




Az Országgyűlés 2000. június 13-án elfoga-
dott határozata értelmében minden év feb-
ruár 25-én tartják a kommunista diktatúrák 
áldozatainak emléknapját. 1947-ben ezen a 
napon Kovács Bélát, a Független Kisgaz-
dapárt főtitkárát a megszálló szovjet kato-
nai hatóságok jogtalanul letartóztatták, és 
a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet 
töltött fogságban.

Székesfehérváron hagyományosan az Öt-
venhatosok terén szerveztek emlékünnep-
séget. A Himnusz elhangzását követően a 
Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai 
adtak emlékező műsort. Versekkel, prózai 
elemekkel, a szenvedéseket megélt embe-
rek visszaemlékező szavaival idézték meg 
a megszállás kényszerét, az erőszakos és 
idegen apparátus működését, az emberi 
sorsokat megnyomorító és életeket kioltó 
zsarnokságot, a börtönökben és vallatószo-
bákban történt irtózatos szenvedéseket.

A műsort követően Székesfehérvár Önkor-
mányzatának képviseletében Lehrner Zsolt 
alpolgármester mondott beszédet, megem-
lékezve arról a sok millió emberről, akit éle-
tétől, szabadságától, egészségétől, emberi 

méltóságától fosztottak meg hosszú-hosszú 
időn át egy hatalmas és félelmetes, ideológi-
áktól vezérelt „gépezet” nevében.

– Az áldozatok száma – mondta az alpolgár-
mester – azóta is vita tárgyát képezi a történet-
tudományban. Az adatok szerint ez a szám akár 
összességében 65 és 93 millió érintett között is le-
het, a világ több országában! Félelmetes belegon-
dolni, hogy Magyarországon sem volt gyakorla-
tilag olyan család, amelyet valamilyen módon ne 
érintett volna a diktatúra. Ám van még valami, 
ami ennél is félelmetesebb: az a kollektív elnyo-
más, amely hallgatásra, a tények elhallgatására 
kényszerítette, ítélte az érintetteket, és vesztesé-
geiket még egy beléjük plántált látszat-szégyen-
érzettel is tetézte.

– Őszintén szembe kell néznünk a történésekkel, 
nem lehet hallgatásba burkolózva eltitkolni sem-
mit. Törjük meg közösen a csendet, ha olyasmit 
tapasztalunk, ami közösségeinket veszélyezteti, 
vagy személyes életünket, szabadságunkat csor-
bítja – tette hozzá Lehrner Zsolt.

Arról is beszélt, hogy a diktatúra nem egy 
elvont fogalom. Egy nemzedék életének ré-
sze lett, és észrevétlenül kúszott be a min-

dennapokba, sokszor családokon belül is 
egymás ellen fordított generációkat. Úgy 
tehetünk ellene, ha hiszünk a demokráciá-
ban, és teszünk is érte, teszünk mindazon 
értékekért, amelyek számunkra megadat-
tak.

Az ünnepség koszorúzással zárult a téren 
található emlékműnél. Közösen helyezett 
el koszorút Lehrner Zsolt alpolgármester, 
Törő Gábor országgyűlési képviselő, Pálffy 
Károly, a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, 
dr. Petrin László, a Fejér Megyei Kormány-
hivatal főigazgatója és Dancs Norbert, a 
Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője.

Ugyancsak koszorúztak a fegyveres és rend-
védelmi szervek, a történelmi egyházak, 
a közhivatalok, az oktatási intézmények, 
a pártok, valamint a hazafias és honvédel-
mi hagyományokat ápoló civil szervezetek 
képviselői. Számos civil emlékező virágel-
helyezéssel rótta le kegyeletét az áldozatok 
emléke előtt.

TO

A kommunizmus áldozatainak emléknapja tiszteletére hagyományosan megemlékezést szerveztek Székesfehérváron, 
az Ötvenhatosok terén. A több tízmillió áldozattal járó vészkorszakot a Ciszterci Szent István Gimnázium diákjai idézték 
meg műsorukkal, majd Lehrner Zsolt, Székesfehérvár alpolgármestere mondott emlékező beszédet. Az esemény koszo-
rúzással zárult a hivatalok, intézmények, civil szervezetek és civil emlékezők részvételével.

A kommunizmus áldozataira emlékeztek 

„A szenvedésnek nincs mértéke”
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Bogi Ínyenc Világa                8. oldal
Ez a chiliszerelem 2017-ben Észak-Komáromban, a Komáromi 
napokon kezdődött. Istella Zoltán, az erős ízek rajongója ekkor 
kóstolta először egy felvidéki magyar kistermelő, a Burning 
Angel chiliszószait. Nem véletlenül mondják, hogy a chili füg-
gőséget okoz, Istelláék évről évre visszatértek a forráshoz, míg 
végül Varga Gábortól vásároltak néhány chilipalántát. Ez ala-
pozta meg aztán a saját márkát.

II. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál             38. oldal

Spanyol alkotás nyerte a legjobb film díját a február 27-én véget 
ért II. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon (PIHFF), 
melynek fődíját Magdolna című filmjéért Buvári Tamás vehette 
át. Pozsgai Zsolt fesztiváligazgatóval beszélgettünk...

Szívügyük: Gárdony – Hegyi József vállalkozó          14. oldal
Hegyi József esetében az élettörténet és a cégtörténet teljesen 
összefonódott. A hajdanán majd 5000 főt foglalkoztató Agárdi 
Mezőgazdasági Kombinát a térségben sokaknak adott munkát, 
otthont. A szülők is így kaptak dolgozóként agárdi építési telket, 
s ő is itt kezdte meg 1978-ban az építészeti részlegnél munka-
vállalói életet. A katonaság Kőszeg-Hétforrás évei után ide tért 
vissza, a kb. 100 fős kollektívához. 

Herend egyre hívogatóbb          26. oldal
A herendiek sok évtizedes álma vált valóra a még 2020-ban 
indított és a közelmúltban lezárt Zöld Város Program sikeres 
végrehajtásával. Megszépült végre a városközpont, az ideérkező 
turistákat szép, rendezett környezet várja, mely ebben a formá-
ban már méltó a nemzetközi hírű porcelán manufaktúrához is.

LAPINDÍTÓ

GAZDASÁG, VÁLLALKOZÁS

ÖNKORMÁNYZAT
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Juhász Gyula: 
48 március 15.

Ó régi szép est... tündöklő siker,
Mikor jön egyszer hozzád fogható,

Dicsőséged az egekig ivel,
A deszkáidon tetté vált a szó.

Igen, az Ige testté lett, derék
És lelkes nézők tapsoltak neked,

Színházi est, melyen - ó büszkeség! -
A gondolatszabadság született.

Aktoraid: Petőfi, Jókai,
Vasvári, Táncsics és a korai

Tavaszi mámor sok nagy ifja még,
Színésznőd Laborfalvy Róza volt,

Ki Jókainak szívére hajolt...
Ó régi szép est: jössz-e vissza még?

(1924)

KINCSKERESŐ



Vecsernyés József ügyvezető, Szijjártó Péter, Czunyiné dr. Bertalan Judit, Bencsik János
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Szijjártó Péter köszöntőjében kiemelte, 
hogy az ukrajnai háború kitörésével kap-
csolatban a kormány elsődleges feladata a 
magyar emberek biztonságának garantálá-
sa, illetve annak megakadályozzása, hogy 
belesodródjon az ország a konfliktusba. 
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor szerinte a 
gazdasági növekedés fenntartása is fontos. 
– Ha valamikor – tette hozzá a külgazdasá-
gi és külügyminiszter - akkor a gazdaságnak 
most kell igazán jól teljesítenie, annak érdekében, 
hogy az ország el tudja látni a megnövekedett 
feladatait, hogy a hozzánk menekülők tisztessé-
ges ellátásához is elő tudjuk állítani a szükséges 
forrásokat. Ha valamikor, akkor most nagyon 
fontosak a munkahelyeket teremtő beruházások 
- szögezte le.
Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az utób-
bi években felértékelődött az egészségipar 
szerepe, különös tekintettel arra, hogy a 
koronavírus-járvány megmutatta: a straté-
giai területeken fontos a nemzeti képessé-
gek kiépítése. Ezzel kapcsolatban közölte, 

hogy Magyarország is invesztál a hazai 
oltóanyag-gyártási kapacitások megterem-
tésébe, a vakcinákat azonban fecskendőkbe 
is kell tölteni.
Aki erre képes, az egészen biztosan ellenál-
lóbb lesz minden hasonló kihívással szem-
ben – mondta. A miniszter ezt követően 
arról számolt be, hogy a folyamatos kapa-
citásbővítéseknek köszönhetően Magyaror-
szág mára évi 140-150 millió dollár értékben 
exportál fecskendőket, míg 2010-ben a kivi-
tel mindössze hárommillió dollár volt.
A világon évente előállított négymilliárd 
darab előre tölthető fecskendőből három-
milliárdot a Magyarországon jelenleg 1600 
főt foglalkoztató Becton Dickinson gyárt, 
ebből 400 milliót Tatabányán. Ezt a számot a 
most bejelentett beruházással egymilliárdra 
kívánják növelni – tájékoztatott. Végezetül 
arról beszélt, hogy minisztersége kezdete 
óta ez a 99. amerikai vállalat, melynek beru-
házását támogatja a kormány. Nem véletlen 
tehát, hogy a két ország közötti kereskedel-

mi forgalom volumene tavaly 21 százalékos 
növekedést követően hétmilliárd dollárra 
nőtt, és így csúcsot döntött.
– A most épülő új csarnokba – vette át a szót 
Bencsik János – három gyártósort telepít a 
Becton Dickinson, mellyel másfélszeresére növeli 
az előre tölthető orvosi fecskendőgyártás kapaci-
tását. Jelenleg a világ minden ötödik ilyen fecs-
kendője kerül ki a tatabányai gyárból. A beru-
házást követően ez az arány tovább fog javulni, 
a darabszám évente eléri majd az egymilliárdot. 
– A fejlesztés során további 300 munkahelyet 
létesítenek, ezzel a vállalat által foglalkozta-
tottak száma 1900-ra növekszik. Köszönet a 
BD munkatársainak, hogy felkészültségük és 
munkájuk alapján a cég amerikai központja is-
mét Tatabányának szavazott bizalmat. Az ipari 
parkban a BD és a Coloplast együttesen a ma-
gyar orvostechnológiai eszközgyártás teljesítmé-
nyének több mint felét adja – hangsúlyozta az 
országgyűlési képviselő.

TO

A Becton Dickinson amerikai orvostechnológiai vállalat hetvenmilliárd forintos beruházásával háromszáz új munkahely 
jön létre a Tatabánya-Környe Ipari Parkban – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető 
közölte, hogy a fejlesztést az állam 4,4 milliárd forinttal támogatja, s annak nyomán három új gyártósort telepítenek, 
így megduplázva a hazai leányvállalat fecskendőgyártási kapacitását.  A termelés várhatóan 2024 végén indul majd 
meg. A sajtótájékoztatón részt vett a külügyminiszter mellett Bencsik János és Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési 
képviselő is.

Új egészségügyi beruházás Tatabányán

A BD megduplázza kapacitását

Bencsik János országgyűlési képviselő

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
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Kapacitásbővítési beruházás a VIDEOTON-nál

Összesen 2,4 millió eurós (860 millió forint) költségvetéssel a VIDEOTON EAS 
stara zagora-i üzemének kapacitása közel kétszeresére bővül a közeljövőben. A 
beruházás 50%-ban a magyar kormány Külpiaci Növekedési Támogatás prog-
ramjának keretében valósul meg. Sinkó Ottó, a VIDEOTON HOLDING ZRt. 
társ-vezérigazgatója elmondta, hogy a már jelenleg is rendelkezésre álló bul-
gáriai üzemet a nemzetközi piaci szerep erősítésének érdekében fogják fejlesz-
teni, mivel a VIDEOTON versenyképességének megőrzéséhez kedvezőbb árszin-
tű gyártóhelyre is szükség van. A 4 cégből álló, 1250 főt foglalkoztató bolgár 
cégcsoportunk már több mint 20 éve működik, és a támogatott beruházásból a 
székesfehérvári modern VIDEOTON EAS-csarnokhoz hasonló színvonalú gyártás 
megvalósítása a cél.

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

Tatabánya - Környe 
A Becton Dickinson amerikai 
orvostechnológiai vállalat hetvenmilli-
árd forintos beruházásával háromszáz új 
munkahely jön létre a Tatabánya-Környe 
Ipari Parkban. A fejlesztést az állam 4,4 
milliárd forinttal támogatja, s annak nyo-
mán három új gyártósort telepítenek, így 
megduplázva a hazai leányvállalat fecs-
kendőgyártási kapacitását.

Cikkünk a 6. oldalon

Budapest
A világjárvány és a Magyarország közelé-
ben folyó háború árnyékában az együtt-
működés fontosságát emelték ki a 22. 
alkalommal megrendezett Vállalkozók 
Napja rendezvény felszólalói, Eppel Já-
nos VOSZ-elnök és Varga Mihály pénz-
ügyminiszter. A rendezvényen hetvenöt 
vállalkozó vehetett át díjat kiemelkedő 
munkája elismeréseképpen.

Cikkünk a 20. oldalon

„Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha nem indítottuk volna el a keleti nyitás stratégiáját, akkor 2021 nem lehetett 
volna tripla rekordév, és nem hozta volna el a magyar gazdaság elmúlt harminc évének legmagasabb növekedési 
ütemét.” 

szijjártó Péter
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– Hogyan lett a chiliszerelemből vállalko-
zás?
– Eleinte tényleg csak magamnak termesz-
tettem a paprikákat, ám a csípős csodákból 
a család és a barátok legnagyobb örömére 
hamarosan megszületett a chiliszószom is. 
Aztán, ahogy nőtt a chilifüggők tábora, úgy 
nőttünk mi is. Ma már nincs megállás. Az ős-
termelői státuszból kilépve november óta fő-
állású kistermelőkké váltunk. Tizenkét éves 
lányunk, Boglárka a legfőbb szakértőnk, fő-
kóstolónk. A csapatot bástyaként az anyósom 
és az apósom is erősíti – meséli Istella Zoltán.
– Ínyencek vagyunk, szeretünk jókat enni, és 
az ételeinkhez egyedi ízvilágú chiliszószokat 
készíteni – teszi hozzá Istelláné Tóth Annamá-
ria.

– A termékfejlesztés kinek a feladata?
– Mindhármunk agyában megfogannak 
az ötletek, de a recepteket mindig Zoli rak-

ja össze, előbb fejben, majd a gyakorlatban. 
Van, ami villámgyorsan megszületik, de van 
amire – például a barbecue szószunkra – egy 
évet is várnunk kellett, mire összeállt. A kis-
lányunk igazi ínyenc, az apja lánya. Amit ő 
tutinak tart, az valóban nagyon gyorsan el is 
fogy. Konkrét javaslatai vannak, hogy még 
mit tenne bele. Az ő korában ez meglehető-
sen szokatlan. – mondja büszkén az édesanya.
– Az átlagostól eltérő, minőségi termékeket 
állítunk elő, ecetmentesek a szószaink és 
nem keverjük a különféle chiliket sem. A na-
túr alapízekre törekszünk. Nem használunk 
tartósítószereket sem, kizárólag az üvege-
ink fertőtlenítéséhez alkalmazzuk az előírt 
vegyszereket. A higiéniára különösen ügye-
lünk, ezért is került a csatos üvegeink tete-
jére egy áttetsző fólia, ami garantálja, hogy 
a termék bontatlan – avat be a termékfejlesztés 
titkaiba Anna.

– Milyen ízeket takar Bogi Ínyenc Világa?
– A chiliszószokkal indultunk, de mivel ezek 
rendkívül markánsak, nagyon kevés kell 
belőlük egyszerre, így lassan fogynak. Rá-
jöttünk, ahhoz, hogy a vevőink gyakrabban 
visszatérjenek hozzánk, más, gyorsanfogyó 
termékekkel is elő kell rukkolnunk. Így 
születtek meg az egyedi gyümölcsös 
chilikrémjeink, amiket főleg húsok mellé 
javaslunk. Teljes a választék, a pikánstól a 
legcsípősebbig minden megtalálható a polca-
inkon. Sárgabarack, ananász, mangó, körte, 
szilva vagy épp belga csokoládé ízesítéssel 
készülnek ezek a finomságok. A legújabb ter-
mékünk egy lilahagymás, almás, rozéboros, 
mézes chatni – ad ízelítőt a választékból Zoltán.

– Nagy a konkurencia? Hogyan találják 
meg önöket a vevők?
– Igen, sokan vannak a chilipiacon – vála-
szol kérdésemre Zoltán –, de meggyőződésem, 

Ez a chiliszerelem 2017-ben Észak-Komáromban, a Komáromi Napokon kezdődött. Istella Zoltán, az erős ízek rajon-
gója ekkor kóstolta először egy felvidéki magyar kistermelő, a Burning Angel chiliszószait. Nem véletlenül mondják, 
hogy a chili függőséget okoz, Istelláék évről évre visszatértek a forráshoz, míg végül Varga Gábortól vásároltak néhány 
chilipalántát. Ez alapozta meg aztán a saját márkát. 

Minőségi chiliszószok és egyéb finomságok Ácsról

Bogi Ínyenc Világa

Istella Zoltán és felesége, Anna a chilivilágukban
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hogy csak azok fognak fennmaradni, akik 
igazán szívből-lélekből csinálják. Ebben a 
szegmensben egy állandó vevőkört kialakí-
tani igazi művészet, általában létrejön egy-
fajta személyes kontaktus. Mi a vásárokon 
is szeretünk beszélgetni, szívesen mesélünk 
a termékeinkről, a chiliről. A legfontosabb, 
hogy magát a chilit megszeressék, megis-
merjék az emberek. Sok törzsvásárlónk van, 
közülük szép számmal gyerekrajongó, de a 
80-as, 90-es korosztályból is van visszatérő 
ügyfelünk, aki még posztolja is, hogy kizá-
rólag a mi chilinket fogyasztja. Hétről hétre 
– termelői vásárokon, különféle rendezvé-
nyeken – egyre több embert ismerünk meg. 
Sok helyre már visszavárnak minket, és van, 

ahol már kizárólagosságot is kaptunk chilis-
ként.
– Már egy neves étterem séfje is érdeklődött 
a termékeink iránt – veszi át a szót Anna –, 
de kistermelőként, sajnos egész éven át nem 
tudjuk biztosítani ezeket az egyedi, kézzel 
készült, limitált termékeket.

– Akkor itt az ideje növekedni! Hogyan kép-
zelik a jövőjüket?
– Jelenleg 1200-1400 négyzetméteren gaz-
dálkodunk, 1300 chilipalánta nő az inkubá-
torainkban. Paradicsomból tavaly 4,5 tonnát 
termesztettünk. Szerencsére, amit megterme-
lünk, azt el is tudjuk adni. Az apósom – aki 
az induláskor még a fejemre akarta kenni a 

chiliszószt, ha megmarad –, ma már a leglel-
kesebb segítőnk, az anyósommal együtt na-
gyon sokat dolgoznak a földeken, de még ná-
lam is többet aggódnak azon, hogy vajon elég 
chilit ültetnünk-e már. Mert bizony egyre nő 
a kereslet, tehát igazodnunk kell hozzá, nö-
vekednünk kell – vetíti elő a jövőképet Zoltán.
– A férjem mindig azt szokta mondani, mer-
jünk nagyot álmodni! A célját is ehhez iga-
zítja, idővel Magyarország egyik legnagyobb 
chilifeldolgozójává szeretne válni, mindezt 
saját erőből, amihez persze azért jól jönne 
egy-két nyertes pályázat is. Az elsőt már be-
adtuk – mondja mosolyogva Anna.

Cseh Teréz

Istelláék standjánál mindig nagy a tömeg, szívesen mesélnek termékeikről és a chilikről,  
és persze a kóstolás sem maradhat el

Neves chiliimádók – mint például Szőke András - is megfordulnak Bogi Ínyenc Világában

Chiliszüret idején minden segítség elkél
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– A japán Bridgestone vállalat is élt a kormány 
beruházásösztönzési támogatásával, és leépíté-
sek helyett kapacitásfejlesztésbe kezdett a koro-
navírus-járvány alatt, így téve tanúbizonyságot 
Magyarország iránti lojalitásáról – jelentette ki 
ünnepi beszédében Szijjártó Péter külgaz-
dasági és külügyminiszter. – Hazánk az el-
múlt tizenkét évben sikeres országgá vált annak 
köszönhetően, hogy a kormány mindig speciális 
magyar válaszokat adott a nehéz helyzetekre.

– Ezek abban hasonlítanak egymásra, hogy 
mind komoly támadások alatt állnak, de mind 
sikeresnek bizonyultak - fogalmazott, példa-
ként hozva fel a keleti nyitás stratégiáját, 
mely szerinte mára a gazdaság sikerének 
fontos alapjává vált.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy míg 2007-
ben a globális beruházások 80 százalékát 
nyugati tőkéből finanszírozták, és csak 20 
százalékát keletiből, tavaly ez az arány tel-

jesen megfordult, s a Kelet részesedése 70 
százalékosra nőtt, míg a Nyugaté 30 száza-
lékosra csökkent.

Aláhúzta, hogy az elmúlt három év mind-
egyikében valamelyik keleti országból ér-
kezett Magyarországra a legtöbb beruhá-
zás. Tavaly például a külföldi beruházások 
értékének mintegy 60 százaléka keleti cé-
gekhez kötődött.

– Nyugodtan mondhatjuk, hogy ha nem indí-
tottuk volna el a keleti nyitás stratégiáját, akkor 
2021 nem lehetett volna tripla rekordév, és nem 
hozta volna el a magyar gazdaság elmúlt har-
minc évének legmagasabb növekedési ütemét – 
mondta a miniszter. 

– Hazánkban a hetedik legnagyobb beruházói 
közösséget a japán vállalatok alkotják. Ezek a cé-
gek nagyban hozzájárulnak a gazdaság dimen-
zióváltásához – állapította meg a tárcaveze-
tő, kiemelve, hogy a távol-keleti országok 

közül Japánnal bonyolítjuk a legnagyobb 
kereskedelmi forgalmat, melynek értéke 
tavaly november végéig több mint 21 szá-
zalékkal nőtt. Magyarország húsz év alatt 
a gumiabroncs-exportáló országok világ-
ranglistáján a 35. helyről a 15. helyre lépett 
elő.

– A nagy nemzetközi cégek működése nem 
szembeállítható a magyar kis- és közepes vállal-
kozások támogatásával, ugyanis előbbiek növe-
kedése a helyi beszállítóknak is jelentős hasznot 
termel – zárta köszöntőjét Szijjártó Péter.

– A digitalizáció és automatizálás terén vég-
zett fejlesztések hozzájárulnak – mondta 
Topolcsik Melinda, a Bridgestone Tata-
bánya Termelő Kft. ügyvezetője -, hogy a 
magyar gyár továbbra is a cégcsoport egyik leg-
modernebb üzeme. Örömmel tölt el, hogy ennyi 
kitartó és elhivatott munkatárssal dolgozhatok 
együtt nap mint nap, mivel a szakértelmük nél-

Bensőséges ünnepség helyszíne volt a Tatabánya-Környe Ipari Parkban működő Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. szék-
háza. Fennállásának tizenöt éves jubileumát köszöntötte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki Topolcsik 
Melinda ügyvezető igazgatóasszonnyal együtt gratulált mindazon dolgozóknak, akik a kezdetektől a cégnél dolgoznak.

15 éves a Bridgestone Tatabánya Termelő Kft.

Elbocsátások helyett fejlesztések

Közös szelfi készült a vendégekkel és az üzemi törzsgárda tagjaival

Séta a relikviák között
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kül a tatabányai üzemünk nem ért volna el ilyen 
kimagasló eredményeket.

– A 15 éves jubileum elsősorban az ő munkájuk 
előtt tiszteleg, ünnepli a múltat, a jelent és po-
zitív jövőképet vetít előre minden itt dolgozó és 
leendő kollégának – gratulált az ügyvezető a 
legrégibb munkatársaknak.

A világ legnagyobb gumigyártójának szá-
mító Bridgestone magyarországi leányvál-
lalata 2006 óta közel 130 milliárd forintot 
fordított tatabányai gyárának felépítésére, 
mely így a cég egyik legmodernebb euró-
pai üzemévé vált. Az elmúlt másfél évti-
zedben több mint 38 millió gumiabroncsot 
állítottak elő Tatabányán. 

A 15 évvel ezelőtt indult tatabányai gyár 
mára nemzetközi cégóriássá nőtte ki ma-
gát, és Komárom-Esztergom megye egyik 
legnagyobb munkáltatójává vált. Alapí-
tásakor 361 dolgozóval kezdte meg a mű-
ködését a Bridgestone Tatabánya Termelő 
Kft., 15 év elteltével pedig mára mintegy 
1300 főt számlál.

Árbevétele folyamatosan növekszik, a 

2016-os 36 milliárd forintról 5 év alatt szin-
te megduplázta bevételeit, 2021-ben már 
76,5 milliárd forintos árbevételt termelt. A 
gyártósorokon prémium kategóriás nyári, 
téli és négy évszakos abroncsok készülnek 
230-féle méretben főképp európai és ten-
gerentúli piacokra, de már jelentős meny-
nyiségben szállítanak közvetlenül a nem-
zetközi, valamint a hazai autóiparnak is. A 
gyár 2021-ben is ünnepelhetett, hiszen nyá-
ron kigurult az üzemből a 35 milliomodik 
legyártott gumiabroncs.

A gyár az elmúlt években számos támoga-
tás keretében fejleszthette létesítményét. 
2017-ben Orbán Viktor miniszterelnök 
részvételével felavattak egy új gyáregysé-
get, amellyel a gyártókapacitás mára évi 6,5 
millió abroncsra bővült.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter pedig 2019 szeptemberében egy 9,2 
milliárd forintos beruházás keretében egy 
összesen 180.000 darab gumiabroncs táro-
lására alkalmas raktárat avatott fel, ezzel a 
teljes raktárkapacitás 600.000 db abroncsra 
nőtt. A COVID időszak alatti versenyképes-

ség-növelő támogatási programmal pedig 
nagy teljesítményű gumiabroncsok gyártá-
sára alkalmas gumiabroncs felépítő gépet 
szerzett be a vállalat, ezáltal bővíteni tudta 
termelési kapacitásait, és javította verseny-
képességét is.

2019-ben a Bridgestone EMIA beruházá-
sának részeként a tatabányai egység is 
megkezdte okosgyárrá alakulását. A terv, 
hogy 2023-ra teljesen végbemegy az át-
alakulás és az abroncsgyártás mellett a 
félkész termékek gyártását, az energiael-
látást, a karbantartást, a gyártáskövetést és 
a gyártás-tervezést is teljesen digitalizálja 
már az üzem. 2030-ra a Bridgestone cso-
port célul tűzte ki, hogy felére csökkenti 
szén-dioxid kibocsátását, emellett 2050-re 
a teljes anyagfelhasználását fenntartható 
forrásból szándékozik majd fedezni. Ezt az 
elvet követve a tatabányai üzem már 2020 
márciusa óta megújuló energiaforrásokból 
fedezi villamosenergia-szükségletének 100 
százalékát.

vk
Fotó: Mazán Tibor

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Topolcsik Melinda ügyvezető igazgató
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Köszöntőjében Radetzky Jenő, a Fejér Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke 
egy rövid fejszámolásra invitálta a jelenlé-
vőket. A számok rávilágítottak, hogy igen 
is érdemes a stresszkezeléssel foglalkozni, 
hiszen magyar viszonylatban a GDP 3-4%-
áról beszélünk. Ez körülbelül a magyar 
beruházási ráta 10%-a. Ekkora kárt okoz a 
stressz, az általa okozott betegségekkel. Ha 
komolyan vesszük a humán TMK-t, ha elfo-
gadjuk a felkínált tudományos megoldást, 
ez a pénz megtakarítható, és akár fejleszté-
sekre is fordítható.

Hacker Péter, a Fontanus ügyvezető igazga-
tója, kutató, sportfilozófus, mozgásterapeu-
ta elsőként az intézet munkájáról beszélt. A 
cégük egy tudományos módszertani intézet, 
mely elsődlegesen módszertanokat kutat. A 
stressz-kutatással már 15 éve foglalkoznak, 
több tudományterületet átfogó, szektor-
specifikus adataik, eredményeik vannak. 
Sokat tudnak már az emberről, az emberi 
működésről, és ennek köszönhető, hogy 
sikeres, a gyakorlatban jól alkalmazható 
stresszkezelési módszertant dolgoztak ki.

A stressz egy folyamatos feszültséget indukál 
a szervezetben. Inger hatására ez a feszültség 
fokozódik, ami alapvetően hasznos, jó eset-
ben segít megoldani az adott problémát. Ha 
azonban hozamosabb ideig ki vagyunk téve 
ennek a feszültségnek, az előbb-utóbb bajt 
okoz. Jön a kiégés, a visszahúzódás, elmagá-
nyosodás, pedig a munkahely a csapatjáték 
színtere. Szükség van tehát a feszültség ol-
dására, erre pedig a gondolkodás a gyógyír. 
A probléma általában az, hogy az emberek 
nem értik, hogy mi történik velük, így gon-

dolkodni sem képesek, marad a feloldatlan 
feszültség, ami egyre csak fokozódik, végül 
az ördögi kör bezárul. Az egyén magára ma-
rad, pedig a megoldást épp egy megfelelően 
összeállított csapat adhatná meg. Erre ad 
iránymutatást a DODEKA módszer – világí-
totta meg a stressz okozta problémák gyöke-
rét a cégvezető.

Bugris Valéria, kutatásvezető, biokémi-
kus táplálkozás- és élelmiszer-tudományi 
szakember arra hívta fel a figyelmet elő-
adásában, hogy a stressz nem csak egyéni 
szinten, a munkavállalók jól-létére, társas 
kapcsolataira hat, hanem a szervezetek egé-
szére, azok működésére nézve is komoly kö-
vetkezményekkel jár. A vállalatnál romlik 
a hangulat, csökken a munkamorál, majd a 
termelés szintje, szaporodnak a munkahe-
lyi konfliktusok, növekszik a betegségek, a 
munkahelyi balesetek és a hiányzások szá-
ma, nő a fluktuáció.

Összességében elmondható, hogy a mun-
kavállalókat érő stresszfaktorok száma és 
a munkavállalók stressztűrő-képessége 
kihat nem csupán a munkavállalók mikro-
környezetére, hanem a szervezet egészére, 
sőt, magára az egész gazdaságra is. Éppen 
ezért a stressz kezelésében, felismerésében 
a munkavállaló és munkáltató együttesen 
érdekelt.

Fontos ugyanakkor azt is megjegyezni, 
hogy amíg a stresszre megfoghatatlan, ke-
zelhetetlen tünetegyüttesként tekintünk, 
addig védtelenül állunk vele szemben. A 
stressz azonban igenis jól körülhatárolható 
paraméterekből tevődik össze. A betegség-
okozó hatásaihoz pedig hozzáadódik az 

a stressz is, amit amiatt élünk meg, hogy 
nem vagyunk tisztában magával a stressz 
mechanizmusával. A stressz folyamatának 
megismeréséhez, a stresszfaktorok feltérké-
pezéséhez, a stressztűrő-képességek fejlesz-
téséhez a Fontanus Stresszkezelési módszer 
hatékony és széleskörű ismereteket, eszkö-
zöket nyújt a munkavállalóknak és a mun-
káltatóknak – mutatott rá a megoldásra a 
kutató.

A Munkaerő Covidworldben című előadá-
sával Domokos Tamás az előttünk álló 
nagymértékű változásokra hívta fel a jelen-
lévők figyelmét. Arra, hogy minden jel – né-
pességrobbanás, folyamatos, de csökkenő 
ütemű növekedés, globális gazdagodás, nö-
vekvő tudásszint, gyarapodó szabadalmak, 
ugyanakkor erősödő migráció és széndioxid-
kibocsájtás, mindez párosítva egy nyitottá 
vált, hálózatos társadalmakra épülő világ-
gal, ahol az országok már nem tudják füg-
getleníteni magukat a külső tényezőktől  –,  
azt mutatja, hogy a közösségünk – a Föld 
összlakossága – erősen közeledik a fejlődé-
si csúcsához. A közösségek természetüknél 
fogva egy ideig – egyre lassuló ütemben – 
növekszenek, majd idővel a trend megfor-
dul, és megindul a természetes fogyás. Erre 
a demográfiai modellváltásra kell nekünk 
is felkészülnünk. 2030-ra előrevetíthető a 
munkaképes korú népesség csökkenése. 
Ugyanakkor a jó hír, hogy a technológia-
váltásnak köszönhetően a tudósok ezzel 
párhuzamosan azt jósolják, hogy a heti 
munkaidő 15 órára csökkenhet. A helyzet, 
ha nem is tűnik fényesnek, mégis bizako-
dásra adhat okot.

Cseh Teréz

A stressz a mindennapjaink részévé vált, próbálunk tőle szabadulni, de nem túl nagy sikerrel. A folyamatos stressz ki-
égéshez vezet, ami már a WHO-betegséglistájára is felkerült, sajnos egységes gyógymód nélkül. Pedig a károk egyértel-
műek, könnyen számszerűsíthetőek. Az FMKIK vendégei, a Magyar Brands 2021díjas Fontanus Központ kutatói nem csak 
felhívták a stresszkezelés fontosságára a figyelmet, de tudományos módszert is kínáltak annak megoldására. A téma 
fontosságára még inkább rávilágított Domonkos Tamás, a Kodolányi János Egyetem docensének előadása, melynek té-
mája a 2030-ig várható demográfiai változások voltak.

Magyar tudósok sikeres módszert dolgoztak ki a munkahelyi stressz ellen

A stresszkezelés a jövő egyik 
kulcskérdése
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Az eseményen Kozák Ákos, üzleti kapcso-
latokért felelős igazgató bemutatta mun-
kájukat, és a gazdasági közhangulatról 
beszélt, míg Boros Tamás, az Egyensúly In-
tézet igazgatója, és Filippov Gábor kutatási 
igazgató a jelenlévők igényeihez igazodva, 
az agytröszt munkaerőpiacra és gazdasági 
növekedésre vonatkozó kutatási eredmé-
nyeit, a javaslatcsomagok részleteit osztot-
ták meg.

Az eseményen megjelent vezetők és döntés-
hozók kifejtették, hogy az országos átlaghoz 
képest helyben nagyon magas a fizetőképes 
vásárlóerő mértéke, további előny és vonz-
erő, hogy Veszprémben van felsőoktatási 
intézmény. A munkaerő-elvándorlás azon-
ban ebben a térségben is probléma, ahogy 
a vissza nem térítendő támogatási rendszer 
működése is: a pénz nem ott hasznosul, ahol 
kellene, ám mindenki felveszi, nehogy rela-
tív hátrányt szenvedjen.

Felmerült, hogy a térségben miért alacsony 
a magyar exportőrök száma, s ezáltal miért 
nehéz az itt működő cégeknek is „nemzet-
közi bajnokokká” válni. A helyi vállalkozók 
panaszkodtak a nyelvtudás hiányára és arra 
is, hogy a külföldi vállalkozások ugyanazon 
az áron az anyagországuk termékét veszik a 
magyar helyett.

A külföldi adószabályokban való eligazo-
dás segítése, a kombinált hitelek folyósítása 
és a gazdaságfejlesztési inkubátor progra-
mok központilag segítenék a növekedést, 
a nemzetközi bajnokká váláshoz pedig na-
gyobb kockázatvállalásra lenne szükség a 
vállalkozások részéről.

A papír- és készpénzmentes gazdaság nem 
lenne a helyi vállalkozók ellenére, ám ehhez 
szerintük magasabb minőségű digitális ok-
tatást kellene bevezetni az általános iskolá-
tól kezdve, továbbá vállalkozói és állampol-
gári ismereteket kellene oktatni.

Lesújtó véleményt fogalmaztak meg a me-
zőgazdaságban tapasztalt pénzmozgások-
ról, mondván, a szektor a feketegazdaság 
melegágya, szinte minden kifizetés kész-
pénzben történik.

A bankkártyás fizetés ösztönzésére elhang-
zott egy javaslat: a vállalkozók minden 
tranzakció után megkaphatnának bizonyos 
részt a termék árából. Más úgy vélte, előbb-
utóbb a feketegazdaságba érkező pénz is 
„kifehéredik”.

A vállalkozók kifogásolták, hogy ugyan az 
euró-övezeten kívül, például a lengyel part-
nereknél is az euró a bevett fizetőeszköz, a 
hazai bankoknál az euró számla ráfizeté-

ses, nem ajánlanak hozzá költséghatékony 
konstrukciót. Az euró bevezetéséről meg-
oszlottak a vélemények, volt, aki lemondana 
róla, más középtávon váltana fizetőeszközt.

Az elhangzott javaslatokat az Egyensúly 
Intézet érzékenyen kezeli és felhasználja a 
jövőbeli kutató és javaslattevő munkájában.

Az Egyensúly Intézet Magyarország 2020 
szeptemberében nyilvánosság elé lépett 
független agytrösztje. Az országunk fejlő-
dését szolgáló, vonzó és megvalósítható jö-
vőkép megalkotásán és arra épülő, szigorú-
an szakmai alapú közpolitikai javaslatokon 
dolgoznak. Hatékony és messzire tekintő 
megoldásokat keresnek a 21. század új, és 
az ország számára kiemelten fontos kihívá-
saira: a magyar gazdaság dinamizálásától 
a közoktatás reformján át a légszennyezés 
elleni küzdelemig havi rendszerességgel 
publikálják javaslatcsomagjaikat. 

Szakértőik közös meggyőződése, hogy más 
országokhoz hasonlóan, hazánknak is szük-
sége van a hagyományos ideológiai és párt-
megosztottságon felülemelkedő, minden 
magyar közös érdekeit előmozdító, hosszú 
távú cselekvési tervek kidolgozására.

TO

Az Egyensúly Intézet Magyarország független csapata szakmai alapú közpolitikai javaslatokon dolgozik, hogy 10 éves 
időtávban egy okos, tiszta gazdag országban élhessünk. Vízió- és szakpolitika-alkotó munkájukkal teljes Magyarorszá-
got segítik, és figyelnek arra, hogy az eredmények a fővároson kívül is hasznosulhassanak. Ezért vidéki nagyvárosok 
gazdasági és politikai vezetőivel is találkoznak. Legutóbb veszprémi vállalatvezetőkkel és döntéshozókkal osztották meg 
a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra vonatkozó javaslataikat, hallgatták meg visszajelzéseiket.

Az Egyensúly Intézet veszprémi fórumán jártunk

Hogy lesznek 
nemzetközi bajnokaink?

Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatójaKozák Ákos, üzleti kapcsolatokért felelős igazgató Sokan voltak kíváncsiak az Egyensúly Intézet 
veszprémi fórumára
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A szakkönyvekre muszáj időt szakítani 

Az Agárdi Mezőgazdasági  
Kombináthoz kötődés – a múlt 

Hegyi József esetében az élettörténet és a 
cégtörténet teljesen összefonódott. A hajda-
nán majd 5000 főt foglalkoztató Agárdi Me-
zőgazdasági Kombinát a térségben sokak-
nak adott munkát, otthont. A szülők is így 
kaptak dolgozóként agárdi építési telket, s ő 
is itt kezdte meg 1978-ban az építészeti rész-
legnél munkavállalói életet. A katonaság 
Kőszeg-Hétforrás évei után ide tért vissza, 
a kb. 100 fős kollektívához. Az ágazat szép 
lassan leépült, a létszám csökkent, végül az 
1989-es hivatalos megszűnéskor közel 50 
építész szakembernek mondtak föl. Lehető-

ség adódott egy pesti céggel együttműködve 
lakókonténer-elemek gyártásába bekapcso-
lódni a velencei Agrokomplex épületében, 
így a csapat egy része Józsefékkel ezt az utat 
választotta. 

Nem közhasznú, hanem baráti 
társaság! 

1993-ban a konténerelem munka folytatódott 
egy magyar tulajdonú céggel, de akkor már 
önállósodva, 3 barát összefogásával. A Fe-
nyő KHT Kft. elnevezés titka, hogy nem egy 
társasági formát jelöl a mozaikszó, hanem a 
Kovács-Hegyi-Timár együttműködést. Igaz, 
hamarosan már csak ketten maradtak Timár 

Bélával, de a néven nem változtattak. A cég 
az építőipari munkákra próbált szakosodni. 
Az agárdi asztalosüzem jelentette a másik 
lábon állást. 4-5 év elteltével egyesítették a 
két vállalkozást teljes generálkivitelezésben 
gondolkozva. 

Nap, mint nap új kihívások 
– Milyen megbízásokra emlékszik szíve-
sen? 
– Gyakorlatilag mindegyik fontos és kedves 
valamiért. Kihívás egy kulcsrakész családi 
ház, a zichyújfalui iskola bővítése és felújí-
tása, Tabdon a hűtőház, a gárdonyi, nyéki, 
velencei, pusztaszabolcsi önkormányzatok 

A sorozatról: Egy kisvárosban nagyszerű élni. Nem azt mondom, hogy mindenki mindenkit ismer, de mégis emberközelibb számomra, 
mint Budapest, avagy egy megyeszékhely. Itt a Velencei-tó naponta változó színvilága (még az aggasztó vízszint ellenére is!) a fekete láp 
misztikumától a napnyugtáig, a Bika-völgy, a városszéli erdőségek. Maga a természetközeliség. De az is tetszik, hogy könnyedén vásárol-
hatok, akár mindegyik nagyáruházat végigjárva, vagy épp a helyi árusok portékái közt keresgélve. Hogy tudják a Lottózóban: gyűjtöm a 
különleges 50-eseket, s mindig félretesznek nekem, hogy a buszmegállóban reggelente köszönünk egymásnak, hogy a barátokkal válo-
gathatunk a kulturális programok közt, jókat pingpongozhatunk, betérhetünk a Katlanba egy játékra, teljesíthetjük a Tízpróba kihívásait. 
No és mindig történik valami a dinnyési Hagyományőrzőben vagy épp Agárdra érdemes átruccanni egy koncertre, fesztiválra. Az egyes 
események mögött mindig ott látom az önzetlen támogatókat. Olyan vállalkozók ők, akik nemcsak a településen élnek és dolgoznak, s 
a munkájukkal járulnak hozzá az ellátáshoz, városszépítéshez, fejlesztésekhez, szolgáltatások színvonalához, hanem anyagilag is támo-
gatják egy-egy rendezvény létrejöttét, díjazását, vagy éppen a város kapcsolatait, presztízsét erősítik, valami maradandó értéket teremtve, 
közösséget építve. Róluk, szól ez a sorozat. A szememben ők az igazi lokálpatrióták.

Szívügyük: Gárdony – riportsorozat 2. 

Hegyi József vállalkozót minden 
a Velencei-tóhoz és Gárdonyhoz köti  



Megújul újabb 2 kM belterületi út
Adony - Újabb fontos belterületi útfelújítást jelen-
tettek be Adonyban. A közeljövőben megújul az 

Adony – Velence összekötő út adonyi belterületi 
szakaszának 2 kilométere (Rákóczi út, Széchenyi 
utca, Dózsa György utca). A rekonstrukció a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program Plusz 558 
millió forintos támogatásával valósul meg.

korszakalkotó beruházás
Székesfehérvár - Az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Karán létrehozzák a Mechatronikai Tudo-
mányos és Innovációs Parkot, 30 milliárd értékű 
fejlesztéssel és beruházással. Ezzel segítik a helyi 
kutatás-fejlesztési és az innovációs tevékenység 
erősödését, valamint támogatják a helyi és a nem-
zeti gazdaság növekedési potenciálját. A tervek 
ismertetésre szervezett egyetemi konferencián szá-

mos helyi és regionális nagyvállalat, kis- és közép-
vállalkozás képviselői voltak jelen.

in MeMoriaM ercsey áron
Dunaalmás - Tatabánya – A januári hideg bor-
zongató szele újabb halálhírt hozott. Elhunyt Ercsey 
Áron Tiborc, az Extreme-Park cégcsoport tulajdo-
nos-ügyvezetője, lapunk jó barátja, támogatója. 
Áron a Tutajos Vízisport Egylet alapítója és társa-
dalmi elnöke volt, hosszú éveken át szervezte a 
Mikoviny Sámuel Emléktúrát, vagy, ahogy az Által-
ér szerelmesei emlegették, a flúgos futamot. Emlé-
két megőrizzük!
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megbízásai – igyekeztünk a tópar-
ton és a megyében maradni. Itt lakom 
1968 óta Agárdon. Úgy vagyok itthon 
a Velencei-tónál, hogy számos épített 
örökség megmentésében, építésében, 
felújításában lehettem részes. Másképp 
néz így az ember a sukorói templomra, 
az agárdi kápolnára, rönkvárra, ipa-
ri parkra, a dinnyési Vajkai-kúriára, a 
velencei Vörösmarty-pincére… Válto-
zatos technológiák, sokszor szakmai 
bravúrok kellettek a munkákhoz! Pél-
dául a műemlék jellegű kápolnásnyéki 
kastélynak minden kövét ismerem. Az 
összeomlás határán állt. Egy képeslap 
segített abban, hogy egy szögletes tég-
latömbben megtalálhassunk egy oldal-
kupolát. Néhány megmaradt stukkó és 
ablakdísz alapján rekonstruáltuk a töb-
bit, hogy újra régi fényében pompáz-

zon az épület. Németh Zoltán bádogos-
mester keze munkáját dicséri a kupola 
helyreállítása. Az istálló teljes átalakí-
tásával készült a vendéglátó szárny, de 
a színpad, a kiállítótér, a parkosítás, a 
fák megmentése már sokunk együtt 
gondolkodásának eredménye. Nagyon 
bele lehet ebbe szeretni, nincs két egy-
forma munka, csak kihívások sora. 

Az előre vivő barátságok, 
együttműködések

– Hány fő dolgozik Önöknél, Önök-
kel? 
– A cég 21 főt foglalkoztat, de az alvál-
lalkozókkal együtt 50-es létszámról 
beszélhetünk. Van több mint 10 olyan 
munkatársam, akivel már 35 
éve dolgozunk együtt! Egyik 

Jobboldalt a titkot rejtő téglatömb

A megújult kápolnásnyéki Halász-kastély 

F



ács kollégám fia nálunk gyakor-
nokoskodott asztalosként, elége-
dettek voltunk vele, így felvettük 

a csapatba. A kőműves, festő, burkoló, asz-
talos szakipari és irodai dolgozók köre úgy 
bővült, hogy 4 éve munkatársunk Fodor 
Emese tájépítész, és visszacsábítottuk Mé-
száros András építésvezetőt, aki az agárdi 
református óvoda építését irányítja most.

– Foglalkoznak tehát utánpótlás-nevelés-
sel is? 
– Együttműködve a kamarával, kötünk ta-
nulószerződéseket (Jáky, Vörösmarty is-
kolák diákjaival), keressük az elhivatott 
szakmunkásokat, mert most a legfiatalabb 
kőművesünk 50 éves.

– Az építőiparban létezik barátság vagy 
inkább egymás versenytársai?
– Ki mihez ért, azt vállalja egy-egy pályázat-
ban, projektben. 2022-re a mi teljes kapacitá-
sunk lekötött. Ha kifutunk az időből, vagy 
valamilyen szakmai támogatás kellene, 
nekem mindig van kihez fordulni, ahogy 
tőlem is sokszor kértek már segítséget. Hi-
szek abban, hogy a jó kapcsolatok, barátsá-
gok előre visznek. Sok vállalkozót ismerek 

a környezetemben, akikkel a munkakap-
csolaton túl egy 10-15 fős Pince Klubot is 
alakítottunk Kovács Ferivel (Útépszerv Kft. 
– ld. 151.szám!) az élen. Kb. negyedévente 
találkoztunk a járványig rendszeresen, s a 
közös főzés közben megbeszéltük a telepü-
lés gondját-baját, lehetőségeit, támogatandó 
ügyeket, ötleteket adtunk egymásnak.
 
– Az eddig támogatott jó ügyek közül me-
lyek állnak Önhöz legközelebb? 
– Úgy vélem, minden megkeresés támo-
gatandó, nem szeretnék egyet se kiemelni 
közülük. Akár baráti, akár önkormányzati 
felkérés, megérdemli a figyelmet, a megva-
lósítást. Jönnek, kérnek, azért támogatom, 
mert mindegyik kedves. Ilyenkor sem sze-
retek jelen lenni, nem szeretem, ha velem 
foglalkoznak, jobb, ha az ember háttérben 
marad adományozóként. A jótékonysági 
vadászatot is támogatjuk. Jómagam 20 éve 
vadászom.
– Baráti sörözésből indult a bowling ötlete. 
Svéd edzőktől sajátítottuk el a sport techni-
káit, aztán egyesületet alakítottunk, verse-
nyeket szerveztünk, létrehoztuk a szövet-
séget – felépítettünk egy működőképes, jó 
rendszert. Dicsőséget hozott, hogy az agárdi 

Vikingek megnyerték az országos bajnoksá-
got. Timár Béla barátom a gyerekeivel együtt 
jött, s rengeteg fiatalt megnyertünk a sport-
nak, az értelmes időtöltésnek – 16 éven át. 

Jövőkép Fenyő KHT módra 
Hegyi Józsefnek mindene a munka. Peda-
gógus felesége a biztos háttér. Felnőtt gye-
rekei Gárdonyban, Székesfehérváron élik a 
maguk életét, de havonta egyszer összeül-
nek egy családi ebédre. Ha van egy csöpp 
szabadideje, Hegyi úr a lovasberényi szőlő-
jében foglalatoskodik, a családot viszi síel-
ni, vadászik a Gurgyal-völgyében, esetleg a 
szakkönyveket bújja. Sikeres vállalkozóként 
van még egy olyan álma, amiért most ISO 
14001 tanúsítványt is szerzett, pályázatot írt. 
Az Őrház utcai ipari parkban (Agárd) sze-
retne egy saját telephelyet, ahol a műhely (új 
ablakgyártó gépsorral), raktár, irodák mű-
ködhetnek. 
– Mindent előkészítettünk, nagyon bízunk a si-
kerben. Hosszú távon kell gondolkozni, mert a 
dolgozóink és alvállalkozóink miatt sok családért 
vagyunk felelősek. 

Dr. Göde Andrea 
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A kb. 300 m2-es új telephely napelemes, környezetbarát technológiájú

F
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A Társadalmi Innovációs Nemzeti Labora-
tórium keretében megvalósuló “Tudomány 
Mindenkinek” alprojekt fő célkitűzése, 
hogy a tudományos kutatási eredményeket 
közérthető módon eljuttassa a nagyközön-
séghez. Ennek keretében került sor a Tudo-
mány Mindenkinek Hackathon versenyre, 
melyen egyetemi hallgatók mérhették össze 
tudásukat. 

A rendezvényt Dr. Gelencsér András, a 
Pannon Egyetem rektorának rendkívül ér-
dekes szakmai előadása nyitotta meg “Kel-
lemetlen igazságok” címmel, melyben a klí-
maváltozás problémáját helyezte fókuszba, 
kiemelve az ehhez kapcsolódó tudományos 
tényeket és tévhiteket.   

A verseny keretében a szervezők által elő-
re kiválasztott – és a nevezett csapatokkal 
megosztott – tudományos közlemény alap-
ján a csapatok a helyszínen dolgozták ki a 
feladatokat. A verseny alapjául “A felsőok-
tatási kínálat és a munkaerő-piaci keres-
let találkozása” című publikáció szolgált, 
melynek szerzői Gadár László, Dr. Banász 
Zsuzsanna, Dr. Kosztyán Zsolt Tibor és  
Dr. Telcs András. 

A kutatási eredményekről sajtóközleményt, 
közösségi média tartalmat és podcast ter-
vezetet készítettek a versenyzők. Az egyes 

feladatok kidolgozását szakmai előadások 
támogatták, melyek során a résztvevő egye-
temisták szakemberek tolmácsolásában 
nyerhettek bepillantást az adott terület sajá-
tosságaiba. 

Müller Mihály, a Veszprém–Balaton 2023 
sajtófőnöke a sajtóközlemény összeállítá-
sának rejtelmeibe avatta be a résztvevőket,  
Dr. Liska Fannytól a jó social media tar-
talom készítésének módszerét ismerhet-
ték meg, Dr. Tóth-Nagy Georgina pedig a 
podcast-készítéshez szolgált hasznos taná-
csokkal. 

Az országos verseny első helyezettje a Pan-
non Egyetem hallgatóiból álló “Élretörők” 
csapat lett, melynek tagjai Barabás Bianka, 
Kenyeres Éva és Szultos Boglárka voltak. A 
2. helyezést a “Fast and Curious” csapat érte 
el Méhes Csenge és Várnai Emese közre-
működésével. A 3. helyezés pedig a Miskol-
ci Egyetem hallgatóiból álló „Researchers” 
csapaté lett, melynek tagjai Francuz Anna, 
Lukács Eszter és Németh Zsombor voltak.  

"Nagyon örülünk, hogy részt tudtunk venni a 
versenyen, a feladatokkal számos új ismeretre 
tettünk szert. A feladatok kidolgozásában segítsé-
günkre voltak a színvonalas szakmai előadások. 
Szívből ajánljuk a versenyen való részvételt má-
soknak is, mert közösségépítő ereje van, és hasz-

nos kapcsolatokat alakíthatsz ki.” – osztották 
meg tapasztalataikat az első helyezett csapat 
tagjai. 

A szervezők fő célja az volt, hogy felhívják 
a figyelmet arra, hogy a mindennapokban 
tudatosan figyeljük, olvassuk a híreket, ku-
tatóként pedig ne feledkezzünk el a kutatási 
eredményeink közérthető kommunikációjá-
ról sem. 

– A Tudomány Mindenkinek alprojektünk azért 
nagyon fontos, mert szeretnénk a tudományos 
eredményeket közérthető módon átadni a vállal-
kozóknak, a helyi lakosoknak, hogy a mindennapi 
döntéseikben fel tudják használni ezeket. Továbbá 
szeretnénk bebizonyítani azt is, hogy az egyete-
men nem csak önmagáért a kutatásért kutatunk, 
nem egy elefántcsonttoronyban vagyunk, hanem 
olyan eredményeink is vannak, amelyeket fel lehet 
használni a mindennapokban. Ez most egynapos 
rendezvény volt, de hosszú távú terveink között 
szerepel egy többnapos nemzetközi hackathon 
megszervezése tudománykommunikáció témában 
– mondta zárszavában Dr. Fehérvölgyi Beá-
ta, a Gazdaságtudományi Kar dékánja.

A rendezvény a Társadalmi Innovációs 
Nemzeti Laboratórium keretében az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium és az 
NKFI Hivatal támogatásával valósult meg.

Tárnay Olivér

Hogyan tudjuk a tudományos információkat feldolgozni? Tudunk-e különbséget tenni a valós tudományos eredmények 
és az álhírek között? Hogyan közvetíti a média a tudományos eredményeket? Ezekre a kérdésekre keresték a választ 
egyetemisták a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által szervezett Tudomány Mindenkinek Hackathonon Vesz-
prémben. 

Az országos verseny első helyezettje 
a Pannon Egyetem hallgatóiból álló “Élretörők” csapata

Tudománykommunikációs verseny egyetemistáknak

Hogyan értsük meg a tudományt? 

A rendezvényt dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektorának 
szakmai előadása nyitotta meg
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A rendezvényt Szögi Zoltán, az Edutus 
Egyetem vezérigazgatója, Czunyiné  
dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő 
asszony és Bencsik János, a Tatai-medence 
országgyűlési képviselője, miniszterelnöki 
biztos nyitották meg. Beszédeikben örömü-
ket fejezték ki, hogy ismét élő versenyen kö-
szönthetik a résztvevőket, az Edutus Egye-
tem LEGO® robotépítési és programozási 
versenyekkel kapcsolatos kezdeményezése-
it méltatták és a csapatoknak az együttmű-
ködés és játszva-tanulás fontosságát hang-
súlyozva kívántak sok sikert.

A nap folyamán a 9-16 év közötti fiatalok-
ból álló, 3-10 fős csapatok az éves témában 
(Cargo Connect) prezentálták kutatási pro-
jektjeiket. Az értékelés részét képezte a 
csapatmunka megfigyelése is egy kreatív, 
együttműködésen alapuló feladat meg-
oldásán keresztül. A bírók a csapatok 
által megépített LEGO® robotok gépé-
szeti megoldásait, és a velük végrehajtott 
robotmenetköröket is pontozták, melyek so-
rán a versenypályán különböző feladatokat 

kellett teljesíteniük a csapatoknak 2,5 perc 
alatt. A 6 csapat mindegyike 3 fordulóban 
teljesítette a menetkörét és a legtöbb pontot 
elért csapatok között zajlott a döntő.

Az összetett verseny első helyezettje a bu-
dapesti Storms csapat lett, a pécsi ANK 
Robot Team második helyet ért el, a har-
madik helyezést pedig a budapesti Fazekas 
RoboTeam és az esztergomi FrankaTech 
csapatok szerezték meg. A kupákat, érme-
ket és ajándékokat Szögi Zoltán és a verseny 
bírái adták át. A győztes Storms csapat az 
elért eredményével továbbjutott a Budapes-
ten megrendezésre kerülő országos FLL 
döntőbe. Sok sikert kívánunk nekik a sze-
repléshez!

A következő legorobotverseny az Edutus 
Egyetem szervezésében a 2022. május 9-én, 
Debrecenben megrendezésre kerülő World 
Robot Olympiad első regionális döntője 
lesz, melyre a regisztráció már nyitott.

Forrás: edutus.hu

Február elején ismét az Edutus Egyetem szervezésében került sor a Lego ro-
botépítési és programozási verseny tatabányai fordulójára. A megmérettetésen 
idén 6 csapat vett részt, akik Budapestről, Székesfehérvárról, Esztergomból, Ta-
táról és Pécsről érkeztek.

A FIRST® LEGO® League tatabányai fordulója

Robot robot hátán 
az Edutus Egyetemen

További kategóriák 
és díjazottak:

legjobb csapatszelleM díj:
 FrankaTech

legjobb innováció díj: 
Storms

legjobb robotdizájn: 
Storms

legjobb robotfutaM: 
Storms

Feltörekvő/rising All-stAr díj: 
Alba

Motiváció díj: 
Robot Mester

áttörés díj: 
FrankaTech

legjobb edző:
Kovács Ildikó (Robot Mester)



A 30 éves múltra visszatekintő neszmélyi 
borászat életében nem ez az első címkevál-
tás, de talán az eddigi leglátványosabb. A 
Hilltop a hagyományos borcímkék világától 
elmozdulva, a borvidék dűlőire emlékeztető 
vizuális elemeket cserélte le egy egyszerre 
esztétikus és edukatív címkesorozatra.
A címkék középpontjában most egy minden 
borfajta esetében egyedi aromatérkép áll, 
amely nyolc alap íz- és illatjegy (egzotikus, 
virágos, növényes, parfümös, ásványos, 
piros gyümölcsös, csonthéjas és fehér gyü-
mölcsös) értékein keresztül mutatja meg, az 
adott borban milyen aromák milyen intenzi-
tással dominálnak. Az egyedi aromatérké-
pekhez igazodva minden tétel címkéjének 
mintázata és színe is más. 
A Paris Packaging Week Packaging of Pre-

mium & Luxury Drinks (PLD Innovation 
Award) díját 2020-ban hirdették meg elő-
ször. A verseny célja, hogy különböző ka-
tegóriákban díjazza a világ legszebb és leg-
kreatívabb italcímkéit, az italgyártók egyedi 
csomagolási megoldásait, egyúttal termék-
fejlesztésre és innovációra ösztönözze a vi-
lág érintett cégeit. 
A versenyen a nevezők, így a Hilltop cím-
kéit, 13 tagú zsűri értékelte többek között 
technikai innováció, a kivitelezés, az esztéti-
kum, a minőség és az ergonómia szempont-
jait figyelembe véve. Értékelésében a zsűri 
a Hilltop címkék esetében az edukációt és 
a címkék információtartalmát, a borfajták 
szerinti címkék egyediségét, a design szép-
ségét, valamint az aromakörök ötletének iz-
galmasságát honorálta az elismeréssel. 

A Hilltop mellett a 2022-es versenyen töb-
bek között díjazták a francia Melifera or-
ganikus gin, a Rémy Martin XO konyak, a 
Havana Club 7 limitált kiadása, a Perrier 
Jouet pezsgő csomagolásait, valamint a Le 
Petit Baroudour Bio’teille kartonból készült 
borospalackját is.
A Paris Packaging Week az italok mellett a 
szépségápolási, valamint egyéb háztartá-
si termékek csomagolásait is versenyezteti 
(PCD és ADF Innovation Awards.) A három 
versenyen 180 nevező közül választották ki 
a legjobbakat.  A díjat a Hilltop 2022 júni-
usában a Paris Packaging Week keretében 
veheti át.

Tárnay Olivér

A Paris Packaging Week által meghirdetett „Packaging of Premium & Luxury Drinks Innovation Award” díját veheti át a 
Hilltop csomagolás újratervezés kategóriában. A neszmélyi borászat 2021-ben vezette be megújult, a borfajtáik ízjegyeit 
egyedi aromakörökkel illusztráló címkéit a Hilltop és a Kamocsay Prémium borokon. A csomagolástervezési szakértők-
ből, valamint olyan világcégek, mint a Coca Cola, a Moët Hennessy és a Remy-Cointreau vezető munkatársaiból álló zsűri 
a Hilltop címkék egyediségét, ötletességét és kivitelezését is méltatta.

Nemzetközi design díjat nyert a Hilltop megújult címkéje

Kedvenc boraink új köntösben
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Varga Mihály
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– Rendhagyó időben és rendhagyó módon ünne-
peljük a XXII. Vállalkozók Napját, mely alkalmat 
ad arra, hogy köszöntsük a magyarországi vállal-
kozókat és kitüntessük a legkiválóbbakat a kiválók 
között – emelte ki a Müpában megrendezett 
eseményen Eppel János, a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 
elnöke. A szakember emlékeztette a részt-
vevőket, köztük a díszvendégként jelenlevő 
Demján Sándornét, hogy a szokásos decem-
ber elejei időpontban a járványhelyzet nem 
tette lehetővé a rendezvény megtartását, de 
most is egy világjárvány és a szomszédunk-
ban dúló háború árnyékában gyűltek össze.
 
Az októberben lezajlott tisztújítás után az 
elnök az elmúlt öt évet értékelve úgy fogal-
mazott: rendkívüli időszakon van túl a szer-
vezet. 2016-2017 az intenzív szakmai mun-
káról szólt, amelynek során a kormánnyal, 
az MKIK-val, az MGYOSZ-szal és a szak-
szervezetekkel együttműködve tudtak elér-
ni olyan eredményeket, amelyekre büszkék 
lehetnek, annál is inkább, mivel szakértői 

munkájuk, a képviselt vállalkozók kérései, 
javaslatai is bekerültek ezekbe.

A 2018-as események között Eppel János a 
VOSZ-t húsz éven át formáló Demján Sán-
dorról emlékezett meg, kiemelve, hogy az 
üzletember küldetését, az általa képviselt 
értékeket ma is meghatározónak tartják. Az 
újabb csapást a 2020-as év hozta el – foly-
tatta, utalva a világjárványra, mely – mint 
fogalmazott – olyan kihívásokat állított az 
egész világ elé, amelyekre nem volt kész re-
cept és megoldás, de komoly összefogással, 
együttműködéssel, intenzív párbeszéddel 
sikerült nem csak a munkahelyek megőrzé-
se, de még több álláshely megteremtése is.

A válságkezelés lépéseiért köszönetet 
mondott a kormánynak is, mely többek 
között adócsökkentéssel, hitelgaranciával, 
hitelmoratóriummal gyorsan és hatékony 
módon segítette a nehéz helyzetben a vál-
lalkozásokat. A lépések között kiemelte a 
Széchenyi Kártya Programot, mely a válság 

idején soha nem látott segítséget nyújtott sok 
tízezer vállalkozás számára. Hozzátette: az 
idén 20 éves program keretében több mint 
500 ezer hiteligénylés történt már, a kibocsá-
tott hitelek mennyisége pedig meghaladta 
a 4000 milliárd forintot. A Széchenyi Kár-
tya Programhoz hasonló teljesítménynek 
nevezte a Prima Díj továbbvitelét, melyben 
szintén komoly szerepet játszanak a megyei 
szervezetek.
 
A jövőről szólva Eppel János hangsúlyoz-
ta: jelenleg a stratégia kialakítása folyik, 
a május végére véglegesítendő program 
kulcselemei az érdekvédelem erősítése, a 
vállalkozók bevonásának segítése, illetve a 
vállalkozásfejlesztési tevékenység kiterjesz-
tése. 

– Ehhez rendelkezünk forrásokkal, tudással, amit 
érdemes felhasználni, ennek kereteit szeretnénk 
kialakítani a megyei szervezetekre alapozva – 
mondta el az elnök.

A világjárvány és a Magyarország közelében folyó háború árnyékában az együttműködés fontosságát emelték ki a 22. 
alkalommal megrendezett Vállalkozók Napja rendezvény felszólalói, Eppel János VOSZ-elnök és Varga Mihály pénzügy-
miniszter. A rendezvényen hetvenöt vállalkozó vehetett át díjat kiemelkedő munkája elismeréseképpen.

Ilyen körülmények között is lehetséges a kiemelkedő teljesítmény

Az együttműködés a sikeres 
válságkezelés kulcsa

Magyar Miklós

Eppel János
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Varga Mihály felszólalásában szintén az el-
múlt két évet meghatározó világjárványra 
és a most zajló háborúra reflektált. A pénz-
ügyminiszter Albert Camus A pestis című 
regényéből idézve azt emelte ki: a pestis 
és a háború mindig felkészületlenül éri az 
embert, ám – tette hozzá – két éve még sen-
kinek nem fordult meg a fejében, hogy ezt 
az igazságot most egy konkrét háborúval 
kapcsolatban meg is kell élnünk! Folytat-
va a francia író gondolatát arra hívta fel a 
figyelmet, az emberek ilyenkor is igyekez-
nek tovább dolgozni, üzleteket kötni abban 
a hitben, hogy a háború nem tarthat sokáig. 
Hozzátette: a kormány az első pillanattól 
hangsúlyozza, hogy a háború a legrosszabb 
opció, Magyarországnak az az érdeke, hogy 
a térségben béke legyen, ezért ellenzik, és 
nem kívánnak benne semmilyen módon 
részt venni. Most mindennél fontosabb a 
higgadtság – mondta a háborúval együtt a 
világgazdaságban megjelenő piaci turbu-
lenciákkal kapcsolatban.

Visszatekintve az elmúlt évek válsághelyze-
tére a tárcavezető arról beszélt: örül annak, 
hogy a vállalkozások többsége rugalmasan 
tudott alkalmazkodni a válságtól terhelt kö-
rülményekhez, és ezt az időszakot nem csak 
túlélésre, de versenyképességük növelésére 
tudták felhasználni. Azt, hogy a magyar 
gazdaság az EU-ban kiemelkedő módon 7,1 
százalékos tavalyi növekedésnek köszön-
hetően már 2019-es szintje felett áll, annak 
tudta be, hogy a 2010-es kormányváltást 
követő gazdaságpolitikai fordulat megala-
pozott egy olyan teljesítményt, amelynek 
köszönhetően a 2008 utáni, alapvetően 
megszorításra alapuló válságkezelés helyett 
saját erőforrásait mobilizálva volt képes a 
kilábalásra az ország.

A jövővel kapcsolatban óvatos optimiz-
musának adott hangot, 5 százalék körüli 
növekedést prognosztizálva. Hozzátette 
azonban: a háború nagyban befolyásolja a 
kilátásokat, de a kormány azon dolgozik, 
hogy annak következményeitől minél ha-
tékonyabban tudják megvédeni a gazdaság 
szereplőit. Ehhez fontosnak tartotta a vál-
lalkozókkal való együttműködést: „együtt 
meg tudjuk sokszorozni az erőnket, együtt 
sokkal eredményesebbek tudunk lenni” - 
fogalmazott. 

Az eseményeken a hagyományoknak meg-
felelően díjazták a kiemelkedő teljesítmé-
nyeket elérő vállalkozókat. A Magyar Gaz-
daságért Díjat nyolcan vehették át Varga 
Mihálytól és Eppel Jánostól, Az Év Vállalko-
zója Díjat 66 vállalkozó és Kiemelkedő Tár-
sadalmi Szerepvállalásért Díjat 1 fő kapott, 
köztük két határon túli vállalkozó.

TO

Magyar Gazdaságért Díj:
Ádám Imre

a KÖBE Közép-Európai Biztosító Egyesület igazgatótanácsának elnöke, 
a VOSZ elnökhelyettese, a VOSZ B-A-Z Megyei Szervezetének elnöke 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Balogh Miklós
a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. vezérigazgatója (Pest megye)

Dr. Fábián Lajos
a MedAlliance Holding Zrt. igazgatóságának elnöke, 
a VOSZ Egészségügyi Tagozatának elnöke (Budapest)

Dr. Hajdú László Ferenc
az Expert Factor Zrt. igazgatóságának elnöke 
(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Hannauerné Szabó Anna
az Innowear-Tex Kft. tulajdonos-ügyvezetője, 
a VOSZ Textil- és Ruházatipari Szekciójának elnöke (Csongrád megye)

Kovács Dénes
a Forint-Soft Szoftverfejlesztő Kft. tulajdonos-ügyvezetője
(Bács-Kiskun megye)

Kovács Tibor
az Alba Mineral Székesfehérvári Ásványvíz Kft. 
tulajdonos-ügyvezetője, a VOSZ Fejér Megyei Szervezetének elnöke
(Fejér megye)

Vass Attila
az Accel Hunland Kft. ügyvezetője (Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalásért Díj:
Dávid Julianna Ilana

a Nemzetközi Gyógyászati Szerviz Kft. ügyvezetője (IMS)(Budapest)

Az Év Vállalkozója díjasok a Közép-Dunántúlon:
Helenár István SHS Építő Kft. (Fejér)

Szalay Hajnalka Opex Regia Kft. (Fejér)

Höflinger Norbert HWD Recycling Kft. (Fejér)

Radvánszky Gyöngyvér egyéni vállalkozó (KEM)

Szűcs János Trivex Kft. (KEM)

Magyar Miklós Pikante-Gasztro Kft. (KEM)

Bán János Octoplus Kft. (KEM)

Fehér Péter Italguru Kft. (Veszprém)

Perjés Ákos, Marek Kisielewski, Axel Pietruschinski Haribo Kft. (Veszprém)
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A NIF Zrt. tájékoztatása szerint a vasút-
állomás térségének fejlesztési feladatai 
két fő ütemben valósulnak meg. A projekt 
2021 júniusában kezdődött meg, azóta kül- 
és belterületi munkavégzés van folyamat-
ban.

A vasútállomástól nyugatra épülő új Tatai 
út és Csákvári út közötti összekötő út alépít-
ményi munkái és az épületbontási munká-
latok befejeződtek, a vasút fölött átvezető 
közúti felüljáró átépítése, a gyalogos aluljá-
ró meghosszabbítása, továbbá fakivágások 
és előkészítő munkák vannak jelenleg folya-
matban.

A tavalyi év második felében elindult a 
déli oldalon megvalósuló P+R parkoló és 
körforgalom, a vasúti közrakodó vágányok 
burkolt rakterületének, és azok megközelítő 
útjának kivitelezése, a gyalogos peronalul-
járó akadálymentes meghosszabbítása, a 
fejlesztéssel érintett terület csapadékvíz-
elvezető rendszerének kialakítása, átépíté-

se és a közműkiváltási munkák ütemezett 
megvalósítása.

Tessely Zoltán, országgyűlési képviselő, a 
Pannónia Szíve és a Velencei-tó területfej-
lesztéséért felelős miniszterelnöki biztos 
elmondta: 

– Épül az utasforgalmi aluljáró Csákvári út felőli 
kijárata, az elkerülő út, folyamatban van a vasúti 
felüljáró átépítése, és a közrakodó kiköltöztetése a 
lakóterületen kívülre is jó ütemben halad. Készül-
nek a Szent István utat a Kinizsi utca, Csákvári 
úttal összekötő, teljes értékű közúti aluljárójának 
és a Magyar Királyi típustervek alapján készült 
és 1983-ban lerombolt vasútállomás épületének 
újjáépítéséhez szükséges építészeti tervek.

– Azt gondolom – tette hozzá Bálint István-
né, Bicske város polgármestere -, ez egy óriási 
előrelépés a város életében, minden szempontból. 
A könnyebb megközelíthetőség, a minőségi, ösz-
szehangolt tömegközlekedés a fejlődés záloga egy 
kisváros életében.

– A NIF Zrt. beruházásának célja - mondta 
Nyul Zoltán, a NIF Zrt. beruházási vezér-
igazgató-helyettese - a közösségi közlekedés 
színvonalának javítása, az utazási igényeknek 
megfelelő, megbízható vasúti szolgáltatás bizto-
sítása, a jelenlegi utazási részarányok megőrzé-
se, hosszabb távon a tömegközlekedés arányának 
lehetőség szerinti növelése, Volánbusz járatokról 
átszálló és módváltó csomópont létrehozása. A 
meglévő parkolási állapotok rendezése érdekében, 
kulturált P+R parkolók és fedett kerékpártárolók 
telepítésére, kialakítására kerül sor.

2022. első negyedévében folytatódnak a déli 
P+R parkoló és az összekötő út földmunkálatai, 
valamint a gyalogos peronaluljáró meghosz-
szabbítása a lépcsőkar és a liftakna építésével. 
Ezen kívül megkezdődnek az új rakodóvágá-
nyok nagytömegű földmunkái, valamint az 
összekötő úton a védőréteg építése. Jelenleg 
az első ütem munkálatai zajlanak, várhatóan 
2023 októberében készül el ez az ütem.

-vk

Március elején sajtótájékoztató keretében számoltak be Bicske vasútállomás intermodális csomópontjának kivitelezésé-
ről. A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában megvalósuló projekt az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg, közel nettó 10 milliárd forintból.

Folytatódik a bicskei intermodális csomópont kiépítése

Tízmilliárd forintos beruházás

Bálint Istvánné Bicske város polgármestere

Tessely Zoltán országgyűlési képviselő a terveket tanulmányozza
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Közművelődési Kerekasztal alakult Tatán

Tatán a kötelező és nem kötelező közművelődési feladatok teljesítésében sok 
szereplő vesz részt. A város saját intézményein és szervezetein túl közművelő-
dési megállapodással rendelkező helyi civil szervezetek, gazdasági társaságok 
és további, megállapodással nem rendelkezők színes és sokrétű tevékenységet 
végeznek a területen. Február végén megalakult a városban a Közművelődési 
Kerekasztal hat civil szervezet és két gazdasági társaság részvételével a Magyary 
Zoltán Népfőiskolai Társaság szervezésében.

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

Baracs  
Okosan átgondolt stratégia mentén ha-
ladtak a baracsiak az elmúlt évek során. A 
fejlesztéseket a világjárvány sem akasztot-
ta meg, így mára a Duna-parti település 
stabil infrastruktúrával rendelkezik.

Cikkünk a 33. oldalon

Sümeg
Sümeg az elmúlt évek során több ponton 
is látványosan megszépült, új turisztikai 
attrakciók jöttek létre, és a vendéglátók, 
szállásadók, a programokért felelős szak-
emberek felkészülten várják az ide láto-
gatókat – tudtuk meg Végh László polgár-
mestertől.

Cikkünk a 34. oldalon

„Ha egy cég fejleszt, akkor az Komárom lehetőségeit is növeli, és örömmel jelenhetem, hogy a helyi vállal-
kozások sorra jelentik be nagyarányú fejlesztéseiket. Így előzetesen annyit mondhatok, hogy az idei költ-
ségvetés alapját a város kiegyensúlyozott működésén, és a pályázati önrészek biztosításán túl a jelenlegi 
kedvezményrendszer megtartása és bővítése adja.”

dr. molnár attila
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– Az elmúlt évtizedben három szakaszt kü-
löníthetünk el. A 2010-14-es időszak a vál-
ságkezelés évei voltak, a 2014-19-es eszten-
dők pedig a felzárkózásé. A jövőbe mutató 
jelen, a 2019-2030-as évek pedig Komárom 
megkérdőjelezhetetlen régiós vezető szere-
péről szólnak majd. Ezt a két évtizedet öleli 
fel a városunk első polgármesteréről elne-
vezett Alapy terv, melyet hamarosan írásos 
formában is szeretnék a komáromiak elé 
tárni.

– Mi volt a kezdeti nehézségek oka?
– A 2008-2009-es gazdasági világválság, 
valamint az azt követő uniós szintű krízis 
nagyban érintette Komáromot is. Ezt még 
tetézte, hogy a Nokia akkoriban zárta be ka-
puit Európában, Komárom a helyi iparűzé-
si adóbevételeinek jelentős részétől esett el 
lényegében egyik napról a másikra. Ez ko-
moly gazdasági nehézséget okozott a város 
kiegyensúlyozott működése tekintetében. 
Emellett számos természeti katasztrófa is 
sújtott minket, azonban a komáromiak a 
nagy dunai árvíz és a rendkívüli hóhelyzet 
idején is megmutatták, hogy az összefogás, 

a hit és a szeretet mekkora erőt képvisel 
városunkban! Ezt a tapasztalatot azóta is 
hordozom, és köszönöm a komáromiaknak, 
hogy egy emberként segítettünk egymás-
nak, és most szintén egy emberként segí-
tünk az Ukrajnából menekülőknek is!

– 2014-től új, nagy beruházások indultak 
Komáromban.
– Mindenképp kiemelendő a Monostori híd 
és a gátrendszer megépítése, a Csillagerőd 
kulturális célú, világszínvonalú felújítása, 
a Zöld Város projekt, a zöld szemlélet meg-
honosítása, valamint az ipari park bővítése 
és fejlesztése. Emellett számos útfelújítási és 
intézményfejlesztési program is megvaló-
sulhatott, valamint megannyi új pályázatot 
is beadtunk. Három év alatt három milliár-
dot fordítottunk intézményeink korszerűsí-
tésére.
– Az évek során sikerült egy olyan átfogó 
kedvezményrendszert kialakítanunk és 
fenntartanunk, mely segítséget jelenthet a 
komáromiak hétköznapjaiban. Gondolok 
itt az első házasok támogatására, a kelen-
gyepénzre, a kismamák és a diákok helyi 

járatokon való utazási költségeinek átválla-
lására, a térítésmentesen biztosított bölcső-
dei és óvodai gyermekétkezésre, a „Minden 
komáromi gyermek tanuljon meg úszni!” 
programra, és a gyermekügyelet finanszí-
rozására, a térítésmentesen igényelhető 
rotavírus elleni védőoltásra, a 70 éven felü-
liek szemétszállítási díjának átvállalására, a 
kedvezményes telekvásárlási lehetőség biz-
tosítására a CSOK-támogatásban részesült 
családoknak, vagy épp a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszerben való részvételre.

– Az új költségvetés szintén tartalmazza 
ezeket az elemeket?
– Ez az egyedülálló kedvezményrendszer 
az idei év költségvetésében is szerepel, sőt 
nagyságrendjét tekintve egyes elemei to-
vább bővülnek. Így 2022-ben fiatalok első 
lakáshoz jutását 500 ezer forinttal támogat-
juk, ez évben sem kell a komáromiaknak 
garázsadót fizetni, a kis- és középvállalko-
zók pedig évi 1,5 millió forint árbevételig 
mentesülnek az iparűzési adó befizetése 
alól. A turizmus támogatására külön is gon-

Az idei költségvetés elfogadásának apropóján dr. Molnár Attilával az elmúlt évtizedről, a jelenről és a jövőbeni tervekről 
is beszélgettünk. A polgármester 11 évvel ezelőtt roppant nehéz helyzetben vette át Komárom vezetését, az utóbbi évek-
ben azonban már soha nem tapasztalt látványos fejlődésnek indult a város.

„Én nem a díjakra, hanem a komáromiakra vagyok büszke!”

Az idei költségvetés is 
a családokat segíti
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doltunk, ezért a tavalyi évhez hasonlóan ez 
évben sem kell fizetni sem teraszadót, sem 
pedig idegenforgalmi adót Komáromban.
– Mindig elmondom, hogy a fentiekhez 
stabil költségvetés kell. Ehhez pedig a leg-
fontosabb a biztos adóbevétel, mely a helyi 
vállalkozások vállán nyugszik. Az egyik 
pillért a kis- és középvállalkozások adják, 
a másikat a nagy multicégek. Ha egy cég 
fejleszt, akkor az Komárom lehetőségeit is 
növeli, és örömmel tudatom, hogy a helyi 
vállalkozások sorra jelentik be nagyarányú 
fejlesztéseiket. Így előzetesen annyit mond-
hatok, hogy az idei költségvetés alapját a 
város kiegyensúlyozott működésén, és a 
pályázati önrészek biztosításán túl a jelen-
legi kedvezményrendszer megtartása és bő-
vítése adja.
– De, hogy visszatérjek a 2014-19-es idő-
szakra: a sorozatos sikereknek köszönhető-
en városunkat számos kitüntetéssel és díjjal 
(Energia-hatékony Önkormányzat, Virágos 
Magyarországért díj, Humanitárius Város 
díj, az Év Ipari Parkja díj, az Ország tortája, 
az Év Polgármestere díj) jutalmazták, mely-
lyel országosan is elismerték a befektetett 
munkát. Fontos azonban kiemelnem, hogy 
ezek az elismerések a komáromiak elért 
eredményeit tükrözik, így én nem konkré-

tan a díjakra, hanem a komáromiakra va-
gyok büszke!

– Mit vár a jövőtől? Merre tovább Komá-
rom?
– A jövő számos kihívást ró Komáromra, 
hiszen a szomszédos megyék gazdasági-
lag igen magas szinten vannak, továbbá 
nekünk már tekintetünket Pozsonyon és 
Bécsen is kell tartanunk. A versenytársak 
komoly próbatételek elé állíthatnak minket.
–  Épp ezért most a legfontosabb, hogy út-
jainkat, az infrastruktúránkat hozzuk 21. 
századi színvonalra. Számos beruházás 
már a közeljövőben megkezdődhet, mint 
például az elkerülő út, a molaji vasúti felül-
járó építése, a kanyarodó sáv megépítése a 
monostori vasúti átjárónál, a Puskaporosi 
út rendbetétele vagy épp a 13-as út felújítá-
sa és kiszélesítése. Olyan mértékű és volu-
menű közlekedés-fejlesztésre a város egész 
történelmében nem volt még példa, amely 
az elkövetkező időszakban vár ránk. Mind-
ezen munkákat hatalmas mértékben segíti 
Czunyiné dr. Bertalan Judit, térségünk or-
szággyűlési képviselője, akinek innen is na-
gyon köszönöm a támogatását.
– Az elmúlt évben átadtuk többek közt az 
új Nonprofit Szolgáltatóházat, azaz a Gene-

rációk Házát, a jégpályát, a Csillagerődöt, 
a buszpályaudvart, de az előttünk álló idő-
szakban is számos új projekt vár ránk. Idén 
végre megnyitja majd kapuit a Brigetio Láto-
gatóközpont, mely a legmodernebb eszköz-
tár segítségével tárja elénk városunk ókori 
örökségét, és persze számos magas színvo-
nalú időszaki kiállításnak is otthont ad majd.
– Komáromban jelenleg mintegy hatvan 
projekt van folyamatban, ezek összértéke 
közel 27 milliárd forint. Folytatódik intéz-
ményeink, elsősorban is óvodáink meg-
újulása, így a közeljövőben megvalósulhat 
a Gesztenyés Óvoda teljes felújítása, és a 
Színes- és a Kistáltos Óvoda energetikai 
korszerűsítése. Fontos a Csillagerőd környé-
kének rendbetétele, számos idegenforgalmi 
fejlesztés indul, többek között a Brigetio 
Gyógyfürdőben és a Rüdiger-tó környékén. 
Reményeim szerint pedig hamarosan az 
egykori lengyár hathektáros területén épü-
lő új városközpontban találkozhatunk egy-
mással, mi komáromiak. A tervek szerint 
egy többezres közösségi tér, sport- és mű-
vészeti központ, éttermek, kávézók épülnek 
majd a helyszínen, így ez a határtalanul jó 
hely, Komárom még inkább a mi közös ott-
honunkká válhat majd!

napsugár

ÖNKORMÁNYZAT
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A világhírű porcelánhoz illő városközpont
– A közelmúltban zárult Zöld Város Program azt a célt szolgálta, hogy 
megújulhasson városközpontunk. Minden itt élő nagy örömére ma már 
büszkén fogadhatjuk a Herendi Porcelánmanufaktúrába, vagy a Ma-
jolikagyárba érkező turistákat. Első lépésként földbe helyeztük a vil-
lanyhálózatot – úgy a magasfeszültséget, mint a település áramellátását 
biztosító vezetékeket –, a transzformátorokat is korszerű módon földre 
telepített trafóházakban helyeztük el, a villanyoszlopokat pedig kande-
láberekre cseréltük.

– Ugyancsak a látványt javította a város, illetve a Porcelánmanufaktúra 
gázfogadó állomásának áthelyezése. A nem igazán mutatós ipari létesít-
mény helyére egy attraktív játszótér került.

– Építettünk egy termelői piacot is, illetve újjáépítettük az itt lévő kis 
gyógynövényboltot és a büfét is. A korszerű, építészetileg szebb formá-
ban pompázó üzletek így ma már a város díszeivé váltak.

– A tavunk víztükrére is került egy látványelem, egy csodálatos tószín-
pad, szembe vele egy közel 300 férőhelyes lelátóval. Az új létesítményhez 
korszerű öltözők, szociális helyiségek is tartoznak.

– Nagy hangsúlyt fektettünk a kertészeti munkákra is, több ezer cserjét, 
és 150 fát ültettünk. Mindemellett elkészült egy új felnőtt fitnesz játszótér 
is, öltözőt építettünk, felújítottuk a tornatermet a futballpályánál.

– Az összességében 355 millió forintos beruházás-sorozatnak köszönhe-
tően látványosan megváltozott a városközpontunk, ami természetesen 
az itt élők mindennapjait is szebbé, kényelmesebbé, komfortosabbá teszi.

A Majolika gyártelep is bekerült 

a város vérkeringésébe
A Leromlott Városrészek Rehabilitációját célzó pályázatunkat is sikerült 
lezárnunk. Az eredetileg 3 évesre tervezett projekt a pandémia miatt vé-
gül egy évvel hosszabb lett. A soft és az infrastrukturális – részből álló 
programra 55, illetve 150 millió forint támogatást nyertünk. A célunk az 
volt, hogy az egykori Majolikagyárnál lévő külterületünk szegregációját 
megakadályozzuk.

– A valaha volt lignitbányát a 60-as években bezárták, ám az itt kiala-
kított bányász lakótelep megmaradt, ma is 120 embernek ad otthont. A 
bánya helyén létrejött Majolikagyár pedig ma is sokaknak biztosít mun-
kát. Ezt, a központunktól másfél kilométerre lévő külterületi lakótelepet 
kívántuk minél jobban bevonni a város vérkeringésébe, és felújítani a 
leromlott állagú épületeket. Ehhez adott segítséget ez a pályázat.

A herendiek sok évtizedes álma vált valóra a még 2020-ban  
indított, és a közelmúltban lezárt Zöld Város Program sikeres 
végrehajtásával. Megszépült végre a városközpont, az ideér-
kező turistákat szép, rendezett környezet várja, mely ebben a 
formában már méltó a nemzetközi hírű porcelán manufaktúrá-
hoz is. A kitűnő adottságokkal rendelkező, a 8-as gyorsforgalmi 
úton haladva Veszprémtől mindössze tíz percre lévő kisváros-
ban sok más sikeres pályázatot is lebonyolított az önkormány-
zat, melyekről Jánszky Lajos László polgármester örömmel szá-
molt be ott jártunkkor.

Megújult a porcelán fővárosa

Herend egyre 
hívogatóbb
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– A három éves soft rész szolgálta a közösségformálást, azt, hogy mun-
kához, szakmához segítsük ezeket az embereket. Számos programot, 
kirándulást, a gyerekeknek tábort szerveztünk, és egy kis gyümölcsös 
kertet is kialakítottunk itt, amit a későbbiekben már saját maguk gon-
dozhatnak. Remélhetőleg ez is a közösséget gyarapítja majd.

– A soft program második évében pályázhattunk az infrastruktúrafej-
lesztésre, illetve az ott lévő három épületből a két földszintesnek a fel-
újítására. Ez húsz családot érintett, akiknek az otthonát sikerült a XXI. 
század elvárásainak megfelelően felújítanunk. Vízszigeteltük a tető-
rendszereket, lecseréltük az összes nyílászárót, hőszigeteltük a falakat, 
melyek korszerű, színes vakolatot is kaptak. Az épület megújulva – a 
pályázati elvárásnak megfelelően – társasházként működik tovább.

– Fontos lépés volt az is, hogy a lakótelepet ivóvízellátás és szennyvíz-
elvezetés tekintetében is sikerült leválasztanunk a Majolikagyárról és a 
városi hálózatra kötöttük rá őket. 

– Egy, a mai kor kihívásainak is megfelelő játszóteret is sikerült kiala-
kítanunk itt a házak között, és egy másik pályázatnak köszönhetően 
közlekedési szempontból is nagyot léptünk előre, hogy a településrészt 
összekössük a városközponttal. Ez a terület korábban a 8-as főútról volt 
megközelíthető, ám amióta az gyorsforgalmi úttá vált, azon sem kerék-
párral, sem gyalogosan nem szabad közlekedni. A városrészt így csak 
földúton lehetett megközelíteni. Ezért építettünk meg egy vegyes hasz-
nálatú aszfaltos utat, ahol a mezőgazdasági gépek mellett kerékpárral 
és gyalogosan is lehet haladni.

– Ugyancsak a közlekedést segítette, hogy a pályázat keretében egy me-
netrendszerűen működő kisbusz-járatot is elindítottunk a központ és a 
külterületi városrészt között. A gyerekek ezzel tudnak be- illetve ha-
zajárni az iskolába, óvodába, míg a felnőttek munkába, vagy orvoshoz 
menet, vagy épp bevásárláskor élvezhetik ennek előnyeit. A projektzá-
rást követően a kisbusz-járat üzemeltetését a Tanyagondnoki Szolgála-
tunk vette át, így az állami finanszírozásnak köszönhetően azt tovább 
tudjuk működtetni.

– Felújításra vár még a Majolika lakótelepen a harmadik, kétszintes 
épület. Erre most adtunk be egy a korábbihoz hasonló pályázatot. Re-
méljük, hogy nyertes lesz, hiszen ez újabb 18-20 család mindennapjait 
teheti majd élhetőbbé.

Egyre több fiatal képzeli a jövőjét Herenden
– Városunk óvodával és bölcsődével is rendelkezik. Az utóbbinak a 
fejlesztésére 200 millió forintot nyertünk, aminek köszönhetően egy 
újabb épületszárnnyal bővültünk. Jelenleg az épület műszaki átadá-
sa zajlik. Ugyanezen projekten belül a szennyvízvezetéket is sikerült 
áthelyeznünk, és a régi gyermekintézmény tetőszerkezetét is azbeszt-
mentesítettük, a hullámpala helyére korszerű tető került.

– A város a lakosságszám tekintetében is gyarapszik, az elmúlt idő-
szakban közel száz – magán és önkormányzati – telket értékesítettünk, 
ami előrevetíti az intézményeink további bővítési igényét. A kormány 
gyermektámogatási rendszere nagy hatással van a fiatalok családalapí-
tási döntésére, és ennek pozitív hatásait már mi is érezzük.

– Éppen ezért sok új feladat vár ránk, ezeket már nem csak megfogal-
maztuk, de a források megszerzéséért is lépéseket tettünk. Benyúj-
tottuk a pályázatunkat a Zöld Város Program második ütemére, óvo-
dabővítésre, tornaszoba létesítésére. Egy TOP pályázat keretében egy 
épületünk energetikai korszerűsítését szeretnénk megoldani, valamint 
a város csapadékvíz-elvezetési rendszerét megújítani, illetve a Magyar 
Falu Program keretében utakat, járdákat építeni. Ez utóbbiban már ed-
dig is sikereket értünk el, orvosi műszereket, számítógépet tudtunk 
vásárolni mind a gyermek, mind pedig a felnőtt orvosi rendelőbe, 30 
millió forintot költhettünk az útjainkra, és 50 millió forintból korszerű-
sítjük a művelődési házunk elektromos és fűtésrendszerét.

F



Modern játszótér került az egykori gázfogadó helyére A tószínpad előadásait közel 300-an élvezhetik majd a lelátóról

A felnőttek sem maradtak játszótér nélkül, nekik fitness kivitelben készült A kerékpáros pihenő kellemes perceket ígér az erre tekerőknek
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– Egy Belügyminisztériumi pályá-
zaton is sikeresen indultunk, ennek 
eredményeként 30 millió forint-

ból – ehhez önrészt is kellett vállalnunk –  
egy újabb utcánk is megszépülhetett.

Az iparfejlesztés előtt is új 
utak nyílnak

– Tervezés alatt áll a Herend–Devecser 
szakasza a 8-as gyorsforgalmi útnak. Ha 
ez megépül – várhatóan még ebben az év-
tizedben – egy újabb csomópontunk lesz a 
Majolikagyárnál, ahol a terveink szerint egy 
iparterületet hozunk létre. Van a városnak 
ma is egy iparterülete a 8-as út túloldalán, 
de az magánkézben van, annak a fejleszté-
sére az önkormányzatnak nincs ráhatása.

– Az új lehajtóért komoly harcot folytattunk 
pár évvel ezelőtt, de csak így érhettük el, 
hogy legyen egy ipari csomópontunk, ami 
lehetővé teszi, hogy a kamionok elkerüljék 

a városunkat, és az is fontos volt számunk-
ra, hogy a Majolikagyár lakótelepén élők is 
közvetlen ráhajtási lehetőséget kapjanak így 
a 8-as főútra.

Kulturális téren is jelentős  
az előrelépés

– Herend a porcelánművészet világhírű fel-
legvára, éppen ezért kapta a Kézműves Fesz-
tivál nevet a nagyszabású, többnapos ren-
dezvényünk, amit rendszerint augusztus 
20-a körül tartunk meg, idén már hatodik 
alkalommal. Hagyományteremtő céllal egy 
külön programként jelenik meg a Bakony-
ban élő német nemzetiségi falvak találkozó-
ja, számos fellépővel színpadunkon. Fontos 
ez számunkra, mert Herenden és környékén 
jellemzően a német nemzetiségűek teleped-
tek le, csupán egyetlen magyarajkú falunk 
van, Szentgál.

– A fesztiválunk idén Veszprémtől is kapott 
segítséget, az Európa Kulturális Fővárosa 
projekt kapcsán pályázhattunk támogatás-
ra.

– Első alkalommal rendeztük meg a Muzsi-
kál az erdő elnevezésű zenei programunkat. 
A Holló és Bárány Panzió látta vendégül a 
saját területén a város rendezvényét. Egy 
csodás erdei környezetben, egy kis réten ze-
neművészek léptek fel, Kövi Szabolcs fuvo-
laművész, valamint a Mendelssohn kamara-
zenekar adott koncertet. A kísérőprogramok 
a gyermekek szórakozásáról gondoskodtak, 
a közös főzőcske pedig alkalmat adott arra, 
hogy megkínáljuk némi finomsággal az 
odaérkezőket. Reméljük, ennek is sikerül 
majd hagyományt teremtenünk, és ezek az 
események is hozzájárulnak ahhoz, hogy 
Herend mindinkább egy élhető, szerethető 
kisváros legyen.

Cseh Teréz
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letették a palackozóüzeM alapkövét
Dunaalmás - Már a kilencvenes évek vége felé 
felvetődött annak a lehetősége, ötlete, hogy a jel-

legzetes szagú dunaalmási ásványvízre alapozva 
érdemes lenne egy palackozó üzemet létesíteni a 
település határában. A létesítmény 620 négyzetmé-
teres lesz, amelyből az üzemi terület 550 négyzet-
méter. A beruházás összköltsége pedig eléri a 300 
millió forintot.

Felpezsdülhet A megyei munkAerőpiAc
Komárom-Esztergom megye - 2,4 milliárd Ft tá-
mogatást nyert el a megyei önkormányzat, a me-
gyei kormányhivatal és a megyei területfejlesztési 
kft. konzorciuma a 2021-2027 közötti időszakra 
szóló TOP Plusz Operatív Program megyei forrása-

iból a megyei foglalkoztatási együttműködés foly-
tatására. Alapvető célja, hogy a munkanélkülieket, 
illetve inaktív személyeket vezessen be a munka-
erőpiacra. Elő kívánja segíteni ezen emberek és 
családjuk megélhetését, életkörülményeik javítását.

zökkenőmentesen közlekedhetünk
Csákvár - Felcsút - A Kiemelt Társadalmi Igények 
Program keretében felújították a Söréd−Csákvár−
Bicske összekötő út Csákvár−Felcsút szakaszát 11,7 
kilométer hosszan. Az útvonal Fejér megye egyik 
legforgalmasabb szakasza, mely 1978-ban készült 
el, és azóta a burkolatát nem újították fel. A nettó 
1,3 milliárd forint értékű munka kivitelezése 2021. 
augusztus végén kezdődött, a műszaki átadás-átvé-
tel 2022. január közepén történt meg.
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Zsinka András helyettes államtitkár 
közölte: Pintér Sándor belügyminisz-
ter döntése alapján a Belügyminiszté-
rium és a balatonfüredi Szent Benedek 
Középiskola és Kollégium között meg-
állapodás jön létre a közszolgálati tech-
nikusképzés személyi és tárgyi felté-
teleit érintő többlettámogatásért. Ezzel 
az országban a harmadik helyszínen 
itt valósul meg a rendvédelmi szervek 
utánpótlásképzésének legerősebb for-
mája, a kadétrendszerű pályaorientáci-
ós képzés.

– Történelmi pillanat az iskola és a város 
életében a mostani - fogalmazott Kont-
rát Károly. A képviselő aláhúzta, olyan 
világban élünk, ahol a biztonság a 
legfontosabb érték, mely meghatároz-
za napjainkat, életünket. Magyaror-
szág biztonságosnak számít, hiszen a 
rendvédelmi szervek, mások mellett a 
rendőrök, a tűzoltók és a büntetés-vég-
rehajtás, a Terrorelhárítási Központ, az 
Országos Idegenrendészeti Főigazgató-
ság mindent megtesz annak érdekében, 
hogy ez a biztonság megmaradjon.

– Aki Balatonfüreden részt vesz a kadét-
képzésben, igazi hazafias cselekedetet hajt 
végre, és hasznos ismereteket szerez – fo-
galmazott, majd gratulált az iskola 
eredményeihez, illetve az említett kép-
zéshez. 

Hardi Titusz atya, a Pannonhalmi Fő-
apátság oktatási igazgatója egy idézet-
tel azt mondta, válaszd az életet, hogy 

élj te is és utódaid is! Hozzátette, a tör-
vény, amit kap a nép, az megkülönböz-
teti a környező népek káoszától, rende-
zetlenségétől. Sok ország szenved attól, 
hogy nincsen rend és törvény, nem le-
het tudni, mi a jó és a rossz.

– Nemes, Szentírás alapú küldetést kaptok, 
mellyel segítitek a társadalmat az eligazo-
dásban, képviseljétek a rendet és rendezett-
séget! Nagy a küldetésetek, vegyetek részt 
benne, szolgáljátok hazánkat, embertársain-
kat! – fogalmazott.

Komáromi Móric igazgató aláhúzta, 
büszke az iskolára, a diákokra és kol-
légáira. Az elmúlt években a képzéseik 
olyan szintet értek el, hogy a megyében 
elnyerték a legjobb szakács, cukrász, 
pincér beiskolázó címet. Indult nyelvi 
gimnáziumi képzés is, minden napra 
jut egy nyelvvizsga. Idéntől működik 
a sporttechnikum, tovább fejlesztik 
a rendészképzést. Méltatta a mostani 
megállapodást, majd köszönettel szólt 
Kontrát Károly képviselő és Bóka Ist-
ván polgármester támogatásáról. Segít-
ségükkel megújult az elmúlt 10 évben 
a sportcsarnok, a kollégium, az iskolai 
épületek. Ez az út eleje, építsük tovább 
a rendet! – hangoztatta.

Kiderült továbbá, a kadétrendszerű kép-
zés alapvető célja, az általános szakmai 
oktatáson túl, a kötődés, nevelés, a rend-
védelmi szervek hivatásos állománya 
megfelelő utánpótlásának biztosítása.

TO

Kadétképzésről írt alá együttműködési megállapodást Kontrát Károly 
államtitkár, országgyűlési képviselő és Komáromi Móric, a balatonfüredi 
Szent Benedek Középiskola és Kollégium igazgatója az iskola udvarán. 
Az eseményen részt vett mások mellett Zsinka András, a Belügyminisz-
térium személyügyi helyettes államtitkára, Bóka István polgármester, 
Hári Lenke alpolgármester és Vancsura Miklós kapitányságvezető.

Kadétképzés indul Balatonfüreden

Építsük tovább 
a rendet!
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Ovádi Péter örömét fejezte ki, hogy immáron kilencedik alkalom-
mal mondható el, hogy jó ebben a közösségben lenni. Kiemelte, 
hogy a Vámosi Lencse- és Hurkafesztivál bebizonyította, helye van 
a térség fesztiváltérképén. A vámosiak már ismerik a jó rendezvény 
receptjét. Tudják, a sikerhez kell egy jó polgármester, egy jó közös-
ség, jó szervezők és támogatók. Ehhez a fesztiválhoz ez mind adott.

Dr. Horváth Zsolt, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok 
Mozgalmának elindítójaként értékelte a rendezvényt. Rámutatott, 
Nemesvámos az elsők között volt, ahol felismerték ezeket az érté-
keket, ahol létrejött a települési értéktár, majd azt követték az ilyen 
jellegű közösségek, rendezvények. De ezen is túlléptek már: iskolá-
ikban is tesznek azért, hogy a felnövekvő nemzedék megismerje a 
település értékeit és a hungarikumokat.

Sövényházi Balázs arra mutatott rá, hogy a pandémia milyen mó-
don felértékelte a közösség szerepét. Tavaly, a járvány miatt el kellett 
halasztani a találkozót, és most, egy év kihagyás után ezért különö-
sen jó érzés végre együtt lenni, beszélgetni, kapcsolatot teremteni.

A főzőversenyen a Regio Regia szerkesztőségének csapata is részt 
vett, Ötkarikás lencsetáljával, és ha ezúttal nem is került be az első 
három helyezett közé, a csapat tagjai úgy ítélték meg, hogy jól sze-
repeltek, hiszen a kóstoltatásra leadott tíz adag étel szépen fogyott. 
A puding – akarom mondani a lencse – próbája pedig az evés, nem 
igaz? Kell ennél nagyobb elismerés?

A főzőverseny díjátadóját követően Sövényházi Balázs polgármes-
tert a fesztivál értékelésére kértük:

– Várakozáson felül pozitívnak értékelem az idei fesztiválunkat. A vírus 
miatt még volt bennünk egy kis aggodalom, de látva a mosolygós arcokat, 
a sok-sok látogatót, tudni lehetett, hogy a járvány már eltűnt a fejekből, az 
emberek örülnek, hogy találkozhatnak egymással, jól érzik magukat együtt.

– Minden évben igyekszünk változtatni, újítani. Különösen odafigyelünk a 
kritikákra, hiszen ez ad lehetőségét a jobbításra, a fejlődésre. Sokan hiányol-
ták a kóstoltatást, ezért idén bevezettük azt. Már a főzőverseny kiírásakor 
jeleztük a csapatok felé, hogy tíz adag ételt le kell adniuk, amit aztán az 
önkormányzat munkatársai ingyenes kóstolóadagokban kínáltak 
az érdeklődőknek. 

Öröm volt nézni a mosolygó embereket, a forgatagban pónilovagló gyermekeket, a kíváncsi alpakát, ahogy meg-meg-
állt a tömegben egy-egy szimpatikus látogatót mustrálva. Kellemes illatok és ízek, ingyenes kóstoltatás csábította a 
főzősátorba a lencse- és hurkaimádókat, ahol a versenyre nevezett csapatok bográcsokban, kondérokban rotyogtatták 
a megmérettetésre váró művüket. De bőven akadt ízlelni, vagy épp mustrálnivaló a vendéglátó sátorban, vagy akár a 
sportcsarnokban is, ahol 45 kistermelő kínálta magas minőségű portékáit. A színpad – Ovádi Péter miniszteri biztos, 
országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke, Dr. Horváth Zsolt, a fesztivál védnöke, valamint Sövényházi Balázs, 
polgármester köszöntőjét követően gazdag programkínálattal szórakoztatta a nagyérdeműt.

IX. Vámosi Lencse- és hurkafesztivál

Felszabadultan fesztiváloztak 
a nemesvámosiak

A fesztiválmegnyitón Ovádi Péter fővédnök, dr. Horváth Zsolt védnök és Sövényházi Balázs polgármester köszöntötte a vendégeket

F
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A Lencse- és hurkafőzőversenyen 
nevezett csapatok:

Bírnálni nem, de kóstolni még a polgármesternek is szabad

Látványos eleme volt a főzőversenynek a kolbászból, véres és májas hurkából font 
gyönyörűség

A Regio Regia Ötkarikás lencse egytálja saját készítésű kovászos kenyérrel

ÖNKORMÁNYZAT

Brain Defect Motoros Klub Nemesvámos Hurka Szakkör

Tradicionális nemesvámosi hurka

Brain Defect Motoros Klub Nemesvámos Lencse Szakkör

Lencse fánk

Haggyáfőzni

Joghurtos lencsefőzelék hátszínnel halhurka és chips

HOWMET Csavaros Ízei

Aero-Lenteas

Kerekes Völgykapu

Tejes-lencseleves sáfránnyal és étcsokoládéval

Lencse Végre Kapod!

Húsgombócos lencseragu

Nemesvámosi Boregylet

Klasszikus-hagyományos vámosi véres és májas hurka

PANNON Egyetem Csapata

Nagymama lencséje

Polgármesterek Csapata

Zsemlés májashurka, rizses véreshurka

Pulai Juhok

Lencsés lecsó

Regio Regia Csapata

Ötkarikás lencse

Sárkányparipa Lovasudvar

Mustáros lencsés bárány

Savanyó Bandája

Betyárlencse

Sóly Baráti kör

A mi hurkánk

Sóly Község Önkormányzata

Mi jobban csináljuk, mint a polgármester (lencse)

Tusnád csapata

Kontaktlencse furcsahurka

Vesz-Mont 2000 Kft. Csapata

Lencse gazdagon hurka Attila módra

Veszprémi Jeruzsálemhegyi Baráti Kör

Vámosi lencsepörkölt vámosi kolbászchipsszel és 

Lencsés édesburgonya áfonya mártogatóssal

Veszprémi Motoros Egyesület

Káposztás csülkös lencse, ahogy a Pokol Angyalai szeretik

Villany-Ászok

Vöröslencse Dahl Báránnyal



32

ÖNKORMÁNYZAT

– A vírushelyzethez is igyekeztünk alkalmazkodni, a nagy sátrat 
nyitottá, ugyanakkor fűtötté tettük. Külön sátorba került a ven-
déglátás, a sportcsarnokban pedig széthúztuk a termelők számá-

ra biztosított helyeket, sorokat.

– A vásárba a helyieken túl messzebbről is érkeztek kistermelők – a korábbi 
40 helyett 45-öt tudtunk fogadni –, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, mint 
a fesztivál támogatója, javasolt néhányat közülük.

– A belépés a helyieknek, illetve a 14 év alattiaknak díjtalan volt, minden-
ki másnak pedig 500 Ft, ami úgy gondolom egy igazán jelképes összeg az 
egész napos programsorozatért. A színpadi fellépőket úgy válogattuk össze, 
hogy minden korosztály megtalálja az őt érdeklő műsort, a gyerekeknek pe-
dig ugrálóvárat, állatsimogatót biztosítottunk, és idén már három helyen is 
igénybe vehették a mindig népszerű arcfestést.

– A támogatóinkat is köszönet illeti, hiszen nélkülük nem jöhetett volna 
létre ez a remek fesztivál, és bízunk benne, hogy ez a kör jövőre tovább bővül 
majd. A közelmúltban két nagy cég is telephelyet vásárolt Nemesvámoson: 
a német Bock Hungária Kft. irodabútoralkatrész-gyártással, a Knapp Hun-
gary Kft., egy osztrák lager logistik cég pedig már a 21. század logisztikai 
technológiájával érkezett hozzánk. Mindez reményeink szerint előrevetíti 
a település további fejlődését, az új munkahelyek létrejöttét, és persze az új 
fesztiváltámogatókat is.

Cseh Teréz

Helyezések:

Kalló Zoltán Prima-díjas prímás és zenekara

Kocsis Bálint mielőbb bírálta volna a többieket, maga is bemutatta tudományát

A kíváncsi alpaka a gyerekek kedvence volt

45 kistermelő kínálta minőségi portékáit a sportcsarnokban

F

HURKA ételek kategóriában:
I. Brain Defect Motoros Klub Nemesvámos Hurka Szakkör

II. Vesz-Mont 2000 Kft. Csapata

III. Haggyáfőzni

LENCSE ételek kategóriában:
I. Veszprémi Motoros Egyesület

II. Pulai Juhok

III. Sárkányparipa Lovasudvar
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– Hogyan tud ma eredményes lenni egy 
település az infrastruktúra-fejlesztés-
ben?
– Leginkább úgy, hogy megértettük, érde-
mes előre gondolkodnunk, hogy tudjuk, 
mit akarunk. Ehhez mindenekelőtt sok-
sok ötlet kell, aminek persze java részét 
később elvetjük, de így kerülnek felszín-
re a valódi igények. Amikor egy gondolat 
erősen megfogan, azt viszont többé nem 
eresztjük, azonnal megterveztetjük. Ezért 
Baracsnak mindig vannak kész tervei, 
és ha kiírják a megfelelő pályázatot, csak 
ki kell vennünk a fiókból az ahhoz illőt. 
Persze eleinte sokan nem hitték, hogy a 
tervekből valóság lehet, de az élet megmu-
tatta, hogy szabad nagyot álmodni, és az 
álmokat valóra is lehet váltani.
– Majdnem minden intézményünk fel van 
újítva, szinte valamennyi tetején napele-
mek vannak. Eljutottunk odáig, hogy a fej-
lesztési irányunkat a közösségépítés felé 
fordíthassuk. Olyan közösségi színtereket 
szeretnénk létrehozni, amelyek erősítik az 
itt élőkben az összetartozás érzését. Egy 
ilyen merész ötletünk a Vezér Parkunkban 
egy fedett színpad kialakítása nézőtérrel.

– Milyen álmok váltak valóra?
– Amire lehetett pályáztunk, amire nem, 
azt saját erőből, leginkább hitelből oldot-
tuk meg. Ehhez is kellett némi bátorság. A 
legbüszkébbek éppen ezekre a projektek-
re vagyunk. Ezek egyike egy helyi gyűj-
tőút, amit leaszfaltoztunk, illetve az az új 
önkormányzati kiszolgáló épület, amit a 

régi romos helyén létrehoztunk. Sajnos 
erre nincs pályázat, pedig a közfeladatok, 
a település-karbantartás elképzelhetetlen 
korszerű gépek nélkül (erre persze lehet 
is forrásokat szerezni), de ezek állagát is 
meg kell óvni. Az új épület garázst biz-
tosít ezeknek a kisgépeknek és egyúttal a 
közmunkásainknak is 21. századi bázist 
nyújtva, öltözővel, illemhellyel felszerelve.
– Éppen most van folyamatban a Kossuth 
Lajos utcánk felújítása, szintén hitelből. Ez 
a településközpontunk üzletsori része, így 
ez a beruházás mindannyiunk örömére 
megoldja itt a csapadékvíz-elvezetést, a 
parkolók kialakítását és a járdaépítést. 

– Mit sikerült pályázatok segítségével 
megoldani?
– A legnagyobb beruházásunkat most fe-
jeztük be, már szervezzük az ünnepélyes 
átadót. 318 millió forint támogatást nyer-
tünk egy két csoportszobás bölcsőde épí-
tésére, és annak teljes eszközbeszerzésére, 
mind a beltérre, mind az udvarra vonatko-
zóan.
– Már a tervezéskor ide képzeltük az új vé-
dőnői rendelőt, most – igaz ez szintén saját 
erőből –, ez is elkészült. Ezen túlmenően a 
védőnői szolgálatainkat – két körzetünk is 
van – egy eszközbeszerzési pályázattal is 
segíteni tudtuk.
– 30 millió forintot, a maximum támoga-
tást nyertük el a II. számú orvosi rendelőnk 
felújítási munkálataira, ám a negyedszeri 
beadásig az árak megsokszorozódtak, így 
további 27 milliót önerőből kell hozzáten-

nünk. Március 1-jével megkezdődtek a 
munkálatok.
– Valamennyi eddig említett fejlesztés a 
Magyar Falu Program keretében zajlik, 
de más irányba is sikeresek voltunk. A 
Vidékfejlesztési Pályázaton – ez a munka 
vélhetően nyáron indulhat el –, 265 millió 
forintot nyertünk a Baracs-Nagyvenyim 
közötti önkormányzati út felújítására. 
Amiért közel 12 éve lobbyzzunk, végre 
megvalósulhat.
– Ugyancsak ebben a programban nyer-
tünk 116 ezer eurót egy 15 hektárnyi gaz-
dasági erdő telepítésére. Ennek nagy része 
akác lesz, és megújuló energiaforrásként 
szolgál majd. Ez az első környezetvédel-
mi beruházásunk, jelentős előrelép lesz, 
hiszen eddig mindössze 2 hektárnyi ön-
kormányzati tulajdonú erdővel rendelkez-
tünk. A fák által körülzárt belső téren , egy 
közösségi teret szeretnénk majd kialakíta-
ni, ahol a gyerekeket táboroztathatjuk, il-
letve ahová állatokat is telepíthetünk.
– Két nagy megoldásra váró feladat áll 
még előttünk – a Duna-parti zártkerti öve-
zetünkben sokan életvitelszerűen élnek 
már. A gáz, a villany, az aszfaltos utak már 
adottak, szeretnénk az ivóvízellátást, és a 
szennyvízelvezetést is megoldani.
– Az M8-as autópályaépítés kapcsán be-
kötőutat ajánlottak számunkra, ami átme-
nő faluvá tenné nyugodt településünket. 
Megosztott a testület, így a lakosság vé-
leményét kell megismernünk a megfelelő 
döntés meghozatalához. 

Cseh Teréz

Okosan átgondolt stratégia mentén haladtak a baracsiak az elmúlt évek során. A fejlesztéseket a világjárvány sem 
akasztotta meg, így mára a Duna-parti település stabil infrastruktúrával rendelkezik. Az intézményeik megújultak, szá-
mos utca, a központi üzletsor megszépült, a hangsúly így már a közösségépítésen van. Olyan közösségformáló találkozó 
helyekben gondolkodnak, ahol az itt élők találkozhatnak, beszélgethetnek - tudtuk meg Várai Róbert polgármestertől.

A baracsiak amit megterveznek, meg is építik

Már a közösségépítés 
a fő cél Baracson

ÖNKORMÁNYZAT
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A fejlesztések nem álltak meg,  
a gazdálkodás kiegyensúlyozott 

maradt
– Bár a pandémia nem könnyítette meg 
az életünket, a fejlesztéseinket szerencsé-
re tovább tudtuk folytatni. Leginkább a 
vendéglátó szektor korlátozott működése 
okozott nehézségeket, mert emiatt mind a 
vállalkozók árbevétele, mind pedig az ön-
kormányzat adóbevételei csökkentek. A 
szállodaiparban, vendéglátásban működő 
helyi vállalkozások a kialakult helyzet el-
lenére igyekeztek megtartani a kollégáikat, 
így városunkban a munkanélküliek száma 
jelentősen nem emelkedett, ami most az új-
raindulást is megkönnyíti.

– Sümegen immáron 20-25 éve egyre jobban 
erősödik az idegenforgalom, melynek gerin-
cét a maga évi 80 ezer vendégéjszakájával a 
négycsillagos Hotel Kapitány adja, igazán 
büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen vo-
lumenű és minőségű turisztikai célponttal 
rendelkezünk.

– A világjárvány természetesen az önkor-
mányzat költségvetésére is hatással volt. A 
súlyos helyzet megkövetelte a fegyelmezett 

gazdálkodást mind a kormányzattól, mind 
az önkormányzatoktól. Érthető módon meg 
kellett osztani a védekezés terheit, ugyanak-
kor a központi elvonásokat korrekt módon 
kompenzálta az állam azzal, hogy megnö-
velte a szociális intézmények, óvodák fenn-
tartását szolgáló hozzájárulást, mindamel-
lett, hogy az általános iskola, a gimnázium 
már évek óta eleve állami fenntartásban mű-
ködik. Mindezeknek köszönhetően a nehéz-
ségek ellenére sikerült a gazdálkodásunkat 
egyensúlyban tartanunk.

A pályázati dömping meghozta 
az eredményeket

– 2014 őszétől vagyok a város polgármeste-
re. Már a kampányidőszakban a felszínre 
kerültek azok az igények, amelyekre aztán 
ráépíthettük Sümeg közép- és hosszú távú 
fejlesztési terveit. Az a kis csapat, akikkel a 
választásokra készültem, ma is mellettem 
áll, és valamennyien rengeteget dolgoztunk 
azért, hogy a megfogalmazott terveket va-
lóra is válthassuk. Mert abban korábban is 
mindenki egyetértett, hogy Sümeg fantasz-
tikus adottságokkal rendelkezik, kitűnő a 

fekvése, számtalan egyedülálló turisztikai 
attrakcióval rendelkezik, ám a vállalkozói 
kezdeményezéseken kívül, önkormányzati 
oldalon nem igazán voltak nagy előrelépé-
sek. Míg a vár épült, szépült – köszönhetően 
a sümegi várkapitánynak – , addig a belváros 
30-40 éve változatlan maradt. Nem volt meg-
oldva a vízelvezetés, nyitott árkok díszeleg-
tek az utcákon, melyek lehetetlenné tették a 
parkolók kialakítását. Sümeg inkább hason-
lított egy poros, falusias hangulatú kisváros-
ra, mint egy idegenforgalmi központra. Ezen 
szerettünk volna változtatni a helyi vállalko-
zásokkal összefogva, és felismerve azt, hogy 
az önkormányzatnak nem az a dolga, hogy 
vállalkozzon, hanem az, hogy vállalkozóba-
rát környezetet hozzon létre.

– Azért, hogy a kitűzött célokat valóra tud-
juk váltani, már a ciklus kezdetén létrehoz-
tunk egy pályázati csoportot – korábban 
egyetlen kolléga foglalkozott ezzel a terü-
lettel –, és pályázatok egész sorát nyújtottuk 
be. A közel 20-ból 13-at meg is nyertünk. 
Csak a Területi Operatív Programok kereté-
ben 3,2 milliárd forint fejlesztési támogatást 
nyertünk. Ahhoz képest, hogy Sümeg egy 
6000 fős kisváros, ez jelentős eredménynek 
számít. Ilyen volumenű támogatás még soha 

Az elmúlt két esztendőben az egészségügyi vészhelyzet és az annak elhárítására hozott intézkedések különösen ne-
héz helyzetbe hozták az önkormányzatokat, de leginkább az idegenforgalomban érintetteket sújtotta. Sümeg azonban 
mintha kivételnek számítana, hiszen a nehézségek ellenére a kisváros az elmúlt évek során több ponton is látványosan 
megszépült, új turisztikai attrakciók jöttek létre, és a vendéglátók, szállásadók, a programokért felelős szakemberek 
felkészülten várják az ide látogatókat. Mindezekről Végh László polgármester mesélt lapunknak.

Számos új turisztikai attrakcióval várják a látogatókat

Látványosan fejlődött Sümeg 
a közelmúltban

Sümeg város polgármestere, Végh László
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sem érkezett ebbe a térségbe. A 2010-2014-es 
ciklusban egyetlen nagy nyertes pályázatot le-
hetett kiemelni, ami a Sümeg és térsége szenny-
vízhálózatának megújítását célozta, és összesen 
1,7 milliárd forinttal támogatta azt.

Látványos a fejlődés Sümeg  
több pontján

– Tényleg rengeteg fejlesztés történt. Főleg 
azoknak tűnhet fel, akik 3-4 évvel ezelőtt, vagy 
még régebben jártak nálunk. A korábban em-
lített problémákat orvosoltuk: a belváros leg-
forgalmasabb kereszteződésében körforgalmat 
építettünk, megoldottuk a csapadékvíz-elveze-
tést, lefedtük az árkokat, és parkolókat építet-
tünk a Hévíz felé vezető Petőfi illetve az Árpád 
utcában. Ez már önmagában is átalakította a vá-
ros közlekedését, de ezen felül is sok más utcát 
is – egyéb forrásokat, és saját erőt felhasználva –  
hasonló módon rendbe tettünk. Ezek egyike 
például a Kompanik Zsófia utca, amit a helyiek 
csak Kórház utcának hívnak. A teljes egészség-
ügyi ellátásunkat ide koncentráltuk. A szakren-
delők, a háziorvosi rendelők, az orvosi ügyelet 
és a mentőállomás is itt kapott helyet, háttérben 
a kórházzal, valamint a megyei kórházhoz tar-
tozó pszichiátriával.

– A szívemhez leginkább közel álló stratégiai 
fejlesztésünk a Pannon Park, ahol felépült a tan-
uszoda, már készen áll a kézilabda csarnok, ott 
vannak a sportpályáink – tehát minden adott, 
hogy létrejöjjön itt egy szabadidős, rekreációs 
központ. Van itt egy park, most már felszerelve 
kültéri fitness gépekkel, gyerekjátékokkal, egy 
rekortán borítású futópályával, kutyafuttatóval 
és kutyakiképző, agility pályával.

– A 3,2 milliárd forintnyi TOP-os pályázaton túl 
számos állami beruházás is zajlott városunk-
ban, mint például az előbb említett tanuszoda, 
és a kézilabda csarnok. De Sümeg egyedülálló 
módon egyszerre vehetett részt a Nemzeti Kas-
tély és a Nemzeti Vár Programban is, melyek 
keretében tavaly októberben átadták a megújult 
Püspöki Palotát, és folyamatban van a várberu-
házás is. A Püspöki Palotától sokat várunk, azt 
reméljük, hogy felpezsdíti a belvárosi életet, 
hogy a turisták, akiket megállít a vár csodála-
tos látványa, végre ide a városközpontba is be-
jönnek. Ugyanakkor az új turisztikai attrakció 
a szállodák vendégeinek is programlehetőséget 
kínál.

Nem csak az infrastruktúra  
fejlődött

– Különösen büszke vagyok arra, hogy az okta-
tás terén is sikerült előbbre lépnünk. Sümegen 
a 70-es években még volt szakmunkásképzés, 
ami aztán a 80-as években – a helyiek nagy bá-
natára – megszűnt. Most ezt a hiányt 
sikerült pótolnunk. A Pápai Szakkép-

A sümegi vár látványa csábító a turisták számára, de a belváros is egyre több attrakciót kínál

A Ramassetter Látogatóközpont Sümeg központjában a város híres polgármesterének, mecénásának állít emléket 
szülőházábanF

A megújult Püspöki Palota teljes pompájában várja a látogatókat
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zési Centrummal együttműködve 
asztalos és bolti eladó képzést in-
dítottunk. Egy régóta üresen álló 

szép épületünkben, a körforgalomnál lévő 
Kossuth Lajos utca 2-ben kapott helyet az 
intézmény.

– Fontosnak tartom azt is, hogy lépéseket 
tettünk annak irányába, hogy ne csak be-
széljünk arról, hogy az idegenforgalom a 
város kitörési pontja, hanem valódi áttö-
réseket érjünk el ezen a területen. Ennek 
egyik módját a minőségi fesztiválok kínál-
ják. Éppen ezért megújítottuk a nagy múltú, 
húsz éve július utolsó hétvégéjén megtartott 
Jakab Napunkat. Az eddig inkább falunap-
ra emlékeztető rendezvényt egy 2-3 napos 
fesztivállá bővítettük. Emellé – a javasla-
tomra – életre hívtunk egy nagyszabású 
szezonnyitót is, a Gesztenyevirág Fesztivált. 
Sümeg méltán büszke a több mint 100 esz-
tendős gesztenyefáira, és valóban a világnak 
ez az egyik legcsodálatosabb városa minden 
májusban, amikor ezek a varázslatos fák 
virágba borulnak. A fesztivál 2015 óta fan-
tasztikus fejlődésen ment át, ma már ilyen 
alkalmakkor 4-5000 fős tömeg ünnepel a vá-
ros utcáin – persze az elmúlt két pandémiás 
év sajnos nem erről szólt –, ahol mindenki 
élvezi a koncerteket, a színes programokat, a 
vásári forgatagot.

– Ha pedig már a vásári forgatagról beszé-
lünk, meg kell említenem a gyönyörű kö-
zépkori piacunkat is, amit ugyancsak egy 
pályázatnak köszönhetően tudtunk megépí-
teni a Tarisznya Várnál, az Udvarbíró téren, 
a vár tövében, ahol egykoron, az 1500-as 
években a város vámkapuja állt. Már adott 
az infrastruktúra, most szeretnénk ezt a 
turisztikai szezonban – májustól szeptem-

berig – élettel megtölteni. Keressük azokat 
az árusokat, kistermelőket – egyelőre bérleti 
díjat sem szeretnénk kérni –, akik szívesen 
kínálnák itt, a szépen kiépítet árusítóhelye-
ken a minőségi portékáikat. Igazi zsibvá-
sárt tervezünk ide, ahol az árusok mellett a 
kis színpaddal és nézőtérrel minden adott 
a különféle vásári attrakciókhoz. A piac és 
a vásári látványosság erősítené egymást, 
meggyőződésem, hogy együtt szárnyalhat-
na mindkettő.

A földtani turizmus is egyfajta 
kitörési pont lehet

– Eredetileg geofizikusként végeztem, úgy-
hogy egyrészt szakmai rálátásom, másrészt 
kötődésem is van ehhez a területhez. Sümeg 
fantasztikus hely ebből a szempontból is. 
A Földtani Intézet épített itt ki, a Mogyo-
rósdombon egy földtani bázist, ahol aztán 
egyetemi hallgatók egész sora – beleértve 
jómagam is – járt terepgyakorlaton. Az ál-
lami tulajdonban lévő terület egy idő után 
viharvertté, elhagyatottá vált, ezért kezde-
ményeztem, hogy legalább a vagyonkezelői 
jogokat megkaphassuk. Ezt két év utánjárás-
sal el is értük. Most egy kemping működik 
ezen a területen, ahová immáron negyedik 
éve jönnek a bakancsos turisták, az olcsóbb 
szállást keresők. Az ott lévő kis négysze-
mélyes faházakban fűtés sajnos nincs, így 
a szezon májustól szeptemberig tart. Ezen a 
területen olyan földtani kutatóárkok, feltárá-
sok vannak, amiket ugyan egy átlagember 
talán kevésbé tud értékelni, de a téma iránt 
érdeklődők számára viszont sokat adhat, 
igazi élményt nyújt.

– Mindezt különös kuriózumként fejeli meg 

az a gyűjtemény, amit Kocsis Lajos, egyko-
ri kőbányász szedett össze a munkája során 
erről a területről. Az így létrejött fosszília-
gyűjtemény központi eleme egy krétakori 
teknőc, ami Sümeg nevét viseli. Átnézettük 
egy geológus szakemberrel, és a válogatást 
követően egy kis tárlatot hoztunk létre, ami-
nek egy újonnan épült kis látogató központ 
adott helyet, amit szintén egy pályázatból 
finanszíroztunk. Ezt is szeretnénk az idei 
szezonban beindítani.

A vallási turizmusban még  
rengeteg a tartalék

– Kihasználatlan lehetőségeink tárháza a 
vallási turizmus, amihez jó alapokkal ren-
delkezik városunk. Az első csoda Sümegen 
1699-re datálódik, azóta búcsújáró hely. Erre 
egy egész turisztikai szakágat fel lehetne 
építeni. Ennek első lépcsőjeként sikerült 
azt elérnem, hogy 2019 – az első csoda 320. 
évfordulója – hivatalos emlékév legyen. A 
Csíksomlyói vonathoz hasonló feldíszített 
szerelvény hozta a búcsújárókat Budapest-
ről Sümegre. A folytatáson kellene tovább 
dolgoznunk, amihez elengedhetetlen a Fe-
rencesekkel való együttműködés, együtt-
gondolkodás. Sajnos egyelőre csupán a 
szeptemberi Mária napi búcsúnk van, pedig 
éppen Sümeg adta annak idején az ötletet a 
Mária út kiépítéséhez, és természetesen át is 
halad rajtunk, de a hatása egyelőre turisz-
tikai szempontból elhanyagolható. Többek 
között ezen is szeretnénk változtatni, Süme-
get valódi búcsújáró hellyé kívánjuk tenni, 
de ehhez bizony jó ötletek és rengeteg mun-
ka, további sikeres pályázatok szükségesek.

Cseh Teréz

Sümeg őskori kovakőbányájában több száz állatcsont 
maradványra leltek a régészek

F

A sümegi ősteknős páncéllenyomatának gipszmásolata is megtekinthető a mogyorósdombi látogatóközpontban
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Visszakaphatja megyei rangját Esztergom

Régi álma valósulhat meg az esztergomiaknak. Már a parlament előtt az a törvény-
javaslat, mely szerint Szent István születésének és koronázásának helyszíne, Eszter-
gom, újra megkaphatja 1950-ben elveszített megyei jogú városi címét.
A törvényjavaslat indoklásában olvasható, hogy Esztergom megyeszékhelyi státu-
szát még a trianoni békediktátum után is meg tudta őrizni. A város volt a középkori 
magyar állam egyik legelső hatalmi központja, és a mai napig a legfontosabb hazai 
római katolikus egyházi méltóság, a magyarországi érsek történelmi székhelye. Esz-
tergom az elmúlt 30 év során korábban nem tapasztalt fejlődésen ment át, aminek 
eredményeként több tízezer fős földrajzi egység társadalmi – kulturális – gazdasági 
központja lett.

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

Oroszlány 
 
Az oroszlány - majkpusztai kamalduli re-
meteség felújítása, a díszkert rekonstruk-
ciója, a kastély kiállításainak létrehozása, 
valamint a kiszolgáló épületek felépítése 
összesen 3,2 milliárd forintból valósult 
meg.

Cikkünk a 44. oldalon

Balaton Régió
Három balatoni szakképzési centrum 
összefogásával egyedülálló felnőttkép-
zést hirdetnek Siófokon, Veszprémben és 
Keszthelyen. Szakács, szállodai service 
master és cukrász szakmában indulnak 
tanfolyamok, melyeken a legkiválóbb 
magyar szakemberektől leshetjük el a 
magas szintű szakmai fortélyokat.

Cikkünk az 47. oldalon

„Remélem, hogy egy idő után a helyiek közül felfigyel valaki arra, hogy az asztalitenisz jó lehetőség a gár-
donyi sportélet sokoldalúbbá tételére. Talán akad majd egy jó „tündér”, aki támogatja a csapatot annyival, 
hogy bejutva a Csuka csarnokba akár 40 gyerekkel foglalkozhassak.”

leinemann Gellért
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– Hány filmet neveztek a fesztiválra?
– Idén 16 országból összesen 186 alkotást ne-
veztek be. Az első fesztivált a járványhelyzet 
miatt még online tartottuk meg, de ezúttal 
már lehetőség volt a magyar alkotók, szak-
emberek meghívására. A PIHFF vendégül 
látta a Színházi és Filmintézet hallgatóit és 
tanárait is; a délután látott filmeket a hallga-
tók másnap megbeszélték oktatóikkal.

–  Honnan jött az ötlet, és miért pont a tör-
ténelmi filmekről szólt ez a négy nap?
– Az elmúlt tíz évben számos nemzetközi 
filmfesztiválon volt alkalmam megfigyelni 
filmrendezőként, zsűritagként, esetenként a 
zsűri elnökeként. Tapasztalatokat gyűjtöttem 
Indiától Alaszkáig, és ezek alapján azt láttam, 
hogy érdemes itthon, Magyarországon is új 
nemzetközi filmfesztivált szervezni. Törté-
nelminek nevezhető utolsó alkotásom, mely 
számos díjat nyert nagy örömömre különbö-
ző fesztiválokon. Észrevettem, hogy csak ke-
vés ilyen témájú fesztivál van. A filmeseket 
azonban érdekli a történelem, annak korsza-
kai, izgalmas események – a közönség pedig 

örömmel fogadja őket. Magyarországon is 
csak kevés történelmi filmet forgatnak, talán 
ez a fesztivál a magyar filmeseket is inspi-
rálja. Minél keletebbre megyünk Magyar-
országtól, annál jobban érdekli a filmeseket 
nemzetük története, vagy a világ története. 
Bulgáriában, Lengyelországban, Indiában, 
Japánban és sok más országban még a kul-
turális kormányzat is támogatja ezt a témát.

– Történelmi filmeken általában a korabeli 
filmeket értjük, sok akcióval és romantiká-
val…
– Igen ám, de a fesztiválunk kiírásában is 
látszik, hogy ennél többre törekszünk. Meg-
hirdettük például a „Kísérleti” kategóriát, 
vagyis olyan művészfilmeket is vártunk, 
amelyek nem feltétlenül illeszkednek abba 
a képbe, amelyet a történelmi filmekről álta-
lában gondolunk. Vagy rövidfilmeket. Csak 
nagyon kevés ilyen jellegű kisfilm van, leg-
alábbis nem láthatók. Kiemelten értékeljük 
a filmtudományban részt vevőket, egyete-
mistákat, művészeti hallgatókat, hogy meg-
szólítsuk a fiatal generációt is. Mindezen 

erőfeszítések alapján észrevehető, hogy első-
sorban modern filmekre számítottunk. Olya-
nokat, amelyek nemcsak egy-egy történelmi 
korszakot, eseményt ábrázolnak, hanem 
mondanivalójuk, üzenetük is van a kortárs 
közönség számára.

– Miért pont Pápát választottátok a feszti-
vál helyszínéül Magyarországon?
- Eddigi pályafutásom során azt vettem ész-
re, hogy amikor egy relatíve kisebb települé-
sen rendezett fesztiválon részt vettem, akkor 
a meghívott filmesek sokkal több időt töltöt-
tek egymással, és sokkal több életfontossá-
gú kapcsolat született. Pápa Magyarország 
egyik legszebb barokk városa, melyre tör-
ténelmi hangulata miatt is esett a választás. 
Ráadásul minden nagyon közel van – a Fő 
utcán végigsétálhatunk az Esterházy-kasté-
lyig, ahol az esti bulik is helyet kapnak. A 
szállodák is nagyon közel vannak egymás-
hoz. Bérelünk egy kávézót, egyfajta társal-
gót, találkozóhelyet. Vagyis a filmesek négy 
napig foglalhatják el a várost.

Spanyol alkotás nyerte a legjobb film díját a február 27-én véget ért II. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztiválon 
(PIHFF), melynek fődíját Magdolna című filmjéért Buvári Tamás vehette át. Pozsgai Zsolt fesztiváligazgatóval beszélget-
tünk.

II. Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztivál

Idén már élőben élvezhettük 
a filmeket

A fesztivál fődíjasa: Buvári Tamás A zsűri
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– Mit kell tudni a trófeáról?
– Pápán született Andrew László (1926-2011),  
a világhírű operatőr, aki Amerikában szá-
mos, már klasszikusnak számító film elké-
szítésében vett részt. A fesztivált az ő emlé-
kének ajánljuk, a trófea egy olyan kis bronz 
szobrocska, amelyen fényképezőgéppel lát-
ható.

– A hivatalos programon kívül volt más 
rendezvény is?
– Ami igazán fontos: a fesztivál nem a vetíté-
sekkel és a díjkiosztással fejeződött be. Hét-
főn lehetőséget adtunk a filmeseknek, hogy 
magyar filmforgalmazó szakemberekkel 
tárgyaljanak. A mozi és televíziós terjesztés 
üzletéről. Szeretnénk, ha az itt bemutatott 
filmeket a magyar mozik és televíziós csa-
tornák elvinnék további vetítésekre. De je-
len volt a Magyar Filmintézet koprodukciós 
munkatársa is, akivel koprodukciós tervek-
ről lehetett értekezni.

– Milyen lehetősége volt a vendégeknek 
Magyarország megismerésére?
– A programokat úgy alakítottuk ki, hogy 
maradjon egy kis idő a kirándulásokra. A 
közeli Balaton-felvidék gyönyörű tájjal ren-
delkezik. De közel van Győr, Európa egyik 
legszebb barokk városa is. Sőt, ha valaki sze-
retne néhány napot tovább eltölteni, pihen-
ni, jobban megismerni a környéket, jelentős 
szállodai kedvezményt tudtunk biztosítani.

– Lesz folytatás?
– Terveink szerint 2003. áprilisában kerülhet 
sor a harmadik történelmi filmfesztiválra 
Pápán.

vk.

A fesztivál díjAzottjAi:
Andrew LászLó díj:  Buvári Tamás – Magdaléna (magyar)
Legjobb fiLm:  The islands of lies (spanyol) Rendező: Paula Cons
Legjobb rendező:  Gleb Panfilov – 100 perc (orosz)
Legjobb operatőr:  Tóth Zsolt – Magdaléna (magyar)
Legjobb kisjátékfiLm:  The man is going (orosz) 
 Rendező: Svetlana Nyikolajenko
Legjobb dokumentumfiLm:  Waters of Babylon (török) 
 Rendező: Berfi Dicle Ögüt
Legjobb rövid dokumentumfiLm:  The nectarts of faith (india)
  Rendező: Himanshu Joshi
Legjobb kísérLeti fiLm:  She moved the praire (USA) 
  Rendező: Cheyla Clawson Chandler
Legjobb Animációs fiLm:  Where the winds die (iráni)
  Rendező: Petzman Alipour
Legjobb forgAtókönyv:  100 perc (orosz)
Legjobb fiLmzene:  Szirtes Edina Mókus – Magdaléna (magyar)
Legjobb színésznő:  Nerea Barros – The island of lies (spanyol)
Legjobb színész:  Filip Jankoszkij – 100 perc (orosz)
zsűri küLöndíja:  The white line (namíbiai) Rendező: Desiree Kahipoko

társadaLmi zsűri díja:  Tükörkép (magyar) Rendező: Králl Kevin

PáPA város díjA:  A gyermekfaló (magyar) 

 Rendező: Elekes Gergő, Gallai József

A cikk szerzője Pozsgai Zsolt fesztiváligazgatóval
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A Ciszterci Szent István Gimnázium tor-
nacsarnokkal, étkezővel, új díszteremmel 
és 12 tanteremmel bővül. A 2017-ben indult 
beruházás megvalósításához 2,7 milliárd 
forintos támogatást kapott a Ciszterci Rend 
a kormánytól. Így elindulhatott a fejlesztés 
első üteme, melyben megépült a tornacsar-
nok, egy nagyobb ebédlőtér és a díszterem. 
A második ütemre, melynek keretében 12 
tantermet alakítanak ki, 1,67 milliárd fo-
rintot biztosított az állam. A tornacsarnok 
legmagasabb pontját elérték a kivitelezők, 
így - egy XIII. század óta élő szokás szerint 
- bokrétaünnepet rendeztek a szerkezetkész 
tornacsarnokban.

Bérczi László Bernát ciszterci szerzetes, 
zirci apát ünnepi beszédében szólt arról, 
hogy nemcsak az az öröm, hogy áll ez a 
tornacsarnok, amelyhez 2017-ben kaptak ál-
lami támogatást, hanem hogy még tovább 
tudtak menni azzal, hogy a projekt második 
ütemére, a 12 tanterem és egy nagy egysé-
ges tanári kialakítására 2021-ben megkap-
ták a kiegészítő támogatást.

– Az egész kivitelezés, bővítés – mondta - annak 
az oktatási és pedagógiai munkának mintegy kül-
ső megkoronázása, amely a gimnázium életében 
évek óta zajlik. Oktatni megfelelő térben lehet, a 
mindennapi testnevelést csak a megfelelő létesít-
ményben lehet végrehajtani. Ezért nagy öröm, 
hogy eljutottunk idáig.

– Az összefogás ünnepe ez a mai nap – fogal-
mazott Soltész Miklós -, amelyben benne 
van a ciszterci rend törekvése, a város és az or-
szággyűlési képviselő támogató jelenléte, hogy 
a gimnázium diákjai és pedagógusai megfelelő 
körülmények között dolgozhassanak. Az összefo-
gás részesei a kivitelezésben résztvevő tervezők, 
szakemberek, mesterek, akiket köszönet illet, 
hogy minden időjárási körülmények között dol-
goznak az épületen.

Az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 
felelős államtitkár kiemelte, az elmúlt har-
minc év legnagyobb mértékű köznevelési 
beruházásai, állami iskolafejlesztési beru-
házásai zajlanak most: 940 helyszínen több 
mint 350 milliárd forintból. 2013 óta több 
mint 1100 tornaszoba, közel 600 tornate-
rem és 23 tanuszoda épült. Most is százas 
nagyságrendben zajlanak az építkezések, 
tornaterem- és tanuszoda-fejlesztések az 
országban.

– Az iskola egykori diákjaként és tanáraként 
hatalmas öröm látni, ahogy az alma mater fej-
lődik, bővül - hangsúlyozta Vargha Tamás. 
Székesfehérvár országgyűlési képviselője 
köszönetet mondott a közel 4,5 milliárd fo-
rintos támogatásért a kormánynak, a mun-
káért a kivitelezésben résztvevőknek és az 
együttműködésért az iskola diákjainak, ta-
nárainak.

A ciszterci közösség és a város több évtize-
des álma vált valóra ezzel a beruházással, 
emelte ki dr. Cser-Palkovics András pol-
gármester:

– A tornaterem, a közösségi tér, a tantermek 
mind-mind az idejáró fehérvári és a város kör-
nyékéről érkező diákokat szolgálja majd a követ-
kező évtizedekben. Ez egy nagyon jó iskola volt a 
múltban, nagyon jó iskola most, és minden adott 
lesz ahhoz, hogy így legyen ez a jövőben is.

Knáb József, a Merkbau Kft. vállalkozá-
si igazgatója elmondta, az építkezés során 
mintegy 7000 m³ földet mozgattak meg, 
1500 m² falat húztak fel, és beépítettek 500 
tonna betonacél, valamint 4000 m³ betont. 
Az adatok ismertetését követően az igazga-
tó a mikrofonhoz hívta az építkezésen leg-
több időt eltöltött kollégáját.

Az építők hagyományához hűen Kovács 
Dániel elmondta a bokrétaavató verset, 
majd mindenki egészségére ürítette poha-
rát, amit - szintén a szokásoknak megfe-
lelően - a padlóhoz vágva összetört. A ha-
gyomány azt tartja, hogy minél több részre 
törik a pohár, annál nagyobb szerencse kí-
séri a munkálatok befejezését, mely az első 
ütem esetében szeptemberre, a második 
esetében decemberre várható.

okkfehervar.hu

Bokrétaünnepet rendeztek a Ciszterci Szent István Gimnázium új tornacsarnokában. Az épület szerkezetkész állapotban 
van. A két ütemben zajló nagyszabású fejlesztésnek köszönhetően tornacsarnokkal, közösségi terekkel és tantermekkel 
bővül az iskola. A beruházás vége szeptemberre, illetve decemberre várható.

Bokrétaünnep a Ciszterci Szent István Gimnáziumban

Elérték a legmagasabb pontot
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Bokréta leng a Ciszterci Szent István Gimnázium 
legmagasabb pontján

Dr. Cser-Palkovics András polgármester méltatta 
az iskola múltját

Kovács Dániel a hagyományoknak megfelelően összetörte poharát



A hAngulAtos dékány-pihenő
Gárdony-Agárd - A Gárdonyi Sétány egyik kis 
kereszteződésében az Agárdi Lokálpatrióták Tár-
sasága faragott padja várja a megfáradtakat: 

„Jóbarátok a vízparti fűzfák, szívemhez nőtt a táj” 
– idézi a véset a Velencei-tó szerelmese, Dékány 
András (1903-1967) ifjúsági író vallomását. Az 
1930-as évektől az Árpád fejedelem utca 85-ben 
lévő kis nyaraló az író családján kívül számos mű-
vészbarátot idevonzott: Jávor Pál, Bessenyei Fe-
renc színművészeket, Farkas Ferenc zeneszerzőt.

elhunyt dr. gaál zoltán
Veszprém – Elhunyt a Pannon Egyetem korábbi 
rektora, dr. Gaál Zoltán professzor. Közel öt évti-
zedes szakmai pályafutása során mindig a magyar 
felsőoktatás, az Egyetem, a munkatársak, a hallga-
tók fejlesztését tartotta legfontosabb feladatának. 

Igazi építő dékánként és rektorként olyan mara-
dandót alkotott, amely hosszú időre megalapozta 
az Egyetem sikeres működését.

már látogAthAtó A bory-vár
Székesfehérvár – A megszokottnál korábban, már 
látogatható idén a Bory-vár. Az Öreghegy ékkövé-
nek számító épületcsoportot hétvégén 9 és 16 óra 
között, hétköznap pedig 9 és 15 óra között látogat-
hatja a közönség.  A Máriavölgy utca 54. szám alatt 
található várat Bory Jenő 1923-tól 1959-ig építette, 
bővítette, emléket állítva ezzel a hitvesi szeretetnek 
és művészi álmainak. Az épületcsoport máig fontos 
kapocs a családtagok között, hiszen jelenleg is Bory 
Jenő leszármazottai működtetik az általuk létreho-
zott alapítványon keresztül.
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A klub februári vendégei Szabó Bakos 
Györgyné, belvárosi önkormányzati 
képviselő és Horváth Zoltán alezredes, 
kapitányságvezető-helyettes voltak. 
Szóba kerültek a parkolási gondok, a 
hétvégi szórakozás utáni ostromálla-
potok.

Legnagyobb probléma, hogy több vál-
lalkozó az áruszállítás időtartama he-
lyett egész nap bent parkol behajtási 
(csak az áruszállítás idejére bent tar-
tózkodás!) engedélyével az egyébként 
is szűk, kevés parkolóhellyel bíró kis 
utcában. Újkeletű szabálysértés az étel-
szállítók, futárok „Nem parkolok, csak 
ebédet szállítok” - sajnos szintén több 
órára szóló - trükkös üzenete.

A mindössze 6 fős közterület-felügyelő 
csoport a képviselő asszony tájékozta-
tása szerint csak januárban 122, enge-
dély nélküli behajtást rögzített, és 24 
esetben szabott ki helyszíni bírságot. 
Az egyesület - megköszönve az eddigi 
intézkedéseiket -, erre a két jelenségre 
fokozott odafigyelést kért.  

Horváth Zoltán r.alezredes szintén be-
szélt a létszám gondokról, de egyetér-
tett azzal, hogy fontos ellenőrzési terü-

letük maradjon a kiskorúak védelme. 
Próbavásárlásokat végeznek a 18 éven 
aluliak dohány-és alkoholárukkal ki-
szolgálása miatt, s igyekeznek a hétvégi 
időszakra is időzíteni a belvárosi járőrö-
zéseket. Egy-egy péntek-szombati buli 
után tényleg érdemes lenne megnézni, 
milyen áldatlan állapotok vannak (el-
dobált üvegek, vizelet, ürülék, hánya-
dék, papír szemét)!

Szó esett még a belvárosi 
épületfelújítások pályázati lehetőségei-
ről, a Fő utca felújításakor megígért, ám 
elmaradt vízvezeték-rendszer felújí-
tásáról/cseréjéről, a fiatalok tartalmas 
szabadidő eltöltését támogató progra-
mok megvalósításáról. A találkozónak 
Fehérvár országos elismertségű étter-
me, a megváltozott munkaképességű 
fiatalokat foglalkoztató Hatpöttyös 
adott helyet.

 Jó hír, hogy az összejövetel után több 
városgondnoksági-rendőrségi közúti 
ellenőrzésre került sor a városrészben: 
figyelmeztették, illetve megbüntették a 
szabályszegőket.

Dr. Göde Andrea 

A 2018 óta működő székesfehérvári Belvárosi Lokálpatrióta Klub -  
Hermannné Nagy Veronika vezetésével – évek óta szószólója a történel-
mi Belváros gondjainak, illetve támogatója a jó kezdeményezéseknek. 

A civil szervezet a jogszabályok betartatását kiemelten 
fontosnak tartja

A történelmi 
Belváros ügyeinek 
szószólói

A februári összejövetel elsősorban a parkolási kérdésekkel foglalkozott



42

KINCSKERESŐ

BudAi ifjúsági PArk

A ma már világörökségi státuszt élvező Várkert Bazár 1875 és 1883 
között, Ybl Miklós tervei alapján épült neoreneszánsz stílusban. 
Üzletek, műtermek, tanműhelyek működtek benne, a Történeti 
Arcképcsarnok is ide költözött. A 
második világháborúban belövése-
ket kapott, erősen megrongálódott 
és évekig gazdátlanul állt. A buda-
pesti KISZ-bizottság ötlete alapján a 
kihasználatlan épületet szabadtéri 
szórakozóhelyként hasznosították.

Az Ifipark 1961. augusztus 20-án 
nyitotta meg kapuit, akkor még 
csak 1 hónapra. Táncdalénekesek, 
színészek, komikusok, esztrádmű-
sor, szolid és kulturált szórakozás 
volt az irányelv. A kötelező viselet 
a fiúknak fehér ing és nyakkendő, 
a lányoknak szoknya. A rendre Raj-
nák László igazgató felügyelt, aki 
hazaküldte a sorból, akinek hosszú 
volt a haja és kipofozta a helyről, aki 
bent balhézott.

Kezdetben öt forintba került a belépő és csak 2500 vendég részére 
volt férőhely. Aztán jött a beatrobbanás, és minden megváltozott. A 
park első igazi sztárja a Scampolo volt. 1964-ben tízezrek tolongtak 

a koncertjeiken. A hatvanas években játszott itt – kez-
detben csak sörért és virsliért, majd 100-150 forintos 
gázsiért – a Metró, a Bergendy, az Illés, a Liversing, a 
Dogs, a Kex, a Juventus, a Mini, a Tűzkerék a Sakk-Matt 
és mindenki más, aki számított. Az Ifipark ugyanis ki-
hagyhatatlan hely volt. Aki meg akarta méretni magát, 
annak itt fel kellett lépnie, nyitni vagy zárni a szezont 
külön rangot jelentett. Az Ifipark jóval több volt, mint 
koncerthelyszín, a magyar hatvanas évek szimbóluma 
lett. A népszerűséggel jöttek a botrányok is. Már nem 
csak Rajnákék kezéből repültek a hatalmas pofonok, a 
külvárosi galerik és a belvárosi jampecek is itt intézték 
el nézeteltéréseiket. A slusszpoén az volt, amikor fény 
derült a vezetőség bűnügyeire: Rajnákot és társait sik-
kasztásért tartóztatta le a rendőrség.

A hetvenes években játszott az Ifiparkban a Gemini, a 
Taurus, a Generál, a Tűzkerék, a Skorpió, a Hungária, az 
M7, az Omega, a Fonográf, az East, a Beatrice, a Gesarol, 
a P. Mobil és a lengyel SBB is, de a hely kicsit vesztett 
varázsából, csökkentek a nézőszámok. Az évtized vége 
felé jött a Park második aranykora, amikor a rockbandák 
vonzották be csöves közönségüket. Az Edda egy parkos 
bulin rögzítette első kislemezét, a Karthago itt játszotta 

először Rekviem című dalát, a Piramis 1979-ben télen adott telthá-
zas szabadtéri koncertet.

A mai hatvanasok éppen átlépték a második x-et, amikor földcsuszamlás-szerű változások rengették meg a világot: leomlott a berlini fal, 
megszűnt a vasfüggöny, kinyíltak a határok, felbomlott a Szovjetunió, egyszóval bekövetkezett a rég óhajtott rendszerváltozás Kelet-Euró-
pában. Az akkori húsz évesek kapkodták a fejüket: tegnap Marx és Lenin, ma Rolling Stones és avantgarde. Tegnap zsíroskenyér és bam-
bi, ma hamburger és cola. Tegnap tudományos szocializmus, ma egzisztencializmus. Melyik a helyes út? Hogyan tovább – törték fejüket 
a fiatalok és ifjúsági vezetők. Kellett hát egy hely, ahol összedughatták a fejüket, megtárgyalhatták a világ nagy dolgait, találkozhattak a 
szellemi és zenei élet kiválóságaival, és persze jó muzsikák mellett ismerkedhettek, kortyolhatták a finom söröket. Kárpát-medence szerte 
megnyitottak olyan helyek, ahol ezt meg lehetett tenni. Sorozatunkban ezeket keressük fel, felidézve történetüket. A második részben két 
olyan fővárosi helyet mutatunk be, amelyek elsősorban a hatvanas évek beatkorszakát reprezentálták.

Veér Károly

Kultikus szórakozóhelyek a Kárpát-hazában II.

Budapesti legendák
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Az épület azonban egyre romosabb álla-
potba került, és 1980 májusában kis híján 
tragédia történt. Egy Óceán/Edda koncer-
ten a sorban álló fiatalokra omlott az egyik 
kőkorlát, többen megsebesültek. A Parkot 
életveszélyesnek nyilvánították, bezárták, 
és csak a következő évben, kisebb alapterü-
leten nyitott újra. Ekkor már a rock-korszak 
is hanyatlóban volt, jött a punk és az új hul-
lám, a zenei élet központjai a kis klubok let-
tek, és épült a Petőfi Csarnok is a Városliget-
ben. Az Ifipark végül 1984 szeptemberében, 
egy Elektromos Temetés címre keresztelt P. 
Mobil koncerttel búcsúzott.

Bem rockPArt

A Bem rakpart 6. szám alatt található pati-
nás, XIX. századi szecessziós villa az And-
rássy grófok budai rezidenciája volt, szö-
kőkutas télikerttel, egzotikus növényekkel, 
pálma- és banánfákkal, a képtárban Remb-
randt-, Rubens- és Munkácsy-képekkel.

Egy jótékonysági hangverseny alkalmából 
Liszt Ferenc is fellépett itt. A háború után 
államosították, majd egy varroda működött 
az épületben. Aztán a kerületi tanács úgy 
döntött, kell egy hely, ahol a fiatalok jól érezhetik magukat.

Az I. kerületi Tanács V.B. Művelődési Klubját 1966 szeptemberében 
az Atlantisz együttes nyitotta volna meg. De a buli elmaradt, állító-
lag lerobbant a turnébusz, a zenészek nem értek vissza a balatoni 
hakniból. A kínos kezdést jóval sikeresebb folytatás követte. Fellé-
pett itt többek között a Kék Csillag, a Mini, a Kex, az Illés, a Syrius, 
a Sakk-Matt, a Liversing, a Tolcsvay Trió és a Dresch Quartet is. 
Tehetségkutatók, előadássorozatok, vitaestek, költőtalálkozók, gye-
rekműsorok színesítették még a programot, a Mininek pedig klubja 
működött a Bem Rockpart falai között.

Volt zenekar, amelyik nem csak telt házat, de egyenesen telt utcát 
csinált: a bejutásra várók sora a Clark Ádám térig kígyózott. A kon-
certeken házibuli hangulat volt, 
a büfében vizezték a pálinkát, 
kint pedig – állítólag – még ma-
rihuánás cigi is körbejárt. A Bem 
Rockpark igen hamar korszak 
egyik legfontosabb underground, 
alternatív szórakozóhelyévé nőtte 
ki magát. A koncertekre gyakran 
már délelőtt gyülekeztek a rak-
parton a vidékről érkezők. Radics 
Béla, Baksa Soós János és Török 
Ádám voltak a legnagyobb sztá-
rok, de legalább ilyen fontos sze-
replő volt az igazgatónő, Kuhajda 
Istvánné Margóka. Ő adott lehető-
séget a kezdő bandáknak, ő küz-
dött a lázadó fiatalokkal, balhés 
vendégekkel és ő simította a bot-
rányokat a pártbizottságnál.

Tulajdonképpen Tolcsvayékat is ő 
„fedezte fel”. A klub előtti padon 
gitároztak, csak úgy maguknak. 
Kiment hozzájuk és mondta, hogy 

ne itt zenéljenek, mert balhé lehet belőle – jöjjenek inkább be a ház-
ba. 1968-tól már állandó klubjuk volt a Bem Rakparton.

A beatkorszak elmúltával a klub jelentősége csökkent, de még a ki-
lencvenes években is játszott itt a Rémembertől kezdve a Heaven 
Street Sevenen át Superbuttig jó pár zenekar. A Szép leányok, ne sír-
jatok című film pár jelenetét itt forgatták, Ómolnár Miklós és Rózsa 
Péter Bem-rockparty címmel könyvet írt róla, Török Ádám pedig 
dalban állított emléket a Bem Rockpartnak. A hely ma is üzemel, 
Budavári Művelődési Ház néven, de már csak akusztikus koncer-
teket tartanak itt.

Forrás: poptortenetiemlekpont.hu
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Az államtitkár hozzátette, hogy a Nemzeti 
Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram 
keretében országszerte 60 milliárd forintból 
30 fontos műemlék épület újul meg, hogy 
hozzájárulhasson Magyarország régióinak 
turisztikai-gazdasági fejlődéséhez. A koro-
navírus-járvány előtt a turizmus adta a ma-
gyar GDP csaknem 11 százalékát és a hazai 
munkahelyek 10 százalékát biztosította.

Nőhet a turisztikai  
látogatók száma

Czunyiné Bertalan Judit, a választókörzet 
országgyűlési képviselője kiemelte: a mű-

emléki környezet korhű felújításának, vala-
mint a korszerű fogadóépületnek köszön-
hetően a korábbi turisztikai látogatószám 
sokszorosára számíthat a jövőben a régió.

Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és a 
Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa el-
mondta, a rekonstrukció során felújították a 
némaságot fogadott szerzeteseknek otthont 
adó cellaházakat, helyreállították a cson-
ka templomtornyot, megújították a barokk 
rendszerű, teraszos kiképzésű díszkertet, 
valamint új, modern fogadóépületet létesí-
tettek.

Az egyes cellaházakban a szerzetesi életre 

jellemző terek kaptak helyet, valamint kora-
beli tevékenységek megidézésével a remete-
ség gazdálkodása és a szerzetesek minden-
napi tevékenysége vált megismerhetővé. A 
felújított templomtorony, mely a remetekö-
zösség lelki központja volt, a felújítás után 
kiállítótérként és kilátópontként működik. 
A templom kriptájában installációk és egy 
hologramos kisfilm segítségével ismerhe-
ti meg a látogató a barokk lelkiség halállal 
kapcsolatos gondolatait.

Esterházy György, az építtető család leszár-
mazottja személyes élményeit osztotta meg 
a jelenlévőkkel. Mesélt nagymamájáról, a 

Az oroszlány-majkpusztai kamalduli remeteség felújítása, a díszkert rekonstrukciója, a kastély kiállításainak létrehozá-
sa, valamint a kiszolgáló épületek felépítése összesen 3,2 milliárd forintból valósult meg. Rákossy Balázs, a Pénzügymi-
nisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára az átadáson elmondta, hogy ebből az összegből 
1,7 milliárd forint a Gazdaságfejlesztési Innovációs Operatív Program keretében elnyert támogatás, a magyar kormány 
hazai forrásból pedig 1,5 milliárd forinttal járult hozzá a beruházáshoz.

Újra régi fényében ragyog a felújított kamalduli remeteség

A csend hazája várja a látogatókat
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Majkot semmi körülmények között el nem 
hagyó grófnőről, aki a 13-as szerzetesi cellá-
ban lakott haláláig, és imádta Magyarorszá-
got, és saját magyarságát.

A hozzászólások után megtörtént a mű-
emlék együttes kulcsának átadása, majd a 
vendégek közösen átvágták a nemzetiszínű 
szalagot. Az ezt követő bejáráson megismer-
kedhettünk a szerzetesség történetével, és a 
látnivalókkal.

18. századi história
Egy korábbi, 885 millió forintos felújítással 
megvalósult a 2300 négyzetméter alapterü-
letű rendház szerkezeti és külső helyreállí-
tása, a pince, a földszint, az emelet, valamint 
a növényszárító padlás teljes belső, műem-
léki rekonstrukciója, az egykori refektórium 
freskóinak restaurálása, valamint a belső 
díszudvar felújítása. A termekben beren-
dezett kiállítás bemutatja a remeteség 18. 
századi históriáját, a szerzetesek életmód-
ját, megemlékezik II. Rákóczi Ferenc és a 
kamalduliak kapcsolatáról. A tárlat megje-
leníti azt az időszakot is, amikor az épület-
ből a remeteség alapítását egykor támogató 
Esterházy-család grófi ágának vadászkasté-
lya lett az 1860-as évektől.

A kiállításhoz csaknem harminc magyar 
múzeum és gyűjtemény nyújtott szakmai 
segítséget és kölcsönzött műtárgyakat. Az 
eredetihez igazodó történeti bútorok kaptak 
helyet a rendezvényekre használt terekben 
is, így a refektóriumban, a díszteremben, a 
káptalanteremben, a könyvtárszobában és 
a kápolnában is. A kamalduli remeteséget 
1733-ban kezdték építeni, alapkövét Ester-
házy József tette le. A remeteségben cella-
házakat, templomot és közösségi épületet 
alakítottak ki; a némaságot fogadó fehércsu-
hás szerzetesek külön-külön elmélkedtek 
cellaházaikban, évente csak egyszer beszél-
hettek egymással.

Európai szinten is  
kiemelkedő érték

Alig fejeződtek be az építési munkálatok, 
amikor 1782-ben II. József feloszlatta a szer-
zetesrendeket, köztük a kamalduli rendet is, 
a remeteség vagyonát pedig árverésre bocsá-
tották, állami tulajdonba vették vagy szét-
hordták. Az épületegyüttes európai szinten 
is kiemelkedő értéket képvisel: a némasági 
fogadalmáról ismert szerzetesrendnek vi-
lágszerte mindössze öt hasonló helyszíne 
maradt fenn. A remeteséghez 17 cellaház 
tartozik, közülük hét apartmanházként mű-
ködik és rendszeresen fogad látogatókat.

vk

Fotó: Mazán Tibor

A vendégek átvágták a nemzeti színű szalagot

Jelképes kulcsátadás: várják a vendégeket

A megújult gazdasági bejárat

Rákossy Balázs Esterházy György
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Molnár V. József egyszerre volt Magyar 
Örökség díjas néplélektan-kutató, néprajz-
kutató, grafikusművész, szabadságharcos 
és a Történelmi Vitézi Rend tagja. 91 évet élt.
1930-ban született Marcaliban és már gye-
rekkorában megismerkedett a későbbi nép-
rajz-kutató a falusi gyógyító emberekkel és 
a paraszti életformával, 7-8 éves korában is 
a kanászok, pásztorok közé járt, hogy tanul-
jon tőlük. Sokat emlegette pankaszi „öreg-
anyját”, mint minden bölcsesség kútfejét.
1956 őszén újságíró szakos egyetemi hall-
gatóként részt vett a budapesti harcokban. 
Október 22-én este még az ELTE színházter-
mében megalakították a Március 15-e Kört. 
A Rádió ostromában már nem vett részt, 
ugyanis az egyetem másnap megjelenő lap-
jának, az Egyetemi Ifjúságnak meg akarta 
írni az addigi eseményeket, amit elkészül-
ve azonban egy környékbeli razzia hallatá-
ra megevett. Közben a Március 15-e Kör a 
műegyetemiekkel egyesülve Egyetemi For-
radalmi Diákbizottsággá alakult, melynek 
szintén az egyik vezetője lett.
A forradalom leverése után elszegődött az 
illegálisan működő Magyar Demokratikus 
Függetlenségi Mozgalom által kiadott Ok-
tóber huszonharmadika című laphoz, ahol 
író-szerkesztő és terjesztő is volt. Ezért 1957. 
január 23-án elfogták és később 3 év börtön-
re ítélték, melyből 1 évet magánzárkában 
töltött. Az itteni idő alatt eszmélt rá, hogy 
a természetes műveltségben egy-egy rajz 

a valóságnak összetett rétegeit idézi meg, 
annak gyakorlatát itt fedezte fel. A kép má-
giájával is ekkor ismerkedett meg: a kép e 
szerint nem dísz, nem azért van, hogy az 
ember környezetét elviselhetőbbé vagy kel-
lemessé, esztétikussá tegye.
Szabadulása után nyomdászként helyezke-
dett el az egyetem tanszékének titkárnője 
segítségével. Itt belekerülhetett a művésze-
ti életbe. Avantgárd festőként kiállításai is 
voltak, miközben a néprajzot is művelhette. 
Csáji Attila festő, a progresszív avantgárd 
csoport egyik vezéralakjának barátjaként 
megismerkedett Pauer Gyulával, Papp 
Oszkárral és Csutoros Sándor szobrász-
művésszel. 1970-ben nyílt élete első önálló 
kiállítása a József Attila Művelődési köz-
pontban. Az első igazán jelentős avantgárd 
kiállítása az R-Klubban volt.
Hintalan László néprajzossal 1989-ben 
megalapították az Örökség Népfőiskolát, 
majd 1996-ban a Magyar Hagyományőr-
ző Műhely szabadegyetemet. A tanítással 
párhuzamosan, 1999-ben végzett a Miskolci 
Bölcsész Egyesületnél. 86. életévén túl is sok 
előadást tartott az ősképeknek a saját elkép-
zelése szerinti világáról.
Életében nagy fordulót jelentett, mikor ala-
posabban megismerkedett az őskori ember 
barlangi művészetével. Ekkor kezdte ki-
dolgozni ősképekről szóló elméleteit. Ezt a 
formavilágot és a lényegét adó tartalmat ne-
vezte el „szerves műveltségnek” vagy „ter-

mészetes műveltségnek”.
Az Ég és föld ölelésében, A Nap arca és az 
Újraszülető világ c. könyveiben gyerekraj-
zokat elemez. A Kalendárium c. könyvéből 
megismerhetők az adott napnak az évszak-
hoz, a paraszti élethez vagy éppen a vallás-
hoz köthető hagyományai. A könyv a nap-
tári évet kétszeresen osztja fel: az állatövi 
jegyek és a naptári hónapok szerint is. Ezzel 
megismerhetővé válik a hagyományos népi 
kultúrában élő ember életének és az évsza-
kok körforgásának kapcsolata, vagyis hogy 
a klasszikus paraszti világban az ember 
szinte együtt lélegzett a természettel, az év-
szakok változásával, azaz a Nappal, annak 
útjával, „forgásával”.
Pap Gábor ösztönzésére dolgozta ki elmé-
leteit, melyet a Világ-virág. A természetes 
műveltség alapjelei és azok rendszere című 
munkájában adott közre.
Munkásságáért számos elismerésben része-
sült, többek között a Történelmi Vitézi Rend 
tagja lett 2009-ben, 2016-ban a Magyar Kul-
túra Lovagja lett, megkapta a Magyar Örök-
ség díjat és a Magyar Művészeti Akadémia 
életműdíját.
Isten nyugosztaljon Józsi bátyám! Ahogy 
az egyetemen szokásod volt, hogy előadás 
után elkortyoltál egy deci jó vörösbort, em-
lékedre most mi is ezt tesszük. Sajnos kese-
rű ez a pohár…

Veér Károly

Hát elment a nagy öreg, példaképünk, mesterünk, mentorunk. A Kőrösi Csoma Sándor Magyar Egyetemen 2010 és 2015 
között hónapról-hónapra hallgathattam csodálatos, szuggesztív előadásait. Szinte soha nem emelte fel a hangját, nem 
volt rá szükség: néma csöndben szívtuk magunkba az általa átadott hatalmas tudást. Most végleg elment közülünk, óri-
ási űrt hagyva maga után. Életútja felelevenítésével emlékezzünk rá.

Elhunyt Molnár V. József néplélektan-kutató

Józsi bácsi munkássága 
örökre velünk marad
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Le Chef du Lac Balaton –  
A Balaton Szakácsa

– A Balaton összeköt – mondta Szamosi Ló-
ránt a Siófoki Szakképzési Centrum kancel-
lárja azon a siófoki sajtótájékoztatón, ahol 
bemutatták a Balatoni Gasztroakadémia 
indulását. Mint kiemelte, olyanok jelentke-
zését várják, akik legalább 3 év tapasztalat-
tal rendelkeznek. Kifejezetten a Balatonhoz 
köthető, regionális továbbképzésről van szó, 
ahol neves szakemberek adják át a tudást.

Siófok a szakácsképzést vállalta fel, mely-
nek helyszíne a balatonvilágosi Lavender 
Terasz étterem konyhája lesz. A 40 órás ok-
tatás keretében olyan nagyágyúk adják át 
az ismereteket, mint Pesti István, a Platán 
Gourmet Étterem Michelin-csillagos séfje, 
Jahni László, az ikonikus balatonszemesi 
Kistücsök Étterem séfje, a magyarorszá-
gi Bocuse d’ Or-győztes Molnár Péter, a 
Lavender Terasz séfje, vagy a cukrász és 
újságíró, Nábelek Zsófia. A képzés iránt 
egyébként élénken érdeklődtek a Balatoni 
Kör tagjai is.

Le Pâtissier du Lac Balaton –  
A Balaton Cukrásza

– A Keszthelyi Vendéglátó Technikumban ága-
zati képzőközpont létesül, ennek köszönhetően 
bővítjük a cukrásztanműhelyünket – emelte ki 
Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési 
Centrum kancellárja.

Keszthelyen a cukrászok képzése zajlik, 
melynek tananyagát a nemzetközileg elis-
mert mestercukrásszal, Jakabfi Dáviddal 
dolgozták ki. A résztvevők kiscsoportos 
foglalkozások keretében készítenek majd 
Keszthely környéki alapanyagok felhasz-
nálásával desszerteket. Reményeik szerint 
ezeket a cukrásztermékeket a környékbeli 
szállodák kuriózumként tálalják majd. 

HoReCa Balaton –  
Service Master

– A munkaerő megtartása is fontos cél, hogy ne 
legyenek pályaelhagyók a turizmus-vendéglátás-
ban dolgozó fiatal szakemberek – mondta Pap 
Máté, a Veszprémi Szakképzési Centrum 
kancellárja.

Veszprém a Service Master képzést irányít-
ja. A HoReCa (Hotels, Restaurants, Cafés), 
vagyis a szállodák, éttermek, kávéházak 
szolgáltatásait végző szakemberek a bala-
tonfüredi Danubius Hotel Marina, valamint 
az alsóörsi Hotel Mayer Superior segítségé-
vel tanulhatnak.

Az összetett képzés egyik modulja az érté-
kesítési technikák oktatását is tartalmazza. 
Itt Rédli Ádám, a fővárosi Four Seasons Ho-
tel főbártendere segíti a munkát, de a bada-
csonytomaji Laposa Birtok, a balatonalmádi 
Csalló Pálinka manufaktúra, a balatonfü-
redi Larus Cafe is részt vesz az oktatásban. 
Az információszolgáltatás területén pedig 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Gye-

nesdiási Turisztikai Egyesület vállalta az 
együttműködést.

A Kistücsök  
befizeti a dolgozóit

– Ez a képzés azok számára nyújt lehetősé-
get, akik szerettek volna továbbtanulni, de 
nem nyílt lehetőségük egyetemre beiratkoz-
ni – mondta Csapody Balázs, fővédnök, a 
balatonszemesi Kistücsök Food & Room 
étterem és panzió tulajdonosa, a Pannon 
Gasztronómiai Akadémia elnöke. – Szeret-
ném, ha folyamatosan működhetne a Balatoni 
Gasztroakadémia, melynek elvégzése után szak-
embereink magasabb színvonalon dolgozhatná-
nak tovább. Ez pedig a bérezésükben is jelentkez-
ni fog.

– A Kistücsökben mindig vannak olyanok, 
akikben látom a továbbfejlődés iránti vágyat. 
Egyébként szeretném beíratni azokat a munka-
társaimat, akik vállalják, hogy bizonyos ideig 
még nálunk dolgoznak – fejtette ki a képzés 
fővédnöke, aki hozzátette, a balatoni tudás 
átadása azt jelenti, hogy tovább erősítik a 
regionális gondolkodást. Az a cél, hogy a 
szakemberek ismerjék meg a balatoni alap-
anyagokat, például a halakat, az itt termelt 
zöldségeket, gyümölcsöket, vagy a régió 
méltán híres borait, pálinkáit és ismerjék 
fel, hogy a különböző szezonokban, évsza-
kokban milyen nyersanyagokat lehet hasz-
nálni.

likebalaton.hu

Három balatoni szakképzési centrum összefogásával egyedülálló felnőttképzést hirdetnek Siófokon, Veszprémben és 
Keszthelyen. Szakács, szállodai service master és cukrász szakmában indulnak tanfolyamok, melyeken a legkiválóbb 
magyar szakemberektől leshetjük el a magas szintű szakmai fortélyokat.

Indul az elitképzés – a legjobbaktól lehet tanulni 

Megalakult a Balatoni 
Gasztroakadémia

Együttműködést írt alá Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Pap Máté, a Veszprémi 
Szakképzési Centrum, valamint Szamosi Lóránt, a Siófoki Szakképzési Centrum kancellárja
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– Mióta működik az egyesület?
– 2017-ben alakult meg a MÁV Előre aszta-
litenisz szakosztálya. Kopasz Tibor álmo-
dott meg egy olyan klubot, aminek fő célja 
az, hogy a lehető legtöbb gyerekkel ismer-
tesse meg ezt a gyönyörű sportágat. Nekem 
is tetszett az ötlet, így csatlakoztam a pro-
jekthez. Székesfehérváron az István Király, 
és a Rákóczi iskolákban kezdtünk edzeni. 
A kevés, de lelkes gyerekünk utánpótlás 
tornákon szerepelt, a több-kevesebb ping-
pongos múlttal bíró felnőttek csapata pedig 
a megyei másodosztályban vitézkedett. Ke-
vés sikerrel. A sok edzés viszont fejlődéssel 
jár! Második szezonunk után a megyei 1. 
osztályban találtuk magunkat, ám a covid 
miatt ez a bajnokság félbe szakadt. Termé-
szetesen mindenki a saját költségén játszik, 
a gyerekek tanítását is mosollyal fizetik meg 
nekünk. A tagdíjakból még a terembérletre 
sem futja. Működésünket egy szponzor 
(Megakrán), és az anyaegyesület segíti, de 
fizetést itt senki sem kap.

– Hogyan zajlik Önök közt a munkameg-
osztás? Most, amikor sokan az egyszerűbb 
utat választva játékosokat „vásárolnak”, 
csábítanak át, miért tartják fontosnak a 
tehetséggondozást, a fiatalok nevelését? 
– A csapatot szakosztályvezetőként Kopasz 
Tibor vezeti. Ketten foglalkozunk a gyere-
kekkel. Tibor egyébként 67 évesen a sportág 
szerelmese. Jelenleg is aktívan játszik, asz-
talitenisz szakboltja van. Én személyes kül-
detésnek fogom fel, hogy a MÁV Előre segít-

ségével Gárdonyban pezsgő pingpong életet 
hozzak létre. Mivel az agárdi Chernel István 
Általános Iskolában testnevelést tanítok, eh-
hez könnyen találok gyerekeket. Remélem, 
hogy néhány éven belül számos helyi fiatal 
fogja majd az ütőt, a telefon helyett. Sajnos 
sportágunk egy kicsit olyan, mint a pedagó-
gus szakma: elöregedő. Már-már haldokló. 
Márpedig kár lenne érte! Főleg egy olyan 
országban, ahol nem kevés VB és/vagy EB 
aranyérmes, illetve érmes található.
 
– Most hol tart a csapat, a szakosztályuk? 
Hol vannak az edzéseik? 
– Mivel egy helybetöltő tornát sikerült meg-
nyernünk, feljutottunk az NB III-ba. Új játé-
kosok érkeztek hozzánk. Jelenleg 6 felnőtt 
igazolt tagunk van – kettőnkön kívül Lakos 
Gergely, Sátori Róbert, Szilvási Zoltán, és 
a szintén gárdonyi Tóth Henrik. Mellet-
tünk a felnőtt csapatban egy ügyes után-
pótláskorú fiatal – Langmáhr Tamás – is 
játszik. Emellett 12 igazolt gyerek van, akik-
ből 9 gárdonyi lakos. A Chernel iskolában 
szakkör keretein belül tovább 15-20 alsós 
kisdiák ismerkedik a sportággal. Edzések 
hetente kétszer a székesfehérvári Rákóczi 
Ferenc Általános Iskolában vannak, illetve a 
Chernelben hétfőn, szerdán és csütörtökön 
(itt is elérhető vagyok, ha bárkinek kérdése 
van, vagy esetleg bármiben segíteni tud, il-
letve a gegelili2@gmail.com címen). Sajnos a 
pandémia alatt alig vannak versenyek, így 
az utóbbi időben nincsenek utánpótlás tor-
náról eredményeink, de a járvány előtt nem 

kevés megyei dobogós helyet szerzett a csa-
pat, közte számos aranyéremmel.
 
– Mi a távlat, a jövőkép? 
– Természetesen szeretnénk bent maradni 
az NB III-ban, valamint versenyeztetni a 
fiatalokat a saját szintjükön. De elsősorban 
az a cél, hogy megszerettessük a sportágat, 
a mozgást minél több diákkal! Nagy álmom, 
hogy egyszer annyi gyerek legyen Agárdon, 
hogy akár a Csuka csarnokban is tudjak 
edzéseket tartani. Gárdonyban játszom a 
Velencei-tavi Asztalitenisz Klubban, ami re-
mek, mondhatni baráti közösség. A csapat-
társaim nemcsak lélekben vannak velem, 
de segítenek a terveim megvalósításában 
is: Koltai Irén több szakköri foglalkozáson 
edzősködött velem, Georg Keilhauer pedig 
ütőket, borításokat, labdákat ajándékozott a 
gyerekeknek.

– A jó tündér és a három kívánság viszony-
latban mi az, ami segíthetne Önöknek? 
– Remélem, hogy egy idő után a helyiek 
közül felfigyel valaki arra, hogy az asztali-
tenisz jó lehetőség a gárdonyi sportélet so-
koldalúbbá tételére. Talán akad majd egy jó 
„tündér”, aki támogatja a csapatot annyival, 
hogy bejutva a Csuka csarnokba akár 40 
gyerekkel foglalkozhassak. Mondanom sem 
kell, ehhez asztalokra és egyéb felszerelé-
sekre is szükség lenne.

Dr. Göde Andrea

Székesfehérváron régóta közkedvelt sport az asztalitenisz. Mióta megismertem Kopasz Tibort, azt szerette volna, ha 
van egy lelkes csapata saját nevelésű fiatalokkal, lelkes játékosokkal. Most úgy tűnik, talált egy edző-játékos segítőt 
Leinemann Gellért személyében, akivel együtt tevékenykednek az álom megvalósításában, hogy sikerre vigyék a MÁV 
Előre színeiben versenyző pingpongosokat és egyáltalán a sport ügyét. 

Tehetséggondozás zöld asztalok mellett

A megvalósuló álmok

A felnőtt csapat egyik meccse előtt: Leinemann Gellért, Langmáhr Tamás, Lakos Gergely, Kopasz Tibor
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A legújabb kutatások alapján ma már tudjuk, hogy a bélflóránk-
ban élő mikroorganizmusok határozzák meg lelki állapotunkat, 
étvágyunkat, sőt betegségeinket is! Nap, mint nap tápláljuk őket, 
és ha jól csináljuk, megőrizzük egészségünket, ha rosszul: megbe-
tegszünk!  Kinek fontosak a fermentált ételek? Azoknak minden-
képpen, akiknek a bélflórája meggyengült, hiszen a nyers vagy főtt 
ételekhez képest könnyebb a vitaminok és ásványi anyagok felszí-
vódása, a fermentáció segítségével mérséklődik a puffasztó élel-
miszerek kellemetlen hatása, vitaminok és enzimek keletkeznek, 
lebomlik a hizlaló szénhidrátok és a környezetünkből származó 
méreganyagok egy része, ráadásul nő a probiotikumok, vagyis a jó 
baktériumok száma.
Ha egy egyszerű ősi módszer népszerűvé válhatott egy dán étterem-
ben, miért ne válhatna divattá a magyar konyhákban is? Ugyanis a 
három Michelin csillagos koppenhágai Noma étterem - négyszer is 
elnyerte már a világ legjobb étterme címet - séfjének fermentálás-
ról írott könyve tavaly az év szakácskönyve volt Dániában. René 
Redzepi a Noma fermentációs laboratóriumának vezetője a zöldsé-
gektől kezdve, az algákon, a tengeri hínárokon át a gyümölcsökig 
és a húsokig mindenféle alapanyaggal kísérletezik. Magabiztosan 
használja dédmamáink egyszerű konyhai fortélyait, az ősi tartósí-
tási technikát, hiszen erjesztés nélkül nem ismerhetnénk a kávét, 
a kakaót, a bort, a sört, a pálinkát, a fekete teát, de az olajbogyó, a 
kovászos uborka, a szójaszósz és a különféle sajtok sem kerülhetné-
nek asztalunkra.
Receptversenyünkkel szeretnénk visszaállítani a fermentált ételek-
re épülő gyógyító konyha kultúráját, hiszen meggyengült bélflórán-
kat ezekkel az ételekkel éleszthetjük újra! Nem titkolt célunk arra 
ösztönözni pályázóinkat, hogy kezdjenek kísérletezni otthon, meg-
alapozva egy a jelenleginél sokkal egészségesebb, gyógyító konyha-
művészetet, amivel a hétköznapi étkezéseket különleges, karakte-
res ízekkel egészíthetik ki. Egy kis segítség: kiválóan fermentálható 
a jégretek, a piros retek, a káposzta, a lila káposzta, a sárgarépa, a 
cékla és a zeller is. Várjuk tehát receptjeiket, amikkel szó szerint 
évekkel, évtizedekkel meghosszabbíthatják életüket!

Pályázati kiírás
Pályázhat mindenki, aki szeretne tenni azért, hogy hosszú évtize-
deken át egészséges maradjon, hogy immunrendszere képes legyen 
védekezni a fertőzések ellen, hogy ne rakódjanak rá a plusz kilók- 
a társbetegségekkel együtt - vagy ha már megtörtént - a gyógyító 
konyha receptjeivel találjon vissza a betegség helyett az egészség 
útjára.
Az elbírálás szempontjai: az étel-ital (legyen az gyümölcs, zöldség, 
kefir, joghurt, sajt, bor, sör stb.) megfeleljen a fermentálás szabálya-
inak, ezekről az interneten is tájékozódhat. A receptek hozzávalóit 
kérjük megadni, a recept után pedig kérjük, írja le a használt fűszer, 
összetevő / összetevők pozitív hatásait, és egyéb érdekességeket, 
amit fontosnak tart, az ön által készített ételről, italról!
Egy pályázó minimum egy, maximum 3 receptet küldhet be!
Várjuk az ételről-italról készített fotót - lehet többet is - ennek 
hiányában érvénytelen a pályázat! A pályázó a fotó beküldésével 
automatikusan vállalja, hogy az általa beküldött receptet közzétesz-
szük portáljainkon, illetve, hogy az a nyilvánosság elé kerül!
A pályázatokat az alábbi e-mail címen várjuk: 
hosszueletert@korkontrolltarsasag.hu

Beküldési határidő: 2022.május 25.
Akik elbírálják az önök receptjeit:
B. Király Györgyi kommunikációs szakember, a Kor Kontroll Tár-
saság elnöke, Dr. Borbényi Erika klinikai főorvos a KKT alelnöke, 
Dr. Csicsor János vegyészmérnök, Dr. Farsang Csaba belgyógyász 
professzor, Dr. Halmy Eszter a Magyar Elhízástudományi Társaság 
elnöke, Horváth Szilárd az MTVA vezető szerkesztője, Kis-Balázs 
Attila a Jobb Világ mozgalom alapítója, Paor Lilla a hatoscsatorna 
főszerkesztője, Siklován Attila élelmiszeripari szakember és Dr. Ti-
hanyi István háziorvos

Támogatók:
Battonya Hús, Hymato Products Kft., Jobbfólia, Hatoscsatorna 

Televízió, WEBBeteg Egészség Portál, Regio Regia magazin

A még mindig tartó pandémia idején elengedhetetlen, hogy erősítsük immunrendszerünket- melynek 70-80 százaléka a 
bélflóránkban található, ezért a Kor Kontroll Társaság, a Jobb világért mozgalom és a Magyar Elhízástudományi Társa-
ság meghirdeti rendhagyó receptversenyét.

Tápláljuk tudatosan a jó bélbaktériumokat!

Receptverseny - fermentált ételek
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