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A finomságok tornya

A Hiemer-ház elegáns közegében zajlott a desszert mustra

A regisztráció és a kóstolás menetét F. Szegő Krisztina ismertette

A város polgármestere sem maradhatott távol

Szavazás robottal és papír alapon

Székesfehérvári cukrászok ínyencségei az Aranybulla Emlékév jegyében

Királyi Desszertek
a Királyok Városában
Az Aranybulla Emlékév egyik kuriózum programja zajlott májusban a Hiemer-ház elegáns Báltermében. A cukrász szakma képviselői az országtortához hasonló versenyen mérhették össze tudásukat, fantáziájukat a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. és SZFVMJV Önkormányzata szervezésében. Fehérvári 500-ak döntöttek az eredményről.
F. Szegő Krisztina, a turisztikai szervezet ügyvezetője azt mondta
el a verseny ötletéről, hogy az Aranybulla Emlékévben városmarketing szempontból is fontosnak tartották, hogy egy „édes” fehérvári
termék gazdagítsa a Királyi Város kínálatát. S aztán egyik javaslat
követte a másikat, hogyan szülessen meg a pályázati kiírás, milyen
terméket szeretnének, hogyan értékeljenek. Az ötletelésből számos
formabontó megoldás lett – nagy örömünkre.
Az, hogy a cukrász szakma boldogan fogadta a kihívást, rögtön
látszott, 9 pályázó fogadta el a meghívást, s végül 13 egyedi recept
alapján készült sütemény vetélkedett a Királyi Desszert versenyen.
A kreativitás már az elnevezésekben is megmutatkozott: Gertrudis,
Andreas rex, Csúcsos hegy, Nobilis rex, Aranybulla, Arany szilva,
Fehérvár pecsétje, Magyar misztérium, 1222 Kreal, Királyi meg�gyes, Arany álom, Országalmás…
Nem volt mindennapi a zsűrizés menete sem! Nem a szakma, hanem az ínyenc (vagy torkos?) fehérváriak 500 fős csapata döntött.
A város honlapján kitölthető Aranybulla-kvíz jelentette a „válogatót” (itt történelmi ismereteket, városismereti tudást igénylő kérdéssort kellett megválaszolni a jelentkezőknek). Az 500-ak ezután
a Hiemer-ház elegáns báltermi fogadásán kóstolhatták végig a

csábító finomságokat. Sokan jegyzetet készítve haladtak asztaltól
asztalig, mások fotóztak sütemény-körútjuk állomásairól. Voltak
egyéni döntést hozók, ám többen baráttal, párral, családdal tanácskoztak. Az ízvilág az almás-szilvás-málnás-diós-mákos-mézeskávés-csokoládés trükkökkel tette próbára a kóstolók ízlelőbimbóit.
Az ítészeknek két kategóriában kellett szavazniuk, a legfinomabb
és a leglátványosabb alkotást kiválasztva. Az Alba Innovár robot
figurája elektronikusan rögzítette a szavazatokat, de papír alapon is
megőrizték a voksokat.
Már aznap délután megtörtént az eredményhirdetés: a legfinomabb díjra a Krém cukrászda Andreas rex nevű süteménye kapta a legtöbb szavazatot. A 250.000 forint értékű médiacsomagot és
az elismerő oklevelet Végh József cukrász nyerte. Az azóta eltelt
időszak alatt már a francia ihletésű sütemény fagylalt változatát is
elkészítette. A leglátványosabb kategóriában a Fehérvár pecsétje
sütemény – melyet Szabari Éva és a Torta Palota álmodott meg –
szerezte meg az első díjat.
Remélhetőleg sok városi rendezvényen és cukrászdában találkozhatunk a győztes Királyi Desszertekkel!
Dr. Göde Andrea
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Regio Regia

A Közép-Dunántúl értékteremtőinek magazinja
XXI. évfolyam 155. szám
http://www.regioregia.hu

Új kamionok érkeztek a Transintertophoz

Kiadja:
Regio Regia Nonprofit Kft.
2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.
info@regioregia.hu
Telefon/Fax: 34/310-971

14-15. oldal

Minden kamionsofőr álma, hogy egy vadonatúj autóval róhassa
az utakat. Ez most a Transintertop tíz kollégájának megadatott,
a napokban vehették át az új, a lehetőségekhez mérten egyénre
szabott, a flotta kék-fehér színeiben pompázó Scaniájukat - tudtuk meg Gasparics Tamás fuvarozási vezetőtől.

Felelős kiadó: Cseh Teréz, ügyvezető igazgató
Főszerkesztő: Veér Károly

Hartmann – több mint 30 éve Magyarországon

Munkatársak:
Csathó Barna, Cseh Teréz, Dr. Göde Andrea,
Horváth Tímea, Kiss T. József, Mazán Tibor,
Mórocz Károly, M. Tóth Sándor, Réz Napsugár,
Tárnay Olivér, Veér Zoltán

22-23. oldal

Ki gondolná, hogy egy olyan egyszerű csomagolóanyag, mint a
tojásdoboz, vagy tojástálca az alapvető élelmezési lánc kritikus,
nélkülözhetetlen eleme. Kivételes helyzetben vagyunk, mert a
világ legnagyobb ilyen profilú gyára, a Hartmann Hungary Kft.
hazánkban működik, Ácson.

Fotó: Kiss T. József, Mazán Tibor, Raáb Zoltán,
Szabó János, Veér Zoltán
Címlapfotó: Mazán Tibor

Csúcsra járatott betonelem-gyártás
24-25. oldal
Jól sáfárkodott az idejével, pénzével és lehetőségeivel az elmúlt
időszakban a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. Helyesen felmérve
a jövő igényeit egy 30%-os kapacitásbővítést hajtottak végre,
ezzel egyidőben pedig a vasúti betonalj-gyártásuk teljes körű
technológiai korszerűsítését is véghez vitték. A nagyszabású
beruházáshoz a Kormány Nagyvállalati Támogatási Programja
is hozzájárult, vissza nem térítendő támogatás formájában...

Nyomdai előkészítés:
KEM-Bridge Net, Tatabánya
Tördelőszerkesztő: Veér Zoltán
Nyomdai partnerünk:
Print Brokers Team Kft.
9027 Győr, Tibormajori út 1. - Ipari Park

Szabad az út a Viniseera előtt

A lapban megjelent hirdetések és PR-cikkek
tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
HU-ISSN: 1785-7074

T

26. oldal

A 89. Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár díszvendége
Magyarország volt. A főstandok egyikén kapott helyet a Magyar
Értéktár egyik újdonsült képviselője, a Viniseera szőlőmagmikroőrlemény, mely hosszú évek engedélyeztetési folyamatain
túljutva, végre szabad utat kapott, mint élelmiszeripari segédanyag.
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Építész Nap 2022...................................................................... 17. oldal

Királyi Desszertek a Királyok Városában...............................3. oldal

Rengeteg a tennivaló a gázipar háza táján....................... 18-20. oldal

Hosszú, forró nyár......................................................................5. oldal

Új fejezet a KEM-KISZÖV életében.....................................21. oldal

Fehérváron és Ukrajnában is segít a VIDEOTON................6. oldal

Hartmann – több mint 30 éve Magyarországon.............. 22-23. oldal
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V4-ek családi házai vándorkiállítás..........................................7. oldal

Szabad az út a Viniseera előtt................................................ 26. oldal

A Macher minőség - I. rész.................................................. 8-11. oldal

Mentorálással a fenntarthatóságért........................................27. oldal

Öten részesültek kamarai kitüntetésben............................... 12. oldal

Beruházásokra fordítják a nyereséget................................... 28. oldal

Versenyképességi mozaik........................................................13. oldal

Hozzáférhető tudományos eredmények.................................29. oldal
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Hosszú, forró nyár
Az idősebbek még bizonyára emlékeznek a fenti című amerikai tévészériára, mely kedves történeteivel, izgalmas cselekményvezetésével jó szórakozást nyújtott a nyári kánikulában.
A kánikula most sem hiányzik, amikor ezeket a sorokat írom,
odakint 40 fokhoz közelít a hőmérő higanyszála.
Ám nemcsak a levegő forró, hanem biztonságosnak gondolt
világunk helyzete is. Keleti szomszédunknál olyan háború zajlik, amely sajnos közvetlenül érinti a kárpátaljai magyarságot:
sorozzák be a fiatalembereket az ukrán hadseregbe. Mondani
sem kell, hogy nem ők fognak a vasbeton bunkerek mélyén
meghúzódni, amikor az oroszok bombázzák célpontjaikat.
A menekültáradat sem csökken, déli határainkat többször is
megpróbálták áttörni az illegális migránsok, de szerencsére
a határvédelmi szervek a feladatuk magaslatán vannak. És
hogy lehet máshogy is? Persze! A bebocsátást kérő, papírokkal rendelkező ukrajnai menekültek gond nélkül beléphetnek
Magyarországra, és minden segítséget megkapnak, amire csak
szükségük van.
Ráadásul az EU korifeusai az USA-val karöltve mindenféle
embargót hirdettek Oroszország ellen. Arra nem gondoltak,
hogy ez bizony visszafelé is elsülhet. Ma már gáz-, olaj-, és
élelmiszerhiány fenyeget az unióban. Mondják: mosakodjunk
kevesebbet, fűtés helyett vegyük fel a vastag pulóvert, járjunk
gyalog, vagy biciklivel. Az agyament ötletek mutatják: soha
nem látott gazdasági válság készülődik Európán.
Hogy valami jóról is beszéljünk a forróságban: fantasztikus
eredményeket produkált a fociválogatott, a vizes vb-n Milák
Kristóf, vízilabdázóink pedig harcban állnak az érmekért.
Nyár van, meleg van, hőség: használjuk ki ezt pihenésre, kikapcsolódásra, feltöltődésre, mert nem tudhatjuk, hogy mit
hoz az ősz, és a tél!

Veér Károly, főszerkesztő
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Bejelentették a 2022/23-as évad előadásait.......................... 42. oldal

Trianoni megemlékezés Esztergomban..................................31. oldal
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20 év után újra Magyarországon,
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A VIDEOTON csapata a kárpátaljai Rát faluba is eljuttatta a magyar vállalat adományát - Forrás: VIDEOTON HOLDING ZRt. / Magyar Református Szeretetszolgálat

A fizikai mellett a lelki igények kielégítésére is gondoltak

Fehérváron és Ukrajnában is segít
a VIDEOTON
A VIDEOTON vállalatcsoportot az Ukrajnában zajló véres háború elsősorban a náluk dolgozó több száz ukrán munkavállalón keresztül érinti, azonban – mint minden hasonló válsághelyzetben – a VIDEOTON most is igyekszik segítséget
nyújtani a rászorulóknak nemcsak Székesfehérváron, hanem Kárpátalján is.
A VIDEOTON különböző tagvállalataiban
több száz ukrán kolléga dolgozott és élt
Székesfehérváron, többségük évek óta, családjaikat innen támogatva. Természetesen
ők elsősorban otthonmaradt szeretteikért
aggódtak, akiknek biztonságos ideszállítását a cég azonnal elkezdte megszervezni. A
háború első heteiben összesen 33 főt, köztük
22 gyereket tudtak egy székesfehérvári kollégiumban elhelyezni.
Miután ez megtelt, az egyik jelenleg nem
használt gyártócsarnok irodaépületében
alakítottak ki lakhatásra alkalmas szobákat,
ahova újabb 40 fő (jelenleg 21 felnőtt, és velük együtt 19 gyerek) költözött be márciusáprilis folyamán. Ide további 10 fő menekült
érkezését várják, illetve az épület komfortosabbá tétele, játékokkal való kiegészítése is
zajlik.
A családok étkeztetését is a VIDEOTON
biztosítja, emellett – együttműködve egy
székesfehérvári magániskolával – az általános iskolás kisdiákok oktatását is sikerült
megszervezni, ukrán anyanyelvű, részben
menekült tanárok segítségével, külön iskolajárattal, plusz tanterem felújításával.
A kialakult helyzet miatt a menekültek részéről igény mutatkozott lelki segítségnyújtásra is, ezért a VIDEOTON közreműködésével a helyi ortodox templom nyitva tartását
kibővítették, és a dolgozók munkarendjéhez
igazították.
Emellett szombati napokon bevezették a Szt.
Liturgiát, mely népszerű lett a menekültek
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körében, és országosan is hiánypótlónak
bizonyult, mert információink szerint erre
már más, távolabbi városokból is érkeznek
ukrán hívek.
Tekintettel arra, hogy a VIDEOTON jelenleg
is munkaerőhiánnyal küzd, így azok számára, akik munkaképesek és tudnak is munkát
vállalni, igyekeznek ilyen lehetőséget is biztosítani, olyan területekre, amelyeket magyar munkavállalókkal nem tudnak feltölteni. A háború előttihez képest most kb. 100
fővel többen dolgoznak ukrán munkavállalók a tagvállalatokban, sok helyen elősegítve
a korábban megszokott magas színvonalú
vevőkiszolgálást.
Bár hatalmas tömegek hagyták el hazájukat,
Nyugat-Ukrajnában is jelentős a menekültek
száma, akiknek ellátása nagy nehézséget jelent az amúgy is háború zilálta ország számára. Ezért a VIDEOTON HOLDING ZRt.
a VIDEOTON Dolgozókért Alapítvánnyal
közösen, a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül összesen 3,5 millió forint
értékű tárgyadományt juttatott el kárpátaljai
településekre, mellyel az Ukrajna más részeiből érkezett menekültek ellátását kívánják
megkönnyíteni.
Rát, Nagygejőc és Szürte többségében magyarlakta falvak Ungvár környékén, ahol a
háború miatt több száz Kelet- és Közép-Ukrajnából érkezett menekült elhelyezéséről és
ellátásáról kell gondoskodni. A menekültek
többnyire óvodákban, iskolákban, közösségi
házakban laknak, de sok helybéli saját házát
is felajánlotta erre a célra. A falvakban élők

gondoskodnak a családok élelmezéséről,
mely egyre komolyabb anyagi és logisztikai
terhet ró a közösségekre.
A VIDEOTON 2015 óta áll kapcsolatban
ezekkel a falvakkal: eddig összesen 120 000 €
pénzadománnyal segítették a településeket,
akik a felajánlott összegből 14 év alatti gyermekeket nevelő családok számára vásárolnak élelmiszer segélycsomagot. Most azonban a pénzadomány az egyre komolyabb
áruhiány miatt nem lett volna megoldás, így
az igények felmérése után Magyarországon
került összeállításra a szállítmány. Az ös�szesen 15 raklapnyi tartós élelmiszert (liszt,
cukor, étolaj, tésztafélék, rizs, konzerv zöldségek, fűszerek, édességek, rágcsálnivalók),
babaételeket, háztartási és babahigiéniés
termékeket tartalmazó kamion érkezett
a Magyar Református Szeretetszolgálat
beregdaróci raktárához, ahonnan másnap
szállították ki a három ukrajnai faluba.
A VIDEOTON saját dolgozói számára nyári
üdülési lehetőséget biztosít balatoni nyaralóiban. A saját dolgozóik üdülési kereteit nem
korlátozó módon ezt most kiterjesztik a náluk elszállásolt menekültekre is: számukra az
egyik zánkai üdülőjükben való elhelyezést
kínálják fel. Ezen túlmenően egy jelenleg
nem használt, de számukra felújításra kerülő
– szintén zánkai – gyerektáborukban pedig
az általuk támogatott kárpátaljai településeken élő gyerekeket, családosokat, (lehetőség
szerint menekülteket is) tervezik üdültetni,
várhatóan július-augusztus folyamán.
TO
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„Az új generáció nincs könnyű helyzetben, mert a mai, felgyorsult világban információdömping zúdul rájuk, és
olyan tempóban változik minden, ami már alig-alig követhető. Nem csoda, ha már harminc évesen kiégnek a
vezetők. Ehhez jön még a stressz, amelyről egyre többet hallunk. Kimutatták, hogy a stressz okozta munkából
való kiesés súlyos gazdasági károkat okoz.”
Macher Endréné

V4-ek családi házai vándorkiállítás
A Magyar Építőművészek Szövetsége 2008. óta minden évben megrendezi a Visegrádi Négyek Családi Házai vándorkiállítást. A V4 társult országai Magyarország mellett Csehország, Szlovákia és Lengyelország. A Tatabányán is bemutatott
vándorkiállítás célja, hogy a régió hasonló múltú, történelmű és kultúrájú országainak építészeti teljesítményeivel rendre összemérje magát, szellemi teljesítményét. Országonként négy épületet mutattak be, és így kaphattunk képet a V4
országok családi ház építészetének aktuális szellemi és fizikai állapotáról.

Székesfehérvár
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által adományozott díjak átadására
is sor került a Küldöttgyűlésen. Az FMKIK
összesen öt díjat adományozott, öt kiemelkedő és példaértékű tevékenységet
végző gazdasági szereplő részére.
Cikkünk a 12. oldalon

(A fotón egy Mindszentkállán épített nyaralóépület látható.
Tervező: Váncza László)

Komárom
A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” a járvány elmúltával,
május 28-án 17. alkalommal rendezte
meg a Megyei Szabadidő Sportnapot Komáromban, a WF Szabadidő Központban.
Cikkünk a 30. oldalon
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A Macher Zrt. 2500 négyzetméteres üzemcsarnokának egy részlete a kábeldaraboló gépekkel

Generációváltás a 30 éves Macher Zrt.-nél

A Macher minőség - I. rész
A vállalatok teljesítményét leginkább a profitjukkal mérjük, holott tudjuk, egy cég értéke annál jóval összetettebb, hogy
egyetlen mérőszámmal kifejezhessük azt. A „Macher Értékek Kiskönyv” címlapján, melyet 22 évvel ezelőtt állítottak ös�sze az alapító tulajdonosok és a vezető munkatársak közösen. A mérleg egyik serpenyőjébe a pénz, a tőke került, míg a
másikba az ember, az emberi értékek, és a mérleg nyelve az utóbbi felé billen. Beszédes képi üzenet: a profit elengedhetetlen a sikerhez, de a valódi értékteremtés középpontjában mindig az ember áll. Az értékekről, harminc évnyi vállalatépítésről, a generációváltásról és mindezek emberi oldaláról beszélgettünk a Macher Zrt. elnökasszonyával, Macher
Endréné Mártával és fiával, Macher Gábor vezérigazgatóval.

A családról, a szerepekről
Márta: – Családi vállalkozásról beszélünk,
melyet hárman alapítottunk: a férjem, Macher Endre, a férjem nagybátyja, Macher
János és jómagam. A férjem teljesen műszaki beállítottságú, a fejlesztés az ő világa, abban a legjobb. A megoldások embere,
a kereskedésről gyakran megfeledkezik.
Mindketten fejlesztő mérnökként kezdtük
a pályánkat a VIDEOTON-ban, ő vezetőként. A családi vállalkozásban már nem
akart a cég irányításával foglalkozni. Ő
arra koncentrál, hogy merre halad a világ a
termékek és technológiák területén, merre
menjen a cégünk. Az ő és az általa vezetett
csapat műszaki zsenialitása biztosítja nekünk az erős alapot a cég folyamatos fejlődéséhez.
– Az én feladatom volt a vevői kapcsolattartás, kereskedelem és minden más cégügy
30 éven át, amellett, hogy három gyermek
édesanyja is voltam, ezért nekem nem kell
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magyarázni, miért fontos a családbarát vállalkozás, amelyre törekedtem cégünkben
is.
– A gyerekeink szó szerint belenőttek a
businessbe. Hiába igyekeztünk otthon tudatosan távol tartani a cégügyeket, akarva-akaratlanul beszéltünk róla. Péter fiam
a Macherben kezdte a pályáját, ma már
saját útját járja, egy befektetési társaság
managing partnere. Judit lányom hosszú
ideje velünk tart, sok pozícióban dolgozott
már, a cégvezetői posztra sosem vágyott.
– Pécsett szociológusként végzett, majd
az ELTÉ-n diplomázott az interkulturális pszichológia és szociológia szakon. A
munka világába a piacon lépett be, így nem
pályakezdőként érkezett hozzánk. Főleg
projekteket vitt, de ha úgy adódott, hogy
más poszton, például a humánerőforrás
menedzselésében kellett helyt állni, akkor
azt vette át, és vitte sikeresen.

– Judit vezetésével vettünk részt az Ipar 4.0
Mintagyár projektben is, melyben a Macher, mint középvállalat olyan cégek mellé sorakozhatott fel, mint a Continental, a
Festo, a Roto és az Eltec. Büszkén mondhatom, hogy helytálltunk, amit komoly mérések is visszaigazolnak.
– Judit most – mindannyiunk örömére – új
szerepben, édesanyaként éli mindennapjait, GYED-en van az első unokánkkal,
Ádámmal.
Gábor: – Már óvodásként a Macher igazgatói állására pályáztam. Egy alkalommal
kis híján az őrző-védő szolgálatunkat is lecseréltem (5 évesen), közöltem velük, hogy
menniük kell, mert nincsen fegyverük.
Persze hamar kiderült a turpisság, így a
biztonsági szolgálat a helyén maradt.
– A tanulmányaimat a Corvinus Egyetemen kezdtem, a közgazdász diplomát
ösztöndíjasként a frankfurti EBS-en, a
világ egyik legjobbnak tartott business
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Macher Endre, Macher Endréné Márta, Macher Judit és Macher Gábor

schooljában szereztem meg. Sokat ad egy
ilyen magániskola, mert más a szemléletmód. A környezet rendkívül inspiráló, a
német elit legkiválóbb, legcéltudatosabb diákjai tanulnak az EBS-en. Más a hozzáállás
a tudáshoz, az élethez, és emberileg is lehet
tanulni, fejlődni.
– A pályámat neves nemzetközi pénzügyi
cégnél kezdtem könyvvizsgálóként, majd
tanácsadóként. A nemzetközi karrier helyett végül mégis a gyerekkori álmomat választottam, csatlakoztam a Macher csapatához. Kezdetben projektmenedzserként,
majd az értékesítés területén kezdtem, ami
rendkívül jó iskola volt, hisz ezekhez a pozíciókhoz meg kellett ismerni az egész céget. A kereskedőnek a cég egészét kell eladnia, amikor potenciális vevőkkel tárgyal.
Már meglévő megrendelőinkkel pedig a
kapcsolattartás minősége a meghatározó.
– Két és fél év felkészülés után, a közelmúltban vettem át Mártától a vezérigazgatói feladatokat, hogy a magam tudásával,
eszközeivel tovább építsem a céget.

A vezetőnek – ahogy
a cégnek is – folyamatosan
fejlődnie kell
Márta: – Nem csak gyártók, fejlesztők is
vagyunk. Korán felismertük, hogy a bérmunka csak a kezdet. Első lépésként a megtakarításainkból saját gépeket vásároltunk,
mert az üzleti etikánkhoz a kezdetektől
ragaszkodtunk, a mástól kapott gépen idegennek nem gyártottunk. A következő lépés a saját alapanyag-beszerzés volt annak
érdekében, hogy a vevőinket minél jobban
kiszolgálhassuk. A kiváló banki kapcsolat,
a bizalom elengedhetetlen volt a forgóeszköz-finanszírozáshoz. Hamar rájöttünk

arra is, hogy a vevőhöz úgy kerülhetünk
közelebb, ha már a fejlesztésbe is bekapcsolódunk.
– Fontos állomás volt a cégünk megkülönböztető képességének meghatározása. Volt
szerencsém a japán Shiba professzorral
több alkalommal találkozni, aki rávilágított: ha nem tudod megmondani – és most
a 90-es, 2000-es évekről beszélünk! –, hogy
miben vagy más, mint a többi kábelkonfekcionáló, akkor rövid időn belül elveszíted a
piacot. Akkoriban életciklusokról, életgörbékről még keveset tudtam, szinte mindent
a gyakorlatban sajátítottam el, menet közben tanultam, a céggel együtt fejlődtem.
– Sokat köszönhetek annak, amikor a cégünk első alkalommal – 2000-ben – kiválósági díjat nyert. Bekerülhettünk egy
olyan zárt klubba, ahol a legnagyobbaktól
tanulhattunk: Pick Szeged, Opel Hungária,
Medicor, Sanat Metal és még sorolhatnám.
Megerősített, hogy egy vezetőnek folyamatosan fejlődnie kell, a menedzselés egy önálló szakma, azt is tanulni kell. Éppen ezért
már a 90-es évek elején tárgyalástechnikát,
időgazdálkodást tanultam, menedzserkurzusokra jártam. Később megismertem
a TQM-szemléletet, a különféle vezetési
módszereket is. Az volt a célom, hogy minél több tudást hozzak be a cégbe. Ezt főállású kollégák mellett a legkiválóbb szakértők bevonásával értem el. A legjobbakkal
dolgozhattam együtt a humánerőforrás
menedzselésben, valamint a minőségügyben is, amihez jó alap volt, hogy a korábbiakban katonai területen dolgoztam.
– Az új generáció nincs könnyű helyzetben,
mert a mai, felgyorsult világban információdömping zúdul rájuk, és olyan tempóban változik minden, ami már alig-alig

követhető. Nem csoda, ha már harminc
évesen kiégnek a vezetők. Ehhez jön még a
stressz, amelyről egyre többet hallunk. Kimutatták, hogy a stressz okozta munkából
való kiesés súlyos gazdasági károkat okoz.
Gábor: – Áldás és átok is egyszerre az információ, bár a katalógusok korában sem
lehetett könnyű az élet. A rendelkezésre
álló majdnem végtelen mennyiségű információt meg kell szűrnünk. Ezen a téren
még nekem is van mit elsajátítanom.
– A stressz-kezelésre tudatosan odafigyelek, számos hobbimat hívom segítségül,
hogy időnként kiléphessek az üzleti élet
pörgéséből.

Nem a névjegy
teszi a vezetőt
Márta: – Nagy kihívás volt annak idején
elfogadtatni a német vevőkkel, hogy nem
a titkárnő érkezett a tárgyalásra. Eleinte
mindenki a férjemet kereste, de néhány
alkalom után már tényleg csak a tudásom,
és persze a személyes szimpátia számított.
Büszke vagyok arra, hogy ma tizenkét
stratégiai partnerünk van, akikkel kiváló
emberi kapcsolatokat ápolunk. Elfogadták,
hogy nő vagyok, feleség és anya. Bár előfordult, hogy családi okok miatt fel kellett állnom a tárgyalóasztaltól, de emiatt egyetlen
vevőt sem veszítettünk a harminc év alatt.
– Egy vezetőnek el kell fogadtatnia magát,
bizonyítania kell, hogy méltó partnere a
másiknak. Törekednie kell a win-win szituációra, arra, hogy ne feszítse túl a húrokat, mert fontos, hogy mindenki jól jöjjön
ki az adott szituációból. Nőként talán kön�nyebb dolgom volt, hiszen mi
nők évezredek óta „gyűjtögetők”
vagyunk, és a férfiakkal, a „vadá-

F
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Korszerű technológiákat alkalmazunk a gyártásban

szokkal” ellentétben nem akarunk mindig
győzni.
Gábor: – A vezetést – akár az úszást – nem
lehet csupán könyvekből megtanulni. Csak
akkor derül ki, hogy tudsz-e úszni, ha a
mélyvízbe dobnak. Közgazdászként nyilván elsajátítottam a szükséges elméletet a
vezetéshez, de a valódi visszaigazolást a
gyakorlat adja meg. Ahogy mondják: 30 év
tapasztalatot 30 év alatt lehet megszerezni.
A vezetés is csak a gyakorlatban működik.
– Fontos nekem, hogy nem a nevem miatt
kerülhettem a vezérigazgatói pozícióba.
A tanulmányaim, sikeres karrierem megelőlegezték a bizalmat, igazolták, hogy az
adottságaim megvannak a feladathoz. Az
elmúlt évek során a gyakorlatban is sikerült bizonyítanom. A kollégák megismerhették a munkaetikámat, a munkabírásomat, és ma már látják az eredményeket is.
A partnereink is elfogadtak egyenrangú
félként, igaz ehhez jó néhány kemény, ám
sikeres tárgyalást kellett végigvinnem ahhoz, hogy lássák, felkészült vagyok, értek
a dolgomhoz. Végigjártam tehát azt a bizonyos ranglétrát.

Vezetői stílus és szemlélet
Gábor: – Édesanyám már abból tudja,
mennyire megy jól a cég, hogy hallja, milyen ütemben vág a Komax-vágógépünk.
Napestig ott állhatnék mellette, akkor sem
jutnék előbbre, ellenben, ha bepillantok a
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megrendelés-állományunkba, vagy megnézem az árbevételt, azonnal látom, hogy
állunk.
Márta: – Való igaz, én gépészmérnökként
a reálfolyamatokban élek, míg Gábor közgazdászként inkább a számok embere. Ha
végig megyek az üzemen, a ládák, a kábelek színéből látom, hogy melyik területen
mennyi alapanyag forog, és ezek alapján
valóban meg tudom ítélni, hogy megy az
üzlet. Persze én is szeretem az adatokat. 22
éve van integrált irányítási rendszerünk.
Kulcsteljesítmény-mutatók alapján bármikor trendszerűen ki tudom mutatni a termelékenységet, a vevői elégedettséget, a
termékminőséget, vagy épp a fluktuációt.
Az adatokból sokkal könnyebb és biztosabb
döntést hozni. Ugyanakkor, ha belenézünk
a számítógépbe, Gábor egészen biztosan
többet lát, mint én. Jobban a számok mögé
tud nézni a mélyebb közgazdasági tudásának köszönhetően.

Az alapozásra jöhet
az építkezés
Márta: – Más volt az én feladatom, és más
kihívásokkal kell szembe néznie Gábornak.
Férjemmel együtt leraktuk az alapokat, a
céggel együtt fejlődtünk, és mindketten
hozzá tettük tudásunkat, hogy egy stabil
vállalattá váljunk. Gábor feladata az építés
és a cég növekedésének biztosítása. Ez alatt
nem feltétlenül a pénzügyi növekedést,
vagy az árbevétel emelését értem, sokkal

inkább a minőségre, a fenntarthatóságra gondolok. Közel sem értek egyet azzal,
hogy egy cég értéke kizárólag a profittal
mérhető. Sok más tényező van, amit ma
már figyelembe kell venni. A rövid távú
profitmaximalizálás nem a mi stratégiánk.
Jellemzően kissorozatú, rendkívül bonyolult prémium kábeleket állítunk elő. 800 féle
termékünk van, valamennyi speciális mérnöki tudást igényel. Munkatársaink tudása
a legfőbb értékünk. Éppen ezért számunkra
fontos a stabilitás, a munkahelyek megőrzése a legnehezebb időkben is. Fontos érték,
„békeidőben” tartalékolni kell, hogy azt felhasználva a válság éveiben ezt fejlesztésre,
innovációra, tudásbővítésre fordíthassuk.
– A nulláról indultunk az alapításkor. A két
kezünkön és a fejünkön kívül csupán a lehetőségünk volt egy új kezdetre. Harminc
év alatt – igaz négy lépésben, de sikerült
zöldmezős beruházásként felépítenünk azt
a 2500 négyzetméteres csarnokot és irodát,
amiben ma működhetünk. Korszerű gépeink vannak, gázfüggetlen fűtési rendszerünk, nagyméretű napelemparkunk.
Gábor: – Számomra fontos a cég vezetése
mellett a jövő építése, folyamatosan szeretném a vállalatot fejleszteni és egyre nagyobbá tenni.
– Úgy tartják, azt tudod megcsinálni, amit
el tudsz képzelni. Most egy 20 milliárd
forint forgalmat lebonyolító cég képe lebeg előttem, de ha odaértünk, nem látom
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30 éves a Macher – Az ünnepi tortát a család együtt vágta fel. A képen balról jobbra:
Macher Gábor, Macher Endréné Márta, Macher Péter, Macher János, Macher Endre és Macher Judit

akadályát annak sem, hogy ez előbb-utóbb
200 milliárdra rúgjon. Nyilván ez nem egy
év feladata. Rövid távon – öt év alatt – azt
céloztuk meg, hogy a jelenlegi egymilliárdos forgalmunkat megháromszorozzuk.
Jó úton haladunk efelé. Az ezutáni időszakban is a dinamikus növekedés a cél,
tíz éven belül a 7-10 milliárd. Mindehhez
a generációváltás eszköz is lehet, mert bármennyire is vérzik a szívem emberként a
magyar cégekért, számos olyan vállalatot
látok a mi iparágunkban is, ahol már most
tudható, hogy nincs, aki átvegye a stafétát
az alapítóktól. Közgazdászként, vezérigazgatóként ebben lehetőségeket látok. Az értéklánc mentén történő integráció, fúzió a
gyors növekedés eszköze lehet. Piacokat,
vagy akár új termékeket is tudunk így szerezni.
– A termékfejlesztésben is látok perspektívát, de ahhoz előbb növekednünk kell. A
végső cél az, hogy egy erős középvállalatból egy erős nagyvállalattá nőjünk.

A folyamatos motiváltság
fenntartása a legnehezebb
Márta: – „Hajóskapitányként” döntenünk
kell: milyen irányba, milyen célok felé,
milyen szelekkel és milyen gyorsan halad-

junk. Fontos a hajózáshoz kedvet csinálni a
velünk tartó csapatnak, hiszen úgy tartják,
ha hajót akarsz építeni, előbb keltsd fel az
olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.
Azt hiszem, ez a legnehezebb vezetői feladat. Folyamatosan fenntartani a motiváltságot. Ehhez kell a jó kollektíva, a valódi
emberi kapcsolatok. Mert nem mindegy,
hogyan nézünk egymásra. Mert erőt tudunk meríteni a másik emberből.

az új generációval új elvárások is jönnek.
Ma a munkavállalók válogathatnak a munkahelyek között. Nekünk, mint munkáltatónak kell meggyőzőnek lennünk, hogy
érdemes nálunk dolgoznia. Ebből adódóan
változnak a motiváció eszközei is. Egyre
fontosabb, hogy élvezetes, értékteremtő
munkát kínáljunk, és mozgásszabadságot,
rugalmas munkaidőt, home office lehetőséget kapjanak a munkatársak.

– Éppen ezért, ha megkérdezem valakitől,
hogy hogy van, biztos lehet benne, hogy
nem udvariasságból teszem, hanem valóban érdekel, mi van vele. Úgy hiszem, a vezetői hitelességhez ez is hozzátartozik. Így,
ha dicsérek, annak is súlya van. Azt sem
teszem soha elvtelenül.

– Fontosnak tartom emellett valamennyi
vezetői poszton a szakmai tudást, és az
együttműködési készséget. Kiváló irányító gárdánk van, valamennyi terület élén
kiemelkedő képességű ember áll. Az én
feladatom, hogy összehangoljam a munkájukat, hogy azonos célokért tudjunk dolgozni.

– A szaktudásunk, minőségünk könnyen
mérhető, amint a termék kijut a vevőhöz,
ám nekünk a vevő bizalmát már akkor
el kell nyernünk, amikor belép hozzánk.
Apró benyomások mentén alkot képet rólunk, bizalmat és hitet adunk el. Ha jól csináljuk a dolgunkat, megrendeli a terméket.
Gábor: – Ahhoz, hogy egy vezető motiválni tudjon, képesnek kell lennie, hogy hitelesen átadja a saját, illetve cége vízióját.
Ugyanakkor azzal is számolnia kell, hogy

– Ez a szakmai tudás édesanyám és édesapám révén mindvégig jelen volt a cégben.
Éppen ezért nem is lehet őket egy az egyben helyettesíteni. A növekedéshez is szükség van arra, hogy bővüljön a csapat, a korábban említett dinamikus növekedéshez
kell igazítani a szervezetet és munkatársakat is ennek megfelelően kell választani,
fejleszteni.
Folytatás a következő lapszámban
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A fotón (balról jobbra): Kiss Botond Márton, dr. Tábori Kitti, Radetzky Jenő, Möllmann Eszter, Fiers András, Reviczky-Karsai Szilvia, dr. Karsai Béla

Az FMKIK LI. Ünnepi Küldöttgyűlésén a jövő generációját is köszöntötték

Öten részesültek kamarai
kitüntetésben
A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) LI. Küldöttgyűlésének 2022. május 24-én adott otthont a székesfehérvári Gazdaság Háza. A Küldöttgyűlés napirendjén szerepelt a kamara 2021. évi számadása, a 2022. évi üzleti tervének elfogadása. Ünnepélyes keretek között átadták a kamarai díjakat is, valamint a gazdaság szereplői köszöntötték a
jövő generációját: az SZKTV és OSZTV megmérettetéseken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulókat, felkészítő tanáraikat
és a gyakorlati képzésükben részt vevő vállalkozókat.
Az FMKIK összesen öt díjat adományozott
az idei esztendőben, öt kiemelkedő és példaértékű tevékenységet végző gazdasági
szereplő részére. A kamara Elnöksége Életműdíjjal jutalmazza meg azt a példaértékű
tevékenységet folytató vállalkozót, vagy vállalkozás vezetőjét, akinek évtizedeken át kifejtett áldozatos és magas színvonalú munkája elősegítette vállalata, és ezen keresztül
Fejér megye gazdaságának elismertségét,
fejlődését. Az „Életműdíj”-at dr. Karsai Bélának, a Karsai Holding Zrt., elnökének adományozták.
Karsai Béla példaértékű életművet alkotott,
méltán érdemelte ki tevékenységével, életpályájával az Életműdíjat. Maga sem gondolta
volna, hogy a kisipari engedély kiváltásával
egy olyan úton indul el, amely egy 700 főt
foglalkoztató cégcsoport létrejöttéhez vezet.
„Az Év Vállalkozója” Díjat Fiers András, a
Fiers Mechanika Kft. tulajdonos-ügyvezetője kapta. A díjjal a kamara elnöksége, Fejér
megyében kiemelkedő tevékenységet folytató, eredményes, példaértékű munkát végző
vállalkozókat tünteti ki.
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„Fejér megye gazdasága védelméért” Díjban Dr. Tábori Kitti r. hadnagy (Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság) részesült. A
„Fiatal Vállalkozói Díj”-at Möllmann Eszter, a Möllmann Ház tulajdonosa érdemelte
ki, többek között azzal, hogy új marketing
szemléletet vezetett be a vállalkozásba. Az
„Innovációs Díj”-at Kiss Botond Márton, az
Építő M+M Kft. ügyvezetőjének adományozta az FMKIK.
A Küldöttgyűlés keretében a 2022. évi Szakma Sztár Fesztiválon eredményesen szerepelt Fejér megyei diákokat is köszöntötték.
Emléklapot vehetett át három diák, valamint
felkészítő tanáraik. A Szakma Sztár Fesztivál háromnapos versenysorozatot hatalmas
sikerrel zárták a Fejér megyei diákok, hét
tanuló állhatott dobogóra. A Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum
és Szakképző Iskolából három diák, míg a
Dunaújvárosi SZC Dunaferr Technikum és
Szakképző Iskolából négy diák szerzett érmet. A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara emléklapot adományozott a Székesfehérvári SZC Vörösmarty Mihály Technikum
és Szakképző Iskola három tanulójának,

felkészítő tanáraiknak és gyakorlati oktatóiknak. Svehlik László (SZKTV) burkoló
aranyérmet nyert, felkészítő tanára: Nyulasi
István, míg a külső gyakorlati képzőhelyen
oktatója a sárosdi Stokinger Balázs volt.
Balogh Gábor (OSZTV) faipari technikus
ezüstérmet szerzett, Horváth Imre és Horváth Rudolf felkészítő tanárok közreműködésével. Pruzsina Balázs (SZKTV) asztalos
pedig bronzéremmel zárta a nívós versenyt,
Pataki Gábor felkészítő tanár, valamint
Tóth István egyéni vállalkozó, gyakorlati
képzőhelyi oktató közreműködésével (vállalkozás székhelye: Jenő).
A vörösmartys diákok felkészítésében szerepet vállalt még faipari oktatóként Kacsó
Albert Botond felkészítő tanár is.
Az ünnepélyes részt követően a kamara küldöttei megtárgyalták az FMKIK 2021. évi
munkaterv és a költségvetés teljesítéséről
szóló üzleti terv beszámolót, az FMKIK 2021.
évi mérlegbeszámolóját és eredmény kimutatását, a 2022. év szakmai és költségvetési
üzleti tervét.
Forrás: FMKIK Gazdasági Kalauz,
www.fmkik.hu
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Dr. Csath Magdolna és Varga Mihály a Versenyképességi mozaik című könyv bemutatóján

Bemutatták dr. Csath Magdolna legújabb könyvét

Versenyképességi mozaik
A Magyar Tudományos Akadémia adott helyet dr. Csath Magdolna közgazdász, egyetemi tanár Versenyképességi mozaik
című könyve bemutatójának. Az eseményen Varga Mihály pénzügyminiszter méltatta az új kötetet a megjelent gazdasági
szereplők, és a sajtó képviselői számára.
– Mindenki azt szeretné tudni, hogy mit hoz a jövő
– kezdte köszöntőjét Varga Mihály. – Különösen fontos a jövőbe látás ma, amikor világunkat
különböző válságok szabdalják. Járvány, háború,
és ezeket követve egy olyan gazdasági válság,
amelynek hatását ma még lehetetlen felmérni. Az
ókor embere kérdéseivel felkereste a delphoi jósdát,
ahol válaszokat kapott. A jóslatokra figyelni kell,
hiszen tudás, tapasztalat és bölcsesség áll mögöttük, ám a jövőt irányító, meghatározó döntéseket
magunknak kell meghozni. Ehhez a választáshoz
kaptunk most segítséget a megjelent könyvtől. Igényes, különleges munka, amit dr. Csath Magdolna
bocsátott rendelkezésünkre.
A Pénzügyminiszter hozzátette, a Nemzeti
Versenyképességi Tanácsban együtt dolgoznak a professzor asszonnyal, ahol nagymértékben támaszkodnak a segítségére és szaktudására.
A kötetet méltatva Varga Mihály kiemelte:
szükség van tudományos, szakmai iránymutatásra, mely segít abban, hogy Magyarország megőrizze növekedési lendületét. A
könyv a versenyképesség témakörét járja
körül, kitérve az értelmezés, a mérés és az értékelés problémáira, a ritkábban említett ös�szefüggésekre, valamint a szakirodalomban
vitatott kérdésekre.
A versenyképesség a gazdaságpolitika egyik
központi kérdése, ugyanakkor a helyes út kijelölése, és főképp az úton maradás a folyamatosan változó világgazdasági helyzetben
nehéz feladat. Hangsúlyozta, hogy talpon
maradni akkor van esély, ha a hosszabb távon követett gazdaságpolitika szilárd elvekre épül, melyektől a válsághelyzetekben sem
szabad eltérni.

– A kormány elmúlt 12 éves működése bizonyítja,
hogy sokkal hatékonyabban és eredményesebben tudunk előre lépni, ha néhány alapértéket folyamatosan
követünk – fogalmazott a pénzügyminiszter.
– Példa erre a családpolitika, és a lakástámogatások
rendszerének kiépítése. A tervezés körülményei bizonytalanok, de a hazai hangsúly továbbra is az
építkezésen, a fejlődésen és a lehetőségek megteremtésén van.
Varga Mihály kifejtette, a versenyképességnek
fontos szerepe van a nemzeti vagyon növelésében is. A pénzügyminiszter egyetértett a
Versenyképességi mozaik című könyv azon
megállapításával is, hogy a gazdasági eredmények méréséhez a GDP, mint mutató önmagában kevés. A nemzeti vagyon növelését kell
célként kitűzni. A nemzeti vagyonba a gazdasági tőke mellett beletartozik a természeti
tőke, az épített környezet, az infrastruktúra a
maga elemeivel, valamint a humán és kulturális tőke is.
Zárásként a pénzügyminiszter a könyvből
idézett: „Olyan változások közepette élünk, amikor nagyot léphetünk előre fejlettségben, vagy ismét lemaradhatunk.”
Dr. Csath Magdolna, az Akadémiai Kiadó által kiadott kötet szerkesztője és egyik szerzője elmondta: a kilenc író között van egyetemi
oktató, vállalati vezető és PhD-s hallgató is.
A Versenyképességi mozaik tizenhárom fejezete a versenyképesség tartalmát, mérését,
különböző területeit járja körül.
A professzorasszony szerint a teljes nemzeti vagyont, nem csak annak gazdasági elemét kell fejleszteni. Vagyis be kell ruházni
az emberbe, a tudásba és az egészségbe is.
A versenyképesség mérése ezért nem csak a

gazdasági eredmények, hanem a társadalmi
haladás elemzését és más országok eredményeihez való hasonlítását is jelenti.
A versenyképesség fogalmát úgy lehetne
meghatározni, hogy melyek azok a területek,
amelyekben jobbak vagyunk, mint mások.
Versenyképessé kell válniuk a cégeknek és
a nemzeteknek egyaránt a válságálló képességben, a rugalmasságban, az előregondolkodásban, a változások időbeli észlelésében és
kezelésében.
A könyvben említett, illetve a Varga Mihály
által is kiemelt GDP mutató azért nem a legszerencsésebb a gazdaság eredményeinek
mérésére, mert alapvetően a múlt eredményeit tükrözi, és sok mindent nem mér, amit
kellene. Emiatt más mutatók nyomon követését és javítását is célul kell kitűzni – fejtette ki
véleményét a Bruttó Hazai Termék mutatóról
a közgazdász szerző, és hozzátette, a versenyképesség alakulását nem a gazdaság növekedésén, hanem a nemzeti vagyon bővülésén
keresztül célszerűbb mérni. Ebben kulcsszerepet kell kapnia a humán vagyon bővítésének és a társadalmi tőke erősítésének.
Dr. Csath Magdolna elmondása alapján a
fenntarthatóság mentén könnyebb a versenyképességet is megvalósítani. Hozzátette, a
humán tőke a legfontosabb versenyképességi tényező, de hasonlóan fontos a folyamatos
innováció is. Végezetül bemutatta a jelenlévő
alkotókat, és azokat a vállalatvezetőket, akik
anyagilag támogatták a könyv megjelenését.

CS.T./T.O
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Gasparics Tamás, a Transintertop fuvarozási vezetője

Tíz új, a sofőrök igényeire szabott Scaniával bővült a flotta

Új kamionok érkeztek
a Transintertophoz
Minden kamionsofőr álma, hogy egy vadonatúj autóval róhassa az utakat. Ez most a környei székhelyű Transintertop tíz
kollégájának megadatott, a napokban vehették át az új, a lehetőségekhez mérten egyénre szabott, a flotta kék-fehér
színeiben pompázó Scaniájukat – tudtuk meg Gasparics Tamás fuvarozási vezetőtől.
– Milyen flottához csatlakozik a tíz új kamion?
– Kizárólag Scania típusú gépjárművekkel
dolgozunk, és erre büszkék is vagyunk. 25
év tapasztalata áll az elkötelezettségünk mögött, hisszük, hogy az egyik legjobb minőséget képviseli ez a márka a piacon. Ebből
adódóan a flottacsere-politikánk is eltér a
sztenderdektől. Amellett, hogy nagy hangsúlyt fektetünk a megelőző karbantartásra,
az állagmegóvásra, hosszabb ideig használunk egy-egy eszközt, mint az esetleg másutt
szokásos. Egyfajta cégen belüli belső életútja van minden járművünknek. Jellemzően
első körben a nemzetközi fuvarozásban
kezdenek, ahol 5-6 évig futnak, majd egy
bizonyos megtett kilométer, vagy más szempont alapján átkerülnek a belföldi flottába.
Később egy részük a belső telephelyi, vagy
a raktárközi feladatainkat segítik, illetve a
partnereink számára nyújtott, úgynevezett
shunter szolgáltatásainkban használhatóakat. Természetesen, végül egy idő után értékesítésre kerülnek. A vevőink – jellemzően
14

alvállalkozóink – szinte már várják ezeket
a még mindig jó kondícióban lévő autókat.
Nekünk is érdekünk, hogy jó műszaki állapotban adjuk át nekik, hiszen a rájuk bízott
feladatainkat ezzel fogják ellátni.
– Mekkora járműállományról beszélünk,
és hogyan gondoskodnak az állagmegóvásról?
– 138 vontatóegységből áll a flottánk, és ehhez 200 darabos pótkocsi állomány tartozik.
De összességében a személyautókkal, munkagépekkel együtt körülbelül 400 eszközről
gondoskodik a saját szervizünk. Igyekszünk
már a legkisebb hibát is a lehető leggyorsabban orvosolni. Nagy hangsúlyt fektetünk a
megelőző karbantartásra. A garázsszolgálatunknál minden egyes eszköz legalább negyedévente megfordul, átvizsgálásra kerül.
– Jó mutatószám, hogy a defekteket leszámítva maximum havi 2-3, azaz évi 20-25
lerobbanásunk van. Ez, ahhoz képest, hogy
egy-egy kolléga évi 50-55 fuvart teljesít –
felszorozva ezt 138-cal – mutatja, hogy ala-

csony hibaszázalékkal dolgozunk. Mindezt
a kamionosaink is visszaigazolják. Számukra alapvető, hogy megbízható, jó autókkal
dolgozhassanak.
– Kik kapják meg ezeket a szép, új autókat?
– Akik a leginkább kiérdemelték azt. Akik
már bizonyítottak. A 110 nemzetközi közül
41 olyan gépkocsivezetőnk van, aki már több
mint öt éve nálunk dolgozik. Ez egy beszédes számadat, úgy vélem. A sofőrjeink megtalálják nálunk a számításukat.
– Alapvetően a régebbi, jól teljesítő munkatársaké az előny, ők ülhetnek új autóba, de
nem csak az idő számít. Most például méltányosságból kap egy fél évvel a nyugdíj előtt
álló kolléga egy új autót. Kiváló munkatárs,
de az élet úgy hozta, hogy erre még soha
sem volt alkalma. Most ezzel köszönjük meg
a munkáját.
– Az új kocsik gazdái természetesen továbbadják az addig használt eszközeiket.
Ezeket az autókat jóval több, mint egy mil-
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Játszótér

épült

Polgárdi – Ünnepélyes keretek között nyitotta meg
kapuit Polgárdi új játszótere. A Vertikál nagyvonalú
felajánlásának eredményeként, valamint a város-

gondnokság szorgalmas munkájának köszönhetően készülhetett el ez az új mesesziget, a kisgyermekes szülők legnagyobb örömére!

Új

lió kilométer futásra tervezik. Ezt 3 év
alatt még optimális esetben sem érik el.
Emellett mindenki nagyon vigyáz az
eszközére, jellemzően szerelmes a kamionjába, így azoknak is örömük telik
az öröklött autókban, akik épp a kollégájuktól veszik át a kocsijukat.
– A beszerzésnél a márkán túl milyen
szempontokat vesznek figyelembe?
– Az új kamionjaink beszerzését a mai
napig a tulajdonos tartja kézben, mert
szívügyének tartja, hogy kiváló eszközökkel dolgozzunk. Arra is mindig
nagy hangsúlyt fektet, hogy egyeztessen a kollégákkal, kinek, milyen óhaja,
kívánsága van, illetve alapvetően épít
a sofőrök tapasztalatára, visszajelzéseire is. Mindezekből adódik, hogy a
kamionjaink – bár egységesen felmatricázva a kék-fehér flottaszíneket viseli
– korántsem egyformák. A most érkezett tíz kocsi is három nagy csoportba
sorolható eltérő tulajdonságok alapján.
Ezek egyikébe a nagyobb fülkeméretűek tartoznak. Egy négyzetméter plusz
nem tűnik nagy előnynek, de ebben
már fel lehet állni, felegyenesedve lehet
lépkedni, és bőven van hely pakolni.
Így már érthető, miért is ragaszkodnak
ehhez néhányan, főleg a házaspárok,
akik gyakorlatilag a kamionban élnek.

– A motorteljesítmény, a lóerő a döntő
egy másik csoportnál. A Scania 500-as
szériája egy erősebb motorteljesítményt
takar, úgy gondoltuk ideje tesztelni
ezeket. Nagyobb nyomatékkal kön�nyebben, gyorsabban fel lehet jutni
egy-egy emelkedőre, így a tényleges,
névleges fogyasztás akár kedvezőbb is
lehet. Nyilvánvalóan az előzéseknél is
többletet jelent a nagyobb teljesítmény.

út épül az ipari parkban

Tatabánya – A városi önkormányzat 2017-ben
nyerte el a Bécsi út és a Búzavirág utcát összekötő
új út építésére a pályázatot. Ennek köszönhetően
tovább tudják tehermentesíteni a Búzavirág utcát,
hiszen az Aptiv előtti buszmegállótól is el lehet majd
jutni a Bécsi útra, onnan pedig a Környei útra.

– További fejlesztések is várhatóak?
– Szeptemberben újabb tíz kamionunk
érkezik. Ezekkel együtt a nemzetközi
flottánk életkora kicsivel 4 év alatt lesz.
Ez optimális a számunkra, és úgy gondoljuk, piaci viszonylatban sem számít
rossznak. Persze tudjuk, minden sofőrünk egy új, erős autóba ülne legszívesebben, de a gazdasági oldalról soha
sem szabad megfeledkeznünk. Mert a
legfontosabb a hosszú távú stabilitás,
a folyamatos működés. E tekintetben
optimisták vagyunk, mert válság ide
vagy oda, fuvarozni mindig kell. Nyilván csökkenés lehet, de éppen ezért úgy
alakítottuk ki a szállítási portfóliónkat,
hogy az ne egy szektorra épüljön, hanem több lábon állhassunk. Ezért – úgy
gondolom –, tényleg bizakodva nézhetünk a jövő elé.

Építőipari

nívódíj a kastélynak

Tata – A tatai Esterházy-kastély Építőipari nívódíjat
kapott, ebből az alkalomból emléktáblát avattak.
Az indoklásban szerepel: “A 2020-ban határidőre
befejezett és használatba vett műemléki helyreállítási munkák mintaszerű módon kerültek elvégzésre. A pályázó a magas műszaki ismereteket elváró
helyreállítási munkák során maximálisan tekintettel
volt a műemlék kulturális értékére és a műemléki
kollégák elvárásaira.”

Cseh Teréz
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Csoportkép a kitüntetések átadása után: Kovács Péter, dr. Kovács György Zoltán, Sasvári Gábor és Bukovics László elnök

Mérnöknap és taggyűlés a Tulipános Házban

Átadták a Mérnöki Kamara díjait
Tatabányán, a Tulipános Házban rendezte a Komárom-Esztergom Megyei Mérnöki Kamara a 2022. évi Mérnöknapot, és
taggyűlését. A szakemberek bevezetésként megtekintették a felújított Tiszti Kaszinót, ezt követte a taggyűlés a beszámolókkal, majd átadták az idei „Az Év Mérnöke”, illetve a „Mikovinyi Sámuel” díjat.
A tárlatvezetéses bejárás után Bukovics
László elnök tartotta meg beszámolóját a kamara 2001-es tevékenységéről, és ismertette
a jövő évi terveket.
– Tevékenységünk során – kezdte beszámolóját az elnök – továbbra is alkalmazkodtunk a
koronavírus járvány miatt kialakult különleges
helyzethez. Arra törekedtünk, hogy szolgáltató
kamarához méltón, a kollegák szakmagyakorlását
segítő módon tevékenykedjünk.
Hozzátette: az építésügyet érintő jogszabályváltozásokra folyamatosan felhívták a szakmagyakorlók figyelmét, tájékoztató anyagokkal segítették a mindennapi munkát.
Változatlan volt az együttműködés a KEM
Kormányhivatallal a közös építésfelügyeleti ellenőrzések, és rendszeres konzultációk
révén. 15 alaklommal szerveztek szakmai
továbbképzést, ahol a szakma gyakorlói
helyben teljesíthették az előírt éves kötelezettségüket.
– Továbbra is feladatunk lesz – foglalta össze a
2022. év feladatait Bukovics László – a jogalkotási folyamat naprakész figyelése, a vélemények, javaslatok eljuttatása a jogalkotó felé, és
erről a szakmagyakorlók folyamatos tájékoztatása. Törekszünk ezután is a szoros együttműködés
kialakítására az építésfelügyeleti hatóságokkal a
közös jogértelmezés érdekében. Nem utolsó sorban célunk a fiatal mérnökutánpótlás bevonása a
kamara munkájába.
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Ezt követően Vinitor Ágnes kamarai titkár
számolt be a 2021. évi gazdálkodásukról, és
ismertette az idei költségvetést. A Felügyelő Bizottság munkájáról Németh László FB
elnök tájékoztatta a megjelenteket. A beszámolókat és a költségvetést a kamara tagsága
egyhangúlag elfogadta.
A taggyűlés ünnepélyes pillanatai következtek, hiszen átadták a kamarai kitüntetéseket. Az „Év Mérnöke” díjat Kovács Péter
okleveles építőmérnök, tartószerkezeti tervező vehette át. Kovács Péter 2008-ban szerezte végzettségét a Budapesti Műszaki- és
Gazdaságtudományi Egyetemen. Pályáját a
Stabil Építő, Tervező és Kereskedelmi Kft.nél kezdte, majd a Mélyépterv Komplex Zrt.nél dolgozott. 2013 óta saját vállalkozásban,
az Egom-Terv Szerkezettervező Kft.-ben
végzi tevékenységét.
A „Mikovinyi Sámuel Díjat” olyan kollégák
kaphatják, akik kiemelkedő mérnöki tevékenységükkel maradandó értéket hagynak
az utókorra. Idén ketten, dr. Kovács György
Zoltán, és Sasvári Gábor érdemelték ki az
elismerést.
Dr. Kovács György Zoltán a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán végzett
1975-ben, majd 1981-ben építőipari gazdasági mérnök diplomát is szerzett. 1984-től a
közgazdaságtudományok doktora.
Pályáját a KEM-i Tanácsnál kezdte, 1975-től

1990-ig vízügyi csoportvezető főmérnökként dolgozott, majd 1990 és 1998 között a
megyei közgyűlés elnöke volt. Pályájának
további állomásai: KÖZKER Info Bt., ÉGÁZDÉGÁZ Rt., Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium, Országos Környezetvédelmi
és Vízügyi Főigazgatóság. 2006-tól nyugdíjba vonulásáig az Észak-dunántúli Vízmű
Zrt. vezérigazgató helyetteseként dolgozott.
A megyei mérnöki kamara alapító tagja,
1996-tól elnökségi tagja, 2005-től a Vízgazdálkodási és Vízépítési Szakcsoport elnöke.
Szakmai tapasztalataira, bölcsességére a kamarai munka során mindig lehetett számítani.
Sasvári Gábor vegyipari gépészmérnök 1974ben végzett Pécsett, a Pollack Mihály Műszaki Főiskolán. Pályáját a Fővárosi Gázművek
Hálózatfejlesztési Osztályán kezdte hálózatfejlesztő mérnökként. 1975-től a KEM-i Tervező vállalat épületgépész tervezőjeként,
majd osztályvezetőjeként dolgozott.
1991-ben alapította saját vállalkozását, a
Dunaterv Mérnöki Tervező Kft.-t, melyben
napjainkig is tevékenykedik. A Mérnöki Kamara alapító tagja, pályája során számos fiatal mérnök tervezővé válását segítette.
A kitüntetések átadása után a Mérnöknap
hangulatos, kötetlen beszélgetéssel zárult.
VK
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Markos Anikó az Építész Kamara megyei, és dr. Hajnóczi Péter országos elnöke

Építészek a kiállítás megnyitóján

Külön mutatták be a Településképi Arculati Kézikönyveket

Dr. Molnár Attila, Komárom város polgármestere is köszöntőt mondott

Több program is zajlott a Csillagerődben

Építész Nap 2022
A Komárom-Esztergom Megyei Építész Kamara május közepén, Komáromban rendezte meg az idei Építész Napot, és az
azzal egybekötött ünnepi közgyűlését. Két kiállítás is várta a szép számú megjelentet, valamint a csodálatosan felújított
Csillagerőddel is megismerkedhettek a résztvevők.
A rendezvény a két kiállítás megnyitójával
kezdődött az erőd fogadóterében. Az Év
Háza Komárom-Esztergom Megyében és a
Településképi Arculati Kézikönyvek című
tárlat tablói nemcsak az építészeket vonzották, hanem – mivel mindenki előtt nyitva állt
a Csillagerőd – a folyamatosan érkező látogatókat is.
László Tibor Múlik az idő című versével
kezdődött az esemény. Az előadó, aki nem
csupán versírásban, színjátszásban, darabok
rendezésében van otthon, de az építészetben
is jeleskedik, és nem utolsó sorban a kamara
alapító tagja is.
Markos Anikó, a megyei kamara elnöke elmondta, hogy Komáromban még nem jártak
az Év Háza című kiállítással, és nagy öröm,
hogy egy ilyen fantasztikus helyen nyílik
meg a tárlat. Nem titkolt büszkeséggel beszélt arról, hogy az anyagokon látszik, milyen színvonalas munkák születnek a megyében.
Hozzátette, hogy a taggyűléseiket is nagyon fontosnak tartják, minden alkalommal
meghívják a megye, a helyszínt biztosító
település vezetőit, politikusokat, hiszen a
mindennapokban sokszor kerülnek velük
munkakapcsolatba, ezek az események pe-

dig segítik az együttgondolkodásra való képességet.
Ezt követően dr. Kancz Csaba kormánymegbízott vette át a szót, aki hangsúlyozta, hogy
rengeteg értékes középület született meg a
tervezőasztalokon az elmúlt esztendőkben,
de sok az olyan magánház, társasház is, ami
elismerésre méltó.
– Büszkék lehetünk a műemlék jellegű épületeinkre is, valamint a hatóságok és az építészek közötti
kiváló együttműködésre, erre a kollegialitásra lehet építeni – tette hozzá. – Ez az összhang minden nagyobb megyei beruházásnál érezhető volt.
Dr. Hajnóczi Péter, a Magyar Építész Kamara elnöke is köszöntötte a résztvevőket.
Kitért arra is, hogy az országos kamara idén
huszonöt éves, melynek létrejöttét mindenki
támogatta. Hangoztatta, ha teheti, mindig
meglátogatja az Év Háza Komárom-Esztergom Megyében című pályázat eredményhirdetését, és úgy látja, minden alkalommal
színvonalas anyag gyűlik össze az eseményeken.
– A megyei kamara rendezvényeinek fantasztikus, színvonalas, emlékezetes helyszínei vannak,
nincs ez másképp ezúttal sem – mondta.
Zárásként a Településképi Arculati Kézi-

könyvekről is szólt, kiemelve, fontos, hogy
ezek ne csak az építészekhez jussanak el, hanem az állampolgárokhoz is, a Csillagerőd
pedig remek helyszín ahhoz, hogy minél
többen megtekinthessék az anyagukat.
A kiállítás-megnyitót követően a konferenciateremben folytatódott a rendezvény. Dr.
Molnár Attila polgármester bemutatta a várost, illetve a Csillagerődöt. Felidézte, 2015
környékén indítottak átfogó programot annak érdekében, hogy a térség vezető szereplője lehessen a település.
Hangsúlyozta, hogy Komárom mára az ország legdinamikusabban fejlődő kisvárosai
közé tartozik. Mindenkinek javasolta, hogy
aki még nem látta, mindenképpen nézze meg
a Monostori hidat, mely Építőipari Nívódíjat
kapott a közelmúltban. Felhívta a figyelmet
az ipari parkra is, mely hazánk egyik jelentős
gazdasági központjának számít.
A Csillagerőd terveit és a felújítási folyamatot a Mányi Építész Stúdió tervezői mutatták be. A résztvevők ezek után körbejárhatták az erődöt, majd az Építész Nap ünnepi
taggyűléssel végződött.
VK
Fotó: Mazán Tibor
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28. DUNAGÁZ Gázipari Szakmai Konferencia

Rengeteg a tennivaló a gázipar
háza táján
2022. június 7-8-án a Thermal Hotel Visegrád**** adott otthont a magyar gázipar műszaki konferenciájának. A pandémia
miatt többször elhalasztott eseményre közel kétszázan regisztráltak, összesen 52 szervezet – cég, hatóság, szakmai, illetve oktatási intézmény – küldte el képviselőit a találkozóra. Nem is csoda a nagyfokú érdeklődés, hiszen az elmúlt időszakban számos jelentős változás történt mind a hazai, mind pedig a nemzetközi gáziparban. A főszervező, a DUNAGÁZ
Gázipari Oktatási és Minősítő Zrt., illetve a konferencia szervezőbizottsága mindent megtett, hogy a szokásos másfél
napba – 24 előadásba – az összes aktuális témát besűrítse. Neves szakértők, a gázipar ismert szakemberei adtak tájékoztatást az iparág aktuális híreiről, legégetőbb kérdéseiről, tennivalóiról.

Hazánk 80%-ban függ
az orosz gáztól
Az első nap hagyományos módon a plenáris
üléssel indult. A gázipari aktualitások szekció előadásaiból képet alkothattunk a hazai
és a nemzetközi gázipar aktuális kérdéseiről.
Megtudtuk, hogy jelentős változások történtek a magyar gázellátás terén. Egyrészt a magyar kormány egy 2036-ig szóló, hosszú távú
gázmegállapodást kötött a Gazprommal,
másrészt átszervezte az importbeszállítási
útvonalakat is. Míg korábban évtizedeken át
Ukrajna felől érkezett hazánkba az orosz gáz,
tavaly ősztől ez már Szerbián és Ausztrián
keresztül történik. 4,5 milliárd köbméter gáz
jön hozzánk ilyen formában, ami az évi 11
milliárd köbméteres fogyasztásunk tetemes
része. Sajnos a hazai gázkitermelés továbbcsökkent, immáron 1,5 milliárd köbméterre.
Így összességében 80%-os az importfüggőségünk a földgáz tekintetében. Ezt hivatott
18

ellensúlyozni a tavaly januárban üzembe helyezett Krk-i LNG terminálról a horvát rendszeren keresztül érkező, 1 milliárd köbméter
földgáz is.
Mindezekből látható, hogy Magyarország
bár jelentős lépéseket tett földgázforrásainak
diverzifikálására, továbbra is nagymértékben függ Oroszországtól. A jelenleg elérhető alternatív források messze nem fedezik
az igényeinket. Ha az unió által elvárt orosz
gázfüggetlenségünket most, egy lépésben
kellene megvalósítanunk, akkor az súlyos
energiaellátási problémákat okozna, ezt tehát
csak fokozatosan lehet elérni.
Addig is elmondható, hogy a magyar kormány intézkedéseinek, fejlesztéseinek köszönhetően hazánk gázellátása közép- és
hosszú távon is biztosított, de ehhez az orosz
gázra ma még szükségünk van.
Szó esett arról is, hogy a rezsicsökkentés nél-

kül a jelenlegi piaci földgáz- és villamos energiaárak a magyar lakosság számára megfizethetetlenek lennének. Különösen az utóbbi
kereskedelmi ára emelkedett látványosan az
elmúlt időszakban.

Az Európai Unió is küzd
a gázproblémákkal
Az uniós gázembargó nem csak nekünk okoz
fejtörést, Európa valamennyi országát érinti.
2021-ben az EU27 országai összesen 380 milliárd köbméter földgázt importáltak Oroszországból. A jelenlegi számítások szerint – a
kiépített alternatív szállítóútvonalak hiánya,
illetve a meglévők kapacitásainak lekötöttsége miatt – ennek csupán 10%-a pótolható
más forrásokból. Ráadásul a sokat emlegetett
LNG ebből csak 18-20%-ot képes kiváltani.
Ugyancsak rossz hír, hogy az új szállítói útvonalak kiépítése rendkívül idő- és költségigényes lesz.
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Az európai forráshiány mellett további problémákat okoz a tőzsdei földgázárak jelentős
emelkedése. Ahhoz, hogy a téli időszakban
Európa gázellátása biztosított legyen, elengedhetetlen, hogy tényleg megvalósuljon az
uniós célkitűzés, a földalatti gáztárolók minimum 80%-os feltöltöttsége. Ez Magyarországon is folyamatban van.

Új szabályozó hatóság,
új elvárások
A konferencia délelőtti előadásain a gázpiaci
felügyeletről is szó esett. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint a tavaly ősszel létrehozott Szabályozott
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, illetve
annak Bányászati és Gázipari Főosztálya
felel a hazai gázipar műszaki szabályozási
kérdéseiért. Az utóbbi működéséről tudhattunk meg részleteket, illetve információt kaptunk az Energiahatékonysági Kötelezettségi
Rendszer működéséről is. Ennek előírásainak
minden energiaszolgáltató meg kell, hogy
feleljen. Az elvárások a villamos energia, a
földgáz és a közlekedési célú üzemanyagok
megtakarítására is vonatkoznak.

Múltidézés és az újdonságok
együtt a konferencián
A történelmi kitekintés, a hazai gázipar múltjáról való megemlékezés sem maradhatott ki
az előadások közül. Megismerhettük a 150
éves jubileumát ünneplő Pécsi Gázgyár, az
ugyanilyen idős Bajai Gázgyár, valamint a
70 éve alapított KÖGÁZ történetét, sőt még a
résztvevők ajándéktáskájában lévő Gázgyár
a Sugovica partján című könyvről is hallhattunk részleteket a szerző jóvoltából.
A délelőtti szekció előadásait a DUNAGÁZ
Gázipari Konferencia kísérőeseményének,
a gázipari kiállításnak a megnyitása követ-

te. Tizenhárom standon csodálhatták meg a
szakemberek az iparág újdonságait.

A hidrogén főszereplővé
válhat a gáziparban
A délutáni két szekció a hidrogén gázipari
megjelenésére fókuszált. Az első, hiánypótló
előadás végre alaposan körüljárta a földgáz
kontra környezetvédelem kérdéskörét. A
hallottak alapján kijelenthető, hogy a fos�szilis energiahordozók közül még mindig a
földgáz van a legkisebb káros hatással a környezetre. Azt is megtudhattuk, hogy a 2050ig megvalósítandó Dekarbonizációs Csomag
elemeiben a földgáz importfüggőség alternatívájaként megjelenik a biometán is. Fontos
azonban, hogy a megoldások keresése közben ne tévesszük szem elől az ellátásbiztonságot és a megfizethető árakat.
A REPowerEU programról is szó esett, melynek célkitűzése, hogy 2030-ig függetlenedjünk az orosz fosszilis energiahordozóktól,
kétharmaddal csökkentsük az orosz gáz iránti uniós keresletet. Jelen pillanatban azonban
Magyarország energetikai berendezkedése
ennek elérését nem teszi lehetővé, vagy csak
irreálisan nagy erőfeszítésekkel, beruházásokkal lehetne mindezt megvalósítani. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy az uniós tárgyalások során figyelembe vegyék a tényleges piaci
helyzetet és a műszaki infrastruktúrát is.

A hidrogén vezetékes
gázként való felhasználása
számos kérdést felvet
Uniós cél, hogy 2030-ig 2% hidrogén gázt
legyünk képesek betáplálni a földgázrendszerünkbe. A hazai gázipar valamennyi
szegmense dolgozik azon, hogy az ehhez
szükséges műszaki hátteret biztosítani tudjuk. A földalatti gáztároló hidrogén projek-

tek, mint például a kardoskúti is, egyrészt a
felszíni technológiák hidrogéntűrését vizsgálják, másrészt azt, hogy milyen elváltozásokat okozhat a hidrogén a tárolókban. Ennek
a komplex folyamatnak a vizsgálata egy 17
tagból álló nemzetközi konzorciumban történik, és hamarosan várhatóak az első eredmények. Amennyiben ez a hidrogénes földgáz a
szállító rendszerbe kerül betáplálásra, annak
statikus, dinamikus és online szimulációját a
hazai földgázszállító nagy pontossággal képes elvégezni, képes választ adni a kiadási
pontokon megjelenő új, kevert gázminőségre.
Megtudhattuk azt is, hogy a hazai földgázszállító rendszer jelentős tranzitforgalmat
bonyolít, összességében éves szinten 15-20
milliárd köbméter földgáz szállítása történik
ezen keresztül. 2030-ig ezt is alkalmassá kell
tenni arra, hogy a határkeresztező pontokon
megjelenő, akár 5%-os hidrogéntartalmat is
kezelni tudja.
A szállítórendszerekhez hasonlóan az elosztó hálózatokban is vizsgálni kell a hidrogén
megjelenéséből adódó kockázatokat és elvégezni az ebből következő feladatokat. Az
engedélyesek már megkezdték az erre való
felkészülést, folyamatban van a nemzetközi
pilot projektek vizsgálata és a hazaiak kidolgozása. Itt a legfontosabb kérdés az, hogy a
végfelhasználó berendezések átalakítás és
csere nélkül mekkora hidrogénarány elviselésére lesznek majd képesek. A piacra kerülő
készülékeket már eddig is vizsgálták hidrogénes határgázzal, a probléma elsősorban a
helyszínen beszabályozott teljes levegő előkeveréses készülékeket érinti majd. A megoldás
valószínűleg a szolgáltatott gáz pontosan definiált megengedhető Wobbe-szám tartományának, valamint annak maximális változási
sebességének megadása lesz.
A készülékvizsgálatoknál az ég-
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hető gázok csoportjai között hamarosan meg fog jelenni a tiszta
hidrogén és a hidrogénes földgáz
is. További vizsgálatokra lesz szükség az
elosztó hálózatokon alkalmazott anyagminőségek hidrogéntűrése, valamint az egyes
rendszerelemek, például nyomásszabályozók
esetében is.

F

A földgázhálózatba táplált hidrogén nem
csak a készülékek és anyagminőségek tekintetében vizsgálandó, hanem a hidrogén és a
földgáz eltérő egységnyi energiatartalmát,
illetve az ebből adódó problémákat is körül
kell járni. A hidrogénnek ugyanis közel egyharmada csupán az egységnyi energiatartalma a földgázhoz képest. Ez azt jelenti, hogy
meg kell növelni a szállított gázmennyiséget
a hidrogén részaránya szerint ahhoz, hogy a
végfogyasztó készülékek azonos energiatartalmat legyenek képesek leadni. Ez a kérdés
nem is annyira egyszerű, hiszen nem egyenesen arányos a változás a bekevert hidrogén és
a szállított energiamennyiség, valamit hálózati áramlási ellenállás között.
A gázipari beszállítók is készülnek a hidrogén megjelenésére. Már a hazai piacon is elérhetőek olyan eszközök, amelyek alkalmasak
ezen gázok szállítására, nyomásának szabályozására.
A közlekedésben szintén megjelent a hidrogén, mint alternatív üzemanyag, a tavalyi év végére 221 darab nyilvános hidrogén
töltőállomás üzemelt Európában. A TEN-T
hálózatok célkitűzéseiben szerepel, hogy
2030-ig el kell érni, hogy ezen európai útvonalak mentén legalább 150 kilométerenként
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elérhető legyen ilyen töltőállomás. Az alternatívák között nem csak a hidrogén, hanem
ez e-mobilitás és a g-mobilitás is megjelenik.
2021-ben például 10217 darab CNG és LNG
üzemanyaggal működő tehergépjárművet állítottak forgalomba az EU-ban.

Energiatárolóként
is működhet a hidrogén
Új lehetőségeket kínál a zöldhálózat, azaz
a földgáz- és áramhálózat műszaki együttműködése is. A hidrogén egy jól tárolható
formája lehet a megújuló energiaforrásokból
előállított, de éppen nem igényelt villamos
áramnak. Az elektromos hálózat már elérte
határát a főként napelemek által betáplálható,
ingadozó mennyiségben termelt áram vonatkozásában. Ahhoz, hogy a villamos elosztó
hálózat képes legyen kezelni tárolók nélkül a
megújuló forrásokból betáplált mennyiségeket, közel ötszörös bővítésre lenne szükség.
Tárolási lehetőségekkel ez a szám jelentősen
csökkenthető. Erre kínál alternatívát a hidrogén formájában történő tárolhatóság.

Innováció, biztonság,
fejlesztések
A második nap előadásai között elsősorban
az innováció és a biztonság kérdése jelent
meg. Láthattuk a földmunkavégzések kapcsán megjelenő problémákat és azok kezelési
lehetőségeit, de a szállítóvezetéki és elosztó
hálózati biztonsági övezetek egyre fokozódó jelentősége is bemutatásra került. Ennek
főként akkor van jelentősége, ha valamilyen
káreset következik be. Az utóbbi évtizedek-

ben egyre terjeszkedik az épített környezet,
és fogynak azok a távolságok, amelyek elválasztják a szállítóvezetéket a beépített területektől. Bár lehet, hogy a hazai előírásoknak
megfelelő a meghagyott biztonsági övezet,
de egy káreseménynél gyorsan kiderül, hogy
milyen gondokat okoz ennek minimalizálása.
A gázfogadó, nyomásszabályozó és mérő állomások tekintetében is jelentős fejlesztések
zajlanak, egyre erősödik az igény az okos/
intelligens rendszerek iránt. Hallhattunk előadást ipari kazánház energetikai hatékonyságának javításáról, de nem maradhatott el
a gázipart érintő jogszabályokban bekövetkezett változások bemutatása, és pontos elemezése sem. Képet kaptunk továbbá a szakképzés, felnőttképzés jelenlegi helyzetéről,
az elmúlt időszakban bekövetkezett változásokról. Megállapítható, hogy ez az átalakulási folyamat még nem ért véget, sok a teendő
a rendszer finomhangolása, egyszerűsítése
kapcsán.
Az elhangzott előadások egyértelműen tükrözik, hogy jelentős változások történtek és
jelenleg is történnek a magyar gáziparban,
és bőséggel akadnak további teendők, feladatok. Kezelni kell a gázárak emelkedéséből,
valamint a források csökkenéséből adódó
helyzetet, még tovább kell diverzifikálni a
gázellátásunkat. Fel kell készülni a hidrogén
gázhálózati megjelenésére, és tovább kell
folytatni az intelligens hálózati elemek kiépítését is.
Dr. Szunyog István összefoglalója
alapján szerkesztette:
Cseh Teréz
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Dr. Petőcz Erzsébet, ügyvezető igazgató, Jankovszky Sándor elnök, Kovács Zoltán,
a Felügyelő Bizottság elnöke

A KEM-KISZÖV tagsága első alkalommal találkozott az új székhelyükön

Megtartotta éves közgyűlését a Komárom-Esztergom megyei Iparszövetség

Új fejezet a KEM-KISZÖV életében
A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” új székhelyén, a KEMKIK épületében tartotta május 25-én évi
rendes közgyűlését. A megjelenteket Jankovszky Sándor elnök köszöntötte.

Első napirendi pontként dr. Petőcz Erzsébet
ügyvezető igazgató tartotta meg beszámolóját a szervezet elnökségének, valamint ügyintéző szervezetének 2021. évi tevékenységéről és a 2022. év kiemelt feladatairól.
Az ügyvezető igazgató így fogalmazott:
az elmúlt időszak változásai új fejezetet
nyitottak a szervezet életében. A személyi
változásokat illetően mérföldkő, hogy 26 év
után változott a KISZÖV társadalmi elnökének személye. Korábbi elnökük, Benkovics
Alajos elhalálozásával a tagságtól a továbbiakban Jankovszky Sándor, a Transmissió Kft
ügyvezetője kapott bizalmat az elnöki tisztség betöltésére.
Dr. Petőcz Erzsébet elmondta: történelmet
írtak azzal,,hogy - ingatlanuk értékesítése
okán – 49 év után, 2021-ben a Komáromi u.
16-ból új helyre, a Fő tér 36-ba költöztek.
A 2021. évi munkaprogramban foglalt feladatok teljesítéséről elmondta, hogy a járványhelyzet miatt mindössze az októberi
pannonhalmi kirándulásra, és a decemberi
évzáró közgyűlésre kerülhetett sor.
A személyes találkozókat online fórumokkal, e-mailben küldött írásos anyagokkal

pótolták, a jó kapcsolat viszont fennmaradt
a megyei társ-érdekképviseletekkel, a Kamarával, az OKISZ-szal, és az önkormányzatokkal.
A megyei önkormányzattal az együttműködésük 1997 óta töretlen. 2021-ben véleményezték a megyei önkormányzat 2030-ig szóló területfejlesztési koncepciója felülvizsgált
dokumentumát, javaslatot tettek a 2021-2027
évi uniós fejlesztési ciklus területfejlesztési
stratégiai és operatív programhoz, melyben
hangsúlyozták, hogy a megye gazdaságának fejlesztéséhez elengedhetetlen a mikrokis- és középvállalkozások fejlesztése, erre
megyei stratégia készítése forrás hozzárendeléssel.
Sikerként könyvelhetik el azt, hogy a Megyei Foglalkoztatási Stratégia folytatásaként
2022-ben induló új projektbe bekerült a javaslatuk, a megyei mikro-, kis- és középvállalkozásokról stratégia készül.
Hasonlóan jó az együttműködés Tatabánya
város önkormányzatával is. A Szövetség
tagként részt vesz a Tatabányai Foglalkoztatási Paktum munkájában is, javaslatot adtak
a 2027-ig terjedő EU-s források felhasználá-

sára készülő Integrált Területfejlesztési Stratégiához is.
A 2022-es év kiemelt feladatait összefoglalva
a Szövetség új stratégiájának kidolgozását,
tagjaik gyors és hiteles tájékoztatását, a Tatabányai Széchenyi Programirodával és a CED
Közép-európai Gazdaságfejlesztő Kft-vel
együttműködésük ismételt életre keltését,
rendezvényeik, szakmai-, sport programjaik
zavartalan lebonyolítását emelte ki.
Dr. Petőcz Erzsébet beszámolóját követően
Kovács Zoltán, a Felügyelő Bizottság elnöke
szóbeli előterjesztésében ismertette az Felügyelő Bizottság 2021-es tevékenységét. A
Szövetség tevékenységét korreknek értékelte, akárcsak a felelősségteljes gazdálkodását.
Ezt követően a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szövetség tevékenységéről és a
2021. évi gazdálkodásról szóló beszámolót, a Felügyelő Bizottság beszámolóját és
a Szövetség 2022. évi gazdálkodási tervét.
A közgyűlést Jankovszky Sándor elnök zárta, jó munkát, és mindenekelőtt jó egészséget
kívánva a tagságnak. A közgyűlés kötetlen
beszélgetéssel egybekötött ebéddel zárult.
VK
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A világ legnagyobb tojásdoboz, illetve tojástálca gyártója az ácsi Hartmann Hungary

Hartmann – több mint 30 éve
Magyarországon
Ki gondolná, hogy egy olyan egyszerű csomagolóanyag, mint a tojásdoboz, vagy tojástálca az alapvető élelmezési lánc
kritikus, nélkülözhetetlen eleme. Kivételes helyzetben vagyunk, mert a világ legnagyobb ilyen profilú gyára, a Hartmann
Hungary Kft. hazánkban működik, Ácson. A cég a pandémia alatt egyszer sem állt le, sőt megfeszített munkával dolgoztak a megnövekedett igények kielégítésén. Egy ilyen kritikus üzem párnapos leállása is katasztrófához vezethet, hiszen
ha nincs tojásdoboz, tojástálca, akkor nincs miben szállítani a törékeny és rendkívül gyorsan romló alapvető élelmiszert,
a tojást – tudtuk meg Vincze Attilától, a Hartmann Hungary Kft. ügyvezető igazgatójától.
– Hogyan élték meg az elmúlt időszakot, a
covidot?
– A koronavírus járvány alatt különféle intézkedésekkel igyekeztünk óvni a dolgozók
egészségét, biztonságát, és természetesen mi
is nagyobb hiányzási rátával működtünk.
Üzleti szempontból viszont pozitívan érintett minket a pandémia. A bizonytalanság
növeli az alapélelmiszerek iránti keresletet. A rendkívüli helyzetben a szállodák, a
vendéglők, a repülőjáratok nem működtek,
ezért a tojáspor és tojáslé célú felhasználása
a tojásnak visszaesett, így még inkább megugrott a tojásdobozok iránti igény. 2020 egy
százéves rekordot hozott a Hartmann cégcsoport életében.
– Mióta van jelen a Hartmann Ácson?
– 1980-ban került az első Hartmann gép az
egykori Bábolnai Állami Gazdaság ácsi üzemébe. A csomagolástechnikai célgépeket,
illetve termékeket gyártó vállalat akkor telepítette ide az első gépsorát, melyen aztán
tojástálcákat állított elő a gazdaság. A rendszerváltáskor a Hartmann megvásárolta ezt
az üzemet, így lettünk a dán cégcsoport leányvállalata 1991-ben. Ebből adódik, hogy
ugyan a Hartmann Hungary tavaly volt 30
éves, mégis több olyan munkatársa is van,
akik már 40 évnél is régebben dolgoznak ebben az üzemben.
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– Rengeteget fejlődtünk az alapítás óta. Sokszorosára növeltük a kapacitásunkat, naponta több millió tojásdobozt állítunk elő.
Papírrost alapú csomagolóanyagokat készítünk, elsősorban tojásdobozokat és tojástálcákat. Ugyanebből az alapanyagból az élelmiszeriparnak, illetve egyéb gyártóknak is
készítettünk segéd- és csomagolóanyagokat
a különféle termékeikhez. Amikor például
valamilyen technikai eszközt vásárolunk,
jellemzően a dobozon belül formára préselt
papírok védik az árut a sérülésektől. Ez az
a termékkör, ami szintén ilyen gyártási technológiával készül.
– Milyen piacokra készülnek ezek a termékek?
– A folyamatos, szinte minden évben több
milliárdos beruházásnak köszönhetően az
ácsi vállalat a fő profiljában, a tojásdobozok
és tojástálcák előállításában jelenleg a legnagyobb kapacitású gyár a világon. Ennek
ellenére a Hartmann Hungary 99%-ban
Európába szállít, mert egyszerűen nem éri
meg messzire vinni az árut. Rendkívül olcsó, 100%-ban hulladékból készült termékek
ezek, arányaiban túl magas lenne a rárakódó
fuvardíj. Ettől függetlenül a Hartmann Amerikában is piacvezető, de ott inkább gyárakat
építettek, telepítettek, vagy éppen vettek.

– Milyen jellegű beruházásokat hajtottak
végre az évek során?
– Voltak intenzív fejlesztési időszakaink,
például 2000-2010 között, 2015-től pedig
majdnem minden évben nagyberuházásokat
hajtottunk végre. Kapacitásbővítés, automatizálás mellett mindig a legújabb, legmodernebb Hartmann technológiát telepítettük. A
hatalmas célgépeket a Hartmann saját gépgyára állítja elő, az eddigi legnagyobbat idén
helyeztük üzembe. Párhuzamosan a nyomdaüzemünket is fejlesztettük, a dobozok
nyomdázását is automatizáltunk.
– Nagyot léptünk előre a belső anyagmozgatás, a logisztikai terén is. Magyarországon
egyedülálló megoldásokat alkalmaztunk,
aminek ma is csodájára járnak a cégek, illetve az egyetemek. A nagy mennyiségű
termék gyors mozgatása mellett az igazi kihívást a három eltérő számítógépes technológia összekapcsolása jelentette. Svájci és belga
partnerekkel végül sikerült egy olyan raktárés anyagmozgatási rendszert kialakítanunk,
amely párját ritkítja.
– Ez egy adatokra, kamerákra, robotizációra
épülő ipar 4.0-ás megoldás, mely mind a tojástálcák, mind a már raklapra szerelt késztermékek mozgatását magas szinten képes
megoldani.
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– A cégcsoporton belül milyen súlya van a
magyar vállalatnak?
– Messze a legnagyobb egysége vagyunk a
2500 fős cégcsoportnak, ebből adódóan a súlyunk és szerepünk is jelentős. 550-560 fővel
működünk. Az elmúlt 15 évben a sikerek
bizalmat és egyre több feladatot hoztak. A
Hartmann központi funkcióinak egy jelentős részét idetelepítette. Körülbelül 70 irodai
alkalmazottunk a sajátunk mellett más európai, illetve tengerentúli gyárak működését is
segíti: egyedi cikkszám-leképezés az európai
termékekre, központi könyvelés. Egy másik,
kisebb csapat a Hartmann technológia gyártóját erősíti, hasonlóan az IT-csoportunkhoz,
akik számos gyár ilyen jellegű tevékenységét
támogatják. Az európai vevőszolgálatunk
2/3-át is innen látjuk el, és még sorolhatnám,
mi mindennel bővült a portfóliónk.
– A vezetői feladataim is folyamatosan gyarapodtak. 13 éve vagyok a magyar cég élén,
és ezzel az ötfős európai menedzsmentünkben a legrégebbinek számítok. Közösen hozzuk meg a stratégiai döntéseket, javaslatokat
fogalmazunk meg a nagyobb volumenű vásárlások, beruházások kapcsán.
– Az operatív feladataim is szerteágazóak, és
folyamatosan, a mindenkori igényekhez igazodnak. Nem ritka, hogy egyszerre háromnégy funkciót is ellátok a vállalatcsoporton
belül. Jelenleg egy európai műszaki tanácsadói, koordinációs szerepköröm is van, de
pár éve a horvát, és egy időben a német gyárat is én igazgattam. A közelmúltban Oroszországban is elindítottuk egy gyár fejlesztését, amitől aztán a kialakult helyzet miatt a
Hartmann visszalépett.
– Mennyire környezetbarát a Hartmann
technológia?
– Törekszünk arra, hogy minél kevesebb víz,
villany, gáz felhasználásával dolgozzunk. A
magyar gyár a cégcsoporton belül élen jár a
fajlagos energiahatékonyságban. A cél, hogy
minél kevesebb legyen a beépített energia a
termékeinkben. A cégcsoporton belül Európában itt, a magyar gyárban valósítunk meg
először egy napelemparkot, amit a jövő hónapban fogunk beüzemelni.
– Ha a terméket nézzük, akkor az már önmagában is környezetbarát, hiszen 100% hulladékból készül, és emellett teljes mértékben
és gyorsan képes lebomlani a természetben.
Persze ezek nem eldobni való holmik, értékesek, újrahasznosíthatóak. Ezen a téren
Magyarország még gyerekcipőben jár. Dánia

évtizedekkel előttünk van a környezettudatosság, a körforgásos termelés, a hulladékkezelés terén. Idehaza sokat kell még fejlődnünk. Ehhez mi is próbálunk hozzájárulni
a magunk eszközeivel. A kollégáink rendszeresen megjelennek a foglalkozásokon a
környék óvodáiban, iskoláiban. Igyekszünk
megmutatni, hogy a hulladékpapír nem szemét, értékes dolgokat lehet belőle készíteni.
Bízunk benne, hogy a gyerekeken keresztül
a szülőket is sikerül elérnünk, és a szemléletüket formálnunk.
– Egy ilyen nagy létszámú cég hogyan tudja
megoldani a munkaerőigényét egy kisvárosban?
– A munkaerőhiányt jellemzően nagyfokú automatizálással, és az így felszabaduló
munkaerő átképzésével igyekszünk megoldani, mivel folyamatosan szűkül a munkaerőpiac. A fizikai dolgozóink 90%-a helyi lakos. Szó szerint családias a hangulat, hiszen
tényleg valóban családok, rokonok, szomszédok dolgoznak együtt ebben a cégben.
Az, hogy egy kistelepülésen működünk, ad
egy pluszt, egyfajta összetartozást a közösségünknek. Az irodai dolgozóink is helyből,
illetve a közeli településekről járnak be, a
Komárom, Tatabánya, Győr háromszög adja
a kollégáink zömét.
– A dolgozói elégettségünkre is büszkék lehetünk. Felmérések igazolják, hogy a régió
hasonló nagyságrendű cégeivel folyó versenyben ott vagyunk a TOP 3-ban.
– Ami különleges egy kicsit a Hartmannál,
hogy nagyon sok olyan munkatársunk van,
akik egy vagy akár több évtizede itt dolgoznak. Nem ez a jellemző más termelő üzemeknél. Arányaiban sehol sincs ennyi lojális dolgozó. Ez részben a dán vállalati kultúrának
köszönhető. A dán cégek emberközpontúsága, emberközelisége kimagasló, és itt nem
elsősorban a céges juttatási csomagunkra,
vagy a cafeteria-rendszerünkre gondolok.
Ez nálunk is olyan, mint a legtöbb nemzetközi nagyvállalatnál. Itt sokkal többről van
szó. Arról például, hogy vezetőként elérhető
vagyok, hogy név szerint is igyekszem ismerni az embereinket. Tényleg odafigyelünk
rájuk. Sok-sok aprósággal, amit értékelnek.
Ilyen például az influenza-szezonban a vitamincsomagunk. Nem a pandémia juttatta
eszünkbe, már évek óta bevezettük ezt, mert
tényleg szeretnénk hozzájárulni az egészségük megőrzéséhez.

– A másik megtartó erőnk talán az, hogy a
dolgozóink is látják, jelentős a szerepünk a
cégcsoporton belül. A központ számíthat
ránk, ugyanakkor mi is beleszólhatunk a
döntésekbe. Mindannyian tudjuk, ha jól teljesítünk, jók az eredményeink, bizton számíthatunk az anyavállalat támogatására,
további beruházásokra, a folyamatos fejlődésre. Az érték elsősorban nem a csarnokban, nem a gépekben van, hanem az emberekben. Én ezt mindig is így gondoltam, és
itt a Hartmannál megtaláltam azt a vállalati
kultúrát, ami ezt képviseli és támogatja is.
– Milyen a várossal való kapcsolatuk?
– Meghatározó szerepet töltünk be a település életében. Azon túl, hogy a legnagyobb
foglalkoztatók vagyunk, a társadalmi felelősségvállalás terén is széles körű az együttműködésünk a várossal. Sokan számíthatnak ránk: bölcsőde, óvoda, iskola, legyen szó
felújításról vagy épp a park rendbe rakásáról. Az anyagiak mellett szeretünk kétkezi
munkával is segíteni. Támogatunk sport,
egyházi, egészségügyi, iskolai rendezvényeket. Patronáljuk a szociális intézményeket, a
tűzoltóságot, a családsegítő központot. Ahol
csak tudunk, partnerek vagyunk, akár a városhatáron is túllépve. Jó példa erre a tatabányai Edutus Egyetemmel a közelmúltban
megkötött stratégiai partnerségi megállapodásunk, melytől az ipar és az oktatás közötti
jobb kommunikációt, az igények egyeztetését várjuk, olyan képzést, amely igazodik a
régió ipari szereplőihez. Cserébe mi különféle technikai eszközökkel, szakmai tapasztalatainkkal segítjük a munkájukat.
– Merre tartanak? Milyen célokat fogalmaztak meg?
– Az egyik cél a további kapacitásbővítés, de
cél lehet más cégek csomagolóanyagainak
gyártása, illetve egyes műanyag termékek
kiváltása. A tudatos vásárlás növeli a környezetbarát csomagolóanyagok iránti igényt.
– A másik fejlődési irányt a papír alapú rostok
más rostanyagokkal való kiváltása jelentheti. Egyre kevesebb papírt használunk, ezért
nekünk olyan anyagok, technológiák után
kell kutatnunk, amelyekkel újabb és újabb
rostokat nyerhetünk. Szerencsére az internetes kereskedelem fellendülésével megnőtt a
csomagolás iránti igény. Ennek eredményeként jelentős kartonhulladék keletkezik, ami
számunkra új értékes alapanyagként jelenhet
meg.
Cseh Teréz
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2021-ben ismét a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. lett cégcsoportjában az „Év gyára”

Csúcsra járatott
betonelem-gyártás
Jól sáfárkodott az idejével, pénzével és lehetőségeivel az elmúlt időszakban a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. Helyesen felmérve a jövő igényeit egy 30%-os kapacitásbővítést hajtottak végre, ezzel egyidőben pedig a vasúti betonalj-gyártásuk
teljes körű technológiai korszerűsítését is véghez vitték. A nagyszabású beruházáshoz a Kormány Nagyvállalati Támogatási Programja is hozzájárult, vissza nem térítendő támogatás formájában – tudtuk meg Galler Károly vezérigazgatótól.
– Nem véletlenül nyerték el az Év gyára
címet az elmúlt évben. Mi áll az elismerés
mögött?
– Valójában egy év kivételével – ekkor
ugyanis az utóbbi idők legnagyobb beruházása miatt három hónapra teljesen le kellett
állnunk, így értelemszerűen a termelésünk
is jelentősen csökkent –, már évek óta a magyar gyár vitte el a pálmát a cégcsoporton
belüli versenyben. 26 országban különböző
formában működő egységek vetélkednek
egymással évről évre ezért a címért. Van,
ahol saját gyárral vagyunk jelen, van, ahol
úgynevezett joint venture – közös vállalkozás – formájában működünk. Gyakorlatilag
minden lakott kontinensen ott vagyunk:
Észak- és Dél-Amerika, Európa, Afrika,
Ausztrália, Ázsia – mindenütt más és más
felállásban. Kínába például mi adjuk a technológiát, a kown-how-t, és a kínai vasúttársaság gyártja a mi licencünk alapján a termékeket.
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– A gyárak, üzemek közötti verseny megadott kulcs-teljesítményindikátorok alapján
zajlik: minőség, hatékonyság, termelékenység, vevői reklamációkezelés stb. A beruházás befejezését követően kellett még egy
kis felfutási idő, de a tavalyi évben ismét mi
álltunk a mezőny élére.
– Milyen szerepe volt ebben az új beruházásnak? Milyen területeket érintett a fejlesztés?
– Kapacitásbővítést és technológiakorszerűsítést is végrehajtottunk, és a kormányzati
támogatás is kifejezetten ezeket célozta. A
termelékenységünket 30%-kal bővítettük,
és ezt azóta már sikerült is teljes mértékben kiaknáznunk. Nem volt nehéz megjósolnunk a növekvő igényeket, ismertek az
Európai Unió célkitűzései és ezek között
kiemelt helyen szerepel a kötöttpályás közlekedés fejlesztése. Uniós és magyar programok is indultak, van egy Budapest-Belgrád

óriásprojektünk is. Üzleti értelemben tehát
nincs okunk a panaszra, feladat van bőven,
a kapacitásainkat nem csak növelni tudtuk,
de maximalizáltuk is azokat.
– Konkrétan mit takar a technológiakorszerűsítés, illetve a kapacitásbővítés?
– Teljesen megújítottuk a vasúti betonaljgyártó technológiánkat, mely így magasabb
szinten automatizálttá vált, azaz több mindent képes magától megoldani. Más vezérléssel működik, a szalag gyorsasága mindig
az adott feladathoz igazítható. A betongyártó kapacitásunkat is bővítettük, és ha már
hozzányúltunk, az egészet számítógéppel
vezérelhetővé tettük. Így a korábbi három
dolgozó helyett elegendő egy, a másik kettőt
más területen tudtuk hasznosítani.
– A beruházásnak köszönhetően a dolgozói
létszámunk emelése nélkül 30%-kal bővíteni tudtuk a gyártókapacitásunkat, ennek
eredményeként továbbra is hozni tudtuk
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Pünkösdi Virágálom

Székesfehérvár – Tizenéves hagyomány a belváros virágba öltöztetése a Pünkösdi Virágálom program keretében. Az idei látványosság Országalma

elemét a jelentkező virágüzletek közös díszítéssel
varázsolták különlegessé. A népitánc műsoros nyitást követően a többi hat felékesített helyszínt is végigjárták az érdeklődők.

Megújult

a templom

Baracska – Spányi Antal megyés püspök szentmise keretében áldotta meg Baracska felújított Mindenszentek-templomát. A 15 milliós beruházás keretében vízszigetelési, burkolási, festési munkálatok
zajlottak, illetve megvalósult a sekrestye bútorzatának felújítása és a karzatra vezető lépcső cseréje is.

az évenkénti 20%-os árbevétel-növekedést.
– Hogyan érinti az iparágukat az energiaválság, és az orosz-ukrán helyzet?
– Az energiaárak emelkedése mindenre hatással van, így ez minket, illetve a
szállítóinkat is nagymértékben érint.
Megemelkedtek az alapanyag- és a feldolgozó árak is. A betonelem-gyártáshoz mi is vásároljuk a hozzávalókat.
Ukrajnából közvetlenül nem veszünk
semmit, de a beszállítóink viszont igen,
ez jelentősen érinti például az acéltermékeket, amit mi beépítünk a betonelemeinkbe. Persze más piacok felé is
fordulhatnánk, Kínában található a világ legjobb és legnagyobb feszítőhuzal
gyártója, mely az egész világnak szállít,
de az európai embargós döntések miatt
keleti irányból nem rendelhetünk.
– Mindez számos nehézséget okoz az
iparágban, mert itt jellemzően hosszú
távú, előre beárazott projektszerződések mentén dolgozunk. A jelenlegi
áremelések ezeket a kalkulációkat teljesen felborították, mindent újra kell
tárgyalni, újra kell számolni, újra kell
kötni. Ezek a folyamatok rendkívül sok
energiát emésztenek, nem ritkán hat
hónapnál is több időt vesznek igénybe.

Eközben persze a projektek nem állhatnak le – akkor a kötbérfizetés fenyegetne –, és folyamatosan finanszíroznunk
kell a megdrágult árakon a szükséges
alapanyagokat. Iszonyatos pluszmunka
mind a gyártói, mind a vevői oldalon.
– Említette, hogy a létszámuk nem növekedett. Ez tudatos döntés, vagy a
kényszer szülte helyzet?
– Az utóbbi. Nagyon rossz a helyzet Komárom-Esztergom megyében a szabad
munkaerő tekintetében. Mindenki külföldről próbálja pótolni a hiányzó szakembereket, de sajnos ennek is megvan
a rákfenéje. Egyrészt mi a gyártáshoz
értünk, arra is szeretnénk koncentrálni, másrészt – főleg, ha még nyelvtudás
sincs –, az ideérkező vendégmunkásoknak nehezen megy a beilleszkedés.

Intermodális

csomópont épül

Bicske – A város elmúlt évtizedeinek és a 2016-ban
indult Pannónia Szíve Programnak is a legnagyobb
volumenű beruházása zajlik jelenleg Bicskén. Az
intermodális csomópont több mint 10 milliárd forintból valósul meg. A projekt első üteme a tervek
szerint halad: a peronok megközelítését szolgáló
aluljáró már kész, elbontották az életveszélyessé
vált felüljárót, a közrakodó építése megkezdődött,
és az elkerülő út is készül, már a beton alapot terítik, s utána megkapja az aszfalt fedőréteget.

– A nagyobb fokú automatizálás lehetne a kiút, de ehhez megfelelően képzett
szakemberekre lenne szükségünk. A
szakmunkásképzés tíz évnyi lemaradásban van ezen a téren, és az átképzések is lassan haladnak, pedig ez az
egyetlen járhatónak tűnő út: automatizálni, automatizálni és az így felszabaduló kapacitásokat más területeken
hasznosítani.
Cseh Teréz
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Orbán Viktor és Aleksandar Vučić – a magyar és a szerb miniszterelnök – a Viniseera standnál

Jankovszky Sándor (középen) a jó hír hozóinak, Vesna Dordević
főigazgató és Saŝa Prečanica ügyvéd, az engedélyező szerb Institute of
Meat Hygiene and Technology munkatársai társaságában

Áttörés a tartósításban – élelmiszer-segédanyag lett a Viniseera szőlőmag-mikroőrlemény

Szabad az út a Viniseera előtt
89. Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár díszvendége Magyarország volt. A főstandok egyikén kapott helyet a Magyar Értéktár egyik újdonsült képviselője, a Viniseera szőlőmag-mikroőrlemény, mely hosszú évek engedélyeztetési folyamatain túljutva, végre szabad utat kapott, mint élelmiszeripari segédanyag. Az újvidéki húsipar már régóta várta ezt a
pillanatot, mert a magas antioxidáns tartalmú szőlőmag-mikroőrlemény áttörést ígér a húsipari termékek tartósításában.
Talán éppen ennek az innovációnak köszönhető, hogy a kiállításon a magyar és a szerb miniszterelnök is személyesen
gratulált Jankovszky Sándornak, a Transmissio Kft. ügyvezető igazgatójának, a Viniseera termékcsalád gyártójának.
– Miért épp Újvidék felé nyitottak, miért
ott kerestek piacokat a termékeiknek?
– A magyar kormány erre hivatott szervezetei segítik a magyar exportőröket abban,
hogy a határon túli neves szakmai eseményeken jelen tudjanak lenni. Így jutottunk
ki mi is – többek között – Szerbiába, az Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásárra
a Viniseera termékeinkkel. Évről évre vis�szatérő kiállítók lettünk, és sikerült kialakítanunk egy helyi termékforgalmazói kapcsolatot is. Idővel egyre többen érdeklődtek
a termékeink iránt. Egy húsipari cég technikusa is fantáziát látott a Viniseera szőlőmagmikroőrleményünkben, annak magas antioxidáns tartalma miatt. Végzett is néhány
kísérletet, belekeverte különféle húsipari
készítményekbe. Az eredmények olyan�nyira ígéretesnek tűntek, hogy még a direkt
levegősre töltött kolbászok sem romlottak
meg az adott szavatossági időn belül. Szívesen alkalmazták volna a termékünket, ám
ehhez előbb meg kellett szereznünk a szerb
szakhatóságok engedélyét. Hosszú éveken
át tartó engedélyezési folyamat zárult most
le, szabad utat kaptunk Szerbiában, hogy a
Viniseera szőlőmag-mikroőrleményünket
élelmiszeripari segédanyagként értékesíthessük. Ez egy fantasztikus előrelépés.
– Vannak más érdeklődők is? Mennyire
nyitott az iparág az újdonságra?
– Számos húsipari vállalkozással vettük már
fel a kapcsolatot az évek során Belgrád, illet26

ve Újvidék környékén. Olyanokkal például,
mint a MARTEX, a CANEX, a Neoplanta
vagy épp a Zlatiborac. Remélhetőleg, most,
hogy a kapuk kinyíltak, a legtöbbjükkel eljuthatunk a szerződéskötésig, a folyamatos
együttműködésig.
– Más iparágakban is hasznosítani tudják
a Viniseera szőlőmag-mikroőrleményt?
– Még egy fontos szálon elindult az együttműködés. Az óbecsei AGROPRODUKT
SINKOVIC cég sikeres kísérleten van túl
a termékünkkel. A naposcsibék takarmányába keverték be a Viniseera szőlőmagmikroőrleményt, és ezzel csaknem teljes
egészében ki tudták váltani az egyébként
elkerülhetetlen antibiotikumokat. Óriási lehetőségek vannak tehát a termékben, még
csak most kezdjük feltérképezni ezeket a felhasználási formákat.
– Hogy még egy példát mondjak: rendkívül pozitív hatással lehet a szőlőmagmikroőrlemény a termékenységre is. Sertéseken végzett kísérlet igazolta, hogy csupán
néhány héten át tartó kezeléssel – a takarmányba kevert szőlőmag-mikroőrleménnyel
– a kísérleti állat visszanyerte nemzőképességét, így a vágóhíd helyett értékes szaporító
állatként élhette tovább az életét. Nem véletlen, hogy ma már humán területen is folynak hasonló kísérletek.
– Az idei Újvidéki Nemzetközi Mezőgazdasági Vásár díszvendége Magyarország
volt. Önök a kiemelt standok egyikén

jelenhettek meg a Viniserra szőlőmagmikroőrleményükkel. Mit gondolnak, mivel érdemelték ki ezt a rangot?
– Hosszú út vezetett idáig, és hiszem, hogy
semmi sem írható a véletlen számlájára.
Tíz éve minden alkalommal ott vagyunk a
vásáron. Ez idő alatt a Viniseera szőlőmagmikroőrleményünk számos rangos elismerést kapott idehaza. Első körben bekerültünk
Komárom-Esztergom megye Értéktárába,
majd a Magyar Értéktárba, így immáron a
hungarikumok sorát bővítjük.
– Több mint félszáz hazai vállalat mutatta be
portékáit az idei vásáron. A fő standok egyikére talán a termékünk innovatív jellegének
köszönhetően kerülhettünk, vagy épp az
említett engedély kapcsán. Mindenesetre
számomra is óriási meglepetés és nagy megtiszteltetés volt, hogy Orbán Viktor, oldalán a szerb miniszterelnökkel személyesen
gratulált a sikereinkhez. Talán ez a gesztusértékű látogatás is mutatja, milyen fontos szerepet tölthet be ez az új segédanyag
az élelmezésben. A Viniseera szőlőmagmikroőrlemény egy sokrétűen hasznosítható étrendkiegészítő és immáron – Szerbiában – élelmiszer segédanyag. Érdemes
naponta fogyasztani mindenkinek, mert
kiapadhatatlan forrása azon anyagoknak,
amelyek egészségünk megtartása, vagy épp
újraépítése szempontjából szervezetünknek
nélkülözhetetlen.
Cseh Teréz
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Dr. Mezősi Balázs, az MKIK szakmai vezetője

Dr. Szili Katalin a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) alapítója és tiszteletbeli elnöke

Ismert vállalatok mutatkoztak be fenntarthatósági mentorként az FMKIK-ben

Mentorálással
a fenntarthatóságért
2022. június 8-án Székesfehérváron tartották az Országos Vállalkozói Mentorprogram legújabb, fenntarthatósági szemléletformálást célzó alprogramjának ünnepélyes nyitórendezvényét. Az eseményen részt vett dr. Szili Katalin a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Tanács (NFFT) alapítója és tiszteletbeli elnöke is, aki hangsúlyozta: a környezettudatos szemléletmód, a vállalkozások működésének zöldítése ma már a kkv-szektor számára is nélkülözhetetlen. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által életre hívott Fenntarthatósági Vállalkozói Szemléletformálás alprogramra minden olyan
magyarországi kkv jelentkezhet, aki érdeklődik a tudatos, gazdasági és környezeti szempontból egyaránt fenntartható
vállalati működés iránt. A jelentkezéseket a www.vallalkozztudatosan.hu oldalon keresztül lehet benyújtani.
A nyitórendezvény házigazdája Radetzky
Jenő, az MKIK alelnöke, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FMKIK) elnöke
köszöntőjében üdvözölte a programot és
elmondta, az FMKIK évek óta nagy hangsúlyt fektet a társadalmi felelősségvállalásra, környezeti- és szociális oldalról egyaránt.
Radetzky Jenő kiemelte: az NFFT üzenetével
összhangban a kamara is vallja, hogy a nemzeti erőforrások körültekintő, kiegyensúlyozott karbantartása és fejlesztése megkerülhetetlen alapja a versenyképességnek és az
innovációnak.
Dr. Szili Katalin az NFTT alapítója és tiszteletbeli elnöke, az Országgyűlés volt elnöke
a fenntarthatóság fontosságát hangsúlyozta
előadásában. Kiemelte: a környezettudatos
szemléletmód, a vállalkozások működésé-

nek zöldítése ma már a kkv-szektor számára
is nélkülözhetetlen.
Dr. Mezősi Balázs, az MKIK szakmai vezetője elmondta, hogy a Fenntarthatósági
Vállalkozói Szemléletformálás program
mentorvállalatok és szakértők tudására építve, ingyenesen, minimális adminisztráció
mellett nyújt tananyagokat, mentorálást és
céglátogatási lehetőséget a kkv-k számára,
melynek keretében tudást és tapasztalatokat
szerezhetnek, fenntarthatósági akciótervet
készíthetnek a résztvevők. Kiemelte, hogy a
programban való részvétellel értékes GINOP
Plusz többletpontok szerezhetők. A program
júniusban indul, a jelentkezés folyamatos.
A nyitórendezvényen részt vett több mentorvállalat képviselője, köztük a Linamar
Hungary Zrt., a Magyar Piszke Papír Kft., a

Jüllich Glas Holding Zrt., a Mitsuba Kft. és a
Nilfisk Kft., akik a programban részletesen
bemutatni kívánt szemléletmódjukat, tapasztalataikat és terveiket osztották meg két
kerekasztal-beszélgetés keretében.
A Fenntarthatósági Vállalkozói Szemléletformálás programról és jelentkezésről bővebb információ a projekt honlapján - www.
vallalkozztudatosan.hu - és a regionális
programkoordinátoroknál kérhető.
További információ:
Hegedűs Viktória,
vezető szakmai koordinátor
Tel.: +36-20/293-6798
E-mail: hegedus.viktoria@mkik.hu
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A Magyar Suzuki Zrt. vezetői sajtótájékoztatón ismertették eredményeiket,
és terveiket

2021-ben is növelte nettó árbevételét a Magyar Suzuki

Beruházásokra fordítják a nyereséget
A Magyar Suzuki Zrt. tavalyi eredményei alapján 14,48 százalékos részesedéssel hatodik éve uralja a hazai újautó eladásokat. A Magyar Suzuki 1.754,2 millió euró nettó árbevétellel zárta a 2021-es évet, mely 6 százalékos növekedést jelent
az előző évhez képest.

11 év alatt megduplázták
a profitot

Összesen 107 974 db autót gyártottak az esztergomi gyárban, és 120 164 db autót értékesítettek, amelyből 112 989 db az esztergomi
gyártósorról gördült le. A teljes értékesítés
88 százalékát – 99 116 db – a világ 123 országába exportálták. A Magyar Suzuki 2019.
decemberében megkezdte a hibrid járművek sorozatgyártását. A gyártás több mint
65 százaléka volt ilyen 2021-ben. A társaság
2021-as belföldi értékesítéséből származó
nettó árbevétele 264,9 millió euró (amely 6
százalékkal növekedett a 2020-as évhez képest, 2020: 242,8 millió euró), az összértékesítésből származó nettó árbevétele pedig
1.754,2 millió euró volt. A profit több mint
kétszerese volt a 2020-as értéknek. Ahogy
eddig sem, 2021-ben sem fizetett a Magyar
Suzuki osztalékot. A nyereséget a vállalat
mindig visszaforgatja, és beruházásokra
fordítja. 2021-ben az esztergomi vállalat 92.9
millió EUR beruházást hajtott végre.
A koronavírust követően az egyre növekvő
globális félvezetőhiány jelentősen befolyásolta a teljes autóipart, köztük a Magyar
Suzukit is. Elektronikai alkatrész beszállítóival közösen azon dolgozik, hogy a gyártás ellátása folyamatos legyen. A termelés,
a globális chiphiányra visszavezethetően
az előző évhez képest hozzávetőlegesen 4
százalékkal csökkent. A Magyar Suzuki a
rendkívüli vírushelyzetben a gyártás vis�szaesése miatt a fókuszt a gyártástechnológiai fejlesztésekre helyezte.
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Hatodik éve piacvezetők

A Magyar Suzukinak 2021-ben is sikerült
megtartani hatodik éve tartó piacvezető
szerepét: 17 650 db magyarországi regisztrált újautóval és 14,48 százalékos piaci részesedéssel zárta az elmúlt esztendőt (2020-ban
14 783 és 11,55%). A magyarok legkedveltebb
újautó modellje ismét a Vitara lett, 8 350 darabot regisztráltak belőle 2021-ben január
1-je és december 31-e között, míg a második
legnépszerűbb az S-CROSS lett, amelyből 6
261 darabot értékesítettek. Az elmúlt évben
a Magyarországon összesen forgalomba helyezett személyautó – 121 920 db – 14,48 százaléka Suzuki volt.
A Magyar Suzuki 2020. januárjától már hibrid meghajtású gépkocsikat értékesít az uniós piacokon, így Magyarországon is. A tavalyi évben is folytatódtak a modellfejlesztések
a vállalatnál. 2021 októberében mutatták be
az új S-CROSS-t. 2021 novemberben kezdték el gyártani a legújabb fejlesztésű erős
hibrid rendszerrel ellátott Vitarát. Idén az
év második felétől az S-CROSS is megkapja
ugyanezt a meghajtást. Ezzel a Magyar Suzuki - saját gyártású és import modelljeinek
köszönhetően - a hibrid alternatívák immár
teljes palettáját kínálja a vásárlóknak.

Átlagosan 12 százalékkal
emelték a béreket

A Magyar Suzuki számára az egyik legnagyobb értéket a munkatársai jelentik, ezért
a nehézségek ellenére a Magyar Suzuki átlagosan 12 százalékkal emelte a béreket idén

márciusban év elejétől visszamenőlegesen.
2015 és 2022 között a fizikai dolgozók alapbére átlagosan 86,1 százalékkal, az irodai állományé pedig 61,7 százalékkal emelkedett.
A vállalat új, teljesítményalapú pótlékrendszert is bevezetett.

2025 után érkeznek
az elektromos modellek

A Suzuki Motor Corporation a károsanyagkibocsátás csökkentéséhez szükséges elektromos technológia kifejlesztésén dolgozik.
A Suzuki-csoport a 2025-ös pénzügyi évig
1000 milliárd jent – 8 milliárd eurót – fordít kutatás-fejlesztésre, beleértve a hibrid,
illetve az elektromos járművek fejlesztését
is. A Suzuki tervei között szerepel, hogy
2030-tól világszerte jelentősen növeli termékpalettájában az elektromos meghajtású modellek arányát. A Suzuki célja, hogy
saját mérnöki állományának igénybevételével modernizálják a gyártástechnológiai
eljárásokat és további lépéseket tegyenek a
karbonsemlegesség irányába.
Tavaly elkészült a vállalat energiatérképe:
minden üzemegység megvizsgálta, hogy
energiahatékonyság szempontjából miként optimalizálhatják munkafolyamataikat közép- és hosszútávon. Mindemellett
napelempark kialakítása is cél az esztergomi üzem területén 2022-ben.
TO
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Középkori

sakkelőadás

Székesfehérvár – A Nemzeti Örökség Intézete
6 éve kezdeményezte, hogy a Kulturális Örökség
Napjai és a Múzeumok Éjszakájához hasonlóan

nemzeti és történelem emlékhelyeinknek is legyen
egy programnapja. Székesfehérvár azonnal csatlakozott ehhez, így idén is megnyílt a Nemzeti Emlékhely, a Romkert. Egy középkori sakkelőadást láthattak a nézők, melyen II. András keresztes hadjárata
elevenedik meg a száz négyzetméteres sakktáblán.

Urbán Katalin, dr. Szabó István, dr. Gelencsér András és Csillag Zsolt

A Pannon Egyetem csatlakozott az Open Sciencehoz

Hozzáférhető tudományos eredmények

Pumpapályát

avattak

Dorog – A pálya 60 millió forintos beruházás keretében, benne 15 millió forintnyi az Országos

A Pannon Egyetem a vidéki egyetemek közül elsőként csatlakozott az
Open Science-szel kapcsolatos állásfoglaláshoz, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) 2021 októberében tett
közzé. A szándéknyilatkozatot dr. Szabó István az NKFIH tudományos
és nemzetközi elnökhelyettese, dr. Gelencsér András a Pannon Egyetem rektora, Csillag Zsolt kancellár és Urbán Katalin, a Pannon Egyetem
Könyvtár és Tudásközpont főigazgatója írta alá a Pannon Egyetemen.
Az állásfoglalás szerint az Open Science (nyílt tudomány) a tudományos
kommunikáció új megközelítése, mely
az átláthatóság és együttműködés elvein alapul és a friss kutatási eredmények
terjesztésének innovatív módját jelenti
a legújabb technológiai fejlesztések és
a digitalizáció vívmányainak alkalmazásával.
A kezdeményezés célja az új ismeretek
létrehozásának felgyorsítása, az oktatás támogatása, az innováció ösztönzése, valamint a tudományos folyamatok
átláthatóságának előmozdítása és a kutatási eredmények elérhetőségének biztosítása a globális szakmai közösség és
a széles társadalom számára, a nyílt tudomány elvi alappilléreit megvalósító
modellek és infrastruktúrák mielőbbi
hazai bevezetése által.
A csatlakozási szándéknyilatkozat aláírásakor dr. Szabó István az NKFIH
tudományos és nemzetközi elnökhelyettese elmondta:
– Az elmúlt hetekben egyre több felsőoktatási intézmény jelentette be hivatalunknál

a Nyílt Tudományról szóló állásfoglaláshoz
való csatlakozási szándékát. A magyarországi egyetemek tudástára rendkívül gazdag, éppen ezért fontos, hogy a felsőoktatási
intézmények kutatási adataihoz és tudományos publikációihoz egyre szélesedő körben
férhessenek hozzá a külsős kutatók, vagy a
"citizen science" koncepciójának mentén
akár az állampolgárok is. A társadalmaknak manapság minden eddiginél nagyobb
szüksége van a tudomány által biztosított
megoldásokra, ezért fontos, hogy a Nyílt
Tudomány küldetéséhez most a Pannon
Egyetem is csatlakozik a maga tudományos
eredményeivel.

Bringapark Programban nyert pályázati forrásból
valósult meg az intermodális csomópontnál, azaz
a vasútállomás mellett kialakított új városrészben.

Gépek -

pályázatból

Bakonycsernye – Multifunkciós traktort szerezett
be pályázati forrásból Bakonycsernye önkormányzata, amivel egyszerűsödik a településrendezési
munkák sora. Az ágaprítónak is nagy haszna lesz.

Dr. Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora szerint napjaink válságokkal terhes világában a tudomány
versenyt fut az idővel, hogy megoldást
találjon a világ nagy problémáira és
kikövezze az élhető jövő útját. Ebbéli
törekvésében különösen fontos, hogy
eredményei korlátok nélkül és azonnal
hozzáférhetők legyenek a tudományos
közösség és emészthető formában a
társadalom számára is.
TO
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A 2022-es sportnap résztvevői

Járvány után végre testmozgás!

A KISZÖV-ösök újra sportoltak
A Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség „KISZÖV” a járvány elmúltával, május 28-án 17. alkalommal rendezte meg
a Megyei Szabadidő Sportnapot Komáromban, a WF Szabadidő Központban.
Már reggel hét órakor gyülekezni kezdtek a
sporthorgászok, hogy minél előbb beetessék
a „cápákat”, azaz a horgásztó éhező halait,
hogy minél nagyobb trófeákat gyűjthessenek a végelszámolásra.
A halak ették a kukoricát, és az egyéb titkos
összetevőkből álló csalikat, és közben megérkeztek a pingpongosok, a sakkozók, és az új
sportág versenyzői, a lengőtekézők.
Dr. Petőcz Erzsébet, a KISZÖV ügyvezető
igazgatója köszöntötte a résztvevőket, majd
kezdetét vette a nagy küzdelem. A legnépszerűbb a lengőteke volt, mindenki azt hitte,
itt arathat gyors sikereket, hiszen senki nem
ért hozzá. De a rutin, meg az évek itt is diadalmaskodtak, ahogy az eredményekből kitűnik. A felnőttek versenyeztek, a gyerekek,
és az unokák pedig hatalmasat rohangáltak
a tó körül és nagyon sokan íjászkodtak és tekéztek.
A helyezettek oklevelekkel, érmekkel, és
Jankovszky Sándor, a megyei KISZÖV
elnökének, a Transzmisszió Kft. ügyvezető-tulajdonosának szőlőmag-őrleményével
gazdagodtak. A sportnap hangulatos beszélgetéssel, és a szokásos finom gulyás elfogyasztásával zárult.
A Szövetség nem feledkezett meg a gyermeknapról sem, a sportnapon résztvevő gyerekeknek a gyermeknap alkalmából szerény
ajándékcsomaggal kedveskedett.
VK
Fotó: Mazán Tibor
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Horgászat csapat:
1.) PANALM Kft (Almásfüzítő) 8300 gr
(Kocsis József, Kocsis Péter, Kocsis Józsefné, Bottyán Viktória)
Horgászat egyéni:
1.) Drächsler Sándor (Deltop Kft., Tatabánya) 1200 gr
Férfi sakk:
1.) Kovács Zoltán (Adri-Zo Bt., Neszmély)
2.) Jámbor Imre (HISZ-1952 Ruhaipari Zrt., Tata)
3.) Vida Antal (Tatabánya)
Női asztalitenisz:
1.) Dr. Partali Lászlóné (Tatabánya)
2.) Cseh Teréz (Regio Regia Kft., Tatabánya)
3.) Kovács-Bárdos Anna (Tata)
Férfi asztalitenisz:
1.) Schäfer Zsolt (Panalm Kft., Almásfüzítő)
2.) Vida Antal (Tatabánya)
3.) Veér Károly (Regio Regia Kft., Tatabánya)
Női lengőteke:
1.) Cseh Teréz (Regio Regia Kft., Tatabánya)
2.) Kovács-Bárdos Anna (Tata)
3.) Dr. Partali Lászlóné (Tatabánya)
Férfi lengőteke:
1.) Veér Károly (Regio Regia Kft., Tatabánya)
2.) Kocsis Tamás (Panalm Kft., Tatabánya)
3.) Kovács Zoltán (Adri-Zo Bt., Neszmély)

Önkormányzat
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,
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„Az elismerés a falu egészének szól, az ott élőknek, a vállalkozóknak, őstermelőknek, civil és hagyományőrző szervezeteknek, hiszen a fejlesztéseket tartalommal kell megtölteni, s ezek a példaértékű közösségi
összefogással valósulhatnak meg Környén."
Beke László

Tata
„Magyarországban Tatai Éppétő mesterhez hozzá fogható nincsen...” - Fellner Jakab 300 címmel nyílt meg a Fellner Jakab
születésének 300. évfordulója alkalmából
rendezett időszaki kiállítás a Tatai Várban.
Cikkünk a 32. oldalon

Nemesvámos
Példaértékű az az összefogás, az a regenerálódási képesség, amiről Sövényházi
Balázs, a település polgármestere adott
számot interjúnkban. Nem csak túljutottak a nehézségeken, de fiatalos lendülettel, a fenntarthatóságot folyamatosan
szem előtt tartó, új, nagyszabású terveikkel is előálltak.
Cikkünk a 36. oldalon

Trianoni megemlékezés Esztergomban
Esztergomban a hagyományokhoz híven a Prímás-szigeten található emlékoszlopnál tartottak megemlékezést. Hernádi Ádám polgármester kiemelte: 102
évvel Trianon után akkor cselekszünk helyesen, ha felemelt fejjel békét hirdetünk magunkért, és a határon túliakért. Erős Gábor országgyűlési képviselő
szerint az országcsonkítást a magyar nemzet tragédiaként élte meg, a trauma
sosem gyógyuló sebként van jelen a közös nemzettudatban. A beszédek után a
jelenlévőket koszorúkat, mécseseket, szalagokat helyeztek el.
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Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója

Izgalmas kiállítás nyílt a Tatai Várban

Fellner Jakab munkássága és kora
„Magyarországban Tatai Éppétő mesterhez hozzá fogható nincsen...” - Fellner Jakab 300 címmel nyílt meg a Fellner Jakab születésének 300. évfordulója alkalmából rendezett időszaki kiállítás a Tatai Várban. A tárlat az idei Fellner Emlékév
programsorozatának kiemelt eleme.

Fellner Jakabról
A morvaországi származású Fellner Jakab
(1722-1780), a magyarországi barokk építészet egyik legjelentősebb alakja 1743-ban
került Tatára. Először pallérként dolgozott
az Esterházyak birtokán, majd a tatai uradalom építésze lett. A Szent Kereszt Plébániatemplom 1751-ben Franz Anton Pilgram
tervei szerint megindult építése az ő tervei
szerint folytatódott, s rá várt számos egyéb
feladat megoldása is: a fogadók, malomépületek, istállók, lakóházak mellett az uradalmi építési irodavezető mestereként ő kapott
megbízást a tóparti Esterházy-kastély valamint a piarista társház tervezésére is.
Az itt létrehozott és személye köré szervezett építési iroda nagyléptékű főúri illetve
egyházi megbízatásokat is teljesített, melynek nyomán építményei között grófi kastélyok, főpapi rezidenciák, illetve templomok
egyaránt találhatóak. Tata mellett jelentős
szerepe volt Pápa, Eger és Veszprém városképének kialakításában.

Az életmű kutatója
Fellner Jakab munkásságát a XX. században fedezték fel újra, addig tevékenysége a
feledés homályába merült. A mostani, tatai
kiállítás Dr. Révhelyi Elemér művészet32

történész kutatási eredményeire épül. Révhelyi a két világháború közötti időszakban
Magyary Zoltán hívására érkezett ide és
kezdett el kulturális értékeink kutatásával
foglalkozni. A fellneri életmű végül Révhelyi Elemér kiemelkedő kutatási témájává
nőtte ki magát.

ban azt szerettük volna láttatni a muzeológia
eszközeivel, hogy a pallértól, aki Tatára érkezik
munkát vállalni, hogyan vezet el az út ahhoz az
építészmesterhez, aki templomokat és kastélyokat
tervez, milyen módon és milyen nehézségeken át
halad az ő pályája, karriere a nemessé válásig.

A rendkívül gazdag fénykép dokumentációs gyűjteményét és több ezer oldalnyi jegyzeteit a Kuny Domokos Múzeumra hagyta, így a kiállítás Révhelyi Elemér előtt is
tiszteleg. A tárlatba összeválogatott eredeti
műtárgyak részben a helyi gyűjteményben
találhatóak, részben pedig kölcsönzés útján
kerültek ide. Ezeket egészítik ki az elkészített 3D nyomtatványok, melyeken keresztül
egészen közelről jelennek meg a Fellnerhez
köthető művek.

A Vármúzeum első emeleti két időszaki kiállítótermében egységes koncepció mentén
valósult meg a kiállítás, melynek egyes állomásai, egységei, kronológiai sorrendben, de
tematikus tartalmak bevonásával követik
egymást. Az első teremben egy 18. századi
építkezésen találjuk magunkat, míg a második teremben már a késő barokk alkotó
műhelye, az építési iroda jelenik meg, lezárásként pedig olyan képzőművészeti alkotásokat láthatnak az érdeklődők, melyek hűen
ábrázolják a Fellner életében létrejött Tata és
Tóváros arculati elemeit, illetve a jelen legkiemelkedőbb műemlékeit.

Ezzel kapcsolatban Dr. Schmidtmayer Richárd, a Kuny Domokos Múzeum igazgatója úgy fogalmazott:
– Révhelyi Elemér hagyatéka képes a leginkább
széleskörű és hiteles képet adni az egykori építőmesterről. Ráadásul a kutató egy olyan időszakban végezte munkáját, amikor az 1945 utáni
változások még nem nyomták rá a bélyegüket
a Fellner által tervezett épületekre. A kiállítás-

A kiállításról

– Egy igazán mozgalmas tárlat jött létre – mondta Stegmayer Máté történeti muzeológus,
aki a kiállítás létrehozásának szakmai irányítója volt -, olyan eszközök felhasználásával,
melyek talán nem mondhatóak nálunk tipikusnak. A nehézséget az okozta, hogy Fellner életéről és munkásságáról nem áll rendelkezésre mo-
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nográfia, biztos forrásanyagokon nyugvó összefoglaló
irodalom, amihez első lépésben nyúlni lehet. Emellett
a kiállításokon általában tárgyakat láthatnak az érdeklődők, ám ez esetben, az ismereteink szerint egy olyan
tárgy sem áll rendelkezésre, amely bizonyítottan Fellnertől származna, vagy a nevéhez köthető. Tervrajzokból is nagyon kevés maradt fenn, főként másolatok
formájában, és ezek a tervek azok, melyek az életmű
fontosabb pontjait meg tudják mutatni, s láthatóak a
kiállítótérben.
– A kiállítás – mondta köszöntőjében Rigó Balázs, Tata város alpolgármestere - egy olyan személy születésének évfordulójához kapcsolódik, aki
városunk történetében kiemelkedő szerepet játszott,
de nem pusztán róla, Fellner Jakabról szól, hanem
mindazokról az emberekről, akik a 18. század elején
idejöttek, benépesítették a tájat és saját fizikai illetve
szellemi erejüket felhasználva tulajdonképpen újjáépítették ezt a várost. Munkájukkal megalapozták a saját
jövőjüket és egyben a mi jelenünket is, amiért hálásak
lehetünk nekik. Azon dolgoztak, hogy Tata ne csupán
az uradalom központjává váljon, hanem olyan településsé is, ahol évszázadokon át élnek egymást követő
generációk, s amit ma is szeretünk.
A „Magyarországban Tatai Éppétő mesterhez
hozzá fogható nincsen...” - Fellner Jakab 300
című kiállítást Körmendy Imre, a Magyar Urbanisztikai Társaság örökös tiszteletbeli elnöke
nyitotta meg hangsúlyozva, hogy az emlékezet
nélküli ember nem találja helyét a világban és
így van ezzel egy város közössége is. Az emlékezés az identitásunk lényegi részét képezi, s egy
ilyen kiállítás hozzásegít városunk, hazánk építészetének jobb megértéséhez.

A tárlat létrehozói
A Fellner Jakab életét és munkásságát bemutató kiállítás a Fellner Emlékév kiemelt állomása,
melyre több program is épül. A tárlat koncepcióját Dr. Schmidtmayer Richárd és Stegmayer Máté
alkotta meg, szakmai felelőse Stegmayer Máté
volt. A szakmai tartalomban közreműködött
Bognár Péter, Dr. Schmidtmayer Richárd, Szűcs
József, a kiállítás látványtervezője Görözdi
Géza, építője Stummer Balázs és a Stumtem Kft.
A nyomdai munkák és kivitelezés Simonné Harmados Ildikó és Simon János nevéhez fűződnek, a 3D-maketteket szerkesztette és nyomtatta
Simon János. A kiállított tárgyakat kölcsönözte,
a reprodukciókat rendelkezésre bocsájtotta az
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, a Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum – Műszaki Tanulmánytár, a Magyar Nemzeti Múzeum – Történeti Képcsarnok, Mikulov városa és a Piarista
Rend Magyar Tartománya Központi Levéltára.
A megnyitón közreműködött az Esterházy Énekegyüttes Schmidt Mónika vezetésével, Tihanyi Ádám hangszeres szólista és Jakabovics
Jonatán, a Salzburgi Zeneművészeti Egyetem,
Mozarteum gitár tanszakának hallgatója.
Á.Á.
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A vacsorával egybekötött ünnepi gálaműsor Berhida Város Önkormányzatának ajándéka. Pergő Margit polgármester személyesen köszöntötte
az 50 éves Berhidai Kertbarát Kör tagjait.

Gálaműsorral, ünnepi vacsorával emlékeztek meg öt évtized sikereiről

50 éves a Berhidai Kertbarát Kör

A Berhidai Kertbarát Kör alapításának 50. évfordulója alkalmából ünnepi közgyűlésre invitálták a tagokat és a partnereket, köztük a Regio Regia magazint. Közel két évtizede, hogy évről évre beszámolunk ennek a kis civil közösségnek a
lelkes munkájáról, elért, országra szóló sikereiről, eredményeiről. Tesszük ezt azért, mert ezek a javarészt idős emberek,
olyan értéket teremtenek, amiről úgy gondoljuk, nem csak figyelemre méltó, de másoknak is megmutatásra, netán követésre érdemes. Az ünnepi gálaműsorról, a Berhidai Kertbarát Kör jubileumáról az egyesület vezetőjével, Kellerné Szász
Anikóval beszélgettünk.
– Elröppent 50 esztendő, mit hagyott
maga mögött?
– Mindenekelőtt egy ma is élő, aktív közösséget. Az ünnepség kapcsán is erre
igyekeztünk tenni a hangsúlyt. Egy ilyen
évfordulónál természetesen elengedhetetlen a visszatekintés, eleinkről, az alapítókról való megemlékezés, ugyanakkor fontos
megmutatni azt is, hogy ez a kis közösség
még ma is mire képes. Egy ilyen ünnep
megerősíti őket abban, hogy nemcsak,
hogy jó úton járnak, jó helyen vannak ebben a közösségben, de egyfajta csoda, amit
amatőr csoportként, javarészt idős tagokkal véghezvisznek. Nemcsak a saját portájukat, zöldség- és gyümölcskertjüket tartják rendben, de évről évre életre hívnak
egy országos szinten is nívósnak számító
kiállítást, egy terménybemutatót, és annak
kísérőrendezvényeként egy lekvárkóstolót.
– Zömében 70-80 év körüliek a tagjaink,
fantasztikus emberek, látogatom őket, látom a kertjeiket, és mindenünnen a régi,
hagyományos kiskertek világa köszön vis�sza. A virágos kertek mellett jól megférnek
a zöldség-gyümölcsök, itt egy kis málna,
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amott gyümölcsfák, megvan itt minden,
ami az önfenntartáshoz kell. Igyekeznek
alkalmazni az előadásainkon hallottakat,
és minél inkább száműzni a vegyszereket,
törekedni a szelíd kertgazdálkodásra, a
biodiverzitásra.
– Persze nem szabad megfeledkeztünk az
elődeinkről, a múltidézésről sem, de a lényeg mégiscsak az, hogy ez a csapat ma
is itt van, és nekik köszönhető, hogy ma is
létezik a Berhidai Kertbarát Kör, az ő sikereik éltetik és viszik tovább ezt a szervezetet. Mert jó megélni együtt ezeket. Nem
mindenkinek a lekvárját kóstolgatja Kovács Lázár, vagy éppen Stahl Judit. Ezek
a sztárok a maguk széleskörű gasztronómiai tapasztalatával, kifinomult érzékeikkel kóstolgatják évről évre a lekvárjainkat,
értékelik a tiszta és természetes vidéki ízeket, sőt a világ tájainak nevezetességeivel
vetik össze a berhidai produktumokat.
– Sok előadó megfordult önöknél és támogatójuk is bőven akadt az évtizedek során, kikre a legbüszkébbek?
– Számos neves, magas rangú előadó járt
nálunk, olyanok például, mint Polgár

Zsolt a Magyar Burgonyakutató Intézet
vezérigazgatója, aki elhozta és bemutatta
nekünk a legjobb magyar fajtákat. De sokat
köszönhetünk a Rédei Kertimag Zrt.-nek
is, akik hosszú időn keresztül magokkal,
illetve kedvezményes vásárlási lehetőséggel segítették a munkánkat. Kiemelhetném
a német csúcsminőségű vetőmagok gyártóját, a KIEPENKERL-t is. Ez a gyáróriás
nem csak, hogy szóba állt velünk, egy ilyen
ici-pici szervezettel, de még támogatott is
minket a termékeivel, ezek kerülhettek az
ünnepi ajándékcsomagunkba.
– Meg kell említenem még Rotter Ádám,
pétfürdői kertészt is, aki évről évre a
palátaföldünkről gondoskodik.
– Hosszú, hosszú a sor, sok neves szakértő
fogadta el a meghívásunkat, sokat tanultunk tőlük, és igyekszünk is alkalmazni a
megszerzett tudást.
– Milyen módon ünnepelték meg ezt az 50
esztendőt?
– Egy vacsorával egybekötött ünnepi gálaműsorra invitáltuk a tagjainkat, a támogatóinkat, a partnereinket és a társ kertbarát
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köröket. Büszkék vagyunk rá, hogy még
Zalaegerszegről is elfogadták a meghívásunkat.
– Az estet a helyi zeneiskola fiataljai indították el, és pillanatok alatt díszbe öltöztették a szívünket. Egy klasszikus darabot
adtak elő érdekes gitár-hegedű duóval.
Utána egy bájos, vidám mesét hallhattunk
a krumpliról, majd Pazárné Somogyi Marika elevenítette meg a múltat, visszaemlékezve az alapítókra.
– 1972-ben, 15 fővel egy tanárember,
Vulcsák Antal alapította meg a Berhidai
Kertbarát Kört, majd Ádám Ferenc hosszú
ideig – közel húsz évig – vitte a klub ügyeit,
őt pedig Szőczi Rudolf követte. Tőle vette
át a stafétát Pazárné Marika, aki közel tíz
évnyi munka után nekem adta azt tovább.
Két olyan tagunk is van, akik közel ötven
éve aktív résztvevői az itt folyó munkának,
80 fölött vannak, de ma is ápolják kertjüket,
gondozzák növényeiket.
– Az ünnepi beszédemben a hangsúlyt a jelenre, a jelen sikereire helyeztem. A patrónusainknak, akik az elmúlt években mellettünk álltak egy-egy ajándékcsomaggal
kedveskedtünk, és persze sokaktól kaptunk mi is „születésnapi” meglepetést.
– Ilyenkor szokás valamilyen maradandó
emléktárgyat készíttetni és ajándékba adni.

Kellerné Szász Anikó, a Berhidai Kertbarát Kör vezetője nagy örömmel vette át a „születésnapi” ajándékokat.

Mi úgy gondoltuk a maradandóság rendben van, de nem egy előbb-utóbb a polc
sarkába száműzött könyvet szerettünk
volna átadni a tagjainknak, hanem valami olyasmit, ami testhezállóbb egy kertbarátnak. Minden tagunk, és vendégünk
– vagyis akik valamilyen formában erősen
kötődnek hozzánk -, 25 kardvirághagymát
kapott ajándékba. Igen, erről bizony gondoskodni kell, épp úgy, ahogyan a közös-

A Regio Regia magazin kiadó-ügyvezető igazgatója, Cseh Teréz egy házi készítésű kovászos kenyérrel és a továbbiak sütéséhez való aktív kovásszal lepte meg az ünnepeltet, azt
kívánva, hogy ahogyan ezt a kenyeret összetartja a kovász, úgy kovácsolja össze a kenyér
is ezt a közösséget.

ségünkről is. Ez a virág egész évben – amikor ősszel ki kell vennünk a földből, majd
átteleltetnünk, amikor tavasszal, új reményekkel a szívünkben újra kiültetjük, és
nyáron is, amikor élvezzük gyönyörű virágait – az összetartozásunkat fogja szimbolizálni. Ez is azt üzeni, hogy közösségben
jó kertészkedni, mert együtt sok mindent
el tudunk érni.
Cseh Teréz

Az ünnepi torta, tetején a Berhidai Kertbarát Kör jelképével a bőségszaruval, ezúttal
marcipánból
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Példa értékű összefogás a bajban, jövőbe mutató elképzelések a jelenben

Nemesvámos megállíthatatlan
Mindannyian megérezzük, megszenvedjük a válságokat. A nemesvámosiaknak az elmúlt időszakban bőven jutott belőlük. Nem volt elég a pandémia, de még a legnagyobb munkaadójukat és ezzel adóbevételeik egy jelentős részét is
elveszítették. Elképesztő, hogy milyen rövid idő alatt képesek voltak újra talpra állni, új munkahelyeket teremteni. Példaértékű az az összefogás, az a regenerálódási képesség, amiről Sövényházi Balázs, a település polgármestere adott
számot interjúnkban. Nem csak túljutottak a nehézségeken, de fiatalos lendülettel, a fenntarthatóságot folyamatosan
szem előtt tartó, új, nagyszabású terveikkel is előálltak.

Számos nehézséget
le kellett küzdeni
– A pandémián néhány egy-egy napos iskola és óvodabezárással túljutottunk. A maga
mögött hagyott károk – túl az anyagiakon –
leginkább a közösségi életben mérhetők. Félelemérzet? Hozzászokás? – nehéz kimozdítani az embereket. Abban bízunk, hogy az
olyan sikeres rendezvények, mint amilyen
a legutóbbi gyereknapunk is volt, segítenek
újra összekovácsolni a nemesvámosiakat.
– A pandémián túl az MTD Hungary Kft.
távozásával járó problémákkal is szembe
kellett néznünk. 550 munkahely szűnt meg,
volt ahol mindkét szülő elveszítette az állását. Mélyen érintett mindenkit, az önkormányzat a legnagyobb adózóját veszítette
el.
– Egy alulról jövő összefogással mégis enyhíteni tudtunk a gondokon. Az országgyűlési képviselőnk, a kormányhivatal, az itt
működő cégek, és maga az MTD Hungary
Kft. is megtett mindent, hogy megoldást
találjunk. Az új adatvédelmi előírások, a
GDPR azt nem tette lehetővé, hogy a személyes adatokat a cégek egymás között áramoltathassák, ezért azt választották, hogy
a helyi cégek a munkaidő utáni órákban
tájékoztatást adtak a náluk elérhető nyitott
pozíciókról, hogy hová, milyen végzettséggel várnak embereket. Ennek köszönhetően
sok nemesvámosi újra el tudott helyben helyezkedni.
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– Problémaként tornyosult elénk az üresen
maradt 28 ezer négyzetméteres MTD csarnok is. Köszönet illeti Ovádi Pétert a térség
országgyűlési képviselőjét és Szijjártó Péter külügyminisztert, a közvetítésükkel a
HIPÁ-n keresztül eljutott hozzánk egy osztrák cég, mely állami támogatással megvásárolta az egész objektumot. A KNAPP Hungary Kft.-vel egy új nemesvámosi székhelyű
vállalatot köszönthetünk településünkön.
Január 18.-val már a termelés is megindult.
Az MTD Hungary Kft. menedzsmentjéből
is sokan visszatértek, így a kapcsolatunk
nem a nulláról indul. Emberközpontú,
családbarát cégfilozófia jellemzi a KNAPP
Hungary Kft-t, mely egy jövőbemutató
gyártástechnológiát hozott ide. Intelligens,
emberi munkaerő nélkül is működni képes
logisztikai rendszereket állítanak össze. Tulajdonképpen egy új szakma - a logisztika
és a mechatronika ötvözete -, amire itt szükség van, ezért már fel is vették a kapcsolatot
a helyi Szakképzési Centrummal egy technikusképzés elindítása érdekében.

A fenntarthatóság
újra fókuszba került
– A függőségünk csökkentése, maga a fenntarthatóság mindig is a kitűzött céljaink között szerepelt. Ezt mutatja az arculatunkban
a zöld szín, az, hogy évek óta együtt dolgozunk a Green City Hungary-vel, hogy megépítettünk egy agrárlogisztikai központot,
mely az első lépés az élelmiszerbiztonságunk felé. Ez utóbbi helyességét a most

folyó orosz-ukrán háború úgy gondolom,
vissza is igazolta.
– A történtek hatására újra előtérbe került
egy önálló fenntarthatósági koncepció kialakítása. Az energiahatékonyság terén
már sokat léptünk előre. Gyakorlatilag
minden intézményünk szigetelve van - födém- és homlokszigetelés, nyílászárók cseréje -, és valamennyire napelemek kerültek.
Mindenhol igyekszünk optimalizálni a
napelemrendszert.
– A világban zajló energiaválság kapcsán
fókuszba került újra a fűtéskorszerűsítés, a
gáz kiváltásának kérdésköre. Nagyszabású
terveink vannak e téren, melynek középpontjában az apríték áll, ami itt helyben
megtermelhető. Egy kísérleti projekttel
indulunk, melyhez olyan partnert választunk, amely az egész folyamatot képes
egy kézbe tartani: előállítani az aprítékot,
beszerezni, üzembe helyezni, majd folyamatosan üzemeltetni, karbantartani az ehhez illő kazánt. Így, ha bármilyen ponton
probléma merülne fel, nincs egymásra mutogatás. Fontos, hogy az apríték egy munkafolyamattal fűthető állapotba kerüljön,
ne kelljen peletálni. A végső cél a település
energia függetlensége. Az első projekt keretében egy kis hőközpontot alakítunk ki az
önkormányzat melletti épületben, mely az
önkormányzatot, az óvodát a hozzátartozó
konyhával és az újonnan épülő művelődési központot fogja ellátni fűtéssel, illetve
melegvízzel. Az ehhez szükséges zöldhul-
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ladékot a falu bőven elő tudja állítani. Ha a
mintaprojekt sikeres lesz, mindenütt bevezetjük. Az új iskolát már alapból így szeretnénk megépíteni.

A jelen hatással van a jövőre
– A fenntarthatósági koncepciónak fontos
része a vízkészlet is. A jelen hatással van a
jövőre. Ha azt akarjuk, hogy az unokáink is
tudjanak vizet inni, akkor vissza kell juttatnunk a lehulló csapadékot a talajon keresztül a karsztrétegbe. Ma burkolt árkainkon
keresztül elvezetjük azt, ahelyett, hogy
helyben elszikkasztanánk, ezen változtatnunk kell. A lakosság kényelmi érdekei
elé kell helyeznünk a jövő nemzedékeinek
vízbiztonságát. Településünk egy vízgyűjtőbázison helyezkedik el, a felelősségünk
tehát óriási. Ez a történet nemcsak rólunk
szól. Ma kell lépnünk, ma kell megtennünk
a szükséges lépéseket a jövő érdekében.
– Érdemes persze azt is megvizsgálnunk,
hogy milyen módon lehet összegyűjteni,
tárolni a vizet. Ez a klímaváltozás miatt
egyre égetőbb kérdéssé válik. A nyári mellett megjelent a tavaszi aszály is, évről-évre
egyre kevesebb csapadék hullik. Ha nem
tároljuk el a vizet, nem lesz mivel öntözni. Éppen ezért az önkormányzat ezen a
téren is szeretne elől járni, példát mutatni.
Első lépésként a Közösségi Ház megújult
tetőjéről összegyűjtött csapadékot gyűjtjük
tartályokba, és ezt szürkevízként hasznosítjuk, illetve locsolásra használjuk. A terv az,
hogy a lakosságot is rábírjuk hasonló „projektekre”. A jól ismert „vízlopó”, a lenyitható esőcsatorna a legegyszerűbb megoldás
arra, hogy a víztartályainkba irányítsuk a
tetőről összegyűjtött csapadékot. Mindez
tehát nem pénzkérdés, inkább szemlélet,
gondolkodásmód. Könnyebb lenne központi támogatással, hasonló módon a korábbi
komposztálási programhoz.
– Mindig is elől jártunk a zöldítésben, de
szeretnénk még messzebbre jutni e téren.
Ennek érdekében a rendezési tervünkben két helyen is szerepel egy gazdasági
erdő kialakítása. Ezzel is növelni tudjuk a
biodiverzitásunkat, a megfogott esővíznek
itt is nagy szerepe lesz, mert a fiatal fákat
eleinte öntözni kell.

A gyerekeknél,
a fiataloknál kell kezdeni
– Fontos eleme a fenntarthatósági koncepciónknak, hogy mindezt képesek legyünk az
alapfokú oktatásunkban is megjeleníteni,
mégpedig oly módon, hogy az megragadja a gyerekek figyelmét. Rajtuk keresztül a
szüleikre is hatni tudunk. Esővíz hasznosítás, zöldnövényzet, fák ültetése, konyhakert
kialakítása, gondozása. Ezek megcélzott területek.

– A saját ötleteinken, terveinken túl nyitottak vagyunk új megoldásokra, javaslatokra is. Ennek érdekében ezen a területen is
együttműködünk a Pannon Egyetemmel.
Szeretnénk hasznosítani a fiatal egyetemisták elgondolásait, jövőbe mutató elképzeléseit.

TOP pályázatos terveink
– Rengeteg pályázatot adtunk be. Óvodabővítés, benne a konyhakapacitás megduplázása, plusz két csoportszoba építése. A bölcsődéhez tornaszoba és csoportszoba – erről
már pozitív döntésünk is van. Pályáztunk
még egy új művelődési központunkra és
egy második agrárlogisztikai csarnokra is.
– Helyi cégekkel, - Vesz-Mont 2000 Kft,
GNSZ Kft., Knapp Hungary Kft., Bock Hungária Kft. - összefogva tervbe vettük egy
ipari inkubátorház kialakítását is, melyhez
az önkormányzat biztosítja a telket. Olyan
fiatal vállalkozókat várunk ide, akik a jövőbe mutató területekhez, az új technológiákhoz csatlakozni tudnak, akár bedolgozva
a nagyobb cégeknek. Lézertechnológia, új
forgácsológépek, ipar 4.0-ás megoldások. A
tervek szerint a csarnokban öt egység lenne kialakítva, mindegyikhez gyártó rész,
öltöző, iroda, és egy nagy közös tárgyaló.
Három évig tudnak itt kedvezményes feltételekkel működni. Ez idő alatt kiderül, képesek-e rentábilisan működni.
– Egy kisebb turisztikai pályázatot is beadtunk egy római kort bemutató túraútvonalra, ami összekapcsol minket Balácával. A
településünkön fakadó római kori forrástól
indul. Itt egy anfiteátrum-jellegű építményt
szeretnénk kialakítani, ami kisebb színpadi eseményeknek, irodalmi esteknek adhat
majd otthont. Innen továbbindulva juthatunk el a halomsírhoz, ahol egy pihenőrészt
alakítunk ki padokkal, közvilágítással. A
végső állomás Villa Romana Balaca, a legnagyobb ismert Pannonia korabeli villagazdaság. Az úton haladva pedig szeretnénk
bemutatni Nemesvámos természeti kincseit, értékeit.

Sikerek a Magyar Falu
illetve a Leader Programban
– Egy új kistraktorral és egy 800 literes gyűjtőedénnyel gyarapodtunk a Magyar Falu
Program keretében. Az új géppel – amit sajnos csak 2024-ben tudnak nekünk szállítani
– a településen lévő kis közökben is hatékonyan tudunk majd havat tolni, síkosságmentesíteni. A nagyméretű gyűjtőedénybe
a füvet, illetve ősszel a lombleveleket tudjuk
majd összegyűjteni.
– Ugyancsak nyertes pályázatunk van a
Közösségi Ház felújításának III. ütemére.
A külső homlokzati megújítás, a nyílászárócserék, majd a második ütemben történt

belső felújítás után, most a tető következhet.
– Ugyancsak a Magyar Falu Program keretében van egy együttműködésünk a Magyar Közút Zrt.-vel. A főutcánk teljes beltéri
szakasza megújulhat úgy, hogy az aszfaltot
a Magyar Közút Zrt., minden mást pedig
az önkormányzat vállal. 2,2 kilométeren a
meglévő K-szegélyeket, ami a csapadékvizet is vezeti, szintre kell emelni és 4 darab
buszöböl teljesen megújul, ezúttal bazaltbetonból. Az új technológiának köszönhetően
remélhetőleg így tartósabb lesz. Rendbe kell
tennünk a régi csatorna nyomvonalán keletkezett besüllyedéseket, egy ponton bele
kell nyúlnunk a csapadékvíz-elvezetésbe,
és szintre kell hoznunk az aknákat is. Az
önkormányzat több mint 52 millió forinttal
járul hozzá a feladatokhoz.
– Apróbb, de az ott élőknek fontos előrelépés, hogy két zsák közt is leaszfaltozunk
még az idei esztendőben. Ezeknél természetesen az ivóvíz-csőcseréken már túl vagyunk.
– Egy Leader program keretében a falugondnokság gépeit tároló épület tetőjét kívánjuk
megújítani. Az első körön túl vagyunk, támogathatónak ítélték a pályázatunkat.

Mertünk nagyot álmodni
– A TAO keretében egy 8 hektáros sportkomplexumot álmodtunk meg. Az első
etapban elkészülhet a kerítés, a parkoló I-es
üteme, egy nagy műfüves focipálya és egy
kis téliesíthető műfüves focipálya, valamint
egy lelátó. A Bajnok-Diák Sport Egyesület
öt szakosztálya fogja össze Nemesvámos
sporttevékenységét. A kézilabda csarnokot
és a bővítményt már átadtuk. Egy 400 méteres, szabályos futókörrel, a nehézatlétáknak
dobópályákkal – kalapács, diszkosz, gerely
-, baseball pályával, műfüves, kerékpáros
pumpapályával - ez már el is készült -, parkolókkal, fő- és melléképülettel, valamint
három teniszpályával ellátott komplexum
terveit készítettük el. Ha megépül, a BajnokDiák Sport Egyesület teljes igényét képes
lefedi. Várhatóan három ütemben lesz megvalósítva.
– Az induláshoz önerőből kell sok mindent
megoldanunk: tulajdonszerzést, egy helyrajzi számra vonást, a szintkülönbségeket
áthidaló teraszok kialakítását. Ha ezekkel
megvagyunk, a baseball és a dobópályát,
ezek füvesítését, illetve egy kút fúrásával a
locsolhatóságukat már magunk is meg tudjuk oldani.
– Van még itt egy puffer-területünk is, ahová a későbbiekben egy rekortán kézilabdapályát tervezünk, egy olyan multifunkcionális részt, amit a téli időszakban akár más
szakágak is használni tudnak majd.
Cseh Teréz
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A magas rangú elismerést Beke László polgármester és Orlovits Tímea jegyző vette át

Európai Falumegújítási Díj

Környe Aranyminősítést ért el
Az ausztriai Hinterstoder adott otthon az „Európai Falumegújítási Díj” pályázat eredményhirdetésének, melyen hazánkat
a „Magyar falu – kihívások, helyi válaszok” mottóval meghirdetett honi pályázat 2019. évi nyertese, a Komárom-Esztergom megyei Környe képviselte. Az eredetileg 2020-ra tervezett értékelés és díjátadás a pandémia miatt késlekedett két
esztendőt.
A pályázat során 25 település mutatta be –
a többi között – fejlődését, értékteremtő és
értékmegőrző tevékenységét, megújulását,
közösségeit Csehországból, Svájcból, Németországból, Belgiumból, Szlovákiából,
Észtországból, Lengyelországból, Ausztriából, Szlovéniából, Hollandiából, Luxemburgból és Magyarországról.
Az európai pályázat ítészei – a járványhelyzet miatt – nem teljes létszámban, hanem
3-3 főt delegálva tekintették meg a településeket, Környére tavaly augusztus 13-án
érkeztek, és öt órát töltöttek el a faluban.
A környei helyszínek megtekintése előtt a
Polgármesteri Hivatalban elhangzott, hogy
már a jog kivívása is hatalmas elismerés
minden településnek, és bár a díjat csak egy
nyerheti el, minden résztvevő büszke lehet
az elért és bemutatott eredményeire.
Akkor a döntnökök megismerhették a falu,
a hivatal és intézményei működését, a jövőbemutató tudatos fejlesztési tervezést,
majd ellátogattak az iskolába, a művelődési házba, az óvodába, a plébániára, a két
templomba. A tájházban nem csupán a falu
sváb gyökereivel, hanem a helyi őstermelők ízletes termékeivel, a környeiek gazdag
vendéglátásával is megismerkedhettek, és a
község megtekintése során nem csupán az
intézmények, közterületek, hanem a porták
rendezettségéről, gondozottságáról is elismerően szóltak.
Az ausztriai eredményhirdetésen az Európai Falumegújítási Díjat a bajorországi
Hofheimer képviselői vehették át, tíz település részesült Bronz-, és hét Ezüstminő38

sítésben. Az ítészek hét Aranyminősítést
adtak át, Környe mellett szlovén, holland,
luxemburgi, német és két osztrák község,
városka számára.
Környe nagyszámú, példaértékű intézkedéssel lépésről lépésre hajtotta végre a kiváló színvonalú, fenntartható falufejlesztést.
Az intézkedések közül kiemelkedik a munkahelyteremtés, a tó-revitalizáció, valamint
a környezettudatosság és a tudatos erőforrás-használat, mely már az óvodai és iskolai
nevelés során is innovatív formában jelenik
meg.
Környe minden kétséget kizáróan megfelelő
helyi válaszokat talált a globális kihívásokra – hangzott el az értékelésben. A magas
rangú elismerést Beke László polgármester
és Orlovits Tímea jegyző vette át Theres
Friewald-Hofbauertől, a Vidékfejlesztési
és Falumegújítási Európai Munkaközösség
igazgatójától, Jochanna Mikl-Leitnertől,
Alsó-Ausztria tartományfőnökétől, a Vidékfejlesztési és Falumegújítási Európai
Munkaközösség elnökétől, Erwin Prölltől
Alsó-Ausztria egykori tartományfőnökétől,
a Vidékfejlesztési és Falumegújítási Európai
Munkaközösség egykori elnökétől, valamint Thomas Stelzer házigazdától, FelsőAusztria tartományfőnökétől.
A díj átvételét követően Beke László a jelenlévő önkormányzati képviselők, intézményvezetők, hivatali alkalmazottak számára
köszönetét fejezte ki, és kiemelte:
– Az elismerés a falu egészének szól, az ott élőknek, a vállalkozóknak, őstermelőknek, civil és
hagyományőrző szervezeteknek, hiszen a fejlesz-

téseket tartalommal kell megtölteni, s ezek a példaértékű közösségi összefogással valósulhatnak
meg Környén. A célunk mindig is az volt, hogy a
családok, különböző generációk ne csak lakjanak,
hanem szeretettel éljenek a faluban.
Környe pályázatában a 2000-es évek elejétől 2019-ig tartó időszak felölelésével azt a
céltudatos munkával elért fejlődést, a kihívásokra adott válaszait mutatta be, amely
jellemzi a települést. A Komárom-Esztergom megyei 4 700 fős település a megyeszékhelytől alig pár kilométerre található,
Tatabányával közös ipari parkot működtet.
Egy leromlott lakóterület helyén alakítottak
ki új faluközpontot, melynek meghatározó
eleme az Ybl Miklós tervei alapján készült,
több mint 150 éves Római Katolikus Templom. Először a Polgármesteri Hivatalt, a Művelődési Házat és környezetüket újították
meg. A következő lépés az új óvoda és bölcsőde megépítése volt. Ezzel párhuzamosan
készült el a község új főtere párszáz méterre
a csodálatos környezetű tótól.
A beruházás második ütemében a tér végső képének kialakítása, a leromlott állapotú
épületek elbontása valósult meg. Így az új
faluközpontban 1-2 perces sétával elérhető
az általános iskola, óvoda, Polgármesteri
Hivatal, Művelődési Ház, Templom, Takarékszövetkezet és Posta, és a főtér nívós
kulturális szabadtéri rendezvényeknek is
otthont ad.
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„A mai nap is jelzi, hogy Veszprém egy új aranykorát éli, a város fejlődését egyszerre támogatja a Modern
Városok Program és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program.”
Ovádi Péter

Tatabánya
Elérkezett az évnek az az időszaka, amikor a színházak sorban bejelentik, milyen
bemutatókkal várják nézőiket jövőre. A
következő szezonban a tatabányai Jászai
Mari Színház 6 felnőtt és 9 gyerek bemutatóval várja a közönséget.
Cikkünk a 40. oldalon

Székesfehérvár
Jubileumi programmal és extra köszönetnappal tér vissza két év kényszerszünet
után a FEZEN fesztivál. Július végén külföldi kedvencekkel és a legnagyobb hazai
sztárokkal találkozhatunk Székesfehérváron.
Cikkünk az 43. oldalon

Jó hangulat a Döbrés-dűlőn
A Döbrés-dűlőn terem a környék legfinomabb szőlője, vallják a tapolcafői gazdák.
S hogy ebből a földi jóból senki ne maradjon ki, idén is meghirdették a döbrési bortúrát. A tapolcafői kertbarátok ezúttal is összefogtak, és június utolsó hétvégéjén,
szőlőbirtokaikon finom borokkal, jóízű falatokkal várták a látogatókat.
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A Jászai Mari Színház társulata

Kihirdette 2022/23-as évadát a tatabányai Jászai Mari Színház

Változatos repertoár

Elérkezett az évnek az az időszaka, amikor a színházak sorban bejelentik, milyen bemutatókkal várják nézőiket jövőre.
A következő szezonban a tatabányai Jászai Mari Színház 6 felnőtt és 9 gyerek bemutatóval várja a közönséget.

– A Jászai Mari Színház mögöttünk álló két
évada mind a színház, mind pedig nézőink számára olyan speciális körülmények között zajlott,
amire aligha volt példa a Jászai történetében. A
járvány okozta állandó bizonytalanság, az előadások, bemutatók elmaradásának és pótlásának
végeláthatatlan sora, a beugrások komoly erőfeszítést igényeltek a társulat, és kitartást, türelmet nézőink részéről. Bízva a jövőre vonatkozó
kedvező előrejelzésekben, és támaszkodva arra a
töretlen elszántságra, hitre, ami a Jászaiban folyó
munkát jellemzi, reményeim szerint a pandémia
utáni 2022/2023-as évadunkban minden tekintetben a normális színházi körülmények, ha úgy
tetszik, a „megszokott díszletek között” tudunk
majd játszani – mondta el Crespo Rodrigo, a
teátrum igazgatója. Azt is elárulta, hogy az
új évadban a Jászai csapatához csatlakozik
Bartos Ági friss diplomás színművész is.
Az új szezon programjának összeállításakor
olyan darabokat válogattak össze, amelyek
a sokszínűség jegyében egyrészt az élményekkel teli, katartikus esték lehetőségét
biztosítják nézőiknek, másrészt remek szerepeket és izgalmas feladatokat nyújtanak
a társulat és a rendezők számára. Az évad
repertoárján musical, tragikomédia és színmű éppúgy helyet kapott, ahogyan bohózat,
népszínmű és felnőtteknek szóló rémvarieté is. A járványhelyzet miatt két korábban
meghirdetett előadás – az Elmebáj (Amit
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a lakáj látott a kulcslyukon át) Guelmino
Sándor és a Részegek Sebestyén Aba rendezésében – pótlására az új évadban kerül
sor.
Szikszai Rémusz a Jógyerekek képeskönyvét viszi színre, melyet az Örkény Színház
mutatott be először Magyarországon 2009ben, Ascher Tamás rendezésében, azóta itthon sehol nem került színpadra.
– Amikor olyan jól sikerül egy előadás, hogy legendává válik, hosszú időnek kell eltelnie, mire
újra érdemes gondolkodni benne, mert az ös�szehasonlítás óhatatlan. Azt, hogy milyen lesz
a darab a Jászai Mari Színházban, még én sem
tudom pontosan, de nagyon szeretem az anyagot
– mondta el Szikszai Rémusz.
Fehér Balázs Benő Ödön von Horváth népszínművét, a Kasimir és Karolinét fogja
színpadra állítani az évad második felében.
Mint mondta, rokonszenvesnek tartja, hogy
Horváth-nál sokszor idilli közegben történnek nagyon fájdalmas és kegyetlen dolgok,
ami különös feszültséget teremt. A történet
1932-ben játszódik a müncheni Oktoberfest
forgatagában, ami valójában egy sörfesztivál, de egyben vidámpark is. Kasimir elveszíti a munkáját, aminek következménye
az a kisebbségi érzés, ami okán gyanakodni
kezd, ha nincs pénze, nem is lehet elég érdekes a szerelme, Karoline számára. És ahogy
ez már lenni szokott, félreérthető félmonda-

tok hangzanak el és szépen elcsúsznak egymás mellett.
Mikola Gergő, a színház színművésze először rendez Tatabányán, méghozzá a világ
leghosszabb ideje játszott Off-Broadway
darabjainak egyikét, a Te édes, de jó vagy,
légy más című musicalt. Guelmino Sándor
az évadban a fent említetten bohózaton túl
Peter Shaffer Amadeus című darabját is
színpadra állítja. Mozartot Csabai Csongor
ötödéves, kaposvári egyetemi hallgató alakítja majd, aki a teátrumban tölti a szakmai
gyakorlatát, Salierit pedig Crespo Rodrigo
játssza.
A Jászai Mari Színház mindig is fontosnak
tartotta gyermek közönségét, így az idén is
folytatódik a gyermek- és ifjúsági darabok
sorozata. Vendégül látják a Kövér Béla Bábszínház (Timo Parvela: Mérleghinta), a Mesebolt Bábszínház és Kőszegi Várszínház
(Horgas Béla: A fabatkák kertje), a Vaskakas
Bábszínház (A dzsungel könyve), a Budaörsi Latinovits Színház (Wéber Anikó: Az osztály vesztese), a Griff Bábszínház (Hóesésben), a Kabóca Bábszínház (Markó Róbert:
Gréta), Molnár Bence (Kifordulás) és a Múzs
Art Társulat (Móra Ferenc: Kincskereső Kisködmön) előadásait, valamint az Attitűd
Alapítvánnyal közösen állítják színpadra a
Bogyó és Babóca ünnepel című darabot.
TO
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Petőfi

örök

Pápa – Petőfiről, életének utolsó hónapjairól, napjairól, óráiról tartott előadást Rozgonyiné Csepre-

Csak lazán. Csókakőn, Szili Sándor pincéjénél tartotta évadzáróját a Vörösmarty Színház társulata

gi Annamária tanárnő a Petőfi Városbarát Egylet
legutóbbi összejövetelén. Az ülés helyszíne ezúttal
is a katolikus iskola könyvtárterme volt.

54. Kékszalag
A Vörösmarty Színház társulata elbúcsúztatta az elmúlt évadot

Balatonfüred – Július 14-én, reggel 9 órakor, Balatonfüredről rajtol el az 54. Kékszalag Raiffeisen

Rendhagyó évadzáró
Csókakőn
Rendhagyó évadhoz rendhagyó évadzáró dukál: a Székesfehérvári Vörösmarty Színház társulata idén mesebeli környezetben, Csókakőn Szili
Sándor borospincéjében búcsúztatta az elmúlt színházi évet. A díjazás
azonban idén sem maradhatott el: az évad legjobb színésze Varga Lili
lett, Varga Mária és Sághy Tamás egy-egy Vörösmarty Gyűrűvel lett gazdagabb, a társulat az évad legjobb nem művészeti állományú dolgozójának Jászai György színpadmestert választotta.
– Igazából ez a Vörösmarty Színház! Nem
az a Vörösmarty Színház, a falak, a székek,
ez az. Ti vagytok a Vörösmarty Színház. És
ez valami olyan fantasztikus ajándéka az
életnek, amilyen fantasztikus ez a környezet, ahol most vagyunk. Nagyon-nagyon
becsüljük meg egymást, mert ennél nagyobb
értéket ritkán kap az ember a Gondviseléstől. Őszintén kívánom, hogy ez ne egy
nosztalgikus emlék legyen, hanem legyen
ez a hétköznapjaink része – kezdte a zárást
Szikora János, a Vörösmarty Színház
igazgatója a valóban fantasztikus környezetben, árnyas fák alatt, madárcsiripelés közepette.
Minden évben a színház vezetése eldönti, hogy ki kapja Az évad legjobb
színésze elismerését, idén Varga Lili
vehette át a díjat. A színház alapítványának különleges díja a Vörösmarty
Gyűrű, melyet minden évben a társulat
titkos szavazása után adnak át egy női
és egy férfi díjazottnak.
Az ARTeatrum alapítója, Révész Lász-

ló idén Varga Máriát és Sághy Tamást
méltatta: „Úgy érzem, hogy a két díjazott
most van a csúcson, azt kívánom nekik,
hogy vagy ezen a platón maradjanak, vagy
innen még fölfele, mert zseniális mindkettő”.

Nagydíj. Európa legnagyobb és legnépszerűbb tókerülő versenyén minden eddiginél több résztvevőre, mintegy hatszáz hajóra számít a Magyar Vitorlás
Szövetség.

És bár az évadzáró rendhagyó volt, a
díjazás idén sem maradhatott el. Az
évad legjobb dolgozójának méltatása
Bagó Bertalan művészeti vezető reszortja lett: „Szerintem az ország egyik
legjobb szakembere. Ott kezdte, hogy volt
ló eleje, volt tehén hátulja, volt A velencei
kalmár-ban zsidóverő, és szerintem az év
legjobb alakítását megkaphatná, mert az Az
öreg hölgy látogatásában fiával maradandót alkotott.” A díjat idén Jászai György
színpadmester vehette át.

Székesfehérvár – Szent László, a lovagkirály ünnepe hagyományosan június 27-i névnapján zajlott
Székesfehérváron, a Schwalm László készítette
mellszobránál. A történelmi zászlókat felvonultató
megemlékezést a MH 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezred szervezte.

A

lovagkirály ünnepe

A Vörösmarty Színház társulata szeptember elejétől ismét várja kedves közönségét egy igazán sokszínű, változatos, új évaddal.
TO
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SZERETET ÉVAD a Veszprémi Petőfi Színházban

Bejelentették a 2022/23-as évad
előadásait

Izgalmas előadásokkal, nagyszabású musical és operett produkciókkal, ősbemutatókkal és színes, tanító jellegű, vidám
gyermek- és ifjúsági előadásokkal várják nézőiket a 2022/23-as SZERETET ÉVADBAN!
– A szeretet az egyik legfontosabb érzés, amely
mindennek a mozgatórugója! Évadunk összeállítása során a célunk az volt, hogy ezt a hatalmas szeretetáradatot át tudjuk adni nézőinknek,
melyet mi is kaptunk és kapunk tőlük ezután a
nehéz, kihívásokkal teli időszak alatt és után is!
Éppen ezért kapta 2022/23-as évadunk a SZERETET ÉVADA nevet, melynek fantasztikus,
szíveket megdobogtató előadásai során várunk
mindenkit! – nyitotta meg az évadbejelentő
sajtótájékoztatót, Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhelyettes-kreatív menedzser.
– Kreatív, vállalkozó, új színeket bontogató évad
elé nézünk a Veszprémi Petőfi Színház jóvoltából! Az erő, ami a veszprémi kulturális életre
jellemző, az kitűnő minőségben és zseniális
előadásokkal tükröződik vissza az új évadban!
– tette hozzá Brányi Mária alpolgármester
asszony.
Az új évad első nagyszínpadi produkciója
egy izgalmas, ősbemutató, mely a Veszprémi Petőfi Színház, a Pesti Broadway
Alapítvány és a Soproni Petőfi Színház
kooprodukciójaként kerül színpadra: Jávori
Ferenc – Müller Péter Sziámi – Kállay István
& Gábor: LéviStory! A musicalt Kerényi
Miklós Gábor Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas, Érdemes művész rendezi.
Második előadásként a fordulatos, szellemes, szívhez szóló László Miklós: Illatszertár vígjátékát láthatják a nézők!
– Ez egy szív-színdarab! A mosolynak és a derűnek egy magas foka, ugyanakkor a fájdalomnak,
a szerelemnek, a kétségeknek az összjátéka. Ez a
darab csodálatos lehetőség a sokszínűség megmutatására, és méltó folytatása lesz az évadnak
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– mondta el az előadás rendezője, Balázs
Péter Kossuth- és Jászai-Mari díjas művész.

András Kossuth- és Jászai Mari díjas, Érdemes művész állítja színpadra.

Egy nagyoperettel folytatódik az évad: a
Veszprémi Petőfi Színház színpadán Ábrahám Pál – Földes Imre – Harmath Imre:
Viktória operettje! Az élőzenés előadás
Kányádi Szilárd rendezésében kerül színpadra.

Cserháti Zsuzsa és Máté Péter dalai a mai
napig élénken élnek a lelkekben, számos
emlék fűződik dalaikhoz. „…Lázas ifjúság…” címmel mutatják be az előadást. A
lelkekig hatoló, varázslatos est rendezője,
Oberfrank Pál.

A színház névadója, Petőfi Sándor 200.
születésnapja alkalmából és az ő emlékére, Topolcsányi Laura – Szomor György:
PETŐFiFJÚ musicaljét mutatják be az évad
negyedik előadásaként. Az ősbemutató
a költő egy új oldalát hivatott bemutatni a
közönségnek, Oberfrank Pál Jászai Mari-díjas, Érdemes művész rendezésében. A
zenét, mely kifejezetten erre az előadásra
íródik, Szomor György Nádasdy Kálmándíjas művész szerzi.

A Kálloy Molnár Péter és Farkas Izsák
fantasztikus ötlete alapján készülő színházkoncerttel folytatódik a Latinovits-Bujtor Játékszín évada, „Kis éji zene!” címmel!

Az ötödik nagyszínházi bemutató során az
időskori demencia kihívásaival és megrázó
erejével találkozhatunk egy apa és a lánya
szemszögéből, Florian Zeller: Az apa előadásban. A keserves bohózatot Kálloy Molnár Péter rendezésében láthatja a közönség.
A Latinovits-Bujtor Játékszínben az idei
évadban elmaradt, viszont idén annál nagyobb izgalommal várt Lezsák Sándor: 80
vödör levegő tragikomédiával várják a közönséget. Az előadás Oberfrank Pál rendezésében kerül színpadra.
A második játékszíni bemutatót Mark. St.
Germain: Táncórák című drámája egy autista emberről szól, aki a művészet gyógyító
erejével igyekszik a mindennapi nehézségeken túllépni. A különleges történetet Bálint

Utolsó bemutatóként Szilágyi Tibor Kossuth- és Jászai Mari-díjas, Érdemes és Kiváló művész 80. születésnapjának tiszteletére
és ötlete alapján viszik színpadra, Jeromi
Kilty: A kedves hazug című előadást. A rendező, Oberfrank Pál.
A Veszprémi Petőfi Színház minden évadban kiemelt figyelemmel válogatja ki gyermek- és ifjúsági előadásait. Így lesz látható
Weöres Sándor: A holdbeli csónakos zenés
mesejáték, Tóth Géza rendezésében, és
a Mézga Géza zenés mesejáték, melyet
Oberfrank Pál állít színpadra.
A 2022/23-as évadban is kooprodukciókat
mutatnak be a Kabóca Bábszínházzal és a
Temesvári Csiky Gergely Magyar Állami
Színházzal a Hamupipőke bábjátékkal, és
a Csillaglépő csodaszarvas mesejátékkal.
A Zentai Magyar Kamaraszínház előadásában látható lesz Petőfi Sándor: János Vitéz
verses meséje, mellyel szintén Petőfi Sándort ünnepelik az ifjú közönséggel együtt.
TO
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Ismét jön a Scooter a FEZEN-re

Kovács Antal és dr. Cser-Palkovics András a sajtótájékoztatón

A Nightwish és a Scooter is szerepel a programban

25 éves lett a FEZEN
Jubileumi programmal és extra köszönetnappal tér vissza két év kényszerszünet után a FEZEN fesztivál. Július végén külföldi kedvencekkel és a legnagyobb hazai sztárokkal találkozhatunk Székesfehérváron. A FEZEN-en idén is mindenféle
zenei stílus rajongói találnak izgalmas programot: a pop, a rock és ap metal vonal mellett az elektronikus műfajok és
Európa egyik legnagyobb retro showja is megjelenik a fesztiválon.

Két év kényszerszünet után, jubileumi
programmal tér vissza a FEZEN Fesztivál.
A Liget idei első koncertjén tartott sajtótájékoztatón dr. Cser-Palkovics András gratulált a szervezőknek a 25 évhez, és mint
fogalmazott, ahhoz, hogy ilyen szép kort
megéljen, a támogatók mellett "kell mindig
egy mag, akinek szíve-lelke, gyakorlatilag az élete" a FEZEN.
Székesfehérvár polgármestere a születésnapi bulira is meginvitálta a fehérváriakat,
mint mondta: Mindenkitől megértést kérek,
"
hogy a szülinap okán most egy kicsit hosszabb
lesz a szombat esti buli, de leginkább azt kérem,
hogy jöjjenek el".
Kovács Antal hozzátette, a 25 éves születésnapot tortával, tűzijátékkal és egy szabadtéri nagyszínpados NECC partyval ünnepli
a fesztivál a szombati zárónapon. A FEZEN
főszervezője úgy fogalmazott: az Önkormányzat hathatós és konstruktív hozzáállása nélkül a FEZEN nem tudott volna eljutni
odáig, hogy itt 40-60 ezer ember legyen a

négy nap alatt, akiknek közel 45-50 százaléka távolabbról érkezik Székesfehérvárra.
A program kapcsán Kovács Antal elmondta:
több mint 100 fellépő közel 20 külföldi produkcióval érkezik a jubileumi FEZEN-re.
Köztük lesz a fesztivál történetének egyik
legnagyobb metal fellépője, a Nightwish.
De visszatér a Scooter, és idén nyitott a FEZEN az elektronikus irányzatok felé is.
Egy minifesztivál is lesz a fesztiválban, hiszen a pénteki napon az egyik nagyszínpad
a Total Dance Festivalé lesz. Több mint 3
órányi slágeregyveleg 12 előadótól: Eiffel
65, Mr. President, La Bouche, Turbo D a
Snapből, Alice DJ, DJ Sash és a hazai kedvencek. Az 1990-es és 2000-es évek legismertebb, legpörgősebb dalai is itt lesznek. A
hazai kedvencek sem maradnak el, a program már megtalálható a fezen.hu oldalon,
és hamarosan érkezik a pontos időpont és
helyszín szerinti beosztás is.
Várhatóan idén is több tízezer fesztiválozó

érkezik július végén Székesfehérvárra. A
sátrazók számára idén változik a helyszín.
Dr. Cser-Palkovics András elmondta: Az
"
amerikaifoci meccsek okán a kempinget most
nem a fesztivál területén, hanem a Bregyóban
tudjuk kialakítani."
A fesztiválozókat buszjáratok szállítják
majd a helyszínek között, és bár ez jelent
majd néhány perces plusz utat, de a Bregyó
közben árnyas sátorhelyek és folyóvizes,
épített zuhanyzó nyújt plusz kényelmet.
A környékbeliekhez szólva Kovács Antal
elmondta, idén is lesz kiemelt kedvezmény
a fesztivál közelében élőknek, erről hamarosan kapnak külön tájékoztatást az érintett
utcák lakói. Azoknak a fezenezőknek pedig, akik az elmúlt két évben nem váltották
vissza a jegyüket egy extra, bemelegítő nappal kedveskedik a fesztivál, ők már kedden
14 órától jöhetnek a fesztiválra, és néhány
koncerttel már előre hangolhatnak a szerdai
teljes nyitásra.
Forrás: okkfehervar.hu
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Cividale del Friudi városa, és a Ponte del Diavolo

Grado főutcája valójában egy csatorna, ami benyúlik a központba

L'Isola del Sole

Kevésbé ismert gyöngyszemek az Adria északi térségéből

La Dolce Vita a kis Velencében

Ha turistaként Észak-Olaszországra gondolunk a nyári hőségben, akkor Velence, Jesolo esetleg Trieszt jut az eszünkbe.
Némi utánjárással, és tapasztalattal felvértezve azonban számos olyan helyet találhatunk a régióban ami rabul ejti szívünket, nagyjából örökre.
Grado városa több mint kétezer éves történelemre tekint vissza, szomszédságában
található a Római Birodalom egyik legfontosabb északi kikötőjének romja Aquileia városában. Magyar vonatkozásai is ismertek
a településnek. Az óvárost az V. században
Attila seregei elől a lagúnákba menekülő
lakosság kezdte el kiépíteni. Idén 130 éve,
hogy hivatalosan fürdőhely státuszt kapott
Ferenc József császártól, hiszen a környék az
Osztrák-Magyar Monarchia része volt annak felbomlásáig.
A városka egy szigeten terül el, amit két mesterséges földnyelv köt össze a szárazfölddel,
ezeket leszámítva csak hajóval lehet megközelíteni. Ennek okán kapta a kis Velence elnevezést a terület, amire bátran hivatkoznak
is a helyiek. Grado főutcája valójában egy
csatorna, ami benyúlik a központba. A hajnali órákban ide érkeznek a halászok - nem
véletlenül Halászok utcája a hivatalos neve
-, akik az éjszakai fogást pakolják ki, majd
árulják a város klasszikus halpiacán.
Grado két okból is kiemelhető az Adria
mentén húzódó üdülőövezet települései
közül. Az egyik a történelmi belvárosa,
ami párját ritkítja még olasz szinten is. A
főterén, a Piazza dei Partirarch-in a korai
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kereszténység első emlékeit láthatjuk: a 6.
századi Sant'Eufemia bazilikában eredeti,
korabeli mozaikpadlókon lépkedhetünk. A
mozaikpadlókat 1946-48 között restaurálták, a templom haragtornyát a 15. században
építették. Szintén régi mozaikpadlók tekinthetők meg a tér másik templomában, a 4-5.
században épített, 16. században restaurált,
és a 17. század közepén barokk stílusban átépített Santa Maria delle Grazieban. A környező utcákat járva igazán velencei érzés
fogja el a bámészkodót, szűk sikátorok, kis
trattoria-k és kereskedő helyiségek váltják
egymást, csak győzzünk nem eltévedni a
házak közötti zsebkendőnyi utcákon.
A területet hívják L'Isola del Sole-nak, azaz a
napfényes szigetnek is, és az elnevezés egyáltalán nem túlzó. Az Adriai tenger partjának arany homokján három hatalmas strand
várja a pihenni vágyókat. Az eleve alacsony
vízállás kellemesen langyos tengert garantál a látogatóknak, amit a délelőttönként jelentkező apályjelenség miatt az úszni kevésbé jól tudók is maximálisan kiélvezhetnek.
Pici gyermekkel pedig igazán ideális egy kis
pancsolásra és homokozásra.
Ha pedig meguntuk a fürdést, és kedvünk
támad autózni kicsit, akkor látnivalók tö-

megével találkozhatunk egészen közel.
A már említett Aquileia mellett érdemes
meglátogatni Palmanova csillag alakú, a
mai napig az eredeti erődfalak között lévő
városát. Nagyobb kirándulást bevállalva
Velence csodái, Trieszt történelmi kávézói, a fehér márványból épült Miramarekastély, vagy a Julius Caesar által alapított
Cividale del Friudi városa, benne pedig az
UNESCO világörögség részét képező Ponte
del Diavolo - Az ördög hídja - is könnyűszerrel elérhető.
A város és környéke minden pénztárcához
képes igazodni, ami a nyaralás árát illeti. A
sátrazós, mobilházakat is magába foglaló
kempingek mellett megtalálhatóak a klasszikus apartmanok és az ötcsillagos szállodák
is a város kínálatában. Ami a napi megélhetést illeti, Olaszország még drágábbnak számít mint hazánk, de az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az olló rohamosan
zárul be a két ország között, különösen ha a
Balatonhoz hasonlítjuk a költségeket.
Grado első látásra szerelem, és a sokadikra
is egy kis csoda, ahol elveszni sem lenne
olyan nagy baj.
VZ
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A lábnyomok a Bartók Béla téri
közösségi térre vezettek...

Könyvheti
piknik
Az országos programokra jellemző jegyek
Székesfehérváron sem maradhattak el.
Voltak író-olvasó találkozók, könyvbemutatók- és vásárok, dedikálások, szerzői
élménybeszámolók, könyvkötészeti gyerekprogramok, gyakorlatilag felsorolni is
képtelenség valamennyi könyvheti rendezvényt.
Színes lábnyomok vezettek a belváros kis utcáiból
a közösségi térként megújult Bartók Béla térhez,
ahol Buriánné Tarró Edit, a Vörösmarty Mihály
Könyvtár igazgatója köszöntötte a június 11-i
Könyvheti piknik résztvevőit. Lehrner Zsolt alpolgármester nyitotta meg a rendezvényt, köszönetet mondva a városi könyvtárnak, amiért életre
hívta a 93. Ünnepi Könyvhét és a 21. Gyermekkönyvnapokhoz kapcsolódó fehérvári programokat, hiszen minden városrészi tagkönyvtárban
nívós események zajlottak, tetőpontként pedig
egész napos kavalkád várja az érdeklődőket. A
Gutenber-galaxis, az olvasás és a könyvek értékei
jegyében elmondott beszédében azt hangsúlyozta: „Ne feledjük: a gondolatok olvasása gondolatokat
ébreszt. Legyünk büszkék arra, hogy mi magunk aktív
olvasók vagyunk, és töltekezzünk a mai nap értékes és
színes programjaiból, amit közösségben élhetünk meg.”
A könyvtár előtti árkádok alatt az intézmények,
kiadók, szerzők asztalai sorakoztak. Több intézmény – köztük a talán kevésbé ismert Levéltár –
régi és új kiadványaiból lehetett kedvezményes
áron vásárolni, de a múzeum, a könyvtár ingyenes és becsületkasszás kirakodása is üde színfoltot jelentett a szokásos kiadó kínálatok mellett.
Örvendetes volt azt látni, hogy milyen sok helyi
vagy környékbeli szerzővel büszkélkedhet a megyeszékhely, ami által új várostörténeti újdonságok is megjelentek. Sokan jöttek várakozással
Váczi Márk Fekete Sas szállóról szóló könyvbemutatójára, s izgalommal várták Őri Tóth István
Álom és élet című fotóalbumát. Nekem újdonságot hozott a több kiadást megért helytörténeti
Felsőváros jussa, illetve a Janka és József titka után
Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet Ecsetszerelem
című regénye, de örömmel fedeztem fel, hogy
Csitáry-Hock Tamás is elhozta könyveit.

A könyvkötészet titkai

Csitáry-Hock Tamás is elhozta könyveit

Melyikünk gyöngyfája szebb...

A könyvbemutatók, alkotói beszélgetések, dedikálások egész nap folytatódtak.
A gyerekek a könyvválogatás mellett a könyvkötészet fortélyaival ismerkedhettek egy feliratos
notesz „alkotása” során, de népszerűnek bizonyult a gyöngyfa-készítés is.
Dr. Göde Andrea

Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet dedikál
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A Siculus együttes

Kultikus szórakozóhelyek a Kárpát-hazában IV.

Siculus Klub - Székelyudvarhely

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-Európában. Az akkori húsz évesek kapkodták a fejüket: tegnap Marx és Lenin, ma
Rolling Stones és avantgarde. Tegnap zsíroskenyér és bambi, 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 negyedik részben Székelyföldre
látogatunk.
Veér Károly
A romániai magyar kisebbség számára a hatvanas évekig nem voltak adottak azok a feltételek, amelyek egy önálló zenei kultúrát és
az előadók saját szerzeményeinek bemutatását segítették volna elő.
Az együttesek többnyire külföldi dalokat játszották, vagy románról
lefordított slágereket adtak elő.
Mindezek ellenére a beatzenei irányzat egy politikai fordulatnak
köszönhetően Erdélyben is lángra lobbant az 1960-as évek végén. Igaz, amint később kiderült, csak ideiglenesen. Romániában,
ugyanis Nicolae Ceaușescu hatalomra jutásával (1965) új korszak
kezdődött, mely a hetvenes évekig a látszólagos engedmények időszakát hozta, majd a totális diktatúra következett.

A székelyudvarhelyi Siculus Klub 1968-ban jött létre a Művelődési
Ház alagsorában, a megyei pártbizottság jóváhagyásával és támogatásával, nevét az 1966-tól megalakult Siculus együttesről kapta.
Ez a formáció volt a település első táncdalzenekara a következő tagokkal: Poldner Gyula (dob), Bán Miklós (basszusgitár, klaviton,
nagybőgő, klarinét), Lukács András (szaxofon), Balázsy László
(tangóharmonika), Simon Balázs (tangóharmonika), majd Silay
István (gitár). Az együttes vezető Bán Miklós, a Művelődési Ház
akkori igazgatója biztosította számukra a próbálási lehetőséget,
ugyanakkor az 1967-től kinevezett KISZ titkár, Pakot József szár-

Az 1968-as megyésítést követően, habár átszabták az
ország közigazgatási térképét, az új régiókban magyar
nyelvű újságok jelenhettek meg, és rendezvényeket is lehetett magyar nyelven tartani. A települések közművelődési életét a helyi pártbizottság propaganda-titkára - aki
legtöbbször a kultúrotthon igazgatója volt és a községi
néptanács elnökhelyettese -, valamint a Kommunista Ifjúsági Szövetség titkára irányította, kiegészülve az agitációs brigádok tevékenységével. 1968-ban hozták létre az
országos és megyei Szocialista Művelődési és Nevelési
Tanácsokat.
Helyi szinten a Megyei Művelődési- és Művészetügyi
Bizottság által ellenőrzött Ifjúsági Klubok, Művelődési
Házak és a Tanulók Háza adhatott lehetőséget egy-egy
együttesnek, hogy próbáljanak és bemutatkozhassanak.
A törvény emellett előírta, hogy ezek a tanácsok rendelkeznek a kulturális-nevelő eszközökkel, illetve az ő joguk és feladatuk a káderek kiválogatása és ellenőrzése.
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Vetélkedő a klubban
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A fegyelmezett közönség

nyai alá vette a zenekart és fellépési lehetőséget kínált. Ekkor vetődött fel először egy klub létrehozásának az ötlete, ahol a munkás fiatalok szórakozni tudnának, ugyanakkor különböző helyi és
meghívott együttesek is játszhatnának.
Az elképzelés megvalósításában segítséget nyújtottak a helyi vállalatok, valamint a színpadon fellépők (Madaras Gábor, Cseh Judit,
Czakó Ádám, Kisfalussy Bálint, akiket a Siculus együttes kísért),
akik a belépődíjak árát a klub fejlesztésére ajánlották fel. Így önerőből tudták megvásárolni a berendezéseket (székek, asztalok), majd
a megyei KISZ szervezet - a municípiumi titkárral az élen - is támogatást nyújtott a klub működéséhez (hangszórók, hangszerek). Az
új helyiség 1968-tól felvette a Siculus nevet és a jó szervezésnek köszönhetően az 1969-es év szilveszterét már itt tölthették a fiatalok.
A szervezés annyira jól sikerült, hogy az elkövetkezendő években
szinte állandóan telt házzal működött a Siculus Klub.
A megyei KISZ bizottságnál is felfigyeltek erre az aktív szerveződésre, amely alapján 1970-ben jelentést készítettek. Ebben megjegyezték, hogy az elmúlt időszak során sikeresen tevékenykedett a
Siculus együttes, amely az utóbbi két évben 243 előadást jelentett.
Összesen 97.200 néző vett részt az ország különböző megyéiben tartott fellépéseken. A számok tükrében a zenekartól az elért eredmények, a tartalom és a művészi színvonal állandó javulását, valamint
a bemutatott műsorok alapján a közeljövőben is hasonló intenzitást
várt el a KISZ bizottság.
A megyei szervek a Siculus Ifjúsági Klubot az elmúlt évek nagyszerű eredményének, saját kulturális intézményüknek tekintették. A
beszámoló szerint a több mint háromszázezer lejes értékben, hazafias munkával létrehozott létesítmény megalakulása, (1970. január
1.) lehetőséget nyújtott számos kulturális tevékenység és más nevelő, szórakoztató akció megszervezésére, amelyeken november 1-ig
40.444 résztvevő jelent meg. Az ifjúsági klub keretében működött
több szekció, mint például a fiatal mérnökök, technikusok, az amatőr képzőművészek, nők, sportbarátok, eszperantó, valamint zenekedvelők klubja, de szórakoztató műsorokat is adtak itt: a Cipészek,
a Lemn-Metal szövetkezetek, az iskolák, és a kórház.
A helyi sajtóban a következő képet kapjuk az alagsori intézmény
arculatáról:
„A belépőt a ruhatáros fogadja. Tilos nagykabátban bemenni. Kifizeted a
belépődíjat, félretolod a bársonyfüggönyt. Bent vagy. Hangulatvilágítás, a
falon fémdomborítások, kovácsoltvas bútorok. Balra a bárpult, a gyöngyfüzér függöny szálainak ingó mozgása az olasz bárokat juttatja az ember

eszébe. Szemközt a zenekari pódium, mellette egy mini-színpad. A sarokban tv, rádió. A másik falon kovácsoltvas folyóirattartó, rajta a napi kiadványok, irodalmi folyóiratok, magazinok. Az asztalokon kávé, pepszi, s
aki szeszesebbet kíván, s engedi a zseb, ihat francia konyakot. 300 000 lej
értékben hazafias munka. Ennyivel járultak hozzá az udvarhelyi fiatalok.
És berendezték az egykori bútorraktárt. Azt hiszem, többet mond ez mindennél, a legharsányabb felkiáltásnál is. Aztán a Siculus lép a dobogóra.
Egy árnyalattal sötétebbek lesznek a színek. Fehér házikó, majd Csavard fel
a szőnyeget!” (Hargita, 1970. február 6.)
A korabeli beszámolók alapján, az ifjúsági klub olyannyira elnyerte
a hatóságok bizalmát, hogy példaértékűnek tekintették országszerte.
Az igazi hírnevet a Siculus Klub és a Román Televízió Magyar Adása rendezésében elindított és évente megszervezett Siculus kön�nyűzene-fesztivál hozta, ahol kimondottan a magyar nyelvű, saját
szerzemények versenyezhettek. A fesztivál már az első rendezvény
után országos hírnevet szerzett, ami nemsokára szemet szúrt a hatóságoknak, így négy év múlva betiltották. A klub viszont tovább
folytatta tevékenységét, lehetőséget biztosítva a környék zenekarainak a fellépésre, ugyanakkor rádió- és televízió műsorok készítésére is.
Magyari Lajos újságíró, a Kovászna megyei Megyei Tükör című
lapban a következőképpen ír a székelyudvarhelyi sikertörténetről:
„Azt is megkérdezhetné az olvasó: miért éppen Udvarhelyen? Nos, azon
túl, hogy a szervezés ötlete ott született meg, azt is el kell ismernünk, hogy
pillanatnyilag valóban keresve sem találnánk alkalmasabb helyet. A székelyudvarhelyi KISZ-bizottság évekkel ezelőtt megszervezte sajátos arcélű
ifjúsági klubját, mely a születése pillanatától a Siculus névre hallgat. Aki
soha nem járt e klub rendezvényein, nehezen hinné el, hogy a kisvárosban
ilyen fantáziával teli, változatos és élénk ifjúsági tevékenységet lehet életre
hívni. Márpedig az udvarhelyieknek sikerült. A klub kezdettől fogva ténylegesen a város ifjúságának második otthona, rendszeres találkozóhelye lett,
s ragaszkodásuk érthető is, ha arra gondolunk, hogy az érdekfeszítő tudományos előadástól egész estén át tartó könnyűzene-koncertig mindent rendeztek, és e rendezvényeken együtt ült a gépészmérnök és a szakképesítetlen
munkás...” (Megyei Tükör, 1972. augusztus 31.)
Összességében elmondhatjuk, hogy a Siculus Klub és fesztivál a romániai magyar könnyűzenei élet fénysugarát jelentette a hetvenes
években.
Forrás: poptortenetiemlekpont.hu
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A romos épület

Látványterv a felújításról

Porga Gyula, polgármester

Új funkciókat kap Veszprém ikonikus épülete

Megújul az évtizedek óta üresen
álló Ruttner-ház

Hostel, kávézó és a börtönmúzeum fogadóközpontja: új funkciókkal éled fel Veszprém egykori kereskedelmi főutcáján a
város egy újabb értékes történelmi épülete. A hányatott sorsú, de országos védettségű műemlék Ruttner-ház – az egykor
sikeres vas- és fűszerkereskedés – a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kezdetére újul meg. A
Jókai utca egyik legpatinásabb épületének csaknem 1.3 milliárd forintos felújítását követi majd a Börtönmúzeum átalakítása, és az utca megújítása is.

A közvetlenül a vár és a volt börtön alatt álló
U alakú ház több generáción keresztül volt a
vagyonos Ruttner kereskedőcsalád otthona.
Az utca egyik legpatinásabb épületeként
1958 óta országos műemléki védettség alatt
áll, de felújítása késett. Oldalszárnyakkal
közrefogott függőfolyosós és lodzsás udvara, konzoldíszes kapuja, homlokzatdíszei a
2001-es értékesítés után évről-évre rosszabb
állapotba kerültek. Az épület egyre tarthatatlanabb sorsa akkor fordult jobbra, amikor
háromoldalú együttműködést írt alá Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a
Veszprém-Balaton 2023 Zrt. és a Veszprémi
Törvényszék. Az együttműködési megállapodás a Veszprémi Várbörtön Múzeum fejlesztését, a volt Ruttner-ház rekonstrukcióját, valamint a Várkert felújítását támogatja.
A Veszprém kulturális és építészeti arculatában fontos fejlesztést dr. Navracsics Tibor a Veszprém-Balaton 2023 EKF program
megvalósításáért felelős kormánybiztos,
Markovits Alíz a Veszprém-Balaton 2023
Zrt. vezérigazgatója, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, és Porga Gyula Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere
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mutatta be a sajtótájékoztatón.
– A beruházás – mondta dr. Navracsics Tibor
– 2023-ban több szempontból szolgálja majd a
céljainkat, hiszen részben szálláshelyeket is ad
a megújuló Ruttner-ház, főként a középiskolás
fiatalok, iskolai csoportok számára. A belváros
egy újabb ikonikus épülete kap esélyt, hogy újra
élettel teljen meg és közösségi színtérré váljon.
Markovits Alíz vezérigazgató kiemelte,
hogy az épület új funkciója, a hostel szintű szállás kialakítása hozzásegíthet ahhoz,
hogy Veszprém ismét az iskolások, a fiatalok turisztikai toplistájára kerüljön:
– Biztos vagyok abban, hogy ez a támogatásunkkal megújuló épület legalább annyira fontos elem
lesz a város kulturális-turisztikai életében, mint
azok kulturális események, amelyeket a diákokfiatalok számára szervez a csapatunk.
– Az Európa Kulturális Fővárosa programnak
köszönhetően - mondta el Veszprém Megyei
Jogú Város polgármestere, Porga Gyula egy újabb, évek óta elhanyagolt, és leromlott állapotú épületet újíthatunk fel és tölthetünk meg
újra élettel, új funkciókkal. Minden veszprémi
számára öröm, hogy újjászületik a Ruttner-ház

műemlék épülete, mely egykor szebb napok élt
meg, a Jókai utca pedig így újra régi fényében
ragyoghat. A megújítással azt a célkitűzésünket
is szolgáljuk, hogy valami újat hozzátegyünk a
városhoz és építsük tovább elődeink hagyatékát.
Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője elmondta, számára különösen fontos,
hogy az elmúlt időszakban a kitartó munkának, együttműködésnek köszönhetően
egyre több Veszprém megújulását jelző eseménynek lehetett örülni:
– A mai nap is jelzi, hogy Veszprém egy új aranykorát éli, a város fejlődését egyszerre támogatja a
Modern Városok Program és a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program.
Külön köszönettel tartozunk az EKF-nek hogy
sokat tesznek a városért, és így jutunk közösen
előre. Fontos és örömteli, hogy a közbeszerzést
ismét egy veszprémi cég nyerte el.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzés nyertese
egy veszprémi cég, a Kuti és Fia Kft. lett,
akik a tervek szerint 2022 végére, 2023 elejére készülnek el az épület megújításával.
Forrás: tervlap.hu
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A legnépesebb hazai csapat egyik magyar-magyar összecsapása

A legfiatalabb lányok versenyét Fazekas Lizett nyerte

Tóth Krisztina a német csapat edzőjeként juttatta el a döntőig játékosait

Tanácsadás élőben - Jakab Gábor-Kokas Hanna-Székesfehérvár, Honvéd Szondi SE

5. Asztalitenisz Ifjúsági Világfesztivál

20 év után újra Magyarországon,
Győrben rendezték a világversenyt
33 évvel ezelőtt született meg a Világfesztivál eszméje annak szellemében, hogy a fiatalok nemzetközi mezőnyben szerezhessenek játék tapasztalatot. A nemzetközi szövetség sportágfejlesztési terve a járvány miatt évekig szünetre kényszerült, most – húsz év elteltével – újra Magyarország ad otthont a rendezvénynek. Győr mint sportváros büszkén vállalta
a házigazda szerepet.
A Világfesztiválok történetének presztízsét
az adja, hogy világbajnokok, olimpiai bajnokok első szárnypróbálgatásainak helyszínét is jelentette egy-egy megmérettetés.
A háromszoros olimpia bajnok és hétszeres
világbajnok Zhang Ji-ke, a hétszeres Európa-bajnok Tóth Krisztina (aki most a német
csapat edzője, és az ukrán csapat tanácsadójaként volt jelen), a hat olimpián részt vevő
fehérorosz Vladimir Samsonov is állt a dobogó első fokán, de négyszeres Világfesztivál-győztes múltat mondhat magáénak az
ötszörös serdülő Európa-bajnok, a londoni
olimpia résztvevője, Zwikl Dániel is (ő
jelenleg a németországi asztalitenisz-tehetséggondozó alapítvány, a Compass ügyvezetője).
Az szintén rangot adott az 5. Asztalitenisz Ifjúsági Világfesztiválnak, hogy a
fővédnökséget illusztris személyek vállalták: Nátrán Roland, a MOATSZ elnöke,

Prof. Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere, Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Jónyer István, négyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok, a
Nemzet Sportolója. A védnökök, szervezők,
játékvezetők és versenybírók, együttműködő partnerek, támogatók száma meghaladta
a több százat – mindenki szívügyének érezte ezt a nemzetközi versenyt.
Remélhetőleg a mostani 20 országbeli fiatal induló is számos sporttörténeti pillanatot szerez az asztalitenisz rajongóknak. A
verseny legfiatalabb korosztályát az U11,
legidősebbet az U19 jelentette. A rendezők
igyekeztek a fesztiválprogramot azzal is
fokozni, hogy egy versenyző több korosztályban, több versenyszámban (egyéni, páros, csapat) is elindulhatott. Ezzel számos
lehetőség megnyílt a tapasztalatszerzésre,
a szervezőbizottságnak viszont nagyon feladta a leckét. A győri Olimpiai Csarnok A,

B termeiben ugyan folyamatosan zajlottak a
mérkőzések, de az időpontütközések (néha
akár három helyszínen is kellett volna lenni
egy játékosnak) miatt voltak fennakadások.
Az edzők helyzetét szintén megnehezítette
ez a helyzet, rangsorolni kellett, melyik játékos melyik meccsén legyenek személyesen
jelen, kihez kit küldjenek tanácsadónak…
A jó hangulat persze adott volt. Az asztalitenisz imádata mindenkit összekötött: a
tréningteremben mindenki mindenkivel
bemelegített, nemcsak saját csapattársaival
gyakorolt. Születtek új barátságok, összeálltak alkalmi nemzetközi párosok, és Győr
városa számos kísérőprogramot is biztosított az ismerkedésre, kötetlen együttlétre
(pl.: Állatkert, városnézés, hajókázás, Szent
László napi programokon részvétel).
Dr. Göde Andrea
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