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Május közepén, amikor ezeket a sorokat 
papírra vetem, azt láthatjuk, hogy, a két hó-
napja szinte teljesen leállt élet lassan vissza-
térni látszik régi kerékvágásába. Az elmúlt, 
és az előttünk álló időszak bizonytalansága 
természetesen jelentősen kihatott nemcsak 
az állampolgárok, hanem a cégek, vállal-
kozások, szervezetek és önkormányzatok 
mindennapjaira is.

A járvány egyfajta gazdasági válsághoz ve-
zetett, sok helyen leállt a termelés, a mun-
kavállalók egy részét elbocsátották. Jobb 
esetben béralkuk köttettek, az adminisztra-
tív dolgozók többségében home office-ban 
dolgoztak – és teszik ezt még ma is –, a cé-
gek egy részénél pedig elrendelték a rendes, 
vagy éppen fizetés nélküli szabadságot.
Mostani lapszámunkban a Közép-Dunán-
túl gazdasági és önkormányzati vezetői kö-
zül olyanokat szólítottuk meg, akik jellem-
zően egy-egy ágazat vezető vállalatai élén 
állnak, így képet adva arról – a teljesség igé-
nye nélkül –, hogy a koronavírus-járvány 
hogyan hatott régiónk gazdaságára. Alap-
vetően arra voltunk kíváncsiak, mi van ma 
a vezetők fejében, hogyan élték meg, milyen 
módon kezelték az eddigi eseményeket, il-
letve milyen terveket fogalmaztak meg a 
közeljövőre vonatkozóan.

Ezzel párhuzamosan számos kutatás is ké-
szült ebben a témában. Az elemzésekből 
kitűnik, hogy a hazai vállalatok az alkalma-
zottaik megtartását illetően elkötelezettnek 
mutatkoznak, többségük olyan költségcsök-
kentési megoldásokat alkalmaz, amelyek 
nem járnak létszámleépítéssel. Ez a magyar 
gazdaság egészét tekintve is kedvező fejle-
ménynek mondható.

A felmérések, és a mi interjúink, híradása-
ink is arról szólnak, hogy a kialakult helyzet 
leginkább az idegenforgalmat, a turizmust 
sújtja, és ez sajnos a Balaton és a Velencei-tó 
kiemelt pozíciója miatt a Közép-Dunántúl 
vállalkozóit, önkormányzatait is fokozottan 
érinti. A későbbiekben problémák elé néz-
het azonban az építőipar is, ha mégis alább-
hagyna a most még ígéretesnek tűnő beru-
házói kedv az állam, az önkormányzatok és 
a vállalkozások részéről.

Írásainkból azonban az is kiolvasható, hogy 
szűkebb hazánkban, a Közép-Dunántúlon 
valahogy mégis optimistábbak a döntés-
hozók. Köszönhető ez talán annak, hogy a 
2008 óta eltelt tizenkét év alatt volt idő felké-
szülni egy esetleges újabb krízishelyzetre, 
de az is lehet, hogy a saját erejükbe vetett hit 
mozgatja őket, és siránkozás helyett inkább 

újabb beruházásokban, innovációkban, 
munkaerő megtartó fejlesztésekben gondol-
kodnak, és ez adja a sikeres válságkezelés 
erejét.

Mert a hírek szerint töretlenül épül-szépül 
a régió: új utak, óvodák, bölcsődék, orvosi 
rendelők, sportlétesítmények építése zajlik, 
vagy éppen fejeződött be. Több városvezető 
is arról számolt be, hogy a járvány ideje alatt 
megerősödtek a helyi közösségek, a segíteni 
akarás, így az egymásra figyelés legszebb 
példáit vethettük papírra. Beszélgetőpart-
nereink zöme abban bízik, hogy a rábízott 
közösség megerősödve kerül ki a mostani 
helyzetből.

Mi magunk is bizakodóak vagyunk kö-
szönhetően Értékteremtő Partnereink, Pár-
tolói Előfizetőnk töretlen bizalmának, és 
lapunk melletti kitartásának, bízunk abban, 
hogy hamarosan helyreáll a világ rendje, és 
csak egy rossz – ám emellett örök időkre fi-
gyelmeztető – emlék lesz csupán a 2020-as 
év második negyedéve!

Veér Károly 
főszerkesztő

A COVID–19-koronavírus-járványra nagyon hamar reagált kormányzatunk, hazánk érintettségére felkészülve már janu-
ár 31-én létrejött az operatív törzs a védekezés érdekében. Magyarország első regisztrált esetét március 4-én jelentették 
be, az első beteg pedig március 15-én hunyt el. Március 18-án már azt hallottuk, hogy az országban bárhol jelen lehet 
a fertőző vírus, és mára az elhunytak száma 400 fölé emelkedett. A járvány megjelenése után azonnal veszélyhelyzetet 
hirdettek ki, fokozatosan különleges jogrend lépett életbe Magyarországon. 

Egy korona, ami a legkevésbé sem szent

Mit várnak a cégvezetők 
a járvány elmúltával?
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Három évtizeden és két válságon túl           8. oldal
Ritkán látni a gazdasági életben olyan összetartó, sikeres 
csapatot, mint amilyet a tatabányai Korall Számítástechnikai 
Kft. tulajdonosai alkotnak. Mérnökök, kiváló szakemberek, 
akik megélték a számítástechnika hőskorát, a folyton változó 
IT-szektorral együtt fejlődtek, és harminc év tapasztalattal a 
hátuk mögött ma is professzionális megoldásokat nyújtanak 
partnereiknek.

Füreden akár 30%-os bevételkieséssel is számolnak   38. oldal
A koronavírus járvány miatt nagy a bizonytalanság, milyen 
lesz az idei balatoni turisztikai szezon, erősen kérdésesek 
a hagyományos városi rendezvények is. Egyáltalán, milyen 
mértékű bevételkieséssel kell számolnia az önkormányzat-
nak? Bóka Istvánt, Balatonfüred polgármestert kérdeztük.

A Bridgestone megerősödve kerülne ki a válságból    10. oldal
A koronavírus járvány érzékenyen érintette az autóipart. A 
járműveket előállító gyárakba drasztikusan csökkenő számú 
megrendelés érkezik, ez a visszaesés pedig kihat az iparág 
szereplőire is. A világ legnagyobb gumiabroncsot előállító 
cége a Bridgestone csoport, ahol szintén érezhető ez a trend. 
A borús jelenről, és a remélhetőleg derűsebb jövőről beszél-
gettünk Topolcsik Melinda ügyvezető igazgatóval.

Az integrált együttműködés most is jó alap volt      16. oldal
A lábatlani székhelyű Magyar Piszke Papír Kft. évtizedes, 
tradicionális papíripari tevékenysége,  nemzetközi kapcsola-
tai, a HoReCa-szektorban, beszállítóként betöltött szerepe 
révén sok ponton érintett a Covid-19 járványban. Éppen 
ezért kíváncsiak voltunk arra, hogyan hatott a társaság mű-
ködésére, nemzetközi kapcsolataira, jövőbeli terveire a kiala-
kult vészhelyzet...

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

ÖNKORMÁNYZAT
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Soós József:

Ölébe hajtja sugarát a Hold

(Anyák napjára – 2020)

Sors
   Anyám görnyed a

   kertben. Merénylő eső
   veri a hátát.

Vár anyám –
    homlokán felhőz

    a bánat. Mosolyát is
    letette. Fáradt.

Nagymama – 
   tipeg a kertben.

   Kék szoknyában kék virág –
   majd észrevétlen.

Nagymama –
   csillagot gyűjt az
   égen. Ölébe hajtja

   sugarát a Hold.

Tudom anyám, -
   jól tudom én azt

   ravatallá csöndesül
   minden akarat!

Anyám! –
   múlttá ragoz a

   jelen. Rám nehezülnek
   fájdalom-hegyek.

KINCSKERESŐ
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Megjelent a Magyar Turisztikai Ügynökség 
(MTÜ) Covid kézikönyve, mely az újranyi-
táshoz, működéshez szükséges ajánlásokat 
tartalmazza a szálláshelyek, vendéglátó-
egységek számára – jelentette be Guller 
Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója.

A vezérigazgató emlékeztetett, hogy a mi-
niszterelnök április 29-i bejelentése szerint 
május 4-től új szakaszába lépett a járvány 
elleni védekezés, és kismértékben enyhítet-
tek a korlátozásokon. A turisztikai ágazat 
szereplői számára ez azt jelenti, hogy Ma-
gyarország vidéki településein kinyithattak 
a szállodák, az éttermek, kávézók teraszai 
és kerthelyiségei, újra látogathatóak a stran-
dok, a szabadtéri fürdők, az állatkertek, a 
szabadtéri múzeumok.

Guller Zoltán az újranyitás kapcsán óvatos-
ságra és fegyelmezettségre intett, arra kért 
minden turizmusban dolgozót és vendéget, 
ne úgy értékelje a nyitást, hogy minden el-

múlt és minden visszaállt a rendes kerékvá-
gásba. Arra figyelmeztetett, hogy ha a jár-
ványt nem tudjuk kordában tartani, akkor a 
kormányzat kénytelen lesz újabb megszorí-
tásokat alkalmazni.

– Lassan fog visszaállni a régi rend, de a fegyel-
mezettségünkkel, a távolságtartással, azt gondo-
lom, meg fogjuk tudni közösen ugorni ezt a ne-
héz feladatot – fogalmazott.
Hangsúlyozta, hogy az új helyzetben a biz-
tonság az elsődleges szempont, és azok a 
szálláshelyek, és vendéglátóhelyek fognak 
tudni jól szerepelni, amelyek odafigyelnek 
arra, hogy a vendég biztonságban érezze 
magát.

Szólt arról is, hogy április harmadik he-
tében reprezentatív kutatást végzett az 
MTÜ, ezer embert kérdeztek meg nyaralá-
si, utazási terveikről. A járvány lecsengését 
követő fél évben a magyarok 54 százaléka 
akar belföldön utazni, a többség aktív sza-

badidős tevékenységet szeretne végezni, és 
fürdőszolgáltatásokat kíván igénybe venni; 
külföldi utazást a magyarok 23 százaléka 
tervez.

Guller Zoltán ismertette, hogy április 29-
ig a magyarországi szállodákba külföldi 
vendégek részéről 12 900 foglalás érkezett, 
a belföldi foglalások száma elérte a 21 700-
at, ami több mint 46 százalékkal magasabb, 
mint 35 nappal korábban.

Megjegyezte, hogy a miniszterelnök beje-
lentését követő 24 órában megugrott a fogla-
lások száma. Balatonfüreden például 20-50 
százalék közötti foglaltságot értek el a szál-
lodák a nyári hónapokra. Mindezek alapján 
a turisztikai ügynökségnél egyre bizako-
dóbban látják a magyar turizmus követke-
ző néhány hetének, hónapjának alakulását.

MTI

A turisztikai ügynökség segítve munkájukat, minden szálláshelynek és vendéglátóipari egységnek eljuttatta azt a kézi-
könyvet, amelyben ajánlásokat fogalmaz meg nyugat-európai minták és egészségügyi szervezetek ajánlásai alapján.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kiadványa

Covid kézikönyv vendéglátósoknak 

Guller Zoltán, az MTÜ vezérigazgatója
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A BYD vezetőjével tárgyalt Szijjártó Péter

A kínai BYD vállalat ügyvezető igazgatójával, Isbrand Hóval tárgyalt Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügyminiszter. A BYD Komáromban üzemelteti legna-
gyobb elektromos buszgyárát Európában. A vállalat jelenleg 250 embert foglal-
koztat, az elmúlt években háromszorosára növelték bevételüket. A tárgyaláson a 
komáromi gyár további bővítéséről volt szó, aminek köszönhetően újabb magas 
hozzáadott értékkel rendelkező munkahelyek jönnek majd létre a térségben. A 
vállalat – a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetre tekintettel – Kínában 
az egyik legnagyobb gyárát átállította maszkok előállítására; naponta 20 millió 
maszkot gyártanak. Az egészségügyi dolgozók védelméért a kormány 20 millió 
maszkot rendelt a vállalattól, a szállítmány első részlete a jövő héten érkezik az 
országba. A BYD a tárgyalás elején 100 ezer maszkot adományozott Magyaror-
szágnak.

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

Magyarország 
A KÉSZ Csoport vezérigazgatója szerint az 
iparág nagyobb szereplőinek most az az 
egyik legfontosabb feladata, hogy itthon 
tartsa a tapasztalattal rendelkező, nyel-
veket beszélő magyar szakembereket, 
hiszen fontos szerepük lesz a gazdaság 
újraindításában.

Cikkünk a 14. oldalon

Magyarország
A veszélyhelyzet és a hatósági korlátozá-
sok ellenére zavartalanul biztosítja 1500 
település – főként kistelepülés - élelmi-
szerellátását a COOP Üzletlánc 2300 üz-
lete.

Cikkünk a 20. oldalon

„Március elején, amikor napvilágot látott a hír az első koronavírusos betegről Magyarországon, az olaszországi 
tapasztalataink alapján már tudtuk, hogy ez minket is érinteni fog, arra viszont nem számítottunk, hogy a kor-
mány ilyen gyorsan lép, és lezárja a határokat. Így utólag látva, ez egy jó döntés volt.”

selmeczi attila



8

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

– Milyen ambíciókkal indultak neki a vál-
lalkozásnak annak idején? Gondolták, 
hogy három évtizeden át kitart a lendület?
– Egy határozott igennel tudok erre a kérdés-
re válaszolni, ugyanis már az induláskor azt 
a célt tűztük magunk elé, hogy mindvégig 
együtt maradunk, és a saját, közös vállalko-
zásunkból megyünk nyugdíjba. Ez az elha-
tározásunk alapozta meg a három évtizedes 
kitartást.
– 1990-ben, amikor tizenegyen kiváltunk a 
tatabányai SZÜV-ből, a 30-as éveink elején, 
közepén jártunk, tele voltunk tervekkel, am-
bícióval, sokszor megalapozatlan vágyakkal. 
Akkoriban még nem volt igazán hagyomá-
nya a vállalkozói létnek. Fogalmunk sem 
volt, hogy mibe ugrunk bele, mit vállalunk, 
de bátrak és fiatalok voltunk, és azt tudtuk, 
hogy ha maradunk a régi munkahelyünkön, 
akkor nem biztosított a jövőnk. A döntésün-
ket aztán az élet vissza is igazolta, hiszen az 
a cég ma már nem létezik.
– Az indulás nem volt könnyű. A rendszer-
váltás utáni években jártunk, amikor Tata-
bányán bezárt a bánya, az egekbe szökött a 
munkanélküliség, ipari parkról még csak 
nem is hallottunk, ráadásul – mivel mind-
annyian beosztottként dolgoztunk korábban 
– a cégvezetéshez, a tárgyaláshoz sem ér-
tettünk, és ugyancsak híján voltunk a mar-
keting és piaci ismereteknek. Ezeket mind-
mind menetközben kellett a gyakorlatban 
megtanulnunk. Azt mondanom sem kell, 
hogy az akkori politikai, gazdasági, társa-

dalmi környezetet össze sem lehet hasonlíta-
ni a maival. Valahogy mégis sikerült elindul-
nunk, és megtalálnunk azokat a partnereket, 
akik igényt tartottak a szolgáltatásainkra.

– Mit kínáltak a vevőiknek?
– A korábbi tapasztalatainkból, munkáink-
ból adódóan alapvetően négy területtel in-
dultunk, ha úgy tetszik, négy lábat növesz-
tettünk. A nagygépes számítástechnikai 
rendszerekhez fejlesztettünk és gyártottunk 
félvezetős memóriákat, mikroprogram-
tárakat, printervezérlőket, és ezeket aztán az 
ország több pontján telepítettük. Lényegében 
a szovjet gyártmányú ferrit memóriás ESZR 
számítógépeket, IBM kompatibilis, félveze-
tős hardverekre alakítottuk át.
– Akkoriban kiemelt szerep jutott a számí-
tástechnikai kiskereskedelmi ágazatunknak 
is, hiszen ezekben az években kerültek be 
Magyarországra a személyi számítógépek: 
a Commodore 16 és 64, a Sinclair ZX Spekt-
rum, majd később a már fejlettebb IBM XT, 
AT és PS-II modellek. Zömében Ausztriából 
érkeztek a gépek, és mi ezeket forgalmaztuk, 
ezekhez kínáltunk perifériákat, kiegészítő-
ket, kellékanyagokat.
– A harmadik lábunk, a szerviztevékeny-
ségünk szorosan kapcsolódott a számítás-
technikai kiskereskedelemhez. Magán-
személyek, cégek tömegével hozták be a 
számítógépeket nyugatról, ám akkoriban 
még kevesen értettek ezek üzembe helyezé-
séhez, javításához, bővítéséhez, nem tudtak 

operációs rendszereket, programokat telepí-
teni, mi viszont otthonosan mozogtunk eze-
ken a területeken.
– Végül a negyedik, a szoftverfejlesztési üz-
letágunk is erősen kötődött a korábbi mun-
kahelyünkhöz, az említett számítógépekre 
készítettünk új alkalmazásokat, illetve rend-
szergazdai tevékenységet kínáltunk azon cé-
geknek, ahol nem volt főállású informatikus. 
A legtöbb vállalkozás akkor még ilyen volt.
– Később, 3-4 év elteltével jöttek azután a 
digitális telefonközpontok – forgalmazás, 
telepítés –, 1996-tól pedig a számítógépes há-
lózatok tervezése, kiépítése. Kezdetben koax 
kábeles – ARCNET – rendszereket építet-
tünk, majd áttértünk az UTP-s ETHERNET, 
később az optikai, illetve a vezeték nélküli 
– mikrohullámú – hálózatok kiépítésére, és 
az ezeket kiszolgáló aktív eszközök telepíté-
sére. Ma már ez a legjelentősebb tevékenysé-
günk, az árbevételünk nagyobb része ebből 
származik.

– 30 éven át egy területen szolgálni nem kis 
idő. Nem ég ki az ember ennyi idő alatt? Ho-
gyan sikerült a pályán maradni?
– Úgy vélem, ha valaki szívvel-lélekkel végzi 
a munkáját, élvezi azt, akkor nem egyköny-
nyen ég ki. Ha pedig olyan szerencsés, hogy 
ez a hobbija is, akkor erre gondolni sem ér-
demes. A monotonitás az, ami felőrölheti az 
embert. Ha tudom, hogy holnap és holnap 
után is ugyanazt kell csinálnom, az embert 
próbáló feladat. Éppen ezért fontos, hogy 

Ritkán látni a gazdasági életben olyan összetartó, sikeres csapatot, mint amilyet a tatabányai Korall Számítástechnikai 
Kft. tulajdonosai alkotnak. Mérnökök, kiváló szakemberek, akik megélték a számítástechnika hőskorát, a folyton változó 
IT-szektorral együtt fejlődtek, és harminc év tapasztalattal a hátuk mögött ma is professzionális megoldásokat nyújtanak 
partnereiknek. A társaság ügyvezető igazgatójával, Stamler Sándorral elevenítettük fel a korallosok történetét.

30 éves a tatabányai Korall Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.

Három évtizeden és két 
válságon túl

Stamler Sándor



Elrajtolt az akkumulátorgyár építkEzésE
Komárom - Megkezdődött a dél-koreai SK 
Innovation zöldmezős óriás beruházása. Az egy 
évvel ezelőtt bejelentett fejlesztés során mintegy 
ezer új munkahelyet teremtenek egy összesen 117 
ezer négyzetméteres alapterületű üzemkomple-
xumban, melynek felépítéséhez több mint 430 

ezer négyzetméternyi ingatlant vásárolt fel az ázsi-
ai befektető

Visszajön az 5%-os lakás áFa
Magyarország - Az idén januártól újra 27 szá-
zalékos áfa az újépítésű lakásokon barnaövezeti 
fejlesztések esetében ismét 5 százalék lesz – je-
lentette be Gulyás Gergely miniszter. Az alacso-
nyabb lakás áfa új lakások értékesítésére, illetve 
bérbeadására lesz érvényes a korábban iparterü-

letként működő, mára azonban használaton kívüli 
területeken.

készül az új ipartErülEti út
Pápa - Már a 83-as elkerülőről is jól látható a 
Kopja utca meghosszabbításának nyomvonala, a 
növényzet eltávolításával és a nagyobb földmun-
kákkal végeztek a kivitelezők, az útpálya tükre 
készen van, az alépítmény előkészítő munkái már 
lezajlottak.

a munkánkban legyen változatosság, 
kihívás és sikerélmény. Persze ennek 
eléréséhez időnként kudarcokat is meg 
kell élnünk. Mi nem panaszkodhatunk, 
az elmúlt 30 évben bőven jutott minden-
ből.
– Akadtak azért közöttünk is olyan kol-
légák, akik nagyobb ambíciókkal bírtak 
társaiknál. Ők kiváltak, és saját, sikeres 
cégeket alapítottak, máig jó a kapcsola-
tunk velük. Az alapítók többsége azon-
ban a mai napig együtt maradt. Igye-
keztünk mindig megegyezésen alapuló 
döntéseket hozni, és alaposan átgondol-
ni a lehetőségeinket. Jellemzően meg-
fontoltan, kis lépésekben változtattunk, 
igaz néha a kényszer volt a motivációnk, 
de ezeket az időket is sikerült átvészel-
nünk. Ha új igény merült fel, bővítettük 
a portfóliónkat, ha csökkent, vagy meg-
szűnt az adott terület iránti érdeklődés, 
leépítettük azt. Mindig igyekeztünk al-
kalmazkodni a piac elvárásaihoz. Sok 
lábat növesztettünk, és jó sokat idővel el 
is kellett sorvasztanunk, ám 4-5 mindig 
megmaradt. Ha egyik-másik gyengél-
kedett, biztosak lehettünk benne, hogy 
akad legalább egy, amelyik jól prospe-
rál, és biztosan átsegít minket a nehézsé-
geken. Meggyőződésem, hogy ezért si-
került ennyi ideig a pályán maradnunk.

– Több komoly válságot is megéltek, 
mit gondol, minek köszönhetik a vál-
ságállóságukat?
– Minden évtizedünkre jutott egy-egy 
nehéz időszak, akadtak kemény éve-
ink, de a fő cél mindig az volt, hogy 
minden dolgozót megtartsunk. Ma is 
erre törekszünk. Soha fel sem merült, 
hogy a nehéz gazdasági környezet mi-
att elbocsássunk embereket. Ha kellett, 
akkor inkább a működési költségeinket 
csökkentettük. Arra is nagy hangsúlyt 
fektettünk, hogy minden meglévő ügy-
felünket meg tudjuk tartani. Bért kizá-
rólag akkor csökkentettünk, ha végképp 
nem volt más megoldás. Erre szerencsé-
re csak egyetlen alkalommal, akkor is 
csupán rövid időre volt szükség.
– Ha egy cégnek hosszabb-rövidebb idő-
re beszűkül, vagy megszűnik a piaca, 
és nincsenek pénzügyi tartalékai, vagy 
megfelelő banki háttere, akkor elkerül-
hetetlenek a drasztikus lépések. Szeren-
csére nekünk ilyesmit nem kellett meg-
élnünk, és bízom benne, hogy a mostani 
koronavírus-járvány után is talpon tu-
dunk maradni. A piaci környezet jelen 

állapota erre utal, egyelőre nem látok 
olyan nagy problémát, mint az előző 
gazdasági válságban. Ha sikerül egész-
ségben átvészelni ezt az időszakot, ak-
kor nem lesz akadálya a további sikeres 
működésnek.

– Milyen tervekkel indulnak neki a ne-
gyedik dekádnak?
– A tulajdonosok közül valamennyien a 
nyugdíjkorhatár körül járunk, így a leg-
nagyobb problémánk a generációváltás. 
Szerencsénkre jelenleg még mindenki 
egészséges, aktív és optimista, és én ezt 
tartom a legfontosabbnak. A következő 
4-5 évben azonban mindenképpen meg 
kell oldanunk a cég átadását a követke-
ző generációnak. Erre vonatkozóan már 
történtek lépések.
– Mindig irigyeltem azokat a családokat, 
ahol a gyerekek a szülők nyomába lép-
nek, és felvállalják a folytatást. Öröm-
mel konstatálom, hogy egyre több cég 
nevében jelenik meg például az „…és 
Fia” kifejezés, mely arra utal, hogy ott 
biztosított a generációváltás, és végre 
mi magyarok is megélhetjük, hogy újra 
lesznek tradicionális, több generáción 
átívelő családi vállalkozásaink.
– Sajnos nálunk nem ez a helyzet. A tu-
lajdonosok gyermekei közül egy sem 
akad, aki átvenné a stafétát, az én lánya-
im is más pályát választottak, és a vejem 
is más területen képzeli a jövőjét. Ezért 
az átalakítást belülről fogjuk megindí-
tani, az egyik kollégám lesz az utódom. 
Ezért arra törekszünk, hogy valamennyi 
területünkön megtörténhessen a fiatalí-
tás.
– Mivel a cégünk piaci pozíciói jók, a 
tevékenységi portfóliónk megfelel a 
piaci igényeknek, úgy látom, hogy jó 
esélyünk van a további zökkenőmentes 
működésre.
– A sikeres munka elengedhetetlen fel-
tétele a jó csapat is, és nélkülözhetetlen 
része a támogató családi háttér. Ezek 
mellett, a legnagyobb értéknek mégis 
az eddigi tapasztalatainkat tartom, a 
kollégák fejében lévő tudást, a vevőkkel 
ápolt kitűnő kapcsolatokat, és a beszállí-
tóinkkal fennálló több évtizedes kiváló 
együttműködést. Mindezt pénzben ne-
héz, talán nem is lehet kifejezni, mégis 
ezek fogják megalapozni a következő 
dekádot is. Ahogy én látom, tíz év múl-
va is lesz miről megkérdezni majd az 
akkori ügyvezetőnket.

Cseh Teréz
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– A gazdasági hírek szerint a nemzetközi 
gumiabroncs ágazatot igen érzékenyen 
érintette a koronavírus járvány. Hogy 
éli meg ezt a helyzetet a Bridgestone-
csoport?
– Az abroncsgyárak, így a Bridgestone Tata-
bánya sikeressége a legnagyobb mértékben 
az autógyárak eredményességétől függ, 
ezért biztató jelnek tekintjük, hogy ezekben 
mind Európában, mind itthon újraindult a 
termelés, magyar vevőink közül az Audi és 
már a Mercedes is termel. Egy rövid, egy-
hetes leállás után már a mi gyárunkban, a 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.-ben is 
tovább folyik a munka. Mi teljesíteni tudjuk 
az autógyárak és a vevők megrendeléseit, 
ellátási láncunk és alapanyag-ellátásunk 
folyamatos.
– Tatabányai működésünket 2008-ban, 
az előző válság legborúsabb időszakában 
kezdtük. Azokban az években fejlesztettük 
technológiánkat, bővültünk, és új termé-

keket vezettünk be. Akkor is megerősödve 
kerültünk ki a válságból, és nemzetközi 
piacvezetőként most sem lehet más a cé-
lunk. Ehhez a legutóbbi innovációink, a 
digitalizáció és a termékfejlesztés kiváló 
alapot biztosítanak. Mi tehát továbbra is 
hosszú távra tervezünk mind vevőinkkel, 
mind partnereinkkel, mind pedig munka-
vállalóinkkal, itt Tatabányán is.

– Milyen kieséssel számolnak a helyi 
üzemben?
– Autóipari szakértők szerint az idén je-
lentősen (akár 20-40%-kal /Roland Berger, 
2020. április 23./) visszaeshet az európai 
gépkocsigyártás 2019-hez képest, és ezt a 
visszaesést valószínűleg nem lehet behoz-
ni jövőre sem. Legfeljebb néhány év múl-
va normalizálódhat a gépkocsigyártás- és 
eladás. Ez természetesen hatással van az 
abroncsgyárak, így a mi termelésünkre is. 
A helyi hatásokat egy globális cég esetében 

nehéz számszerűsíteni, hiszen az a piac 
mellett a vállalatcsoport globális stratégiá-
jától is függ, de nemzetközi piacvezetőként 
a célunk az, hogy ebből a válságból is meg-
erősödve kerüljünk ki, csakúgy, mint 2008-
at követően.

– Hogy élik meg a helyzetet a gyár vezetői 
és alkalmazottai?
– A kialakult helyzet természetesen ne-
künk is kihívást jelent, és türelmet köve-
tel mindenkitől a gyárban. Ennek ellenére 
büszkén mondhatom, hogy egyik munka-
társunkat sem érte hátrány ezen időszak 
alatt. Minimális kölcsönzött munkaválla-
lót alkalmazunk, és az ő munkaviszonyuk 
is biztosított. A volumencsökkenés okán 
ugyanakkor termeléslassítás nálunk is van, 
mi is kényszerülünk munkaidőbeosztás-
módosításra, de ezen időszak alatt senkit 
nem kellett elbocsátanunk. Gyárunk kö-
zössége egy rendkívül összetartó csapat, a 

A koronavírus járvány érzékenyen érintette az autóipart. A járműveket előállító gyárakba drasztikusan csökkenő számú 
megrendelés érkezik, ez a visszaesés pedig kihat az iparág szereplőire is. A világ legnagyobb gumiabroncsot előállító 
cége a Bridgestone csoport, ahol szintén érezhető ez a trend. A borús jelenről, és a remélhetőleg derűsebb jövőről be-
szélgettünk Topolcsik Melinda ügyvezető igazgatóval.

A Bridgestone megerősödve kerülne ki a válságból

Nehéz évekre készülnek
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Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. ügyvezető igazgatója
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kitartásunkkal pedig számtalan helyzetben 
bizonyítottuk már, hogy számunkra nincs 
lehetetlen – ez most sincs másképp.

– A tatabányai gyárban milyen intézkedé-
seket vezettek be a járvány miatt?
– Óvintézkedéseink alapvetően négy te-
rületre összpontosítanak. Kötelező, sze-
mélyek közötti távolságtartást (jelenleg 
1,5 méter) vezettünk be a gyár területén, 
és némely esetben azon kívül is. Ezt új öl-
tözői- és ebédlői rend (kevesebb szék, 90 
fő személyzet szolgál ki maximum, előre 
csomagolt élelmiszerek) kialakításával, va-
lamint nagyobb buszok és sűrűbb buszjára-
tok rendszerbe állításával valósítottuk meg. 
Ingyenes maszkot biztosítottunk minden 
dolgozónak. A gyár területén, illetve az au-
tóbuszjáratokon ugyanis, ha a biztonságos 
másfél méter nem tartható, a maszk vise-
lése kötelező. Szervezési és adminisztratív 
eszközökkel csökkentettük a személyek 
közötti érintkezések gyakoriságát (home 
office, videókonferenciák, kevesebb utazás, 
hőkamera). Fertőtlenítőszerek kihelyezésé-
vel, gyakoribb fertőtlenítésekkel, a gépek 
kezelőfelületeinek sterilizálásával fokoztuk 
a higiéniát gyárunk teljes területén.

– Hogy látja, mennyi időre van szükség a 
kilábaláshoz?
– Az iparág kilátásai nagymértékben múl-
nak a vírushelyzet tartós megoldásán, a 
vakcina kifejlesztésén, az autóipart érintő 

kormányzati intézkedéseken (autócsere 
programok), valamint az általános gaz-
dasági helyzeten, és a kereslet, a lakosság 
fizetőképességének alakulásán. Most az 
látszik, és a mi előrejelzéseink is ezt mutat-
ják, hogy az iparágnak nehéz évekre kell 
felkészülnie.

– Milyen ehhez az Önök taktikája?
– Ahogy mondtam, a Bridgestone megerő-
södve kíván kijönni ebből a válságból is. 
Ehhez jó alapokkal rendelkezünk, partne-
ri körünk folyamatosan bővül, terméke-
ink minősége pedig az iparág élvonalában 
van. Mi egyike vagyunk a kevés prémium 
gyártónak. Ezt az teszi lehetővé, hogy az 
abroncsiparban az elmúlt években folya-
matosan mi költöttük a legtöbbet K+F-re, és 
hogy mostanra már a Bridgestone a világ 
legnagyobb gumiabroncs gyártója.
– Taktikánk alapja a folyamatos fejlesztés és 
fejlődés. Tatabányai gyárunkban az elmúlt 
években folyamatosan digitalizáltunk, ka-
pacitásunk 60%-át digitális gyártástech-
nológia biztosítja. Megkezdtük az Okos 
Gyárrá alakulást, aminek első lépéseként 
digitalizáltuk energiaellátásunkat, mely 
révén 2021-re 10%-kal csökkentjük ener-
gia felhasználásunkat. Immár gyárunk 
energia szükségletének 100%-át megújuló 
energiaforrásból biztosítjuk, vagyis CO2-
semlegesek vagyunk.
– Termékkörünket is folyamatosan fejlesz-
tettük, ráadásul abba az irányba, amerre a 

fogyasztói trendek is fejlődtek. Rendelke-
zünk termékkel a legdinamikusabban bővü-
lő négy évszakos abroncsok szegmensében 
(Weather Control A005), a vizes utakon kivá-
ló tapadással rendelkező autógumik piacán 
(Turanza T005), van defekttűrő abroncsunk 
(DriveGuard), a kettő együtt is (Turanza 
DriveGuard technológiával), és kifejlesz-
tettünk egy olyan technológiát (Enlighten), 
amely az eddigieknél kisebb gördülési ellen-
állást és üzemanyag fogyasztást tesz lehető-
vé. Úgy gondolom, hogy az elmúlt években 
végzett fejlesztéseink szerepe a COVID-19 
utáni korszakban felértékelődik, és ezzel 
versenyelőnyhöz juttat minket.

– A Bridgestone mindig figyel a társadal-
mi kapcsolatokra. Hogyan járultak hozzá 
közvetlen környezetük járvány elleni vé-
dekezéséhez?
– Csakúgy, mint korábban, cégünk most is 
folytatja a vállalati társadalmi felelősség-
vállalási programokat. Nemrégiben, pol-
gármester asszony közreműködésével, új 
abroncsokat adományoztunk a Szent Bor-
bála Kórház és a Tatabányai Városrendészet 
autóira, hogy biztonsággal el tudják látni a 
járvánnyal kapcsolatos, megnövekedett fel-
adataikat. A várossal közösen pedig dolgo-
zunk egy olyan projekten is, amely várha-
tóan nagyon népszerű lesz a tatabányaiak 
körében a kijárási korlátozások feloldását 
követő időszakban.

Veér Károly

A Bridgestone új abroncsokat adományozott a Szent Borbála Kórház és a Tatabányai 
Városrendészet autóira

Az üzem területén rendszeresen fertőtlenítik a berendezések kezelőfelületeit

Hőkamerával ellenőrzik a gyárba belépők testhőmérsékletét A másfél méter betartása kötelező!
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– Mennyire érte önöket váratlanul a koro-
navírus-járvány, illetve az annak kapcsán 
meghozott kormányzati korlátozó intéz-
kedések?
– Jelentős mértékben érdekeltek vagyunk az 
autóiparban, a forgalmunk megközelítőleg 
40%-a innen származik. Ebben a szektorban 
jellemzően minimum fél évre előre tervez-
nek. Tőlük tavaly azt a jelzést kaptuk, hogy az 
első félévben várhatóan 20-30%-kal csökken-
ni fognak a megrendeléseik. A koronavírus 
ekkor még szóba sem került. Mi tehát eleve 
egyfajta forgalomcsökkenésre számítottunk.
– Március elején, amikor napvilágot látott 
a hír az első koronavírusos betegről Ma-
gyarországon, az olaszországi tapasztala-
taink alapján már tudtuk, hogy ez minket 
is érinteni fog, arra viszont nem számítot-
tunk, hogy a kormány ilyen gyorsan lép, és 
lezárja a határokat. Így utólag látva, ez egy 
jó döntés volt.
– Amint felismertük a járványhelyzetből 
adódó veszélyeket, igyekeztünk felkészül-
ni rá. Különböző forgatókönyveket dolgoz-
tunk ki, és elkezdtük tesztelni az abban 
foglaltakat. Egyfajta mentési gyakorlatként 
éltük meg, őszintén szólva arra nem is gon-
doltunk – főleg nem ilyen gyorsan – hogy 
ezekre élesben is szükségünk lesz. Az pedig 

végképp megdöbbentett mindannyiunkat, 
hogy egy ilyen járvány akár hónapokra 
is elhúzódhat. Az elején azt hittük, hogy 
a gazdaság teljesen le fog állni, és erre is 
készültünk, aztán nem így lett. Azt nehéz 
eldönteni, hogy mi lett volna a jobb: egy 
drasztikusabb, teljes, de rövidebb ideig tar-
tó leállás – persze az alapellátás biztosítása 
mellett –, vagy az, ahogyan történt, fokoza-
tosan, lépésről lépésre leállítva a gazdaság 
nagy részét. A szigorúbb korlátozásokat 
talán nehezebb lett volna betarttatni, de a 
gazdaságnak biztosan jót tett volna, ha csak 
néhány hétig tartanak a korlátozások.
– A gödör alját talán már elértük, lassan fo-
kozatosan újraindulhat minden. A végét még 
mindig nem látjuk, csak tippelni, jósolgatni 
lehet. Már beszélnek második hullámról is, 
de olyan véleményt is hallottam már, hogy a 
Covid vírus örökre velünk marad, hasonló-
an az influenzához. Remélem nem így lesz!
– Mai állás szerint 70%-on működünk, az 
éttermünket pedig be kellett zárnunk. A ka-
mionjaink egy részét le kellett állítanunk, és 
dolgozóink közül is többeket kényszersza-
badságra küldtünk. A próbaidőseket elbo-
csájtottuk azzal, hogy ha konszolidálódik a 
helyzet, visszavárjuk őket. Nem vagyok op-
timista, de úgy gondolom, hogy a helyzetet 

viszonylag jól tudtuk kezelni. Ha nem tart 
tovább június végénél a jelentős mértékű 
visszaesés, akkor különösebb gond nélkül 
átvészeljük ezt a járványt.

– A fuvarozók járvány idején a frontvo-
nalban kénytelenek dolgozni. Ilyenkor 
úton lenni nem túl biztonságos. Mit tud-
tak tenni a sofőrjeikért?
– Egyrészt szerintem ez egy picit túlmiszti-
fikált, hiszen mindenki csak teszi a dolgát, 
ahogy mások is. A sofőrök talán még szeren-
csés helyzetben is vannak, hiszen egyedül 
dolgoznak, ritkán állnak meg, és a pihenőhe-
lyeken is tudatosan kerülik a találkozásokat. 
A célállomásokon nem engedik őket kiszáll-
ni a kamionból, plexi mögött adják át az ok-
mányokat. A tárgyakon persze képes megte-
lepedni a vírus, ez jelent némi kockázatot, de 
ezek ellen is lehet hatékonyan védekezni. Az 
intézkedéseink, úgy tűnik, beváltak, mert a 
mai napig nincs egyetlen fertőzött kollégánk 
sem, ezért is gondolom, hogy járványszem-
pontból nem veszélyesebb ez a munka, mint 
bármelyik másik.

– Milyen konkrét lépéseket tettek?
– Amikor az észak-olasz területeket veszé-
lyesnek nyilvánították, az ebbe az irányba 

Minden válság – bár soha sem kívánatos – mindig valamilyen lehetőséget is magában hordoz. Éppen ezért vezetőként 
minden ilyen helyzetet egyfajta kihívásnak, megoldandó feladatnak tekintek, és arra törekszem, hogy a végén a lehető 
legjobb pozícióból léphessünk tovább – vallja Selmeczi Attila, a Transintertop Kft. ügyvezető igazgatója, akit a koronaví-
rus-járványról, annak a szállítási piacra, a cégükre való hatásairól kérdeztük.

A Transintertopnál mindenki várja már, hogy visszatérhessenek a mindennapokhoz

„Csöndes vizeken nem 
születnek jó hajósok”

Selmeczi Attila, ügyvezető igazgató
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történő szállításainkat fölfüggesztettük. 
Lázat mértünk a telephelyünkön, védőesz-
közöket osztottunk ki, a távolságtartásra vo-
natkozóan pedig szabályokat írtunk elő. A 
kollégáknak – főleg a 60 év felettiekre gon-
dolva – lehetővé tettük, hogy szabadságra, 
majd fizetés nélküli szabadságra menjenek, 
amivel többen éltek is. Ózongenerátorokat 
vettünk, amivel a kamionfülkéket, az iro-
dákat, az okmányokat tudjuk fertőtleníteni. 
Az irodai dolgozóink home officeban végzik 
a munkájukat, és csak alkalomszerűen, ha 
nagyon muszáj, akkor mennek be a közpon-
tunkba egy-egy órára. Ezt a rendszerünket 
korábban már több munkakörben is alkal-
maztuk, így akár hosszú távon is műkö-
dőképes lehet. Az természetesen már más 
kérdés, hogy azért ez koránt sem olyan haté-
kony, mint amikor mindenki a helyén, egy-
más közelében dolgozhat. Engem személy 
szerint kicsit stresszel, hogy nem a megszo-
kott közegemben végezhetem a munkámat. 
Bár praktikus, mégsem kedvelem, hogy 
csak online módon tudok kommunikálni a 
kollégáimmal.
– A csökkent forgalom mellett a home office 
működőképes, mégis úgy látom, hogy már 
mindenki alig várja, hogy visszatérjünk a 
normális kerékvágásba. Az emberek féltik a 
megélhetésüket, és értik, hogy akármennyi-
re is kockázatos, a munkát – persze a megfe-
lelő biztonsági intézkedések mellett – előbb-
utóbb folytatni kell. Ezt mutatja az is, hogy 
azok, akik március végén leálltak, már foko-
zatosan kezdik újraindítani a termelésüket.
– Valamennyi kockázattal tehát számol-
nunk kell, éppen ezért igyekeztünk arra is 
felkészülni, hogy mit tegyünk, ha a vírus 
hosszú ideig velünk marad, illetve, ha bejut 
a cégünkbe.

– A kamionsofőrökre speciális karantén-
szabályok vonatkoznak?
– A fertőzött olasz területekről elsőként ha-
zatérő sorfőrjeinket, ahogy mindenki mást, 
két hét karanténra kötelezték. A határon 
megkapták a piros cédulát, és a hatóságok 
mindvégig nyomon követték a kollégákat, 
hogy betartják-e az előírásokat. Később a 
fuvarozókra már enyhébb szabályok vo-
natkoztak. Egy az ÁNTSZ-hez benyújtan-
dó nyomtatványon nyilatkozhattunk – a 

cég és a dolgozó is –, hogy a munkatársunk 
jó egészségi állapotnak örvend, a fertőzés-
nek nincsenek látható nyomai. Ez alapján 
aztán engedélyezték a további munkát, ami 
azért furcsa és ellenmondásos picit, mert 
én, mint cégvezető, a karanténban lévő 
kollégával személyesen nem is találkozhat-
tam, mégis nyilatkoznom kellett, hogy jól 
van. Ez ma már szerencsére nem így megy, 
mondhatni, hogy szinte zavartalanul mű-
ködik a határátlépés, folyamatos az áru-
mozgás.

– Hogy látja, hogyan érintette a fuvarpiac 
egészét a koronavírus-járvány?
– A piac jelentősen beszűkült. Mi a szeren-
csésebbek között vagyunk, mert viszonylag 
nagy megbízóink vannak. Olyan cégekkel 
állunk kapcsolatban, akik nagy árukibocsá-
tók. Persze náluk is voltak, vannak részleges 
leállások, de javarészük május elején, még, 
ha csak egy szakban, csökkentett létszám-
mal is, de újraindult.
– Számos oka lehet annak, hogy a fuvarok 
csökkennek. Van, ahol a termelés azért állt 
le, mert nincs fogadókészség az előállított 
termékekre, de olyanra is láttunk példát, 
hogy gondot okozott a raktárkapacitás hi-
ánya. Hasonlóan hat a folyamatokra az 
alapanyaghiány, vagy a beszállítók leállá-
sa. Ebből adódóan nagyon vegyes a kép a 
fuvarpiacon. Mi 70-80%-on tudjuk tartani 
magunkat, de hallottam olyan cégekről, 
akiknek a forgalma 10-20%-ra esett vissza. 
Persze olyanok is akadnak, akiknél nincs 
megállás, például tisztítószerek, higiéniai 
termékek, víztisztító-berendezések, élelmi-
szerek gyártói, szállítói, hiszen ilyen jellegű 
termékekre a járvány idején is szükségük 
van az embereknek. Mi is szállítunk ilyene-
ket.
– A Transintertop az autóiparon belül első-
sorban a gumiszállításban érdekelt, és ezen 
a területen teljes leállás volt. Egy időre ne-
künk is 10%-ra esett vissza a forgalmunk. A 
gumigyártók napi 200 kamionnyi kibocsá-
tása helyett mindössze 20 indult, amit mi is 
megéreztünk, de a termelés újraindulásával 
folyamatosan javul a helyzet. A normál 60-
hoz képest, most 40 kamionnál tartunk, eny-
nyit tudunk naponta útnak indítani.

– Meddig látnak el? Mit gondolnak, mi vár-
ható a következő hetekben, hónapokban?
– Két, három hétnél nem nagyon lehet előbb-
re látni, tervezni. Áprilisban az utóbbi öt év 
legrosszabb teljesítményét sikerült produ-
kálnunk, és sajnos májusban is ehhez hason-
lóra számítunk még. Bízunk benne, hogy a 
hónap végétől már fellendülésről beszélhe-
tünk. Arra is számítunk, hogy a cégek ezzel 
a kényszerű megállással letudták a nyári, 
rendszeres leállásaikat, és innentől kezdve 
folyamatos lehet a termelés. Így a nyári for-
galom picit korrigálni fogja a kiesést.

– A kormányzati támogatásokat igénybe 
tudják venni?
– Az első körben meghirdetett lehetőségeket 
nehezen tudtuk magunkra értelmezni, nem 
volt világos számunkra, hogy pontosan mit 
is kell a támogatásért cserébe vállalnunk, 
így áprilisra még nem igényeltük a segít-
séget. Az igazi nehézségeket egyébként is 
későbbre várjuk, amikor kifutnak a jellem-
zően 60 napos fizetési határidejű számláink. 
A módosított kiírások már biztatóbbak, így 
egészen biztosan élni fogunk a bértámoga-
tási lehetőséggel.
– A hitelmoratóriumot is igénybe vettük 
átmenetileg, de az a tervünk, hogy az el-
maradt részleteket mielőbb pótoljuk, hogy 
emiatt a jövőnket ne kelljen átterveznünk, 
a beruházásainkat elhalasztanunk. Vannak 
olyan hiteleink is, amelyeket továbbra is fi-
zetünk, mert összességében ez szolgálja job-
ban a hosszú távú céljainkat.

– Mit gondol, a Covid-19 járvány milyen 
hatással van, illetve lesz az emberekre?
– Meggyőződésem, sok mindent átértéke-
lünk a járvány hatására. Mindannyian meg-
tapasztalhattuk, milyen kiszolgáltatottnak, 
bizonytalannak lenni, elszakadni a közös-
ségeinktől, a szeretteinktől. Sokkal jobban 
kell vigyáznunk magunkra, a környeze-
tünkre és egymásra. Meg kell tanulnunk 
úgy élni, hogy ilyen helyzetbe többé ne ke-
rülhessünk. Az egymás közötti bizalom is 
csak lassan, fokozatosan fog újraépülni, és 
ebben nagy segítségünkre lehet a vírus el-
leni vakcina, amit remélem mielőbb sikerül 
előállítani.

Cseh Teréz
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Elegendő lehet az építőiparnak szánt álla-
mi támogatás, hiszen a partner ágazatok 
támogatása is ugyan olyan fontos most az 
iparág szempontjából – ők is beruházók 
az állam mellett. Ezzel szinten lehet tarta-
ni azoknak a vállalatoknak a stabilitását, 
akik képesek és tudnak dolgozni, és eddig 
is részt vettek az ország építésében. Vida 
Tamás, a KÉSZ Csoport vezérigazgatója 
szerint ezért az ágazatnak a maga módján 
kell most segítenie az ország építését és 
a gazdaság újraindítását, melynek fontos 
pillérei lesznek a külföldről hazaérkezett 
szakemberek. 

– Az elmúlt hetekben látszik, hogy ahogy 
világszerte, hazánkban is jól működik a 
#maradjotthon kampány, amit a KÉSZ Csoport 
is támogat, hiszen több, mint 500 irodai dolgo-
zónk végzi munkáját home office-ból a járvány 
hazai megjelenése óta. Emellett viszont hason-
lóan fontosnak érezzük a #maradjitthon üzene-
tet is, hiszen akik most hazaérkeztek a járvány 
miatt, hazájukban, a családjuk mellett vannak 
a legnagyobb biztonságban.

– Nekik szeretnénk most bebizonyítani, hogy 

ezen nem kell feltétlenül változtatniuk, itthon 
is hatalmas szükség van rájuk, és akár a KÉSZ 
Csoportnál is megtalálhatják számításaikat a 
fizikai vagy szellemi szakemberek is. Most nem 
halat, hanem hálót kell osztani, és ez minden 
szinten igaz. Mi, nagyvállalati szinten is akkor 
tudunk tovább dolgozni, ha a kompetenciánk-
nak megfelelő feladatokat kapjuk, és ugyanezt 
a felelősséget hordozzuk mi is - mondta Vida 
Tamás.

Iparági adatok szerint 2008 óta az elmúlt 
években mintegy 30 ezer építőipari szak-
munkás és mérnök helyezkedett el kül-
földön – döntően Nyugat-Európában, és a 
becslések szerint ennek 15-20% százaléka 
jött haza a járványhelyzet miatt.

A KÉSZ Csoport külföldön és itthon jelen-
leg közel 120 projekten dolgozik egyszer-
re. Ebből a járványhelyzet óta 6-ot kellett 
leállítani, az idei várt 200 milliárdos ár-
bevételük az előzetes kalkulációk szerint 
20-30 százalékkal csökkenhet.  A válság-
helyzet ellenére is stabil magyar válla-
latcsoportnál az utóbbi időszakban több 
prevenciós intézkedést is bevezettek, pél-

dául vezetői hozzájárulásként kockázati 
válságalapot hoztak létre és "boldogulási 
alapbért" vezetnek be. 

A KÉSZ Csoport széles portfóliójának ré-
sze a tervezés, gyártás, építés és szerelés, 
villamosipari fővállalkozás, ipari techno-
lógiai megoldások, ingatlanüzemeltetés és 
-fejlesztés. Emellett a hajó- és vízépítés, a 
szállítmányozás, flottakezelés, szálloda- és  
a vendéglátó ipar is része a tevékenységi 
körének. Jelenleg kétezer embert foglal-
koztatnak, a leépítés nincs fókuszban, sőt 
bizonyos területeken most is keresnek 
embereket. A cégcsoport legikonikusabb 
hazai munkái között szerepel a megújult 
Kossuth Lajos tér, az új Puskás Ferenc Sta-
dion acéltető-szerkezete és a Sky Court a 
Liszt Ferenc Repülőtéren. Legjelentősebb 
külföldi beruházásaik a tavaly átadott 
kolozsvári Hexagon Office – ami a leg-
nagyobb magyar beruházás Romániában 
–, valamint Lettország új kulturális köz-
pontja, a 80.000 férőhelyes rigai szabadtéri 
színpad acélszerkezete.

TO

A külföldről hazatért szakembereket szólítja meg a hazai építőipar egyik legnagyobb vállalatcsoportja #maradjitthon 
üzenetével. A KÉSZ Csoport vezérigazgatója szerint az iparág nagyobb szereplőinek most ez az egyik legfontosabb 
feladata, hiszen a gazdaság újraindításában fontos szerepük lesz a nemzetközi tapasztalattal rendelkező, nyelveket 
beszélő magyar szakembereknek.

Itthon kell tartani a szakembereket

#maradjitthon

Vida Tamás, a KÉSZ Csoport vezérigazgatója



LéLegeztetőgépek a grundfostóL
Székesfehérvár – Tatabánya - A koronavírus 
járvány kapcsán a cég a telephelyéül szolgáló két 
város kórházainak a fertőzöttek kezeléséhez nél-
külözhetetlen lélegeztetőgépeket adományoz. Ta-
tabányán a Szent Borbála kórháznak, Székesfehér-
váron pedig a Fejér Megyei Szent György Egyetemi 
Oktató Kórháznak egy-egy 7.000.000 Ft értékű 

professzionális, non-invazív lélegeztetőgépet, ez-
zel is támogatva a küzdelmet a koronavírus ellen.

Bizakodnak a szervezők
Bábolna - A jelenlegi járványügyi helyzetben ne-
héz jóslatokba bocsátkozni, de a házigazda és a 
szervezők bíznak abban, hogy szeptemberben 
megtarthatják a 33. Bábolnai Gazdanapokat. A 
"gazda találkozó" szervezése nagy erőkkel zajlik, 
hogy 2020. szeptember 10-12. között újra együtt 
lehessenek a szakma iránt elkötelezettek és az ér-
deklődők.

2 miLLiárd a kistérség árvízvédeLmére
Esztergom - A kormány döntése szerint az idei 
költségvetésből több mint 1,5 milliárd többletfor-
rást biztosítanak az esztergomi kistérség árvíz-
védelmi fejlesztésére, jövőre pedig további 425 
millió forint jut a beruházásra. A határozat szerint 
mindezekből a Nyergesújfalu és Tát közötti nyílt 
ártéri Duna-szakaszon valósul meg a be-
ruházás. Ennek részeként megteremtik 
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A vállalat megalakulása óta csak ma-
gyarországi tejtermelőktől származó 
tejet dolgoz fel, az alapanyag ellátás 
jelenleg is folyamatosan biztosított, ren-
delkezésre áll a gyártáshoz szükséges 
magyar tej és megoldott a tejtermelők-
től a beszállítás.

– Az elmúlt napokban a karácsonyi forgal-
mat mintegy kétszeresen meghaladó keres-
letnövekedést tapasztaltunk, de van olyan 
termék, ami iránt hétszer nagyobb az igény. 
Szeretném megköszönni dolgozóinknak, 
akik túlórában is végzik a munkájukat, hogy 
a magyar lakosság tejtermékkel történő ellá-
tását biztosítják, illetve a gépjárművezetők-
nek és fuvarozóknak, akik a fizikai kapacitá-

suk maximumán biztosítják az alapanyagok 
be- és a késztermékek kiszállítását.
– Az Országos Kereskedelmi Szövetség 
ajánlásával összhangban az Alföldi Tej is 
azt javasolja a lakosságnak, hogy ne hal-
mozzon fel jelentős készleteket a tejtermé-
kekből, hiszen a magyar tej alapanyagként 
továbbra is rendelkezésre áll, és folyamatos a 
gyártásunk - mondta Rózsás Mónika, az 
Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója.

A vállalat a korábbiakhoz hasonlóan a 
magyar lakosság ellátását tartja priori-
tásnak, ezért 100%-ban csak a magyar 
piacra termel.

TO

Folyamatosan, a hét minden napján 24 órában zajlik a termelés az Al-
földi Tej Kft. székesfehérvári és debreceni üzemeiben. A vállalat vala-
mennyi gépe üzemel és minden termék – friss és tartós tej, trappista sajt, 
vaj, túró, tejföl, joghurt, tejszín – kiszállítása folyamatos a kereskedelmi 
partnerek felé.

Az Alföldi Tejnél nem állt le a munka

Folyamatos 
a tejtermékek gyártása 
és kiszállítása

F
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– Szerteágazó nemzetközi kapcsolatok-
kal rendelkeznek. Kiolvasható volt a tá-
voli hírekből, tapasztalatokból, hogy mi 
várható?
– Benne volt a levegőben, hogy valami 
történni fog. Az erősen túlfűtött világ-
gazdaságban jól érzékelhetően megbillent 
a földrajzi, a gazdasági, az állampolgári 
egyensúly. Szükségessé vált, hogy vissza-
lassuljunk, hogy az elszabadult folyamato-
kat konszolidáljuk, fenntartható mederbe 
tereljük. Az új, szokatlan válság lehetővé 
teszi, hogy mindent újragondoljunk, újra-
pozícionáljunk, ha kell át-, vagy visszaren-
dezzünk. Az egyensúlyt előbb-utóbb visz-
sza kell állítanunk.

– Mik voltak az első reakcióik?
– Még nem is volt helyzet, amikor mi már a 
megváltozott körülményekre készültünk. 
A környezetünkből, az általunk ismert 
cégek közül mi reagáltunk elsőként a vár-
ható változásokra. Időben nekiláthattunk a 
folyamataink, a mindennapjaink átszerve-
zésének, és az élet végül vissza is igazolta 
az előrelátásunkat. Nem ért sokként, ami 
történt, felkészültünk a változásra, ha nem 
is pont ilyen formában vártuk.
– Több lábon állunk, és ma is nagyon so-
kat dolgozunk azért, hogy fenn tudjuk 
tartani az egyensúlyunkat, illetve hogy a 
körülményekhez képest zökkenőmentes-
sé tegyük a működésünket. A történteket 
egyfajta szükségszerűségként éljük meg, 

vissza kellett venni a tempóból, mert a vi-
lágnak ez a fajta megalapozatlan robogása 
nem fenntartható.

– Milyen nehézségekkel kellett szembe-
nézniük? 
– A legnagyobb kihívást az ellátási lánc 
fenntartása jelentette. A több lábon állás 
előnyei itt is megmutatkoztak, a HoReCa-
szektor jelentős beszállítójaként elszen-
vedett veszteségeinket bizonyos fokig 
kompenzálta a higiéniai szektorban a 
megnövekedett igényekből adódó nyere-
ség. Persze ehhez folyamatosan kézben 
kellett tartanunk az ellátási láncunkat, ami 
komoly kihívást jelentett. Amint összeom-
lott a logisztika – lezárták a határokat, be-
zárták a gyárakat –, észnél kellett lennünk, 
hogy honnan, mit és milyen áron, milyen 
árfolyamon szerezzünk be. Szerencsére a 
sok évtizedes tapasztalatunkra ezúttal is 
építhettünk, jól tudtuk értelmezni a kiala-
kult helyzetet, és ebből adódóan helyesen 
kezeltük azt. 

– Széleskörű nemzetközi együttműködés 
jellemzi alapvetően – főleg a HoReCa-
szektorban végzett – tevékenységüket. 
Előnyt vagy épp kitettséget hozott mind-
ez?
– Ha nem lett volna integrált együttműkö-
désünk olasz, szlovén, cseh és lengyel tár-
sainkkal, akkor egészen biztosan nem tud-
tuk volna megoldani az elénk tornyosuló 

problémákat. Régóta dolgozunk együtt 
kiemelt partnereinkkel, értjük egymást, 
ismerjük a másik problémáit, lehetőségeit, 
így ebből a helyzetből is ki tudtuk hozni a 
lehető legjobbat.  Nagy előnyt jelentett az 
együttműködés, az együttgondolkodás.

– A veszteségeiket sikerül kormányzati 
támogatásokkal is csökkenteniük?
–  Jelenleg elemezzük, mérlegeljük a hely-
zetet, és ha úgy adódik, igénybe vesszük 
a felkínált támogatásokat, de emellett nem 
ülünk ölbe tett kézzel. Összeraktunk egy 
nagyon intenzív finanszírozási tervet. Ösz-
szességében 13-14 vállalat ügyeit kezeljük 
egyfajta egységben, beleértve a hozzánk 
tartozó márkakereskedők fejlesztési, fi-
nanszírozási, vagy épp munkaerő prob-
lémáit is. Menedzseljük, de legalábbis 
iránymutatásokkal segítjük a különféle fo-
lyamatokat, döntéseket. Létrehoztunk egy 
háromfős kiemelt elemző csoportot, mely 
kimondottan azzal foglalkozik, hogy pon-
tosan felmérje, milyen igényeink, szük-
ségleteink vannak, és ezek kielégítésére 
– beleértve a kormányzati támogatásokat 
is – milyen lehetőségeink adódnak.
– Szeretnénk – és fogunk is – beruházni, 
önállóan, vagy ha lehet, állami támogatás-
sal. A létszámfejlesztést illetően is hasonló 
terveink vannak. Élni kívánunk a kedvez-
ményes hitelfeltételekkel is, különösen 
nyitottak vagyunk az EXIM Bank által 
kínált exporttámogatási megoldásokra. 

A lábatlani székhelyű Magyar Piszke Papír Kft. évtizedes, tradicionális papíripari tevékenysége,  nemzetközi kapcsola-
tai, a HoReCa-szektorban beszállítóként betöltött szerepe révén sok ponton érintett a Covid-19 járványban. Éppen ezért 
kíváncsiak voltunk arra, hogyan hatott a társaság működésére, nemzetközi kapcsolataira, jövőbeli terveire a kialakult 
vészhelyzet, és hogy milyen módon sikerült alkalmazkodniuk a körülményekhez. Bodrogai Ferencet, a cégcsoport tulaj-
donos-ügyvezető igazgatóját kérdeztük.

Az elsők között, rugalmasan reagáltak a járványveszélyre a piszkei papíripar szakemberei

Az integrált együttműködés most 
is jó alap volt

Bodrogai Ferenc



az öblözet árvízvédelmi biztonságát, va-
lamint a nyergesújfalui ipari park bővíté-

sével is összefüggő árvízvédelmi rendszert.

Új karraL BővüLhet a pannon egyetem
Veszprém – Zalaegerszeg - Ovádi Péter és 
Vigh László országgyűlési képviselők törvénymó-
dosító indítványa értelmében a Zalaegerszegen 
működő, a jelenleg a Budapesti Gazdasági Egye-
tem (BGE) szervezetéhez tartozó Gazdálkodási Kar 
a Pannon Egyetem szervezetébe olvadna be.

Linhart györgy emLékérem
Martonvásár - A 66. Növényvédelmi Tudomá-
nyos Napokon Dr. Barna Balázs akadémikus, az 
ATK NÖVI professzor emeritusa, Linhart György 
Emlékéremben részesült! Gratulálunk a díjhoz!

32 tonna pontyot tElEpítEnEk
Esztergom - Mintegy 4000 munkahely megvédé-
sét teszi lehetővé az az országos program, amely-
nek keretében csak Komárom-Esztergom megye 
vizeibe mintegy 32 tonna pontyot telepítenek. A 

rendkívüli haltelepítési akció keretében négy tonna 
pontyot juttatott az Agrárminisztérium a MOHOSZ 
és a Komárom Esztergom Megyei Horgász Egyesü-
letek Szövetségének koordinálásával.

pannónia szíve program
Vál – A kormány 2019 decemberében a Pannónia 
Szíve Program újabb fejlesztési ütemének, ezen 
belül a Váli Örökség turisztikai célú fejlesztésé-
nek támogatásáról döntött, így megindulhat az 
Ürményi kastély felújítását megalapozó tervezés. 
Emellett, ugyanezen projekt keretében, a Vereb-
Vál-Gyúró-Etyek új úthálózati elem tervezése is 
elindulhat.
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Igyekszünk tehát minél több irányba 
nyitni, és az elképzeléseinket össz-
hangba hozni a lehetőségeinkkel.

– Hogy látja, a turizmus-vendéglá-
tás terén mikorra várható a nyitás?
– Hiszem, hogy május végére a 
Covid-19 – kis túlzással persze – már 
nem lesz beszédtéma. Úgy gondolom, 
hogy júniusban a HoReCa-szektor is 
újra fog indulni. Egy erős szezonra 
számítok, ami elsősorban a belföldi 
turizmusra fog épülni, és ennek meg-
felelően készülünk erre. Képzéseket 
szervezünk, termékfejlesztéseken 
dolgozunk, kisebb-nagyobb beruhá-
zásokat hajtunk végre. Rengeteget 
dolgozunk, kezeljük a mindenkori 
helyzetet, az a célunk, hogy ha véget 
ér a járvány, felkészülten várjuk az 
újabb, immáron gazdasági kihíváso-
kat.

– Mit gondol, a járvány milyen ha-
tással lesz ránk, emberekre, fogyasz-
tókra?
– Bízom benne, és teszek is azért, 
hogy mindebből minél pozitívabban 
tudjunk kijönni. A cégcsoportunkon 
belül működő Magyar Termék Non-
profit Kft. keretei között elindítottuk 
a „Vedd a hazait, védd a hazait” prog-
ramot, melynek sikere optimistává 
tesz. Azt látom, hogy a társadalom 
egy jelentős rétegét sikerült megszó-
lítanunk ezzel az üzenettel. Az em-
berek egyre inkább értik, hogy akik 

a Magyar Termék védjeggyel ellátott 
termékeket vásárolják, azok nemcsak 
egy megbízható minőségű, ellenőrzött 
alapanyagokból készült, hazai előál-
lítású fogyasztási cikket kapnak, ha-
nem hozzájárulnak az ezeket előállító 
vállalkozások fejlődéséhez, munka-
helyteremtéséhez, végső soron pedig 
a hazai gazdaság élénkítéséhez, a saját 
boldogulásukhoz is. Márpedig éppen 
erre van szükségünk, főleg az ilyen 
nehéz helyzetekben.
– Az persze már más kérdés, hogy 
hosszú távon képesek leszünk-e ta-
nulni ebből az újabb válságból. Ritkán 
sikerül társadalmi szinten levonni a 
tanulságokat, és beépíteni azt a min-
dennapjainkba. Pedig jó lenne erőt 
meríteni ebből, mert volna még min 
javítanunk. Meggyőződésem, hogy 
ország szinten nem jól sáfárkodunk a 
lehetőségeinkkel. A Kárpát-medence 
adottságai főleg a minőségi élelmiszer-
alapanyagok és exportképes kész-
termékek előállítására alkalmasak, 
egyelőre mégsem ebbe az irányba ha-
ladunk. Ennek ellenére bízom benne, 
hogy a nem túl távoli jövőben mindez 
mégis megteremtődik, és kialakítunk 
egy nagyon szofisztikált, magas hoz-
záadott értéket előállító, környezet- és 
egészségtudatos, az országunk adott-
ságaihoz illő termékportfóliót. Hogy 
erre képesek leszünk-e, az idővel ki-
derül.

Cseh Teréz
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Helyi termelők keresése
Az Agrárminisztérium és a NÉBIH egy közös B2C (Business 
to Customers) helyitermelő-kereső felületet indított el. Célja el-
sősorban a termelők és fogyasztók közötti közvetlen kapcsolat-
felvétel segítése. A közölt adatok naprakészen tartása a termelő 
saját felelőssége.

A regisztráció egyszerű, FELIR szám, őstermelői vagy egyéni 
vállalkozói igazolvány számának megadásával lehet jelentkez-
ni. A kapcsolatfelvételhez alapvetően szükséges adatokon túl 
az előállítás helyét, és azt kell megjelölni, hogy kiszállítást tud-e 
vállalni a termelő vagy sem.

Kapcsolat termelők és  
kereskedők között

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kez-
deményezésére elindult, Piactér elnevezé-
sű, B2B (Business to Business) üzleti plat-
formja az élelmiszert előállító termelők 
és a kereskedők közötti kapcsolatfelvételt 
célozza meg. Tekintve, hogy az online 
platform célja a vállalkozói szintek ösz-
szekapcsolása, a felületre elsősorban azok 
jelentkezését várják, akik kereskedelmi 
mennyiségű élelmiszertermékekkel ren-
delkeznek.

A keresőfelületen való megjelenéshez, 
illetve az ahhoz való hozzáféréshez be-
jelentkezésre van szükség. A bejelentke-
zés során a termelő/előállító megadhatja, 
hogy milyen termékekkel, milyen kisze-
relésben, mekkora mennyiségben, milyen 
rendszerességgel stb. rendelkezik. A beje-
lentkezést követően az előállító bekerül a 
Piactér nyilvántartásába, valamint külön-
böző szűrési feltételek alapján kereshetővé 
válik. A keresőfelületet a kereskedők/fel-
vásárlók kizárólag bejelentkezést követő-
en érhetik el. A bejelentkezett kereskedők 
szintén bekerülnek a Piactér nyilvántartá-
sába, továbbá egy listában elérhetővé válik 
a nevük az előállítók számára.

Az online fejlesztést megelőzően a kama-
ra meghirdette a platformhoz kapcsolódó 
,,elő-Piactér" programját, melynek kereté-
ben előzetes jelentkezésre volt lehetőség, 
így az éles induláskor már jelentős ter-
mékféleségek közül válogathat a kereske-
dői oldal. A programmal kapcsolatban ér-

deklődni a piacter@nak.hu email-címen lehet. Az éles indulásig 
nagyságrendileg 100 élelmiszer termelő/-előállító jelentkezett a 
programba több száz termékkel.

tárnay

Akoronavírusjárvány-helyzet miatt az élelmiszer termelők hagyományos értékesítési lehetőségei beszűkültek. Az új ér-
tékesítési csatornák kiépítésében a termelők azonban nemcsak saját kapcsolatrendszerükre és kreativitásukra támasz-
kodhatnak, ezen túlmenően több irányból is kapnak segítséget!

Online kezdeményezések gazdák és fogyasztók számára

Helyi termékek piacra 
jutását segítik

A weboldalak az alábbi címeken találhatók:
https://portal.nebih.gov.hu/termelo-kereso

https://piacter.nak.hu/login
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Habár az átadóünnepség a koronavírus-
járvány következtében most csak az online 
térben valósulhatott meg, ez is rávilágított, 
hogy a civil szférában tevékenykedő szerve-
zetek számára is kiemelten fontos az info-
kommunikációs megoldások alkalmazása.
– Évről évre egyre színvonalasabb és érdekesebb 
pályaművek érkeznek be a lehető legkülönbözőbb 
területekről, és habár a pályázatot még tavaly 
ősszel írták ki, különös aktualitást ad neki a je-
lenlegi, a koronavírus-járvány miatt kialakult 
helyzet. Most pontosan megmutatkozik, hogy 
miként mindenhol, úgy a társadalmi szervezetek 
számára is milyen fontos a digitalizáció. Az ő 
számukra is sok előnnyel jár, ha élnek az innova-
tív megoldások adta lehetőséggel, mert még egy 
ilyen időszakban is nagyobb eséllyel tudják el-
látni feladataikat. Persze, ezekhez a fejlesztések-
hez forrásokra is szükség van, és ebben az olyan 
pályázatok is fontos szerepet töltenek be, mint 
az Invitech InnoMax Díj – fogalmazott Dr. 
Solymár Károly Balázs, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium digitalizációért 
felelős helyettes államtitkára, a zsűri tagja.

Az idén is az Effekteam Egyesület (koráb-
bi nevén Magyar Adományozói Fórum) 
szakmai együttműködésével szervezett pá-
lyázatra közel hatvanan neveztek, a díj 10 
éves történetében pedig már közel 900-nál 
jár ez a szám. Az Ajaki Tűzoltó Egyesület – 
mely szervezet a zsűri elismerése mellett a 
közönségdíjat is elhódította – egy önkéntes 
tűzoltókat segítő, a riasztási láncot gyorsító 
alkalmazással; az Igazgyöngy Alapítvány a 
hátrányos helyzetű gyermekek játszva tanu-
lását segítő online felülettel; a HappyHelp 
Nonprofit Közhasznú Kft. egy akadálymen-
tesített online vizsgáztató szoftverrel, míg a 
Jel Alapítvány egy online jelnyelv-oktató fe-
lülettel pályázott, és nyert díjat. Az Invitech 
a szakmai konzultáción felül anyagi támo-
gatást is nyújt a nyerteseknek, van olyan pá-
lyázó, aki egymillió forintos forráshoz jutott 
ötlete megvalósításához.

– Talán még sosem volt olyan jelentősége a civil 
szervezetek digitális felkészültségének, mint nap-
jainkban. A mostani helyzet, amikor a sokak által 

biztonságosnak vélt, kényelmesnek gondolt vilá-
gunk napok alatt vált sebezhetővé, egyértelműen 
megmutatta, hogy legyen szó az üzleti világról, 
vagy éppen a civil szféráról, azok tudtak a leg-
gyorsabban alkalmazkodni, akik képesek voltak 
tevékenységüket, vagy annak nagy részét az on-
line térbe áthelyezni. Beszélhetünk esélyegyenlő-
ségről, fenntarthatóságról, egészségügyről vagy 
oktatásról, a telekommunikációs és informatikai 
megoldások alkalmazása rengeteget tud segíteni 
a hatékonyságon, mi ehhez szeretnénk támoga-
tást nyújtani a nonprofit szervezeteknek is – fo-
galmazott Marton László, az Invitech vál-
lalati értékesítési vezérigazgató-helyettese, 
a zsűri tagja.

A pályázatok elbírálásában Dr. Solymár Ká-
roly Balázs és Marton László mellett részt 
vett Dr. Molnár Klára, az Effekteam Egye-
sület igazgatója; Chikán Attila, az ALTEO 
Group vezérigazgatója és Krisán László, a 
KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója.

horváth

Közel hatvanan pályáztak az infokommunikációs szolgáltató Invitech jubileumi, tizedik alkalommal kiírt InnoMax Dí-
jára. A nonprofit szervezetek részére meghirdetett innovációs pályázaton önkéntes tűzoltókat segítő riasztórendszer, 
internetes jelnyelvoktatási program, hátrányos helyzetű gyermekeknek készített online oktató társasjáték, vagy éppen 
akadálymentesített digitális vizsgáztató felület is volt a díjazottak között.

Civil szervezetek kaptak forrást a digitalizációra

Tizedszer osztották ki 
az InnoMax díjakat

Marton László, az Invitech vállalati értékesítési vezérigazgató-helyettese



– Kórházakat, egészségügyi intézményeket, illet-
ve nehéz helyzetbe került családokat élelmiszer- 
és pénzadománnyal, tisztítószerekkel is támogat-
nak a COOP Üzletlánc tagvállalkozásai, melyek 
a helyi közösség tagjaként felelősséget éreznek 
az iránt, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék 
a környezetüket a mostani veszélyhelyzetben is. 
Az ország 1500 településén működő 2300 üzlet 
vezetői egyéb módon is igyekeznek, kivenni a 
részüket a leginkább rászorulók és veszélyezte-
tettek támogatásából – mondta Pekó László. 
– Az egyes tagvállalatok a helyi sajátosságokhoz 
igazodva nyújtanak segítséget: van, ahol a nagy 
tételben vásárló önkormányzatokat az engedmé-
nyes áron túl a termékek kiszállításában, akár 
optimális logisztikai megoldásokkal segítik, a 
mások számára bevásárló önkénteseknek, civil 
szervezeteknek pedig a leadott rendelést összeál-
lítják, és a pénztáraknál soron kívül fizethetnek, 
vagy például az egri kutyamenhelyet 3,6 tonna 
száraz kutyaeledellel segítette a COOP helyi vál-
lalata.

Az üzletlánc dolgozóinak megfeszített 
munkáját is honorálja, tagvállalatonként 
eltérő megoldásokat alkalmazva: egyes 
cégeknél vásárlási utalvánnyal, van, ahol 
pénzjutalommal egészítették ki a fizetést, de 
vészhelyzeti pótlékot, illetve az otthonról 
dolgozók számára internet használati pót-
lékot is bevezettek. Ahol erre van mód, ott 
rendkívüli támogatást is igénybe vehetnek 
a dolgozók.

Az üzletek munkatársai és a vásárlók biz-
tonságát is szem előtt tartja a COOP: szinte 
folyamatosan fertőtlenítik a helyiségeket, a 
kosarakat, kocsikat, a pénztári rakodósza-
lagot, a terminál gombjait, a hűtők fogan-
tyúit, korlátozzák sok helyen az üzletekben 
egyszerre tartózkodók számát, és felülvizs-
gálták a nyitvatartási időket. Emellett több 
üzletben a pénztárakat plexiparavánokkal 
látták el, van, ahol plexipajzsot kaptak a 
pénztárosok.

Megfelelnek a hatósági előírásoknak, köte-
lező protokollnak, és a betartandó szabá-
lyokra a vásárlók figyelmét is felhívják. A 
dolgozóknak a maszk, a védőkesztyű és a 
fertőtlenítőszerek mellett kézkrémet, van, 
ahol több hónapra elegendő vitamintablet-
tát is biztosítanak, hogy bírják részben a 
megnövekedett kereslet, részben pedig a vé-
dőfelszerelések viselése miatt a szokásosnál 
fizikailag is megterhelőbb munkavégzést.

A rendkívüli helyzet a COOP gazdálkodása 
számára is kihívást jelent. A március máso-
dik felében tapasztalt vásárlási láz mostan-
ra alábbhagyott, sőt, a húsvét előtti felkészü-
lés forgalma már elmaradt a szokásostól, 
ami azóta is jellemzően a bázishoz közelít. 
Ugyan nagyobb kosárértékkel, de kevesebb 
a vásárlás, és a vásárlóerőben is csökkenés 
prognosztizálható, ebből is látszik, hogy a 
jövőre vonatkozó előjelek nem túl biztatóak.
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A veszélyhelyzet és a hatósági korlátozások ellenére zavartalanul biztosítja 1500 település – főként kistelepülés - élel-
miszerellátását a COOP Üzletlánc 2300 üzlete. A cégcsoport a gazdasági nehézségek közepette is szem előtt tartja, hogy 
polcain elsősorban magyar élelmiszerek várják a vásárlókat, dolgozói megfeszített munkáját pedig többféle módon ho-
norálja – tudtuk meg Pekó Lászlótól, a CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának elnökétől.

A vásárlók és a dolgozók is számíthatnak a Coop üzletláncra

A legkisebb település sem maradt 
ellátatlanul



kerékpáros zarándokÚt épüL
Komárom-Esztergom megye - Megkezdődött 
a SacraVelo kerékpáros zarándokút-hálózat Ko-
márom-Esztergom megyei szakaszának kiépíté-
se, a 241 kilométeres nyomvonal 38 települést 
érint. Komárom-Esztergom megye magyar-szlovák 
együttműködéssel, Győr-Moson-Sopron, Nagy-
szombat és Pozsony megyével közösen valósítja 
meg az új turisztikai projektet.

műszaki átadás eLőtt a tuLipános ház
Tatabánya - Két évvel a beruházás megkezdése 
után lassan elkészül a város legszebb épületének 
felújítása. A Tulipános Házat 2014 őszén vásárol-
ta meg az önkormányzat, ezt követően kezdődött 
meg a műemlék épület felújításának előkészítése. 

A beruházáshoz szükséges forrást a Modern Vá-
rosok Programból teremtették elő. 

épüLhet a győr és pápa közti Út
Pápa - Kihirdették a 83-as főút Győr és Pápa 
közötti szakaszaira kiírt kivitelezői közbeszerzés 
eredményét, így megkezdődhetnek a kivitelezési 
munkálatok. Az összesen mintegy 36 kilométer 
hosszú szakaszt a Duna Aszfalt és a Soltút valósítja 
meg, ezen kívül egy repülőtéri bekötőút és számos 
külön szintű csomópont is épül a beruházásban. A 
két város közti gyorsforgalmi útkapcsolat együtte-
sen több mint 90 milliárd forintból készül majd el.
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– A legfontosabbnak azt tartjuk, hogy mű-
ködési területünkön, ebben a helyzetben a 
legkisebb hely sem maradt, és marad ellátat-
lanul, annak ellenére, hogy ezeken a kistele-
püléseken a boltok fenntartása eredményes-
ség tekintetében sok helyen elérte a kritikus, 
illetve veszteséges szintet – fogalmazott a 
CO-OP Hungary Zrt. igazgatóságának 
elnöke.

A járvány azonnal érezhető gazdasági 
hatásai közül kiemelkedik a termékek 
beszerzési árában, illetve a higiéniai 
védőeszközök esetében tapasztalt je-
lentős drágulás, valamint az, hogy az 
idegenforgalomban erős területeken és 
a közlekedési csomópontok vonzáskör-
zetében jelentős forgalomcsökkenést 
voltak kénytelenek elszenvedni a bol-
tok. Ezzel párhuzamosan a vásárlók a 
lakóhelyükhöz közeli üzletekhez tértek 
vissza.

A veszélyeztetett korban lévők segít-
ségére kidolgozott idősáv-korlátozás 
ugyanakkor befolyásolja az üzletek 
működését. A 9-12 óra közötti forgalom 
elemzéséből látszik, hogy az utolsó órá-
ban alig van vásárló, a délelőtti órák-
ban összességében pedig akár felére is 
visszaesett az árbevétel, amit a délután 
tapasztalt növekedés nem minden eset-
ben tud kompenzálni. A korlátozás kü-
lönösen hétvégén okoz gondot, főként 
azokon a településeken, ahol a bolt ele-
ve délig tartana nyitva, itt az üzletek a 
zárási idő kitolására kényszerültek, ami 
jelentős többletköltséggel jár.

– Egyetértünk a szándékkal, de mára általá-
nos tapasztalat, hogy érdemes lenne szűkí-
teni, 10-12, vagy 11-13 óra közötti idősávba 
tenni a 65 év felettiek számára biztosított 
időt, különösen, hogy mára a gyakorlat 
azt mutatja, működik az ellátásukat segítő 
családi, az egyedül élőknél pedig az önkor-
mányzati- és önkéntes segítő rendszer is – 
fejezte ki véleményét Pekó László.
 
– A COOP ebben a helyzetben is fontosnak 
tartja, hogy termékeit elsősorban magyar 
forrásból szerezze be. A hálózat élelmiszer-

kereskedelmére mindig is jellemző volt az, 
hogy a kereskedelmi márkák esetében több 
mint 80%-ot, a COOP saját márkás család-
jánál 90%-ot meghaladóan itthon előállított 
termékeket találhatnak a vevők a polcokon. 
Csoportunk törekszik arra, hogy a húster-
mékeket is csak magyar termelőktől szerez-
ze be. A helyi termelőtől származó zöldsé-
gek-gyümölcsök forgalmazásának pedig 
egy további előnye is: a vásárlók tartanak a 
csomagolás nélkül forgalmazott terméktől, 
ezért a megbízható forrás szerepe most fel-
értékelődött.

A kiszámíthatatlan helyzet miatt a 
COOP tagvállalatai a nem napi kiadá-
sok korlátozására kényszerültek, az új, 
nagyobb beruházásokról általánosság-
ban a veszélyhelyzet után születhet-
nek döntések. A már folyamatban levő 
felújítási programok azonban jórészt 
folytatódnak, március, április, május 
hónapban is átadásra kerültek vagy 
kerülnek felújított boltok – például Szé-
kesfehérváron, Városföldön, Putnokon, 
Ózdon, Miskolcon, Tibordarócon –, 
illetve most fejeződik be egy frissáru 
logisztikai fejlesztés is. Vannak olyan 
beruházások, amelyek – bár a szakem-
berhiány miatt bizonytalan ütemezés-
sel – folytatódnak, például Egerben, 
Szolnokon, Pest és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében is tervben van teljes 
üzletfelújítás, vagy új bolt építése.

– Bátran állíthatom, hogy hősként állnak 
helyt, amit magam és a COOP Igazgatósági 
Testülete nevében most is szeretnék meg-
köszönni. De köszönet illeti a vásárlóinkat 
is empatikus, együttműködő magatartásu-
kért. Ígéretet teszünk arra is, hogy hosszabb 
távon igyekszünk minden munkahelyet 
megtartani. Ehhez természetesen szükség 
van munkatársaink együttgondolkozására, 
lojalitására, de ezzel eddig sem volt prob-
léma - mondott köszönetet Pekó László 
a COOP Üzletlánc dolgozóinak, akik a 
rendkívüli helyzetben a veszélyeztetés 
ellenére is érzik felelősségüket a 2300 
üzletbe naponta betérő másfél millió 
vevő ellátásáért.

horváth
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– Mikor érzékelték a bajt, a koronavírus-jár-
ványt, és hogyan kezelték azt?
– Az elején hatalmas volt az ijedtség, mert a vi-
lág számos pontján vannak gyáraink, így ha-
mar eljutottak hozzánk a vírusveszélyről szóló 
hírek. Első kézből szerezhettünk tapasztalato-
kat a gyárainkból, láttuk mi történik Dél-Ko-
reában, és a riadalom még nagyobb lett, ami-
kor a fertőzés Európába, Spanyolországba is 
eljutott. Akkor már tudtuk, hogy ez a járvány 
minket is el fog érni, ezért megpróbáltunk 
a bajnak elébe menni. Átvettünk minden jó 
gyakorlatot, tapasztalatot, így amikor idehaza 
március elején bejelentették az első korlátozó 
intézkedéseket, mi már jó ideje használtuk a 
szájmaszkokat, a kézfertőtlenítést és a helyisé-
geink extra fertőtlenítését. Felkészültünk te-
hát a veszélyre. Ugyanakkor azt is láttuk, hogy 
azokban az államokban, ahol a kormányok 
nem hoztak drasztikus korlátozó intézkedése-
ket, és nem állították le a termelést, gyakorla-
tilag ugyanúgy tudtunk termelni, mint ideha-
za, nem merültek fel járványügyi problémák. 

Koreában például folyamatos volt a termelés, 
Spanyolországban egy időre le kellett állnunk, 
de ma már ott is újraindítottuk a gyárat.
– Számunkra megnyugtató volt mindaz, 
ahogy a magyar kormány kezelte a helyzetet, 
felkészülten, okosan vezényelték le ezt a ví-
rusbetörést, mert a szó szoros értelmében, a 
jogszabályi értelmezés szerint járványról iga-
zából nem is beszélhetünk idehaza, hiszen a 
számok nem érték el az előírásnak megfelelő 
mennyiségeket. A hazai védelem mégis idő-
ben és jól történt, amit a fertőzésszámok hűen 
visszatükröznek.

– A piacaikon sem éreztek negatív hatásokat?
– Zömében hosszú távú szerződéseink van-
nak, de a projekt jellegű munkáinknál sem 
érzékeltünk változást. Az élet nálunk ugyan-
úgy ment tovább, mint máskor, hál’ Istennek 
egyetlen dolgozónk és a családjuk sem érintett 
a koronavírus-fertőzésben. A teljes kapacitá-
sainkat kihasználva, a terveinknek megfelelő-
en termelünk.

– Ami változott, az leginkább a lakossági, il-
letve az olyan közületi üzletágainkat érintette, 
ahol a megnövekedett home office miatt kény-
telenek voltak átszervezni a különféle karban-
tartási feladataikat. Például az áramszolgálta-
tóknál, vagy a telekommunikációs cégeknél 
ezeket elhalasztották. Helyettük azonban az 
új beruházásokra tették a hangsúlyt, így nem 
csökkent a termelésünk, csak mást kell előállí-
tanunk az új igényekhez igazodva. Így aztán 
– örömmel mondhatom –, még egyelőre nem 
érintett minket a vészhelyzet sem erőforrás, 
sem pedig a vevői oldalról. Tartjuk magunkat 
a terveinkhez.
– Ha a jövőbe tekintek, az év végéig biztosan 
ellátunk, legalábbis a meglévő szerződéseink 
erre biztató jeleket mutatnak. Persze változá-
sok mindig vannak, például a most bejelen-
tett BMW gyár építése csúszik egy évet, és mi 
ebben érintettek vagyunk, de jól látszik, hogy 
nem megszűnik, eltűnik a munka, hanem csu-
pán tolódik, az időpontja áthelyeződik.
– Ez is igazolja, hogy a pandémia okozta hely-

Az építőipar, különösen az ahhoz alapanyagokat előállító betongyártás piaci helyzete, a termelést érintő változásai mindig 
jó előrejelzői a bajnak, hiszen, ha ezek az ágazatok jól prosperálnak, az reményt adhat a többieknek is a boldogulásra. 
Éppen ezért voltunk kíváncsiak arra, hogy hogyan élték meg a koronavírus-járványt a Lábatlani Vasbetonipari Zrt.-nél, 
akik cégcsoport szinten nem csak a hazai, de a világpiacon is jelen vannak. Galler Károly vezérigazgatót kérdeztük.

A koronavírus-járvány és hatásai elkerülték a Lábatlani Vasbetonipari Zrt.-t

Láttuk mi vár ránk, 
ha nem vigyázunk

Galler Károly



23

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

energiahatékonyság
Komárom-Esztergom megye – Energiahaté-
konysági díjban részesültek a következő önkor-
mányzatok: Energiatudatos önkormányzat: Tata, 

Vértesszőlős. Energia hatékony önkormányzat: 
Csolnok, Dad,  Kisbér, Környe, Leányvár, Tát.  A 
díjazottainknak ezúton is gratulálunk!

Új óvoda épüLt
Nagysáp - Megtörtént az új háromcsoportos Nap-
sugár Óvoda műszaki átadása. A használatbavé-
teli eljárás lefolytatásáig, ami kb. másfél hónapot 
vesz igénybe, még különböző utómunkálatok, ja-

vítások történnek, pl.: udvarrendezés, járdaépítés, 
füvesítés. Az ünnepélyes szalagátvágást a nyár kö-
zepére tervezik, és július idusára, augusztus elejé-
re már az új óvodába várják a gyerekeket.

kistraktort nyErtEk
Nagyveleg - Beérett a Magyar Falu Program 
egyik gyümölcse Nagyvelegen! A falu korábbi 
polgármestere ügyesen pályázott, és nyert, így a 
már Kosárszki József vezette új testület birtokba 
vehette azt a kistraktort, ami tavasztól őszig füvet 
nyír, télen pedig jégmentesít.

zet egészen más jellegű, mint a 2008-as 
pénzügyi válság volt. Most az igények 
nem szűntek meg, a pénz nem tűnt el, 
csupán a kényszerű leállás miatt elcsúsz-
tak a megrendelések, de ezeket a legtöb-
ben pótolni tudják majd idővel.
- Talán, ami negatívnak tűnhet a piaco-
kon, hogy kicsit minden lelassult. Sok 
megrendelés áttevődött a netre, vannak, 
akik csak kiszállítással szolgáltatnak. 
Minden van, minden működik, csak picit 
több türelmet igényel. Nálunk szeren-
csére nincsenek fennakadások, az alap-
anyagaink jó pár hónapra előre biztosítva 
vannak, és sem a magyar, sem a külföldi 
oldalról nem látunk a termelést érintő 
problémákat.
– A szállítmányozás már más kérdés, ott 
volt egy nagyobb megtorpanás, Olaszor-
szág felől még ma sem problémamentes, 
de Nyugat-Európa más országaiból – Hol-
landia, Németország – már zavartalan a 
forgalom, még ha nem is olyan gyors, 
ahogyan azt korábban megszokhattuk. 
Ezzel tehát számolunk, előbb adjuk le a 
megrendeléseinket.

– Tudtak egymásnak segíteni az egyes 
egységeik a bajban?
– Valójában ilyen jellegű igény nem iga-
zán merült fel, mert ahol megállásra 
kényszerültünk, ott a vevőink is ugyan-
ebbe a helyzetbe kerültek. Egy kivétel 
volt, a német anyacégünknek tudtunk 
segíteni azzal, hogy a MOL által gyártott 
fertőtlenítőszerekből juttattunk egy na-
gyobb szállítmányt, mert ők ezt helyben 
nem tudták a megfelelő mennyiségben 
beszerezni. Más ilyen jellegű megmozdu-
lásunk azonban nem volt.

– Gondolom így a kormányzati bértá-
mogatásokra, hitelkedvezményekre sem 
tartottak igényt?
– Nem is tudnánk egy ilyen igényt alátá-
masztani, hiszen nem csökkent a forgal-
munk, és nincsenek a járványból adódó 
problémáink. Az építőipari szektort – és 
mi idetartozunk – a kormányzat igyek-
szik megerősíteni, helyzetbe hozni. Ennek 
érdekében bejelentették, hogy fenntartják 
az állami beruházásokat, megrendelé-
seket, és emellett lépéseket tesznek a 
magánszféra beruházás-ösztönzésére is. 
Tehát az építőipar áttételesen lett ezzel 
megsegítve, ami nem véletlen, hiszen az 
itt nyújtott teljesítmény a GDP megha-
tározó részét adja, így az országnak is 
érdeke az iparág működőképességének 

fenntartása.
– Mi magunk is tervezünk egy komolyabb 
beruházást, technológiai fejlesztést. A tu-
lajdonosokkal egyeztetve ezt továbbra is 
fenntartjuk, és folyamatosan dolgozunk 
ennek sikerén. Bízunk benne, hogy az 
eredeti terveknek megfelelően haladunk 
ezzel, és még az idén be tudjuk fejezni.

– Azt tartják, minden rosszban van va-
lami jó. Önök látnak előnyöket a koro-
navírus-járványban?
– Jó lenne, ha tanulnánk belőle. Én Buda-
pesten tartózkodom a legtöbbet, és most 
nem győzök betelni az élménnyel, hogy 
milyen jól lehet közlekedni, autóval ha-
ladni. Mintha minden nap vasárnap len-
ne. Nincsenek dugók, percek alatt eljutok 
a célomhoz. Sajnos tudjuk, hogy ez nem 
marad így. Az életnek mennie kell tovább, 
és az infrastrukturális háttér közben nem 
változott. Ami a jobb állapotot eredmé-
nyezte, annak helyébe nem lép semmi 
új, amitől a kedvező körülményeket fenn 
tudnánk tartani. Pedig jó lenne, ha a most 
kényszerből felvett szokásokból legalább 
néhányat a jövőben is fenn tudnánk tarta-
ni. Ha rájönnénk végre, hogy nem szük-
séges például minden esetben a szemé-
lyes jelenlét, számos munkát otthonról is 
el lehet végezni, így jelentősen kímélhet-
nénk a környezetünket, és persze magun-
kat is. Németországban a dolgozóknak 
már joguk van home office-ban dolgozni 
hetente akár több napot is, a mindenna-
pos élet részévé vált már ez a gyakorlat. 
Most mi is belekóstolhattunk mindebbe, 
és látható, hogy nem dőlt össze a világ 
ettől. Ami hasznos, és működik, azt meg 
kell tartani, és a jövőben is érdemes alkal-
mazni, járványoktól függetlenül.
– Sajnos abban is nehéz hinni, hogy az 
emberek szokásai megváltoznának a jár-
vány hatására. Fogyasztói társadalomban 
élünk, ahol mindenkinek joga van ahhoz, 
amit meg tud vásárolni. Erről önként nem 
szívesen mondunk le.
– Hogy mit hoz majd a közeljövő? Azt 
még nem tudni. Lesz-e következő hullám, 
velünk marad-e a Covid-19? Jó lenne, ha 
nem, de az biztos, hogy egy ilyen kény-
szerbezárkózás hatással van a személyes 
kapcsolatainkra, és éppen ebből adódóan 
átértékeljük azokat. Az ember társas lény. 
Az alap a család, de a kialakult helyzet 
jól példázta, hogy szükségesek a baráti, a 
társas kapcsolatok is, ezek nélkül az élet 
ugyanis jóval szegényesebb.

Cseh Teréz
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A Junior Prima Díj „Magyar Tudomány” 
kategóriájában 2007 óta, immáron tizen-
harmadik éve, évente tíz-tíz fiatal tudóst 
díjaz a Magyar Fejlesztési Bank. A díjakat 
a kutatóintézetektől beérkezett jelölések 
alapján ezúttal is egy szakmai zsűri ítél-
te oda a maximum 33 éves, és kiemelkedő 
kutatási eredményeket, komoly publikáci-
ós tevékenységet, és a legtöbb esetben már 
nemzetközi szakmai elismertséget maguk 
mögött tudó jelölteknek.
Sándor Renáta oklevelét a Szegedi Tudo-
mányegyetemen szerezte meg geográfus-
geológus szakon. Fiatal kutatói ösztöndíjas-
ként 2009 szeptemberében nyert felvételt az 
MTA TAKI Agrokémiai és Növénytáplálási 
Osztályán, Fodor Nándor témavezetésé-
vel. Egyetemi doktori (PhD) értekezését 
2015-ben védte meg a Szegedi Tudomány-
egyetemen. Kutatásait a szimulációs rend-

szermodellezés 
s z a k t e r ü l e t e n 
végzi.
Sándor Renáta 
2013 és 2014 kö-
zött Jedlik Ányos 
Ösztöndíjasként, 
2016-ban Magyar 
Állami Eötvös 
Ösztöndíjasként, 
míg 2019 és 2021 
között Bolyai 
János Kutatási 
Ösztöndíjasként 
folytatta, illetve 
folytatja kutatása-
it. 2018-ban Aka-
démiai Ifjúsági 
Díjban részesült.
vk

A Magyar Tudományos Akadémián 2019. november 28-án tartott díjátadón Dr. Lovász László, az MTA elnöke, Dr. Láng 
Géza nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár és Dr. Sipos-Tompa Levente, az 
MFB elnök-vezérigazgatója adta át a 2019. évi Junior Prima Díj „Magyar Tudomány” kategória elismeréseket tíz fiatal 
kutatónak, közöttük Dr. Sándor Renátának, az ATK Mezőgazdasági Intézet Növénytermesztési Osztály tudományos fő-
munkatársának.

A 2019. évi Junior Prima Díj

A „Magyar Tudomány” kategória 
díjazottja Dr. Sándor Renáta

Az 2019. Junior Prima Díj kitüntetettjei. Dr. Sándor Renáta elől, balról a harmadik

A kitüntetést a nemzetközi szinten 
végzett kiváló tudományos kutató-
munka támogatásáért, a fejlesztés-
ben, a műanyag-feldolgozásban és 
a gyógyszeripari csomagolóanyag-
gyártásban elért rendkívüli ered-
ményei és kimagasló innovatív, 
valamint sikeres vállalkozói tevé-
kenysége elismeréseként adomá-
nyozták.

A hagyományok szerint idén is a 
közgyűlés első napján adták volna 
át az akadémiai díjakat és elismeré-
seket, erre azonban a járványhelyzet 
miatt nem kerülhetett sor. Az MTA 
Elnökségének határozata szerint 
azonban a díjazottak nevét az Aka-
démia május 4-én – a közgyűlés ter-
vezett eredeti időpontjában – hon-
lapján közzétette.

horváth

A Magyar Tudományos Akadémia Vezetői Kollégiuma 2020-ban Wahrmann Mór-érmet adományozott dr. Karsai Bélá-
nak, a Karsai Holding Zrt. tulajdonosának és elnökének, a Bolyai János alkotói díj alapítójának.

Kitüntették a Bolyai János alkotói díj alapítóját 

Akadémiai díjat kapott dr. Karsai Béla

dr. Karsai Béla
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Nyár végére elkészülhet az új komáromi Duna-híd

Folytatódik a Komáromot Révkomárommal összekötő új Duna-híd építése, és a 
munkákat a nyár végén, az ősz elején befejezik - közölte Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető kifejtette: egyeztetett Ivan Korcok 
új szlovák külügyminiszterrel, és köszönetet mondtak egymásnak a magyar és 
a szlovák állampolgárok hazatérésében nyújtott kölcsönös támogatásért. Szlo-
vákia 89 magyart, Magyarország pedig 24 szlovák állampolgárt hozott haza a 
világ különböző pontjairól - emlékeztetett.

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

Veszprém  
A Veszprém déli elkerülő szakaszt a Litéri 
és Füredi csomópontok között 7,5 kilo-
méteren négysávossá bővítik, a lámpás 
csomópontok helyett külön szintű csomó-
pontokat alakítanak ki, a meglévő burko-
latot felújítják, korszerűsítik. A beruházás-
nak köszönhetően a Balaton és Budapest 
közötti, rendkívül forgalmas útszakaszon 
megszűnhetnek a rendszeres torlódások.

Cikkünk a 28. oldalon

Pákozd
A március 15-i Nemzeti Ünnep alkalmá-
ból köszöntötték a Katonai Emlékpark Pá-
kozd - Nemzeti Emlékhely felavatásának 
10. évfordulóját, és egyben megnyitották 
11. évadját.

Cikkünk a 30. oldalon

„Kiemelt célkitűzés, hogy a falvak és nagyvárosok közötti választás ne életminőség és életminőség, ha-
nem életstílus és életstílus közötti választássá váljon. A Magyar Falu Program zökkenőmentesen folyta-
tódik tovább, a fejlesztések nem állnak le a magyar falvak életfeltételeinek javítása, az utak rendbeho-
zatala és a kistelepüléseken élő családok érdekében.”

Gyopáros alpár
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A Magyar Falu Program a pályázatokon 
keresztül megvalósuló támogatási rend-
szerrel, a mellékúthálózat fejlesztésével és 
a "falusi CSOK" bevezetésével segíti a kiste-
lepüléseken élők életkörülményeinek folya-
matos javítását.

– Kiemelt célkitűzés, hogy a falvak és nagyvá-
rosok közötti választás ne életminőség és élet-
minőség, hanem életstílus és életstílus közötti 
választássá váljon – mondta Gyopáros Alpár, 
modern települések fejlesztéséért felelős 
kormánybiztos. – A Magyar Falu Program 
zökkenőmentesen folytatódik tovább, a fejleszté-
sek nem állnak le a magyar falvak életfeltételei-
nek javítása, az utak rendbehozatala és a kistele-
püléseken élő családok életminőségének javítása 
érdekében.

Három fő támogatási pillér
A Magyar Falu Program pályázati köre idén 
3 fő pillérre terjed ki: a szolgáltatásfejlesz-
tésre, az infrastrukturális- és eszközfejlesz-
tésre, valamint az identitástudat erősítésére. 
Az intézkedések szoros kapcsolatban állnak 
egymással, így komplexitásukban erősítik a 
kistelepülések fejlődését.
– A támogatások formája minden esetben vissza 
nem térítendő, hazai támogatás – tette hozzá 

Gyopáros Alpár. – A kedvezményezetteknek 
továbbra sem szükséges önerőt biztosítaniuk a 
támogatás igényléséhez. Az egyes pályázati al-
programok az idei évben is szakaszosan lesznek 
meghirdetve, hogy a pályázók kellőképpen fel 
tudjanak készülni a pályázati anyagokkal, emel-
lett figyelemmel kísérjük a jelenlegi veszélyhely-
zet miatt kialakult nehézségeket is.

Támogatják az egészségügyi 
fejlesztéseket

Megtudtuk: már 7 pályázatot ki is írtak, me-
lyekből március 31-én a Magyar Falu Prog-
ramban az első három már meg is nyílt.  
Elsőként a jelenlegi veszélyhelyzetben kü-
lönös jelentőségű egészségügyi szolgáltatás 
fejlesztését célzó pályázatok, források nyíl-
tak meg, melyek orvosi szolgálati lakásra, 
orvosi rendelők fejlesztésére és orvosi esz-
közök beszerzésére nyújthatja be pályázatát 
a helyi önkormányzat vagy önkormányzati 
társulás. A három alprogramra összesen 7 
milliárd forint támogatási keretösszeg áll 
rendelkezésre.

– Az egészség nem csupán a nagyvárosokban 
fontos, hanem a falvakban is, éppen ezért, aho-
gyan 2010 óta a kormány felújított minden nagy-
városi kórházat és klinikai tömböt, ugyan úgy, ez 

a program a vidéki emberek egészségének megőr-
zését szolgálja – tette hozzá a modern telepü-
lések fejlesztéséért felelős kormánybiztos.

– A Magyar Falu Program közel 1000 kistele-
pülésen járult hozzá az egészségügyi alapel-
látás fejlesztéséhez, azzal, hogy összesen 6,1 
milliárd forint értékben szereztek be korszerű 
orvosi eszközöket (például EKG-t, defibrillátort, 
lélegeztetőballont, stb.), illetve újítottak fel orvosi 
rendelőket a pályázati lehetőséggel.

Fontos a falugondnokok 
szerepe

A kormánybiztos kiemelte: az egészségügyi 
terület és az ott dolgozók mellett vidéken ko-
moly teher hárul most a falu- és tanyagond-
nokokra is, akiknek a munkáját a kormány 
teljes mértékben elismeri és megköszöni. A 
szolgálat jelentőségének elismerését mutat-
ja, hogy a kormányzat 2019-ben több mint 
1,5 millió forinttal emelte meg minden szol-
gáltatás éves költségvetési támogatási ösz-
szegét, valamint kibővítette a szolgáltatást 
indítható települések számát.

A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás bizto-
sításához hozzájárult a Magyar Falu Prog-
ram egyik pályázata, melynek kiírása idén 

Bár a koronavírus elleni védekezés alapjaiban írta át a 2020-as esztendő terveit, idén is folytatódik a Magyar Falu Prog-
ram. Gyopáros Alpár, modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos szerint ebből is látszik, hogy a kormány-
nak továbbra is kiemelt célja a falvak népességmegtartó erejének erősítése. A cél, hogy ismét vonzóvá váljanak az 5000 
lélekszám alatti települések a fiatalok, a családok és a letelepedni vágyók körében.

Sokrétű fejlesztések indulhatnak a kistelepüléseken

Folytatódik a Magyar Falu Program
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még folyamatban van. Tavaly 339 település 
vásárolhatott új, korszerű falubuszt, mely 
a falugondnoki szolgálatok által szintén 
fontos szerepet játszik most a helyi védeke-
zésben. Most ugyanis különösen elkél a fa-
lugondnoki segítség az otthon maradó idős 
polgároknak a bevásárlásban, a gyógysze-
rek kiváltásában, vagy épp a közétkeztetés 
lebonyolításában.

Megújulhatnak 
az intézmények is

– A fentieken túl, a valódi, helyi igényekre sza-
bott pályázatokon elnyert forrásoknak köszönhe-
tően számos kistelepülésen újulhat meg például 
az óvoda, vagy szépülhet meg az önkormányzat 
épülete, a faluház és egyéb közösségi terek is – 
tette hozzá Gyopáros Alpár. – Ezek nem csak 
a helyiek életminőségének javulását eredménye-
zik, hanem hozzájárulnak a helyi identitástudat 
fejlesztéséhez is. A kistelepüléseken élők kom-
fortérzetét javítja azon eszközök beszerzése is, 
amelyek a település közterületeinek karbantar-
tását segítik elő. Az önkormányzati géppark bő-
vülésével hatékonyabbá és rendszeresebbé válik 
a közterek gondozása, ezáltal jelentősen javul a 
településkép.

Felújítják a mellékutakat is
A Magyar Falu Program részeként megva-
lósuló mellékúthálózat felújításának, illetve 

fejlesztésének kiemelkedő szerepe van a 
program céljainak elérésében. A falun élő 
lakosság nagy része ingázik a lakhelye és 
a munkahelye között. A mellékúthálózatok 
állapota jelentősen befolyásolja, többek kö-
zött a munkába járás kérdését, a gyermekek 
oktatási intézménybe való eljutását, a köz-
szolgáltatásokhoz való hozzáférést, melyek 
az útfelújítási program révén jelentősen ja-
vulhatnak.

Éppen ezért a kormány az alsóbbrendű utak 
rendbetételére létrehozta a Falusi Útalapot. 
A Magyar Falu Program útfelújítási prog-
ramjával a cél, hogy az országos mellékút-
hálózaton a rendelkezésre álló forrásokból 
a lehető legnagyobb hosszon javuljon az 
utak állapota. A teljes szélességű és több 
kilométeren összefüggő rekonstrukciók 
mellett nagyfelületű burkolat-felújításokat 
is elvégeznek. Utóbbi javításokat a leromlás 
mértékéhez és kiterjedéséhez mérten szaka-
szosan, helyszínenként különböző méretű 
és mélységű beavatkozásokkal végzik el. Ez 
lehet burkolatjavítás, forgalmas csomópon-
tok előtt a nyomvályús szakaszok burkolat-
cseréje, vagy a kopóréteg cseréje.

A Falusi Útalap keretében a tavalyi évben 
országosan több mint 430 kilométernyi mel-
lékút felújítása történt meg, vagy kezdődött 
el 50 milliárd forint keretösszegben. Idén 

újabb 50 milliárd forint jut országos szin-
ten 338 kilométernyi útszakasz felújítására. 
Mindezeken túl a nagyfelületű burkolatja-
vítási programra idén 7 milliárd forint biz-
tosított. Ebből az összegből 300-400 kilomé-
ternyi mellékút újulhat meg. 2021-től pedig 
évente 10 milliárd forint támogatást ad a 
kormány, melyből éves szinten 450-600 ki-
lométernyi úthálózat állapota javulhat.

Népszerű lett a "falusi CSOK"
A "falusi CSOK" a családok lakhatási kö-
rülményeinek, életminőségének javításán 
keresztül nyújt biztonságot azoknak a fiata-
loknak, családoknak, akik falusi környezet-
ben képzelik el jövőjüket. Az adatok alapján 
elmondható, hogy a támogatás – mellyel 
lakásvásárlásra akár 10 millió forint vissza 
nem térítendő támogatás, meglévő lakás 
korszerűsítésére, felújítására pedig akár 
5 millió forintos támogatás is igényelhető 
– igen népszerű. A tavalyi évben a legna-
gyobb mértékben a három gyermekre járó 
kombinált (vásárlás és korszerűsítés) támo-
gatást vették igénybe, de idén is ez a támo-
gatási forma a legnépszerűbb. Február 29-ig 
összesen 7124 kérelmet fogadtak be a hitel-
intézetek (39,2 milliárd forint értékben) és 
5588 szerződést kötöttek meg (31,5 milliárd 
forint értékben).

Tárnay Olivér

Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos
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A Veszprém déli elkerülő szakaszt a Litéri 
és Füredi csomópontok között 7,5 kilomé-
teren négysávossá bővítik, a lámpás cso-
mópontok helyett külön szintű csomópon-
tokat alakítanak ki, a meglévő burkolatot 
felújítják, korszerűsítik. A beruházásnak 
köszönhetően a Balaton és Budapest közöt-
ti, rendkívül forgalmas útszakaszon meg-
szűnhetnek a rendszeres torlódások.
A kivitelezési munkálatok április végén 
kezdődnek meg az új Budapesti úti csomó-
pontnál, ezt Litér felől haladva a 2x2 sáv 
kiépítése és a teljes burkolat cseréje köve-
ti. Párhuzamosan megindulnak a további 
szükséges közműkiváltások, az előkészítő 
és hídépítési munkák is.
A projekt két szakaszra bontva valósul 
meg: a Litéri és a Budapesti úti csomópont 
közötti szakasz várhatóan 2021 decembe-
rére készül el, a Füredi csomópontig tartó 
folytatás kivitelezési munkái tervezetten 
2023 elejéig tartanak majd.
– A koronavírus-járvány és a veszélyhelyzeti 
intézkedések – mondta Mosóczi László – a 
védekezés első szakaszában nem okoztak jelen-
tős késedelmet a hazai közlekedésfejlesztésben. A 
munkálatok fokozott elővigyázatossági intézke-
dések mellett az elmúlt hetekben is folyamatosan 

zajlottak. A tartós fennakadásokat nemcsak az 
új szakaszok építésénél, hanem a Magyar Közút 
beruházásaiban zajló közútfelújítások esetében is 
sikerült elkerülni.
– Az innovációs tárca ennek megfelelően válto-
zatlanul úgy számol, hogy a rendkívüli körül-
mények ellenére is elkészülhet 2020-ban, többek 
között Eger gyorsforgalmi bekötése, az M4 és az 
M76 több szakasza, az M0 déli szakasz korsze-
rűsítésének első üteme és az új komáromi Duna-
híd is.

– A veszprémi déli elkerülő rég várt beruházás 
– tette hozzá Ovádi Péter, a térség ország-
gyűlési képviselője –, melynek igazán fontos 
mérföldkövéhez érkeztünk. A fejlesztés nemcsak 
a veszprémieknek fontos, hanem a térségben 
élők számára is, hiszen a város a Bakony és a 
Balaton ölelésében kiemelt központ, ahová a kör-
nyező településekről sokan járnak nap mint nap 
munkába és iskolába. A megvalósuló beruházás-
sal több tízezer ember élete válik könnyebbé és 
biztonságosabbá a mindennapokban. Köszönöm 
mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy ez a 
kiemelt fejlesztés elindulhasson.

– A déli elkerülő út bővítésével – mondta Porga 
Gyula, Veszprém polgármestere – a Vesz-

prém kelet-nyugati irányú megközelíthetősége 
tovább javul, Budapest felé pedig kiteljesedik. A 
beruházás egyszerre szolgálja a város gazdasá-
gi, turisztikai érdekeit és lakói életminőségének 
javítását, mert gyorsabban és kényelmesebben 
lehet majd elérni bennünket, ugyanakkor belső 
útjaink terhelése is csökkenhet. Régen vártunk 
már a munka folytatására, és külön öröm a szá-
munkra, hogy reményeink beváltása még egy 
világjárvány időszakában is előrehalad.

Nagy Róbert Attila, a beruházó NIF Zrt. ve-
zérigazgatója szerint a 8-as főút forgalma a 
kivitelezés ideje alatt is biztosított lesz két 
sávon, a meglévő és megépítendő Almádi 
és Füredi csomópontokban. A csomópon-
tok zárását időben eltolva, a nyári idősza-
kon kívülre ütemezik annak érdekében, 
hogy a munkálatok a lehető legkisebb mér-
tékben zavarják a térségben közlekedőket.
A fejlesztés az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium megbízásából, a NIF Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásá-
ban, hazai forrásból valósul meg. A kivite-
lezést a Strabag Építő Kft. végzi nettó 25,3 
milliárd forintért.

tárnay

A vírusválság nem írja felül a hazai közúthálózat fejlesztésével kapcsolatos terveket, és a védekezés első szakaszában 
nem okozott jelentős késedelmet a beruházások megvalósításában – mondta el Mosóczi László, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a 8-as főút Veszprém déli elkerülőjének meginduló fejlesz-
tésénél tartott munkabejáráson 2020. április 29-én.

Négy sávon közlekedhetünk majd a kibővített szakaszon

Megkezdődött a Veszprém déli 
elkerülőút bővítése



eLkészüLt a macskaLépcső
Esztergom - Befejezték a Várhegyre vezető Macs-
kalépcső felújítását, műszaki átadása megtörtént, 
azonban a városlakók és a turisták csak a korona-
vírus-járvány okozta veszélyhelyzet feloldása után 
vehetik birtokba a közkedvelt útvonalat. A 200 
fokból álló lépcsősort 2018-ben zárták le, mert 

statikai szempontból olyannyira károsodott az 
évek során, hogy életveszélyes volt a használata.

mEgújult az út
Balatonfüred-Tótvázsony - A Magyar Falu Prog-
ram keretében, hazai finanszírozásból újult meg 
a két települést összekötő út nyolc kilométeres 
szakasza. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruhá-
zásában mintegy 1 milliárd forintból megvalósuló 

projekt részeként a burkolat felújításán túl a sza-
kaszon található három hidat is felújították.

rangos ElismErést kapott a Város
Székesfehérvár - A Magyar Parasport Napja 
alkalmából megrendezett városi Lélekmozgató 
sportnapot díjazta a Magyar Paralimpiai Bizottság 
(MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- 
és Szabadidősport Szövetség (FODISZ). A két szer-
vezet döntése alapján Fehérvár a „Legkreatívabb 
MNP2020 Település” címet nyerte el.

A megyei önkormányzat által koor-
dinált Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) keretében 
több település újabb pályázatát bírálták 
el pozitívan.

Csolnok a nyertes projektjének köszön-
hetően 91 millió forintot fordíthat egy 
2 csoportos, 14 férőhelyes minibölcsőde 
kialakítására, melyre nagy igény mutat-
kozik a kisgyermekes szülők részéről a 
faluban. Az intézmény a település köz-
pontjában található, korábban gyógy-
szertárként üzemelő önkormányzati 
ingatlanon, a korábbi épület átalakítá-
sával nyithatja meg kapuit.
Pilismarót 53,7 millió forintból újíthatja 
meg orvosi rendelőjének épületét, ahol 
a község háziorvosa, az iskola-egész-
ségügyi és a védőnői szolgálat is mű-
ködik.

Máriahalom és Epöl közös pályázat ke-
retében 58,3 millió forintot nyert el az 
egészségügyi szolgáltatásai fejleszté-
sére. A támogatásból az orvosi rendelő 
Máriahalom központjában, a Polgár-
mesteri Hivatal udvari szárnyának el-
bontását követően egy új épületben kap 
helyet, Epöl pedig az ellátáshoz szüksé-
ges orvosi eszköztárát bővítheti.

– Nagy öröm, hogy ezekben a rendkívüli 
időkben jó hírekről is beszámolhatunk. A 
TOP forrásainak köszönhetően több mint 
203 millió forintot fordíthatnak megyénk 
települései olyan fejlesztésekre, melyek az itt 
élők életszínvonalát és körülményeit javít-
ják. A településeknek a projektek probléma-
mentes, mielőbbi megvalósítását kívánom 
- mondta Popovics György, a megyei 
közgyűlés elnöke.

veér

Újabb TOP-os támogatási kérelmeket bíráltak el a közelmúltban, így 
Komárom-Esztergom megyében a több mint 203 milliós csomagból Csol-
nok minibölcsőde építésbe, Pilismarót az orvosi rendelőjének felújítá-
sába, Máriahalom Epöllel közösen az egészségügyi szolgáltatásainak 
fejlesztésébe kezdhet.

Minióvoda, orvosi rendelő, egészségügyi szolgáltatások

Sikeres TOP-os 
pályázatok KEM-ben
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2010. márciusában, hóesésben, katonai tisz-
teletadással avatták fel az európai uniós 
támogatással létrehozott pákozdi Katonai 
Emlékparkot. A létesítmény feladata és cél-
ja, hogy bemutassa az 1848-ban alakult Ma-
gyar Honvédség történetét, a főbb katonai 
eseményeket, emléket állítson a hős hon-
védeknek, és hazafiasságra nevelje az ifjú-
ságot. A KEMPP az igényes kikapcsolódás 
szellemében kitűnő célpontot jelent a törté-
nelem kedvelőinek, a kalandokat keresők-
nek és a kulturális élményekre vágyóknak 
egyaránt.

Az avatás jubileumát ünneplő és a 2020-as 
évadot megnyitó esemény hagyományosan 
a székesfehérvári Halesz-parkból indult 
kegyeleti futás résztvevőinek fogadásával 

kezdődött. Dr. Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter köszöntötte a sportolókat, akik vi-
rágokat helyeztek el a Nemzeti Emlékhelyet 
jelző sztélénél, majd a Himnusz elhangzását 
Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó ta-
vaszköszöntő műsora és Petőfi Sándor: Pa-
csirta szót hallok megint című verse követte 
Csengey Márton előadásában.

Az ünnepi felszólalásokat dr. Görög István, 
a KEMPP ügyvezetője kezdte, aki feleleve-
nítette a KEMPP létrehozásának történe-
tét és az általa betöltött szerepet a magyar 
honvédelemben, a honvédelmi nevelésben. 
Mint mondta, a park az elmúlt tíz évben 
több mint félmillió látogatót fogadott, a 
vendégek fele gyerek volt, és egyre többen 
felnőttként is újra visszatérnek ide, tehát a 

létesítményt sikerült élettel megtölteni. Úgy 
fogalmazott: 
– Ha a tíz év legfontosabb tapasztalatára kérdez-
nének, akkor azt mondanám, hogy a park fenn-
tartását és fejlesztését csak támogató környe-
zetben lehet sikeresen végezni. Elmondhatjuk, 
hogy ezt a támogatást megkaptuk! A honvédség 
és a társadalom kapcsolatának talán legkézzel-
foghatóbb helye lett a KEMPP, amit a minden-
napokban folyamatosan erősítünk. Az élet is 
azt bizonyítja, hogy erre nagy szükség van! A 
szimbolikus kapcsolatot a mindennapok emberi 
kapcsolatai hitelesítik.

Dr. Görög István köszönetét fejezte ki a 
stratégiai és együttműködő partnereknek, 
a támogatóknak és az Emlékpark munka-
társainak. A felszólalás alkalmat adott arra 

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából köszöntötték a Katonai Emlékpark Pákozd - Nemzeti Emlékhely felavatásának 
10. évfordulóját, és egyben megnyitották 11. évadját. Az ünneplők akkor még nem sejtették, hogy a járvány miatt az új 
évad bizonyára igen csonkára sikeredik. Az esemény felvezetéseként hagyományosan történelmi emlékfutás indult reg-
gel Székesfehérvárról a KEMPP-ig, ahol a sportolók fogadását zenés, irodalmi műsor, ünnepi köszöntők és elismerések 
átadása követte. A rendezvényen beszédet mondott dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter és dr. Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere.

A múlt és a jelen katonái előtt hajtottak fejet

Tízéves a pákozdi Katonai Emlékpark

Tíz éve avatták a Nemzeti EmlékhelyetAz ünnepségen dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter mondott beszédet
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is, hogy aláírják a KEMPP és az Albatrosz 
Repülő Egyesület által kötött, a kadétképzés 
hatékonnyá tételét célzó együttműködési 
megállapodást.

Székesfehérvár polgármestere, dr. Cser-
Palkovics András köszöntőjében arról be-
szélt, hogy a KEMPP egy különleges hely, 
mely a katonáknak és a civileknek egyaránt 
fontos volt az elmúlt tíz évben. Hangsúlyoz-
ta a közös munka, az együttműködés és az 
áldozatvállalás fontosságát, majd hozzátet-
te: 

– Ha ma valaki eljön ide, a Katonai Emlékpark-
ba, akkor tapasztal egy csodálatos természeti 
környezetet és egy olyan helyet, amely nagyon 
komoly értékeket is ad. Ez a park valójában min-
denkié, minden generációé és emberé, aki tiszteli 
a történelmet, a hőseinket, szeretne fejet hajtani 
előttük és a ma katonaembere előtt is. A múlt és 

a jelen katonáiról is kell, hogy szóljon ez a park! 
Azokról, akik a helyőrségben szolgálnak, védik 
országunk és Európa határait, vagy éppen béke-
misszióban őrzik valahol a világban a mi szabad-
ságunkat, a mi nyugalmunkat! Ezt köti össze és 
mutatja meg a Katonai Emlékpark!

Dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter ün-
nepi beszédében köszönetét és elismerését 
fejezte ki mindazoknak, akik az elmúlt tíz 
évben a KEMPP létrehozásában és működ-
tetésében szerepet vállaltak.

– Ez a tíz év megmutatta, hogy a park egyaránt 
ad történelmi áttekintést és iránymutatást is a 
jövőre nézve. Emlékeztet az 1848/49-es esemé-
nyekre, az aradi vértanúkra, az első és a második 
világháborúra, 1956-ra és napjaink békefenntar-
tó feladataira, a ma szolgálatot teljesítőkre. Mi 
azért vagyunk, arra törekszünk, hogy rendet 
teremtsünk! Éppen ezért a Katonai Emlékpark 

tekintetében vannak álmaink, vannak terveink. 
Szeretnénk, ha a KEMPP ne csak ennek a térsé-
gek, de az egész országnak legyen az emlékpark-
ja, a hazafias-honvédelmi nevelés egyik színtere. 
Azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok a helyükön 
tudják kezelni történelem minden eseményét, és 
tudják magukévá tenni mindazt, amit az előde-
ink tettek.

Az ünnepi beszédeket a Military Girls 
együttes fellépése követte, majd miniszteri 
elismerések, a Honvédelemért Kitüntető Cí-
mek és a Katonai emlékparkért emlékérmek 
átadásával folytatódott a program Oláh 
László, a KEMPP szakmai igazgatója közre-
működésével. Az esemény a Ruff Tamás őr-
nagy, a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar 
karmestere által egy komponált Pákozdi to-
borzóval és a Szózattal zárult.

TO

Tolcsvay Béla tavaszköszöntő műsort adott

Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármester 
köszöntötte a megjelenteket
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– Hogyan fogadták a település lakói a járvány miatti 
korlátozásokat? 
– A város hétköznapjain meglátszanak a korlátozások. 
Szinte üres a korzó, számos parkoló le lett zárva. Velence 
lakói – megítélésem szerint – rendkívül fegyelmezetten 
tartják a vészhelyzeti kijárási korlátozásokat. Ez sok le-
mondással jár. A lemondáson, az áldozatvállaláson túl 
azonban örömteli pillanatokat is hozott ez az időszak. 
Ezek közül elsőként a helyi összefogás kialakulását és a 
velencei emberek felelős magatartását emelném ki. A la-
kosság és a helyi civil szervezetek nélkül az önkormány-
zat intézkedései sokkal kevesebbet érnének. Az elmúlt 
hónap azt bizonyította, hogy a bajban igenis képesek ösz-
szezárni, összefogni a velenceiek. Nemcsak arra gondo-
lok itt, hogy önkéntes tűzoltóink, polgárőreink erejükön 
felül vállalnak feladatokat, hanem arra is, hogy rengeteg, 
névvel vagy név nélkül érkező felajánlás, segítség érke-
zett a városhoz vagy a helyi egyesületekhez.

– A megbetegedések számáról van-e konkrét ismeretük? 
– Az önkormányzattal semmiféle hivatalos adatot nem 
közölnek az állami szervek, kivéve a hatósági karantén, 
amiről időnként tájékoztatást kapunk. Így nem tudni, 
hogy hány velencei illetőségű beteget kezelnek az ország-
ban. Az itt működő karantén forródrótnak köszönhetően 
egy pozitív koronavírus esetről tudunk.

– Most az enyhülés kapcsán hogyan lép a velencei ön-
kormányzat? 
– Az önkormányzat folyamatosan monitorozza az orszá-
gos eseményeket, a járványra vonatkozó adatokat, illet-
ve a vészhelyzeti szabályozásokat. Ezen adatok, illetve a 
velencei karantén forródrótra érkező hívások tükrében 
fogunk döntést hozni a korlátozások fokozatos és óvatos 
feloldásáról.

– Van-e olyan pozitív eredmény, ami a közelmúltban 
történt, és szívesen beszélne róla? 
– A város lakossága nagyon higgadtan kezeli a járvány-
helyzetet – ez mindenképp pozitívum. Külön kiemelném 
azt az együttműködést, amelynek során a gárdonyi rend-
őrkapitányság rendőrei, városunk polgárőrsége, önkéntes 
tűzoltói és a közterület-felügyelők, valamint a Velence 
Városgazdálkodási Kft. munkatársai elejét vették a töme-
ges tóparti gyülekezésnek. A lakossági összefogáson túl 
remekül helyt állnak intézményeink is. A Zöldliget Iskola 
online oktatási rendszere az általam ismert példák kö-
zül minden bizonnyal a leghatékonyabb. Az Entz Ferenc 
Szakgimnáziumban sem állt meg az élet, az oktatási tevé-
kenységen túl új élet sarjad a fóliasátrakban, a Meseliget 
Óvoda munkatársai pedig a 65 éven felüliek számára biz-
tosított szájmaszkok kihordásában segítettek.
– Folytatódnak a tóparti vízügyes pályázat munkálatai. A 
vendéglők, szálláshelyek egy része a bezárási kényszert 
kihasználva felújított, karbantartási munkákat végezte-
tett el. Visszafogottan készülünk az enyhítésre. 

Dr. Göde Andrea

Vasárnap is dolgozik Gebhard Ákos polgármester, épp a parkolási rendelet betartását ellenőrzi segítőivel. A koronavírus 
fertőzés új feladatokat hárított a városra.

Összefogás a tóparton

Felelősen Velencéért!

Gerhard Ákos polgármester

A parkolási rendelet betartatása közös ügynek számított

A velencei önkéntes tűzoltókra is lehetett számítani

Az egészségügyi intézmények, patikák fertőtlenítése



A Táti-szigetek három nagyobb és egy kisebb 
– változó – szigetből áll. A három nagyobb a 
Táti-, a Nyáras- és a Körtvélyes-sziget, a vál-
tozó pedig az úgynevezett Csitri-sziget. A 
Nyáros- és a Körtvélyes-szigetet a Sebes-ér 
választja el egymástól, illetve öleli körül a kis 
Csitri-szigetet. A szárazföldtől a Kis-Duna 
választja el valamennyi földdarabot.
A táti elkerülő út mellett elterülő terület 
egyébként 2016 óta a megyei értéktár része. 
A szigetcsoport Komárom-Esztergom megye 
egyetlen olyan, a Duna és mellékágai által 
határolt területe, amely kiemelkedő termé-
szeti értékkel bír. A szigetek soha nem voltak 
lakottak, de számtalan történelmi esemény 
„szemtanúi”.

A római limes őrtornyai közül az egyik a 
Körtvélyes-szigetnél, a másik a Nyárasd-

sziget csúcsának vonalában állt, az utóbbin 
egykor sáncot is emeltek, mely az 1595-ös tö-
rök elleni harcokhoz köthető történeti emlék. 
A török hajók támadását volt hivatott kivéde-
ni, ma már azonban csak korabeli térképeken 
látható.

A közel háromszáz hektáros területen védett 
és fokozottan védett növényfajok élnek, mint 
például a kornistárnics és a mocsári aggófű, 
és kiemelkedő természeti értékkel bírnak az 
itt található ártéri élőhely maradványok, mo-
csárrétek és puhafás ligeterdők. A szigetvilág 
érintetlensége biztosíthatja a fekete gólya, a 
rétisas, a haris és az európai hód életfeltét-
eleit.

A terület természetvédelmi kezeléséért a Du-
na-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság felelős, 

mely az elmúlt években uniós támogatásból 
480 millió forintos ráfordítással állította hely-
re a Pilisi Bioszféra Rezervátumban található 
Táti-szigetek vizes élőhelyeit.

A szigeteken az árhullámok elmaradása, il-
letve az ár gyors levonulása miatt csökkent a 
védett fajok egyedszáma és az élővilág sok-
színűsége. Az élőhelyek helyreállítása során 
mederkotrással juttattak vizet a szigetek közé, 
illetve zsilippel szabályozták a vízjárást.

Az egyik szigeten mesterséges tavat alakítot-
tak ki a halak és a kétéltűek zavartalan sza-
porodása érdekében, valamint megkezdték 
az idegenhonos, agresszíven terjedő fafajok 
vegyszermentes irtását, helyükre őshonos 
növényeket telepítettek.

veér

Az Agrárminisztérium természetvédelmi területté nyilvánította a Duna Táti-szigeteinek közel háromszáz hektáros térsé-
gét - közölte a magyar állami természetvédelem hivatalos honlapja. Tájékoztatásuk szerint az egykori folyó menti vizes 
és víz közeli élőhelyek maradványainak védelmével megőrizhetők a kiemelkedő természeti értékekkel rendelkező ártéri 
élőhely-maradványok, mocsárrétek és puhafás ligeterdők.

Biztonságban a védett állatok és az őshonos növények

Természetvédelmi terület lett 
a Táti-szigetcsoport
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A Pápán, a Külső-Várkertbe tervezett futó-
kör bekerülési költsége 92 millió forint, így 
ennek feléhez jutott hozzá az önkormány-
zat. A múlt évben elnyert projekt előkészí-
tése megtörtént, a tervek alapján a nyomvo-
nal növényektől való megtisztítását a Mező 
erdésztanulói elvégezték, most pedig már a 
gumiborítású fotópálya építése is zajlik.
Rádi Róbert, a projekteket koordináló Pá-
pai Városfejlesztő Társaság Kft. ügyvezetője 
arról tájékoztatott, hogy átadták a munkate-
rületet a közbeszerzési eljáráson nyertes ki-
vitelezőnek, aki meg is kezdte az építkezést 
a területen. Mint mondta, a pálya nyom-
vonalának kitűzését meg kellett ismételni, 
mert valakik megrongálták, eltüntették a 
jelzéseket és a területre lerakott illegális 
hulladékot is el kellett szállíttatni.
– A tükör előkészítésével kezdődött a munka, a 
nyomvonalból kiemelték a földet, eltávolították 
a fák gyökereit, hogy azok később ne rongálják 
meg a pálya szerkezetét, majd megindult a sze-
gélyépítés - ismertette az ügyvezető az eddigi 

munkafolyamatokat.
A szegélyezés eddig körülbelül 150 méteren 
készült el, az építők folyamatosan halad-
nak a munkával. Hamarosan megkezdik 
a geotextil elhelyezését a már szegélyezett 
szakaszra, ezt követően különböző méretű 
zúzalékkal töltik fel a pálya nyomvonalát, 
amire aztán egy aszfaltréteget húznak, a 
futópálya felső rétege pedig gumiborítású 
lesz. A pálya teljes hossza 1030 méter, mely 
napsütötte réten és fákkal árnyékolt terü-
leten halad majd végig. A kivitelezői szer-
ződés szerint a pályának május végére kell 
elkészülnie.
A munkaterület bejáráson dr. Áldozó Ta-
más polgármester emlékeztetett, nagyon jó 
esélyekkel indultak a pályázaton, hiszen a 
környékbeli városokhoz képest Pápán van a 
legnagyobb belterületi zöldövezet, a kiírás 
szerint pedig ezt kellett tudni biztosítania a 
pályázónak.
– Egészen új színfoltja lesz ez a szabadidősport-
nak, hiszen most, akik futni szeretnének, azok 

a város csendesebb utcáit választhatják. Sokan 
vannak, akik esténként az utcákon futnak, az 
Acsády pályán nagyon rossz minőségű salakon 
tudnak futni, a várkerti futókörön pedig teljesen 
vegyes talaj található. Itt egy homogén gumifelü-
let borítja majd a pályát, ami kíméli az ízületeket, 
tehát egészségesebb a sportolók számára. Biztos 
vagyok abban, sokan fogják majd ezt választani, 
ha elkészül – fogalmazott a városvezető.
A készülő sportlétesítmény rendben tar-
tását és a rongálóktól, szemetelőktől való 
megóvását is tervezi már a városvezetés, 
hiszen nemcsak a kitűzés jelzéseinek eltün-
tetése jelentett problémát az elmúlt időszak-
ban, hanem az illegális szemétlerakás is. A 
polgármester arról szólt, hogy a futópálya 
a Külső-Várkertbe tervezett Zöld Város II. 
projekthez kapcsolódik, ennek megvalósí-
tása pedig egy kamerarendszer telepítését 
is tartalmazza, így bízik abban, hogy a fo-
lyamatos jelenléttel ezt a területet is konszo-
lidálni tudják.

Forrás: papa-ma.hu

A közelmúltban megkezdődött Pápa város egy újabb sportlétesítményének építése. Mint arról korábban hírt adtunk, az 
önkormányzat sikeresen pályázott a Nemzeti Futópályaépítési Programban, így forrást nyert egy több mint egy kilométe-
res, természeti környezetben megépülő futópálya építésére. A pályázati kiírás szerint a beruházási költség 50 százalékát 
biztosítja a program, a költségek másik felét pedig a városnak kell állnia.

Modern technológiával épül az egy kilométeres futópálya Pápán

Megkezdődött a kivitelezés 
a Külső-Várkertben

Gőzerővel zajlik a munka

Dr. Áldozó Tamás és Rádi Róbert a tervrajzot tanulmányozza

Alakul a futópálya nyomvonala



Új BöLcsőde épüLhet
Szárliget - Az elmúlt évek során jelentősen növe-
kedett Szárligeten a kisgyermeket nevelő családok 
száma, a legkisebb gyermekek intézményes ellátá-
sának a feltételei viszont eddig nem voltak bizto-
sítva. Ezért született meg az elhatározás, hogy egy 

14 fős minibölcsőde építésével biztosítottá váljon 
a kisgyermekek nappali elhelyezése. A beruházást 
a Területi Operatív Program (EU és hazai források-
ból) támogatja.

Elkészült a kErékpárút
Környe - A Széchenyi 2020 program keretében 
240 millió forint európai uniós, vissza nem téríten-
dő támogatás segítségével elkészült a kerékpárút, 
mely Környe és Vértessomló belterületi részeit köti 

össze – a fejlesztés megkönnyíti a munkavállalók 
közlekedését, és újabb települést kapcsol be az Ál-
tal-ért menti kerékpárútra, valamint a térség von-
zerejét és élhetőségét is jelentősen növeli.

Letették a tanuszoda aLapkövét
Várpalota - Szabó Tünde sportért felelős állam-
titkár, Kontrát Károly országgyűlési képviselő, 
Wladár Sándor a Magyar Úszó Szövetség elnöke, 
olimpiai bajnok és Darnyi Tamás olimpiai bajnok 
közreműködésével ünnepélyesen elhelyezték a 
Csik Ferenc Parkban a Várpalotai Tanuszoda alap-
kövét.
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A TOP-1.3.1-16-FE1-2017-00001 azono-
sító számú, "Közlekedésfejlesztés Fejér 
megyében II." elnevezésű projektet a 
Társaság 3,148 milliárd forint európai 
uniós vissza nem térítendő támogatás-
ból valósítja meg. A projekt keretében 
14,59 kilométeren újul meg az 6219-es 
jelű út. A projekthez kapcsolódóan a 
közbeszerzési eljárás során kiválasz-
tott kivitelezőnek a beruházó Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. a munkaterületet 
átadta, a fejlesztés előreláthatóan 180 
napot vesz majd igénybe.

A Dunaújváros-Sárbogárd összekötő út 
10+587 és 25+179 kilométer szelvények 
közötti szakasza a mezőfalvai körforga-
lomtól indul és az út végéig tart, mely 
Sárbogárdon a 63-as főútnál található. 
A felújítással érintett szakasz közvetle-
nül csatlakozik a már 2018-ban felújított 
Nagyvenyim - Mezőfalva közötti sza-
kaszhoz.

A felújítás során a kivitelező az elhasz-
nálódott kopóréteg lemarása és a loká-
lis hibák kijavítása után teljes felületen 
új kötőréteget és kopóréteget épít. A 
vízelvezető rendszer is megújul, kitisz-
títják az árkokat és átereszeket, az új 
burkolat mellé új padka is készül. Az 
elhasználódott KRESZ táblák cseréje 
mellett a szükséges helyeken új táblá-

kat helyeznek ki, tartós burkolati jeleket 
festenek. A Mezőfalva határában épülő 
terelősziget, valamint a 17+325-18+025 
kilométerszelvények között épülő ív-
korrekciók, a jelenlegi kis sugarú ívek 
biztonságosabb haladást lehetővé tevő 
nagyobb sugárral és új pályaszerkezet-
tel épülnek át.

A beruházások megvalósulását köve-
tően nő a forgalombiztonság, nagymér-
tékben javul az út szolgáltatási színvo-
nala és az utazási időben is rövidülés 
lesz tapasztalható. A Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. bízik abban, hogy a 
gondozásában megújuló országos köz-
út minden közlekedő megelégedésére 
szolgál majd, a térségben pedig betölti 
a neki szánt szerepet, biztosítva ezzel 
a térségi központok, óvodák, iskolák, 
munkahelyek, intézmények gyorsabb, 
biztonságosabb és kényelmesebb eléré-
sét.

A Terület- és Településfejlesztési Ope-
ratív Program keretében országosan 
2018-ban több mint 526 kilométernyi 4 
és 5 számjegyű mellékút felújítása in-
dult el. Ebből Fejér megyében több mint 
54,6 kilométernyi út felújítása valósul-
hat majd meg európai uniós forrásból.

TO

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2018-ban a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretein belül országosan több mint 526 kilomé-
ternyi út teljes körű felújítását indította el. A program egyik elemeként 
Fejér megyében az 6219-es jelű út 14,59 kilométeres szakaszához kap-
csolódóan a kivitelezési munkák folyamatban vannak.

Tükörsima aszfalton közlekedhetünk

Megújul a Dunaújváros 
és Sárbogárd közti út



– Szinte kihaltak voltak egy hónapig a te-
lepülések utcái…
– Be kellett zárni az iskolákat, óvodákat. 
Az agárdi ügyeletes óvódában 4, mostaná-
ban 8-9 fő volt a létszám. Az agárdi gyere-
kek étkeztetését előre csomagolt ételekkel 
oldottuk meg. Járási ügyeletes iskolaként a 
Chernel működött. A játszótereket, a Katlan 
sportcentrumot nem használhatta senki. 
A hivatali személyzet home office módban 
dolgozott, ügyfélszolgálat helyett elektroni-
kus ügyintézésre tértünk át, s kitettünk egy 
postaládát is az épület elé. A gyógyfürdőnk 
sem üzemelt.

– Egy csomó új feladatot kellett megolda-
niuk. 
– A polgárőrség, rendőrség, egyházak, civil 
szervezetek aktivistáival fogtunk össze, az 
idősek ellátása érdekében kiemelten a FÓ-
KUSZ családsegítővel dolgoztunk. Nagy 
vihart kavart a nyaralótulajdonosok idejö-
vetele. Többen külföldről hazatérve döntöt-
tek úgy, hogy itt töltik a karantén-időt. Így 
aztán a 4-5 főtől majdnem 40-ig eljutottunk. 
A Bóné patika egyik alkalmazottja is elkap-
ta a fertőzést, így mindenkit ellenőriztek, s 
két hét után lehetett újra nyitni. A pestiek 
megértették a felhívásainkat, csak szórvá-
nyosan – inkább horgászni – érkeztek ide. 

A szörfösök jöhettek sportolni, de a parti sé-
tálgatás sajnos nem számít ilyen tevékeny-
ségnek – ezt nehezebben fogadták el az itt 
lakók. A rendőrség az ellenőrzések során 
inkább figyelmeztetett. Súlyosabban szá-
mított, hogy kutyatulajdonosok csoportba 
verődve játszottak együtt, s rendőri eljárás 
követte a kismotorosok randalírozását is. A 
szervezet egyébként messzemenően part-
ner volt a központi és a helyi rendeletek be-
tartatásában.

– Hogyan tovább a szigor enyhülése után? 
Mi fog változni? 
– Az emberek életét, munkáját, a termelést 
el kell indítani. Időt nyertünk, az egész-
ségügy felkészült, az a kérdés, tudunk-e 
fegyelmezettek maradni, tudunk-e figyelni 
az idősek óvására, elkülönítésére. A közmű-
velődési intézmények, sportlétesítmények, 
játszóterek fokozatosan fognak újra működ-
ni. Pünkösdkor az Agárdi Gyógyfürdő és 
több szálloda, strand nyitást tervez. Csak a 
strandok bérleti díjának hiánya mínusz 50 
milliót jelent. Egy jó és biztonsági intézke-
déseket betartó szezon még kiegyenlítődést 
hozhat mindhárom területnek – legalább 
az ott dolgozók bérét kitermelve. 29 fő vesz 
részt az országos víruskutatásban, ennek 
eredményét nagyon várjuk.

– Minden rosszban van valami jó. Milyen 
pozitívumokról lehet Gárdonyban beszél-
ni? 
– Szép emberi kapcsolatok, segítségnyújtá-
sok, gesztusok születtek, önkéntes felaján-
lások érkeztek. A családok megerősödtek. 
Folytattuk egyéni, on-line változatban a 
Gárdonyi 10 próbát, s kb. 70-en velünk spor-
toltak.

– Az elmaradt idegenforgalmi adók, bevé-
telek kiesése, elvonások hogyan hatnak a 
város gazdasági helyzetére? 
– A vészhelyzet anyagi egyenlegét még 
senki sem tudja megbecsülni. De az el-
képzelhetetlen számunkra, hogy Gárdony 
fizetésképtelen legyen! A saját cégeinkért 
jót kell állni. A megkezdett fejlesztéseket, a 
pályázati források felhasználását végig me-
nedzseltük, közbeszerzésig vittük. 4 nagy 
járdaépítésen vagyunk túl 35-40 milliós ér-
tékben. Megújul a katolikus templom előtti 
tér. Épül az iskolai étkező és szociális blokk, 
6 szociális bérlakás, belülről kész a Katlan. 
A város kft.-inek új helyét nyár elején adjuk 
át az agárdi ipartelepen. Zajlik a strandok 
felújítása, a partfal rekonstrukció, folyamat-
ban van a geotermikus hőerőmű pályáza-
tunk. 

Dr. Göde Andrea

Március 17-től új rendeletek születtek az országos korlátozásokkal párhuzamosan Gárdonyban is. Most megint változott 
a helyzet, hogy éli meg mindezt a város, s polgármestere, Tóth István?

„Az a kérdés, tudunk-e fegyelmezettek maradni?”

Gárdony koronán innen, s túl
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Épül az új ebédlő és szociális blokk, mögötte bérlakások Távolságtartás, maszk a járvány idején



10 éve áLom voLt, ma vaLóság
Bábolna - Átadták azt a metángáz-leválasztó 
létesítményt, amely részben a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Programnak köszönhetően, 
részben önkormányzati forrásból valósult meg. 
Az épületben a vízből leválasztják a metánt, amit 
elektromos energiává és hőenergiává alakítanak. 

Ez biztosítja majd a sportcsarnok, a főzőkonyha és 
a fürdő energiaellátását.

sajtónap 2020
Tata – A koronavírus járvány meghozott korlátozá-
sok előtti utolsó pillanatban, március 13-án került 
sor a hagyományos Sajtónapi megemlékezésre 
a Pikant Étteremben. Michl József polgármes-
ter látta vendégül, és köszöntötte a megyei sajtó 

képviselőit, majd a szerkesztőségek (képünkön a 
Regio Regia) munkatársaival külön-külön is elbe-
szélgetett.

a „tataBányai varázsLó” tiszteLetére
Tatabánya – Rotterdam - Kiprich József re-
mek rotterdami pályafutásának emlékére az FSV 
De Feijenoorder, a Feyenoord 1931-ben alapított, 
Hollandia legnagyobb szurkolói egyesülete a bú-
csúmeccse 25. évfordulójára egy 40 oldalas kü-
lönszámot adott ki, melyben a klublegendaként 
tisztelt Kipu játékostársai, volt edzője, szakírók 
vallanak a magyar középcsatárról.

A 1105-ös út a Gyermely és Bajna kö-
zötti szakaszon újulhat meg. A kötő-
réteg lokális javítását a kivitelező már 
elvégezte, ezután rázópadka építés 
és a teljes szakaszon kopóréteg építés 
következik. Dr. Völner Pál, a térség 
országgyűlési képviselője, az Igazság-
ügyi Minisztérium parlamenti állam-
titkára az útfelújítással kapcsolatban az 
alábbiakat nyilatkozta:

– A térségben élők és közlekedők számára 
kiemelt fontosságú fejlesztésről van szó, 
melyet korábban mind a lakók, mind a pol-
gármesterek kértek. Nem csak a bajnai Ug-
rató-patak híd felújítására és a kopóréteg 
cseréjére kerül sor, hanem ívkorrekcióra is, 
ezáltal biztonságosabbá téve a közlekedést 
ezen az útszakaszon. Fontos kiemelni, hogy 
az útfelújításoknak a térségben még koránt 
sincs vége, hiszen a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Program forrásainak 
köszönhetően Bajna belterületi útjainak 
felújítása is megvalósul a közeljövőben. A 
burkolat, a padka és a híd megújulását kö-
vetően a szakemberek új forgalomtechnikai 
elemeket is kihelyeznek és új burkolati jele-
ket festenek fel.

További két veszélyes alsóbbrendű út 
felújítására is sor kerül Komárom-Esz-
tergom megyében. Az egyik a 1106-os 
számú Dorog-Úny-Tinnye összekötő út 
csolnoki, a másik pedig a 1125-ös szá-
mú Nyergesújfalu-Bajna összekötő út 
Bajót és Bajna közti szakasza.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a forga-
lomkorlátozással érintett szakaszokon 
a sebességkorlátozás betartására, és fo-
kozott óvatosságra inti a közlekedőket. 
Továbbá a társaság arra kér mindenkit, 
hogy még indulás előtt tájékozódjanak 
a korlátozáshoz kapcsolódó aktuális 
forgalmi helyzetről, lehetséges kerü-
lőútvonalakról a társaság Útinform 
szolgálatánál (+36-1-336-2400), illetve a 
www.utinform.hu weboldalon, de ér-
demes navigációs, közösségi autós al-
kalmazást is használniuk, hogy az op-
timális útvonalukat megtervezhessék. 
A korlátozással járó munkák idejére a 
közlekedők türelmét és megértését ké-
rik, a felújítási munkákat az ő érdekük-
ben végzik el.

TO

A Magyar Falu Program keretében, hazai finanszírozásból újul meg a 
1105-ös Zsámbék-Bajna összekötő út Gyermely és Bajna külterületi sza-
kasza 4,1 kilométer hosszan. A mintegy 560 millió forintból megvalósu-
ló beruházás része a burkolatfelújításon túl a bajnai Ugrató-patak híd 
felújítása is. A munkálatok a munkaterület térségében 40 km/órás se-
bességkorlátozás és jelzőőrös forgalomirányítás mellett zajlanak, vár-
hatóan június közepéig.

Hamarosan Bajna belterülete is sorra kerül

Felújítják a Gyermely - Bajna 
közti összekötő utat
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– A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetségének (TÖOSZ) elnöke szerint a 
bevételek kiesése miatt a nyár végére csőd 
közelbe kerülhetnek az önkormányzatok, 
különösen az öt- és húszezer lélekszám kö-
zötti kisvárosok. Mi várható Balatonfüre-
den?
– Különbséget kell tennünk az önkormány-
zatok között, hiszen nagyon boldog lennék, 
ha csak a gépjárműadó bevételek elmaradá-
sával kellene szembe néznünk. Azok az ön-
kormányzatok, amelyeknek a gazdasági ere-
je a turizmusból származik, sokkal nagyobb 
problémákkal küzdenek. Az idegenforga-
lomból élő településeket háromszoros nagy-
ságban érinti ez a válság, mint a többieket. A 
turizmusból élő kisvárosokat mindenképpen 
külön kellene kezelni Hajdúszoboszlótól, 
Gyulán át Keszthelyig, hiszen egész más és 
nagyobb problémáink vannak.
– Markánsan érint minket az idegenforgalmi 
adó és az arra eső egyforintos állami támo-
gatás elvesztése, hiszen ez közel 800 milliós 
tétel Balatonfüreden. Az év végéig az állam 
felfüggesztette az idegenforgalmi adó befi-
zetését, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell 
bevallani azt. Arra kérek minden szállásadót, 
hogy becsületesen vallja be az idegenforgal-
mi adót, mert az önkormányzatnak a beval-
lott adót az állami költségvetés megtéríti, te-
hát ebből lehetnek bevételeink.
– A strandbevételek több száz milliót hoz-

nak a városnak, egyelőre nem lehet tudni, 
ebből mennyire számíthatunk idén. A par-
kolási díjakat elvesztettük, ráadásul a fize-
tős parkolás a közlekedés szabályozását is 
szolgálja Balatonfüreden, ezért a parkolási 
díjak eltörlését a pandémia szempontjából 
kontraproduktívnak tartom. Az iparűzési 
adó csökkenése pedig nemcsak ebben az év-
ben, de jövőre is érinti majd a költségvetésün-
ket.

– Előállhat csődhelyzet?
– Balatonfüreden, ha elveszítjük a nyári sze-
zont, akkor a legrosszabb esetben 30 száza-
lékos bevételkieséssel számolhatunk, ami 
1,5 milliárd forintot jelent. Ezt nem lehet 
kigazdálkodni. A bejelentett enyhítési intéz-
kedések, a vendéglátóhelyek nyitása miatt 
kicsit ugyan optimistább vagyok, de ennek 
ellenére nagyon sok a bizonytalanság. Nem 
tudjuk, milyen intenzitással működik majd a 
balatoni turizmus, nem tudjuk mekkora lesz 
a kereslet. Amennyiben egy 50 százalékos 
nyári szezont tudunk produkálni, akkor vá-
rosunkban 600-700 milliós bevételkieséssel 
kell számolni.
– Az biztos, hogy költségvetési válság lesz 
Balatonfüreden is, de egyelőre nem tudni, 
mekkora lesz a probléma. Turisztikai nagy-
hatalomként jelentős veszteségeink vannak 
és lesznek, ráadásul nagy intézményháló-
zatot tartunk fent. A városi intézkedésekkel 

sikerült visszafogni a költségeket, ebben az 
évben 300 milliós kiadást tudunk megtakarí-
tani. Fontos szempont, hogy lehetőleg pályá-
zati forrásokat ne veszítsünk el.

– Mi lesz a sorsa a városi rendezvényeknek?
– Egy-másfél hónappal előre tudunk nézni, 
tehát jelenleg az biztos, hogy június köze-
péig minden városi rendezvény elmarad. A 
júliusi, augusztusi nagy rendezvényeinkről 
egyelőre nincs döntés, de ha a kormány ki-
tart a most bejelentett normatív szabályozása 
mellett – azaz augusztus 15-ig nem rendezhe-
tők meg az 500 főnél nagyobb programok –,  
akkor mi ehhez tartjuk majd magunkat. Ez 
több, jelentős rendezvényünket érinti, a Hal 
és Bor Ünnepet, a Borheteket, az Anna-bált és 
az Anna Fesztivált.

– Ha tehát marad a rendezvényekre vonat-
kozó augusztus 15-ig szóló korlátozás, ak-
kor ezek a programok elmaradnak?
– Igen. Kivétel a Kékszalag verseny, melyet, 
ha lesz rá mód, a Magyar Vitorlás Szövetség 
augusztus végén vagy szeptemberben meg-
rendezne. Esetleg, ha augusztus 15-től fel-
oldják a korlátozást, a Borhetek esetében el-
gondolkodhatunk egy kéthetes programon, 
de ez még nagyon messze van, és rengeteg a 
bizonytalansági tényező.

Forrás: balatonfured.hu

A koronavírus járvány miatt nagy a bizonytalanság, milyen lesz az idei balatoni turisztikai szezon, erősen kérdésesek a 
hagyományos városi rendezvények is. Egyáltalán, milyen mértékű bevételkieséssel kell számolnia az önkormányzatnak? 
Bóka Istvánt, Balatonfüred polgármestert kérdeztük.

Bóka István: Háromszorosan érint minket a válság

Füreden akár 30%-os 
bevételkieséssel is számolnak
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A helyszínen kuriózumként az idei stuttgar-
ti Kulináris Olimpián - ahol 60 nemzet közel 
2.000 versenyzője mérte össze tudását - cukrá-
szati artisztika kategóriában aranyérmet nyert 
magyar versenyzők közül hatan mutatták be 
különleges munkáikat a nagyközönségnek.

A versenyt 18 évvel ezelőtt Petrezselyem An-
talné (Venesz-díjas mestercukrász) hívta élet-
re, fő szervezője Petrezselyem Adrienn, aki az 
alapító szellemiségét viszi tovább. Az esemény 
2020-as védnökei Dr. Sölch Gellért (EMMI 
stratégiai ügyekért felelős helyettes államtit-
kár), Michl József (Tata Város Polgármestere), 
szakmai védnökei pedig Krivács András (Ma-
gyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség) és dr. 
Szerencsés László (Komárom-Esztergom Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara) voltak.

Az idei versenyen 128 versenymunkát zsűriz-
tek, ebből 51 alkotás a felnőtt kategóriában, 77 
pedig a tanulók által készült. A szakmák meg-
oszlása az előző évekhez hasonlóan alakult: 15 
szakács, 80 cukrász, 13 felszolgáló és 20 pék 
versenyzett.

Igazi sikernek látják a szervezők, hogy a kiállí-
tott munkák színvonala több kategóriában lát-

ványosan emelkedett 2020-ban, ezt az eredmé-
nyek is jól mutatják: a zsűri 60 aranyérmet (20 
felnőtt és 40 tanuló), 33 ezüstérmet, 25 bronz-
érmet és 7 oklevelet osztott ki. A zsűri az egyes 
kategóriák értékelése során arra biztatta a ver-
senyzőket, hogy fogadják meg a visszajelzé-
seket, dolgozzanak továbbra is szorgalmasan, 
hiszen egykor ők is versenyzőként kezdték.

A 128 versenyző Magyarország minden szeg-
letéből érkezett, Mosonmagyaróvártól Oros-
házáig, Kisvárdától egészen Kaposvárig, 
valamint határon túlnyúlva is képviselték a 
szakmákat.

Komárom-Esztergom megyéből 17 alkotás ver-
senyzett, ezek közül 10 arany, 1 ezüst, 4 bronz 
és 2 oklevél minősítést kapott. Az összetett baj-
nok 2020-ban Süttő Emese (Avalon Park Mis-
kolc) lett.

A legeredményesebb iskola ismét a mosonma-
gyaróvári Haller János Szakközépiskola lett, a 
második helyen a budapesti Szamos Mátyás 
Szakközépiskola, harmadik helyen pedig a bé-
késcsabai Zwack József Szakközépiskola vég-
zett.

ÁÁ

A Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetségen belül, a Tata és Környéke Regi-
onális Szervezet 18. alkalommal rendezte meg a Farsang Kupa Gasztronómiai 
Bajnokságot (szakács, cukrász, cukorvirág, felszolgáló, pék szakmákban), kiegé-
szítő szakmai és szórakoztató programokkal március 7-én Tatán, a Güntner Aréna 
Városi Sportcsarnokban. A Farsang Kupa Országos Gasztronómiai Bajnokság már 
évek óta kategóriájában Magyarország legnagyobb és legrangosabb versenye, 
az itt sikerrel szereplő versenyzők évről évre számos világversenyen is bizonyítják 
tudásukat.

Kulináris különlegességek kínálata

18. Farsang Kupa Tatán

Az eseményt dr. Szerencsés László kamarai elnök nyitotta meg

Nagy munkában a cukrászok

A pékek is remekeltek

Parádésan megterített asztalok dicsérték a felszolgálók 
munkáját

A miskolci Süttő Emese lett az összetett bajnok
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2020-ban azonban már nem lehet egyszerű 
informatikai, technológiai megoldásokban 
gondolkodni, miként azt néhány éve még 
gondoltuk. A multimédia, a mobil hálózat-
fejlesztés, a 3D-s prezentációs technikák új 
megoldásokat követelnek.
Mivel maga a téma (várostörténet) kime-
ríthetetlen, úgy döntöttünk, hogy muszáj 
egy alapos előkészítettségű, tudományos 
igényességgel készült, ugyanakkor a kö-
zösség bevonására épülő kutatásra alapoz-
ni, mely hosszú távra is működővé, tovább 
fejleszthetővé teszi a projektünket. Nagyon 
fontos eredménynek tartjuk, hogy létrejön 
egy egészen különleges, közösségi kutatás-
fejlesztési módszertan, mely best praktice-
ként is jellemezhető.
A megvalósulás helyszíneként megje-
lölt Igéző Közösségi Tér látogatószáma az 
elmúlt négy évben 21.000 főre duzzadt. 
Magunkénak tudhatunk egy 7-8 ezer fős 
törzsközönséget, akik javarészt gyermekes 
családok, és érdeklődnek Székesfehérvár 
történelme iránt. Sok apró identitást növelő 
közösségi program mutatott rá arra, hogy 
az interaktív, gyerekek és idelátogató kül-
földiek számára is érdekes, visszakereshető, 
időben nem korlátozott szolgáltatástartal-
makra is szükség lenne.
Többször átrágva különböző, ez irányú pro-
jektötletünket, végül arra az elhatározásra 
jutottunk, hogy úttörőként, innovátorként 
olyan megoldásokban gondolkodunk, ame-
lyek technikai módszereiket tekintve is 

egyedülállóak, néhány év múlva sem lesz-
nek még idejétmúltak, ezáltal Székesfehér-
vár kulturális, turisztikai vonzereje tovább 
növelhető.
Eddig még senki nem mutatott be mesélő 
házakat audiovizuális térélmények, hangzó 
utcai múzeum formájában, így hát elkezd-
tük tervezgetni, hogyan lehetne ezt megva-
lósítani. Projektvezetőnk a „kreatív város-
ok, fenntartható vidék - KRAFT" kutatási 
projektben is részt vesz, e témakörben pub-
likál, rendszeresen előadásokat tart, a terü-
let kutatója és jó ismerője, így projektünk e 
program keretében esettanulmánynak is te-
kinthető, több tudományterület képviselője 
által is szűk szakmai körben véleményezett 
elképzelés. Szakmai, tartalmi szempontból 
mindenképpen előkészítettnek mondható, 
elméleti és gyakorlati oldalról is.
A program egy közösségi – kutatás fej-
lesztésre épülő igazi társadalmi innováció, 
melynek előzményei azok a kulturális és 
közösségi innovációink, amelyek tovább 
fejlesztésért kiáltanak az okos városok, él-
ményszerző kulturális programok, több-
generációs együttműködések igényeinek 
korában.
Lényege, hogy olyan „élő utcai múzeum 
hatású”, eddig – talán a világon is - egye-
dülálló audio-vizuális térélmény fejleszté-
se, melynek segítségével a városban élők, 
betelepülők és a városba látogatók is érzé-
kelhetik a történelmi históriákat rejtő házak 
„leheletét”.

A létrejött tartalom egy létező okostelefonos 
épületfelismerő alkalmazással vehető 
igénybe, bárki számára, ingyenesen. Az al-
kalmazott módszertan minden elemében, 
moduljában kiváló városi kohézió-erősítő, 
közösségfejlesztő, önkéntes munkát in-
volváló program. A létrejövő tartalmak 
mellett kiemelendő a projekt tudományos 
eredménye is, mely egy ún. közösségi ku-
tatás-fejlesztés, mint társadalmi innováció. 
Módszertanában, a megvalósítás módjában 
pedig igazi közösségformáló programok so-
rozata, mely a székesfehérvári identitást, a 
városi összefogást, a helyi közösségek erő-
sítését szolgálja.
A projekt végrehajtása során több célcso-
portot is megszólítunk, de elsősorban is a 
Székesfehérvár történelme iránt érdeklődő 
családokat, felnőtt és gyermek közössége-
ket, Székesfehérvárra látogatókat, a techni-
kai újdonságok iránt nyitott városlakókat és 
látogatókat, szakmai és országos szakmai 
szervezeteket, nemzetközi és haza szaksaj-
tót.
A projekt a generációs távolságokat is csök-
kenti, és a megvalósítás során kiaknázza 
ezeket a sajátosságokat, Míg az idősebb ge-
neráció a belvárosi házakhoz kötődő törté-
netek kibontásában, addig a fiatalok a tech-
nikai megoldások tökéletesítésében tudnak 
majd bevonó módon bekapcsolódni a kö-
zösségi kutató-fejlesztő munkába.

Nagy Judit

A székesfehérvári Szín-Tér egyesület több, mint tíz éve foglalkozik a várostörténethez kötődő, történelmi városarculat 
alakító kutatásokkal, és erre építkező kulturális, turisztikai interpretációkkal, rendezvények, work-shopok, táborok, elő-
adások szervezésével. Ám a hagyományos eszközök mellett igény merült fel arra, hogy a virtuális térben is meg tudjuk 
mutatni legalább egy részét annak a munkának, amelyet több mint 10 éve elkezdtünk; sajnos azonban ez ideig nem volt 
megfelelő anyagi háttér erre a fejlesztő munkára. Most TOP-os forrásból végre hozzá tudunk kezdeni az álom megva-
lósításához.

Audio-vizuális térélmények, hangzó utcai múzeum

Mesélő házak Székesfehérváron
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Széchenyi-díjat kapott dr. Borhy László 
Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk, március 15-e alkalmából Szé-
chenyi-díjat adományozott dr. Borhy Lászlónak, Komárom díszpolgárának. Dr. 
Borhy László régész, ókortörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tag-
ja, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, a Bölcsészettudományi Kar Régé-
szettudományi Intézete Ókori Régészeti Tanszékének egyetemi tanára. A professzor 
kivételesen értékes tudományos pályája során a hazai és nemzetközi ókortudomány 
elismert szakértőjeként folytatott, főként az egykori római provinciák régészetével, 
illetve Pannónia történetével kapcsolatos jelentős kutatásai, valamint egyetemi ok-
tatói és vezetői tevékenysége elismeréseként kapta a díjat. Dr. Borhy László Komá-
rom - Szőny római kori elődje, az ókori Brigetio területén vezetett évtizedeken át 
ásatásokat az Ókori Régészeti Tanszék hallgatóinak aktív közreműködésével.

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

Tatabánya
30 éve jelent meg első alkalommal a 
Peron Music márkanév a tatabányai 
Company együttes kazettáján. Akkor még 
egyesületi formában, ám értéket teremtő 
csapatként indultak útnak Komárom-Esz-
tergom megyében.
 

Cikkünk a 44. oldalon

Kápolnásnyék
Szeretettel ajánljuk a Velencei-tavi könyv-
tár című könyvsorozat harmadik darab-
jaként frissen megjelent könyvet, Bányai 
Balázs frissen megjelent művét, amely a 
vészhelyzet lezárultával megvásárolható 
lesz a Halász-kastélyban.

Cikkünk az 49. oldalon

„Nagyon nagy szerencsének tartom, hogy megadta nekem a színház, hogy ezzel a témával elég mélyen 
foglalkozhassak. Bennem is valóban rengeteg kérdést vet föl, és megnyugodtam, mert nem a harci riadót 
ébreszti bennem, nem a csatára gondolok, hanem a normális párbeszédre Trianon kapcsán.”

Gáspár sándor
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Sárosi István drámája titkosítás alól felol-
dott parlamenti és diplomáciai jegyzőköny-
vek, könyvtári és levéltári dokumentumok 
felhasználásával, objektíven és sokkoló 
erővel tárják fel a trianoni tragédia külföldi 
kulcsszerepelőinek kétes szerepét, és ezzel 
párhuzamosan Magyarország évszázadok-

ra visszatekintő történelmi felelősségét is a 
tragikus végkifejlet alakulásában.

Egy bírósági tárgyalás, melyben mi lehe-
tünk az esküdtek, és dönthetünk arról, 
hogy Trianon kérdésében eljutunk-e a kö-
zös gondolkodásig. A főszerepben Gáspár 

Sándor és Seress Zoltán idézi meg a tanú-
kat, hogy végül védelmükbe vegyék a ma-
gyar nemzetet, vagy éppen vádat emeljenek 
ellene. A Trianon nem kínál konkrét meg-
oldást, nem foglal állást, de keresi az igaz-
ságot, és elindít egy úton, amit úgy hívunk, 
gondolkodás.

Óriási sikert könyvelhet el ismét a székesfehérvári Vörösmarty Színház: március 7-én a megtartották a Trianon ősbe-
mutatóját, amit vastapssal ünnepelt a közönség. A Trianon hiánypótló műként, a Párizs környéki békék 100. jubileuma 
alkalmából került színpadra.

Trianon – egy hiánypótló dokumentum-dráma

Ősbemutató és vastaps
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Gáspár Sándor, mint svéd nemzetközi jogász Ma-
gyarország mellett érvel, a színművész szerint ez 
az előadás kiváló lehetőséget ad arra, hogy el-
kezdjünk beszélni erről a témáról.

– Az elhallgatás talán még inkább feszültséget gerjeszt. 
Viszont normális, józan beszélgetések igenis szükségel-
tetnek. Én abban a korban nőttem fel diákként, ami-
kor erről nem volt szabad beszélni, nem is tanították. 
Odahaza nagyapámék és a szüleim által tudhattam va-
lamit erről. Nagyon nagy szerencsének tartom, hogy 
megadta nekem a színház, hogy ezzel a témával elég 
mélyen foglalkozhassak. Bennem is valóban rengeteg 
kérdést vet föl, és megnyugodtam, mert nem a harci ri-
adót ébreszti bennem, nem a csatára gondolok, hanem 
a normális párbeszédre Trianon kapcsán.

Seress Zoltán, a kanadai jogász a nemzetiségi 
kérdést helyezi érvrendszere középpontjába, a 
színész így vélekedik erről a dologról:

– Ha végiggondolom az én családom történetét, hogy 
ki mindenkiből vagyunk összegyúrva, akkor egy egé-
szen különös összessége a közép-kelet-európai létünk-
nek. Ha ebből indulok ki, akkor talán az a legfontosabb, 
hogy ha valahol előrébb akarunk tartani ebben a dolog-
ban, akkor jó lenne ismerni a környezetünk történel-
mét is. Mert így vagyunk mi sok száz éve összekever-
ve. Ez egy olyan meló, amiben a felelősségünknek és a 
kíváncsiságunknak meg kell előznie a lelkiismeretün-
ket. Gondolkodni, befogadni és elfogadni érveket és el-
lenérveket, ennél nincs fontosabb feladat. Ez szerintem 
a békesség útja.

Az egyik legkarizmatikusabb magyar politikus, 
Apponyi gróf szerepében Trokán Pétert láthat-
ják, aki szerint az előadás legfontosabb üzenete, 
hogy nincs teljesen reményvesztett helyzet.

– Apponyi többször mondja, hogy mi tudjuk, hogy hol 
hibáztunk, tudjuk, hogy mit kellett volna csinálnunk. 
Hiszen ő nem egy ország vezető volt, csak egy minisz-
ter. Olyan helyzetbe került, hogy sokak helyett kellett 
neki magyarázkodni, mentegetőzni. Amikor én először 
a kezembe vettem ezt a beszédet, az elején egy elfoga-
dottságot éreztem benne, ahogy itt a nagy testület előtt 
neki el kell mondani, reménytelenséget, és ahogy ment 
bele a tényekbe, és ahogyan emocionálisan elkezdett rá 
hatni az a mondandó, úgy lett inkább vádló, mint vé-
dekező ember.

A színmű diadalmenetét sajnos egyelőre meg-
akasztotta a koronavírus járvány. A második 
– és eddig utolsó – előadáson, a fertőzéstől való 
félelem miatt csak maroknyi néző foglalt helyet 
a nézőtéren. A társulat becsülettel előadta a da-
rabot, majd ezúttal fordított vastapsra került sor: 
az előadást játszó színészek tapsolták meg a koc-
kázatot vállaló, rettenthetetlen színházbarátokat.

Várjuk a járvány végét, hogy a Trianont ismét telt 
ház előtt lehessen bemutatni, és folytatódhasson 
az igazság keresése!

VK

KINCSKERESŐ
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A rendszerváltás után a Komárom-Eszter-
gom megyei nagyvárosban kevesen akartak 
a fiatalokkal foglalkozni. A gazdaság össze-
omlása okozta károk óriási méreteket öltöt-
tek. A fiatalok számára szinte mentőöv volt a 
Peron Music márkanév megjelenése, hiszen 
csak a kreativitás és a tehetség számított a 
friss szervezet szakembereinek. Akkor még 
csupán a zenei palettán jelentek meg a Peron 
márkanév termékei, a kor hanghordozója a 
kazetta volt.

– A megyében a könnyűzenei vonalban megjele-
nő tatabányai Company együttes – emlékszik a 
hőskorra Cserteg István, az ötletgazda-ala-
pító – olyan frissességgel robbant be, hogy adott 
volt első termékünk. A Ki Mit Tud? televíziós 
vetélkedőn a csapat a képernyőig jutott, és a Ma-
gyar Rádió slágerlistáján is szépen szerepeltek 
dalaik. Mike Tímea szép borítójával jelent meg a 
hanghordozó Peron Music név alatt 1990-ben. A 
zenekar hazai sikerét jellemezte, hogy dalaikat a 
koncerteken mindenütt énekelték a rádiós játszá-
soknak köszönhetően.
– A következő nagy lépés a komáromi Portéka 
népzenei anyaga volt, amely igen bátor lépés-
nek bizonyult. A Portéka anyaga ma már zenei 
történelem, és különösen büszke vagyok Horsa 
István munkájára, aki létrehozta később a komá-
romi Ördöngös Népzenetanodát, és a népzenei 
oktatás és hagyományőrzés területén vállalt érté-
kes munkát. Aztán szintén a kezdetekhez tartozik 

Szvorák Kati és Tóth Zsóka Vagyunk című 
kazettája, melyen felvidéki dalok és költők ver-
sei jelenhettek meg. Szvorák Kati tavaly Magyar 
Örökség díjat kapott.

Egy biztos. A Peron Music márkanév elin-
dult termékeny utat választva, melynek ké-
sőbb nem csupán a megyeszékhely, hanem 
az egész megye látta a hasznát. Egy fiatal 
zenész tragédiája hozta meg a fordulatot 
1993-ban.

A tatai laktanyában tragikus baleset áldoza-
ta lett egy honvéd, Balogh László, aki a tata-
bányai NotNot zenekar tagjaként vonult be 
sorkatonai szolgálatra. A Peron Music Rock 
Channel kazetta sorozatának egyik dala volt 
az övé. A tragédia a zenésztársadalmat meg-
mozgatta. A Peron Music emlékkoncertet 
szervezett Balogh Laci emlékének 1992-ben. 
Balogh Lászlóné Pannika édesanyaként jött 
el az akkori Úttörőházba a közös zenei em-
lékezésre. Eljöttek zenekarok, szólisták, ba-
rátok, családtagok. Telt ház volt. Az aznapi 
rendezvény bevételét Pannikának ajánlot-
ták fel a szervezők. Ő pedig javasolta, hogy 
szülessen meg a Peron Music Alapítvány, és 
szolgája a tehetséggondozást, szolgálja a jö-
vőt.

1993-ban tehát megszületett a Peron Music 
Alapítvány Balogh Lászlóné, Pikács Ru-

dolf, Mike Zsolt, Fakli Károly, Biacsi Imre 
és Cserteg István aláírásával.

A várakozás óriási volt. Tatabánya gazda-
sága romokban, a fiatalokkal alig tudott tö-
rődni bárki is. A Peron Music Alapítvány az 
elsők között tette le a voksát annak érdeké-
ben, hogy a megyei fiatalok tehetsége kibon-
takozhasson, szárnyat kapjon, lehetőségeik 
bővülhessenek. Táborokat, fesztiválokat, 
képzéseket szerveztek, együttműködések-
re törekedtek. Tehetséggondozó táborokba 
vitték a fiatalokat. Fejlesztések és évtizedek 
sora következett.
A Peron Music tizenkét országban volt jelen 
Európában. Huszonöt évvel ezelőtt szervez-
ték meg a megyeközpontban az első tehet-
ségkutató fesztivált. A szervezet szakmai 
hatóköre kiterjed a Kárpát-medencében Fel-
vidék, Kárpátalja, Délvidék és Erdély hat te-
hetségkutató rendezvényére is.

– Új kezdeményezésként indult el a Peron Tehet-
ségközpont Tatán, 2019 őszén, számtalan segí-
tővel, önkéntessel, zenetanárral. Jelenleg online 
harminc növendék vesz részt a képzésekben. Bi-
zakodva várja a csapat a szeptembert, hogy újra 
megteljen élettel a tehetségközpont – nyilatkozta 
Pap Tibor, a Peron Music Alapítvány elnö-
ke, aki csapatával együtt ma is a jövő tehet-
ségeiért dolgozik.

tárnay

30 éve jelent meg első alkalommal a Peron Music márkanév a tatabányai Company együttes kazettáján. Akkor még 
egyesületi formában, ám értéket teremtő csapatként indultak útnak Komárom-Esztergom megyében. A Company, majd 
később a Grogen zenekar a kazettától eljutott a CD-ig. Slágerlistán, turnékon, a Tv-ben és a rádióban is otthon voltak a 
fiúk. Szőke Zsolt, Mike Zsolt, Schneider Zoltán, Fakli Károly és Király Zoltán alkotta a Company első nagy csapatát. Egy 
ország énekelte akkoriban a Ujjlenyomatok, vagy a Valami valahol című dalokat.

Páratlan tatabányai sikertörténet

30 éves a Peron Music márkanév



átadás eLőtt 
a Vörösmarty EmlékmúzEum
Kápolnásnyék - Vörösmarty Mihály születésének 
220. évfordulóját ünnepeljük idén. A remények 
szerint, a vészhelyzet elmúltával átadható a meg-
újult Vörösmarty Mihály Emlékmúzeum és a park-
ban épülő Csajághy Laura-színpad. Vörösmarty 

Mihály gyerekeskedésének egyik meghatározó 
helyszíne volt a kápolnásnyéki klasszicista kúria, 
melynek felújítása 450 millió forintos állami támo-
gatásból, az Irodalmi Emlékház Program kereté-
ben valósulhatott meg.

videókkaL segítenek
Balatonkenese - A bezártságból és a társasági 
interakciók hiányából fakadó mentális és lelki te-
her csökkentése érdekében indította el a Balaton 

Keleti Kapuja Turisztikai Egyesület a Kenesei Tu-
dástár nevű videó-sorozatot. A pár perces videók-
kal segítenek abban, hogy könnyebben megold-
juk otthoni feladatainkat, tanuljunk egymástól, és 
gyorsabbnak érzékeljük az idő múlását.

3d-s védőpajzsok
Székesfehérvár - Az SzC Széchenyi István Mű-
szaki Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája ki-
használta a szakképzés új technológiáját. 3D 
nyomtatással arcvédő pajzsokat készítettek az 
egészségügyben dolgozók számára adományként. 
Így jutott például védőfelszerelés az isztiméri orvo-
si rendelőbe is. A projektet Kovács Dániel tanár 
úr (a képen) irányította.

A strandok fejlesztésére 2017-ben in-
dult átfogó, több lépcsős program. Idén, 
hazai forrásból, a balatoni fürdők alap-
infrastruktúra-fejlesztése a cél, elsősor-
ban a vizesblokkok felújítása, illetve a 
zöldterületek bővítése valósul meg. A 
program keretében 150 millió forint jut 
Balatonfüredre, 80 millióból fejlesztik a 
Széchenyi strandot, 70 millió forint jut 
az Esterházy és a Kisfaludy strandra.

Az Esterházy strandon 12 millió forin-
tot költenek a vizesblokkok modernizá-
lására, 17,5 millió forintból felújítják a 
vízbe vezető lépcsőket, és új, egységes 
tájékoztató táblákat helyeznek ki. A 
Kisfaludy strandon 33 millió forintból 
újul meg a fürdő nyugati oldalán lévő 
vizesblokk, és 8 millió forintot költenek 
új öltöző kabinok kialakítására. A mun-
kálatok hamarosan elkezdődnek.

– Május végére szeretnénk végezni az összes 
felújítással. Úgy készülünk, hogy június 
elején, közepén kinyithatjuk a város strand-

jait. Optimista vagyok, mindenesetre felké-
szülünk, amint az országos helyzet lehetővé 
teszi, megfelelő színvonalon tudjuk fogadni 
majd a vendégeket – mondta Somogyi 
László, a füredi városi strandokat üze-
meltető Probio Zrt. vezérigazgatója.

Könnyid László, a Magyar Turisztikai 
Ügynökség vezérigazgató-helyettese 
a napokban úgy fogalmazott: egyfajta 
óvatos optimizmust mutatnak a belföl-
di vendégek balatoni foglalásai. Az el-
múlt egy hónapban több mint húszezer 
foglalást regisztráltak, ami persze el-
marad a tavalyi év hasonló időszakához 
képest, de úgy tűnik, a belföldi turisták 
már készülnek a nyárra. A turisztikai 
ügynökség nyilvántartása szerint a Ba-
latonnál összesen 85 strand található, 
ebből 55 fizetős és 30 szabadstrand. A 
fejlesztési program célja, hogy európai 
szintű legyen valamennyi tóparti für-
dő.

Forrás: balatonfured.hu

A koronavírus járvány alatt is folytatódik a balatoni strandok fejleszté-
si programja. Kormányzati támogatással idén hárommilliárd forintból 
hatvan strand újul meg a tónál, ezúttal az alapinfrastruktúra-fejlesztés 
a cél. Balatonfüreden 150 milliót költenek a strandokra – jelentette be a 
Magyar Turisztikai Ügynökség.

Megszépülnek a Balaton strandjai

Folytatódnak 
a fürdőfejlesztések
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A Tájházban a Balatonkenese település hely-
történeti emlékei, tárgyak és dokumentu-
mok kaptak helyet. A Tájház látogatáson 
megtekintett tárgyak egyértelműen utalnak 
a helyi balatonkenesei mesterségekre. Ilye-
nek a gabonatermesztés tárgyi emlékei, a 
szőlőművelés- és a halászat eszközei. A Táj-
ház a Balaton-melléki népi építkezés jelleg-
zetességeit viseli.

Szabó Tamás, a Balatonkenesei Városvédő 
Egyesület elnöke elmondta, az a céljuk a fel-
újítással, hogy a járványügyi helyzetet kö-
vetően szebb környezetben tudják fogadni 
majd a látogatókat.

– Olyan állagmegóvási munkálatok zajlanak, 
amik ezeknél az épületeknél elkerülhetetlenek. A 
városvédők a Kultúra Háza munkatársaival kö-
zösen dolgoznak, a kerítéseket, ablakokat, ajtókat, 

a Míves szín falazatát javítják, valamint a nád-
tetőn is állagmegóvást végeznek – mondta az 
egyesület elnöke.

Szabó Tamás kiemelte, nagyon bíznak ab-
ban, hogy a nyáron már fogadhat a telepü-
lés vendégeket, és a szezon is elindulhat. A 
Balatonkenesei Városvédő Egyesület ezáltal 
anyagi terheket is leemel a település vállá-
ról, hiszen a felújítás költségeit teljes egészé-
ben ők állják.

– Az egyesület nem önkormányzati támogatásból 
létezik. Ez egy lüktető civil szervezet, egy össze-
fogás, amit a helyi emberek működtetnek – tette 
hozzá Kocsis Jenő, Balatonkenese alpolgár-
mestere.

Jurcsó János, a település polgármestere a 
városvédő egyesület tagjaként elmondta, 

optimista a szezonkezdéssel kapcsolatban

– Egyértelműen meg fog változni a balatoni tu-
rizmus, az emberek inkább a hosszúhétvégés uta-
zásokra fognak berendezkedni. A foglalási adatok 
azt mutatják, hogy ugyan még elmaradnak a ta-
valyi számoktól, de az utóbbi egy hónapban több 
mint huszonöt százalékos foglalási emelkedés 
történt, tehát a lakosság már elkezdett a nyárra 
gondolni, tervezni – tette hozzá Jurcsó János.

A koronavírus-járvány miatti rendeleteket 
betartva, maszkban, kesztyűben dolgoznak 
a helyiek a Tájház megóvásán, megszépíté-
sén. Mivel egyszerre csak korlátozott számú 
ember lehet jelen, így a munkálatok is las-
sabban haladnak, de a tervek szerint hete-
ken belül elkészülhetnek a felújítással.

Horváth

A város tájházának felújítási munkálatai megkezdődtek az elmúlt napokban, a Balatonkenesei Városvédő Egyesület 
tagjai minden előírást betartva dolgoznak azon, hogy az idei nyáron ismét látogatható legyen.

Készülnek a szezonnyitásra Balatonkenesén

Felújítják a tájházat
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A második kötet csak egy pontosvessző, nem 
kifejezetten pont, a lezárással nem elfelejteni 
kell a gondolatokat, csak továbblépni. Egy át-
meneti időszak kellős közepén dönteni kell, 
hogy a játszótér, vagy a laposüveg marad, 
de az egyiket el kell engedni. Az elengedés 
folyamata nem egyszerű, hisz emberként 
mindenképpen ragaszkodunk a megszokott, 
már bevált jóhoz. Ezt elengedve könnyen 
zuhanni kezdhetünk. A már bezárt kötet be-
mutatja milyen érzés lenézni a szakadékba, 
ahová nem akarunk esni. Majd a zuhanásba 
eszmélve a kapaszkodók keresése válik céllá, 
melyet nehéz elérni, a szakadék alján pedig 
a teljes semmire számítunk, a létezés ellen-
tétére. 

Ez a zuhanás fájdalmas, kétségbeejtő, le-
hetetlennek tűnő, mégis megtörténik, egy-
re lejjebb és lejjebb kerülünk. A zuhanás 
stádiumain végigzúduló gondolatokkal a 

mélység alján váró sötétségtől való félelem-
mel egyedül kell megbirkózni. A már bezárt 
mindenkit átvezet a zuhanáson, mindenki 
belekapaszkodhat, amibe tud, de a vég az ol-
vasó privilégiuma. Mindenki maga döntheti 
el, hogy a zuhanás szépségét, vagy a leérke-
zéstől való félelmet ragadja meg. Egy biztos: 
a szakadék aljáról csak apránként építkezve 
indulhatunk el újra a magasba.

– Jáger Dávid második kötete – mondta a verses-
könyvről Cserteg István, a kiadó képviselője 
- eldöntötten azoknak szól, akik már beléptek az 
érettebb gondolatok világába. A versek azonban 
őrzik a játékosságot, a szerethetőséget, sőt a sze-
retet világát. Ismét vannak versek, melyek viszik 
a klasszikus nagyok leheletét. A kötet sikere vél-
hetően a tizenévesek, vagy azon túl lévők körében 
garantálható. Jáger Dávid versei rávilágítanak 
arra a kíváncsiságunkra, hogy lépjünk túl a há-
rom térdimenzión. A negyedik és ötödik dimen-

zió vonzása elvisz bennünket az idő és szeretet 
dimenziójába.

Jáger Dávid első kiadványa szép utat járt be. 
Nagy Angéla grafikái és Jáger Dávid versei 
különleges találkozással robbantak be az 
olvasók lelkébe. A kötet 13 bemutatót, rend-
hagyó órát élt meg Jáger Dávid személyes 
részvételével, több alkalommal Cserteg Ist-
vánnal a kiadó képviseletében.
Csak Pécsett 180 fiatal volt kíváncsi az alko-
tóra, ahol Beck Zoltán, a 30Y frontembere 
hangolta az olvasókat a Jáger kötetre. Komá-
rom-Esztergom megyében a rendhagyó iro-
dalomórák szinte hódítóak voltak a fiatalok 
körében. A Piliscsévtől Bakonysárkányig, 
Császártól Tarjánig bejárt településeken ver-
sek olvasása, a versek írása, alkotása sikert 
hozott. Az interaktív találkozásokon több új 
vers is született a fiatalok közreműködésével.

TO

A 2018 novemberében megjelent Jáger Dávid Játszótéren laposüveggel című első verseskötete Tatabányán a Peron Mu-
sic Alapítvány gondozásában. Most folytatásként a második kötet a már bezárt címet kapta. Az első kötetben fellelhető 
zsengeségek, a felnőtté válást megsínylő főszereplő gondolatai az elengedés gondolatára változnak. Az első kötetben 
Nagy Angéla kiváló grafikái voltak a líra támogatói, a második kötetben Sós Bíborka volt az illusztrációk alkotója.

Megjelent Jáger Dávid második verseskötete

Már bezárt
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Diákként 1969-ben a Dégi Nevelőotthon-
ból került Székesfehérvárra, a Teleki Blanka 
Gimnázium matematika tagozatára, melyet 
nagyon szeretett. Nyarait és az ünnepeket pá-
pai rokonainál töltötte, melyekre mindvégig 
szívesen emlékezett. Sokat jelentettek számá-
ra ezek a pápai nyarak.

A gimnázium elvégzését követően első mun-
kahelye - mint sokaknak Székesfehérváron- 
a Videoton Elektronikai Gyár lett, ahonnan 
1974-től a Haász Erzsébet vezette Videoton 
Művelődési Házba igazolt át, népművelőként. 
Feladatai közé tartozott - egyebek mellett - az 
akkori Videoton Színpad, későbbi Szabad 
Színház munkájának segítése, ahol megtalál-
ta igazi közegét, így egészen haláláig a társu-
lat mellett maradt önkéntes segítőként.

1982 után a Videoton Oktatási Központban 
folytatta népművelői munkáját. Ez alatt az 
idő alatt két diplomát is szerzett, egy nép-
művelőit és egy szociológiait. Ez utóbbit a 
Szatmári Irgalmas Rend székesfehérvári te-
vékenységéről írta.

A nyolcvanas évektől a színház után magá-

val ragadta a film világa is, ekkor kezdett a 
mozival foglalkozni. Először a Fejér megyei 
Moziüzemi Vállalatnál, később a Flamexnél, 
majd a Barátság Moziban szervezett nagy 
közönséget vonzó programokat. Nevéhez fű-
ződnek olyan jeles alkotók részvételével zajló 
ünnepi filmbemutatók és közönségtalálko-
zók, mint pl. Jancsó Miklós, Makk Károly, 
Sára Sándor, Tarr Béla, és a fiatalabbak közül 
Pálffy György és Tóth Barnabás.

Rendszeresen részt vett a filmszemlék és 
Független Filmes Fesztiválok előzsűriző 
munkájában és szervezésében. Éveken ke-
resztül szervezte a Barátság Mozi műsorait és 
rendezvényeit, később a multiplex mozikban 
zajló új magyar filmbemutatók közönség-
találkozóit. Dolgozott a Szent István Király 
Múzeumban, a Szín- Tér Egyesületben prog-
ramszervezőként, és a Nemzeti Művelődési 
Intézet kulturális összekötőjeként.

A közösségszervezés mellett politikai felada-
tokat is vállalt. Székesfehérvár Önkormány-
zatában két cikluson át területi képviselő, va-
lamint a Szociális Bizottság tagja volt. Nagy 
empátiával, lelkiismeretesen végezte kép-

viselői munkáját, mindenkinek segített, aki 
csak hozzá fordult.

Közéleti tevékenysége mellett szabadidejé-
ben szívesen focizott vagy biliárdozott, ki-
rándult a barátaival, vagy színházat, mozit 
nézett, rengeteget olvasott. Teljes életet élt, 
igazi közösségi ember volt, noha, ha valaki 
összefutott vele egy-egy vernisszázson, vagy 
más kulturális programon, mindig egyedül, 
szerényen meghúzódva, magányosan álldo-
gált az utolsó sorokban.

Súlyos betegségben, de jó barátai figyelme, 
gondoskodása mellett hagyta el a földi vilá-
got, április 18-án. Éppen nagycsütörtökön 
töltötte be 65. életévét. Ebből 47-et közösség-
szervezéssel töltött, Székesfehérvár kulturá-
lis életének meghatározó alakja volt.

Rokonai Pápán, szűk családi körben helyezik 
örök nyugalomra. Barátai a járvány elmúltá-
val a sírjánál majd leróhatják kegyeletüket. A 
Szabad Színház társulata képes nekrológban 
emlékezett meg róla a facebook közösségi 
portálon.

okkfehervar.hu

2020. április 18-án súlyos betegség következtében elhunyt Gyimesi Edit, népművelő, közösségszervező, két cikluson 
keresztül Székesfehérvár Képviselőtestületének tagja, területi képviselőként, valamint a szociális bizottság tagjaként. 
Gyimesi Edit 1955-ben született Szegeden, ahonnan a Berhidai Csecsemőotthonba, majd Rácalmásra, Soponyára került 
gyermekotthonokba.

Fehérvár kulturális életének meghatározó alakja volt

In memoriam Gyimesi Edit
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"A kápolnásnyéki Halász-kastély bő félév-
századig termelőszövetkezeti központként 
működött. Az elcsúfított, átépített, díszeitől 
megfosztott, a kétezres évek elejére üresen, 
árván hagyott épület még meggyalázott ál-
lapotában is a Velencei-tó térsége ékszerdo-
bozának tűnt. Ugyan az egykori hangulatos 
parkja helyén sokáig kombájnok és traktorok 
parkoltak, a gazdasági épületeket durván át-
építették, a főbejárat csodálatos kovácsoltvas 
kapuját eltüntették, a kastély kupoláit leszed-
ték, a hátsó teraszt befalazták, az egykor ked-
ves szalonból sok kis lyukat alakítottak ki, 
mégis látszott: ez a hely valamikor egy olyan 
család otthona volt, akik számára a harmó-
nia, a polgári ízlés és műveltség, a hatékony 
gazdálkodás, és a nemzeti kultúra ápolása 
közötti helyes arány megtalálása természe-
tesnek számított.

Bányai Balázs gazdagon illusztrált, tudomá-
nyos igénnyel megírt, ugyanakkor a széles 
közönség számára is érdekes kötete ennek a 
családnak, valamint a nyéki kastélyának az 
életébe és történetébe enged betekintést. Két 
évszázadon keresztül kíséri figyelemmel egy 
épület és lakóinak sorsát, bemutatja, hogy 

miként lett a csákvári főszolgabíró klasszicis-
ta kúriájából a Velencei-tó környékének egyik 
legszebb kastélya, miként pusztult az épület 
a második világháború után, és hogyan újult 
meg az utóbbi évtized közepén.

A Magyary-Kossa, a Sárközy és a Halász fa-
míliák tagjainak megismerése során felvil-
lannak a dualizmus kori gazdasági sikerek, 
vagy éppen az 1929-33 közötti gazdasági vi-
lágválságnak a kápolnásnyéki középbirtokos 
család uradalmára gyakorolt hatásai. Tanúi 
lehetünk egy sírig tartó szeretetteljes kap-
csolatnak, és bepillanthatunk a Halász csa-
lád vendégeinek körébe. Az épület története 
mellett megjelennek a kastélypark kialakítá-
sának főbb mozzanatai, a kastély személyze-
tének történetei, a gyermekek nevelésének 
momentumai.

Bányai Balázs könyve tanúsága annak is, 
hogy micsoda lelki és erkölcsi erő, őseik irán-
ti tisztelet jellemezte a Halász család tagjait 
a második világháború után, és jellemzi utó-
daikat ma is: a família történetének hiteles 
feldolgozása nagy részben a kisemmizések 
és a kitelepítés során is mindig féltve őrzött - 

mára közgyűjteménybe került - családi iratok 
és fotóalbumok jóvoltából vált lehetségessé.
A Halász-kastély históriája nem zárult le. 
Hosszú évek küzdelmeként a műemlék épü-
letegyüttes a 2006-ban alapított, az elmúlt kö-
zel másfél évtizedben jelentős munkát végző 
Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány kezelé-
sébe került. A szervezet a világháború előtti 
külső megjelenését és belső elrendezését re-
konstruálva, korszerű építészeti megoldáso-
kat alkalmazva újította fel a kastélyt, benne 
közérdekű kiállítóteret létrehozva 2016-ban 
nyitotta meg a nyilvánosság előtt.

Bányai Balázs 2001 óta kutatja a Fejér megyei 
kastélyok és a kastélyokban élő arisztokraták, 
földbirtokosok történetét. Munkáiban meg-
jelenik a család- és az építéstörténet, foglal-
kozik a birtokosok társasági életével, illetve 
kedvelt szenvedélyükkel, a vadászattal. Oral 
history gyűjtéseivel egy olyan világ utolsó 
tanúinak az emlékeit örökítette meg, amely-
nek forrásait jelentős részben elpusztította a 
második világháború, és múltját igyekezett 
eltörölni a kommunista hatalom is."

látószög.hu

Szeretettel ajánljuk a Velencei-tavi könyvtár című könyvsorozat harmadik darabjaként frissen megjelent könyvet, Bányai 
Balázs frissen megjelent művét, mely a vészhelyzet lezárultával megvásárolható lesz a Halász-kastélyban. L. Simon Lász-
ló fülszövegéből fontos információkat tudhatunk meg a kötetről:

Könyv a kápolnásnyéki Halász-kastélyról

Kastély-mese
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Hegedűs 2 László 1950. május 4-én született 
Nagyhalászon. 1968-ban Pécsen elvégezte 
a Művészeti Gimnáziumot, majd 1970-ben 
Budapesten a Kirakatrendező Iskolát. 1973 
és 1986 között a Pannónia Filmstúdióban 
filmgrafikákat tervez, filmeket rendez. 1976-
ban beiratkozik a Magyar Iparművészeti 
Főiskolára, ám tanulmányai befejezetlenek 
maradnak. 1980-tól rendszeresen vesz részt 
hazai és nemzetközi kiállításokon, filmfesz-
tiválokon.

Egyedüliként tagja mindhárom országos 
vizuális művészeti szervezetnek: a Magyar 
Képzőművészek Szövetségének, a Magyar 
Fotóművészek Szövetségének, a Magyar 
Filmművészek Szövetségének, valamint a 
Magyar Filmakadémiának. Alkotói munká-
ját Munkácsy-, Balázs Béla-, és Deák Dénes-
díjjal ismerték el.

– Hegedűs 2 László a vizuális művészet három 
területén, a képző-, a fotó- és a filmművészetben 
alkot. Kezdeti műfajai az elmúlt évtizedek fo-
lyamán művészkönyvekkel és egyéb objektekkel, 
festményekkel, az egyre hangsúlyosabb fotó-
zással és az animációs filmet felváltó digitális 
trükkökre épülő rövidfilmekkel egészültek ki. 
Művészetét nehéz stílusirányzatok közé sorolni. 
Talált és készített tárgyak, motívumok, képek és 
gondolatok munkáinak fő alkotóelemei. Alko-
tásainak egyik legfontosabb jellemzője a furcsa, 
szokatlan, sokszor szürreális képzettársítás – írja 
róla közösségi oldalán a Szent István Király 
Múzeum. A hét műtárgya rovatukban most 
az elmúlt évtizedekben náluk rendezett He-
gedűs 2 tárlatokból láthatnak galériát.

A jubileumi évfordulóra nagyszabású kiál-
lításokkal készült a képzőművész, melyet a 
koronavírus-járvány „karanténba zárt”. Az 
ünneplés nem marad el, csak a virtuális tér-

be költözött. A fehérvári és a helyiek által 
jól ismert, számos kiállításon bemutatkozott 
Deák Dénes-díjas művész meghívást kapott 
Dr. Jesús Del Hoyo Arjona professzortól, 
aki a Katalónia hivatalos grafikai tervezőit 
tömörítő szövetség dékánja, hogy vegyen 
részt „K19” témában egy virtuális plakátki-
állításon.

– A plakátok ugyan nem tudják megállítani vagy 
megsemmisíteni a Covid-19-et, de minden bi-
zonnyal segíthetnek abban, hogy tudatosabb, 
együtt érzőbb emberként lépjünk ki belőle – fűz-
te alkotásaihoz Hegedűs 2 László. A járvány 
tematizálta a Krakkói Grafikai Triennálé fel-
kérését is, amelyre szintén meghívást kapott.

A művész két alkotását, amelyekkel részt 
vesz a „K 19” virtuális plakátkiállításán, hát-
só borítóoldalainkon láthatják!

okkfehervar.hu

A 70 éves Hegedűs 2 László jubileumi kiállításait a koronavírus-járvány „karanténba zárta”, ám egy meghívásnak kö-
szönhetően két alkotásával részt vesz egy virtuális plakátkiállításon, melyre Katalónia hivatalos grafikai tervezőinek 
szövetsége, annak dékánja hívta meg, s melynek témája a Covid-19. Születésnapja alkalmából szeretettel köszöntjük az 
alkotót!

70 éves Hegedűs 2 László képzőművész

Karanténba zárt jubileum

Hegedűs 2 László






