




A vár részleges rekonstrukciója során meg-
újult a Tóti Lengyel-kapu és annak unikális 
ejtőrácsos kapuszerkezete, a Török Bálint-
kaputorony, háromszintessé alakult a Ben-
cés-torony, valamint újjáépítették az egykori 
palota és a felső vár számos kisebb téregy-
ségét.

A Magyar Kastélyprogram Nkft. által meg-
álmodott új kiállítótermekben egy modern, 
élményalapú látványelemekkel gazdagított, 
interaktív tárlatot lehet megtekinteni.

A török háborúk végvári időszakának be-
mutatása, a végvári katonák fegyverzete, 
valamint a várnagyok szerepe is a kiállítás 
egyik központi témája, de a hajdani lakók 
mindennapi életébe is betekintést kapnak 
az érdeklődők. Látható, hogy milyen volt 
Szigliget, amikor még szigetként állt a Ba-
latonban.

A palotaszárnyban egy vetítőhelyiség várja 
a látogatókat, ahol úgy érezhetik magukat, 
mintha egy hatalmas időablakon keresztül 
tekintenének vissza a múltba. A teremben 
3D technológia alkalmazásával készült és 
vetített filmben az animációkra épülő képi 
világ tudományos igényességgel és hiteles-
séggel párosul.

Az átadási ünnepségen Fenyvesi Zoltán 
országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy 
a turisták kedvelt helyszíne a Balaton-felvi-
dék: - A térség számít is a magyar turistákra, 
reméljük, a tavalyihoz hasonlóan az idei szezon 
is jó lesz. Ehhez kellenek a beruházások, melyek 
idecsábítják a vendégeket. A választókerület 
több várában is folyik jelentős fejlesztés: Nagy-
vázsonyban és Sümegen, ahol a Kastélyprogram 
keretében még a Püspöki Palota is megújulhat. 
Fontos ez, mert a vendégeket a romok nem csa-
logatják ide, attrakciók kellenek, melyek bemutat-
ják a várban élők életét – mondta a képviselő.

Virág Zsolt a Magyar Kastélyprogram Kft. 
ügyvezetője elmondta, hogy a rekonstruk-
cióval a vár turisztikai vonzereje jelentősen 
fejlődött:

– A tavalyi évi 180 ezer látogatóval Szigliget 
ilyen szempontból a második helyen áll azon vá-
rak között, ahol belépőjegyet szednek. Csak Eger 
vára előzi meg, a harmadik helyen Sárospatak 
vára áll. A hatvanas években készült szigligeti fo-
tókon még romokat láthatunk, harminc év múlva 
kezdett épülni a vár, mostanra kétszer akkora lett 
a területe és új, interaktív kiállítás is várja itt a 
vendégeket – mondta az ügyvezető hangsú-
lyozva, hogy ma már több tucat olyan vár és 

kastély van Magyarországon, amely nyere-
ségesen működik.

Balassa Dániel polgármester, címzetes 
várkapitány köszöntőjében úgy fogalma-
zott, hogy egy rendkívüli fejlesztéssorozat 
zárása ez a nap:

– Ez a helyszín őseink öröksége, felelősségünk 
megőrizni és átadni utódainknak, de a konzervá-
láson túl vissza kell csempésznünk a falak közé 
azt a szellemet is, amely őseinket hozzánk köti 
korokon átívelve. Sokat tett a várért elődöm, a 
korábbi polgármester, akinek nevéhez mérföldkő-
ként fűződik többek között ez a fejlesztés is. Ő az 
édesapám, Balassa Balázs, köszönjük a munkáját 
és mindazok tevékenységét, akik segítették a vár 
felújítását – mondta a polgármester.

A teljes projekt az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból és hazai központi költség-
vetési előirányzatból, 3,2 milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatás segítségé-
vel valósult meg. 

Mostantól a látogatók új attrakciókkal és 
egy új kiállítással találkozhatnak a várban.

T.O.

Befejezték a Szigligeti vár újabb helyreállítási ütemét, és megnyitottak egy élményalapú kiállítást is. A projekt célja a 
vár részleges rekonstrukciója, a turisztikai szolgáltatások körének bővítése, a 21. századi igényeknek és trendeknek 
megfelelő, komplex szolgáltatást nyújtó turisztikai attrakció kialakítása volt. A beruházás 470 millió forint európai uniós 
támogatásból és 60 millió forint önkormányzati önerő segítségével valósult meg.

Élményalapú kiállítás is nyílt

Átadták a felújított Szigligeti várat
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Új fejezet nyílik a hulladékgazdálkodásban          8. oldal

A 2021. februárban elfogadott törvénymódosítás új alapokra 
helyezi a hazai hulladékgazdálkodási rendszert, annak tovább-
fejlesztését. Ennek apropóján kerestük fel régiónk legnagyobb, 
a témában érintett szolgáltatóját, a Vertikál Nonprofit Zrt.-t. 
Ferencz Kornélt, a cégcsoport igazgatóságának elnökét arra kér-
tük, tekintsük át együtt a hazai hulladékgazdálkodás helyzetét.

Tatabányáról a foci Eb-re               18. oldal

A tatabányai Takács Antal – akit mindenki Westes Tóniként is-
mer a West Étterem miatt – megkapta a lehetőséget, hogy a foci 
Európa-bajnokság alatt a Városligetben, a Vajdahunyad vára 
melletti szurkolói zónában, az óriási kivetítők környékén rétest 
és bureket kínáljon a szurkolóknak.

Kirschner Zoltán, és a fagylalt            12. oldal

Hogyan lesz valaki autószerelőből fagylaltkészítő? Hogyan lehet 
újra és újra talpra állni a nehéz gazdasági körülmények között? 
Hogyan lehet bírni a reggeltől estig tartó, embertelen hajszát? 
Mindezt megtudhatjuk Kirschner Zoltántól, a Bocco d’Oro 
Kft. ügyvezető-tulajdonosával készített interjúnkból.

A nemzetközi retail IT-szektor élvonalában a Laurel      14. oldal

28 éve, amikor Bessenyei István a Laurel informatikai vállalko-
zást megalapította, még csak azt tűzte ki célul maga elé, hogy 
az átlagnál jobb megoldásokat kínáljon az ügyfelei számára. Ma 
már csapata 8 országban, a nemzetközi retailpiac legjobbjaival 
méri össze tudását, eszközeit.

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

ÖNKORMÁNYZAT

MELLÉKLET



5

AJÁNLÓ

T    A    R    T    A    L    O    M

Legyen ez a könyvtár mindenkié! ......................................... 28. oldal

Felavatták dr. Bognár Pál új emléktábláját ...........................29. oldal

Megújuló strandok, parkolók és Lecsó Fesztivál ................ 30. oldal

Ercsiben új hasznosítást kaphat a laktanya? .........................31. oldal

Folytatása következik? ...................................................... 32-33. oldal

Adonyban lassan visszaáll a normális élet ........................... 34. oldal

Gárdony újdonságai .................................................................35. oldal

Egyre csábítóbb kisbérinek lenni ..................................... 36-37. oldal

XXVI. Hídverő Napok Neszmélyen ..................................... 38. oldal

Kihirdették a „Veszprém megye bora” verseny győzteseit ... 40-41. oldal

Eseményközpont, kastély és Vörösmarty-túra ...............42-43. oldal

Főpapi áldás, ünnepi szentmise ....................................................44. oldal

Átadták a Kerektavi Természetházat ....................................45. oldal

Élet lektinmentesen, ideális súllyal, egészségesen .........46-47. oldal

Premier a csákvári Rátonyi Róbert Színházban ................. 48. oldal

A tánc ünnepe - XIX. Lászlóvill Kupa ..................................49. oldal

Elképesztő könyvbemutató .....................................................50. oldal

Regio Regia 150!
Amikor még KEM-Bridge Off Line magazinként – ezelőtt közel 
húsz évvel – elindítottuk az újságot, bele sem gondoltunk, hogy 
több évtizedes pályafutás előtt állunk, de már akkor is az volt az 
elképzelésünk, hogy csak olyan témákról írunk, amelyek pozi-
tívak, előre viszik a településeket, a régiót, az országot.

Nem akartunk belemenni napi politikai csatározásokba, nem 
vonzott bennünket a bulvár, a sztárocskák magánélete, sem 
pedig a botrány, a halálos baleset, vagy egyéb talmi szenzáció. 
Csak fontos, mindenkit érintő ÉRTÉKES dolgokról szerettünk 
volna írni.

Elképzelésünk testet öltött, s bár nem állt mellettünk pénzin-
tézet, idegen érdekeket hajkurászó alapítvány, avagy politikai 
párt, mégis talpon maradtunk. Ennek ékes bizonyítéka 150. lap-
számunk.

Sajátos terveinkkel szerencsére nagyon sok vállalkozó, polgár-
mester, intézményvezető tudott azonosulni. Csatlakoztak a 
Regio Regia Értékteremtők vagy épp a Pártolói Előfizetők Köré-
hez, és nem csak témajavaslataikkal, hanem egy jelképes tagdíj 
vállalásával ügyünk mellé álltak. Ennek köszönhető, hogy a 
mai napig meg tudunk jelenni.

Köszönjük az Értékteremtőink, Pártolói Előfizetőink eddigi se-
gítségét, számítunk rájuk a jövőben is, hogy a Regio Regia ma-
gazin újabb 150 lapszámot megérjen!

Barátsággal ajánlja a 150. kiadványt figyelmükbe:

Veér Károly, 
főszerkesztő

KINCSKERESŐ



Áder János köztársasági elnök, valamint Győrffy Balázs, a NAK elnöke, Nagy István agrárminiszter és Jakab 
István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett 

Szántóföldi Napok és AgrárgépShow kiállításon Mezőfalván

6

AJÁNLÓ

A rendezvényt Áder János köztársasági el-
nök nyitotta meg, aki hangsúlyozta, hogy a 
magyar gazdáknak alkalmazkodniuk kell 
az őket körülvevő környezet gyors változá-
saihoz.

Áder János szerint az alkalmazkodás lesz 
a kulcsszó a következő években, a magyar 
gazdáknak is igazodniuk kell például a vi-
lág demográfiai változásaihoz, hiszen 2050-
ig további kétmilliárddal nő a népesség a 
világon. Mindez nagy kihívást jelent a me-
zőgazdaságnak, amelynek egyre rosszabb 
minőségű talajon, egyre kevesebb vízből 
kell megfelelő mennyiségű és minőségű 
élelmiszert előállítani.

Az államfő úgy vélte, alkalmazkodniuk kell 
a világgazdasági folyamatokhoz is, melyek 
az elmúlt egy évben 40 százalékos élelmi-
szer-áremelkedést hoztak, követni kell az 
Európai Unió szabályozásait, mely 2023-
tól célul tűzte ki a növényvédő szerek és a 
műtrágyák felhasználásának csökkentését, 
továbbá a biogazdálkodás területének nö-
velését.

Áder János kiemelte: a gazdáknak alkalmaz-
kodniuk kell a klímaváltozáshoz is, mely a 
Kárpát-medencébe előbb érkezik és vélhető-
en súlyosabb lesz, mint Európa más részein. 
A borászoknak és a növénytermesztésben 
érintetteknek a fajtanemesítés és a művelési 
technológiaváltás területén kell válaszokat 

keresniük - vélekedett. A gazdálkodóknak 
ezen felül alkalmazkodniuk kell a változó 
fogyasztói igényekhez is, hiszen az elmúlt 
években mindenhol nőtt az életszínvonal, 
megnőtt a kereslet a jobb minőségű feldol-
gozott termékek iránt - fejtette ki az államfő.

Nagy István agrárminiszter történelmi 
léptékűnek nevezte a kormány azon dönté-
sét, miszerint az uniós finanszírozás mellé 
a nemzeti társfinanszírozás mértékét 17,5 
százalékról 80 százalékra emelte. Ennek 
köszönhetően a gazdák 4265 milliárdnyi 
beruházási támogatáshoz juthatnak, ami 
háromszor annyi, mint az előző hét évben. 
Megjegyezte, az Agrárminisztérium csak az 
idén 950 milliárd forintnyi pályázati forrás 
elérését teszi lehetővé, melyre a legkiseb-
bektől a legnagyobbakig bárki pályázhat.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara elnöke felidézte, hogy Brüsz-
szelben kudarcba fulladt a közös agrárpo-
litika (KAP) reformjáról szóló tárgyalás, 
mert semmibe vették a tagországok és az 
agrárszervezetek véleményét, vállalhatat-
lan, teljesíthetetlen követelményeket akar-
nak a gazdákra sózni, ezzel korlátlan elő-
nyöket biztosítva az unión kívülről jövő, 
ellenőrizetlen élelmiszerek számára. A 
MAGOSZ-szal egyetértésben felszólította 
az Európai Parlamentet, működjön együtt a 

tagállamokkal, vegye figyelembe a szakmai 
érveket a KAP átalakításában, és próbálja 
elfogadni, hogy hosszú távon szükség van 
a gazdákra.

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a 
MAGOSZ elnöke célnak jelölte meg, hogy 
az ötmillió hektárnyi magyar termőföldet, 
mint erőforrást teljes mértékben kihasznál-
ják, amihez komoly fejlesztések kellenek. 
Szerinte hiába vannak ehhez források, és 
bármilyen új technológiák, ha nincs víz, 
ezért a vízgazdálkodásra kiemelt figyelmet 
kell fordítani.

A NAK Szántóföldi Napok immáron több 
éve az ország egyetlen olyan álló- és moz-
gógépes szabadtéri kiállítása, ahol a mező-
gazdasági gépek legszélesebb kínálata te-
kinthető meg, szántóföldi környezetben. Az 
állógépes kiállításon – közel 10 000 négy-
zetméteres területen – a hazai mezőgazda-
ságigép-forgalmazás 80 százalékát lefedő 52 
cég mutatta be gépeit, eszközeiket. A más-
fél hektáros demópályán 23 gépkapcsolatot 
lehetett kipróbálni, emellett a rendezvény 
középpontjában az évszaknak megfelelő 
fajtabemutatók, mikroparcellás és demó-
parcellás növénytermesztési bemutatók is 
voltak, és emellett a kistermelők, kézműve-
sek is bemutathatták portékáikat.

TO

Rekordlétszámú, több mint 20 ezer látogató vett részt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által június elején megrende-
zett NAK Szántóföldi Napok és AgrárgépShow - Mezőfalva agrárszakmai kiállításon. A koronavírus-járvány miatti egy 
év kényszerű kihagyás után nyílt újra lehetőség az ország legnagyobb szántóföldi kiállításának megszervezésére, a 
látogatószám nem véletlenül minden várakozást felülmúlt.

V. Szántóföldi Napok és Agrárgépshow Mezőfalván

17,5-ről 80% lett a nemzeti 
agrártámogatás mértéke

A NAK-on nem csak a gépipar mutathatta be termékeit. 
Judik Csaba és neje székesfehérvári sajtkészítők a legfinomabb 

ínyencségeikkel érkeztek a show-ra.
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GazdasáG, vállalkozás

6000 m2-es csarnokot avattak

2009-ben költözött Székesfehérvárra, és azóta folyamatosan bővíti gyártókapa-
citását és üzemeit az STX Horseboxes Kft. Az európai piacvezető, egyedi lószállító 
járműveket gyártó cég felavatta legújabb, 6000 m2-es csarnokát. Több mint 450 
főt foglalkoztatnak, de folyamatosan keresik a szakképzett munkaerőt, valamint 
a duális képzésbe is bekapcsolódtak.

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

Polgárdi 
Felkerestük régiónk legnagyobb szolgál-
tatóját, a Vertikál Zrt.-t. Ferencz Kornélt, 
a társaság elnökét arra kértük, tekintsük 
át együtt a hazai hulladékgazdálkodás 
helyzetét.
 

Cikkünk a 8. oldalon

Tatabánya
Takács Antal – akit mindenki Westes Tó-
niként ismer az étterem miatt – megkapta 
a lehetőséget, hogy a foci Európa-bajnok-
ság alatt a Városligetben, a Vajdahunyad 
vára melletti szurkolói zónában, az óriási 
kivetítők környékén rétest és bureket kí-
náljon a szurkolóknak.

Cikkünk a 18. oldalon

„Történelmi léptékű a kormány azon döntése, miszerint az uniós finanszírozás mellé a nemzeti társfinanszírozás 
mértékét 17,5 százalékról 80 százalékra emelte. Ennek köszönhetően a gazdák 4265 milliárdnyi beruházási 
támogatáshoz juthatnak, ami háromszor annyi, mint az előző hét évben volt.”

NaGy IstváN aGrármINIszter
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– Mi volt a fő célkitűzés, miért kellett át-
alakítani területileg, szervezetileg a ma-
gyar hulladékgazdálkodást? 
– Ez az egyik legfontosabb környezetvédel-
mi ágazat, ezt láthatjuk az uniós és hazai 
szakpolitikában és jogalkotásban is. Fenn-
tartható és a kihívásoknak megfelelő hulla-
dékgazdálkodási rendszerek szükségesek. 
Látni kell azt is, hogy az elmúlt 15-20 év az 
az időszak, ahol megindultak a fejlesztések 
és a fejlődés. Az uniós és a hazai politika is 
egyre nagyobb hangsúlyt helyez erre a te-
rületre, ez globálisan is igaz. Többlépcsős 
folyamatról beszélünk, ahol az infrastruk-
túra fejlesztése mellett csak akkor működ-
tethető jól a rendszer ha figyelünk a mé-
retgazdaságos, racionális működésre, ami 
persze a lakossági terhek alacsony szinten 
tartását is segíti. A jogalkotó ezt felismerte 

és a 2012. évi hulladéktörvényben ez már 
célként jelent meg, a 2016-os változások 
pedig egyértelműen az integrációra és a 
méretgazdaságosságra való törekvést tük-
rözték. Tíz évvel ezelőtt mintegy 370 köz-
szolgáltató működött hazánkban, mára 20 
régió alkotja az országos hulladékkezelési 
hálózatot, mindössze 28 vállalattal. Mindez 
megteremtette az ésszerű gazdálkodás és a 
hatékony fejlesztés lehetőségét. Az elmúlt 
10-15 évben sok százmilliárdos beruházás 
történt ezen a területen: végpontok fejlesz-
tése, hulladékgyűjtő autók, konténerek, 
tárolóedények, komposztálók beszerezése, 
melyek eredményeképp sikerült  egy fejlett 
közszolgáltatást kiépítenünk. Persze ezzel 
még közel sem vagyunk az elégséges szin-
ten, de jelentős lépéseket tettünk a kitűzött 
célok eléréséért.

– Az új hulladékrégiók kialakítását a raci-
onalitás vezérelte. Méretgazdaságos és a 
kapacitásokat megfelelő szinten kihasználó 
térségek jöttek létre, a rendező elvek között 
pedig természetesen a földrajzi tényezők is 
szerepet játszottak. Vannak olyan természe-
tes belső határaink, ha úgy tetszik adott-
ságaink – Balaton, Duna, Tisza – amelyek 
determinálják az érintett régiók kialakítá-
sának egyes szempontjait. Így ezek alapve-
tően hatással voltak az új területi egységek 
kialakítására. 

– Hogyan érintette a Vertikál Nonprofit 
Zrt.-t a hulladékgazdálkodás átszervezé-
se? 
– Több évtizedes szakmai múlt áll mögöt-
tünk. A társaság jogelődjét több mint ötven 
évvel ezelőtt, 1970-ben hozták létre, és tisz-

Az európai politikában egyre inkább felerősödnek a hulladék-újrahasznosítással, illetve a klímaváltozással kapcsolatos 
kérdések. A 2016-os Hulladéktörvény módosítása a települési szilárd hulladék gyűjtésének integrációját célozta. Terüle-
tileg átszervezte, nagyobb közszolgáltatási egységeket hozott létre, segítve a közszolgáltatók integrációját számuk csök-
kentését is. Mindez nagy előrelépést jelentett a racionalizálás irányába. A 2021 februárban elfogadott törvénymódosítás 
új alapokra helyezi a hazai hulladékgazdálkodási rendszert, annak továbbfejlesztését. Ennek apropóján kerestük fel 
régiónk legnagyobb, a témában érintett szolgáltatóját, a Vertikál Nonprofit Zrt.-t. Ferencz Kornélt, a cégcsoport igazga-
tóságának elnökét arra kértük, tekintsük át együtt a hazai hulladékgazdálkodás helyzetét.

A Vertikál Zrt. az önkormányzatokkal való harmonikus együttműködésben hisz 

Új fejezet nyílik 
a hulladékgazdálkodásban 

Fotó: Mazán Tibor
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tán önkormányzati struktúrában szervező-
dött költségvetési üzemként kezdte tevé-
kenységét. Tehát mind a szakmai alapokat, 
mind pedig a struktúrákat illetően tekinté-
lyes tapasztalatokkal rendelkezünk, ami le-
hetővé tette, hogy rugalmasan meg tudjunk 
felelni az új elvárásoknak. Az elmúlt évti-
zedben jelentős növekedést értünk el. Mára 
a cégcsoport közel 2,5 millió ember számára 
nyújt közszolgáltatást. Az alkalmazottaink 
száma meghaladja a 3000 főt. 
– Esztergomtól – egy-két település kivételé-
vel szinte egybefüggő területen – egészen 
Bátaszékig, Mohácsig, tehát Tolna megye 
déli részéig szolgáltatunk. A dunántúli 
térség felöleli az esztergomi, bicskei, pilisi, 
dunaújvárosi, polgárdi, sárbogárdi, adonyi, 
paksi, szekszárdi gyűjtési térségeket. Mind-
egyik térségi önkormányzattal kölcsönös 
partnerségben építkezünk a hulladékgaz-
dálkodás érdekében.
– A Duna túlpartján pedig Nógrád megyétől 
– Budapestet megkerülve – a Tisza vonalán 
lefelé haladva Makó, Hódmezővásár, Baja 
térségéig látjuk el a hulladékgazdálkodási 
feladatokat. Székesfehérvár és agglome-
rációja  az integráció során saját tulajdonú 
közszolgáltatójával építette ki lényegesen 
kisebb, de a rendszerbe illeszkedő régióját. 

– Hol tartunk ma az uniós elvárásokhoz 
képest? 
– Országos szinten mondhatjuk, hogy a 
statisztikai adatok terén középmezőnyben 
vagyunk. Rengeteg feladat áll azonban előt-
tünk, annak érdekében, hogy a hazai rend-
szer fejlődő pályán maradjon, és a szigorú 
elvárásokat időben teljesíteni tudjuk. 
– Az elmúlt néhány év sikere, hogy létrejött, 
és kitűnően működik a Közép-Duna Vidéki 
Hulladékgazdálkodási Rendszer. Székes-
fehérvár polgármestere dr. Cser-Palkovics 
András az elnöke, Polgárdi városvezetője, 

Nyikos László pedig az operatív tanács el-
nöke. 170 önkormányzat alkotja a társulást. 
- 16 milliárd forint értékű beruházás-soro-
zat van folyamatban, melynek keretében 
Oroszlányban multifunkcionális hulladék-
udvar, Székesfehérváron komplex szelektív 
válogató, Adonyban úgynevezett RDF üzem 
épül. Ez utóbbi az energiahasznosításra al-
kalmas anyagok előállítását szolgálja majd. 
A háztartások oldaláról is történik előrelé-
pés, mintegy 200.000 darab, az anyagában 
elkülönített gyűjtést lehetővé tevő hulladék-
tároló edény kerül kiosztásra. Bátran állít-
hatom, ha ezek a fejlesztések befejeződnek, 
az eddigi legfejlettebb közszolgáltatást tud-
juk majd nyújtani az itt élőknek.  
– Természetesen nem csak a Dunántúl, ha-
nem a Duna-Tisza közi fejlesztések is rend-
kívül fontosak, hiszen ott szintén a csoport 
szolgáltat. 2014-ig a homokhátsági régióban 
zajlottak le nagyon jelentős fejlesztések, a 
jelenlegi ciklusban pedig a Közép-Duna Vi-
déki projektet követő legjelentősebb projekt 
a Duna-Tisza Közi hulladékgazdálkodási 
fejlesztés. 
– Fontosnak tartom kiemelni azonban az 
egyes önkormányzatok környezettudatos 
felelősségvállalását is. A nagyprojekteken 
túl több olyan jelentős partner önkormány-
zattal van szerencsénk közösen dolgozni, 
akik készek helyi, városi, települési szinten 
is megtenni mindent a fejlődés érdekében. 
A Dunántúli térségben fent említett vala-
mennyi önkormányzatot kiemelhetném 
ennek kapcsán. Csak példaként említem hát  
a Vertikál közszolgáltatási területéhez 2020-
ban csatlakozott Bicske és térségét, valamint 
Paks és térségét. A kezdetektől sikerült ma-
gas szintű együttműködést kialakítani, kö-
zösen tenni a szelektív gyűjtés, lakossági 
edények érdekében, a közszolgáltatás fejlő-
dő pályára állítását célozva. Természetesen 
a már régebbi önkormányzati partnereink-

kel, mint például Polgárdival, Szekszárddal 
is folyamatos az együttműködés, állandó a 
fejlődés, újabb és újabb célkitűzéseink van-
nak. 

– Hazánkban a begyűjtött kommunális 
hulladék durván fele lerakókba kerül. Ho-
gyan változhat mindez az említett beruhá-
zások tükrében? 
– A 2021. évi Országos Hulladékgazdálko-
dási Közszolgáltatási Terv azt a célt tűzte ki, 
hogy 2035-öt követően a begyűjtött telepü-
lési szilárd hulladékoknak mindössze 10%-
a kerüljön csak lerakókba. Ma ez valóban 
50% körül van. 
– Ezt a célt szolgálja a napokban elfoga-
dott törvénymódosítás is, mely szerint a 
hulladékgazdálkodási feladatok hatéko-
nyabb ellátása és koordinálása új koncesz-
sziós modellben valósul meg. Az állam 
által meghatározott feladatokat a hulladék 
összegyűjtésétől, előkezelésétől a haszno-
sításáig úgynevezett koncessziós társaság 
végzi majd, számos közreműködőt bevonva 
a teljesítésbe. 
– 2023. július 1-jétől a koncesszor tehát ki-
zárólagos jogot kap a feladat ellátására, 
ugyanakkor vállalnia kell, hogy teljesíti az 
Európai Unió által meghatározott, évekre 
lebontott hulladékgazdálkodási célszámo-
kat, hogy elvégzi a szükséges beruházáso-
kat, mindezt úgy, hogy eközben a lakosság 
terhei alacsony szinten maradnak. Mindez 
tehát a piaci szemléletet erősíti, amit a szak-
ma jó döntésnek tart. A tapasztalatok rávi-
lágítottak ugyanis, hogy a piaci, gazdasági 
elemeket nem szabad teljesen kivezetni a 
hulladékgazdálkodásból. Fontos, hogy a 
koncessziós modell komplex módon tekint 
a hulladékgazdálkodásra, a gyártástól az 
újrahasznosításig törekszik a kör-
forgásos gazdaság elérésére, így 
haladunk afelé, hogy a hulladékra 

F

Fotó: Mazán Tibor
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mint nyersanyagra tekintsünk, amely kör-
nyezetvédelmi és piaci szemlélettel is raci-
onális irány.

– Az Európai Unió a körforgásos rendszer 
mellett tette le a voksát. Mennyire racio-
nális ez a célkitűzés? 
– A körforgásos koncepció alapvetően helyi, 
regionális megoldásokra épül, aminek a fel-
tételeit az új törvény már biztosítja. Ez egy 
teljesen újfajta szemlélet, ami komoly válto-
zásokat kíván a gazdaság, a közszolgáltatók 
és a lakosság részéről is. Új fejezetet nyit a 
hulladékgazdálkodásban. Át kell alakulni-
uk a gyűjtési szokásoknak, az infrastruktú-
rának, az eszközöknek, és a feldolgozást, a 
tárolást biztosító végpontoknak is. 
– A hulladék elleni küzdelmet a legegysze-
rűbben a vásárlói szokások megváltoztatá-
sával lehet elérni. Ha nem veszünk olyan 
terméket, ami hulladékot termel, vagy csak 
olyat vásárolunk, amit hulladékmentesen el 
tudunk fogyasztani, fel tudunk használni, 
máris nagyot léptünk előre. 
– Nagy hangsúlyt érdemes fektetni az 
újrahasználatra. Ha új funkciót, vagy pél-
dául ajándék formájában új gazdát találunk 
a már nem kívánatos anyagoknak, akkor 
azok nem kerülnek a szemétbe. 
– A szelektíven gyűjtött hulladékok lehetővé 
teszik az újrahasznosítást is. A tény azonban 
az, hogy ezek rendszerint annyira szennye-
zettek, hogy előválogatás nélkül nem mű-
ködik a folyamat. Az így kigyűjtött papír, a 
színre, fajtára válogatott műanyag azonban 
egyenesen mehet a direkthasznosítókhoz. 
Ezt nevezzük anyagában hasznosításnak. 
– A következő szint az energetikai haszno-
sítás, amikor a vegyes kommunális hulla-
dékból kiemeljük a szerves anyagokat, és 
ami marad, azt megfelelő méretűre darálva 
bálázzuk, majd termikusan hasznosítjuk. 
Európában nincs egységes irány, az unió 
mindkét megoldást preferálja, hiszen a cél 
a lerakástól történő eltérítés. Természetesen 
a termikus hasznosítás alatt nem a régimó-
di hulladékégetést kell értenünk. A modern 
technológiák mellett a hulladék energetikai, 
termikus hasznosítása gyakorlatilag kör-
nyezetszennyezés nélkül lehetséges, így a 

hazai infrastruktúra ezirányú fejlesztése 
is megfontolandó. Jó példákat már a köze-
lünkben is láthatunk, hiszen csak Bécsig 
kell kitekintenünk, ahol hosszú ideje a bel-
városban működnek hipermodern hulla-
dékégetők. 
– Az uniós célok sem zárják ki a lerakást, 
a céljuk a minimalizálás. A hulladéklera-
kókat egyenlőre nem lehet teljes egészében 
kivezetni a rendszerből, mindig lesz egy 
olyan rész, ami már semmilyen más módon 
nem hasznosítható, így ezek helye szigorú-
an az ellenőrzött, szigetelt lerakókban van.  

– ...és akkor még a zöldhulladékokról nem 
is beszéltünk!
– Évek óta halogatjuk azt az uniós vállalá-
sunkat, hogy beszüntetjük a kerti zöldhul-
ladék helyben égethetőségét. Most végre 
megszületett a döntés, az év második felétől 
érvénybe lép a jogszabály, onnantól nem 
szabad a kertekben zöldhulladékot égetni. 
Persze ez azzal is jár, hogy még több szállí-
tanivalója akad a közszolgáltatóknak. 
– Az átalakulóban lévő kertkultúra ugyan-
csak szaporítja a feladatainkat. A hagyomá-
nyos háztáji kiskerteket egyre inkább fel-
váltják a díszkertek, ahol még nem alakult 
ki annak a kultúrája, hogy hogyan lehet 
hasznosítani a kerti zöldhulladékot, illetve 
milyen módon lehet ezzel táplálni a talajt. 
Ezen a téren is sok teendőnk van még. Kü-
lönféle projektek keretében el kell érnünk, 
hogy a kerttulajdonosok megértsék és elfo-
gadják, nekik is az a legjobb, ha a keletkezett 
lombhulladék ott helyben komposztálódik, 
ha azt kezelés után visszaforgatják a talajba. 
– Ugyanilyen komoly kihívást jelent az is, 
hogy a mezőgazdasággal megtaláljuk az 
összhangot zöldhulladék kérdésében. 

– Hogyan lehet több száz település egyedi 
igényeinek megfelelni, összhangot terem-
teni?
– Meggyőződésem, hogy a siker titka az, 
ha a folyamatainkba, a döntéseinkbe maxi-
málisan bevonjuk a partnereinket, a helyi 
önkormányzatokat. A szolgáltatási terü-
letünkön a tulajdonosi struktúrát illetően 
megpróbálunk egy egyensúlyi állapotot 

fenntartani. Fontosnak tartjuk, hogy leg-
alább térségi szinten legyen ráhatásuk a 
közszolgáltatók működésére. Az önkor-
mányzatok egy része tulajdonosként is jelen 
van, beleszólhat a cégcsoport életébe, más 
testületek pedig a társaság felügyelő bi-
zottságába delegált képviselőiken keresztül 
tudják érvényesíteni az érdekeiket. 
– Társaságunk közel húsz önkormányzat 
többségi tulajdonában van,  partnervállal-
kozásaink is az adott térség önkormány-
zatainak többségi tulajdonában állnak. A 
kistelepüléseken és a nagyvárosokban is 
igyekszünk megkeresni az együttműködés 
lehetőségét, a településekkel szoros kapcso-
latot tartunk, és mindig kikérjük a vélemé-
nyüket. Kölcsönös érdekünk, hogy a lakos-
ság elégedett legyen a közszolgáltatóval. 
– Minden téren igyekszünk figyelmes 
partner lenni. Rendszeresen részt veszünk 
például a helyi rendezvényeken. Öko-
sátrainkban teszteket lehet kitölteni, a gye-
rekjátszókat alakítunk ki. Interaktív módon 
próbáljuk megszerettetni, a mindennapok-
ba becsempészni a korszerű hulladékgaz-
dálkodás elveit. 
– Hasonló módon működünk együtt az ok-
tatási rendszer szereplőivel is. Osztályfőnö-
ki órákat, kiselőadásokat tartunk minden 
szinten, az óvodától az egyetemekig. 
– Ha az önkormányzatok valamilyen kérés-
sel fordulnak hozzánk, lehetőségeink szerint 
igyekszünk abban segítségükre lenni. Ami 
nekik probléma, az nekünk is az. Oda-vissza 
működik a segítségnyújtás, legyen szó egy 
illegálisan lerakott hulladék elszállításáról, 
egy falunapi rendezvény megszervezéséről, 
a határ közös kitakarításáról vagy egy TE 
SZEDD akció lebonyolításáról, mi minden-
ben igyekszünk partnerként megjelenni. 
– Szívünknek kedves példaként említhetem 
legutóbbi ilyen akciónkat, melynek kereté-
ben székhelyünkön, Polgárdiban építettünk 
meg egy húszmillió forint értékű játszóte-
ret, támogatva ezzel az önkormányzatot, 
illetve az itt élőket, a gyerekeket. Mert nem 
csak a gondjainkat szeretnénk megosztani, 
hanem a közös örömökben is szívesen osz-
tozkodunk. 

Cseh Teréz
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30 milliárdos támogatási program indul
Magyarország - A versenyképesség növelésére 
irányuló újabb támogatási programot indít a kor-

mány 30 milliárd forint értékben – jelentette be a 
külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter 
közölte, magyarországi vállalatoknak adnak támo-
gatást olyan beruházásokhoz, amelyek a termelé-
kenység növelésére vonatkoznak, és amelyekkel a 
cégek modernizálják a tevékenységüket.

4,2 milliárdból fejleszt a Continental
Veszprém - Bővíti kutatás-fejlesztési központjainak 
kapacitását a Continental Automotive Hungary Kft.; 
a 4,2 milliárd forintos beruházáshoz a kormány 

1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást 
biztosít. Ezzel Budapesten és Veszprémben együt-
tesen 70 új, kifejezetten magas hozzáadott értékű 
munkahely jön létre, és több száz eddig létrehozott 
munkahely jövője válik biztossá

genius loCi díjat nyert a Howmet-Köfém
Székesfehérvár – A tehetséggondozásért ismer-
ték el a Howmet-Köfém Kft-t. A vállalat Genius Loci 
Díjat kapott a Vállalatok és vállalkozók a tehetsé-
gekért regionális kategóriájában azért a tevékeny-
ségért, amivel a digitális készségek fejlesztését, a 
mérnöki szakmák népszerűsítését segítik.

A tatabányai gyárban, mely az 
Bridgestone EMIA csoport egyik leg-
modernebb létesítménye, elsősorban 
prémium kategóriás gépjárművekre 
szánt, nagy sebességindexű, személy-
autó- és terepjáró-abroncsok készülnek 
230 féle méretben. Az üzem a legújabb 
fejlesztéseket használva évről-évre 
növelte hatékonyságát. Először 2017-
ben bővítették ki 85 milliárd forintos 
beruházással, ezzel megkétszerezték 
az alapterületet – így az addig évi 1,8 
millióról akkor 3,6 millió abroncsra nö-
velték a gyártókapacitást.

Majd 2019-ben egy újabb beruházás kö-
vetkeztében a teljes gyártás átalakult: 
a hazai üzem ekkorra több mint 60 
százalékban használt már digitalizált 
megoldásokat. A mesterséges intelli-
gencia alapú EXAMATION például 
minden abroncsról adatot gyűjt, tárol 
és elemez, ezáltal többek között kiemel-
kedően egyenletes minőséget biztosít.

– Az úgynevezett Bird X technológia is fon-
tos szerepet játszik gyárunk működésében, 
hiszen a hagyományos és az érintésmentes 
technológia együttesen biztosítja számunk-
ra a rugalmasságot a piaci igények kiszol-
gálásához – mondta Topolcsik Melinda, 
a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. 
ügyvezető igazgatója.

Az Audi, BMW, Mercedes és Volks-

wagen gyári beszállítójaként is ismert 
Bridgestone Tatabánya a digitális átál-
lás során nagy hangsúlyt fektetett arra 
is, hogy az eszközpark mellett a kollé-
gák is naprakészek legyenek, ezért in-
formatikai képzésekkel támogatják a 
termelésben dolgozó munkatársakat. 
Az általuk használt "okos alapanyag" 
technológia segítségével a gyár szak-
emberei akár online is követhetik, il-
letve irányíthatják az előkészített alap-
anyagok és félkész termékek útját a 
gyáron belül.

A fejlesztések ezután sem állnak le: 
"Our Way to Serve" kötelezettségvál-
lalásának keretében a Bridgestone fo-
lyamatosan keresi azokat a megoldá-
sokat, amelyekkel tovább csökkentheti 
tevékenységeinek környezeti hatásait, 
illetve javíthatja a folyamatok energia-
hatékonyságát. Cél, hogy 2030-ra szén-
dioxid-kibocsátását a felére csökkentse, 
2050-re pedig teljes anyagfelhasználá-
sát fenntartható forrásból fedezze. A 
vállalat valamennyi európai gumiab-
roncs-gyára kizárólag zöld villamos 
energiából táplálkozik, a tatabányai 
egység pedig már 2020 márciusa óta 
megújuló energiaforrásokból fedezi 
villamos energia szükségletének 100 
százalékát.

TO

Az üzemben eddig legyártott abroncsokból az összes magyar sofőr két-
szer tudna gumit cseréltetni, sőt még mindig maradna plusz egy teljes 
szett minden budapesti autósra. A KSH adatai alapján erre lenne elég 
a 35 millió gumiabroncs. A Bridgestone Tatabánya megalapítása óta 
folyamatosan növeli kapacitását: mostanra képes akár évi 6,5 millió 
abroncsot kigördíteni az ipari parkból.

35 millió gumiabroncs a Bridgestone tatabányai gyárából

Csúcson 
a magyarországi üzem
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– Autószerelőnek tanultam – kezdi beszélgeté-
sünket Zoltán –, a Gépészeti és Közlekedésgé-
pészeti Szakközépiskolába jártam Tatabányára. 
Soha nem akartam autószerelő lenni, de olyan 
középiskolát akartam választani, ami érettségit is 
ad. A szüleim nem szerették volna, ha elmegyek 
itthonról kollégiumba, és ez volt a legközelebb.

A rendszerváltozás zavaros időszakában, 
mint annyian mások, egyik napról a másik-
ra munkanélküli lett a leépítések miatt. A 
véletlen, avagy a sorsszerűség itt lépett be 
Zoltán életébe.
– Édesanyám révén vendéglátós családból szár-
mazom, és a húgom is ezt a pályát választotta. 
1991-ben éppen Visegrádon dolgozott, voltak 
információi, így tőle kaptam a tippet: nyissak 
egy fagyizót Tatabányán. Bajnán működött egy 

olasz fagylaltgyártó cég, mely viszonteladókat 
keresett. Adtak minden berendezést, alapanya-
got, csak üzlethelyiséget kellett biztosítani. Fia-
tal voltam és munkanélküli, így hát belevágtam. 
A régi, újvárosi klubkönyvtár mellett sikerült 
kibérelnem egy üzletet, három hónapnyi időre. 
Vettem egy műanyag asztalt négy székkel, egy 
polcot a csempézett falra, és betoltuk az olasz 
fagylalt pultot. A Gelato San Marco-nak nagy 
sikere volt, minden nap délután a 4-es iskolából 
jöttek a gyerekek és a szülők hosszú sorban, és 7 
óráig mindenki fagyizott. Újdonságnak számított 
a lágy, selymes, olasz stílusú fagylalt.

Ősszel aztán be kellett zárni a sikeresen 
indult üzletet, a tulajdonos Puskin Műve-
lődési Háznak más tervei voltak a helyiség-
gel. Akkor – a Jubileum Parkkal szemben, 

a négyemeletes aljában – létrehoztak két 
üzlethelyiséget egy lakásból. Zoltán lecsa-
pott rá, családi segítséggel és hitelből meg-
vásárolta az egyik üzletet. A nyitásra nem 
a legideálisabb időpontban kerülhetett sor, 
1992 januárjában esett a hó, de így is hosszú 
sorban álltak az utcán az emberek. A tatabá-
nyaiak kedvenc fagyizóját Zoltán több mint 
húsz évig működtette.
– Kaptam az üzletbe egy hatalmas fagyi pultot. 
Az egész megyében nem volt akkora, és annak is 
híre lett, hogy mennyi féle fagyit lehet ott kapni. 
Nagyon beindult az üzlet 1992-ben, minden nap 
délután 4-től este 8-ig amennyit csak ki tudtunk 
gombócolni, annyit el tudtunk adni. Tíz méteres 
sor állt folyamatosan az utcán. Aztán berobbant 
a jégkrém a piacra. Minden üzletet telepakoltak 
fagyasztóládával, és mindenféle pálcikás, szép 

Hogyan lesz valaki autószerelőből fagylaltkészítő? Hogyan lehet újra és újra talpra állni a nehéz gazdasági körülmé-
nyek között? Hogyan lehet bírni a reggeltől estig tartó, embertelen hajszát? Mindezt megtudhatjuk Kirschner Zoltántól, 
a Bocco d’Oro Kft. ügyvezető-tulajdonosával készített interjúnkból.

Kirschner Zoltán és a fagylalt

30 éve él a jéghideg 
finomságok bűvöletében
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színes, különböző ízű jégkrém lepte el az orszá-
got. Így, bár a forgalom továbbra is megvolt, egy 
picit azért visszaesett a hagyományos fagylalt 
iránti kereslet.

1994 újabb fordulatot hozott. Megkeres-
te egy ismerőse, akivel aztán közös cé-
get hoztak létre, és a következő évtől saját 
maguk kezdtek el fagylaltot gyártani a 
Kodály téren. Innen számíthatjuk Zoltán 
fagylalkészítői pályafutását.
– Szerettem volna, hogy inkább én készítsem 
a fagyit, ne készen vegyem, mert akkor saját 
ízvilágban is azt csinálok, amit akarok. Először 
kis mennyiséget gyártottunk, amit főleg Tatabá-
nyán, majd Tatán, később Nyergesújfalun árul-
tunk. Adtunk fel hirdetést is, építettük a kapcso-
latainkat, és 2-3 év alatt országos terítésünk volt, 
ez volt a Pinkvin márka. 2002-ben megvettük az 
olasz Gelato Italiano céget, így már két helyen, az 
itthoni mellett Pesthidegkúton, egy hangárban is 
folytattuk a gyártást.

A vállalkozásnak ment a szekere, országos 
terítésben, üzletekben, fagyizókban árulták 
az olasz típusú fagylaltokat, számtalan íz-
ben és kiszerelésben. Zoltán folyamatosan 
újított, átírta a régi recepteket, a hagyomá-
nyosnak számító alapanyagok (paszták, 
aromák, ízesítők) mellett kézműves, házi 
jellegű termékek kerültek ki a keze alól. Iga-
zi gyümölcsök, a paszták helyett lekvárok 
kerültek a végtermékbe, több tejet használ-
tak, és a jó minőséget a vásárlók is díjazták. 
Aztán minden jónak vége szakad egyszer. 
Üzlettársával – különböző okok miatt – 
megromlott a kapcsolata, így gyakorlatilag 
egy élet munkáját hátrahagyva távozott a 
sikeres cégtől.
– Sokan kerestek, akik hallották, hogy „szabad 

préda” lettem, de én úgy gondoltam, hogy nem 
adom fel a függetlenségemet. Aztán a sors úgy 
hozta, hogy 30 év után egy saját fagyiüzemet 
sikerült létrehozni. Az üzletrészemből kapott 
pénzt, a gyerekeim örökségét, és persze hitelt fel-
használva Tatabányán, a Táncsics úton építettük 
fel telephelyünket. A beruházást idén áprilisban 
sikerült befejezni, ekkor kaptuk meg a szükséges 
engedélyeket. Így persze lemaradtunk a nagy 
áruházláncokkal való éves szerződéskötésekről, 
ám szerencsére azok a nagy forgalmazók, akikkel 
korábban is kapcsolatban álltam, az új cégben is 
partnereink lettek. Így országosan is kaphatók a 
termékeink, talán a Szeged – Baja - Pécs környé-
ki részen kéne még erősíteni. Kis üzem vagyunk, 
8-10 emberrel dolgozunk 8 órában, és a termelé-
sünk napi 1-2 tonna.

Az új márkanév is olaszos hangzású, Bocco’d 
Oro, azaz magyarul aranyszáj. Különleges, 
magas minőségű, változatos termékekkel 
kívánják a közönséget meghódítani. Főleg 
hazai alapanyagból dolgoznak, ezzel is tá-
mogatva a magyar piacot. Zoltán alapelve a 
folyamatos termékfejlesztés, az ízvilág bő-
vítése, akár a rétegigények (tejérzékenyek, 
vegánok, gluténérzékenyek) kiszolgálása 
is. A gyártási folyamat minden fázisában 
személyesen közreműködik, gyakran ő ér-
kezik először, és ő is zárja az üzemet. Hajtja 
a szenvedély, a minőség iránti elkötelezett-
ség, az új iránti fogékonyság. Jó értelemben 
vett megszállott, a fagyos csoda szerelmese.
– Rengeteg tanfolyamon, szakmai képzésen, 
kiállításon és versenyen vettem részt, ahol ki-
emelkedő eredményeket tudtam elérni. Sokszor 
nagy, olasz fagylaltgyártók ellen tudtam nyerni, 
ami azért is csoda, mert ezek egy-egy laborató-
riuma nagyobb, mint nálunk egy fagylaltüzem. 
Fontosnak tartom, hogy jelen legyek a fagylaltok 

készítésénél, oda tudjak figyelni a legapróbb moz-
zanatokra is. Hogy van-e titkom? Persze, ilyen 
is akad, és ez a receptúrákban keresendő. A fel-
használt gyümölcsök formáján, a legmagasabb 
minőségű kakaó használaton át számtalan mes-
terfogás teszi különlegessé termékeinket.
Jelenleg 40-50 féle ízben, és kiszerelésben 
gyártják a fagylaltokat, gyártókapacitásu-
kat is sokszorosára tudják növelni, ha igény 
lesz rá. Igazán különleges ízek is találhatók 
termékpalettájukon: a sós karamell, a bazsa-
likomos eper, a chia-magos-mangó málná-
val, a pisztácia-tökmag, a kókuszos-rumos 
csoki, hogy csak néhányat említsünk. Zol-
tán kreativitása, fantáziája végtelen, ízle-
lőbimbói roppant kifinomultak. Talán ez a 
titka régi, és mai fagylaltjai sikerének. Ha 
munkabírása is megmarad – ehhez sokat 
hozzátesz a versenyszerű sportolás, hiszen 
a tatabányai férfi tekecsapat oszlopos tagja 
–, a Bocco d’Oro márka sikerre ítéltetett. Ma 
már nagyfia is a cégnél dolgozik, az után-
pótlás biztosítottnak látszik, bár utódja ke-
vésbé az ízek, mint inkább a technológiában 
és a vállalatirányítási rendszer fejlesztésé-
ben, működtetésében jeleskedik.
– Egyébként – vezet körbe az üzemen – nem 
vagyok nagy fagylaltevő. Nem habzsolom, ha-
nem kóstolni szeretem. Az ízek, állagok sokfé-
lesége varázsol el, soha nem tudom megunni, 
de mindig, mindenből csak egy kiskanálnyit fo-
gyasztok. Számomra ez az igazi élmény!

Búcsúzóul egy nagydoboz Bocco d’Oro fa-
gyit kapok kóstolóul. Annyit elárulhatok, 
hogy nekem nem sikerült csak egy-egy kis-
kanálnyit kóstolnom az egyes fajtákból. A 
fagylalt nem kerülhette el a sorsát: az utolsó 
falatig elfogyott!

Veér Károly

A Bocco d'Oro fagylaltokat ebben az új üzemben gyártják



Jó alapokra építhettünk

B.I.: – A 90-es évek elején, a rendszerválto-
zást követő években a nagy állami vállala-
tok egyre kevésbé voltak versenyképesek, 
nem tudtak megfelelni az átalakulóban lévő 
piacok igényeinek. A hanyatló vállalatok 
legjobbjai gomba módra szaporodva hoz-
ták létre az új vállalkozásokat. Így volt ez 
a SZÜV esetében is, az ottani programozók 
közül kerültek ki az ország legsikeresebb IT 
cégei, köztük a Laurel is.
– 1993 áprilisában fő alapítóként, bevonva 
néhány kollégámat és az Albacompot is, lét-
rehoztam a Laurel Számítástechnikai Kft.-t. 
Bár egy új cég voltunk, mégsem a nulláról 
indultunk. Remek üzleti kapcsolatokkal 
rendelkeztünk, korábbról voltak piaci és ve-
zetői tapasztalataim is, amit csoport-, majd 
osztályvezetőként szereztem meg. Úgy 
tűnt, minden összeállt ahhoz, hogy sikere-
sek legyünk: szaktudás, hivatás, eltökélt-
ség, jó csapat. Tudtam, az a dolgunk, hogy 
jobbak legyünk a konkurenseinknél, hogy 
létrehozzunk egy jó, megbízható, pontos 
kereskedelmi rendszert, kiváló kasszameg-
oldásokat. Ezt a szintet aztán gyorsan meg 
is ugortuk, hamar megkaptuk az első nagy 
megbízást az Ofotérttől.

Az erős hitünk, a vízióink 
vittek minket előbbre

B.I.: – 1993 óta egyetlen cél vezérel bennün-
ket: meglévő és leendő partnereink számá-
ra világszínvonalú, versenyelőnyt biztosító 
retailszolgáltatást nyújtsunk, elérhető ára-
kon. A közel 30 év alatt megszerzett tapasz-
talatainkra alapozva, illetve több száz hazai 
és nemzetközi partnerrel, technológiai be-
szállítóval együttműködve bátran állíthat-
juk, nincs olyan kihívás, amit ne tudnánk 
megoldani.
– Huszonnyolc évünk alatt számos olyan 
fordulópont volt a cég életében, amelynél 
a többség már feladta volna. Az első, és ta-
lán legnagyobb ilyen kihívások a Spar és a 
COOP üzletláncok voltak. Utóbbinál több 
száz különböző elképzelést kellett valahogy 
egységgé kovácsolnunk, majd azt egy in-
formatikai rendszerrel megtámogatnunk. 
Mindez nem volt akadályoktól mentes, 
hitelekből finanszíroztuk az elhúzódó fej-
lesztést, vezetőtársaim győzködtek, hogy 
adjuk fel, én azonban hittem a projektben és 
ragaszkodtam ahhoz, hogy végigcsináljuk. 
A 2000 végpontot, a boltokat láttam magam 
előtt, ahol ott volt a valós igény. Három-
négy éven át, vasakarattal vittük végig ezt 
a projektet, ami végül az első komoly refe-

renciánk lett. Nem adtuk fel, tizenkilencre 
lapot húztunk, és a siker nem maradt el.
– Ugyancsak az önmagunkba vetett hitün-
ket tettük próbára, amikor Magyarországon 
elsőként valósítottuk meg az online kassza-
rendszert. Az elején még úgy tűnt, nem is 
lehet megcsinálni, olyan előírások voltak. 
Végül, megelőzve mindenkit, mi hoztuk lét-
re az első online kis- és nagykasszát.

B.I.: – Számos ilyen rekordunk van Magyar-
országon, és ezek azt mutatják, mekkora hit-
tel tudunk valamit végigcsinálni, hogy mi 
mindenre vagyunk képesek. Persze ez nem 
egy vak hit, nem egy kamikaze-hozzáállás, 
egy döntés, ami vagy bejön, vagy nem. A 
hit mögött tudás, rengeteg adat, tapasztalat 
áll. Ez teszi reálissá és persze sok munkával 
elérhetővé azt a célt, amit mások irreálisnak 
látnak, ezért bele sem fognak. De éppen 
ez adhat némi versenyelőnyt. Szeretjük az 
ilyen kihívásokat. Sok ötletünk van, de arra 
mindig ügyelünk, hogy csak olyanba kezd-
jünk bele, ami mögött fizetőképes kereslet is 
van.
B.I.: – Vizionálni szoktuk a megvalósítandó 
feladatot. A szoftver még sehol sincs, de én 
már látom, hogyan fog működni, mit sze-
retnek majd rajta az ügyfelek, milyen elő-
nyökhöz juttatja a kereskedő partnereinket. 
Mert a mi dolgunk az, hogy őket segítsük, 
sikeressé, hatékonnyá tegyük.

28 éve, amikor Bessenyei István a Laurel informatikai vállalkozást megalapította, még csak azt tűzte ki célul maga elé, 
hogy az átlagnál jobb megoldásokat kínáljon az ügyfelei számára. Ma már csapata 8 országban, a nemzetközi retailpiac 
legjobbjaival méri össze tudását, eszközeit. Egyedi, újszerű, komplex megoldásaikkal világmárkákat, piacvezetőket uta-
sítanak maguk mögé, ugyanakkor idehaza is számos innovációs rekordot állítottak már fel. Ők voltak például az első 
hazai online kasszarendszer megalkotói. Legújabb csúcstermékükkel, az intelligens önkiszolgáló kasszájukkal a piacve-
zető világmárkát is megelőzik. Nem véletlen tehát, hogy már az Öböl-menti országok, nemzetközi nagyvállalatok is ér-
deklődnek rendszereik iránt. Az cégalapító-tulajdonossal és fiával, Bessenyei Attilával, a Laurel ügyvezető igazgatójával 
új székesfehérvári székházukban beszélgettünk.

Az új fehérvári székház méltó helyet biztosít a cég világszínvonalú munkájához

A nemzetközi retail 
IT-szektor élvonalában a Laurel
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A Laurel szellemiség

B.I.: – Maximalista vagyok. Amit megalko-
tunk, annak nagyon jónak, nagyon szeret-
hetőnek, nagyon hasznosnak kell lennie, és 
annak is kell maradnia. Folyamatosan fej-
lődnünk kell, követnünk, ha lehet, diktál-
nunk a trendeket. Nem szeretünk másolni, 
utánozni. Szeretjük újragondolni azt, ami 
már létezik, vagy még inkább újszerű, jobb 
megoldásokat kitalálni. Rengeteg szellemi 
tőke van házon belül, és igyekszünk ezt jól 
kiaknázni, ezért a lehető legszélesebb kör-
ben vonjuk be a fejlesztésekbe a kollégákat.
- Az IT-cégek általában azt csinálják meg, 
amit az ügyfél kér. Mi viszont arra fóku-
szálunk, hogy mi az a cél, amit el akar érni, 
és annak megfelelően valósítjuk meg azt 
a komplex megoldást, ami neki a legtöbb 
hasznot hozza. Ez pedig nem ritkán még 
jobb eredményekhez vezet, mint amit a 
megrendelő eredetileg el tudott volna kép-
zelni. 
B.A.: – Ahhoz, hogy a rendelkezésünkre 
álló technológiát, eszközöket a lehető leg-
optimálisabban, a legmegfizethetőbb mó-
don tudjuk számukra biztosítani, meg kell 
ismernünk a folyamataikat, a körülményei-
ket, a mindennapjaikat. Külső szakértőként 
gyakran feltárunk olyan rossz gyakorlato-
kat, amelyek belülről nem igazán érzékel-
hetőek.
– Üzleti tanácsadásunk során felmérjük az 
igényeket, megismerjük a vágyaikat, cél-
jaikat és ahhoz igazítjuk a kelléktárunkat, 
megoldásainkat, ami lehet szoftverfejlesz-
tés, a saját rendszereink beépítése, de nem 
ritkán külföldi rendszert honosítunk, vagy 

illesztünk már meglévő technológiákhoz. 
Gyakran csak néhány kiegészítő eszköz, 
„okos” megoldás kell a sikerhez, az élő 
munkával való takarékoskodáshoz. Tehát 
nem csak azoknak tudunk hasznára lenni, 
akik a Laurel rendszereit használják. A vi-
lág legjobb megoldásait szállítjuk. Nem csu-
pán szoftverfejlesztők, nem is csak integrá-
torok vagy üzemeltetők vagyunk, hanem 
mindezek együttvéve. Hazai viszonylatban 
az egyetlenek, akik a kis- és nagykereskede-
lem teljes eszköz- és szolgáltatási skáláját le 
tudják fedni. Létszámban és erőforrásban is 
az élen járunk a dedikáltan kis- és nagyke-
reskedelmi rendszereket kínálók táborában.
B.I.: – Fontosnak tartjuk azt is, hogy partne-
reink felét multinacionális nagyvállalatok 
teszik ki, a másik felét pedig hazai kereske-
dők. Mindkét oldal igényeinek képesek va-
gyunk maximálisan megfelelni, biztosítani 
tudjuk a nemzetközi sztenderdeket. Ugyan-
olyan magas szinten szolgáljuk ki a kis cé-
geket, mint a világmárkákat.
– Mindent, amit teszünk, áthatja a laureles 
szellemiség. Ez nem magától értetődő. Két-
három év, mire egy új kolléga ezt magáévá 
teszi, érkezzen bármilyen jó helyről, vagy 
bármilyen jó iskolából is. Bizonyos dolgokra 
mi másképp reagálunk, és ez pozitív érte-
lemben véve megkülönböztet minket a ver-
senytársainktól.

A Laurel a világ 
legjobbjaival versenyez

B.I.: – A multinacionális cégek – mi azt lát-
juk – nemzetközi, sztenderd IT-megoldáso-
kat használnak egységesen, viszont nekik 

is szükségük van a minőségi helyi tudásra, 
kompetenciára, szolgáltatóra, hiszen, ha 
valami probléma van a rendszerükkel, az a 
nagy üzemméret miatt óriási károkat okoz-
hat. A feszes tempó megköveteli a megbíz-
hatóságot, a nagy szervezettséget. A Laurel 
felnőtt ezekhez a magas sztenderdekhez, 
maximálisan partnerei tudunk lenni ezek-
nek a világcégeknek.
B.I.: – Sok külföldi – amerikai, angol, német, 
francia – céggel dolgozunk együtt, és idővel 
rájöttünk, semmivel sem vagyunk keveseb-
bek náluk, sőt bizonyos területeken képe-
sek vagyunk sokkal gyorsabban reagálni. A 
Laurel ott van a retail IT-TOP-ban. Vannak 
világszínvonalú termékeink, szolgáltatása-
ink, melyeknek igen is helye van a nemzet-
közi piacon.
B.A.: – Két-három évvel ezelőtt értük el az 
első sikereket. Persze előtte rengeteg ener-
giát, pénzt fektettünk abba, hogy felnőjünk 
a feladathoz, hogy ugyanazt a magas szín-
vonalat legyünk képesek nyújtani külföl-
dön is, mint amit idehaza megszokhattak 
tőlünk. Hatványozottan jelentkezik a fele-
lősségünk is, és persze a hibalehetőség is 
nagyobb. Ma már több országban használ-
ják a rendszereinket, és nagyon elégedettek 
velük. Élvezzük a sikereket, azt, hogy a vi-
lág legjobbjaival versenyezhetünk, és per-
sze mindez még több hitet, erőt, kedvet ad 
ahhoz, hogy tovább építsük a nemzetközi 
hálózatunkat.
– Jelenleg hat országban vagyunk jelen, de 
három hónap múlva már nyolcba szállítunk 
saját fejlesztésű high-tech technológiát, ha-
gyományos és önkiszolgáló kasszákat olyan 
világcégeknek, mint például a 
Decathlon. F

Apa és fia együtt vezetik a nemzetközi vizekre a Laurel hajóját
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B.I.: – Jelenleg egy nagy projektet készí-
tünk elő az Öböl-menti országokban. Re-
mélhetőleg itt is hamarosan bejelenthetünk 
egy újabb nagy volumenű megrendelést. A 
Laurel több országban saját céggel is jelen 
van, komoly erőket összpontosítunk ezek-
re a területekre. Abu Dhabiban már van 
cégünk, jelenleg a tárgyalások nagy része 
Dubajban zajlik, de készülünk Szaúd-Ará-
biába is az online rendszereinkkel.

Van, aki átvegye 
a stafétát

B.A.: – Gyerekkoromban nagyon vonzó volt 
számomra ez a világ – programozás, fejlesz-
tés, informatika –, ezen a területen is tanul-
tam tovább Székesfehérváron, a Széchenyi 
Műszaki Szakközépiskolában, informatika 
szakon. Később azonban rájöttem, hogy ez 
nem nekem való, így a tanulmányaimat Bu-
dapesten, a McDaniel College-on, egy ame-
rikai főiskola kihelyezett karán folytattam, 
és közgazdász lettem. Pár évet saleses te-
rületen dolgoztam, és utána kerültem ide a 
céghez. Az ügyvezetést fokozatosan vettem 
át, először a pénzügyi, majd a háttérterüle-
tek operatív irányításával kezdtem, 2018 óta 
vezetem a céget teljeskörűen. A megszerzett 
tapasztalatok, a rutin mellett persze meg-
nyugtató érzés, hogy édesapám itt van mel-
lettem kontrollként, mentorként.
B.I.: – Én magam is támogattam, hogy mie-
lőtt a Laurel mellett döntene, ismerjen meg 
más céges világokat is. Külön örültem, hogy 
egy amerikai vállalatnál volt, mert ott egy 
teljesen más szellemiséget, kultúrát ismer-
hetett meg, és egy nemzetközi csapatban 
dolgozhatott. Bármennyire is szeretem a 
hazámat, az üzleti kultúrát, a szellemiséget 

nem tartom jónak. Nagyon ritka az a ma-
gyar cég, amelyik nemzetközi színvonalon 
tud gondolkodni, tárgyalni, viselkedni.
– Egy ideig a kisebbik fiam, András is ná-
lunk dolgozott, ám annak ellenére, hogy ő 
is informatikával fertőzött, nem találta meg 
itt a helyét, így ma már a saját útját járja. Ő 
is egy nagy innovátor, elképesztő dolgokat 
talál ki, most is egy világviszonylatban is 
újdonságnak számító fejlesztésen dolgozik 
a maga területén. Bízom benne, hogy ő is 
megtalálja, amit keres.

A Laurel megoldások – 
Laurel rendszerekkel

B.I.: – Alapvetően három olyan rendsze-
rünk van, amely a globális retailpiacok bár-
melyikén képes a kereskedők problémáit 
kezelni, jobbá, hatékonyabbá, versenyképe-
sebbé tenni őket. A központi rendszerünk 
a bolthálózatoknak segít irányítani az üz-
leteiket. Egy üzletláncot vezetni rendkívül 
komplex feladat, mindig nagy apparátust 
igényel. Ehhez nyújtunk mi egy skálázha-
tó, az adott boltméretre optimalizált rend-
szert. A két-három üzletes kishálózattól a 
többszáz kereskedelmi egységgel rendelke-
ző szervezetig teljes mértékben testre szab-
ható mind a tudás, mind az ár tekintetében.
– Bolti rendszerünk egy komplex kereske-
delmi szoftver: készletnyilvántartás, áru-
rendelés, árazás, selejtezés, törzsvásárlói 
blokk, engedmények, akciók, elszámolás, 
leltár, visszárukezelés. Mindezt egyre több 
kiegészítő eszközzel tudjuk megtámogatni. 
Ma már a kereskedők mobilterminálokon 
keresztül intézik az árazást, a rendelést, a 

polcok feltöltését. Rövidebb idő alatt, ponto-
sabbak, hatékonyabbak, kevesebb élőmun-
kával. Olyan intelligens eszközt adunk a 
kezükbe, amely segíti őket a döntéseikben, 
és megszünteti a veszteségeiket.
– A pénztárgépes rendszerünk egy olyan 
önállóan is működőképes termékünk, amit 
bárhová, idegen környezetbe is be tudunk 
illeszteni. A Laura névre keresztelt termé-
künk közel 6000 helyen van jelen az ország-
ban. Ebben a műfajban ez egy meghatározó 
szám, nagyságrenddel meghaladja a ver-
senytársakét. Laura ugyancsak paramé-
terezhető, jobb vagy balkezesre állítható, 
színezhető, szerethető. Rendkívül felhasz-
nálóbarát, egy új pénztáros percek alatt 
képes elsajátítani a használatát. Az ergonó-
miai szempontoknak is maximálisan meg-
felel, segíti a munkát, azt, hogy ne fáradjon 
el a használója még a műszak végére sem. 
Emellett számos egyéb eszközzel integrál-
ható: bankkártyás fizetési rendszerekkel, 
okostelefonos fizetéssel, szkennerekkel. A 
világválaszték legjavából választjuk ki eh-
hez a komponenseket úgy, hogy az adott 
ügyfél számára egy megfizethető termék 
legyen. Ehhez a termékünkhöz még egy 
kasszazónagyorsítási technológiát is ki-
dolgoztunk. Több mint húsz komponenst 
vizsgáltunk, amik a kasszazóna áteresz-
tőképességére hatnak. Az eredményeket 
felhasználva fejlesztettük tovább a Lau-
rát. Ennek köszönhetően figyelni tudjuk a 
pénztárosok teljesítményét, hibáit, ami segít 
az oktatásban, a kontrollálásban.

– Mindezek mellett még számos szoftver-
termékünk van és rengeteg kiegészítő esz-
köz, olyanok, mint például a fejhallgató 
rendszer. Nem nagy költség, mégis rendkí-
vül megnöveli a hatékonyságot. A dolgozók 

A Laurel új telephelye Székesfehérváron, az Alba Ipari Zónában – 2600 m2 összterület, 300 m2 magasraktár, 400 m2-es összeszerelő csarnok, 
1800 m2 iroda (fejlesztés, szerviz)
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A 140 fős Laurel-csapat nagy része (110 fő) Székesfehérváron, a többiek pedig Budapesten, 
a Sárbogárdi úton lévő háromemeletes irodaházukban (30 fő), illetve az ország egészét 

lefedő vidéki szervizpontokon dolgoznak

egyetlen gombnyomással elérik egymást, 
meg tudják beszélni a teendőket anélkül, 
hogy személyesen találkoznának. A gya-
korlat azt mutatta, hogy egy adott helyen 
havonta 400 kilométert és 100 munkaórát 
sikerült ezzel az apró kiegészítővel megta-
karítani.
– Ugyanilyen hasznos termék az elektro-
nikus polccímke. Egyre alacsonyabb áron, 
egyre több funkciót képes ellátni, nem cso-
da, hogy tömegesen terjed az üzletekben. 
Míg a rugalmatlan papírcímkékkel nehéz, 
időigényes a munka, az elektronikus válto-
zattal egy szempillantás alatt kezelni lehet 
az árak változásait, illetve elkerülhetőek a 
rossz, kint felejtett árakból adódó vesztesé-
gek is.

A sikertermék: Laurel 
önkiszolgáló kassza

B.I.: – Tíz évvel ezelőtt kezdtük forgalmaz-
ni a piacvezető világcég termékét Magyar-
országon, de a magas ár miatt nem volt rá 
vevőnk, pedig az igény meglett volna ezek-
re az eszközökre. Ezért döntöttünk amel-
lett, hogy egy saját önkiszolgáló kasszát 
fejlesztünk, mely megfizethető a magyar 
kereskedők számára és széles körben, nagy 
tömegben eladható kis- és nagyboltoknak 
egyaránt.
– Nagyfokú szakmai alázat és maximaliz-
mus jellemezte ezúttal is a fejlesztésünket. 
Sok cég ott követi el a hibát, hogy azt tartja 
értékesnek, ami a számára fontos. Pedig az 
érték az, amit a felhasználó, az ügyfél an-
nak tart. Ezért is szeretem a brandeket, mert 
ott az ember tudja, hogy mire számíthat. 
Az önkiszolgáló kasszánk fejlesztésekor 
mindezt folyamatosan szem előtt tartottuk, 
hiszen ezt az eszközt ráadásul az ügyfele-
ink ügyfelei használják. Az ő céljuk, hogy 

ne kelljen sorban állni, vagy legalábbis mi-
előbb kikerülhessenek onnan. Tehát nem a 
kereskedőnek, hanem a vásárlónak kell sze-
retnie a mi termékünket. Az tehát az érték, 
a siker, ha a vevők imádják használni, mert 
a kereskedő akkor újabb és újabb megrende-
léseket ad felénk.
– Sok száz vásárlóval beszéltünk, hogy 
megértsük, mit szeretnek ezeken a gépeken, 
vagy mi az, ami frusztrálja őket. Sokaknak 
egyáltalán nem egyértelmű, hogyan kell ke-
zelni ezeket az eszközöket, ezért segítséget 
kell kérniük, ami rossz érzést kelt bennük, 
ezért nem szívesen használják. Mi azt kezd-
tük vizsgálni, hogyan lehet szoftveres in-
telligenciával kezelni ezeket a helyzeteket, 
milyen, mekkora legyen a kijelzőn a kép, a 
szöveg, kell-e animáció. Sokat vitatkoztunk, 
dolgoztunk ezeken az „apróságokon”, de 
ezek a „fűszerek” adták meg végül a sava-
borsát az egésznek, mint egy jó ételnél is. 
Odáig jutottunk, hogy ma lekörözzük ezen 
a téren a piacvezető márkát. Sok kényelmi 
funkció, innovatív megoldás van a gépein-
ken. Nem kell például az áruk súlyát előre 
feltölteni. Egy öntanuló algoritmussal hasz-
nálat közben képes a rendszer ezt felismer-
ni, feltölteni, a grammra mért súlykontrollal 
a szórásokat is kezelni.

B.A.: – Számos ilyen, és ehhez hasonló in-
novációnk van, és meggyőződésünk, ennek 
köszönhető, hogy amíg a nemzetközi szten-
derdek szerint a vásárlók 30%-a használja 
az önkiszolgáló kasszákat, addig ez nálunk 
már az induláskor 50%, de vannak olyan 
üzleteink, ahol a 80-90%-ot is eléri. Nagyon 
magasra tettük tehát a mércét. A vevők sze-
retik és használják a termékeinket.

B.I.: – Első fecskeként a CBA tette le mel-
lettünk a voksát, igaz, beígértem, ha nem 
elégedett, díjmentesen lecserélem a világcég 

márkára. Vállaltunk tehát némi kockázatot 
ezért a referenciáért, de megérte, mert on-
nantól jöttek az újabb és újabb vevők: Coop, 
Bauhaus, Decathlon – igaz először Ausztri-
ában –, és már a Praktiker is csatlakozott a 
csapathoz. A nemzetközi porondon is egyre 
nagyobb sikereket érünk el, így igazán opti-
mistán tekintünk a közeljövő felé.

Business intelligence – 
adatbányászat, 

adattárház
B.I.: – Új csomagként jelent meg a palettán-
kon az úgynevezett adattárház, vagy adat-
bányász tevékenység. A kereskedelemben 
milliárdnyi adat keletkezik, melyeket a 
hagyományos eszközökkel nem lehet ér-
telmezni, kezelni. A modern technológiák, 
a legfejlettebb adatbányászati módszerek 
azonban megtalálják a meghatározó össze-
függéseket, trendeket, irányokat, veszélye-
ket, hogy segítsenek a legjobb döntéseket 
meghozni és a profitot maximalizálni. A 
csapatunk, szakértőink nagyon magas szín-
vonalon végzik ezeket a feladatokat, olyan 
technológiákat is felhasználva, mint példá-
ul a Microstrategy, amit a világ topcégei-
nek döntő többsége alkalmaz. Ez egy olyan 
külső, paraméterezhető keretrendszer, ami 
illeszthető a sajátunkhoz. Ez az eszköz min-
den területen támogatni képes a kereskedőt 
a döntéseiben. Meg tudja mondani, hol je-
lentkezik veszteség, mi hozza a legtöbb pro-
fitot, milyen veszélyekre kell odafigyelni, 
mik a trendek, vásárlói szokások. Amit mi 
ezzel a rendszerrel kínálunk, az a kereske-
dők következő tíz éve. Az ő jövőjük tehát 
nálunk már elérhető, jelenné tehető. 

Cseh Teréz
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A Laurel csúcsterméke: az önkiszolgáló kassza
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– Hogyan kerülhetett ide éppen Westes 
Tóni rétese?
– Szinte hihetetlen módon. Igaz ugyan, 
hogy kiírtak egy tendert, de a mi sorsunk 
nem ott dőlt el. Meghívtak egy bemutató-
ra, pontosabban kóstolással egybekötött 
termék degusztációt tartottunk. Nagyon 
készültem, tudtam, ez egyszeri és megismé-
telhetetlen alkalom. Azzal is tisztában vol-
tam, ha sikerül, szinte egybeforr a nevem a 
2021-es foci Európa-bajnoksággal. Készül-
tem tehát, ahogy illik – Takács Tóni módján. 
Elvittem a rétest, bemutattam, megkóstol-
ták, majd kijelentették: ez kell nekünk! 

– Mit jelent ez ízben és számokban?
– A háromféle alapízt szállítjuk, azaz lesz 
almás, túrós és meggyes. Azért hozzáte-
szünk egy kis kuriózumot, a szilvás-má-

kosat, valamint a sós-túrós bureket. Nehéz 
pontos számot mondani, 60 000 rúd a va-
lószínű, ami összevágva 240 000 szeletnek 
felel meg. A felsoroltakkal együtt jelenleg 
22 féle ízt gyártunk. Mindez persze függ az 
időjárástól és a csapattól is.

– Pontosan hol vannak a rétesek?
– A Városligetben, Vajdahunyad várának 
közelében, a Műjégpályán van nap mint 
nap a központi szurkolói találkozó, ahová 
a szervezők hétköznapokon átlagosan 18 
ezer embert várnak, a szombatokon és va-
sárnapokon pedig akár 30 ezerre is nőhet ez 
a szám. Itt óriás kivetítőkön lehet nyomon 
követni a meccsek alakulását, drukkolni a 
kedvenc csapatnak, emellett kóstolgathatják 
a réteseinket.

– Hol készülnek?
– Magyarországon elsősorban az Alföldön, 
valamint a horvát üzemünk is kiváló minő-
ségben, jól teljesít.

– Milyen tapasztalatok voltak az első két 
hét során lapzártánkig, június végéig?
– Vegyesek, de rajtunk kívül álló okok 
miatt. Az első pár napot elmosta a vihar, 
még a katasztrófavédelem is közben járt, 
szivattyúztak. Utána kellemes nyári napok 
következtek, illetve megérkezett a kániku-
la is. Az emberek inkább a hűs árnyékos 
helyeket keresik, nos, itt egy bozót sincs. A 
magyar válogatott meccsei alatt nagyon so-
kan voltak, de a többi napra ez nem mond-
ható el. A mérkőzések alatt és utánuk is 
óriási volt a hangulat, vették-ették a rétest 
és a bureket egyaránt, bár az igazsághoz 

A tatabányai Takács Antal – akit mindenki Westes Tóniként ismer a West Étterem miatt – megkapta a lehetőséget, hogy a 
foci Európa-bajnokság alatt a Városligetben, a Vajdahunyad vára melletti szurkolói zónában, az óriási kivetítők környé-
kén rétest és bureket kínáljon a szurkolóknak.

Sikert aratnak a szurkolók körében Takács Tóni rétesei

Tatabányáról a foci Eb-re
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tartozik, hogy leginkább sörfogyasztásról 
beszélhetünk.

– Marad még kapacitás arra, hogy a meg-
szokott helyeken is legyen elég rétes?
– Természetesen. Ha nem így lenne, nem is 
mertük volna bevállalni az Eb-szereplést. 
Összesen 70 lelkes és hozzáértő kollégám 
dolgozik azon, hogy legyen elég mindig 
mindenhová. Hogy semmiképp se csalód-
janak a réteseinket kedvelők, június 21-én 
megnyitottuk Salgótarjánban az újabb üze-
münket. Ez biztonságot ad a folytatáshoz, 
ahogyan az is, hogy Tatabányán elkészült 
a hűtőházunk, melyet rövidesen követ a 
másik, egy sokkal nagyobb. Bízom benne, 
hogy július közepén három hét múlva már 
a kartonozott réteseink "mosolyognak" mí-
nusz 18 Celsius fokon. Ez azt jelenti, hogy 
folyamatosan tudunk tárolni két kamionnyi 
terméket. 

– Ezek szerint az Eb után is várható sike-
res folytatás?
– Két nagy projekt áll jelenleg előkészítés 
alatt, sőt már a megvalósításukon is dolgo-
zunk, de erről egy kicsit később mondanék 
majd többet. Addig is hajrá magyarok!

– Hol lehet megtalálni a réteseket és a 
burekeket?
– Vannak boltjaink Budapesten, Győrben, 
Pécsett, Százhalombattán, Gödöllőn, Tatabá-
nyán és több kisvárosban. Az osztrák fővá-
rosban, Bécsben is kaphatóak a termékeink, 
havonta összesen átlagosan 20-30 ezer rúd 
készül. Az alapízeken kívül még 12 féle töl-
telékkel dolgozunk. Gondolunk a cukorbete-
gekre is, nekik négyféle cukormentes rétest 
kínálnak. A cégünk készít bureket Szerbiá-
ban, fánkot Horvátországban és itthon nyolc-
féle ízben rostos gyümölcslevet. Megkere-
sett egy exkluzív kávéházlánc is, azt kérték, 
hogy különleges réteseket gyártsak a jelen-
leg üzemelő 68, de rövidesen 180 kávézójuk-
ba. A MOL 128 töltőállomásán, valamint a 
Praktiker áruházak környékén is hozzá lehet 
jutni tankolás vagy vásárlás után.

– Van valamilyen titok?
– Nincs különösebb, sőt, bárkinek megmu-
tatom, hogyan készülnek: 90 százalék töl-
telék, 10 százalék réteslap. Kizárólag ellen-
őrzött, minőségi alapanyaggal dolgozunk, 
kiváló szakemberekkel. Már a réteslap ki-
választása is óriási körültekintéssel törté-
nik. Nem véletlen az sem, hogy Szerbiában 
és Horvátországban készítjük. A gyümölcs 
csakis első osztályú, válogatott, a meggy 
esetében röntgenezett termék. Konzervről 
esetünkben szó sem lehet. Ha nincs idény, 
fagyasztott gyümölcsből dolgozunk.

– Kapsz a családtól is segítséget?
– Fantasztikus családom van, mindenben 
támogatnak. A nagylányom például rend-
szeresen érdeklődik az aktuális piac ala-
kulása iránt Houstonból. A két középső 
aktívan részt vesz az értékesítésben, Fanni 
az Európa-bajnokságon süti a réteseinket. 
Luca, a legkisebb nem hajlandó más réte-
sét megkóstolni. Azt mondja, „az ellenség.” 
Persze ez nem igaz, csak ő meg akarja mu-
tatni, hogy hűséges az apjához.

Mórocz Károly

Jut idő az Légió 
együttesre is
– A Légió Rock Band három éve újra összeállt, a nyolcvanas évek elejéhez képest az 
összetétel változott, de a lelkesedés nem - beszél régi hobbijáról Takács Tóni. - A jelen-
legi csapat: Horváth Gábor Múmia gitáros, zeneszerző és zenekarvezető, Bazsó Judit 
énekel, Lunczer Vivien fuvolázik, jómagam basszusgitáron játszom, a szövegírónk 
pedig Horváth Lajos. Gyakran vannak vendégjátékosok, közülük a törzsvendég Tö-
rök Ádám, az egykori Mini vezetője – gondolom, őt külön nem kell bemutatni. Több 
fellépésünk is volt a West Étteremben, általában barátok előtt, valamint két éve sike-
res koncertekre menetelt a Légió megye- és országszerte. A napokban elkezdtünk 
próbálni, mert megérkezett Németországból Horváth Gábor. Készülünk a tatai Víz, 
Zene Virág Fesztiválra, ami ebben az évben augusztusban lesz, utána a Bányásznap 
következik, hazai pályán, Tatabányán. Meg szeretnénk nyerni a közönséget mindkét 
helyszínen.
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GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

– Ahhoz, hogy az OMÉK igazán teljes legyen, 
szükség van olyan társrendezvényre, mint a Bá-
bolnai Gazdanapok, ahol nem csak álló, hanem 
mozgó gépeket, gépkapcsolásokat is láthatnak 
működés közben a gazdák. A digitalizáció jegyé-
ben jelen pillanatban olyan innovatív és gyakor-
lati fogásokat mutatunk majd be, amelyek tájé-
koztatást adnak és megkönnyítik a döntést, ha a 
gazdálkodók gépvásárlást terveznek, vagy dönte-
niük kell a következő évi kukoricahibridek veté-
séről – hangsúlyozta Haál Gábor, a Bábolna 
Nemzeti Ménesbirtok igazgatója. 

Lelkes készülődés zajlik a kiállítás fajtabe-
mutatója terén, hiszen az idén ünnepeljük a 
termelési rendszereket útnak indító bábol-
nai CPS megalakulásának 50. évfordulóját. 
Emlékezhetünk a fél évszázaddal ezelőtt el-
kezdődött hazai növénytermesztésben zajló 
nagy áttörésre, ami a fejlett technológiákkal 
és a hozzájuk tartozó korszerű gépi eszkö-
zökkel és inputanyagokkal addig soha nem 
látott fejlődést eredményezett a magyar me-
zőgazdaság gyakorlatában.

Ennek a nagy léptékű, forradalmi fejlődés-
nek a bölcsője éppen ide Bábolnához, az ak-
kori Állami Gazdasághoz kötődik. Az ame-
rikai mintára létrejött CPS (Corn Production 
System), magyar fordításban Kukorica 
Termelési Rendszer a biológiai alapok és a 
fejlett technika ötvözésével, valamint a hoz-
zárendelt technológiával és fegyelmezett 
emberi munkával először Magyarországon, 
majd később a kelet-közép-európai orszá-
gokban is jelentős változást eredményezett. 
Méltán tette Európa kirakatává a 80-as évek-
ben a magyar iparszerű növénytermesztést 
és állattenyésztést.  

A Bábolnai Gazdanapokon 50 év eltel-
tével a szakemberek megtekinthetik hét 
nemesítőház mintegy 34 kukorica hibridjét, 
melyeknek elvetése április 26-án, egy kiváló 
minőségű vetőágyba történt. 

– A kukorica is óriási fejlődésen ment át az el-
múlt 50 évben, hiszen a nemesítőházak egymás 
után jöttek létre, és mindegyik arra törekszik, 
hogy valami újat, valami jobbat teremtsen. 
Emlékszem még a közel 50 évvel ezelőtti kuko-
rica-fajtakínálatra, amikor bizony örültünk, ha 
egy-egy hibrid elérte a 8-9 tonnás termést, ma 
pedig már ott tartunk, hogy nem ritkán elérjük 
a 17-18 tonnát, sőt egyes kiemelkedő teljesítmé-
nyű hibridek akár a 20 tonnát is – idézte fel a 
CPS megalakulása óta a hazai vetőmagter-
mesztés fél évszázados történelmét dr. Kiss 
Erzsébet, a rendezvény fajtabemutatójának 
szakmai vezetője. - Ebben az évben igazi kuri-
ózum lesz az idén először elvetett cirokhibridek 
sora, mellyel e takarmánynövényben rejlő le-
hetőségeket szeretnénk megismertetni, továbbá 
felhívni a figyelmet értékes tulajdonságaira. A 
cirok tényleges alternatívát jelenthet a jövőben 
a szárazság okozta terméskiesések mérséklésé-
ben, ugyanis bizonyíthatóan kisebb a vízigénye 
és jobb a szárazságtűrése, mint a kukoricának. 
Emellett termőképessége és a termés minősége is 
versenyképes vagy jobb a kukoricáénál a gyen-
gébb adottságú és viszontagságosabb időjárású 
területeken.

Tekintettel a CPS megalakulásának 50. év-
fordulójára, látható lesz az 1961-ben for-
galomba hozott, a hazai mezőgépgyártás 
legendás produktuma, a DUTRA D4K trak-
tor, illetve az 1971-es IH-Farmall 1066 CPS 
alaperőgép, amely az elsők között érkezett 

Magyarországra, és még CPS logóval látták 
el.

A rendezvény programjai közül idén sem 
maradhat ki a gyakorlati gépbemutató, 
a talajszelvény, a traktor-tesztvezetés, a 
drónbemutató és a Szaktanácsadási Pont. 
A bábolnai kiállításon először megrende-
zett és mára hagyománnyá vált Szakiskolai 
Napot a rendezvény pénteki napján tart-
juk. Ezidáig 17 iskola már jelezte részvételi 
szándékát az eseményre, ami idén a várha-
tó közel ezer diáknak nyújt érdekes és szí-
nes programokat. A végzős diákokat – az 
AGRYA-val karöltve – a Tiétek a jövő című 
konferencián a továbbtanulási lehetőségek-
ről tájékoztatják, amivel nem titkolt szándé-
kuk, hogy minél több diák válassza élethi-
vatásának a mezőgazdaságot.
 
A Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössé-
gével (MVÜK) közösen a Magyar Mezőgaz-
daság Kft. egy élelmiszeriparral foglalkozó 
konferenciát is szervez, melyben az ágazat 
aktuális kérdéseiről lesz szó. A nagyközön-
ség számára ismét lesznek lovas programok, 
valamint idegenvezetővel megtekinthetik a 
ménesudvart, és lovaskocsival is ellátogat-
hatnak a felújított Bábolnai Arborétum és 
Állatparkba. 

Cél, hogy a Bábolnai Gazdanapok ne csak 
egy hasznos szakmai esemény, hanem to-
vábbra is izgalmas családi program legyen, 
mely büszke nagy múltjára amellett, hogy 
ápolja kulturális örökségét.

TO

Nagy várakozás előzi meg a szeptember 9 – 11. között megrendezendő 34. Bábolnai Gazdanapokat. Ebben az évben a 
kiállítás a fővárosban megrendezésre kerülő 80. OMÉK társrendezvénye lesz. 

Idén is lesz gazdanapok Bábolnán

50 éves a CPS, 
a Kukorica Termelési Rendszer

A gazdanapokon mindig népszerű az ötös fogatok bemutatója



Hát ezt is megértük! 
Közel húsz év után a 150. lapszám megjelenését ünnepelhetjük. 

Kicsiny mellékletünkben felidézünk magazinunk történetéből néhány jelentős mérföldkövet, 
tartsanak velünk, ünnepeljünk együtt!

150!
150!
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150!

2001. december 15. Megjelent első számunk, akkor még KEM-Bridge Off Line 
magazin néven. Mindenestől 16 oldalon, de nívós tartalommal. Többek között 

Nagy-Kálózy Eszter, egykor tatabányai művésznő, és Likerecz Gyöngyi, oroszlányi 
súlyemelőnő is nyilatkozott a lapnak.

2004. március: az utolsó megyei szám, és az első regionális kitekintés. Itt még 
kettős embléma a fejlécben, de az uniós csatlakozással végleg búcsút mondtunk a 

KEM-Bridge Off Line elnevezésnek.

Alig két év elteltével, néhány kísérlet után duplájára bővült a magazin. Immár 32 
oldalon jelentünk meg, Komárom-Esztergom megyei tartalmakkal. A címlapon a 
néhai Juhász István „ördögmotoros” dunaalmási farmján, fia vágtázik, és nyilaz.

Az első magazin, mely már mostani címmel, azaz Regio Regia néven jelent meg. 
Immár három megye, Fejér, Komárom-Esztergom, és Veszprém életének bemutatá-

sával folytattuk munkánkat.
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150!

Mintegy 10 évig készítettünk januári számainkban interjút a Közép-Dunántúl 
városainak polgármestereivel. Számadásra, évértékelésre kértük őket, ők pedig 

örömmel nyilatkoztak településük gyarapodásáról.

2008-ban belekóstoltunk a rendezvényszervezésbe is. Partnereinkkel életre 
hívtuk a Regio Regia Szépségfesztivált, ahol a három megyében élő lányok és fiúk 

szépségversenyét kiállításokkal, színházi bemutatókkal, zenei eseményekkel is 
gazdagítottuk.

Egy új kezdeményezés indult 2007. nyarán. Művészeti különszámainkban a 
régióban született, vagy tevékenykedő jeles művészekkel beszélgettünk. Hogy 

csak néhány nevet említsünk: Ágh István költő, Schrammel Imre keramikus, Tóth 
Renáta énekesnő…

Talán a legnagyobb sikerű vállalkozásunk volt a Királyi Pantheon, melynek foly-
tatásáról máig nem mondtunk le. Azokat a tudósokat, vállalkozókat, művészeket 
mutattuk be, akik mát sajnos a mennyországból figyelnek bennünket, és nagyon 

sokat tettek városukért, megyéjükért, országukért!
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MELLÉKLET

Nem feledkeztünk meg a sorrendben 100. lapszámunk megünnepléséről sem. 
Átlapoztuk a hatalmas archívumot, és legemlékezetesebb írásainkból, interjúinkból 

állítottunk össze egy „retro” magazint.

Egy másik nagy vállalkozásunk a gazdasági válságot követő időszakban a cégek 
versenyképességét felmérő, két részes sorozatunk volt. Jeles közgazdászok, kutatók 
adtak jó tanácsokat, illetve maguk a cégvezetők számoltak be arról, hogy milyen 

taktikával, módszerekkel lehet legyűrni az efféle válságokat.

Mit kíván a magyar építőipar? - nagyívű riport keretében tártuk fel az ágazat gond-
jait, problémáit, majd a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Grabarics 
Építőipari Kft.-vel karöltve konferenciát hívtunk össze. Büszék vagyunk arra, hogy 
az ott megfogalmazott javaslatok egy része később bekerült az új építési törvénybe.

Tavaly emlékeztünk meg a szégyenletes trianoni békediktátum századik évfordu-
lójáról. Mellékletünkben többek közt felidéztük gróf Apponyi Albertnek, a magyar 

békedelegáció vezetőjének emlékezetes beszédét, melyre sokan hivatkoznak, ám 
nagyon kevesen olvasták a maga teljességében.
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ÖNkormáNyzat

Modern pihenőhelyek várják a bringásokat Környén

Új fejlesztéseket vehettek birtokba a kerékpárosok Környén. A hárommillió fo-
rintos beruházás eredményeként a Komárom-Esztergom megyei település ke-
rékpárútjai mellett négy, szelektív hulladéktárolóval is ellátott pihenőhely, és egy 
szervizpont is létesült. A fejlesztés az önkormányzat, illetve a Bridgestone gyár 
immáron évek óta tartó együttműködésének legújabb eredménye.

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

Tata  
Június 11-én a Hősök terén rendezték  
dr. Bognár Pál főorvos emléktáblájának 
ünnepélyes avatását Tatán. Az emléktáb-
lát a főorvos egykori, a Generalmanager 
Kft. beruházásában felújított otthona falá-
ra helyezték el.

Cikkünk a 29. oldalon

Balatonkenese
Szerencsére a tavalyi évtől eltérően – 
kezdte beszélgetésünket Jurcsó János, 
Balatonkenese polgármestere – nem 
kellett július közepéig várni, hogy bekö-
szöntsön a strandszezon, gyakorlatilag 
már júniusban dübörög a nyár.

Cikkünk a 30. oldalon

„Én nagyon szeretem a testületi munkát, ami nagyon hiányzott. Nem is csak azért, hogy a döntéseim he-
lyességéről megbizonyosodjak, hanem egyszerűen szeretek a képviselőimmel beszélgetni.”

roNyecz Péter



26

ÖNKORMÁNYZAT

– Mit hozott és mit vitt a Covid-19 Komá-
romban?
– Mi tagadás, egy időre okozott némi gaz-
dasági megtorpanást, ugyanakkor egy erős 
összefogást is életre hívott. Ugyanazt a fe-
gyelmezettséget tapasztaltam, mint a nagy 
árvíz idején, amikor egyként álltak a gátra 
a komáromiak. Pillanatokon belül létrejött 
egy olyan önkéntes hálózat, amely segítsé-
gére sietett az időseknek, a bajba jutottak-
nak. Az önkormányzat is igyekezett ehhez 
felzárkózni. Büszkén mondhatom, hogy 
országosan is egyedülálló intézkedéssoro-
zattal támogattuk a helyieket. A kormány-
zat által biztosított 50%-os helyi iparűzési 
adókedvezményt megfejeltük, 1.250.000 Ft 
adóalap alatt teljes mértékben elengedtük 
ezt az adónemet, levegőhöz juttatva ezzel a 
mikro- és kisvállalkozókat.
– Az idei és a jövő évi költségvetésünk köz-
ponti elvévé tettük az emberek segítését. A 
magánszemélyek számára elengedtük a ga-
rázsadót, aminek üzenet értéke van, fontos 
számunkra az itt élők boldogulása.
– Bevezettük a fiatalok első lakáshoz jutá-
sának támogatását is. Az egyszeri, 250.000 
Ft-os vissza nem térítendő juttatást a ké-
sőbbiekben a bevételeink függvényében 
szeretnénk megemelni. Duplájára növeltük 

az újszülöttjeinknek járó kelengyepénzt is, 
ami így immáron 200.000 Ft-ra rúg. Ezzel is 
igyekeztünk a családok mellé állni.
– Itt említeném meg városunk fontos vív-
mányát, azt az egyedülálló kedvezmény-
rendszert, amit a nehézségek ellenére is 
sikerült fenntartanunk. Ezek közé tartozik 
az előbb említett két juttatás, továbbá az 
első házasoknak biztosított egyszeri 100.000 
Ft életkezdési támogatás, a kismamák és 
a diákok helyi járatainkon való ingyenes 
közlekedése, az óvodások és bölcsődések 
térítésmentes közétkeztetése, a családok és 
a gyermekek számára a védőoltások ingye-
nes biztosítása, a 70 év felettieknek járó díj-
mentes szemétszállítást, valamint az „Esély 
otthon” elnevezésű bérlakás-program. A 21 
bérlakást saját otthonnal még nem rendel-
kező komáromiak, vagy hiányszakmában 
tevékenykedő, itt letelepülni szándékozók 
vehetik igénybe.
– Míg más településeken kivezették a támo-
gatói rendszerből a cafeteria juttatásokat, 
Komárom Város Önkormányzata a teljes 
közszférában megtartotta azokat. Ez egy 
közel 80 millió forintos tétel a költségveté-
sünkben.
– Fontosnak tartottuk a munkahelyek meg-
védését is. A gyógyfürdőnkben több mint 

félszáz család megélhetése forgott kockán, 
hiszen a járvány miatt ki sem nyithattak. 100 
millió forintot áldoztunk arra, hogy életben 
tartsuk a fürdőnket, és hogy felkészüljünk a 
zökkenőmentes nyitásra, ami hál’ Istennek 
meg is történt. Ha az idő kegyes marad, ha-
marosan helyrebillen az egyensúly itt is.
– Teljesen elengedtük 2021-re a közterületi 
teraszdíjakat. Szeretnénk az idegenforga-
lom, a turizmus fellendüléséhez is hozzá-
járulni, ezért idén mind a vállalkozások, 
mind az ideérkező turisták esetében elte-
kintünk az idegenforgalmi adótól.
– A képzett munkaerő biztosítására is igyek-
szünk hangsúlyt fektetni, részt veszünk 
egy felsőoktatási önkormányzati ösztön-
díjrendszerben, a Bursa Hungaricában. Ki-
dolgozásra vár a diákönkormányzattal ösz-
szefogva a „Komárom visszavár” program, 
hogy a fiatalokat, tanulmányaikat követően 
haza tudjuk hívni.
– Végül, és talán ez a legfontosabb, hogy 
kiemelten támogattuk, és támogatjuk ma is 
az egészségügyet. Több mint 70 millió fo-
rinttal járultunk hozzá a Selye János Kórház 
finanszírozásához, ami az alapellátáson túl 
fedezetet nyújtott a Covid-osztályon, illetve 
az oltópontokon dolgozók megsegítésére, és 
a legfontosabb szükséges szakellátások biz-

Ami előnyt jelent békeidőben – a határ közelsége, az ebből adódó átmenő forgalom és turizmus, a jól működő ipari park –, 
az a járvány idején bizony épp a visszájára fordult. A komáromiak azonban ismét tanúbizonyságát adták annak, hogy ha 
baj van, képesek összefogni, egymást segíteni. Példaértékű mindaz, amit a civilek és az önkormányzat letett az asztalra, 
mindezt úgy, hogy a megkezdett projektek gond nélkül futottak tovább, aminek eredményeként most átadó átadót kö-
vethet. A városvezetés mégis a legfontosabbnak az emberek segítését tartotta, és ennek megfelelő intézkedések egész 
sorozatát hozta meg – tudtuk meg Molnár Attila polgármestertől.

Példaértékű összefogást tanúsítottak a komáromiak a járvány idején

Komárom intézkedések egész sorával 
segíti az embereket
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tosítására is. Emellett egy egyszeri 50.000 
Ft-os bérkiegészítést is adtunk az egész-
ségügyi szféra minden dolgozójának, tehát 
nem csupán az önkormányzat alá tarto-
zóknak, hanem a kórház, a menőszolgálat, 
vagyis az összes ilyen területen tevékenyke-
dő kolléga megkapta ezt a támogatást. Most 
pedig, a Semmelweis nap alkalmából ezt 
újra megismételtük. Mert nem lehet eléggé 
megköszönni azt az odaadó munkát, amit a 
Covid-járvány alatt a frontvonalban dolgo-
zók elvégeztek. Éjt nappallá téve küzdöttek 
az emberéletekért, az egészségünkért.

– A testületi munka ellehetetlenült, a pol-
gármesterek szerepe, felelőssége felerősö-
dött a járvány időszakában. Sikeresnek 
ítéli az intézkedéseket?
– Testületi ülést ugyan nem tarthattunk, pol-
gármesterként nekem kellett meghoznom a 
döntéseket, de valamennyi előterjesztést, 
anyagot eljuttattam a képviselőtársaimhoz, 
és csak azután hoztam döntést, miután a 
visszaküldött véleményüket, szavazatai-
kat megismertem. Éppen ezért az ideit, de 
talán még a jövő évit is bátran nevezhetjük 
a szolidaritás költségvetésének. Ha pedig a 
tervezett fölött plusz bevételünk keletkezik, 
egészen biztosan azt is az emberek megse-
gítésére fogjuk fordítani. Ebből értelemsze-
rűen adódik, hogy az idei évben nem vár-
hatóak grandiózus járda- és útfelújítások a 
közeli hónapokban, de azért ezen a téren is 
tudunk majd haladni, hiszen ilyen célokra 
benyújtott sikeres pályázataink is akadnak.

– Ha már a pályázatokat említette, milyen 
ilyen forrásokból finanszírozott beruhá-
zások folynak jelenleg a városban?
– Szerencsére ezekből bőséggel van a tarso-
lyunkban. Komárom-Esztergom megyében 
biztosan, de úgy vélem országosan is az el-
sők között vagyunk az egy főre jutó elnyert 
pályázati források tekintetében. Most az 
átadások időszakát éljük, mert a pandémia 
alatt ezeket halasztanunk kellett.
– Több mint 700 millió forintos beruházás 
volt és végre elkészült a nonprofit szolgál-

tatóházunk. A „Nemzedékek Háza” lenne 
talán a legmegfelelőbb elnevezés, hiszen 
ez az épület ad majd otthont civilszerveze-
teink nagy részének, az Idősügyi Tanácstól 
kezdve a Szépkorúak Klubján át a Diák Ön-
kormányzatok Szövetségéig. Ide költözik to-
vábbá a Családsegítő és Gyermekjóléti Szol-
gálatunk is. Kiválóan megfelel a kitűzött 
céloknak, jó helyen van, a buszpályaudvar 
és a vasútállomás között, több rendezvény-
teremmel, irodával szolgálja majd az itt élő-
ket.
– A Zöld Város Programunk zárásához is el-
érkeztünk. Megújult a Jókai ligetben a teljes 
zöldövezet, a környező utcák, a járdák, és a 
gyógyfürdő környezete is rendbe lett téve. 
Egy határon átnyúló programnak köszön-
hetően a ligetben játszóteret is kialakíthat-
tunk, és a Jókai Gimnázium teljes energeti-
kai korszerűsítése is megtörténhet.
– Elkészült a Brigetio Látógatóközpontunk 
is, ahová átköltözik a Klapka György Mú-
zeum. Itt kap helyet az ELTE Régészeti 
Tanszékének Tudásközpontja, gyakorlati 
oktatóközpontja is, aminek köszönhetően 
Komárom egyetemi város rangot kap.
– Zajlik az erődfelújítási programunk is, a 
Csillagerőd is hamarosan megnyithatja ka-
puit a látogatók előtt. Nagy erőkkel folyik az 
idekerült szobrok restaurálása, és a kiállítás 
berendezése.
– Végül mindenképpen ki kell emelnünk a 
beruházások sorában a 2020 szeptemberé-
ben elkészült és a forgalomnak átadott új 
Duna-hidat. A Monostori-híd nagy előrelé-
pés a város életében.

– A járvány enyhülni látszik. Hogyan lát-
ja a helyi gazdaság, illetve a kultúra hely-
zetét?
– Az idegenforgalom, a turizmus a város 
egyik lába, melyet minden eszközzel tovább 
kell erősítenünk, már csak azért is, mert 
egyfajta trendfordulót élünk meg ezen a té-
ren. Az idegenforgalomhoz, turisztikához 
köthető beruházások ugyanis jóval több 
munkahelyet képesek ma már teremteni 
ugyanakkora ráfordítás mellett, mint egy 

ipari jellegű. Mást mutathat persze mindez 
a helyi adóbevételek tekintetében.
– Városunk markáns gazdasági lábakon 
áll, ami részben az ipari park vállalatainak, 
részben pedig a városban működő kkv-knak 
köszönhető. Örvendetes hír – és itt minden-
képpen ki kell emelnünk a kormányzat sze-
repvállalását a beruházásösztönző progra-
mokon keresztül –, hogy jelenleg több mint 
20 gazdasági társaság, összességében 100 
Mrd forint értékben hajt végre valamilyen 
beruházást, fejlesztést városunkban. Ezzel 
nem csak munkahelyeket védenek meg, de 
több száz újat is létrehoznak.
– A zöld város szellemiség jegyében adtuk 
át a közelmúltban azt az elektromos buszt, 
amely itt fog futni Észak- és Dél-Komárom 
között.
– Részesei vagyunk továbbá a KOMBIbike 
bicikliprogramnak is, ami nem csak Komá-
romot, de a térséget is érinti. Védjük a ter-
mészetet, klímastratégiát dolgoztunk ki, és 
ehhez kapcsolódóan folyamatban van egy 
pályázatunk is.
– A „Komárom újraindul” programunkkal 
mi magunk is igyekszünk szerepet vállal-
ni a gazdaság újraindításában, bemutatjuk, 
milyen fejlesztések zajlanak városunkban. 
Fontosnak tartjuk mentális és pszichés ol-
dalról nézve is, hogy a közösségek újrain-
duljanak, a rendezvényeket meg tudjuk 
tartani. A Monostori Erőd ehhez ideális 
helyszínnek bizonyul, teljes mértékben az 
ellenőrzésünk alatt tudjuk tartani a belép-
tetést a hétvégi kulturális, zenei, színházi, 
vagy épp sportprogramokon. A rendezvé-
nyek mellett a civilélet újraindítását kiemelt 
támogatásokkal is igyekszünk segíteni.
– Szeptember végéig remélhetőleg zök-
kenőmentes lesz az élet városunkban, to-
vább egyelőre nem nagyon mertünk még 
tervezni, hiszen ma még senki sem tudja 
megmondani, vajon lesz-e újabb, negyedik 
hullám, avagy végre sikerül visszakapnunk 
nyugodt, békés és főleg egészséges életün-
ket.

Cseh Teréz
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– Miért kell a könyvtár – tette fel a kérdést 
megnyitó beszédében Mikolasek Zsófia 
igazgató asszony –. A könyvtár demokratikus 
intézmény, mindenki számára nyitott, alapszol-
gáltatásai ingyenesek, bárki számára hozzáférhe-
tőek. Ingyenes és hozzáférhető a jó szó, a figyelem, 
a segíteni akarás, amivel olvasóinkat fogadjuk. 
Segítjük azt, aki nem boldogul a betűk világában, 
de örömmel, tudással és nyitottan várjuk az egy 
témában elmélyülni vágyó kutatókat is. Türelme-
sek vagyunk a digitális eszközöket használni nem 
tudókhoz, de tudunk új technikát felmutatni akár 
a középiskolásoknak is. Gyűjtjük a gyengén látók, 
a más anyanyelven megszólalók speciális irodal-
mát.  Megsimítjuk a gyermekfejeket, és támasza 
vagyunk a már reszkető kezeknek. Legyen hát ez 
a könyvtár a városé, a falué, a megyéé, a kicsié, a 
nagyé, a férfié és a nőé, az egyedülálló és a csalá-
dosé, a szegényé és a gazdagé. Legyen ez a könyv-
tár mindenkié! 
Popovics György, a megyei közgyűlés elnö-
ke kiemelte a megyei könyvtár szűkebb ha-
zánkra kiterjesztett segítő munkáját. Digitá-
lis szolgáltatásaik révén hatvan településsel 

állnak kapcsolatban. Hozzátette: a mostani 
beruházás alapja az a tervdokumentáció 
volt, amelyet másfél évtizeddel ezelőtt a me-
gyei önkormányzat készíttetett el.
Bencsik János miniszteri biztos, ország-
gyűlési képviselő képekkel kapcsolatos szó-
füzérrel indította beszédét. A képzelőerő, a 
képalkotás mellett, a teremtő erő is helyet 
kapott a sorban. Majd a hat évvel ezelőtti 
történéseket elevenítette fel, amikor a Mo-
dern Városok Programja egyik egyeztetésén 
felvetette a megyei könyvtár újjáépítésének 
gondolatát. A képek szófüzére utalt arra is, 
hogy a könyvek segítik a képalkotás, a kép-
zelet kibontakozását. Teremtőerővé válik, s 
kiteljesedik, s hozzáad a közösséghez. A jövő 
pedig attól függ, lesz-e elég könyvtárláto-
gató, könyvtár pártoló, aki saját képességeit 
formálva részt vesz közös sorsunk alakításá-
ban. Ennek segítése a könyvtár, a tudásköz-
pont szerepe – fogalmazott.
– Amikor én bányász kislány voltam – mondta 
avatóbeszédében Szűcsné Posztovics Ilo-
na polgármester –, bementem a JAMK-ba. 

Nagyon nehezen jöttem ki, mindig eltévedtem a 
sorok között, mert minden sorban találtam egy 
olyan könyvet, amit szívesen levettem a polcról. 
Beleolvastam, és azon gondolkodtam, vajon haza 
tudok-e ennyi könyvet vinni. Akkor a könyvtár 
a könyvek tára volt. Ma a könyvtári dolgozók – 
részben a járványhelyzet, részben a technikai 
fejlődés miatt – nagyon-nagyon megtapasztalták 
azt, hogy alkalmazkodni kell az élethelyzetekhez. 
Ezért nagy köszönetemet fejezem ki feléjük a vá-
roslakók nevében is. Ez az épület soha ne marad-
jon üres, hanem használja majd a jövő generációja 
is szívesen! Ennek jegyében szeretném megnyitni 
a könyvtárat!
Szücsné Posztovics Ilona külön megköszönte 
a könyvtárosoknak azt a munkát is, amelyet 
a költözés és a pandémia során végeztek. Pél-
damutatóan kiszolgálták az olvasókat – fo-
galmazott, majd az ajándékba kapott plasztik 
olvasói jeggyel nyitotta ki a könyvtár ajtaját, 
s az intézményt az olvasók, a közönség előtt.

VK
Fotó: Mazán Tibor

A Modern Városok Program csaknem hárommilliárd forintos támogatásával valósult meg a József Attila Megyei és Városi 
Könyvtár újjáépítése. A korábbinál kétszer nagyobb alapterületen a 21. századi modern technikával kialakított tudástár 
már az olvasók előtt is nyitva áll. A megnyitón részt vett Krucsainé Herter Anikó kulturális fejlesztésekért és finanszí-
rozásért felelős helyettes államtitkár. József Attila A Dunánál című versét Mikola Gergő tolmácsolta, s Demeniv Mihály 
harmonikaművész játékával varázsolta el a résztvevőket.

Átadták az olvasóknak az új József Attila Könyvtárat Tatabányán

Legyen ez a könyvtár mindenkié!

Május végén adták át az új könyvtárat



29

ÖNKORMÁNYZAT

Az első tisztán elektromos meghAjtású busz
Komárom - A BYD telephelyén adták át azt a zöld 
technológiával hajtott autóbuszt, amely Észak- és 
Dél-Komárom között közlekedik július elsejétől. Az 
átadáson beszédet mondott Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter, Czunyiné dr. Ber-
talan Judit térségünk országgyűlési képviselője,  

dr. Molnár Attila, polgármester, Keszegh Béla, 
Észak-Komárom polgármestere, dr. Homolya Ró-
bert, a Magyar Állami Vasút társaság elnök-vezér-
igazgatója, valamint Krenner László a BYD közép-
kelet európai értékesítési igazgatója.

oKtatás a magyar suzuKinál
Esztergom – A Magyar Suzuki Zrt. 2021-ben szá-
mos középvezetőjének és mérnökének biztosított 
lehetőséget, hogy kutatás-fejlesztés és innováció 
témakörben szervezett oktatáson vehessenek részt. 
A most záruló programot ünnepélyes keretek között 

megtartott ceremónia kísérte, ahol a résztvevők a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökétől, 
Pomázi Gyulától, és a Magyar Suzuki Zrt. vezér-
igazgatójától, Atsumi Masato-tól vehették át ok-
leveleiket.

KamaráK az uniós forrásoKért
Dunántúl - Az Északnyugat-magyarországi Gazda-
ságfejlesztési Zónában működő kilenc kereskedel-
mi és iparkamara kötött egymással együttműködési 
magállapodást Zalaegerszegen, hogy a megnyíló 
európai uniós forrásokat minél jobban a régió spe-
ciális igényeire figyelve használhassák fel - mondta 
el Komárom-Esztergom megye kamarájának elnö-
ke, dr. Szerencsés László.

Tata Barátainak Köre még 2009-ben 
a főorvos hajdani lakóháza falán he-
lyezett el emléktáblát, amit később a 
megmaradt, nagyon leromlott állapotú 
épületrészről elszállítottak. Horváthy 
Lóránt önkormányzati képviselő a 
helyszínen elmondta:
– Dr. Bognár Pál köztiszteletben álló, 
rendkívül elismert tevékenységet folytató 
orvos volt, aki hosszú időn át eredményesen 
szolgálta a köz javát. Egykori lakóháza az 
idők során elindult a romlás útján, ám nem 
volt kérdés, hogy a helyén felépült épület fa-
lára egy új tábla kerül, immár méltó helyre.
Az eseményen dr. Kis Tiborné eleve-
nítette fel dr. Bognár Pál életútját. A 
Tatai Helytörténeti Egyesület elnöke 
elmondta:
– Pali bácsi kiváló sebész főorvos volt, aki 
emellett fül-orr gégészettel és bőrgyó-
gyászattal is foglalkozott. Munkáját nagy 
türelemmel és szeretettel végezte, betegei 

tisztelték, városszerte elismerték. Fele-
ségével mindketten az egészségügyben 
dolgoztak, és négy gyermeket neveltek 
fel. A városban gyalogosan közlekedett, 
lépten-nyomon megszólították őt az autó-
sok, felajánlva, hogy elviszik őt oda, ahova 
igyekszik. Áldozatos gyógyító munkáját, 
tisztességes emberségét Tata város vezetése 
két alkalommal, 1974-ben „Pro Tata” díjjal, 
1992-ben „Tata városáért” díjjal ismerte el. 
Utolsó éveit visszavonultan élte szeretett 
feleségével. Dr. Bognár Pál 86 éves korában 
hunyt el. Nagyon aktív életet élt, munkája 
mellett rendszeresen sportolt, kerékpáro-
zott, úszott és szaunázott. Munkássága, éle-
te, példaértékű az utókor számára is.
Az emléktábla leleplezését követően 
a leszármazottak emlékeztek meg az 
egykori főorvosról, Tata város szeretett 
Pali bácsijáról.

VK

Június 11-én a Hősök terén rendezték dr. Bognár Pál főorvos emléktáb-
lájának ünnepélyes avatását Tatán. Az emléktáblát a főorvos egykori, 
a Generalmanager Kft. beruházásában felújított otthonának falára he-
lyezték el.

Tatán őrzik a hagyományokat

Felavatták dr. Bognár Pál 
új emléktábláját



A Bezerédj-strandon is számos újdonság várja a látogatókat

– A pandémiás időszakban több Balaton-
menti településen panaszkodtak, hogy 
főleg a fővárosi illetőségű telektulajdono-
sok nyaralóikban igyekeznek átvészelni a 
nehéz időszakot, ezzel felborítva a falvak, 
városok megszokott életét. Kenesén is ta-
pasztaltak hasonlót?
– Mi ezt nem tekintettük akkora problémá-
nak, mint néhány másik település. Akinek 
ingatlana van Balatonkenesén, az szereti ezt 
a települést, és aki szereti ezt a települést, 
biztos jó szívvel közeledik a városhoz, és az 
itt élőkhöz is. Aki szereti Kenesét, annak itt 
helye van, mi ezt vallottuk, nálunk nem is 
volt ebből atrocitás. Éreztük, hogy többen 
vagyunk, mint más években ugyanilyen idő-
szakokban, de szerintem elfértünk. Minden-
ki ügyelt arra, hogy nem felhalmozás célú 
bevásárlásra használja a kisboltokat, hanem 
tényleg a napi ellátásban szükséges dolgokat 
vásárolta csak.

– A szigorú járványügyi előírások betartá-
sával mennyire tudtak foglalkozni a város-
fejlesztéssel?
– Gyakorlatilag a fő fókuszban a pandémia 
elleni védekezés állt, igyekeztünk legjobb 
tudásunk szerint megszervezni, és végrehaj-
tani a rászorulók, és idősek folyamatos segí-

tése és megfelelő támogatása mellett. Sőt az 
önkormányzati terveket sem dobtuk sutba, 
ezek közül is sikerült néhányat megvalósíta-
ni. Elkészült a Bezerédj, illetve a Vak Bottyán 
strandon is egy-egy korszerű vizesblokk. A 
Bezerédj strandon baba-mama szoba, és a 
mozgássérülteknek tisztálkodási lehetőséget 
biztosító helyiség épült. A Vak Bottyán stran-
don felújítottuk a régi vizesblokkot, ezt itt is 
kibővítettük egy baba-mama szobával, és 
saját erős beruházásként egy közel 200 m2-es 
homokos partszakaszt alakítottunk ki.
– Folyamatban van – jelentős civil összefo-
gással – az iparos ház felújítása, lassan a bel-
ső munkálatok is elkészülnek. Ez energetikai 
korszerűsítést, és teljes külső-belső megúju-
lást jelent. Ezen túlmenően a Kálvin téren 
most egy közel 600 m2-es, korábban csak 
murvával burkolt parkoló térkövezése is zaj-
lik. Itt azt céloztuk meg, hogy se a parkoló, 
se pedig a zöldövezet összterülete ne csök-
kenjen, és csak a murvázott és egyébként 
növénnyel be nem ültetett területre raktunk 
térkövet, hogy onnan porszennyeződés ne 
kerülhessen ki a levegőbe. TOP-os pályáza-
tainkat sikeresen lezártuk, járdákat, utakat 
újítottunk fel, és a városgondnokság részére 
is sikerült új gépeket beszerezni.

– Milyen  nagyrendezvények lesznek idén 
nyáron? 
– A tavaly ősszel, idén kora tavasszal össze-
állított rendezvénytervet – úgy néz ki – meg 
tudjuk megvalósítani. Tavaly az óvintézke-
dések mellett is meg tudtuk rendezni a Le-
csó Fesztivált, ez Balatonkenese legrégebbi, 
és legnagyobb érdeklődésre számot tartó 
eseménye, természetesen idén is meg fogjuk 
szervezni. Emellett neves fellépőkkel – nem 
fesztiválokban gondolkodva – kisebb esti 
programokat szervezünk az idelátogatók-
nak, és a helyi lakosoknak is.

– Az Ön vezetési stílusa az emberekkel való 
közvetlen kapcsolatra épül. Nagyon sokat 
beszélgetett korábban a kenesei polgárok-
kal. Ez mennyiben módosult a pandémia 
alatt?
– Sajnos a pandémia mindent felülírt, gya-
korlatilag lehetetlen volt a személyes találko-
zásokat létrehozni a lakossággal. Alapvető 
hozzáállásom, hogy mindig nyitott az iro-
daajtóm, és újra tervezem a közvetlen be-
szélgetéseket. Hétvégeken egy strandra járó 
polgármester vagyok, meg is szoktak találni.

veér

Szerencsére a tavalyi évtől eltérően – kezdte beszélgetésünket Jurcsó János, Balatonkenese polgármestere – nem kellett 
július közepéig várni, hogy beköszöntsön a strandszezon, gyakorlatilag már júniusban dübörög a nyár. Megnövekedett 
a strandra látogatók száma, ezzel együtt a város is nagyobb turistaforgalmat bonyolít le.

Idén korábban indult a szezon Balatonkenesén

Megújuló strandok, 
parkolók és Lecsó Fesztivál
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Báró Eötvös József bronzszobra Ercsiben

– Nagyon készülünk, és erre támogatást 
kaptam a testülettől, a nemzeti örökségvéde-
lemtől, és a püspök úrtól is, hogy az öt éve 
szépen felújított Eötvös-kápolnába kerülje-
nek báró Eötvös József csontmaradványai. 
Léptünk is az újratemetés ügyében, feltár-
tuk az emlékmű mögötti sírkamrát, kiemel-
tük az ottani maradványokat. Volt már egy 
röntgenes vizsgálat a fehérvári István Király 
Múzeumban, és most jó pár csontot felvittek 
az Eötvös Intézetbe DNS vizsgálatra, azono-
sításra. 
– Szeretnénk szétválogatni, mert itt sajnos 
össze lettek keverve a nagypapa, nagyma-
ma és Eötvös maradványai. Újra vissza sze-
retnénk rakatni az eredeti helyszínre, min-
denkit oda, ahova a helye megilletti. Egy 
Mindenszentek előtti, nagyobb szertartással 
méltóképpen szeretnénk megrendezni az új-
ratemetést, nem csak az ercsieknek, hanem 
ország-világ előtt.

– Ezek szerint idén nyáron és ősszel már 
lesznek rendezvények Ercsiben is?
– Az emberek kiéheztek már egy kicsit az 
együttlétre. Ezt is bizonyítja, hogy néhány 
hete idejött a MOL Fehérvár focicsapat egy 
edzőmeccsre, és telt ház volt az ercsi „stadi-
onban”. Ercsiben nem szoktunk egyébként 
nagy nyári fesztivált rendezni, inkább a nyár 
zárása a nagyobb ünnep. Báró Eötvös József 
születésének évfordulóját mindig megün-
nepeljük szeptember első napjaiban, 3-án, 
pénteken koszorúzás lesz, utána pedig min-
den korosztálynak megpróbáljuk megadni 
a lehetőséget, hogy jól érezze magát. Nyár 
végére szervezünk koncerteket, színházi 
előadásokat is. Később is lesznek kisebb-na-

gyobb ünnepeink, az adventet pedig hagyo-
mányosan megtartjuk.

– Milyen nagyobb léptékű fejlesztések, be-
ruházások zajlottak és zajlanak jelenleg 
Ercsiben?
– Az előző önkormányzattól örököltünk egy 
sor beruházást 2019-ből, amiknek be kellett 
volna már fejeződniük, de áthúzódtak – sok 
esetben műszaki és szervezési okok miatt – 
2020-ra. Az év végére a műszaki befejezést 
meg tudtuk oldani, most az elszámolási 
időszakba léptünk. Voltak kisebb-nagyobb 
hibák, amiket korrigálni kellett, ezeket tisz-
tázni kellett az irányító hatósággal. Ez meg-
történt az első negyedévben, most már talán 
látható az alagút vége, és a pénzügyi elszá-
molásokat az elkövetkező félévben, vagy év 
végéig le tudjuk zárni. Akkor az áthúzódó öt 
nagy projektet be tudjuk fejezni. Végre pon-
tot tehetünk a kerékpárút, az óvoda energe-
tikai beruházása, a mini bölcsőde építése, a 
Duna-part turisztikai fejlesztése, és az elha-
nyagolt városrész rehabilitációja projektre.
– Van egy – én úgy hívom – soft pályázatunk 
is, egyfajta személyiségfejlesztő tréning, 
mely különböző emberek szociális helyze-
tének, körülményeinek feljavításáról szól. A 
pandémia miatt az előadásokat nem lehetett 
megtartani, ez most elég komoly feladatot 
ró ránk. Tartunk közbiztonsági, megelőző, 
és egészségjavító tanfolyamokat, az azzal 
kapcsolatos életmód váltásra felhívó elő-
adásokat és kiállításokat is. A fogékonyság a 
célrétegben nem valami nagy, nehéz mozgó-
sítani a nehéz szociális helyzetben élőket, de 
gondolom ez nemcsak nálunk van így.

– Tavaly véletlenszerűen ránk szakadt a járó-
beteg szakellátás teljes költsége. Megszűnt a 
szomszédos három önkormányzattal 2008-
ban alapított szövetség, így 100%-ban Ercsi 
városa lett a kft. tulajdonosa. Jó nagy falat 
ez bizony egy ekkora településnek! 2020-ban 
támogatást nyertük még egy mini bölcsőde 
építésére. Egyben van már minden, el tudjuk 
indítani a közbeszerzési eljárást. Talán szep-
temberben indulhat az építkezés, és 2023-ra 
lesz egy másik mini bölcsődénk is. 

– A közelben, Iváncsán kezdődött egy óriás 
beruházás. Ez mennyiben fogja érinteni Er-
csi munkaerőpiacát?
– Az akkumulátorgyár közel 3000 embernek 
ad majd munkát, ezt Iváncsa az én olvasatom-
ban nem tudja megoldani. Egy nagyobb vá-
rosnak is, olyannak, mint Fehérvár vagy Du-
naújváros is nagy kihívás lenne. Túl ezen, ezt 
a 3000 embert ide kell valahogyan varázsolni 
– akár külföldi, akár belföldi munkaerőpiac-
ról –, és a lakhatásukat is biztosítani kell. Ercsi 
ezt tudná segíteni, hiszen a mai napig üresen 
áll az állami tulajdonban lévő laktanya. Ezt 
– persze komoly befektetéssel – munkásszál-
lássá lehetne alakítani. Meg kell oldani hozzá 
a közművek bekötését, az út felújítását, és a 
környezetét is rendezni kell. Az nekünk is 
nagy előny lenne, hiszen ez a régóta leamor-
tizálódott terület eltűnne, szaporodna, növe-
kedne a város. Az állam végre hasznosíthatná 
a területét értelmes dologra. Mi megtudnánk 
adni az infrastruktúrát – víz, gáz, áram –, ami 
létezik, és ott van, csak lehet, hogy fel kell újí-
tani. Végre eltűnhetne ez a szégyenfolt Ercsi, 
és az ország térképéről is!

Veér Károly

Ercsi neve összeforrt báró Eötvös József, a jeles író és jogász életével. A Batthyány-, majd az Andrássy-kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere, a Magyar Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság első elnöke itt töltötte gyermekko-
rát, és a városban is temették el. „Végakarata, hogy az Eötvös-kápolnában, nagyszülei mellett nyugodjon, a mai napig 
nem teljesülhetett” – kezdte beszélgetésünket Szabó Tamás polgármester.

Báró Eötvös József hamvai végre hazatalálhatnak

Ercsiben új hasznosítást 
kaphat a laktanya?



– Szokatlan másfél év áll mögöttünk, ko-
rábban nem tapasztalhattunk hasonlókat. 
Milyen hatással volt Csákvár mindennap-
jaira a Covid-19 járvány?
– Az első hullámot viszonylag könnyen át-
vészeltük, gyakorlatilag fertőzött nélkül. 
Kontaktszemélyként, vagy utazás miatt 
néhányan karanténba kerültek ugyan, de 
covid-betegek nem voltak városunkban. 
Ősszel aztán behoztuk a lemaradást, hi-
hetetlen módon berobbant a járvány, és 
sajnos az emberéleteket sem kímélte. A 
kórházunk, mint a Székesfehérvári Szent 
György Kórház kihelyezett részlege kijelölt 
Covid-osztály volt. Esetenként közel 50 fer-
tőzöttet ápoltak itt az intézmény dolgozói. 
Az önkormányzat mindenben igyekezett 
támogatni őket: az orvosok, ápolók számára 
végig a vészhelyzet alatt napi kétszeri étke-
zést biztosítottunk díjtalanul, ahogy min-
den mást is: ásványvizet, fertőtlenítő szere-
ket, mosógépet, mikrohullámú sütőt, tehát 
amire épp szükség volt. Hasonló juttatáso-
kat biztosítottunk a város szociális intézmé-
nyei felé is, melyek egyet kivéve minimális 

fertőzésszámmal vészelték át a harmadik 
hullámot. Nagyon jó volt az együttműkö-
dés, szinte napi kapcsolatban álltunk velük, 
ahogy a kórházban dolgozókkal is.
– Az oktatási intézményeink a jogszabá-
lyokban meghatározott rendben és módon 
működtek. Ott is biztosítottuk a fertőtlení-
tést, működtettük az ügyeleti rendszert. A 
közterületeken, a játszótereken, a parkok-
ban folyamatosan fertőtlenítettünk.
– A hivatalban szerencsére csak nagyon ke-
vesen kapták el a kórt, de meg is tettünk en-
nek érdekében mindent, minimalizáltuk a 
személyes kontaktot az ügyfelekkel, ugyan-
akkor arra is ügyeltünk, hogy mindenkinek 
tudjunk segíteni, ha lehet.
– Természetesen mindez hatalmas anyagi 
ráfordítást jelentett, megterhelte a költség-
vetést, ami az ismert kormányzati intézke-
dések miatt amúgy is több sebből vérzett 
már. Sajnos a kiadásokat az elmaradt ren-
dezvényekre tervezett költségekkel sem 
tudtuk kompenzálni, mert azok finanszíro-
zásához eleve pályázati forrásokat vettünk 
igénybe. A keretet tehát erre fenn kellett tar-

tani, hogy később pótolni tudjuk az elma-
radt eseményeket. Ezek egy része már meg 
is történt, már májusban elindítottuk az idei 
színházi évadot, remélve, hogy a tavalyra 
lekötött előadásokat be tudjuk fejezni. Jú-
nius közepén, a tervezettnél jóval korábban 
és csak részlegesen – sajnos tavaly sem si-
került végig vinnünk minden programot –, 
megtartottuk a Vértes Szíve Natur Fesztet. 
A célunk az volt, hogy a hónapokon át tartó 
bezárkózás után végre legyenek szórakoz-
tató programok, legyen hová kimozdulni. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy a csákváriak 
óvatosak, és ez megmutatkozik a részvevők 
számán is.

– Mit takart az idei Vértes Szíve Natur 
Feszt?
– A három évvel ezelőtt hagyományteremtő 
céllal indított fesztivállal azt a célt tűztük ki 
magunk elé, hogy évről évre bemutassunk 
minden olyan szabadidős tevékenységet, 
amit itt helyben lehet gyakorolni: túrázás, 
lovaglás, kerékpározás. Plusz ezt egészítette 
ki egy kétnapos kerékpárverseny, aminek 

A Covid-járvány óvatosságra tanította a csákváriakat, a tomboló harmadik hullám után már nem olyan könnyű elhinni, 
hogy itt a vége, szabadon járhatunk-kelhetünk, önfeledten szórakozhatunk. A városvezetés, ha visszafogottan is, de 
igyekszik programokat biztosítani, hiszen a hónapokon át tartó bezártság után a lelkünknek is kell a felüdülés, a sza-
badság – mondta ott jártunkkor Illés Szabolcs, Csákvár polgármestere.

Helyzetjelentés Csákvárról – bizakodóak, de nem elbizakodottak

Folytatása következik?
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Körforgalom épül
Bakonyszombathely - A Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. beruházásában, a Magyar Falu Program kere-

tében körforgalmú csomópont épül Bakonyszom-
bathelyen a Kisbér–Veszprémvarsány összekötő út 
és a Bakonycsernye–Mezőörs összekötő út kereszte-
ződésében, a Kossuth Lajos u., Széchenyi István u., 
Baross Gábor u. és a Jókai Mór u. találkozásánál. A 
beruházás 546 millió forintból valósul meg várha-
tóan idén ősz végéig.

tovább zöldült Komárom
Komárom - A közelmúltban Észak- és Dél-Komá-
rom közösen pályázott az Interreg Szlovákia - Ma-
gyarország Együttműködési Programban, ahol sike-

resen szerepeltek a "Szeresd és védd a Duna két 
partját!" című pályamunkával. A projektnek köszön-
hetően olyan természetes területek kerültek kialakí-
tásra, amelyek bemutatják a városészek természeti 
értékeit és felhívják a figyelmet a környezetvédelem 
fontosságára.

pilinszKy jánosra emléKezteK 
Székesfehérvár - Pilinszky Jánosra emlékezett 
csütörtökön délután a Vörösmarty Társaság. Zenés-
verses műsort és koszorúzást szerveztek a tiszteleté-
re a költő Kígyó utcai emléktáblájánál. Hosszú idő 
óta ez volt az irodalombarát szervezet első, szemé-
lyes részvételű rendezvénye.
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az egyik napján országúti, a másikon 
pedig mountain bike versenyt szer-
veztünk. Végül idén ez utóbbira redu-
kálódott a teljes program, de nem pa-
naszkodhatunk, így is nagy siker volt, 
a két nap alatt több mint háromszázan 
fordultak meg városunkban a rendez-
vényhez kötődően. Évről évre egyre 
többen, egyre távolabbról érkeznek erre 
az eseményre. Idén szerencsénk is volt, 
mert ez volt az térségben az első sport-
rendezvény, ami a covid után megvaló-
sulhatott.
– Ez a fesztivál fontos a helyi turizmus-
ban tevékenykedő vállalkozások szá-
mára is, hiszen be tudnak kapcsolódni 
a programokba, ahogyan a civilszer-
vezeteink közül is többen – Csákvári 
Természetjáró Egyesület, Csőváz Ke-
rékpáros Sportegyesület – is, jelentős 
szerepet vállalva a szervezésben, lebo-
nyolításban.

– Pályázatok, beruházások terén hogy 
haladtak?
– Sajnos a jelenlegi pályázati rendszer-
nek az olyan méretű települések, mint 
Csákvár a vesztesei. A források nagy 
része ugyanis a Magyar Falu progra-
mon keresztül érhető el, mi pedig ebből 
sajnos kiesünk. Korábbi ciklusokból 
áthúzódó pályázataink futnak még, 
két infrastruktúra fejlesztésre, útfelújí-
tásra nyertünk támogatást. Az egyiket 
már tavaly megvalósítottuk, a másikat 
pedig éppen most fejeztük be. Ezekből 

jó lett volna a folytatás, de bízunk ben-
ne, hogy lesz rá lehetőségünk az újabb 
TOP-os keretekben.
– Ha már beruházásokat említünk, 
mindenképpen fontos eredménynek 
tartjuk – bár nem önkormányzati pro-
jekt –, a 8126-os számú főút felújításá-
nak folytatását, mely a városközpontig 
jutott tavaly ősszel. Innen halad majd 
tovább a felcsúti körforgalomig, a 811-es 
út kereszteződéséig. Ehhez a projekthez 
tartozik egy szintén közutas beruházás, 
amivel negyvenéves adósságát törleszti 
az útfenntartó Csákvár felé. Ez a Gánti 
utca - Petőfi utca útszakasz felújítása, a 
város legrosszabb állapotban lévő főút-
ja. Most végre ez is megújulhat.
– Lobbizunk még – ez számunkra tu-
risztikai szempontból is nagyon fontos –  
a Csákvárt Velencével összekötő út 
folytatásáért is, ez Nadapig már készen 
van.

– Mire számít a közeljövőt illetőben?
– Ha idealista lennék, azt mondanám, 
hogy letudtuk végre a covidot, pontot 
tudtunk tenni az ügy végére, de saj-
nos reálisan nézve be kell, hogy lás-
suk, van okunk az aggodalomra, mert 
van esély arra, hogy a járvány velünk 
marad, újabb hullám érkezik. Az a kér-
dés, hogy ha jön, az milyen lefolyású 
lesz. Számít-e az átoltottság, vagy sem? 
Meddig tart a védettség? Hamarosan 
megtudjuk.

Cseh Teréz



– Mára vége az önálló, polgármesteri dön-
tések időszakának. A képviselőtestület 
mennyire értett egyet a korábban hozott 
intézkedésekkel? 
– A minap tartottam egy tájékoztatót az első 
testületi ülésen, a képviselők elfogadták 
az összes döntésemet, persze igyekeztem 
egyeztetni velük minden kérdésben. Egy-
szerűbb volt ez az időszak, de lényegesen 
nagyobb volt a felelősség is.  Gyakorlatilag 
a változást én szinte nem is vettem észre, 
nem dolgoztam másképpen, csak a képvi-
selő testülettel együttműködve. Nagyon jó a 
testület, nem pártalapon cselekszenek, ha-
nem a település érdekében, és szinte isme-
rik egymás minden gondolatát. Én nagyon 
szeretem a testületi munkát, ami nagyon 
hiányzott. Nem is csak azért, hogy a dönté-
seim helyességéről megbizonyosodjak, ha-
nem egyszerűen szeretek a képviselőimmel 
beszélgetni. Nálunk egy ülésen nem csak a 
napirend van. Nincsenek időkorlátok. Be-
szélgetünk, mint egy közösség, és közösen 
hozunk meg döntéseket. Nagyon ritka, ha 
mondjuk tartózkodás vagy nem egyhangú 
döntés születik. De ez az előkészítés miatt 
van: egyformán gondolkodunk bizonyos 
dolgokról.

– Mit sikerült előrelépni a város fejleszté-
sében az elmúlt időszakban?
– Voltak beruházásaink, de apróbbak, mint 
amilyeneket megszoktunk, de hát nem lehet 
mindig nagyot fejleszteni. Elfogadtuk a költ-
ségvetést, és éltünk. Egy kivételével lezár-
tuk a TOP-os pályázatainkat, ez a bölcsődei 
beruházás. A tervek elkészültek (második 

körös pályázat volt), és kaptunk hozzá 120 
milliós forrást is, de látjuk, hogy ez kevés. 
Kértünk kiegészítő támogatást, melyre az 
az ígéretünk, hogy megfelelő indoklás ese-
tén, kormányzati forrásból megkaphatjuk. 
Jelenleg a közbeszerzési eljárásnál tartunk.

– A járványos időszak több időt hagyott a 
tervezésre. Mik az elképzeléseik a követ-
kező, hétéves uniós költségvetési ciklusra?
– A város belterületén nagyjából rendben 
vannak a dolgok, persze mindig szükség 
van útépítésre, vízelvezetésre. Viszont el-
maradásunk van a zártkerti ingatlanok 
megközelíthetőségében és azok fejleszté-
sében (Szőlőhegy, Diós dűlő). Az utak álla-
pota hagy némi kívánni valót maga után: 
járhatóak, de elég rosszul. Szembesülnünk 
kell azzal a ténnyel, hogy az egyre több ál-
landó ott lakó olyan terhelést jelent az útra, 
amit az már nem bír el.  Mindenki kocsival 
jár 6-8-szor naponta. Ezzel kapcsolatban 
kell mindenféleképpen lépnünk. Vannak 
idegenforgalmi elképzeléseink is a Szőlő-
heggyel kapcsolatban. Megkezdett beruhá-
zásaink is vannak, ilyen a Zöld város park 
teljes befejezése, rekonstrukciója, és a tó 
revitalizálása.

– A szomszédos Iváncsán óriási ipari be-
ruházás készülődik. Mennyire érinti ez 
Adonyt?
– Adony mindig igyekezett olyan fejlesz-
téseket, munkahelyteremtő beruházáso-
kat idehozni, telepíteni, ami a jellegünkből 
adódóan a mezőgazdasághoz illeszkedik, 
és mégis teremt annyi bevételt, amivel a 

várost hosszú távon biztonságosan lehet 
üzemeltetni. Most a közelünkben lesz egy 
ipari létesítmény, melyről igen keveset tu-
dunk. Halljuk, hogy a vasútállomásunk 
át lesz építve, mert összekötik egy iparvá-
gánnyal az iváncsai ipari parkkal. De nincs 
még konkrét nyomvonal, nem tudjuk. mire 
készüljünk. Vélhetően több forrást fogunk 
kapni, mert az iparűzési adó megosztása 
miatt mi is benne vagyunk ebben a kiemelt 
gazdasági övezetben. De a pénz nem min-
den. Egyelőre várjuk a részletes tájékozta-
tást, aztán tudunk gondolkodni a folytatás-
ról.

– A rendezvénymentes időszakot követően 
milyen terveik vannak a szabadidős prog-
ramok terén?
– Nem olyan egyszerű ma egy rendezvényt 
megtartani, mint gondoljuk. Mindenesetre 
készülünk, az elmaradt gyereknapi rendez-
vényt három-négy hétvégére elosztva pótol-
juk. Az nem jó koncepció, hogy létszámkor-
lát, vagy védettségi igazolvány hiánya miatt 
a gyerekek egy rendezvényből kimaradja-
nak. Mi úgy fogadtuk el, hogy akkor legyen 
szétosztva, 4 hétvégén gyereknapi műsor, 
egyszerre csak 300-400 fővel. Augusztus 20-
án lesz talán egy jelentősebb városi ünne-
pély, ennek a módját még keresgetjük. Meg-
állt minden, furcsa lett a világ. Kezd éledni, 
de olyan kettős látásom van: igen is meg 
nem is. Nehéz időszak volt az embereknek 
is, az országnak is, de az önkormányzatok-
nak is.

VK

„Sajnos Adonyban is voltak áldozatai a járványnak – tudtuk meg Ronyecz Péter polgármestertől -, de azért szerencsésen 
túl vagyunk rajta, nem volt túl szélsőséges a pandémia. Az orvosok nagyon sokat dolgoztak. A közigazgatás, és a tele-
pülés élete szinte megállt. Ettől függetlenül az önkormányzati munka zajlott tovább, polgármesteri döntésekkel működ-
tettük a várost.”

„Megállt minden, furcsa lett a világ”

Adonyban lassan visszaáll 
a normális élet
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A közösségi piac bábszínháza mindig sokakat vonz

– Az éveken át tartó fejlesztés végül is ha-
gyott nyitott kérdéseket…
– Ez egy vízügyi projekt volt, ami ren-
geteg kérdést megoldott a tó rehabili-
tációjával kapcsolatban, de pár mun-
kálat még elmaradt. A kikötők és 
segédmólók ügye például olyan horderejű 
önkormányzati teendő – például a több év-
tizede pusztuló, mára életveszélyessé és 
szabálytalanná vált betonelemek kiváltása –,  
amire biztosan nincs forrásunk. 2,5 éve lát-
tuk, hogy kormányzati segítség nélkül nem 
boldogulunk. Sukoró, Velence város polgár-
mestereivel Tessely Zoltán miniszteri biztos-
hoz fordultunk, aki képviselte az ügyünket. 

– Milyen előrelépés történhet így? 
– Az üdülési szezon végére időzítettük októ-
bertől négy kikötő segédmólós berendezését. 
A VVSI-nél már kipróbáltuk a szisztémát, 
bevált: extra erős, strapabíró. A kikötői vilá-
gítások is megújulnak, sőt elektromos töltő-
pontokat is működtetünk itt. Egyáltalán az is 
fontos cél, hogy több elektromos hajó legyen 
a Velencei-tavon. Ennek első állomásaként a 
Gárdony nevű dízelhajó átalakítása történik 
meg. 

– A legégetőbb gondot jelen pillanatban 
tudomásom szerint a vízpótlás megoldása 
jelenti. 
– Körülbelül 80 cm-ről beszélünk, ami a 
tavalyi aszályos időszak után még fokozó-

dó idei szárazságnak köszönhető. Sokan 
emlegetik a pátkai víztározóból átemelést, 
de ez maximum 2 centiméter pluszt adna, 
viszont az ottani közeg romlását jelentené. 
Tudomásom szerint szóba került a Gaja, a 
bányatavak vízének, az iszkai forrásvíz át-
vezetésének lehetősége. Van egy Fehérvárig 
már kiépített vezetékrendszer, amit folytatni 
lehetne. Mi bármelyik lehetőségnek nagyon 
örülnénk, mert a várva várt csapadékra nem 
érdemes számítani, hosszú távú megoldást 
kell keresni.

– Megkezdődött a strandszezon. Milyen 
lehetőségeket tudtak kínálni a helyieknek, 
turistáknak? 
– Azt szeretnénk elérni, hogy az ellenőrzött 
partszakaszokon fürödjön mindenki, ezért 
roppant kedvező áron biztosítunk bérleteket 
a helyieken túl a nyaralótulajdonosoknak is: 
6000 forint egy szezon ára, de a nyugdíjas 
4000, a gyermek bérlet 3000 forintba kerül, s 
az a pláne, hogy akárhányszor igénybe vehe-
tik mindegyik (Park, Napsugár, Sirály) stran-
dunkon. A vízminőség és alapszolgáltatások 
körében itt mentősök is felügyelnek, tehát 
mindenki biztonságban érezheti magát. Azt 
látom, a járványos bezártság után ez az egyik 
legfontosabb szempont. Rendezett parkok, 
több férőhely, szebb zöldterület várja a ven-
dégeket, itt lakókat, erre a nyárra feléledtek 
a strandok, kempingek. A szállásfoglalások 
már most rekordbevételt sejtetnek…

– Egyéb új kezdeményezéseik közül mit 
emelne ki? 
– Örülök a Smart egyesülettel kötött együtt-
működésnek, mert egész évre kulturális, 
kézműves programok sokságát hozták és 
fejlesztették tovább nekünk a jelenlétükkel. 
Az Agárdi Pálinkafőzővel kialakított szer-
ződésünk egyik hozadéka a közösségi tér és 
termelői piac létrejötte, ami pillanatok alatt 
népszerű hétvégi családi eseménnyé alakult. 

– A Bikavölgyi projekt váratlan nehézség-
gel kezdődött… 
– Tóalma. Ez okozza a gondokat. Valószínű-
leg akvaristák telepítették be a patakba a nö-
vényt illegálisan. Egy környezetvédelmi ta-
nulmány megállapította, hogy a tóba kerülés 
annak élővilágát veszélyezteti, tehát nekünk 
gondoskodni kell a kiirtásáról. Ez nyilván 
egy váratlan kiadás a tervezetthez képest, de 
a szabadidőközpont, település felzárkóztató 
projekt folytatódik.

– Az évekig tartó partfelújítás az eddigi tó-
környéki polgármesteri együttműködések-
re hogyan hatott? 
– Azt mondhatom, a tó környékén mindig 
tudtunk összedolgozni, de a közös ügyek 
még inkább összehoztak bennünket. 

Dr. Göde Andrea 

Júniusban zárult a Velencei-tó szinte teljes területét érintő vízügyi beruházások sora, viszont ezt követően az önkormány-
zati feladatok következnek. Tóth István polgármester úr úgy összegezte: Gárdony város mindhárom települését érintik 
a változások. 

A tó környékén mindig össze tudtak dolgozni

Gárdony újdonságai
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- Vegyük sorra a beruházásokat! Mi min-
dennel sikerült elkészülniük, és mi az, ami 
még folyamatban van?
– Öt milliárd forintnyi kormányzati támoga-
tás segíti belváros-rehabilitációnkat. Ennek 
fő pillére egy 21. századi városközpont kiala-
kítása településünk szívében. A fejlesztés első 
elemeként a középpontban álló körforgal-
munkban egy lószobrot helyeztünk el, mely 
településünk híres ménjét, a Kisbér nevű 
angol telivért ábrázolja közel élethű nagy-
ságban. A neves versenyló 1876-ban második 
külföldiként nyerte meg az Epsom Derbyt, 
majd rá három hétre a kor legnagyobb pénz-
díjazású versenyét, a Párizsi Nagydíjat.
– A következő lépés a régi beton áruházi 
épület lebontása volt tavaly év végén. A he-
lyére kerülő létesítmény, illetve a templom 
környékének újjáépítése már tervezés alatt 
áll, és a program második szakaszában a 
kivitelezésére is sor kerülhet. Ebben a sza-
kaszban történhet meg a lovarda melletti is-
tállóépület megújítása is. Az erre vonatkozó 
tervek már készülnek.
– Ugyancsak megvalósult eleme a fejlesztés-
sorozatnak a Kossuth utcai parkoló átépítése. 
A SPAR áruházzal szemben lévő 20 állásos 
parkolót az autósok az év első hónapjaiban 

már birtokba is vehették. Célegyenesben van 
a városház téri parkoló is - a művelődési ház 
és a gimnázium, a Széchenyi utca valamint 
az autóbusz-pályaudvar közötti szakasz – át-
építése. A tervek már régóta megvalósításra 
vártak, most végre a lehetőség is megadatott, 
hamarosan átadhatjuk a forgalomnak.
– A program második szakaszának olyan 
elemei is vannak, amelyeket nem az ön-
kormányzat, hanem a katolikus egyház va-
lósíthat meg. Ezek egyike a Nagy Boldog 
Asszony Katolikus Plébániatemplom teljes 
külső felújítása. Ez már el is készült. Meg-
újult a teljes homlokzat, a tornyok, és újra-
indult a toronyóra is, mutatva a mindenko-
ri pontos időt. Az év második felére készül 
majd el a katolikus egyház tulajdonában álló 
Plébánia, mely az írásos emlékek szerint Kis-
bér legrégebbi épülete.
– Folyamatban van még egy 2,5 kilométeres 
kerékpárút megépítése is, ami a belvárost 
köti össze a Batthyány-pusztai ipari terü-
lettel. 90%-os készültségi állapotban van, a 
nyár folyamán készen lesz. A beruházásnak 
köszönhetően az ipari üzem dolgozói végre 
biztonságos körülmények között kerekezhet-
nek az otthonuk és a munkahelyük között.

– A turizmusfejlesztést segítő beruházá-
sokra is sor kerülhetett?
– Kiemelt célként kezeljük ezt a területet, és 
itt is történt előrelépés az elmúlt időszakban. 
A terveinkhez, a Pons Danubii Európai Terü-
leti Együttműködési Csoport tagjaként, köz-
vetlen európai uniós forrásokat nyertünk. 
Ebből az összegből három fontos fejlesztést 
adhattunk át a nyár folyamán. A tóparton, a 
Mini Magyarország Makett Park mellé épí-
tettünk egy látogatóközpontot, amire már 
hosszú ideje kerestük a megoldást. A Kisbér 
címerépületére, a Lovardára emlékeztető 
épület minden igényünket kielégíti. Létre-
hoztunk mellette egy tematikus játszópar-
kot is, ahol pedig felvidéki testvérvárosunk, 
Gúta emblematikus építménye, a fahíd má-
solata került a középpontba.
– A fejlesztés harmadik elemeként létrehoz-
tunk egy kerékpárkölcsönző pontot, mely 
tovább gyarapítja a Pons Danubii együttmű-
ködésben részt vevők hálózatát. A tőlünk 
bérelt kétkerekűvel – akár elektromos ráse-
gítésűvel – bárki kedve szerinti útvonalat 
választhat, és a hálózat tetszőleges pontján 
– legközelebb például Komáromban – le is 
adhatja a járművet. Persze annak sincs aka-
dálya, hogy valaki itt, Kisbéren tegyen egy 

A Bakony fővárosának lakói sikeresen átvészelték az elmúlt másfél évet. A városvezetés kezelni tudta a problémákat, 
az építési beruházásokat nem kellett leállítaniuk, ma is több területen zajlanak a fejlesztések. „Emlékeim szerint soha 
ennyi beruházás nem folyt egy időben Kisbéren” – hallhattuk Sinkovicz Zoltán polgármestertől az átadók egyikén. Most 
arra kértük a városvezetőt, avasson be minket a részletekbe is.

Sosem látott fejlesztéssorozat folyik a bakony szívében fekvő kisvárosban

Egyre csábítóbb kisbérinek lenni

Sinkovicz Zoltán, Kisbér város polgármestere.

A SPAR-ral szemközti 20 állásos parkolót az autósok már birtokba vehették.

Új parkolóhelyek a Ménes közben – a buszpályaudvar, a művelődési ház és a városháza ölelésében.

Fotó: Mazán Tibor

Fotó: Mazán Tibor

Fotó: Mazán Tibor
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kört, és ide térjen vissza a kölcsönvett bicaj-
jal. A kerékpárkölcsönző pontot ünnepélye-
sen átadtuk, jól működik, van rá igény. A 
járvány rámutatott, milyen nagy jelentősége 
van a belföldi turizmusnak, és azon belül is 
a szabadban végezhető tevékenységeknek, a 
túrázásnak, a kerékpározásnak. Kapóra jött 
a megemelkedett igényszint, úgy látom, az itt 
élők örülnek ennek a lehetőségnek.
– Van egy kiemelt kormányzati támogatás-
ként működő projektünk is, mely nem ki-
fejezetten a turizmusfejlesztést célozza, bár 
ahhoz is hozzáteszi a maga részét. A 1,4 mil-
liárd forintból épülő Városi Tanuszoda az ál-
talános iskola mellett épül, és természetesen 
elsősorban a kisbéri, illetve a járásbeli diá-
kok úszásoktatását szolgálja majd, de a taní-
tási időn kívül a nagyközönség – így az ide 
érkező turisták – számára is nyitva áll majd. 
A munkaterületet már átadtuk, 500 nap a ki-
vitelezési idő, így 2022 második felében ve-
hetjük majd birtokba az új létesítmény.

– Hogyan hatott a járvány a város gazdál-
kodására, mindennapjaira?
– Szerencsére, úgy tűnik, nem volt nagy ha-
tással rá, persze óvatosak vagyunk, és van-
nak azért félelmeink, különösen az iparűzési 
adó és a gépjárműadó átcsoportosítása kap-
csán. Gondot egyelőre nem okozott, persze 
mi is megtettük a szükséges takarékossági 
lépéseket, de egyelőre kivárunk, óvatosak 
vagyunk.
– Nagy előnyt jelentett számunkra, hogy 
van egy városi kórházunk. A járvány első 
szakaszában teszteléssel, majd később egy 
oltópont kialakításával nagy segítségünk-
re voltak. Éppen ezért ezúton is szeretném 
megköszönni minden egészségügyi dolgo-
zónknak a közreműködését. Jó érzés volt 
tudni, hogy velünk vannak, és segítenek 
megoldani a felmerülő problémákat. Mind-
emellett, úgy érzem, ez a krízishelyzet jót 

tett az egészségügy megítélésének, megbe-
csülésének is. Ma már a legtöbben hálával a 
szívünkben gondolunk az orvosainkra, ápo-
lóinkra.
– A képviselői munka is visszaterelődött 
június 15-től az eredeti medrébe. Végre a 
telefonos, internetes egyeztetések után sze-
mélyesen találkozhatunk, megvitathatjuk 
az elképzeléseket, a teendőket. A képvise-
lőtestület jogilag is újra működőképes lett, a 
döntéseket innentől a régi, megszokott for-
mában, közösen tudjuk meghozni. 

– Kulturális téren egy nagy szünet után mi-
lyen terveik vannak?
– A zárlat idején a kollégák igyekeztek áthe-
lyezni a programokat az online térbe, már 
amit lehetett, mert nyilván ennek vannak 
korlátai. A vírus sajnos még most is itt van 
közöttünk, és a legfontosabb, hogy mindenki 
egészségét meg tudjuk őrizni, ezért az óva-
tos nyitás hívei vagyunk. A mértékletesség, 
megfontoltság idejét kell, hogy éljük, és a 
döntéseinket is e szemlélet mentén kell, hogy 
meghozzuk. 

– Hogy állnak az ipari parkfejlesztés, illet-
ve a betelepülő vállalkozások terén?
– A pandémiát megszenvedték a helyi vál-
lalkozások is, folyamatosan tartottuk velük 
a kapcsolatot, amiben tudtunk, együttmű-
ködtünk. A nehézségeik elsősorban a logisz-
tikai problémákból adódtak, mind beszállí-
tói, mint pedig a piaci oldalról akadoztak a 
szállításaik, így nem tudtak folyamatosan 
dolgozni. Szerencsére olyan cégről is be tu-
dok számolni, akiknek fellendülést hozott 
a járvány. Egy kisbéri csomagküldő futár-
szolgálat igen csak pörgős időszakot élt meg 
a megszaporodott netes rendeléseknek kö-
szönhetően.
– Új lakóink sajnos nincsenek az ipari park-
ban, és mivel a létesítmény magán kézben 

van, a ráhatásunk is minimális a folyama-
tokra. Éppen ezért évek óta napirenden van 
egy új, önkormányzati tulajdonú ipari te-
rület kialakítása, ahol reményeink szerint 
kedvezőbb feltételeket tudunk majd kínálni 
az idetelepülő vállalkozásoknak. Bár az elő-
készítés kicsit elhúzódott, de úgy tűnik, egy 
sikeres közbeszerzés után végre elindulhat a 
kivitelezés. Egy tízhektáros, összközműves 
területet alakítunk ki, ami ideális feltételeket 
kínál majd a betelepülni szándékozóknak.
– Ehhez szorosan kapcsolódik egy útfejlesz-
tési program is. A város határában halad 
majd az a négysávos út, amely Komárom–
Kisbér–Mór–Székesfehérvár vonalat érinti. 
A nyomvonalat illetően már több egyezteté-
sen túl vagyunk, végleges döntés még nincs, 
de valamennyi verzió szerint az út Kisbér 
határában fog haladni. Ez pedig nagy előny 
lesz a kisbéri ipari parkban lévő cégeknek. 
Bízunk benne, hogy meghozza a vállalkozá-
sok kedvét is az idetelepüléshez, mint ahogy 
abban is bízunk, hogy egyre többen kapnak 
majd kedvet ahhoz, hogy városunkat ottho-
nukká válasszák.
– Kisbér ma egy 5500 fős kisváros, de ugyan-
akkor egy 21000 fős járás központja is. Úgy 
látjuk, egyre jobb feltételeink, adottságaink 
vannak ahhoz, hogy akár a lakosságszám 
növekedése, akár az ipari üzemek számának 
gyarapodása terén előbbre tudjunk lépni. 
Meg van itt minden ahhoz – középfokú is-
kolák, kórház, művelődési ház 400 fős szín-
házteremmel, szociális intézmények, a Járási 
Hivatalban kormányablak, egy nagy vonz-
erővel, látogatottsággal működő heti piac –, 
hogy igazi járásközponttá válhassunk, méltó 
módon, emberi léptékű kisvárosként tudjuk 
fogadni az ide érkezőket, legyenek akár új 
otthont, vagy telephelyet keresők, vagy épp 
turisták.

Cseh Teréz

A Mini Magyarország Park új elemei: látogatóközpont, tematikus játszópark. Új kerékpárút az ipari parkig.



Dr. Szilágyi Péter miniszteri biztos nyitotta meg a XXVI. Hídverő Napokat

Dr. Szilágyi Péter hozzátette, az évente 
megrendezésre kerülő Hídverő Napok a 
határ menti térség és a magyar kisebbség 
kultúrájának bemutatására, valamint helyi 
hagyományok megőrzésére összpontosít, a 
határokon átnyúló szlovák-magyar kapcso-
latok erősítése érdekében.

A miniszteri biztos kiemelte, hogy már 
nemcsak képzeletbeli híd létezik a Tria-
nonban kettészakított népek között, hiszen 
nemrég adták át Komáromban a Monos-
tori hidat, épül a kompkikötő Neszméllyel 
szemközt, a folyó szlovák oldalán elhe-
lyezkedő Dunaradványban, és a napokban 
jelentették be egy új Ipoly híd építésének 
megkezdését is.

Janovics István, Neszmély község polgár-
mestere elmondta, hogy a rendezvény szel-
lemiségét évtizedek óta meghatározza az az 
eszme, hogy nincs határ, a Duna nem elvá-
laszt, hanem összeköt bennünket. A hama-
rosan elinduló rendszeres kompjárat mind 
turisztikai, mind pedig gazdasági szem-

pontból is hatalmas előrelépést jelent az itt 
élőknek, tette hozzá.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlé-
si képviselő köszöntőjében felelevenítette 
a gyászos XX. század emlékét, a trianoni 
diktátumot, a kitelepítéseket, a kölcsönös 
bizalmatlanságot, a kettészakított családok 
sanyarú sorsát.

Örvendetes, hogy 2010 óta sok minden gyö-
keresen megváltozott, talán soha nem volt 
ilyen jó a magyar-szlovák viszony, jelentő-
sen bővültek a gazdasági, társadalmi és kul-
turális együttműködés keretei és tartalma. 
A kormány segíti a határainkon túl élő ma-
gyarokat, és az ilyen rendezvények pedig, 
mint a Hídverő Napok a maguk módján 
szintén hozzájárulnak a kapcsolatok javulá-
sához, mondta a képviselő.

Az összegyűlteket köszöntötte Borsó Tibor, 
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
alelnöke, és Magyari Ferenc, a rendezvényt 
szervező Hídverő Társulás elnöke is. Mind-

ketten kiemelték az 1996-os „alapító atyák” 
érdemeit abban, hogy ez a rendezvény igazi 
híd legyen ember és ember, közösség és kö-
zösség, ország és ország között.

Neszmély, illetve a szlovákiai Pat község 
idén együttesen valósította meg az Interreg 
V-A Szlovákia Magyarország Együttmű-
ködési Program Kisprojekt Alapja keretén 
belül az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával a Hídverő napok című 
pályázatát, azaz a XXVI. Hídverő Napokat, 
melynek a teljes költségvetése meghaladta 
az 58 ezer eurót, vagyis a 20 millió forintot.

Neszmélyen szombaton este kilenc órakor 
2021 mécsest úsztattak le a Dunán, jelképez-
ve az összetartozást, este tízkor pedig tűzi-
játék kápráztatta el a közönséget. Emellett a 
két napon fellépett többek között a Pati Piros 
Tulipán Népdalcsoport, a Fiesta zenekar, 
Szandi és Varga Miklós is.

VK

A kétnapos rendezvényre a határ mindkét oldaláról érkeztek résztvevők, július első hétvégéje igazi közösségi ünnep volt 
a Duna neszmélyi és pati oldalán. A rendezvény egy szellemi, kulturális és szeretethíd a Duna két oldalán élők között – 
fogalmazott megnyitójában dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa.

Két nap forgatag az összetartozás jegyében

XXVI. Hídverő Napok Neszmélyen
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Elkészült a Hadrianus színpad Gorsiumban

Az idei nyári évadtól teljesen megújult színpadtér fogadja a Gorsiumba látogatókat: 
Vargha Tamás államtitkár, Székesfehérvár országgyűlési képviselője januárban je-
lentette be, hogy 20 millió forintot nyert az EMMI pályázatán a Szent István Király 
Múzeum, melyből a gorsiumi kiállítóhelyen új színpad épül korszerű hang- és fény-
technikával – ezt avatták fel ünnepélyes keretek között, és ezzel egyidőben megkez-
dődött a Gorsium Régészeti Park nyári idénye is.

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

Veszprém
A Tornai Pincészet TOP Selection Apátsá-
gi Furmint 2019. fehérborát és a Figula 
Pincészet Figula Merlot 2019. vörösborát 
részesítette a zsűri a „Veszprém megye 
bora” kitüntető címben, melyet egy éven 
keresztül viselhetnek.

Cikkünk a 42. oldalon

Tatabánya
Több mint hatvanan fogadták el Alberti 
Ágnes, Jakobi Anna és Mórocz Ká-
roly meghívását Elképesztő című könyvük 
bemutatójára, a József Attila Művelődési 
Házba. A délután pillanatait meglepetés-
vendég is színesítette: a Légió Rock Band 
kamarazenekarában gitározott Csaszni 
János az egykori legendás És együttes-
ből.

Cikkünk az 50. oldalon

„Ha érvényes előadást csinálunk, zeneileg és színészileg is magas minőséget teszünk a közönség elé, akkor 
a minőség mindig megtalálja a maga útját, a maga közönségét, így a fiatalokat is. Az olyan zenei zsenik, 
mint Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Huszka Jenő, Ábrahám Pál, olyan örökérvényű emberi dolgokat fogal-
maztak meg alkotásaikban, amelyekben mindenki felfedezheti azokat a „fehér lapokat”, amelyeket a saját 
életével ki tud tölteni.”

BorI tamás



A megmérettetést tizedik alkalommal szer-
vezte meg a megyei kormányhivatal és a 
megyei önkormányzat. A díjátadón elhang-
zott: a versenyre 22 pincészet 35 bort neve-
zett, 31 fehérbort és 4 vöröset. Olaszrizling-
ből érkezett a legtöbb. A fontos tények közé 
tartozik: nem a prémium borokkal, hanem a 
legfeljebb háromezer forint forgalmi értékű 

itallal lehetett jelentkezni. A zsűri – mely-
nek munkájában szakemberek és laikusok 
egyaránt részt vettek –, minden termelőtől 
egy nedűt kóstolt. 

Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei Köz-
gyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte: 
Veszprém az egyetlen megye hazánkban, 
ahol négy történelmi borvidék található. El-

mondta, a járvány miatt a bortermelők szá-
mára beszűkült a piac, a verseny azonban 
erősítheti a megyei borok marketingjét.

Takács Szabolcs, a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal kormánymegbízottja utalt 
arra: a Covid-járvány kirobbanása előtti 
időszakig páratlan fejlődési ütemben ívelt 
felfelé a Veszprém megyei borturizmus, 

A Tornai Pincészet TOP Selection Apátsági Furmint 2019. fehérborát és a Figula Pincészet Figula Merlot 2019. vörösborát 
részesítette a zsűri a „Veszprém megye bora” kitüntető címben, melyet egy éven keresztül viselhetnek. Az eredményhir-
detést a Megyeháza Lasztovicza-termében tartották.

A Tornai- és a Figula Pincészetek borait választották

Kihirdették a „Veszprém megye 
bora” verseny győzteseit

Figula Merlot 2019. 
Figula Pincészet 
(Balatonfüred – 
Csopak borvidék)

A kiváló 2019-es évjárat merlotja, 
amely – a fajta jellegének kö-
szönhetően –, lágyabb savérzetű, 
rengeteg gyümölccsel. Öthektós 
hordóban érlelték, 6 hónapon ke-
resztül. Még nagyon fiatal bor, 
mely minden bizonnyal hosszú 
karrier előtt áll. Kiválóan kíséri 
a vörösboros fogásokat, de boros 
beszélgetések elegáns kísérője is 
lehet.

TOP Selection Apátsági 
Furmint 2019.  
Tornai Pincészet

A Tornai Pincészet 2019-es furmintja 
nagy érlelési potenciállal rendelkező 
bor, amely izgalmas példája a jó fur-
mintoknak. Illatában határozott ás-
ványosság, egres, őszibarack aromák 
színesítik a képet. Ízében telt, gaz-
dag, túlérett, mégis kiegyensúlyozott 
elegancia és harmónia jelenik meg. 
A kifinomult hordósság mellett érett 
alma, körte, citrusok, izgalmas savak 
és köves jegyek is gazdagítják a kor-
tyot, mindez harmóniában, izgalmas 
utóízzel zár – e szakértői ismertetés 
hangzott el a két nyertes borról a díj-
átadó eseményen, 
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középkori temető kápolnásnyéken
Kápolnásnyék – Középkori temető maradványait 
tárták fel a Szent István Király Múzeum Régészeti 
Örökségvédelmi és Tudományos osztály munkatár-

sai Kápolnásnyéken. A magáningatlan tulajdonosá-
nak együttműködésével a szakértők azt ígérik, hogy 
amennyire csak lehet, feltárják majd a területet.

elKészült a bory-vár lego-mása 
Székesfehérvár – Bory Jenő ükunokája ükapja 
nyomdokain haladva, különleges alapanyag fel-

használásával állított emléket ősei előtt. A hitvesi 
szeretetnek emelt Bory-várat Kovács Jakab LEGO-
ból építette fel és egy versenynek köszönhetően 
arra is van esély, hogy kiadott LEGO-készlet legyen.

épül A budApest – bAlAton kerékpárút
Fejér megye – A Budapest–Balaton kerékpáros 
útvonal Velence–Székesfehérvár közötti szakaszán, 
a székesfehérvári bevezető szakasz 1,76 km hossz-
ban a beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. megbízásából a STRABAG Építő Kft. kivitelezé-
sében valósul meg.

majd a vírushelyzet hatására kialakult 
recesszió következtében csökkent a ke-
reslet a kiváló minőségű borok iránt. 
Meggyőződése szerint a borászatok 
kemény munkájának és a kormányzati 
támogatásoknak köszönhetően sikerül 
átvészelni ezt a nehéz időszakot, és újra 
virágkorát élheti majd az ágazat. 

A kormánymegbízott kiemelte a Vi-
dékfejlesztési Program keretén belül 
igényelhető „Élelmiszeripari üzemek 
fejlesztése” című pályázatot, melyen 
a borászati üzemek fejlesztéséhez igé-
nyelhetnek forrásokat a termelők. Az 
ágazat infrastruktúrájának és eszközál-
lományának fejlesztését célzó támoga-
tásra augusztus 31-ig lehet pályázatot 
benyújtani.

Takács Szabolcs szólt arról is: a támo-
gatásokon túl a természeti adottságok 
is kedveznek az ágazat főszereplőinek 
ahhoz, hogy jelentős sikereket érjenek 
el, akár nemzetközi szinten is. A bor-
szőlővel beültetett terület nagysága a 
megyében mintegy 4.445 hektár, mely-
nek közel fele a Balatonfüred–Csopak 
borvidéken helyezkedik el. 

Elismerően nyilatkozott a borászok 
produktumáról, mely nem csak önma-

gában egy ital, hanem sokkal több an-
nál. Megjelenik benne a borász fárad-
hatatlan munkája, szeretete, alázata, 
a tradíció és az a varázslatos táj, ahol 
megtermelték. 

A „Veszprém megye bora” címet száraz 
fehérbor kategóriában a Tornai Pincé-
szet TOP Selection Apátsági Furmint 
2019. bora nyerte el – hirdette ki Takács 
Szabolcs kormánymegbízott. 

A vörösbor kategória győztesét 
Polgárdy Imre elnök hirdette ki. A cí-
met a Figula Pincészet Figula Merlot 
2019. bora szerezte meg. 

Az elnök köszönetet mondott a bada-
csonytomaji Borbély Családi Pincészet-
nek, mely a nyertes borok kiválasztásá-
hoz teremtett méltó helyszínt, valamint 
minden borásznak, aki megtisztelte az 
eseményt a nevezésével. Mint hangsú-
lyozta, bízik benne, hogy 2022-ben még 
több pincészet pályázik a kitüntető 
címre, és együtt, e versennyel is hoz-
zájárulhatnak boraik szélesebb körben 
történő megismertetéséhez és a megye 
hírnevének öregbítéséhez.

Cs. B.

KINCSKERESŐ
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A Nemzeti Művelődési Intézet rendezésében zajlott a “Közösségépítő kultúránk” rendezvénysorozat Kápolnásnyéken, 
a Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskolával együttműködésben. Elsősorban művelődő közösségek érkeztek a rendez-
vényre, mi a tatabányai csoporttal tekintettük meg a látnivalókat. Élményeinket Szabó János fotói segítségével osztjuk 
meg olvasóinkkal.

Kápolnásnyéki kirándulás

Eseményközpont, 
kastély és Vörösmarty-túra

A gondosan renovált Halász Gedeon Eseményközpontban és a Halász Kastélyban 
számos élménnyel gazdagodhat a látogató.

Fejér megye közéleti hírességeinek emlékfala.

A Halász-kastély galériájában a magyar festészet színe-javának képei tekinthetők meg.

Klebelsberg Kunó (1875-1832), korszakos kultuszminiszterünk 
mellszobra a kastélykertben.

A Trianon 101. kiállítást Kápolnásnyéken kívül az ország számos helyén 
megtekinthetik az év folyamán.

Csak mutatóba: eredeti Munkácsy kép is lóg a falon!
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A második nemzeti himnusz, a Szózat költője, Vörösmarty Mihály a Velencei-tó mellett, 
Kápolnásnyéken (akkori nevén: Nyék) született. A család egykori lakóhelyén, a Nádasdy 
grófi család egykori gazdatiszti házában berendezett Emlékház az ország legjelentősebb 

Vörösmarty emlékhelye.

A romantika legjelesebb magyar költőjének élete képekben.

A nemrég átadott Csajághy Laura színpad, melyet Vörösmarty Mihály feleségéről és 
múzsájáról neveztek el.

Az eredeti emléktábla fotója a Vörösmarty kiállításon.

A tárlókban Vörösmarty Mihály személyes tárgyai is fellelhetők.

A „Tetemrehívás” című műsort Arany balladáiból és kései lírájából állította össze Tóth 
Tibor, a Komáromi Jókai Színház igazgatója, és ő adta elő művésztársaival. A versekhez 

írt dallamok magyar, skót és ír népi motívumokból épülnek fel, hiszen Arany sokat 
merített a skót népballadákból.
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Magyaros László: - A munkálatok során 
2200 négyzetméteren a téglákig letisztítot-
ták a homlokzatot, majd az egészet újra-
vakolták és színezték. A tornyok tetején és 
közöttük lévő összes 36 homokkő baluszter 
oszlop cserélve lett, mindkét torony új fö-
démet kapott. Teljesen új, modern torony-
óra-szerkezetet építettek be a tornyokba, 
ehhez kaptunk új számlapot és mutatókat. 
A tornyokon és a tetőtér szintjén lévő 13 
zsalugáterablak újra lett cserélve. A temp-
lom főbejárata fölé új nagyablakot készítet-
tek, az épületbe emellett még 8 új ablak lett 
beépítve. A 6 színes ólomüvegablaknál a 
védőüvegezés és az ablakkeret is megújult. 
Az épületen csaknem 50 helyen falvarrást 
készítettek a statikai problémák orvoslá-
sára. A főbejárati és a nyugati oldali ajtók 
állagmegóváson estek át, a koldusfeljárónál 
és a sekrestyénél lévő ajtókat pedig újakra 
cserélték. A főbejárat új márványlépcsőzetet 
kapott, az épület falait sótalanítási eljárás-
sal, és injektálásos szigeteléssel kezelték. A 
falak tövében 50 centiméter széles betonjár-
da készült, melynek a vízelvezetés szem-
pontjából van jelentősége. A templomkertet 
körbevevő terméskő támfalrendszer helyre-
állításával zárult a projekt. Hálásan köszö-
nünk minden támogatást.

A Kisbéri Római Katolikus Plébánia 2021. július 11-én, vasárnap 10 órára hívta híveit, és a velük ünneplőket külsőleg új-
jáépített templomuk megáldására, majd az azt követő szentmisére. A teljes homlokzati felújítás finanszírozását Magyar-
ország Kormányának, a Győri Egyházmegyének és Kisbér Város Önkormányzatának anyagi támogatása tette lehetővé, 
az önerőt pedig a hívek adományaiból sikerült előteremteni. A zsúfolásig megtelt templomban dr. Veres András győri 
megyéspüspök celebrálta a főpapi szentmisét, melyen tiszteletét tette Kisbér város polgármestere, Sinkovicz Zoltán, és 
a térség országgyűlési képviselője Czunyiné Bertalan Judit is. A főpásztor a szentmisét megelőzően, a templom előtt, a 
Kisbéri Római Katolikus Egyház felelős lelki pásztora, Magyaros László ünnepi köszöntőjét követően megáldotta a meg-
újult templomot.

Átadták a híveknek a Kisbéri Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomot

Főpapi áldás, ünnepi szentmise

Bármelyik irányból érkezünk a város-
ba, elsőként a csonka tornyú, műem-
lék római katolikus templom tűnik 
fel a városközpontban. 1783. március 
19-én Bécsben keltezett levelében gróf 
Batthyány Tódor rendelte el az új kis-
béri templom felépítését. Gyönyörű 
későbarokk főoltárát és copfstílusú 
gazdagon díszített szószékét 1788-
ban készítették. A templomban talál-
ható a Mária Terézia által 1770-ben 
a kisbéri plébániának ajándékozott 
Krisztus a kereszten című festmény. 
Az 1889-ben készült főoltárkép Mária 
mennybevételét ábrázolja. A templo-
mot 1825-ben gróf Batthyány Antal 
József klasszicista stílusban átépíttet-
te és 2 csonka toronnyal bővíttette. A 
templomot 1938-ban Döbrentei Gábor 
tervei alapján freskókkal díszítették. 
A festett üvegablakokat Mohay Attila 
készítette 1982-ben. A templom alap-
területe 786 m2, magassága 30 m, a 
tornyokban 4 harang lakik. A kisbé-
ri templom hangulatban, stílusban 
szervesen illeszkedett a kastélypark-
hoz és a Batthyány kastélyhoz.

Forrás: www.kisber.hu

Dr. Veres András győri megyéspüspök áldotta meg a felújított 
templomot, és celebrálta a főpapi szentmisét.

A főpapi szentmisén tiszteletét tette Czunyiné dr. Bertalan Judit a 
térség országgyűlési képviselője és Sinkovicz Zoltán Kisbér város 
polgármestere is. 

Fotó: Mazán Tibor
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Szentkirályi Ádám, az egyesület elnöke 
elmondta, a Kerektavi Természetház nevet 
kapott létesítmény a horgászok és a termé-
szetjárók igényeinek kiszolgálására épült. 
Egy 150 fős közösségi terem mellett két 
oktatóteremnek is helyet ad, ahol horgász-
oktatást, valamint túravezető képzést tart-
hatnak.
Az elnök hozzátette, a tavaly 60 éves Vasas 
Horgász Egyesület a Magyar Természet-
járó Szövetséggel, a Pilisi Parkerdővel és a 
Magyar Turisztikai Ügynökséggel közös 
konzorciumban építette fel a természethá-
zat, amely egész évben várja a látogatókat, 
éttermi ellátást is kínálva. A létesítmény 
megépítését a GINOP 7.1.2.15-2017-00019-
es kódszámú, Lépésekre a Dunakanyartól 
című pályázat tette lehetővé.
Dr. Völner Pál, a térség önkormányzati 
képviselője köszöntőjében kiemelte turisz-
tikai, erdőgazdálkodással foglalkozó és 
civil szervezet példaértékű összefogásával 
jött létre a természetház megépítését ered-
ményező pályázat. A sikerhez kiemelkedő 

mértékű, 70 millió forintos önerőt biztosított 
a horgász egyesület.
Seregi János, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség elnökhelyettese elmondta, a kon-
zorciumban benyújtott pályázat tejes költ-
ségvetése 418 millió forint, a fennmaradó 
összegből egyéb fejlesztések valósulnak 
meg a Pilisi Parkerdő területén.
Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő vezérigaz-
gatója szólt arról, hogy a kezelésükben lévő 
területet átlagosan évente 25 millió ember 
keresi fel, de ez a szám a járvány időszaká-
ban 30 millióra emelkedett. A vezérigazgató 
kiemelte, hogy a természetjáró szövetséggel 
együttműködve a nagy beruházások mel-
lett számtalan helyszínen végeztek olyan 
fejlesztéseket, amelyek a természetjárók 
igényeit szolgálja.
Dr. Kancz Csaba, megyei kormánymegbí-
zott emlékeztetett arra, hogy a járvány idő-
szakában felértékelődött a természet szere-
pe. Sokan fedezték fel, hogy a szabadban, 
kirándulással töltött idő is adhat élménye-
ket, és ha gyermekeinkkel megismertetjük a 

természetet, jobb emberekké válhatnak.
Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere 
kiemelte, jó ízléssel és mértékkel készült el 
a természetház. A Vasas Horgászegyesület, 
mint a város legnagyobb civil szervezete 
maradandót alkotott, hogy természetszere-
tetre nevelje a felnövekvő nemzedéket.
A horgászegyesület vezetőjének munkáját 
Komárom-Esztergom megye Horgászsport-
jáért Elnökségi Kitüntető Címmel elismerte 
a megyei horgászszövetség. A kitüntetést 
dr. Völner Pál és Hernádi Ádám adta át. A 
szövetség nevében Zoltai Dániel elnök a ter-
mészetházban lévő elsősegélynyújtó hely 
működéséhez egy automata defibrillátort 
ajándékozott az ünnepélyes megnyitón.
A Vasas Horgász Egyesület Esztergom leg-
nagyobb civil szervezete több mint 2700 
taggal. Az 1960-ban alapított egyesület tó-
építési jegyek kibocsátásával is finanszíroz-
va hozta létre Búbánat-völgy négy tóból álló 
tórendszerét, ahol horgászattal és halneve-
léssel foglalkoznak.

HT

A Búbánat-völgyi Kerek tó mellett átadták az esztergomi Vasas Horgász Egyesület 640 négyzetméteres, kétszintes turista 
és horgász látogatóközpontját, melyhez az egyesület 190 millió forintot pályázaton nyert el, 70 millió forintot önerőből 
biztosított.

Új látogatóházzal gazdagodott az esztergomi Búbánat-völgy

Átadták a Kerektavi 
Természetházat



46

KINCSKERESŐ

– Először arról kérdeztük Cseh Terézt, ami 
a leginkább érdekli az embereket: mennyit 
és mennyi idő alatt lehet fogyni ezzel a 
módszerrel?
– Mindenekelőtt jó, ha tisztázzuk, a 
lektinmentes étrend elsősorban az egészség 
megőrzését, helyreállítását célozza, és csu-
pán kellemes mellékhatása, hogy a zsírpár-
náinktól – ezzel az általa okozott különféle 
gyulladásoktól – is rövid idő alatt megsza-
badulhatunk. Egyelőre a saját tapasztala-
taimról tudok beszámolni, mert új a mód-
szer, Magyarországon még kevesen tudnak 
róla. Jómagam is újságíróként halottam 
először a lektinekről, egy régiónkbeli neves 
hatóanyagkutatóval, dr. Csicsor Jánossal 
készült interjúm során. A szakirodalmat 
átböngészve, úgy döntöttünk a férjemmel, 
hogy megpróbáljuk, hátha ez segít a fogyás-
ban, a panaszaink enyhítésében. Az étrend 
egyszerű, könnyen követhető. Februárban 
kezdtük, májusig mindketten 12 kilót fogy-
tunk úgy, hogy egyetlen napot sem éhez-
tünk. Centikben, ruhaméretekben mérhető 
a látványos eredmény, és nem utolsó sorban 
a könnyedebb, fájdalommentes mozgásban, 
jobb emésztésben.

– Mi volt a lényeg? Mit nem szabad ilyen-
kor enni?
– A növények a lektinekkel igyekeznek 
megvédeni magukat a ragadozók ellen, 
beleértve minket, embereket is. Azért ter-
melik ezeket a mérgeket, hogy ártsanak 
nekünk, hogy ne együk meg őket, így fenn-

maradhassanak. A lektinek képesek a bél 
falára tapadni, majd idővel megnyitják azt 
– kialakul a szivárgó bélszindróma –, bejut-
va a szervezetbe pedig súlyos betegségeket, 
gyulladásokat okoznak. Átverik az immun-
rendszerünket, így elérik, hogy az nem csak 
a behatolókat, de a hozzájuk nagyon hason-
ló saját fehérjéinket is megtámadják. A leg-
újabb kutatások arra mutatnak rá, hogy ez 
az autoimmun betegségek alapja, ahogyan 
számos más emésztési panasz – reflux és 
társai, túlsúly – is ide vezethető vissza.

– Szinte minden növényben van lektin, de 
főleg azokban, amelyek az óceán túlpart-
járól érkeztek hozzánk: burgonya, paprika, 
paradicsom, kukorica. A tökfélék – cukki-
ni, padlizsán, uborka és társai –, és a hüve-
lyesek – bab, borsó, csicseriborsó, kesudió 
(merthogy ez valójában nem mag!), va-
lamint a magot tartalmazó gyümölcs és 
zöldfélék is. A jó hír, hogy ezek egy részé-
nél megfelelő konyhatechnikával – áztatás, 
kuktában szétfőzés, fermentálás – jelentő-
sen csökkenthető a lektintartalom.
– Rossz hír viszont, hogy a legtöbb lektin a 
gabonafélékben, főleg azok hántjában van. 
A teljes kiőrlésű gabonák fogyasztása te-
hát nem javasolt. Ugyan ez igaz a legtöbb 
gluténmentes gabonára is, mint a kukorica, 
a rizs, a zab. Alapvetően minden gabona 
mellőzendő, kivéve a köles, a cirok és a ken-
der. Ezek lektinmentesek. Érdemes észre-
venni, hogy mindhárom ősi gabonánk, elő-
deink nem is olyan régen ezt fogyasztották, 

és az említett konyhatechnikai módszereket 
is ismerték, alkalmazták.

– Akkor le kell mondanunk a kenyérről?
– Szó sincs róla, sőt kifejezetten a fehér bú-
zakenyér az ajánlott, de szigorúan hosszú – 
72 órás – kovászolással készítve. A hánttól 
megszabadított búzában marad ugyan 
lektin, de a hosszú idejű kovászolás, gya-
korlatilag fermentálás képes lebontani azok 
jelentős részét, beleértve a glutént is. Tehát 
a megfelelő módon elkészített kovászos fe-
hér kenyeret – ami mellesleg nagyon finom 
– bátran fogyaszthatjuk. De figyelem! Az 
élesztő nem kovász!

– Gondolom, akadtak csábítások. Mindig 
sikerült ellenállni?
– Ha vendégségbe megyünk, elkerülhe-
tetlen, hogy be-becsúszik egy-két régi, 
lektinben bő kedvenc. A lényeg ilyenkor az, 
hogy mértékkel fogyasszuk, és mielőbb tér-
jünk vissza a lektinmentes étrendünkre.

– A napi testmozgás, sportolás is tervsze-
rűen alakul?
– A tapasztalataink azt mutatják, hogy 
a mozgás nem áll szoros kapcsolatban a 
lektin kérdéssel, és az ehhez kapcsolódó fo-
gyással sem. Én hetente két-négy napon 6-7 
kilométert rendszeresen gyaloglok – ahogy 
ezt tettem korábban is –, de a párom például 
a boltba járáson kívül nem igazán aktivizál-
ta magát a sportban. A mérsékelt mozgás 
inkább a jó vérkeringés miatt ajánlott.

A napokban az egyik tévécsatornán tatabányai jó tanácsokat hallhattunk egy új étkezési módról, a lektinmentes étrend-
ről, melyet, ha követünk, nem csak egészségesebbek lehetünk, de jóllakottan, finom falatokat fogyasztva szabadulha-
tunk meg a fölös kilóinktól. Ki gondolná, hogy mindezek kulcsa az ételeinkkel bevitt lektin. Az újabb kutatások szerint, 
ha megszabadulunk tőle, ideális súllyal, egészségesen élhetünk.

Nem kell kalóriákat számolgatni

Élet lektinmentesen, 
ideális súllyal, egészségesen

Cseh Teréz és Veér Károly 
a hosszan kovászolt kenyérrel



jön a 3. zenemánia tábor 
Tata – A Peron Tehetségközpont a ZeneMánia tá-
bor harmadik évadát nyitja meg augusztusban. A 

ZeneMánia tábor két meghökkentő gondolatot ad a 
jövő zenészeinek: Boldog zenészeket kíván, és azt, 
hogy Tata a könnyűzene fellegvára legyen.

53. KéKszalag
Balatonfüred - Július 22-én, reggel kilenc órakor 
rajtol el az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj Bala-
tonfüredről. A tradicionális versenyen idén is több 
mint hatszáz hajó részvételére számít a Magyar 

Vitorlás Szövetség. A versenyzőknek a Balatonfü-
red–Balatonkenese–Siófok–Tihany–Keszthely–Bala-
tonfüred, légvonalban 155 kilométeres távot kell 
teljesíteniük.

turisztiKai fejlesztéseK
Balaton-felvidék - Mintegy 400 millió forint uniós 
forrásból fejlesztettek és bővítettek a Salföldi Major-
ban, a Hegyestű geológiai bemutatóhelyen, a Ta-
polcai Tavasbarlang Látogatóközpontban és Bala-
tonfüreden a Lóczy-barlangnál. A Rejtett kincsek a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban elnevezésű pro-
jekt átadóünnepséget a Salföldi Majorban tartották.
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– Milyen gyakran kell számolni a ka-
lóriákat, a testsúly alakulását?
– Semmiféle kalóriaszámlálás nincs, 
ahogy éhezés sem. Ha olyan szénhid-
rátok teszik ki az élelmünk nagy részét, 
amelyek gyakorlatilag jól lakatnak, de 
valójában számunkra nem feldolgoz-
ható cukrokat tartalmaznak, akkor ez-
zel nem csak a bélflóránkban élő lakó-
társainkat, a bacijainkat tartjuk jól, de 
mi is jóllakottak, ugyanakkor kacsúak 
leszünk. Ilyenek a gyökérzöldségek, a 
keresztesvirágúak – brokkoli és társai –,  
a káposztafélék, de kiváló élelem a zöld, 
vagy a főzőbanán, a kemény körte, a 
zöld mangó is. Kedvenc csemegéim 
ebből a kategóriából az aszalt füge és a 
datolya.

– A családból, baráti körből volt már, 
aki kipróbálta ezt a módszert?
– Igen, volt egy rokonunk, aki nekilá-
tott, azzal a céllal, hogy jelentős túl-
súlytól és az általa okozott gyulladásos 
tüneteitől, mozgásszervi problémáitól, 
fájdalmaitól megszabaduljon. Sajnos 
pár napon belül feladta. Ékes példá-
ja ez annak, hogy a bélflóránkban élő 
baktériumok diktálják, hogy mit kívá-
nunk, hogy mit együnk, és mi az, ami-
re undorral gondoljunk! Ezt én magam 
is megtapasztaltam, amikor a hathetes 
kúra első három napján a reggeli zöld 
lötyi – én csak így hívom – nem igazán 
akart lecsúszni (amúgy ez kihagyható!) 
Viszont amikor a közelmúltban újra ne-
kiláttunk a kúrának az elejétől – még 
pár kilótól szerettünk volna megszaba-

dulni –, már semmi gondom nem volt a 
zöld smoothival. Egyszerűen átalakult 
a bélflórám, a „rosszfiúkat” sikerült 
elpusztítani, visszaszorítani, és a „jófi-
úkat”, a kívánatos bacikat pedig meg-
sokszorozni. Így már ők diktálnak. Ha 
szimbiózisban élünk velük, jól tartjuk 
őket, ők is gondoskodnak a mi jólé-
tünkről. Rajonganak az említett zöldsé-
gekért, és persze a zöld lötyiért is, amit 
én azért kevésbé kedvelek. Amióta így 
étkezünk, a reggeli és a vacsora elkép-
zelhetetlen számomra egy hatalmas tál 
nyers vegyes zöldség nélkül. Magam 
is meglepődök, hogy képtelen vagyok 
megunni, és minden alkalommal jó 
ízűen betömöm az egészet.

– Van még egy lehetőség a lektinmentes 
életre, ráadásul úgy, hogy semmit sem 
kell változtatnunk az étrendünkön. Az 
említett hatóanyagkutató kidolgozott 
egy szert, mely kapszula formájában 
fogyasztható, és ez gyakorlatilag meg-
köti az ételekkel bevitt lektineket, így 
azok nem tudnak a gyomor falára ta-
padni és ártani nekünk. Ez is egy út, 
és ezt már az említett ismerősünk is be 
tudta vállalni. Két hónap alatt 10 kiló-
tól szabadult meg! Hamarosan készül 
egy olyan termék is, amely befoltozza a 
lektinek által megnyitott bélfalat, és így 
helyreállítja az egészségünket. Több 
megoldás is kínálkozik tehát, érdemes 
ezeket kipróbálni!

MK
Fotó: Raáb Zoltán

Hamburger saját készítésű, hosszan 
kovászolt zsemlével

A kovászos kenyér készítésének számos előnye van, például az, hogy a kovász 
felhasználásával sokféle finomság előállítható. A kovászos pizza, a kovászos 
húsvéti kalács mellett az egyik kedvencünk lett a kovászos hamburger. A 
zsemle látványra azonos – ha nem szebb –, mint a bolti verziók, de ízre picit 
más (szerintem jobb, de én lehet, hogy elfogult vagyok). Maga a hamburger 
néhány ponton eltér az eredeti verziótól: a zöldségekben – nincs benne para-
dicsom és uborka –, ugyanakkor mehet bele saláta, vékonyra vágott káposzta, 
hagyma, bébi spenót, vagy amit 
csak megkívánunk. a ketchup he-
lyett pedig egy speciális változat 
céklából (ne fintorogj, a barátaim 
nem tudták megmondani, hogy 
nem ketchupot esznek! :) ) Min-
den más maradhat, sőt az ínyen-
cek egy tükörtojással is megkoro-
názhatják az egészet. Egy biztos: 
isteni finom, és nem fogsz tőle 
hízni! Ha pedig nem ezt eszed 
minden nap, még a fogyókúrába 
is beilleszthető néha-néha.
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Teremi Trixi: – 2020 Lehár Ferenc, a világ 
egyik legnagyobb komponistája születésének 
150. évfordulója volt, ez adta az apropót az egyik 
leghíresebb műve, a Cigányszerelem bemuta-
tójához. Nagy fába vágtuk a fejszénket, mert a 
Lehár művek nem könnyűek, mégis úgy érez-
zük, mintha ezt a darabot ránk szabták volna. 
Fantasztikus szereposztás jött létre, az operett 
szakma színe-java szerepel az előadásban. Bol-
dog vagyok, hogy Kállay Bori ismét velünk dol-
gozik, és a főbb szerepeket olyan nívós kollégák 
játsszák, mint Zórikát Vörös Edit, Józsit, a férfi 
főszereplőt Domoszlai Sándor, de említhet-
ném még Vadász Zsoltot, Faragó Andrást, 
Virág Józsefet és Kis Zoltánt is. Nagy öröm 
számomra, hogy jómagam is csatlakozhatok eh-
hez a csapathoz.
– Alkotóink is figyelemre méltóak, a díszleteket 
Perlaki Róbert tervezte, aki ikonikus egyéni-
sége a színházi szakmának, nem csak a Veszpré-
mi Színház egyetlen ma is élő alapító tagja, de 
a szakmájának is kiváló képviselője, közel 800 
díszlettervezéssel a háta mögött. Ugyancsak 
régi motorost köszönthetünk a jelmeztervezőnk, 
Esztergomi Anikó személyében. A koreográfia 
Hável Ferenc munkáját dicséri, a rendezőnk, 
Bori Tamás pedig nem csak a színház-, de a 
filmművészetben is jeleskedik. Egy ilyen stáb 
garanciája annak, hogy egy csodaszép, látványos 
előadást láthat majd a közönség.

Bori Tamás: – A téma – és ehhez egyetlen sort 
sem kellett átírnunk – ma is nagyon aktuális. 

Lehár az egyes nációk, kultúrák közötti feszült-
ségekre mutat rá művében, a szemünk láttára 
csúszunk bele ezekbe a nációk fölötti képmuta-
tásunkból adódó konfliktusokba, melyek teljesen 
fölöslegesek, hiszen ha nyitott szívvel vagyok 
egy másik kultúra irányába, akkor az is hasonló 
módon fordul felém. Nekünk Közép-Európában 
örülnünk kell annak, hogy ilyen sokszínű, gaz-
dag a kultúránk.
– Ha érvényes előadást csinálunk, zeneileg és 
színészileg is magas minőséget teszünk a kö-
zönség elé, akkor a minőség mindig megtalálja a 
maga útját, a maga közönségét, így a fiatalokat 
is. Az olyan zenei zsenik, mint Lehár Ferenc, 
Kálmán Imre, Huszka Jenő, Ábrahám Pál, olyan 
örökérvényű emberi dolgokat fogalmaztak meg 
alkotásaikban, amelyekben mindenki felfedezheti 
azokat a „fehér lapokat”, amelyet a saját életével 
ki tud tölteni. Semmit sem kell modernizálni, ak-

tualizálni, ma is érvényes üzenetet hordoz ez a 
darab is, mely nem csak az ötven pluszos korosz-
tály szívéhez áll közel, de a fiatalabbakat is képes 
meghódítani.

Kállay Bori: – Pályafutásom alatt másodszorra 
találkozom ezzel a színdarabbal, örömmel vál-
laltam Ilonaként a fellépést. Ebben a szakmában 
alig-alig akad olyan szerep, amit az én koromban 
még jó érzéssel el lehet játszani. Ezek egyike a 
Cigányszerelem Ilonája.
– A fiatalokat sem nehéz - különösen ezzel az 
operettel – megszólítani, mert ezek a művek 
rendszerint a szerelemről szólnak. Ezt az érzést 
pedig leginkább ők birtokolják. Nem csoda tehát, 
ha egyre több fiatalt látni a nézőtéren. Ahogy 
telnek az évek, legtöbbjük egyre nyitottabb a 
csodálatos, romantikus, az igazi érzésekről szóló 
operettek irányába.

Éppen egy esztendeje annak, hogy Csákvár impozáns művelődési háza, a Floriana Könyvtár és Közösségi ház otthont 
adott az újonnan létrejött Rátonyi Róbert Színháznak. Régiónk egyetlen operettszínházának „belépője”, első évada jól 
sikerült, ám a világjárvány ellehetetlenítette a folytatást. Május végén azonban végre újra nyithattak, és nagy lelkese-
déssel, örömmel, nem mellesleg mindjárt egy premierrel készültek a folytatásra. A világhírű zeneszerző, Lehár Ferenc, 
ugyancsak világhírű művével, a Cigányszerelemmel indítottak, melynek premierje július 3-án volt Csákváron. A darabról 
Teremi Trixi művészeti vezető, Bori Tamás rendező és Kállay Bori érdemes művész osztotta meg lapunkkal gondolatait.

Lehár Ferenc születésének 150. évfordulója adta az apropót

Premier a csákvári 
Rátonyi Róbert Színházban

Lehár Ferenc: Cigányszerelem
Valahol Erdélyben, egy magyarok, románok és cigányok lakta területen él Zórika, 
Dragoján Péter vidéki földbirtokos lánya, és esküvőjére készül a szomszéd gazdag pa-
raszt fiával, Gáborral. A ceremóniára azonban váratlanul betoppan Józsi, Zórika gye-
rekkori szerelme, aki a közeli cigánysor viskóiból verekedte fel magát egy vidéki város 
elsőszámú prímásává. A tervezett házasságot elsöpri a régi szerelem, és Zórika minden 
társadalmi elvárást felrúgva megszökik Józsival, hogy kövesse őt a cigánytáborba. A szö-
kést nem csupán a megszégyenült örömapa és az elhagyott vőlegény nézi rossz szemmel, 
hanem Józsi korábbi szeretője, Ilona, a vidéki primadonna is, aki attól sem riad vissza, 
hogy hívatlanul megjelenjen Dragoján Péter birtokán…



KINCSKERESŐ

49

– Egy a villamosiparban tevékenykedő 
vállalkozás hogyan kerül kapcsolatba a 
tánccal, miért épp ehhez az eseményhez 
adták a nevüket?
– A család révén kerültünk kapcsolatba a 
tánc világával. 1999-ben ismertük meg a 
Laguna Kulturális és TáncSport Egyesüle-
tet, Szilner Tibort és Szilnerné Györe Juditot, 
amikor édesapám nagybátyjának az unokája 
elkezdett versenyszerűen táncolni. Később 
ők kerestek meg bennünket a Lászlóvill 
Kupa ötletével. 2001-ben az első verseny 
egy C-kategóriás országos bajnokság volt, a 
Lagunának pedig sikerült mindjárt az első 
helyezést is elhoznia. Azóta évről évre meg-
rendeztük ezt a kupát – kivéve 2020-at –, és a 
folyamatos fejlődésnek köszönhetően 2013-
ban már ranglistás versenyt szervezhettünk, 
ami rendszerint három részből áll: standard, 
latin-amerikai és tíztánc bajnokság. Az utób-
bit a ranglistás versenyek csúcsának tartják, 
éppen ezért nagyon büszkék vagyunk arra, 
hogy itt is sikerült szép eredményeket elér-
niük a táncosainknak. A mostani versenyen 
a Lagunások négy párossal képviseltették 
magukat D, C és a B kategóriában, Szilner 
Konrád és Szelecki Vivien is ott volt a tíztánc 
felnőtt kategóriában.

– A táncosoknak nagyon fontosak ezek a 
versenyek, hiszen a bírák pontozzák a pá-
rokat, és az összeredményük alapján dönt 
a Magyar TáncSport Szakszövetség arról, 
kiket fog delegálni a nemzetközi mezőnybe.

– Milyennek látják az utánpótlást? Jönnek 
a fiatalok, szeretnek táncolni?
– Rengeteg fiatal páros indult az idei verse-
nyen. A járvány idején picit megtorpant a 
toborzás, nehézkesebbé vált a felkészülés, 
de komoly utánpótlásbázisa van a klub-
nak, ami folyamatosan bővül. Korábban a 
legnagyobb problémát az jelentette, hogy a 
lány-fiú arány nem volt megfelelő. Ma már 
egyetlen leányzónak sem kell feladnia tán-
cos álmait csak azért, mert nem akad párja.

– A fehérváriak mennyire tekintik magu-
kénak ezt az eseményt?
– Nagyon érezzük a helyiek szeretetét, min-
dig nagy érdeklődés övezi a táncversenyt, 
a város egyik leglátványosabb, legrango-
sabb eseményeként tartják számon. Sze-
mély szerint polgármester úr is támogatja a 
Lászlóvill Kupát, melyre az ország minden 
csücskéből örömmel érkeznek a verseny-
zők. Sikerült egy olyan nívót elérnünk, 

amihez szívesen adjuk a nevünket, és úgy 
tűnik, hogy a város is így van ezzel.
– Az édesapám sajnos már nem vehetett 
részt az idei versenyen, váratlan halálát még 
szinte fel sem fogtuk, de biztosan büszke 
ránk, hogy tovább vittük az örökségét, foly-
tatjuk a táncklub támogatását. Ő mindig ki-
emelten kezelte a sportot. 2004-ben például 
az athéni olimpia előtt az úszókat szponzo-
ráltuk, akik ki is jutottak az olimpiára. Hosz-
szú távon végül a tánc lett az a sportág, ami 
mellé odaálltunk.

– Jövőre jubileumuk lesz. Mit gondol, meg 
lehet még fejelni az eddigi sikereket?
– Remélem igen! Szeretnénk még egy szint-
tel feljebb lépni. A távlati terveink között 
már megfogalmazódott az igénye annak 
– ami még az én gyerekkoromban megszo-
kott volt –, hogy ezeket a látványos táncver-
senyeket a televízió is közvetítse. Hogy ezt 
hogyan, melyik társaságot bevonva sikerül 
majd tető alá hoznunk, az ma még nem 
látszik, de bízunk benne, hogy az álmunk 
valóra válhat, és a televízió képernyőjén 
keresztül sok-sok otthonba eljuthat majd a 
Lászlóvill Kupa.

Cseh Teréz

Ha nincs a pandémia, jelen sorokkal már egy jubileumi táncversenyről számolhatnánk be, hiszen éppen húsz esztendeje 
annak, hogy a székesfehérvári Lászlóvill Kft. nevével fémjelzett rangos esemény útjára indult. Mivel 2020-ban a járvány 
nem tette lehetővé a szervezést, a kerek évforduló egy esztendővel későbbre csúszott. Mindez nem szegte kedvét a tánco-
soknak, és rajongóiknak, a megszokott helyen, a KÖFÉM Sportcsarnokában június 19-én 338 páros lépett a parkettre, és 
29 kategóriában mérte össze tudását – tudtuk meg László Zoltántól, a versenyt szponzoráló cég ügyvezető igazgatójától.

A hazai versenytáncmezőny legjobbjai mérkőztek meg Székesfehérvárott

A tánc ünnepe - 
XIX. Lászlóvill Kupa

A XIX. Lászlóvill Kupának idén is a KÖFÉM Csarnok adott otthont Szauer Szilárd és Szőnyi Erika – egy szép pilla-
nat a latin táncok versenyén

 Szilner Konrád és Szeleczki Vivien a standard 
táncok kategóriájában mérte össze tudását a 

versenyen induló párokkal.
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– Nincs egyfajta cipőméret, így egyfajta stílus, 
sőt egyfajta tiszta műfaj sem, és meglehet, ha a 
jámbor olvasó belelapoz e könyvecskébe, hátra-
hőköl, és első döbbenésében a belső hangjában 
felmorog egy sóhajjal, mi a fene ez? – ezekkel 
a gondolatokkal nyitotta meg Nász János, a 
megyei könyvtár munkatársa Alberti Ág-
nes és Mórocz Károly „Elképesztő” című 
könyvének bemutatóját, azon belül is a 
Jakobi Anna illusztrációiból rendezett ki-
állítást. Hozzátette, akiknek a sors több ta-
lentumot ad, azoktól okkal jogosan várja el, 
úgy éljenek vele, hogy maradandó lenyoma-
tot hagyjanak a közösen megélt létezésünk-
ben és világítóoszlopként reflektorozzák be 
a vélt káprázat-valóságot!

A világítóoszlopok mellett tündökölt Ja-
kobi Anna festőművész, a város díszpol-
gára, aki fekete-fehér rajzaival színesítette 
az oldalakat. A délután szervezői, köztük 
Herendi Judit intézmény igazgató, gondos-
kodtak arról, hogy kellően meghozzák az 

olvasók kedvét: a kiállítóteremben hivata-
losan is kezdetét vette a program. A hívó 
szóra több mint hatvanan érkeztek, töb-
bek között Schmidt Csaba, a településrész 
önkormányzati képviselője is közelebbről 
szemügyre vette a könyv lapjaira készült 
illusztrációkat.

A bemutató a kerthelyiségben folytatódott, 
ahol a házigazda, Veér Károly kérdéseire 
adott válaszokból betekinthettünk a kulisz-
szák mögé. A szerzőpáros közös munkája 
nem új keletű, korábbi munkakapcsolat fűzi 
őket egymáshoz. Alberti Ágnes és Mórocz 
Károly külön-külön írtak, de közös munka 
is született a könyvben. Például a Héra és 
Zeusz közötti párbeszéd, mely a szerzők kö-
zötti összhangról és ellentétről tanúskodik. 
Sok esetben – még saját bevallásuk szerint 
is – alig észrevehető a különbség a szerze-
ményekben.

Alberti Ágnes lánya, Szabó Zsófi színmű-

vész és férje, Endrődy Krisztián, aki szin-
tén színész, felolvasott két-két fejezetet a 
novellagyűjteményből. Többek között fő-
szerepet kapott az intergalaktikus sikereket 
magáénak tudó együttes, a Légió. A meg-
lepetések sora még nem ért véget, hiszen 
a Légió Rock Band kamarazenekar remek 
zenei aláfestése emelte az est további han-
gulatát. Lunczer Vivien fuvolán, Takács 
Antal (Tóni) és Csaszni János pedig gitáron 
mutatta be a jelenlévőknek, milyen is az, 
amikor egy húron pendülnek…

A szerzőpáros már gondolkodik a folyta-
tásban. A főbb különbség csupán két betű 
lesz, Elképesztőbb. Rendkívül érdekes me-
gyei helyszínekre repíti majd a két szerző 
az olvasót. Egyebek mellett a tatai Öreg-tó 
partjára, ahol a Loch Ness-i szörnyek rend-
szeresen fürdenek.

W.ZS.

Fotó: Szabó János

Több mint hatvanan fogadták el Alberti Ágnes, Jakobi Anna és Mórocz Károly meghívását Elképesztő című könyvük be-
mutatójára, a József Attila Művelődési Házba. A délután pillanatait meglepetésvendég is színesítette: a Légió Rock Band 
kamarazenekarában gitározott Csaszni János az egykori legendás És együttesből.

Pandémia után újra MA Kávéházat rendezhettek Tatabányán

Elképesztő könyvbemutató

A Légió Rock Band kamarazenekara: Csaszni János, Takács Antal és Lunczer Vivien

Herendi Judit, Jakobi Anna és a kiállítást megnyitó Nász János

Jakobi Anna, Mórocz Károly és Alberti Ágnes válaszolt Veér Károly kérdéseire

A két szerző és a könyv






