön, tehát gyakorlatilag 
egy kamatmentes kölcsönt kapnak. Újabb 
területet szeretnénk majd kialakítani a jö-
vőben, ehhez azonban már Esztergomtól 
kell szalagparcellákat vásárolni.

– Tát nagy problémája az esztergomi 
közlekedési csomópont. Sikerült előre-
lépni az ügyben?
– Még az elődöm idejében elkészültek az 
engedélyes tervek. Bár ez a kérdés egy 
kicsit a mi adósságunk is, de tudomásul 
kell venni, hogy ez egy állami beruházás. 
Jelenleg keresik hozzá a megfelelő uniós 
forrást.

– Kik segítették az önkormányzat, és az 
Ön munkáját, és lesz-e folytatás?
– Minden jóakaratú, tisztességes táti pol-
gár, mintegy húsz civil szervezetünk, 
díszpolgáraink, és közéleti személyisé-
geink közös érdeme a sok-sok beruházás, 
persze nagyon fontos az egységes képvi-
selőtestület hozzáállása is. Megmérette-
tem magam újra a választáson, és jelen-
leg úgy tűnik, nincs kihívóm. Szeretném 
folytatni ezt a szolgálatot, és ehhez kérem 
a tátiak bizalmát!

Veér Károly

Turi Lajos, Tát város polgármestere elfogult a településsel kapcsolatban. Büszke arra, hogy az elődök is mindig nagyon 
garasosan alkották meg a költségvetést, és ha nem is nagy léptekkel, de mindig valami apró lépéssel történtek fejlesz-
tések. Büdzséjük soha nem volt mínuszban, és öt évvel ezelőtt egy nagyon stabil költségvetést kaptak örökül.

Takarékosan gazdálkodnak, megfontolva haladnak

A tátiak közös érdeme 
a város fejlődése

A tátiak egyik büszkesége, a Német Nemzetiségi Fúvószenekar
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– Milyen újdonságokat láthattak idén a fesztiválozók?
– Keszler László, a tökkirály óriástök-versenyét „honosítottuk”. A 300-400 kilós 
tökök versenyére elképesztően sokan neveztek. Az immáron Rácalmási Óriástö-
kök Versenye egy héttel később már Szerbiában „vendégszerepel”, azt követően 
pedig Zalába „költözik”, hogy az Őriszentpéteri Tökfesztivál fényét emelje. Nagy 
hírverést csináltunk mindennek a médiában, aminek, úgy látjuk, meg is lett az 
eredménye. Sokan – főleg buszos csoportok – visszatértek hozzánk, illetve újabb 
és újabb látogatók érkeztek fesztiválunkra.
– Egy retro autókiállítást is tető alá hoztunk, közel 30 veterán autót csodálhattak 
meg a fesztiválozók.
– Nagy népszerűségnek örvendett idén is a tökfaragó sátrunk, ahol a gyerekek 
mellett már a 25-30 éves felnőttek is nagy örömmel készítették tökalkotásaikat. 
Az érdeklődést jól mutatja, hogy évente 1800-2000 tököt kell rendelnünk ilyen cé-
lokra.
– A töklámpás bringatúra is egyre népszerűbb, több százan tekertek végig – gye-
rekek és felnőttek vegyesen - a 3-4 óra alatt bejárható útvonalon, érintve a Du-
na-parti részt, a Nagy-Szigetet, és persze körbetekerve magát a települést is. A 
sötétedő utcákon fantasztikus látványt nyújtottak a bicajokra akasztott, világító 
töklámpások.
– A kézműves házunk foglalkozásai is „megújultak”, már abban az értelemben, 
hogy visszahoztuk régi partnerünket, a hagyományőrző Ágasfa csoportot, hogy 
ők tartsák meg a kézműves foglalkozásokat a gyerekeknek: kerámiáztak, mézes-
kalácsot készítettek, amit a lurkók meg is ehettek, vagy akár haza is vihettek. Sze-
retnénk tovább bővíteni a kínálatot itt is, például domborlemez-készítéssel, papír-
hajtogatással.
– Az utcai tökdekorációk terén is újítottunk. Szerettük volna jobban a főútra és a 
Millenium parkba koncentrálni ezeket. Így, akik itt készítették el alkotásaikat, öt 
darab, mindhárom napra ingyenes belépésre jogosító karszalagot kaptak. Akik 
továbbra is az otthonuk előtti teret díszítették tökdekorációikkal – ahogy korábban 
is – két ilyen karszalagot kaphattak. A célt elértük, a legfrekventáltabb helyeken 
60-80 tökös kompozíciót csodálhattak meg az ideérkezők.

– A kézműves vásár és a kiállítások is kínáltak újdonságokat?
– Évek óta visszatérő, minősített árusaink vannak, akik mindig nagy gondot for-
dítanak arra, hogy különleges dolgokat is hozzanak az állandó kínálatuk mellé. 
Szeretnek idejönni, mert teltházas rendezvényeink vannak, és van érdeklődés a 
portékáik iránt.
– Fantasztikus kiállításaink voltak, levendula szobával, foltvarrókkal, múltidéző 
fotókiállítással, és természetesen a dísztökök, egyéb kézműves termékek bemuta-
tói idén sem maradhattak el, csakúgy, mint a tökös sütemények és az ízes falatok.
– A kiállítók közül feltétlenül kiemelném Bubutimár Évát, aki az országban csu-
pán néhány helyen mutatja be kerámiáit, ezek egyike mi vagyunk, ugyancsak 
érdemes volt megnézni Pleidell János festőművész képeit, ahogy Zsigmond 

Minden évben egyre magasabbra helyezik a lécet a Rácalmási Tök-
fesztivál szervezői. Az évek óta csupa-csupa önkéntesekből, a Rácal-
mási Városvédő- és Szépítő Egyesület tagjaiból álló csapat több mint 
másfél évtizede olyan nívós fesztivált rendez, amit nehéz túlszárnyalni. 
Most, a tizenhatodikra mégis megpróbálták. Újítások, profi szakembe-
rek bevonása, régi, jól működő kapcsolatok, programok visszahozása 
– a végeredmény pedig önmagáért beszél: teltházas produkciók, kísé-
rőprogramok és kiállítások, és nincs vége a „forradalomnak”, jövőre 
még profibbak lesznek, ígéri Steiner Lajos, főszervező, a Városvédők 
elnöke.

Sok újdonsággal várta közönségét 
a régió legtökösebb fesztiválja

XVI. Rácalmási 
Tökfesztivál

Rúzsa Magdi koncertjére zsúfolásig megtelt a nagyszínpad előtti tér

Bikini

A Rácalmási Tökfesztiválra szívesen jön vendég és árus egyaránt
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László főépítészünk Rácalmáson készült épületfotóit is. Arra is nagyon büszkék 
vagyunk, hogy a „Perspektívák” című fotókiállításunkat meghívták a Sárbogárdi 
Napokra.
– Az ízek kapcsán pedig kihagyhatatlan a főtámogatónk, a Hankook Tire Ma-
gyarország Kft. munkatársai által szombaton koradélután prezentált koreai étel-
kóstolónk. Több órán át kígyózó sorok álltak a Gasztroházunk előtt, a különleges, 
finom ízekért – ha épp úgy alakult - akár egy órát is képesek voltak várakozni a 
vendégek.

– A színpadi programok is mintha más struktúrában lennének?
– Másfél évtizede kizárólag önkéntesekkel szervezzük, vezényeljük le a Rácal-
mási Tökfesztiválokat. A látogatói igények egyre magasabbak, mindenki érzi a 
megújulás kényszerét, így – idén először – úgy döntöttünk, profi szakembereket is 
bevonunk a szervezésbe. A helyi művelődési ház munkatársait kértük fel a szín-
padi műsorok megtervezésére, leszervezésére, lebonyolítására. Azt gondolom, 
látva az óriási tömeget a programokon, hogy jó döntést hoztunk. Fontos, hogy 
folyamatosan legyen a színpadon olyan műsor, amiért érdemes idejönni, és itt is 
maradni. Ezt szeretnénk, ha lehet, még profibban megszervezni a továbbiakban. 
Mert, ha csönd van a színpadon, csönd van a fesztiválon is, mi pedig pezsgést, jó 
hangulatot, sok-sok látogatót szeretnénk a jövőben is. Ezért dolgozunk évről évre 
egyre keményebben.

-napsugár

Brazil dobosok

Bubutimár Éva kerámiái minden alkalommal elkápráztatják a látoga-
tókat

A Levendulaszoba különleges atmoszférával és számos illatos apróság-
gal várta a fesztiválozókat

Az óriás tökök vesrenyén Melák is indult

A foltvarrrók kiállításán művészi értékű 
darabokat tekinthettünk meg

Választási iroda szavazófülkével - Egy igazán aktuális 
tökdekoráció a főút mentén

Mesél a múltunk -  De még mennyire!

A fesztivál külhonból is idevonzza az 
érdeklődőket - a Nagykikindáról érkezett, 
gyönyörű ruhákba öltözött hölgyek szíve-
sen pózoltak kamáránk előtt
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– Milyen rendszer jött itt létre a most át-
adott agrárlogisztikai központnak kö-
szönhetően?
– Ez egy 474 millió forint összköltségű be-
ruházás, melyet három pályázatból rak-
tunk össze. 300 m2-es hűtőházra, egy 830 
m2-es csarnokra és egy 600 m2-es vásár-
térre, mezőgazdasági utak fejlesztésére, 
karbantartására, és egy erőgépre nyertünk 
támogatást. Négy éve álmodtuk meg ezt a 
rendszert. A környéken sokan élnek mező-
gazdaságból, állattartásból. Kiváló minősé-
gű élelmiszert állítanak elő a helyi gazdák, 
jó lenne, ha ennek egy része közvetlenül az 
itt élők asztalára kerülhetne.  Ezért épült 
meg ez a komplexum, melybe egy 60 ton-
nás hitelesített hídmérleg is helyet kapott, 
ami hiánypótló szolgáltatást tesz lehetővé 
a környéken.

– Hogyan fog működni ez az agrárlogisz-
tikai központ?
– Az infrastrukturális beruházás csak 
az alap, a munka dandárja ezután követ-
kezik. Fel kell mérnünk a kínálatot, hogy 
konkrétan mit termelnek a környékünkön, 
van-e abból fölösleg.  Ezzel párhuzamosan 
a keresletet is fel kell tárnunk: megkérdez-
zük a közintézmények élelmezésvezetőit, 
a környékbeli éttermeket, a lakosságot, 
hogy mire van szükségük, milyen gyako-
risággal, milyen mennyiségben és milyen 
feldolgozottsági szinten. Folytatásképpen 
pedig együtt kell fejlődnünk a gazdákkal, 
a fajták összehangolásával törekedni kell a 
leghomogénebb kínálatra, ahol csak lehet. 
Így tudunk majd nagy mennyiségű, állan-
dó, jó minőségű, piacképes árut szolgáltat-
ni hosszú távon. Ha kell, a feldolgozás, a 
csomagolás irányába is lépünk, bár nem 
ez az elsődleges célunk. Egy valós rövid 
ellátási láncot szeretnénk tehát létrehozni, 
ahol a kereslet találkozik a kínálattal, és 
amelynek valamennyi szereplője – termelő 
és fogyasztó is – jól jár. Kisebb az ökológiai 
lábnyom, kevesebb a szállítás, érvényesül 
a környezettudatosság – ezt segítik a tetőn 
lévő napelemeink is -, és mi legalább tud-
juk majd, mit eszünk, honnan származik 
az alapanyag. Ebből adtunk ma itt ízelítőt 
az első Vásári Vigasságokon az új agrárlo-
gisztikai központunkban, ahol akár az áru 
hűtésére, bepolcozására is lehetőségünk 
nyílik a jövőben.

– Mit takar ez az elnevezés?
– Egy havi gyakoriságú termelői piacot, 
ahová a környékbeli gazdák behozhatják 
szezonális terményeiket, ahogyan azt most 
az olaszfalusiak is tették: frissen betakarí-
tott burgonyával és kelkáposztával érkez-
tek. Velük együtt itt van számos kézműves 
termék előállítója is: sajt, méz, lekvárok, 
tökmagolaj, friss, házias jellegű sütemé-
nyek, gyümölcsök és még sorolhatnám, 
mi minden kapható itt, és ez még csak a 
kezdet. A kínálat bővülni fog, gazdag áru-
választék várja majd az ideérkezőket. Az 
egész családot idevárjuk. Amíg a szülők 
beszerzik a szükséges alapanyagokat, a 
gyerekek felhőtlenül szórakozhatnak. Csu-
pa olyan program várja őket, ami másutt 
nincs: farmszimulátor, rodeó, tehénfejés. 
Főzőverseny is színesíti a programokat, 
mindig a szezonális kínálatnak megfelelő 
alapanyagokból készülnek majd a finom-
ságok. Most épp a bográcsban készíthető 
ételek versengenek egymással.

– Kijönnek ide az emberek?
– Bár a lakott területen kívül vagyunk, de 
nem messze a központtól. Gyalog, autóval, 
sőt, ma még lovaskocsival is ki lehet jönni 
ide.
– A csodás körpanorámáért is érdemes 
idelátogatni, gyönyörű körben a Bakonyi 
erdőség, és szép időben ellátni egészen 
Veszprémig. Alattunk a völgyben műkö-
dik a Vadmentő Alapítvány, oda is várják 
a gyerekeket. 
– A finomságokról sem feledkeztünk meg, 
most rétest lehet kóstolni, októberre a ká-
posztás-krumplis lepényeket céloztuk 
meg, igazodva a szezonális dolgokhoz.
– Folyamatosan szeretnénk fejlődni, ezért 
is állítottuk fel az „ötletfánkat”, hogy arra 
mindenki „kitehesse”, mi tetszik abból, 
amit látott, és amire még igény lenne. Nem 
akarunk mi itt mindent újragondolni, meg-
reformálni, nemes egyszerűséggel a vidé-
ki élet ízeit, hangulatát szeretnénk életre 
hívni. Ehhez a körülményeink adottak – 
ősszel még szebb lesz a táj, ezer színben 
pompáznak majd a növények -, minden 
más már csak rajtunk múlik, hogy kijöj-
jünk ide, és élvezzük annak a gyümölcsét, 
amit magunknak megteremtettünk.

-napsugár

Veszprém tőszomszédságában, Nemesvámoson a település vezetői összefüggő rendszerként kezelik fejlesztéseiket, és 
pályázataikkal tudatosan, összehangoltan törekednek az így kitűzött célok megvalósítására. Három forrásból, két Vi-
dékfejlesztési Program, és egy TOP-os pályázat lehetőségeit kiaknázva finanszírozták a közelmúltban átadott agrárlo-
gisztikai központjukat is, mely a helyi és környékbeli gazdák kínálatát lesz hivatott összehangolni az itt élők igényeivel 
úgy, hogy eközben a kikapcsolódás, a szórakozás, a közösség céljait is szolgálja majd az új létesítmény. A Vásári Vigas-
ságokra első ízben szeptemberben várták a látogatókat, ahol Sövényházi Balázs polgármesterrel beszélgettünk.

Nemesvámoson egymásra találhat termelő és vásárló az új agrárlogisztikai központban

Négy éve dédelgetett álom vált valóra

A termelői piacon havonta találkozhatnak az eladók és a 
vevők

A főzőversenyen a csapatok bográcsos ételekkel vetélkedtek

Míg anya-apa bevásárol, a lurkóknak sem kell unatkozniuk

Elsősorban a környék gazdáit segíti majd az agrárlogisz-
tikai központ
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Czibor 90 - 
Komáromban megnyitották az emlékévet
Czibor Zoltánra, az Aranycsapat néhai játékosára emlékeztek Komáromban, a 
Czibor 90 emlékév megnyitóján. A külgazdasági és külügyminiszter, az emlékév 
fővédnöke és főtámogatója elmondta: Czibor pályafutása azért is különleges, mert 
igen viszontagságos évek és körülmények között hozta ki a maximumot magából. 
Most lenne 90 éves a "rongylábú" balszélső, az öntörvényű zseni, aki a magyar lab-
darúgás aranykorának világklasszis tehetsége volt. Az Aranycsapat tagjai a második 
világháború borzalmai, a kiépülő kommunista diktatúra, majd az '56-os forradalom 
leverésének árnyékában alkottak hatalmasat. Czibor igazi, büszke magyar volt, aki 
nem titkolta antikommunista nézeteit. Amikor nyilatkozott, sose felejtette megem-
líteni, hogy mindig a magyarok millióiért játszik, ha nemzeti színekben pályára lép 
– tette hozzá Szijjártó Péter.

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

Székesfehérvár
Szerencsésnek mondhatják magukat a 
székesfehérváriak, hiszen évtizedek óta 
hozzájuk jár a világ – legalább is táncolni, 
az Alba Regia Néptáncegyüttes meghívá-
sára érkeznek ide az együttesek.

Cikkünk a 44. oldalon

Pápa
A kastélykapu és –kerítés avatón hatal-
mas tömeg gyűlt össze az Esterházy-kas-
tély előtt. A pápaiak az elmúlt hónapok-
ban tanúi lehettek annak, miként született 
újjá a főúri épület egykori falazott keríté-
se, hogyan kerültek helyükre a kapu da-
rabjai és díszei.

Cikkünk az 50. oldalon

„Folyamatosan szeretnénk fejlődni, ezért is állítottuk fel az „ötletfánkat”, hogy arra mindenki „kitehesse”, 
mi tetszik abból, amit látott, és amire még igény lenne. Nem akarunk mi itt mindent újragondolni, megre-
formálni, nemes egyszerűséggel a vidéki élet ízeit, hangulatát szeretnénk életre hívni. Ehhez a körülménye-
ink adottak – ősszel még szebb lesz a táj, ezer színben pompáznak majd a növények -, minden más már csak 
rajtunk múlik, hogy kijöjjünk ide, és élvezzük annak a gyümölcsét, amit magunknak megteremtettünk”

sÖvényházi balázs
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A műsor, a programkínálat pazar. Évről évre 
azon fáradoznak a szervezők, hogy távoli és 
szomszédos nemzetek folklórját láttassák 
sokoldalú bemutatkozásokkal (egyedül a 
sajtóakkreditáció megy nehézkesen, itt még 
van fejlődési lehetőség). A Zichy-színpad, 
a Táncház, s a Belváros helyszíneken dél-

előttől az éjszakába nyúlóan lehetett zenés-
táncos bemutatókat látni, gyerekjátékokat 
tanulni, egzotikus ízeket kóstolni. A 2019-
es év vendégművészei: Macedónia, Tajvan, 
Törökország, Brazília, Szlovákia, Kolumbia, 
Kanada és Indonézia voltak. 
A hangulatképek talán érzékeltetni tudnak 

valamit e különleges táncvilágból! Jövőre 
ünnepli a fesztivál 25. évfordulóját. Kíván-
csian várjuk, milyen meglepetésekkel ruk-
kolnak elő a házigazdák! 

Dr.Göde Andrea - Nagy Péter

Az idei Királyi Napok számos rendezvénye közül kiemelkedik ez a hagyományőrző program. Szerencsésnek mondhatják 
magukat a székesfehérváriak, hiszen évtizedek óta hozzájuk jár a világ – legalább is táncolni –, az Alba Regia Néptánc-
együttes meghívására érkeznek ide az együttesek. 

A 24. Nemzetközi Néptáncfesztivál

Tánc-tánc-tánc Fehérváron

Üdvözlet Törökországból A tajvani balett-színházasok

Brazil szépségek... …és temperamentum

Kolumbia felvonulási tánca… …és színpadi vad forgataga

Indonéz dob-tánc A kanadai előadásból 
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Herendi Judit, a Művelődési Ház vezetője 
köszöntötte a közönséget, majd Veér Ká-
roly, a műsor szervezője bemutatta a fel-
lépőket, Hegyi Norbertet és Joós Tamást, 
az Ascher Színház művészeit. Ezt követően 
felelevenítette Cseh Tamás – aki augusz-
tusban, éppen tíz éve hagyott itt bennünket 
– életét, munkásságát.

Ezután következett „Átlátszó víz legyen” 
címmel a csaknem kétórás, nagy sikert ara-
tó műsor, amelyben a legendás dalok közül 
szinte valamennyi közismert elhangzott, 

a művész életének minden alkotói peri-
ódusából. Szóltak és szálltak, egyszerre 
érkeztek a fülekbe és a szívekbe. Fájtak és 
gyógyítottak, elűzték és meghozták a szo-
morúságot. Amolyan igazi csehtamásos 
hangulat alakult ki az első percektől – így 
kell ennek lennie, ha a különleges énekest 
meg- és felidézik.

A végén vastaps, csendes emlékezés, be-
szélgetés, múltidézés. A közönség kitöltötte 
a szokásos totót, amelyben Cseh Tamást és 
a fellépő művészeket érintő kérdésekre le-

hetett válaszolni, a három hibátlan kitöltő 
értékes ajándékokat kapott.
Az estet zsíroskenyérparti és a fellépőkkel 
való kötetlen beszélgetés zárta. Az előadás 
a Regio Regia Nonprofit Kft. szervezésé-
ben, a TOP 7.1.1-16-H-037-2 pályázat segítsé-
gével valósult meg. A következő MA Kávé-
ház vendége október 26-án Cserteg István 
filmtörténész lesz, a program címe pedig 
Filmek Tatabányán és környékén.

Mórocz Károly
Fotó: M. Tóth Sándor

A Művészet Alsógallán, röviden MA Kávéház 18. összejövetelén a legendás énekes, Cseh Tamás szellemét idézték meg a 
József Attila Művelődési Házban, melynek nagyterme zsúfolásig megtelt az érdeklődőkkel.

„Átlátszó víz legyen”

Cseh Tamásra 
emlékeztek Tatabányán

Hegyi Norbert és Joós Tamás előadása nagy sikert aratott



46

KINCSKERESŐ

Kezdjük az elefánttal a szobában! Sok nega-
tívumot lehetett hallani idén a FEZEN-ről. 
Ki kell azért emelni, hogy ezekről a cikk 
írója is tudott és tájékozódott. Elmaradt kon-
certek, programváltozás, verekedés, rossz 
időjárás miatti átszervezés. 

Ebből ugye a rossz időjárásért maximum a 
globális felmelegedést és az azt okozó kör-
nyezetszennyező vállalatokat, technológi-
ákat lehet okolni. Hacsak nem fogadjuk el, 
hogy nyáron a zápor-zivatar természetesen 
előforduló esemény, és ezek befolyásol-
hatják egy szabadtéri fesztivál rendjét. A 
verekedésről felröppentek túlzó, sarkított 
hírekről Kovács Antal főszervező nagyon 
korrekt közleményt adott ki (többek közt a 
Facebook-on, érdemes elolvasni). A lényeg, 
hogy nem történt súlyos személyi sérülés, 
a rendbontókat pedig eltávolították a fesz-
tiválról, hogy ne zavarják mások szórakozá-
sát, és ne veszélyeztessék mások testi épsé-
gét. 

A programváltozáshoz a mindenki által jól 
ismert mondóka dukál: „A programváltozás 
jogát fenntartjuk.” Ebbe pedig beletartoznak 
az elmaradt koncertek is. A Cradle of Filth 

(az egyik legnagyobb és legjobban várt ze-
nekar) nem tudott felszállni Londonból, 
mert törölték a járatukat. Az Ignite koncert-
je végső soron pedig kreatív nézeteltérések 
miatt nem tudott megvalósulni, miután a 
nagyszínpadon (és a nézőtéren) a rossz idő-
járás ellehetetlenítette a fellépést.

Most, hogy bolhát csináltunk az elefántból, 
rátérhetünk az érdemi részre. Az észre-
vehető volt, hogy idén letisztultabb képet 
adott magáról a fesztivál. A pár éve meglé-
vő karaoke sátor eltűnt (a kemping bejáratá-
val szemben volt pár évig), az útja is kissé 
elnéptelenedett, nem volt ott annyi faházi-
kó. A másik oldalon a Rockmaraton sátor 
és a vidámpark rész pedig olyan tágasan 
elfértek a területen, mintha másik rendez-
vény lennének. A kettő között azonban van 
nyüzsgés rendesen. Itt lehet érezni, hogy 
egy közepes méretű fesztiválon jár az em-
ber. A cikk írója itt végképp kénytelen elis-
merni, hogy idén nem szándékozik áttekin-
tő összegzést készíteni, hanem kiemeli azt 
a kedvencét, aki számára az idei húzónév 
volt a listán, a Dream Theater-t. A D. T. szé-
pen megtöltötte a nagyszínpad előtti teret. 
2011-ben voltak itt utoljára, akkor mutatták 

be éppen az új dobosukat – Mike Mangini 
– az akkori új lemezükkel (A Dramatic Turn 
of Events) együtt. Szerintem Mangini kivá-
lóan bevált, ráadásul nála mosolygósabb 
zenészt ritkán látni. Pláne ilyen dobtémák 
eldobolása mellett. Ezúttal új tagot nem, 
csak új számokat mutattak az új lemezről, a 
Distance Over Time-ról, méghozzá négyet. A 
hat másik szám, ami még elhangzott pedig 
mindegyik másik albumról volt. Mondjuk 
14 stúdiólemez után ez akár nem is olyan 
meglepő. Az új számok nem lógnak ki a 
zenekar eddigi munkásságából. Ugyanaz a 
prog-profizmus, mint amit megszoktunk. A 
nézőközönség ennek megfelelően sokszor 
nem rajongó és semmiképp sem őrjöngő 
volt, hanem inkább mint valami műértő él-
vezte az előadást – a headbangelés is egyet-
értő bólogatásnak illett be.

Kíváncsian várjuk a jövő évi fellépők listá-
ját. Vajon lesz megint egy-két visszatérő vi-
lághírű zenekar, ami újra látogatást tesz ná-
lunk? Ami biztos: találkozunk 2020. július 
29-agusztus 1. között! Már kapható a leges-
legkedvezményesebb SuperEarlyBird bérlet 
17990 forintos áron október 14-ig!

Nagy Péter

Legelőször ők jelentkeztek a népes szereplőgárdába: Dream Theater, Airbourne, Cradle of Filth, Life of Agony, Firewind, 
Queensrÿche, Ossian, Halott Pénz, Majka, majd nagy visszatérőként berobbant az Alestorm és az Ignite, s a sor csak 
egyre bővül. Minden szervező álma, hogy a lehető legjobb fellépőket mozgósítsa egy fesztiválra, s rémálma a lemondás, 
a programmódosítás. Idén ez is, az is megtörtént a fehérvári FEZEN-en.

FEZEN – avagy a 
nehézségek legyőzése

Dream Theater

Néha a nézők is pihennek…



a Megújult jávor ottó tér
Székesfehérvár – A belvárosban, a karcsú eklek-
tikus evangélikus templom közelségében egy kis 
füves- murvás terecske állt. Jávor Ottó íróról ne-
vezték el. Aztán itt kapott helyet Wagner Nándor 

Corpus Hungaricum szobra, majd a hadifogoly-
táborban lemészárolt lengyeleknek emléket állító 
Katyni kereszt. 2018-ban történt meg a pihenő-
hely teljes felújítása. A zöldfelületek megőrzése 
mellett burkolatot cseréltek, bútorzatot helyeztek 
ki, és egy hangulatos szökőkút is került ide.

isMét „zöld” elisMerést kaptak
Komárom – Az önkormányzat megbízásából a 
tavalyinak kétszeresét, mintegy 18.000 egynyári 
virágot ültetett ki a város területeire, parkjaiba és 

forgalmas útjai mellé a Városgazda Kft. A Magyar 
Önkormányzati Főkertész Egyesület néhány nap-
pal ezelőtt szakmaközi különdíjat ítélt oda Komá-
romnak, a Virágos Magyarország versenyben.

az új feHérvári kedvenc 
Székesfehérvár - Cser-Palkovics András pol-
gármester a városlakók igényei alapján Budapest 
és Győr után Székesfehérvárra varázsolta az óri-
áskereket, ami pillanatok alatt a városlakók ked-
vencévé vált. A Zichy-ligetben szinte nem lehetett 
üres járatot látni, csak kígyózó sorokat, és kíváncsi 
panoráma-lesőket. 
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Hozzátette, a gyűjtőmunka nem áll 
meg: a következő időszakban a megye 
területén található forrásokat és kilátó-
kat kívánják összegyűjteni. Folyamatos 
a munka a megyei identitás pályázat-
ban is, mely különböző programokon, 
például a páros találkozókon, és a me-
gyejáró hódító túrák keretében is ki-
emelt figyelmet fordít a megyei és a he-
lyi értékek bemutatására. Hamarosan a 
kemertektar.hu honlap is megújul, még 
látványosabb fotókon köszönnek majd 
vissza az eddig összegyűjtött értékek.
 A bizottság az alábbi javaslatokról ho-
zott döntést:

Kerti Károly grafikusművész munkássága

Tatai alakor búza

A Tatai Népfőiskola működése (1940-1944) 
és tevékenységének jelentősége

Wohlmut Ferenc életműve

Viniseera szőlőmag mikroőrlemény termék-
család

Németh László Tanu című folyóirata

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
dorogi rendezvényére emelt szénoltár

Dorogi Német Nemzetiségi Kulturális 
Egyesület Bányász Zenekar

HYDROP víz alatti homoktermelő 
berendezés

Szent Borbála ereklye

Nemzeti Kőbányászati Emlékhely

Dorogi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti 
Iskola (Zeneiskola)

Lombkorona sétány és erdei pihenőpark

Szivek Pince

Hilltop panoráma

Sátorkőpusztai barlang

A legújabb kori esztergomi Becket Szent 
Tamás emlékünnepségek

Fadlallah el Hedad Mihály életműve és 
bábolnai nyughelye

Pettkó-Szandtner Tibor életműve és bábol-
nai nyughelye

Szent István életműve
veér

Húsz, újabb érték került a Komárom-Esztergom Megyei Értéktárba, me-
lyek száma így 146-ra emelkedett. Az ülésen Popovics György, a bizott-
ság elnöke örömét fejezte ki, hogy ezúttal több turisztikai, térségi neve-
zetesség is szerepel a javaslatok között.

Húsz új értékkel gazdagodott Komárom-Esztergom megye

Újabb kincsekkel bővült 
a megyei értéktár
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JÁSZAI M A R I SZÍNH ÁZ – 
TATABÁN YA 

A tatabányai Jászai Mari Színház a következő évadban a meg-
szokott hat helyett nyolc, felnőtteknek szóló új darabot állít 
színpadra közölte az intézmény igazgatója. Crespo Rodrigo 
elmondta, hogy a plusz két darab közül az egyik ősbemutató 
lesz: Réczei Tamás Vonat elé leguggolni címmel készít alkotást 
József Attiláról, amelyet Czukor Balázs rendez. Mohácsi István 
Francia rúdugrás című darabját pedig az évek óta hatalmas si-
kerrel futó szilveszteri felolvasó színházi előadás színpadi válto-
zataként mutatják be az igazgató rendezésében.
Crespo Rodrigo kiemelte, hogy a színházban először fog rendez-
ni Béres Attila, Horváth Illés és Sebestyén Aba. Béres Attila a 
Cabaret című musicalklasszikust állítja színpadra Tatabányán, 
Horváth Illés Andrzej Saramonowicz lengyel kortárs alkotó 
kultdarabjával, a Tesztoszteronnal mutatkozik be, amelyből 
film is készült. Pintér Béla Szutyok című tragikomédiáját, vala-
mint Andrew Bovell ausztrál szerző Majd, ha az eső eláll című 
drámáját egyaránt Guelmino Sándor rendezi. Vidovszky György 
viszi színre az Ádám almái című "példázat-játékot", amely alap-
jául egy dán film szolgált. 
Az új évadban egy fiatal, független, romániai színházi közös-
ség, a marosvásárhelyi Yorick Stúdió művészei, tervezői, alkotói 
és a műhely vezetője, Sebestyén Aba fognak együtt dolgozni a 
Részegek című előadáson, folytatva ezzel a különböző színházi 
nyelvek és hagyományok kölcsönhatására épülő együttgondol-
kodást. 

VÖRÖSM A RT Y SZÍNH ÁZ – 
SZÉKESFEHÉRVÁR

Játék a kastélyban; Romeo és Júlia; Az a szép, fényes nap; Tria-
non; Mágnás Miska – ezek a nagyszínpadi bemutatók is alkotják 
a Vörösmarty Színház 2019/20-as évadának műsorát. A teátrum 

művészeti vezetői Szikora János, Bagó Bertalan, Horváth Csaba 
és Hargitai Iván mellett rendezni fog Zsótér Sándor, Novák Esz-
ter és Telihay Péter is.
Az évad vígjátékkal indul, a műfaj klasszikusa Molnár Ferenc Já-
ték a kastélyban című művét Szikora János viszi színpadra. Ezt 
követi Shakespeare halhatatlan remekműve a Romeo és Júlia, 
amelyet Hargitai Iván visz színre. Szabó Magda talán legjobb, 
és mégis legritkábban játszott darabja „Az a szép fényes nap”. 
A jövő terhétől súlyos döntések éjszakájának izgalmas története 
ez, Gáspár Sándor főszereplésével, Bagó Bertalan rendezésében.
2020 márciusára időzítették a Trianon c. dokumentum dráma 
magyarországi ősbemutatóját Szikora János rendezésében. A be-
mutatók sorát a Mágnás Miska zárja. Ennek az operettnek sem 
a történetét, sem a dallamait nem lehet megunni. „Cintányéros 
cudar világ”, „Úgy szeretnék boldog lenni”, „Csiribiri kék dol-
mány” – itt csengenek a fülünkben.

PETŐFI SZÍNH ÁZ - 
V ESZPRÉM

Öt nagyszínpadi bemutatóval várja a közönséget a Veszprémi 
Petőfi Színház a 2019/20-as évadban – jelentette be a színház 
igazgatója. Oberfrank Pál kiemelte: az utolsó évad kezdődik ősz-
szel a színházépület rekonstrukciója előtt, a szezon teljes műso-
rát még a jelenlegi helyen játssza a társulat, csak 2020 nyarának 
elején költöznek ki az épületből.
Az évadot egy zenés darabbal, Huszka Jenő és Szilágyi Lász-
ló Mária főhadnagy című operettjével nyitják tisztelegve az 
1848/49-es forradalom évfordulója előtt. A darabot az a Seregi 
Zoltán – a békéscsabai színház igazgatója – rendezi majd, akinek 
édesapja, Seregi László állította színpadra a darabot az Operett-
színházban. A következő bemutató Gyurkovics Tibor Nagyvizit 
című vígjátéka lesz Rátóti Zoltán rendezésében, melyben Koncz 
Gábor és Esztergályos Cecília játszik majd, de visszatér Vesz-
prémbe ifj. Jászai László is.
Az évet Patrick Sheane Duncan Csendszimfónia című zenés élet-
történetével zárja a színház Somogyi Szilárd rendezésében. A ze-
neszerző és nagyothalló gyermekének történetét bemutató film-
adaptációban veszprémi fiatal zenészek is szerepet kapnak majd.
A 2020-as év első bemutatója, Móricz Zsigmond Pillangó című 
szerelmi idillje, Börcsök Enikő első nagyszínpadi rendezése lesz. 
Az évad utolsó nagyszínpadi produkciója, Ivan Menchell Sír-
piknik című komédiája, egy sírós-nevetős darab lesz, melyet 
Szilágyi Tibor állít színpadra.

TO

A közép-dunántúli megyeszékhelyek színházigazgatói már májusban bejelentették terveiket a 2019-2020-as évadra. 
Kora ősz lévén, már javában zajlanak a próbák, sőt több helyen már a közönség is láthatta az első bemutatókat. Lássuk, 
milyen premiekre számíthatunk az előttünk álló színházi idényben!

A moderntől a klasszikusig mindent kínálnak színházaink

Elkezdődött az új színházi évad
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– Mitől más ez a sporthét, mint a 
FEMSZISZ szokásos szervezései? – kérdez-
tem az egyesület elnökét, Horváth Istvánt. 
– A sporteseményekkel szembeni egyik el-
várás az volt számunkra, hogy ne mindig 
csak az egészségesek egészségmegőrzésére 
gondoljunk. Ezért bővítettük a kapcsolatain-
kat gyógypedagógia iskolával Fehérváron, a 
Szív Egyesülettel és a Cukorbetegek Egyesü-
letének tagságával.

– Milyen sportágakat hirdettek meg, és mi-
lyen korosztályokhoz szóltak? 
– Igyekeztünk színes, sokoldalú lehetősé-
get adni a mozgásformákat illetően, hiszen 
szeptemberben kb. 20 sportág versenyét, 

ügyességi játékát szerveztük meg focitól 
úszáson, túrán át a futásig. Arra is töre-
kedtünk, hogy többnyire a család minden 
korosztálya kipróbálhassa magát. A helyi 
lakosság, nyugdíjas közösségek, diákok, 
hátrányos helyzetűek, mozgásukban kor-
látozottak, vagy éppen más egészségügyi 
problémával küzdők egyaránt nyitottan fo-
gadták a lehetőséget.

– Sikeresnek érzi a mozgósítást? 
– Mindenképp. Néhány eseményt külön ér-
demes megemlíteni. Az iváncsai mezei futó-
versenyen a Dr. Fejérpataky László Általá-
nos Iskola minden diákja részt vett, kb. 250 
fő. A Seregélyesi Baptista Általános Iskolá-

ban a hagyományos tollaslabda és női torna 
mellett a 15 sportágas Mozgásnap volt nép-
szerű ötlet. A Nordic Walkin foglalkozások-
ra szívesen jöttek a Szív Egyesület és a Cu-
korbetegek Egyesületének tagjai. Kéttusában 
indultak Adony, Iváncsa, Besnyő és Puszta-
szabolcs gyermekei. A diák labdarúgó torna 
körülbelül száz főt mozgatott meg. A Palota-
városban és Csákváron a Nyugdíjas Klubok 
voltak aktívak. Tudtuk népszerűsíteni az új 
Aszalvölgyi Sportcentrumot, a Túrószsá-
ki Szabadidő Parkot – sokan most jártak ott 
velünk először. Évek óta együtt ténykedünk 
egy lelkes szakember és pedagógus gárdával 
– köszönet illeti őket érte. 

Dr. Göde Andrea

A Fejér Megyei Szabadidősport Szövetség a megyeszékhelyen már hagyományossá vált programja mellett arra töreke-
dett, hogy más települések lakosainak is mozgás lehetőséget teremtsen. Így került sor székesfehérvári, iváncsai, adonyi, 
besnyői, csákvári, seregélyesi, pusztaszabolcsiakat megmozgató rendezvényekre az Európai Sprorthét keretében. 

Európai Sporthét – hátrányos helyzetűek számára is!

Családok is versenyezhettek

A Nordic Walking-osok vidám csapata
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A rendezvényen jelen volt Lázár János, a 
rekonstrukcióhoz támogatást nyújtó egyko-
ri miniszter, dr. Kovács Zoltán országgyű-
lési képviselő, Takács Szabolcs Veszprém 
megyei kormánymegbízott, az alkotók ré-
széről Lehoczky János kovács-iparművész, 
Lehoczky Tivadar fém-szakrestaurátor és 
a kerítést újjáépítő Bótakő Kft. ügyvezetője, 
Zsegraics Gyula.
Az ünneplők népes tömegét a budapesti 
BarokkMarsh muzsikája fogadta, majd dr. 
Áldozó Tamás polgármester köszöntötte a 
vendégeket és az alkotókat. Felidézte, Le-
hoczky János művész úrral az elmúlt hóna-
pokban gyakran beszéltek arról, hogy már 
9 évvel ezelőtt megfogalmazódott, jó lenne, 
ha a kastélykapu visszatérne a városba, ha 
ismét éke lenne a Pápának.

– Kilenc évvel ezelőtt erre semmi reményünk 
nem látszott, csak annyi, hogy a kastély épülete 
talán elkezd megújulni, de még ott is óriási mun-
kák voltak hátra és rendkívüli merészség volt az, 
hogy már a kapuval foglalkoztunk. A történet 
2015-ben folytatódott, amikor a kastélyrekonst-
rukció a most látott formáját elérte és Lázár János 
miniszter úr adta át, aki a Városházán folytatott 
egyeztetésen megkérdezte, mi lenne az, amivel a 
kastélyépületet még szebbé lehetne tenni. Akkor 
mi azt mondtuk, ez a kapu lenne, miniszter úr 

pedig megtette az ígéretet itt a megnyitó nyilvá-
nossága előtt 2015. április 17-én, és onnantól el-
kezdődött a munka, mely hosszú volt és nagyon 
sok apró részletre kellett figyelni – emlékezett a 
polgármester, majd köszönetet mondott Le-
hoczky Jánosnak és Lehoczky Tivadarnak, 
a kapu megalkotóinak, akiket nagy tapssal 
fogadott a közönség.

– Most, amikor itt állunk a kapu előtt azt mon-
dom, egy jelkép újjászületett – fogalmazott dr. 
Áldozó Tamás, hozzátéve – régi pápai csalá-
dok fotóalbumaiban, mindenhol van egy olyan 
kép, amelyiken a család, vagy egy közösség a 
kapu előtt fényképezkedett le.

Lázár János kapuavató beszédében úgy fo-
galmazott, hogy a tisztelet és a megbecsülés 
oltárán kell ma áldoznia, mert nagyon meg-
szerette az elmúlt évtizedek alatt Pápa vá-
rosát, azokon keresztül, akiket személyesen 
is volt alkalma megismerni. Köztük említet-
te dr. Kovács Zoltán országgyűlési képvise-
lőt, akinek megköszönte a barátságát, meg-
becsülését és szövetségét.
– Azért jöttem, hogy kormány korábbi tagjaként 
elismerésemet, megbecsülésemet és tiszteletemet 
fejezzem ki minden pápainak azért a munkáért, 
amit az elmúlt évtizedekben közösen végeztek el 
– mondta.

Lázár János arról is szólt, nagyon régi pél-
dája van Pannóniának, a pannon mentali-
tásnak, a polgári kultúrának ebben a város-
ban, majd a nemzeti önérzetről szólt és arról, 
hogy a magyarok évszázadok óta tudtak 
nagy dolgokat végrehajtani, amivel legalább 
olyan értékessé váltak, mint a nyugati né-
pek. A 18. századból a három Esterházy test-
vért, Ferencet, Károlyt és Miklóst emelte ki, 
akik naggyá tették Pápa városát, közösségét, 
és hozzájárultak az ország gyarapodásához.
– Nekünk Pápán és az ország minden pontján 
azért kell dolgoznunk, hogy az itt jelenlévő re-
ménybeli Esterházy fivéreket felkaroljuk, gyer-
mekként támogassuk és megnyissuk a tehetség 
érvényesülése előtt az utat és a lehetőséget - mu-
tatott a jelenlévő gyermekekre.

A beszédeket követően a fanfár hangjaira a 
díszvendégek kinyitották a kaput, majd az 
ünneplők népes tömege beözönlött a kas-
télyudvarba, ahol egy képeslapot kaptak 
ajándékba emlékéül a kastélykapu újjászüle-
tésének. A ceremóniával kezdetét vette a Ba-
rokk Vigasságok rendezvénye, melynek első 
estélyén zászlóforgatók, barokk énekesek, 
néptáncosok és komédiások szórakoztatták 
a közönséget.
A Pápa-Ma cikke alapján összeállította: 

Tárnay Olivér

A címben szereplő gondolatot dr. Áldozó Tamás polgármester fogalmazta meg a kastélykapu és -kerítés avatón, melyre 
hatalmas tömeg gyűlt össze az Esterházy-kastély előtt. A pápaiak az elmúlt hónapokban tanúi lehettek annak, miként 
született újjá a főúri épület egykori falazott kerítése, hogyan kerültek helyükre a kapu darabjai és díszei, aztán az elmúlt 
napokban már megcsodálhatták a hatalmas barokk díszkaput is, és most az ünnepélyes átadási ceremónián is renge-
tegen részt vettek.

Egy jelkép újjászületett Pápán

Felavatták a kastélykaput és
kerítését






