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– Püspök úr, mi indította erre az útra, amelyet, 
gondolom, hivatásnak is nevezhetünk?
– Két tényező volt, ami a lelkészi pályára irá-
nyított. Az egyik, mint az életrajzomból is 
kiderül, a belső családi hagyomány – hiszen 
édesapám is lelkipásztor, teológiai magán-
tanár volt. A másik ok pedig a saját szemé-
lyes elszánásom volt. E két ok világossá teszi, 
hogy ezt az utat választottam.

– Találkoztunk a titulussal: tiszteletbeli püspök. 
Mit takar ez a megszólítás?
– Másfél tucat esztendeig szolgáltam egy-
házunkban a Dunántúli Református Egy-
házkerület püspökeként. Törvényeink eny-
nyit engedélyeznek. Ennek leteltével, ahogy 
mi mondjuk, nyugalomba vonultam. A tiszt-

séget tehát átvette utódom, de a név, a meg-
szólítás megmaradt. És megmaradt a lelké-
szi, no meg az egyetemi tanári munka is, azo-
kat továbbra is gyakorlom.

– Egyházkerületükről hallhatnánk valamit?
– Földrajzi értelemben hozzánk tartozik Ko-
márom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, 
Veszprém, Vas, Zala, Somogy megye, va-

lamint Fejér nyugati része. Hat esperes-
ség, kétszáznegyven egyházközösség alkot-
ja szervezetileg. E térségben 184 ezer hívőnk 
van. Úgy gondolom, van bőven teendőnk.

– Úgy tudjuk, a nyugalomba vonult püspök ma 
is tevékeny életet él. Mondana valamit a jelen-
ről, mindennapjairól?
– Továbbra is gyakorlom a református lelki-
pásztori teendőket. Másrész belső társadal-
mi megbízatásom is bőven ellát feladatokkal. 
Elnöke vagyok az országos Kálvin-bizottság-
nak. Kálvin Jánosnak ebben az esztendőben 
ünnepeljük ötszázadik születésnapját. Az 
évforduló kapcsán napjainkig húsz előadást 
tartottam már hazánkban, a Kárpát- meden-
cében Szlovákiától Kolozsvárig. De szűkebb 

hazánk több táján is. Legutóbb például Deb-
recenben voltam. Az országos zsinat munká-
jában képviselőként veszek részt, a jogi bi-
zottság tagjaként. E tanácskozásról tegnap 
értem haza. Holnap, azaz vasárnap két isten-
tiszteleti szolgálatom lesz Tatán, illetve Tó-
városon. Kedden Kálvin-bizottsági ülésre 
megyek, csütörtökön a Pápai Teológiai Aka-
démián zsinórban hét órám lesz… szóval így 

telnek a dolgos hétköznapok – meg vasárna-
pok – a lelkészek számára nincs pihenőnap.

– A mai  világunkban mit jelent a hit?
– A hit az az eszköz, amellyel az üzenetet fel-
fogjuk. Isten szándéka ezáltal válik valóság-
gá számunkra. A Biblia azért más, mint egy 
könyv, mert nem csupán történetet mond 
el, hanem üzenetet hordoz. A másik kérdés, 
hogyan fogadják. Erre jó példa Jézusnak a 
magvető példázata. Az elhullott mag hull-
hat útszélre, kemény talajba, és nem kel élet-
re. Eshet sziklás talajra, csekély termőföld-
re. Kikel, de gyorsan elszárad. Hullhat tövi-
sek, gyomok közé, a kultúrnövény sorsa ek-
kor a lassú pusztulás. Ám ha a mag jól meg-
munkált talajba jut, akkor termést hoz. Nos, 
ez az isteni üzenet – (Máté evangéliumának 
13. része) – ez az eligazítás.

– A mai dolgos hétköznapokról beszélgettünk 
már. A jövőre nézve milyen tervei vannak?
– Az évek során sok anyagom gyűlt össze, 
amelyet szívesen rendszerbe fognék, és meg-
írnék. Ebben az évben még három komoly 
előadásom lesz, amelynek anyaga részben 
már összeállt. Tennivaló bőven lesz továbbra 
is. Ezért, amikor azt kérdezik, mi a kedvenc 
hobbim, annyit szoktam mondani, a kertész-
kedés – lenne. Tudniillik, a parókiának van 
kertje, de ott egyetlen szerszám működik je-
lenleg, a fűnyíró. Nem áll tőlem távol a föld-
munka, tudom, hogy a kapának melyik vége 
mire való – de ezekre ma még elfoglaltsá-
gaim mellett nincs idő. A nagy családdal is 
együtt kell lenni. Hat gyermekem, tizennégy 
unokám van. A legkisebb az idén született. 
A legnagyobb unoka pedig jövőre már érett-
ségizik. Így, ha a jó Isten megtart, még déd-
unokának is örülhetek. 

– Mondana valamit összefoglalásként?
– A XXI. Századi gondjaink-problémáink 
túlnyomó többsége erkölcsi kérdés. A hagyo-
mányos protestáns erkölcsiség továbbadása 
– semmi mással nem pótolható, örök – szép 
feladata az egyháznak is, és minden lelki-
pásztornak is.

 M. Tóth Sándor

A püspök úr dolgos mindennapjai
A nyárutó sugarai aranyozzák be a tatai Kocsi utca parókiájának udvarát, a református 
templom falait. A hivatalban dr. Márkus Mihállyal beszélgetünk. Pályájáról, dolgos min-
dennapjairól kérdezzük a tiszteletbeli püspököt, ma is számos közéleti szerepet vállaló re-
formátus lelkészt.

Dr. Márkus Mihály református lelkipásztor, tiszteletbeli püspök, egyetemi tanár 1943-ban 
született Komáromban a 4 gyermekes dr. Márkus Jenő tatai lelkipásztor, teológiai magánta-
nár és Pongó Lenke második gyermekeként.
Tatai iskolái után a Budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi oklevelet 
és teológiai doktori címet. Körmenden, Szentgyörgyvölgyön és Pápán szolgált. Harmincötö-
dik éve Tatán lelkipásztor. Mellette 15 évig a Dunaalmási Református Egészségügyi Gyer-
mekotthon intézeti lelkésze, 5 évig a Magyar Reformátusok Világszövetségének főtitkára, 12 
évig a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának alelnöke, majd elnöke, valamint 
18 évig a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.
Alapító elnöke volt a tatai Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnak, és jelenlegi is a Pápai 
Református Teológiai Akadémia egyháztörténet-professzora. 7 könyvét adták ki, számos ta-
nulmánya, könyvismertetése jelent meg itthon és külföldön.
Szentgyörgyvölgy díszpolgára, Tata Városáért-díj, a Zsigmond Király-díj kitüntetettje. Fele-
sége Eördegh Ildikó, az egyházkerületi nőszövetség elnöke. Hat gyermekük, tizennégy uno-
kájuk van.
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E havi interjúinkból ajánljuk:

Címlapon
A Videoton jelenség – 32. oldal
Talán nem túlzás jelenségként definiálni az éppen het-
ven éve létrejött, s azóta élő, önálló ritmust diktáló szer-
vezetet. Egy város sorsát, az ország nemzetközi meg-
ítélését befolyásoló organizmus jellemzőit, minőségét 
azonban mégis a szinte legparányibb alkotóeleme, az 
ember határozza meg.

Fejér megye 1000 éves
A Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. – 48. oldal
A millenium alkalmával visszatekintve Fejér megye tör-
ténelmére, megállapíthatjuk, hogy szerves részét képezik 
azon vállalatok, amelyek jelentős múltjukból fakadóan több 
generáció számára biztosítottak, illetve biztosítanak ma is 
munkát a régióban.

Interjú
„Régi motoros” a patinás cég élén – 68. oldal
Dusfi Ferenc neve már régóta összeforrt a Gasztrometállal. 
Az 1951-ben alapított céget negyven esztendeje szolgálja. 
Gyakorlatilag apró részletességgel ismeri a vállalat történe-
tét, mindennapi problémáit, rövid és hosszú távú terveit, hi-
szen a mostanra elért piacvezető pozíció eléréséhez hosszú 
út vezetett.

Jubiláló vállalkozások
Bramac 25 éve Magyarországon – 72. oldal
Mindig megragadott a tetők színes látványa, nem csak esztétikai, 
de érzelmi oldalról is. A már tető alá került épület a befejezett-
ség, a biztonság érzetét kelti bennem, védelmet nyújtva a nap, a 
szél és az eső ellen. Fenséges látvány lehetne egyszerre, egymás 
mellett látni a több mint 500 ezer családi ház tetőfelületét, ami a 
már fogalommá vált Bramac cserepek által lefedésre került.
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1000 éve Fejér 
megyében is

Lapunk kora őszi száma ezúttal 
Fejér megye milleniumáról szól. 
A székesfehérvári székhelyű me-
gye is egyike azoknak, amelye-
ket név szerint említ Szent Ist-
ván királyunk 1009-ben kelte-
zett sólyi adománylevele.
Veszprém után tehát egy Fe- 
jér megyei kalandozásra hívjuk 
olvasóinkat, amely nem kevés-
bé izgalmas, mint az előző. Elég 
csak Székesfehérvár dicső törté-

nelmi múltjára, illetve dinamikusan fejlődő jelenére, vagy 
Tác-Gorsium illetve Pentele-Intercisa római kori emléke-
ire gondolni. De folytathatnánk a sort patinás városokkal, 
kiemelkedő személyiségekkel, parádés mezőgazdasági te-
rületekkel, felelős intézményekkel, szervezetekkel, jófajta 
bortermő domboldalakkal, jól prosperáló vállalkozások-
kal, mint ahogyan tesszük is magazinunkban.
-Amikor azt kívánom, hogy a történelmi múltunk és nem-
zeti identitásunk megőrzése érdekében nyelvünket, intéz-
ményeinket, kultúránkat a konzervativizmusra építsük, 
akkor azt szeretném, hogy a gazdasági tevékenységben a 
mindig változni tudó innovatív tevékenységben legyünk a 
példamutatóak. Hiszem és tudom, hogy a második évez-
redben megyénk és városunk jelentős szerepet fog játszani 
a magyar történelemben – írja a lapban olvasható köszön-
tőjében Radetzky Jenő az FMKIK elnöke. Ehhez nem sok 
mindent lehet hozzáfűzni: Ámen, úgy legyen!

Veér Károly
főszerkesztő
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Fejér megye 1000 éves

1009-et írtak a krónikások akkor, ami-
kor Szent István királyunk Sólyon ki-
adott oklevele először említi a ma itt 
emlékező és ünneplő négy megyét, köz-
tük Fejér megyét.
Ezer éve már, hogy Fejér megye az or-
szág egyik igazgatási, kulturális köz-
pontja. A XVI század első negyedéig a 
magyar királyok koronázási és temet-
kezési helye. 

A 150 éves oszmán uralom felőrölte 
ugyan a megye gazdasági erejét, lakos-
ságának számát alaposan lecsökkentet-
te, de a Fejér megyében élők szorgal-
mának köszönhetően a török kiűzé-
se után a térség újra az ország életének 
szerves részévé vált.

Hosszú évszázadok, egymást követő 
generációk munkájának eredménye-
képpen Fejér megye mindig képes volt 
a megújulásra, a történelem viharos év-
tizedeinek sikeres túlélésére.

Mindaz, ami a hozzánk látogatót kör-
beveszi, a táj szépsége, a tárgyi emlé-
kek, az életünk részévé vált szellemi 
örökség, mind magukban hordozzák 
az egykor ott élt emberek keze nyomát, 
munkáját. 

Szentként tisztelt királyunk tevékeny-
sége során Magyarország szilárd szer-
kezetet kapott. Állam született, és lét-
rejött az állam támasztéka, a megye-

rendszer. 

Szent István olyan művet hagyott maga 
után, mely ezer éven át megtartotta or-
szágunkat. Az addig hontalan, szilaj 
magyar nép gyökeret vert, és bekapcso-
lódott az akkori Európa vérkeringésé-
be.

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!

A megyerendszer Szent István-i örök-
ség, ezer éve működő intézmény. Né-
hány éve mégis azt hallhatjuk, hogy a 
hagyományokat, egyéneket semmibe 
vevő pillanatnyi politikai érdekek kí-
vánják meghatározni az együttélés ha-
tárait. 
Ez a szándék szembemegy ezer év min-
den küzdelmével, arculcsapása állam-
alapító királyunk örökségének, a közös 
erőfeszítéseknek.

A megye intézménye ezer éve is arra a 

Tisztelt Elnök Úr! Excellenciás Érsek Úr, 
Püspök Urak!

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés! 
Sóly, millenniumi ünnepi közgyűlés, 2009. máj. 23.

Ünnepelni jöttünk ma össze, ünnepelni megyéink – Fejér, Pest, Zala, Veszprém – 
ezeréves fennállását.
Azért jöttünk ma ide, hogy együtt ünnepeljünk ennek a falunak a polgáraival, 
amely már Szent István korában állt, és azóta is fennmaradt.
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természetes megfontolásra épült, hogy 
a hasonló helyzetük miatt összetarto-
zók ismerik legjobban saját szükségle-
teiket. Céljaikat az ugyanazon közös-
séghez tartozók fogalmazhatják meg a 
legbiztosabban, és tenni is együtt tehet-
nek érte a legeredményesebben. 

A gondolat, mely szerint a régiók haté-
konyabban működhetnek, teljesen va-
lószerűtlen, megalapozatlan.

A megye határain belül élő települések 
eltérő adottságaik, helyi sajátosságaik 
ellenére nem elszigetelődnek, hanem a 
közös érdekek mentén összefognak. A 
helyi értékeknek az életben maradása 
teszi gazdaggá és színessé kultúránkat. 

Tisztelt Ünnepi Közgyűlés!

Ez a kivételes évforduló tükröt tart 
elénk, megmutatja: honnan hová jutot-
tunk. Tudtunk-e jól gazdálkodni eleink 
hagyatékával? Méltón kezeltük-e azt a 
szellemi, kulturális, gazdasági öröksé-
get, melyet az egykor itt élt generációk 
hagytak ránk?
Ma, ezen a napon itt, Sólyon, miközben 
az elmúlt évszázadokra emlékezünk, 
a legfontosabb üzenet számomra az, 
hogy megálltuk a helyünket. 

Ezer év alatt, még a legterhesebb törté-
nelmi időkben is képesek voltunk iden-
titásunk megőrzésére, értékeink meg-
mentésére. Joggal lehetünk büszkék 
elődeinkre, akik sokszor példát mutat-
tak, és erőt adtak az ország egészének.

Aki kétkedéssel fordul az eredmények 

felé, az a megye tradicionális történel-
mi szerepét kérdőjelezi meg. 

Ma, hosszú évszázadok távlatából tud-
juk, hogy amit itt Szent István megál-
modott és létrehozott, kiállta az idők 
próbáját. A megye intézménye életké-
pes, működő, a benne élőknek keretet, 
biztonságot adó. 

Nekünk – Fejér, Pest, Zala, Veszprém 
megyéknek – ezer éve, itt Sólyon kez-
dődött a múltunk, és a hamarosan alá-
írandó közös határozattal itt kezdődik 
el a jövőnk is. 

Vannak céljaink, megoldásra váró fel-
adataink.
Rajtunk múlik, megyénk minden egyes 
polgárának erőfeszítésén, hogy miként 
formálódik tovább életünk. Saját jö-
vőnkért, a következő ezer évért nekünk 
kell megdolgozni. 

Nem csak a mai nap, de a 2009-es esz-
tendő végig az ezeréves évforduló je-
gyében telik. 

Ünnepelni hívok mindenkit, aki hisz 
Szent István király örökségében, az 
elődök munkájában, és bízik a közös 
munka sikerében.

Az előttünk álló kihívásokhoz, a jövő 
feladataihoz pedig erőt és kitartást kí-
vánok mindannyiunknak!
Köszönöm, hogy meghallgattak!

dr. Balogh Ibolya 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
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Igaz, hogy a közelben került elő Sámuel 
csontja, Vértesszőlősön, kb. 500 ezer évvel 
ezelőtt, de megyénk akkoriban nem bírt fel-
színi melegforrásokkal, s barlangokkal sem. 
Megyénkben az első emberi településre uta-
ló nyomok Nadapon, Csórón és a Duna-
menti löszfennsíkon kerültek napvilágra, kb. 
20 ezer évvel ezelőttről. Kis vadásztelepülé-
sek voltak, jó minőségű pattintott kőeszkö-
zökkel, csontból faragott szerszámokkal.
A terület benépesedése a neolitikum ide-
jén - mintegy nyolcezer évvel ezelőtt - kez-
dődött. A déli földműves-, és fazekas ipart 
hozó népek teremtették meg a kapcsolatot a 
későbbi Európa más, névről nem ismert né-
pei felé. A Bicske - Galagonyáson előkerült 
neolitikus leletek világhírűek, mert a törté-
nettudomány ezen a néven tartja számon a 
közép-kelet európai hatalmas térségben elő-
került közösség hagyatékát.
A bronzkorban (i.e. 2300-900) jelentősek a 
Vatya-kultúra nagyméretű földvárai. A né-
pek nevét nem ismervén a régészek az első 
jelentősebb lelőhelyről nevezték el a korsza-
kot. Az alföldi községről elnevezett korszak 
jelentős földvárai megyénkben találhatók, 
közöttük is kiemelkedik Pákozd-vár, amely-

ben a korszak fejedelmi központja sejthető.
A vaskorban Fehérvárcsurgón jelentős feje-
delmi földvár és hatalmas méretű halomsí-
rok találhatók. A rómaiakat megelőző kel-
ták hitvilágának nyomai Pákozdon, Sárbo-
gárdon, a forrásszentélyek feltalálásá-
val kerültek el elő.
A római hódítás korai szakaszában 
a hadsereg a stratégiai pontokat fog-
lalta el: a Sárvíz átkelőhelye mellett 
Gorsiumot, a Duna menti határ mel-
lett Baracsot (Annamatia), Dunaúj-
várost (Intercisa), s föl végig a többi-
eket Aquincumig. A provincia vallási 
és a császárkultusz székhelye Gorsium 
lett.
A népvándorlás korban a hunok alig 
hagytak nyomot maguk után. A 4-5. 
századból a hunokat kiszolgáló, majd 
Attila halála után önálló fejedelmek-
ké váló népek hagyatéka került elő 
(Iszkaszentgyörgy, Soponya). Az 500-
as évek első felében a germán longo-
bárdok népe tett kísérletet egy Duna 
menti letelepedésre. Alig ötvenéves ural-
mukat az avarok bejövetele szakította fél-
be. 568-tól kezdve folyamatos volt a kele-

ti, lovas-nomád népek betelepülése a Kár-
pát-medencébe, egészen Árpád magyarjai-
nak honfoglalásáig. 

www.fejer.hu
Tác-Gorsium
Föveny középkori község (a mai Tác község 
területén, a Sárvíz keleti oldalán) a XVI. 
században török kézre került és elpusztult. 
A szántóföldnek, illetve szőlőnek használt 
területről a XVIII. századi források római 
kőemlékekről emlékeztek meg. A II. Jó-
zsef császár idején végzett térképfelmérés 
nagy méretű falmaradványokat mutatott ki 
a volt község területén. A XIX. században 

Rómer Flóris, a magyar régészeti kutatá-
sok egyik megszervezője bejárta a leletek-
ben gazdag területet és adott leírást az em-
lített – véleménye szerint katonai táborhoz 

Fejér megye története az előidőktől 
a honfoglalásig 
Fejér megye földje, hazánk földrajzi formákban egyik legváltozatosabb vidéke. Dél-
ről felfele jövet megtalálhatók az Alföld nyúlványai a Mezőföldön, itt van a Kele-
ti-Bakony, a Vértes-hegység, szinte teljességében, fenn északon a Gerecse, a Bics-
kei-dombság, s középütt ott a Velencei-tó. A megye élő vízfolyásai ÉNY-DK-i irány-
ban haladva, jellegzetesen követik az ősi Duna-meder folyását és a mai napi ural-
kodó széljárások irányát. 
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tartozó nagy falakról. Az első ásatás 1934 
és 1939 között egy háromapszisos nagy épü-
letet talált, amelyet kezdetben ókeresztény 
bazilikának határoztak meg, később, ami-
kor peristyliumos udvarral egészült ki, egy 
nagybirtok központjában lévő villának vél-
tek. 
Az 1934-39 között végzett ásatás során fel-
tárt épület 1958 után nagyméretű palotá-
nak bizonyult. A palota előtti oszlopcsar-
nokos homlokzata előtt kövezett utca került 
elő, másik oldalán laktanya jellegű 70 méter 
hosszú épülettel: a feltárás egy IV. századi 
város központjára talált.  A városközpontot, 
amelyben eddig két ókeresztény bazilika, 
két közfürdő, hivatalos épületek és lakóhá-
zak kerültek elő, városfal vette körül, a négy 
oldal közepén egy-egy városkapuval. 
A palota és a vele szemben lévő laktanya 
alapján feltételezhető, hogy a III/IV. szá-
zad fordulóján létrehozott város az ek-
kor létrehozott Valeria tartomány hely-
tartójának székhelye lehetett. A várost, az 
Itinerarium Antonini római útikönyv mér-
földadatai alapján Herculiának nevezték el, 
Diocletianus társcsászárának, Maximianus 
Herculiusnak tiszteletére. 
Az útikönyv a település korábbi nevét - 
Gorsiumot - is megőrizte. A feltárás a IV. 
századi város maradványai alatt két továb-
bi építési korszakot állapított meg. A Kr.u. 
I. század közepétől - amikor a rómaiak 
a Dunántúl keleti felét meghódították és 
Pannonia provinciát megszervezték, kato-
nai tábor állt e helyen, amelyet a II. század 
elején, amikor már belső erődítésre nem volt 
szükség, felszámoltak. A volt tábor területén 
hozta létre Traianus császár a 106-ban létre-
hozott Alsó Pannonia provincia tartomány-
gyűlésének (concilium provinciae) és a pro-
vincia császár-kultuszának mintegy 9 hektár 
méretű szentkerületét. A katonai tábor mé-
lyen fekvő rétegeiből a parkban semmi sem 
mutatható be, a szentkerület jelentős épít-
ményei azonban a régészeti park legjelentő-
sebb látnivalóit adják. A szentkerület köz-
pontját nagyméretű fórum, az ünnepi fel-
vonulások számára létrehozott 90×45 mé-
ter nagyságú tér adja, az istenné nyilvánított 
Augustus császár templomával, a császár-
kultusz és a tartománygyűlés nagy csarno-
kaival. A mintegy felerészben feltárt szent-
kerületben eddig 8 templom, a városi köve-
tek elhelyezésére szolgáló vendégház, étke-
zőhely és az ünnepségekhez tartozó játékok 
színhelye (egyelőre légi felvételen meghatá-
rozott) hatalmas amphitheatrum került elő. 
A szentkerület a provincia fontosabb esemé-
nyeinek (állami ünnepek, császárlátogatá-
sok) színhelye volt. Gazdag mitológiai- és ál-

latjelenetes reliefsorozatok maradtak fenn: 
témájuk azonos a 147-ben és 248-ban Ró-
mában vert éremsorozatokéval: Róma fenn-
állásának 900. és 1000. évfordulójára ké-
szültek. A császárlátogatások közül külö-
nösen Felső Pannonia volt helytartójának, 
Septimius Severusnak 202. évi látogatása je-
lentős, aki saját költségén hozatta helyre a 
marcomann háborúkban részben lerombolt 
Augustus-templomot. A szentkerületet Kr. 
u. 260-ban a Duna másik oldalán lakó szar-
mata roxolánok megsemmisítették.
A III/IV. század fordulóján alapított város 
fallal körülvett központja megérte a magyar 
honfoglalást, neve ettől kezdve Föveny lett. 
Szent István király székesfehérvári építke-
zései számára – korabeli oklevél tanúsága 
és a római településen talált nyomok alap-
ján – utat épített a királyi főváros és a 7 kilo-
méterre lévő falu között. A királyi székhely 
a római település falaiból épült fel.

www.szikm.hu/gorsium

Intercisa (Dunaújváros)
Az ókorban a Római Birodalom idején a 
Duna vonalát követő pannoniai limesen az 1. 
század közepére épült ki a védműrendszer: a 
táborok egymástól kb. 20 km-re épültek ott, 
ahonnan a túlsó oldal jól szemmel tartha-
tó, kikötésre alkalmas hely, esetleg folyami 
átkelő közelében. Intercisa antik források-
ból ismert neve arra utal, hogy ezt az erődöt 
akkor alapították, amikor északra és dél-
re már álltak hasonló castellumok. A kato-
nai tábor az Öreghegy löszpla-
tóján épült föl a 90-es években 
előbb földből és fából, később 
kőből. A mintegy 175x205 mé-
teres nagyságú castellum építé-
séhez a budai hegyekből szállí-
tották a szükséges nagy meny-
nyiségű építőkövet. Védműveit, 
szerkezetét, belső elrendezé-
sét a birodalmi normák hatá-
rozták meg. Helyőrsége mind-
végig kisegítő hadászati egy-
ség, 500, majd a 3. században 
1000 fős auxilia volt, a csapa-
tokat 92-től név szerint ismer-
jük. A 180-as évek elejétől kö-
zel egy évszázadon át a kis-ázsi-
ai Hemesa városából származó 
szír íjászok állomásoztak itt. Ez 
az időszak Intercisa fénykora: 
a tábor közé épült polgári tele-
pülés (kelta bennszülöttek, a katonacsalá- 
dok és veteranusok, kereskedők és iparosok 
kezdetben szerényebb, falusias, a 3. század-
ban városias telepe) ekkor éri el legnagyobb 

kiterjedését. A táborban és azon kívül fel-
tárt, valaha gazdag belső díszítésű lakóépü-
letek és a romjaikban is impozáns középüle-
tek, valamint a néhai lakóik tehetősségét bi-
zonyító, ritkaság számba menő sírmellékle-
tek utalnak a castellum és a település külön-
leges rangjára. Nagy lendületet adhatott fej-
lődésének a két császári látogatás is 202-ben 
és 214-ben. A feliratok tanúsága szerint a te-
lepülésen beneficiarius állomás ügyelt a kör-
zet közbiztonságára, több - elsősorban vallá-
si - collegiumát ismerjük, és vámállomás is 
működött itt. Intercisa messze túlszárnyalta 
a hasonló katonai határtelepüléseket.
A szír katonaságot elsöprő barbár betörés 
260 táján nem tette lakatlanná a környéket, 
de a 4-5. században a település fokozatosan 
összébb szorul, s temetőket nyitnak a koráb-
bi lakónegyedekben. Az erőd falait megerő-
sítik, átépítik (a sarkokra legyező alakú tor-
nyok kerülnek, a nyugatra nyíló kaput is to-
ronnyal zárják el), s lassan az egész polgári 
települést lebontják, s beköltöznek az erőd-
be. A defenzívába szoruló késő római kor-
mányzat legfeljebb egy-egy szakasznyi ka-
tonaságot, 40-50 fős határőr egységeket tu-
dott biztosítani, ezek a régi erőd valamelyik 
sarkába épített toronyerődökbe szorultak. 
Intercisa ún. Restkastell-e a tábor DNY-i 
részén állt.
Valeriát 433-434-ben végleg átengedik a hu-
noknak: kivonják a katonaságot és kitelepí-
tik a lakosságot. A lakatlan tábor használha-
tó épületeit elébb a népvándorláskor népe-
inek vezetői lakják, majd évszázadokra kő-

bányává válik a magyar közép- és újkorban. 
Intercisa régészeti emlékei a múzeumban és 
a Kőtárban tekinthetők meg.

www.jakd.hu

A sárosdi Agrospic Kft. értékteremtő oldalai
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Ünnepek nélkül egy lélektelen 
világban élnénk
2009. augusztus 13-ra a Fejér Megyei Köz-
gyűlés ünnepélyes megemlékezést tartott, 
melyben Fejér megye fennállásának ezer 
éve előtt tisztelegtek. Míg Spányi Antal me-
gyéspüspök a Szent István-i példa követé-
séről, a magyarság összetartásának fon-
tosságáról beszélt, a közgyűlés elnöke, dr.  
Balogh Ibolya a jeles napok szerepét hang-
súlyozta. Illyés Gyulát idézve - „Ezer esz-
tendőt még nagy népek is csak csodák ré-
vén élnek meg” – állapította meg, hogy a 
magyarságnak és Fejér megyének sikerült a 
csoda részeseivé válniuk. 
Székesfehérvár a vármegyerendszer alap-
pilléreként, igazgatási, kulturális központ-
ként, koronázó és temetkezési városként ka-
pott szerepet a magyar történelemben. Áll-
ta a török dúlást, s minden elnyomás köze-
pette és ellenére fennmaradt, máig életké-
pes, jól működő rendszer. 

„Azért vagyunk a világban, 
hogy valahol otthon legyünk 
benne” (Tamási Áron)
„A mi otthonunk Fejér megye” gondolat je-
gyében zajlott az ünnepi közgyűlés műso-

ra is. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
előadóművészei léptek fel. A Bakonyi Ist-
ván szerkesztette irodalmi összeállításban 
Virág Benedektől Vörösmartyn, Vajdán át 
Csanády Imréig a megye településeihez, 
vadregényes tájaihoz, jellegzetes helyeihez 
kötődés szólalt meg a Vörösmarty Színház 
művészeinek tolmácsolásában. Egy kollek-
tív irodalmi tudat ívelt át évszázadok műve-
in: az ide tartozás élménye, a szülőföld va-
rázsa. 
A XXI. század alkotóit a „Fehérvár! Té-
ged köszöntsön énekem!” versírói pályáza-
ta buzdította munkára. Az országhatáron 
túlról, más régiókból és megyékből is érkez-
tek ódák, himnuszok… - összesen 136 mun-
ka várt elbírálásra. A megye legrangosabb 
ünnepén adták át a díjakat az arra legmél-
tóbbaknak:  

I. DÍJ – MEGOSZTVA: 
Gál Sándor (Buzica, Felvidék) – Romkert
Sz. Gábor Ágnes (Budapest) – Promenád

II. DÍJ – MEGOSZTVA: 
Hétvári Andrea (Budapest) – 
Sic itur ad astra 
Oláh András (Mátészalka) – Bordal helyett

III. DÍJ – MEGOSZTVA: 
Sohár András (Budapest) – 
Nyugtalan lángok
László Zsolt (Székesfehérvár) – 
Nem leszel világok árvája
Nagy Ágnes (Szatmárnémeti, Erdély) – 
Fellegek titkairól…

KÜLÖNDÍJ: 
Zsirai László (Budapest) – Hálatáblák sora 
Marafkó László (Budapest) – A szó
Bata János (Horgos, Délvidék) – 
Melléd ülnék 

A múlt tárgyakban megőrzött 
üzenete 
A zsúfolásig megtelt díszterem ünnepi han-
gulatát több külsőség is hangsúlyozta. A 
Nemzeti Múzeum és a Szent István Király 
Múzeum jóvoltából itt lehetett a magyar ál-
lamiságot jelképező Szent Korona hiteles 
nemesmásolata, a Prágában őrzött Szent 
István-kard másolata, s egy XI. századból 
való tabajdi körmeneti korpusz. Megújult a 
megye két főispánját ábrázoló festmény, ki-
egészült a megyei elöljárókat felsoroló már-
ványtábla, méltó helyére került a Károlyi-
relikvia. 

Göde Andrea

Tisztelgés a megye fennállásának ezer éve előtt   

Fejér megye legrangosabb ünnepe 
augusztus 20!
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„Azért írtam ezt a könyvet, hogy el-
mondjam az embereknek, hogy az 
élet szép. Csak vegyék észre.” – gróf 
Nádasdy Borbála e szavakkal kezdte a 
válaszát a kérdésre, amely azt firtatta, 
hogy mi késztette könyve megírására. S 
aki elolvassa a „Zagolni zabad” és „A 
szabadság zaga” című köteteket, az va-
lóban rácsodálkozik a „paprika-tempe-
ramentumú” fiatal lány s majdan asz-
szony mindenen átsugárzó életszereteté-
re.

Augusztus 14-én a nádasdladányi Nádasdy-
kastélyban találkozott a szerző olvasóival, 
ahol dr. Varga Kálmán, a Műemlékek Nem-
zeti Gondnoksága igazgatójának bevezetője 
után Kassai István zongoraművész játékával 
és a helyi nyugdíjasklub műsorával köszön-
tötték a szervezők gróf Nádasdy Borbálát és 
közönségét. 
A nádasdladányi kastélyt, Borbála asszony 

„kedvenc őse”, gróf Nádasdy Ferenc építtet-
te 1873-ban.  Különös tiszteletét iránta azzal 
indokolta, hogy művelt arisztokrata lévén, 
Ferenc még 1857-ben irodalmi díjat létesí-
tett, megalapította az első Nádasdy Alapít-
ványt, Arany János ennek a pályázatára írta 
meg híres eposzát, a Buda halálát.

Gróf Nádasdy Borbála Cservenka Judit új-
ságíró kérdéseire válaszolva mesélt emléke-
iről, felidézve könyvének pillanatfelvételeit. 
Hiszen az emlékidézés pillanatfelvételek so-
rával zajlik. Emlékmozaikok sorából kapunk 
képet a korról, egy kíváncsi gyermek majd 
egy saját útját, független szabadságát kere-
ső fiatal nő látásmódján keresztül. A két kö-
tet nem nagy ívű epikus tablója a II. világhá-
borútól a 70-es évek elejéig nyúló korszak-
nak. A szerző remek szerkesztési módot ta-
lált az emlékek felfűzésére. Köznapi termé-
szetességgel sorjázó történetei, a pontos, 
részletező megfigyeléseket rögzítő egyszerű 
fogalmazásmódja, szinte zavarba ejtő őszin-
tesége, a humorral elegyes fájdalom, mellyel 
a tragikus történelem egyéni konzekvenciá-

it feltárja, olyan atmoszférát teremt, mely ra-
bul ejti az olvasót.

A Nádasdy-család a magyar arisztokrácia 
egyik legnevezetesebb famíliája volt, amely 
történelmünk során gyakran játszott rendkí-
vül fontos szerepet, és évszázadokon keresz-
tül, különösen a 16-18. században, sok érték-
kel gazdagította Magyarországot.
A kései utód élete a jog- és birtokfosztás, a 
megbélyegzés, az emigráció volt, a női sors 
megalázottságaival, fájdalmaival, örömeivel 
tetézve. Emberi tartása, nyitottsága, kedves-
sége és életigenlése ma is töretlen.

Ezen a délutánon mintegy háromszázan zsú-
folódtunk a kastély nagyszalonjába és szom-
szédos termeibe, s a szerző még öreg estébe 
nyúlóan is mosolyogva, őszinte érdeklődés-
sel fordult olvasóihoz, s dedikálta könyveit: 
Sok szeretettel: Nádasdy Borbála.

D. Barabás Mária
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága

„A szabadság zaga” egy nádasdladányi 
délutánon

A seregélyesi Agárdi Farm Kft. értékteremtő oldala
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Amikor 1038. augusztus 15-én lehuny-
ta szemét a király, a valaha élt legjelentő-
sebb magyar államférfi távozott az élők so-
rából. Szent István elévülhetetlen érdeme 
a magyar állam kárpát-medencei méretek-
ben történt kiépítése, s ezzel a tettével meg-
teremtette a magyarság politikai egységét. 
Hozzáigazította, átvételre, alkalmazkodás-
ra késztette a magasabb kultúrák fellegvára-
it feldúló, félnomád életet élő nép politikai 
struktúráját a korszerű európai modellhez.
Az európai elemekkel, műveltséggel öt-
vöződött magyar állam és kultúra a hala-
dó történelmi folyamatok fő sodrához kap-
csolódott. S ez tette első királyunkat törté-
nelmünk egyik legnagyobb államférfijává, 
ugyanis következetes államalapító, várme-
gye- és egyházszervező munkájával olyan ál-
lamot hozott létre, amely több mint egy év-
ezred múltával ma is létezik.
Fejér vármegye több szállal kötődik első ki-
rályunkhoz. 1009-ben a Veszprémi Püspök-
ség joghatóságát meghatározó oklevélben 
említik első ízben Fejér vármegyét. Uralko-
dásának második évtizedében Esztergom 

mellett a vármegye székhelyét, Székesfehér-
várt emelte a fiatal magyar állam egyik köz-
pontjává. Apja, Géza nagyfejedelem köz-
pontjától, a várdombtól keletre vetette meg 
a maga és családja temetkező helyéül szol-
gáló bazilika alapjait, életre hívta a székes-
fehérvári prépostságot, azt az egyházi testü-
letet, amely a kora középkori magyar műve-
lődés egyik fellegvára lett.
Politikai, gazdasági, kereskedelmi döntések 
emelték a megyeszékhely rangját és jelentő-
ségét. Hazánk híd lett a német–római és a 
bizánci császárság között azáltal, hogy Szent 
István király megnyitotta a megyénken is át-
vezető Jeruzsálembe vivő zarándokutat. A 
népvándorlás óta Európa vérkeringéséből 
kiszakított terület Nyugat és Kelet között a 
fő szárazföldi útvonal lett, amelyen nemcsak 
zarándokok meneteltek, hanem anyagi javak 
és eszmék is áramoltak, hogy az addig félre-
eső Magyarországot Európa szerves részé-
vé avassák.
A Veszprémi Püspökség joghatóságát 1009-
ben meghatározó oklevél nem a püspök-
ség alapító okirata, egybehangzó vélemény, 

hogy az 1000 előtti, alkalmasint Géza feje-
delem kori (972–997) lehet. Az azonban bi-
zonyos, hogy 1009-ben a Dunántúlon három 
püspökség létezett: a győri, a veszprémi és 
a pécsi, ez utóbbi alapítása éppen az 1009. 
esztendő.
A Veszprémi Egyházmegye magába foglal-
ta Veszprém vármegyét, Kolont, a későbbi 
Zala vármegyét, Fejér vármegyét, valamint 
Visegrád vármegyét, amely a későbbi Pest 
vármegye része lett. Az oklevélben máso-
dikként Fejér vármegyét említik. Szent Ist-
ván-kori eredete kétségtelen; vannak, akik 
1000 körüli létesítése mellett kardoskodnak. 
Fejér vármegye neve magyar eredetű. A fe-
hér színnév egyszerűen az erősség fehér szí-
nére (fehérre meszelt, vagy fehér kőből épí-
tett voltára) utal, de felmerült az is, hogy a 
fehér melléknév az előkelőség, a nemesség 
megnevezésére szolgált.
Fejér vármegye 1009 óta általában 
comitatusként szerepel, a várispán pedig 
comes castri elnevezéssel tűnik fel az okle-
velekben. A megye ispánjával 1108-ban ta-
lálkozunk név szerint, s 1234-ben a várhoz 
tartozó börtönről is vannak ismereteink.
Fejér megye kialakulás-történetének nyitott 
kérdése, hogy vajon a Duna mindkét partjá-
ra kiterjedve kelt életre, avagy a korai száza-
dokban a Duna jobb partjáig terjedt a me-
gye határa, s csak később, az Árpád-kor vé-
gére csatolták hozzá a Duna–Tisza közé-
nek részeit, a Solt-széket és a Csepel-szige-
tet. Ez utóbbi a valószínű. Tehát a XIII. szá-
zad végén, a XIV. század elején Fejér vár-
megye három egyházmegye területén feküdt 

Fejér vármegye a középkorban
Szent István király tette és alakja korszakos jelentőségű hazánk, a magyarság és 
megyénk történelmében. S ezt nemcsak a kései utókor fedezte fel, hanem már a XI. 
századi kortársak is tudták. Szent Istvánnal gyökeresen új vette kezdetét históri-
ánkban. A korai középkor ezt a tiszteletet többféleképpen is kifejezte. Elsősorban 
azzal, hogy 1083-ban szentté avatták, de első királyunkat tisztelték meg azzal is, 
hogy rá vezettek vissza minden jogot és kiváltságot.
A hús-vér emberből, az uralkodóból az évtizedek, az évszázadok múltával nemze-
ti jelkép lett, a személyéhez kötődő vagy kapcsolt tárgyak, földi maradványok nem-
zeti ereklyévé nemesültek.
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(a Veszprémi Püspökség, a Váci Püspökség 
és a Kalocsai Érsekség). Fejér megye az An-
jou-kor elejére nemesi vármegyévé alakult 
alispánnal és szolgabíróval. A dunántúli me-
gyerészen 350–360, a Dunán inneni részen 
210–220 településről tesznek említést a for-
rások.
Fejér vármegye területén a királyi birtoktes-
tek mellett megtaláljuk az egyház, a külön-
böző nemzetségek (honfoglalás kori, hospes 
azaz jövevény) és befogadott keleti elemek 
(előbb a besenyők, majd a kunok) birtokait, 
szállásterületeit. A legjelentősebb nemzet-
ség megyénkben a Csákoké.
A XIII. század elején Anonymus arról tu-
dósít, hogy a hét magyar törzsi vezető egyi-
ke Előd, Árpád vezértől a Vértes erdőt nyer-
te, amelynek aljában a Fertő-mocsár, azaz a 
Velencei-tó mellett Szabolcs nevű unoká-
ja (a Csák nemzetséget alapítója) Csák vá-
rat emelt. Nemzetségi monostorukat, amely 
már a XII. század első felében létezett, a 
Fejér és Komárom vármegyék határán levő 
Szentkereszten alapították. Itt kellett létez-
nie a Csákok ősi-nemzetségi birtokainak is.
A XI. század közepétől a vármegye terüle-
tén, a Sárvíz mellett megjelennek a bese-
nyők települései. A besenyők Fejér várme-
gyei szállásterületei kialakulása előtt min-
denképpen utalnunk kell Szent Istvánnak fi-
ához, Imre herceghez írt intelmeire, különö-
sen annak 6. fejezetére, amelyben egyértel-
művé teszi: „az egynyelvű és egyszokású or-
szág gyenge és esendő. Ennélfogva megpa-
rancsolom neked, fiam, hogy a jövevényeket 
jóakaratúan gyámolítsad és becsben tart-
sad, hogy nálad szívesebben tartózkodjanak, 
mintsem másutt lakjanak”. Imre herceg az 
1031-ben bekövetkezett halála miatt az atyai 
intelmeket nem valósíthatta meg, Szent Ist-
ván akaratát az őt követő uralkodók való-
sították meg. Ennek legszembetűnőbb pél-
dája megyénkben a besenyők, majd a ku-
nok befogadása, megtelepülése. A belső- és 
közép-ázsiai eredetű kipcsak-török nyelvű 
lovasnomád népek köréből származó bese-
nyők (bečeneg, bissenus) több évszázados 
vándorlás után, kontinensnyi területet be-
járva jutottak el a Sárvíz partjáig. Szerepük 
a magyar honfoglalásban: saját területük-
ről az úzok 894–895-ben űzték el őket. Szá-
mukra nem maradt más kiút, a hét magyar 
törzs által uralt, a Dontól az Al – Dunáig 
terjedő Etelköz meghódítása. Nyolc törzsük 
ismert, ezek mindegyike öt-öt nemzetség-
re tagolódott: 895 és 1040 között élték fény-
korukat, majd gyors összeomlás következett 
be. Ezt követően a X–XII. század folyamán 

a besenyők egyes népcsoportjai hazánk-
ba is eljutottak. Ennek lehetőségét a bese-
nyő–magyar kapcsolatok javulása teremtet-
te meg: közös kalandozó hadjárat Bizánc el-
len, majd Taksony fejedelem (955–972) be-
senyő hercegnővel kötött házassága. A bese-
nyők Árpád-házi királyaink könnyűlovassá-
gának egyik legütőképesebb részét alkották, 
egészen a kunok XIII. századi megjelenésé-
ig. Az 1050-es évek második felében, a XI. 
század közepétől a történeti Magyarország 
területén közel 150 település kötődik a be-
senyőkhöz.
A besenyő töredékek egyik legnagyobb 
és legjelentősebb csoportja a Sárvíz men-
tén, közel 700 km²-nyi területen alakult 
ki a Sárvíz mindkét partján: Fejér megyé-
ben Abától délre: Hatvan, Zedreg, Sze-
red (Szentmárton), Egres, Cece, Tinód, 
Szentmiklós, Gerény, Ság, Tölgye, Őrs, 
Alap, Káld, Hard, Szentágota, Töbörzsök, 
Hódos,  Fáncs, Bacs, stb.
A Sárvíz-menti besenyők kiváltságos hely-
zetben voltak, a mindenkori uralkodó udva-
ri népei közé tartoztak. Ispánjuk (a comes) 
a közjogi és katonai hatalom letéteményese 
volt, közvetlenül a nádornak volt alárendel-
ve. Csak átmeneti intézkedésnek tarthatjuk, 
hogy 1321-ben Károly Róbert a Sárvíz men-
ti besenyőkhöz a visegrádi és budai várna-
gyot küldte ki intézkedni. 1324-ben Drugeth 
Fülöp, 1328-ban Drugeth Vilmos nádor is-
mét a kunok és a besenyők bírája (iudex 
Cumanorum et Bissenorum). A besenyők 
ispánjai: 1328-ban a szentágotai Tudbegh 
fia Illbegh, 1335 táján a töbörzsöki Zul ne-
mes besenyő családhoz tartozó fáncsi Máté, 
1346-tól 1352-ig zsadányi Besenyő Gergely 
az ispán, aki az országban lakó „összes be-
senyők ispánja” címet is elnyerte.
A két nép – magyarok és kunok – kapcsolata 
kezdetben nem mondható barátságosnak. E 
helyütt elegendő csupán a Szent László-le-
gendára utalnunk.
Új helyzetet teremtett 1223-tól a kun sztyep-
péken a mongol veszély. A magyar politikai 
befolyást (is) szolgáló hittérítési kísérletek 
hirtelen meghallgatásra találtak. Az erdélyi 
határok mentén élő kun törzsek már 1227-
ben megkeresztelkedtek, a hittérítők a do-
monkosok voltak. Róbert esztergomi érsek 
a pápától a Cumania pápai legátusa címet 
nyerte, s a Szeret folyó vidékén megalakult 
a milkói püspökség. Ekkortól került a ma-
gyar királyok címe közé „ a rex Cumaniae”. 
1239-ben Köteny kán meghódolt, s a kun 
törzsek IV. Bélától – hadi szolgálataik fejé-
ben – vendégnépeket, hospeseket megillető 

jogokat (adómentesség, beléletüket függet-
lenül, saját törvényeik, szokásaik szerint él-
hetik) kaptak.
Az ország nagyurai szembefordultak a ku-
nokkal, ahogy Rogerius, váradi kanonok fo-
galmazott, Béla király a mongolok „szökött 
rabszolgáinak” adott menedéket.
1241 tavaszán véres leszámolásra került sor 
– Kötenyt és kíséretét felkoncolták – az út-
jukba eső magyar vidéket feldúlva bolgár te-
rületre menekültek.
1246 táján IV. Béla – az újabb tatár betörés-
től tartva – visszahívta a kunokat. Dinaszti-
kus kapcsolat jött létre: fia, a későbbi V. Ist-
ván, a kun vezér, Zeyhán leányát, Erzsébe-
tet vette feleségül. István herceg 1260 tájától 
a kunok uraként szerepel az oklevelekben.
Az 1246 után betelepülők hat kun és egy jász 
nemzetségből álltak – létszámuk 60–70 ezer-
re becsülhető. Szállásterületeik a Duna–Ti-
sza köze, Kőrösök, Maros és Temes folyók 
vidéke, Zagyva völgye. Ezen területek zö-
mében királyi földek voltak, s a tatárok által 
leginkább elpusztított térségek.
A kunok hadi vállalkozások kiváló harcosai, 
ott találjuk őket a Habsburgok sorsát meg-
határozó morvamezei csatában (1279), Kár-
oly Róbert ütközeteiben, Nagy Lajos nápo-
lyi hadjárataiban (1346–1350).
Fejér vármegye területe nem tartozott a ku-
nok eredeti szállásai közé. A Duna–Tisza 
közéről, a mai Szabadszállás, Fülöpszállás 
és Kunszentmiklós környékéről települtek 
a megye déli, a Sárvíztől nyugatra eső vi-
dékére. Megjelenésüket egy 1399-ből szár-
mazó adat említi első ízben. Betelepedésük 
tehát a XIV. század második felére tehető. 
Hantos központtal megalakították a Han-
tos-széki kapitányságot, az első kapitány 
1406-ban Gál. A Hantos-széki kunok kapi-
tányuk alatt önállóságot élveztek a feudális 
magyar államon belül. Szállásterületeik: Új-
szállás (Mezőfalva), Jakabszállás (Sárosd), 
Hantos, Nagylók, Csobak, Ivánkatelke, 
Pálszállás, Bajdamérszállás, Perkáta és tér-
sége, Kajtorszállás, Gyolcspálszállás, illet-
ve Pálszállás, Szentpéterszállás, Karácsony-
szállás, Előszállás. A Hantos-székhez tarto-
zó kun szállások felett 1526 és 1543 között 
„lealkonyult a Nap”.
Ugyanez mondható el Fejér vármegyéről is, 
1543. szeptember 3-án a törökök elfoglal-
ták Székesfehérvárt, s hatalmukat kiterjesz-
tették a Szent István alapította Fejér várme-
gyére is.

Dr. Erdős Ferenc
levéltár-igazgató

A seregélyesi Seregtej Kft. értékteremtő oldalai
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Szabó Tamás polgármester egy versidézet-
tel nyitotta meg az ünnepséget, mellyel a kis-
dedóvás fontosságát emelte ki. A polgármes-
ter az óvoda történetével folytatta beszédét, 
amely a honvédség tulajdonában volt és a 90-
es évekig működött, ezek után nem használ-
ták az épületet. Most nyílik meg újra az in-
tézmény, amely 3 csoportszobával 75 fő be-
fogadására alkalmas. Szabó Tamás köszöne-
tet mondott a VÁTI-nak a közreműködésért 
és mindenkinek, aki a részt vett a kivitele-
zésben.

Arató Gergely államtitkár beszédében ki-
emelte az óvodák és azok fejlesztésének je-
lentőségét. Az óvodai ellátás sikerágazat-
nak tekinthető, és nemzetközi viszonylat-
ban is megálljuk a helyünket ezen a terüle-
ten – mondta az államtitkár.

Kajdi Ákos, a VÁTI Nonprofit Kft. képvi-
seletében gratulált a projekt megvalósulásá-
hoz, mivel az ötszörös túljelentkezés ellené-
re is sikeres pályázatot nyújtott be az önkor-
mányzat. „Örömteli esemény, hogy a megyé-
ben és régióban az elsők között sikerült befe-
jezniük a beruházást ” – mondta a székesfe-
hérvári iroda vezetője.

Az ünnepségen az óvodások énekkel és tánc-
cal kedveskedtek a meghívottaknak, óvó né-
nijük pedig egy verssel viszonozta a kedves 
előadást.

A „Napfény” óvoda egyházi áldásban is ré-
szesült a rendezvény során, Gedő Attila plé-
bános és Darvas Tanács Erik református lel-
kész megszentelték és megáldották az épü-
letet.

A majdnem 90 millió forintos támogatás-
ból megvalósult beruházás az Új Magyaror-
szág Fejlesztési Terv Közép-dunántúli Ope-
ratív Programjának keretében és a VÁTI 
Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet 
segítségével jöhetett létre. A támogatást Er-
csi Város Önkormányzat nyerte el, melyből 
megvalósult az óvoda épületének és udvará-
nak felújítása, oktatási és nevelési eszközök 
beszerzése, valamint a teljeskörű akadály-
mentesítés.

Ercsi önkormányzata már számos hason-
ló nagyságrendű fejlesztést valósított meg, 
ezért nagyon büszkék arra, hogy a mostani 
beruházás is sikerrel zajlott le.

Ahhoz, hogy az óvodában korszerű pedagó-

giai módszereket alkalmazhassanak, meg-
felelő háttér és XXI. századi körülmények 
szükségeltetnek. Ennek érdekében alakítot-
tak ki új helységeket az oviban, mint például 
három új foglalkoztató szobát, öltözőt, tála-
ló konyhát és mosdókat.
A mozgásfejlesztés kiemelten fontos a neve-
lési programban, ezért az óvoda egy új tor-
naszobát kapott, az udvart pedig felújították.  
A dolgozók munkáját segíti a most létesült 
iroda, takarító-közlekedő és fűtő helyiség.

A szükséges eszközök beszerzése során a 
legfontosabb területek a mozgásfejlesztés, a 
kommunikációs és vizuális játékok, illetve a 
sajátos nevelési igényű és hátrányos helyze-
tű gyermekek integrációja volt. Ennek figye-
lembevételével különböző korszerű készség-
fejlesztő eszközöket szereztek be.

Az óvodában az oktatás fontos részét képe-
zi a gyerekek a „zöld gondolkodásra” és to-
leranciára nevelése. Ezért ezentúl az óvo-
da szolgáltatásait a mozgásukban kor-
látozottak is egyenlő esélyekkel vehetik 
igénybe, hiszen az épületet teljes körűen 
akadálymentesítették. A környezettudatos-
ság jegyében pedig szelektív hulladékgyűjtő 
helyet alakítottak ki.

Az önkormányzat reméli, hogy a fejlesztés 
megvalósulása pozitív hatással lesz a város-
ban megindult kedvezőtlen társadalmi ten-
denciáikra, mivel a projekt eredményeként 
395–re bővül az óvodai férőhelyek száma a 
településen, ezzel bíztatva a családokat ma-
radásra, és arra hogy gyermeküket az intéz-
ménybe írassák.

Megújult óvodába járhatnak 
a gyerekek Ercsiben
Ünnepélyesen átadták a majdnem 90 milliós támogatásból felújított Napfény 
Napköziotthonos Óvodát Ercsiben.  A rendezvényen beszédet mondott Arató Ger-
gely államtitkár, Kajdi Ákos, a VÁTI Nonprofit Kft. Közép-dunántúli Területi Iro-
dájának vezetője és Szabó Tamás polgármester. Gedő Attila plébános és Darvas 
Tanács Erik református lelkész pedig megáldotta az óvoda megújult épületét.



Fejér megye 1000 éves

Regio Regia 15.  oldal

Teljes áttekintést szinte lehetetlenség adni, 
hiszen a művelődési házak, a városré-
szi és városi programok egyidejűleg zajla-
nak. Öreghegytől a belvárosig minden te-
rület nyüzsgővé válik. Az itt élők vendége-
ket hívnak, sokan évek óta visszatérő láto-
gatói egy-egy nívós fesztiválnak. Öröm vé-
gigmenni a feldíszített utcákon, élvezni a ki-
rakodások portékáit, kóstolni az ínycsiklan-
dozó falatokból, helyi borkülönlegességek-
ből…
A Musica Regia Fesztivál Városház téri be-
mutatói telt házzal zajlottak. Még a sze-
merkélő eső sem tartotta távol a nézőket a 
Presidance Company látványos táncbemu-
tatójától. Az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar Haydn előtt tisztelegve adta elő a szer-
ző Évszakok című oratóriumát, míg a Püs-
pöki Palota kertje adott otthont a Hermann 
László Ifjúsági Szimfonikus Zenekar tehet-
ségeinek. 
A Királyi Napok Nemzetközi Néptánc- 
fesztivál népszerűsége mindent elsöprő. Há-
zigazdaként az Alba Regia Néptáncegyüttes 
minden évben gondoskodik arról, hogy a vi-
lág különböző országainak képviselőit és 
kultúráját hozz el Székesfehérvárra. A Ma-
gyar Állami Népi Együttes műsora nyitotta 
meg az augusztus 14-20-áig tartó esemény-

sort. A nemzetek felvonulása, színpadi fellé-
pése, táncházi gyermekfoglalkozások, tánc-
tanítások, nemzetek konyhája elemek évről 
évre visszatérnek, de mindig új színekkel is 
meglepnek bennünket a szervezők. Ilyen 
volt most a térzene. Bulgária szilaj ritmusát, 
Venezuela, Spanyolország, Mongólia, Hol-
landia, Kenya, Szlovákia, Indonézia külön-
leges táncvilága követte estéről estére. Va-
lahogy a nemzetközi barátság napjai is ezek.
Még az egymással kevésbé jó viszonyban 
álló országok fiataljai sem törődnek politi-
kával, ellentétekkel – a maguk tánc-diplo-
máciai nyelvével megoldanak minden ne-
hézséget. Tanítják-tanulják egymás szo-
kásait, mozdulatait, ízeit, szavait. Holland 
lánykák öltöztettek népviseletükbe mongol 
kislányt, indonéz hölgy magyar kötényt köt-
ve ruhája elé fényképezkedik, alkalmi pá-
rok és csoportok rögtönöznek bemutatót 
pár felvétel erejéig a főtéren, csodálattal zu-
han vissza mindenki időben száz éveket a 
mongol ősi torokéneklést hallva a táncházi 
sokadalomban…
Székesfehérvár városa a nemzeti ünnepen 
a szentmise, koszorúzások, kenyérszentelés 
mellett köszönti azokat, akik tevékenysé-
gükkel előre viszik a megyeszékhely életét. 

A 2009. év kitüntetettjei: 

Díszpolgári díj
1. Döbrentey Gyula ny. tanár
2. dr. Glósz Ervin ny. plébános
3. ifj. Ocskay Gábor sportoló – posztumusz

Pro Civitate díj
1. Bencsik István, a Videoton SC elnöke
2. dr. Kuchár Ferenc főorvos
3. dr. Martyn Gizella háziorvos
4. dr. Szabó Lajosné tanító

Székesfehérvárért díj
1. Boda János vállalkozó
2. Endl Imréné, az Öreghegyi Nyugdíjas 
Klub vezetője
3. Fejes Gábor labdarúgó
4. Jávor Mátyás, a Zsidó Hitközség elnöke
5. dr. Laczkó Ildikó igazgató
6. Major István zenetanár
7. Rákos Csabáné ny. igazgató
8. dr. Takács Ferenc főorvos
9. Terkán Lajos Bemutató Csillagvizsgáló 
Kollektívája
10. Tóth Tihamérné igazgató

Tiszteletbeli polgár cím
Heikki Koivisto evangélikus lelkész – Kemi

Deák Dénes díj
 Lugossy Mária szobrászművész

Göde Andrea

Székesfehérvári ünnepi körkép   

Augusztus, fesztiválvárosi hangulattal
Élénkség, forgatag, kavalkád, programok özöne a város több pontján – így össze-
gezhetnénk a megyeszékhely nyárvégi zsongását. Minden korosztály talál elfoglalt-
ságot és szórakozási lehetőséget úgy, hogy a legtöbb rendezvény ingyenes. Ugyan-
akkor a múlt tisztelete, a hagyományőrzés, az ünneplés méltósága is Székesfehér-
vár sajátossága. 
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Vörösmarty Mihály 
(Kápolnásnyék, 1800 – Budapest 1855)
Egy Fejér megyei kis faluban született az akko-
ri Puszta-nyéken 1800. december 1-jén, egy el-
szegényedett nemesi családba. Édesapja gazda-
tisztként 15 éven át irányította Nádasy Mihály 
gróf nyéki uradalmát. A család mindig anya-
gi gondokkal küszködött. Ennek oka főleg ki-
lenc gyermekük felnevelése volt. Hétéves korá-
ban apja beadta a lakásuktól nem messze lévő 
helvét hitű (evangélikus) iskolába. A gimnázi-
um öt osztályát 1811 novemberétől 1816 júliu-
sáig a ciszterciták székesfehérvári iskolájában 
végezte el. 1816 novemberében Pestre került a 
piarista gimnázium hatodik osztályába poetica 
classisba. A családot súlyos anyagi válságba so-
dorta az édesapja halála (1817). Ekkor a Perczel családhoz kerül tanító-
ként, és elvégezte az egyetemen a kétéves filozófiai tanfolyamot. Később 
a Börzsönybe költözik a Perczel családdal. Ebben az időszakban ma-
gánúton végezte el az egyetem jogi szakát. 1816 és 1825 között több lírai 
verset írt. 1821-22 kezdődött az a tiszta és reménytelen szerelem, mely 
Perczel Adél (Etelka) iránt lobbant fel. Áthidalhatatlan volt közöttük 
a társadalmi különbség. 1822-ben Görbőre ment Csehfalvy Ferenchez 
joggyakorlatra. Ügyvédi pályára készült. Itt került kapcsolatba a nemesi 
vármegyék Habsburg-ellenes mozgalmakkal. 1820. december 20-án le-
tette az ügyvédi vizsgát. 1825 augusztusában a Zalán futása című mű-
vének nagy sikere lett és ez arra az elhatározásra juttatta, hogy az iro-
dalomból éljen. 1827 a szegénység ideje lett, de barátai segítségére siet-
tek és megszerezték neki a Tudományos Gyűjtemény című folyóirat és 
szépirodalmi melléklapja, a Koszorú, szerkesztői állását. Irodalmi sze-
repét politikai nézetek is kezdték gyarapítani. Az 1832-36-os országgyű-
lés felosztatása alkalmából írta a Szózatot. Az alig húszéves Csajághy 
Laura iránt gyúlt fel benne a szerelem lángja. Később feleségül is vet-
te. A ‘40-es évek végétől már kevesebbet írt. Elveiben elfogadta a vérte-
len márciusi forradalom vívmányait. A világosi katasztrófa testileg-lelki-
leg összetörte. Életének utolsó öt éve lassú haldoklás volt. Kiemelkedő 
műve a Vén czigány. Betegsége 1853 őszére komolyabbra fordult, és 1855 
november 19-én meghalt.

Báró Eötvös József 
(Buda, 1813 – Pest, 1871) 
Báró Eötvös Ignác és báró Lilien Anna palo-
tahölgy fia volt. Alsóbb iskoláit Budán végez-
te, egyetemi tanulmányait pedig a pesti egyete-
men bölcselet és történelem szakokon, 1826-tól 
1831-ig. Szellemi fejlődésére nagy hatást gyako-
rolt nevelője, Pruzsinszky József, aki a francia 
felvilágosodás híveként felkeltette a fiatal Eöt-
vös érdeklődését a politika és a filozófia iránt. 
Szoros barátságba került Szalay Lászlóval, aki 
megerősítette irodalmi hajlamait. Jelen volt az 
1832. évi országgyűlésen Pozsonyban, azalatt 
ügyvédi vizsgát tett. Már 1831-ben aljegyző le-
hetett Fejér megyében, 1835-ben pedig a ma-
gyar udvari kancelláriához került, ahol 1836-
ban fogalmazói állást kapott. 1837-ben az eperjesi kerületi tábla közbí-
rája lett. Közhivatalnoki pályája innen egészen kultusz- és közoktatási 
miniszterségéig megszakadt.  Irodalmi munkásságának kezdete, kivált-
képp a Karthausi című regénye nagy elismerést szerzett neki úgy az iro-

dalomban, mint a közéletben. 1838. november 25-én a Kisfaludy Tár-
saság is tagjának választotta, amelyet 1847-ben megújított, végül 1860. 
május 24-én elnökké választották. Az 1847-es pozsonyi országgyűlés-
re mint képviselő akart elmenni, azonban Békés megyében, ahol birto-
kai voltak, nem volt esélye arra, hogy megválasszák, tehát visszalépett a 
jelöltségtől. Otthon maradt, és csak az 1848. március 3-ai kerületi ülés 
után ment el Pozsonyba, amikor a dolgok kedvező alakulását már elő-
re láthatta. Az első magyar felelős minisztérium megalakult, neki a val-
lás- és közoktatási tárca jutott. Augusztus elején előterjesztette törvény-
javaslatát, amelyet az ellenzék megtámadott, csak nagy nehézségek árán 
tudta javaslatát keresztülvinni. Ezután már nem tudott maradandót al-
kotni: ő mindig a birodalmi kormánnyal való kiegyezést pártolta, az ese-
mények azonban egyre inkább forradalmi színt kezdtek ölteni. A szep-
tember 28-i véres események (Lamberg grófnak a Lánchídon történt 
meglincselése) után Bécsbe utazott családjához, majd továbbment Mün-
chenbe, ahol folytatta történelmi és bölcseleti tanulmányait, és kizáró-
lag az irodalomnak élt. 1853-ban tért haza, s budai villájába vonult visz-
sza. Még ez évben kiadta német nyelven azt a munkáját, amely Ausztria 
nagyhatalmi szerepének valódi biztosítékait tárgyalja. E könyvét sokan 
félreértették: azzal vádolták, hogy az ország ősi jogait akarja feláldozni, 
hogy Ausztriának engedményeket tegyen. 1855-től szinte csak az Aka-
démiának és a Kisfaludy Társaságnak élt, amelyet a forradalom után ő 
szervezett újjá. 1861-től ismét komolyan részt vett a politikai életben. 
Pest városa országgyűlési képviselővé választotta, május 17-én mondta 
el híres beszédét a válaszfelirati vitában, amelyben európai álláspont-
ról határozta meg teendőinket. Az országgyűlés azonban sikertelen volt, 
feloszlott, Eötvös pedig újra visszatért az irodalomhoz. Mint Pest vá-
ros országgyűlési képviselő-testületének tagja megjelent a közgyűlése-
ken. A provizórium évei alatt már az Akadémia elnöki székéből intézte 
szózatait a nemzethez. Az 1870. évi költségvetés tárgyalásakor az ellen-
zék heves támadásokat intézett ellene, melynek hatása alatt összerop-
pant. Karlsbadba ment felépülni, ám decemberben ismét súlyosan meg-
betegedett, és Pesten meghalt. Ercsiben temették el, a családi sírboltban.

Vajda János 
(Pest, 1827. – 1897.)
Édesapja 1828-tól a váli uradalmi birtok fő-
erdésze lett, így ideköltöztette családját. Vaj-
da költészetében később rendszeresen vissza-
térő motívumként jelentkezett a váli erdész-
lak, mint a gondtalan, boldog élet szimbóluma. 
A gimnáziumot a székesfehérvári ciszterciták-
nál végezte 1836 és 1847 között. Ezután Pest-
re került, ahol nagybátyjánál, Vajda Péter író-
nál, a korszak neves panteista művészénél la-
kott, de magasabb iskolai végzettséget nem 
szerzett. Ezekben az időkben már próbálko-
zott a versírással, Petőfit tekintette példaké- 
pének, ezért is vonzotta a vándorszínészi pálya. 
Hét hónapig járta az országot, de 1846 nyarán felhagyott a színészi pá-
lyával. Ekkor Alcsútra került (ma Fejér megyében található település), 
ahol gazdatiszti gyakornokként dolgozott József főherceg mintauradal-
mában. 1848-ban a Pilvax törzsvendégeként részt vett a pesti forrada-
lomban, augusztusban önként jelentkezett honvédnek. A hadi szolgála-
tot közlegényi ranggal kezdte és a hadnagyi rangig jutott el. A délvidéki 
fronton harcolt, de két hosszú betegsége távol tartotta a nagyobb csaták-
tól. A szabadságharc bukása után néhány hónapig szüleinél, a váli birto-
kon húzta meg magát, majd ezután – mint volt honvédtisztet – besoroz-
ták az osztrák császári hadseregbe és közel 1 évig közlegényként szol-

Az irodalom és Fejér megye
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gált az olaszországi Padovában. 1850 végén bocsátották el. Ezután ismét 
Pestre került, és különböző lapoknál dolgozott újságíróként. Politikailag 
teljesen elszigetelődött. Világos után úgy gondolta, hogy az újabb forra-
dalom kivitelezése már lehetetlen, ezért a 48-as eszmék árulójának kiál-
tották ki, és szinte teljesen kiközösítették. Megélhetése is veszélybe ke-
rült, így 1863-ban elhagyta az országot. Pártfogói Bécsben találtak szá-
mára jelentéktelen irodai munkát. Miután 1866-ban visszatért Pestre, is-
mét újságíróként dolgozott. Megélhetését nehezítette, hogy ismét szem-
bekerült a domináns politikai irányvonallal, ezúttal a Deák-féle párttal. 
Nem támogatta a kiegyezést. Idős korában, 1880-ban megnősült. Az ak-
kor 19 éves Bartos Rozáliát vette feleségül. Fény derült felesége múltjá-
ra, ezért kétévi házasság után kiutasította házából. Ezután élete végéig 
szegényen és szinte teljes magányban élt. Gyomor- és bélhurut kínozta, 
amit a rendszeres gyógykezelés ellenére is nehezen tűrt.

Gozsdu Elek 
(Ercsi 1849 - Temesvár 1919)
Gozsdu Elek a magyar elbeszélő próza egyik 
igen fontos klasszikusa még akkor is, ha egész 
életműve nem több két regénynél, két drámá-
nál (amelyek közül az egyiket sohase játszot-
ták), egy novellás kötetnél, majd néhány késői, 
csak folyóiratban megjelent és kötetbe csak sok 
évvel halála után került novellánál és elbeszé-
lésnél. Gozsdu életútjának sajátossága, hogy tu-
lajdonképpen csak úgy mellékesen író, de ez a 
„mellékes” olyan színvonalú, hogy kortárs bará-
tai – Mikszáth, Justh Zsigmond, Kiss József, ké-
sőbb Ambrus Zoltán – a ritkán és lassú gonddal 
építkező írót azonnal a legjelentősebbek közt 
tartják számon. Műveltségét és érdeklődését tekintve lehetett volna ter-
mészettudós is, filozófus is, jogászprofesszor is. Elég sokszínű személyi-
ségre utal, hogy a biológiához is vonzódik. Herman Ottó, a nagy hala-
dó természettudós jó barátja volt, majd megismerte Darwin tanait és el-
méletét, ettől kezdve érdeklődése egyre erősebben fordul a biológia felé. 
Novelláiban sokszor a fajfenntartó küzdelem láttatásáig merészkedik, 
ami darwini hatásokat jelez. Aztán egy időre elhallgat, mint író. Vissza-
megy ügyésznek, és ettől kezdve gyors és egyenes az útja a főügyészsé-
gig. Csak a Nyugat nemzedékének feltűnésekor fogja el újra a költői ih-
let. Újult erővel kezd írni. Írt még egy drámát, a Karriert, amelyet soha-
sem adtak elő színházban, 1912-ben könyv alakban jelent meg. És ezzel 
be is fejeződik írói élete. Késői novelláit kellene kötetbe gyűjtenie. De 
közbeszól az első világháború, és fia már az első hetekben elesik. Halála 
megtöri Gozsdut, hirtelen megöregszik, búskomor lesz. Magányos élő-
halott még öt évig. Amikor 1919-ben hetvenéves korában meghalt, szin-
te el is felejtették. Végső művei, köztük költői értékű kései szerelmes le-
velei sokkal később és csak szemelvényesen jelentek meg.

Gárdonyi Géza 
(Agárdpuszta, 1863 - Eger, 1922)
Apja, Zeigler Sándor uradalmi gépészként és 
megalkuvásra képtelen természetének követ-
keztében családostul folyamatosan változtatta 
munka- és lakhelyét. Gárdonyi így számos vá-
rosban és faluban töltötte gyermekkorát, elemi 
és középiskolai tanulóéveit, elsősorban Észak-
Magyarországon és a Dunántúlon. 1878-82-ben 
az egri érseki tanítóképzőben tanult. 1882-85-
ben segédtanító volt Karádon, Devecserben, 
Sárvárott és Dobronyban. 1885-ben kötött há-
zasságot Csányi Máriával. Győrött telepedtek 
le. 1886-ban megindította a Tanítóbarát c. lapot. 
Rövid pesti kitérő után a Győri Hírlap munka-

társa lett. 1888-91-ben Szegeden a Szegedi Hírlap, majd a Szegedi Nap-
ló munkatársa, majd Pestre költözése után a Magyar Hírlap rovatvezető-
je volt. 1892-ben különvált feleségétől, és anyjával Egerben telepedett le. 
Teljes elzárkózásra rendezkedett be, bár az irodalmi élettel nem szakí-
totta meg kapcsolatát. Egyetlen írói csoporttól sem határolódott el: a Jö-
vendőben éppúgy publikált, mint az Új Időkben és A Hét-ben. 1898-ben 
a Petőfi és a Természettudományi Társaság tagja. 1906-ban kidolgozta 
titkosírási rendszerét. 1910-ben a Magyar Tudományos Akadémia tisz-
teletbeli tagjává választotta. 1918-ban akarata ellenére beválasztották a 
Vörösmarty Akadémiába. 1920-ban a Magyar Írók Szövetsége elnöké-
vé választotta. Írt elbeszéléseket, verseket, az igazi sikert azonban regé-
nyeivel érte el: Egri csillagok (1899), Láthatatlan ember (1901), Az öreg 
tekintetes (1905), Ábel és Eszter (1905), Isten rabjai (1908), Szunyoghy 
miatyánkja (1916), stb.

Csoóri Sándor 
(Zámoly, 1930)
Csoóri 1930-ban született Zámolyon, refor-
mátus parasztcsaládban. 1950-ben érettségi-
zett a Pápai Református Kollégiumban, majd 
az ELTE Orosz Intézetében tanult, de tanul-
mányait, betegsége miatt, félbehagyta. Külön-
böző újságoknál és folyóiratoknál dolgozott, 
így 1953-54-ben az Irodalmi Újság munkatár-
sa, 1955-től 56-ig az Új Hang versrovat-szer-
kesztője. 1956 után egy ideig nem talált munkát, 
majd az 1960-as évek elején a Budapesti Műsza-
ki Egyetem újságjának szerkesztői munkatár-
sa, 1968-tól 1988-ig a MAFILM dramaturgja. 
A hatalom hamar észrevette, hogy Csoóri nem 
tartozik feltétlen hívei közé. Írásaiban kritizálta a diktatúra személyi-
ség- és társadalomromboló hatását, különös tekintettel a vidéki emberek 
sorsára. Gyakran volt megfigyelés és szilencium alatt, néha évekig. Nem 
kaphatott komolyabb elismerést, díjakat. Budapesten élt, ahol a Belvá-
rosi kávéházban jöttek össze barátaival, többek között Jancsó Miklós-
sal, Orbán Ottóval, Konrád Györggyel, Kósa Ferenccel. Költészete az 
1960-as évekre forrott ki igazán. A Kádár-kor ellenzékének egyik leg-
markánsabb képviselőjévé vált. Első versei 1953-ban jelentek meg, nagy 
feltűnést keltve a Rákosi-korszakot bíráló hangvételükkel. Ezekben va-
lamint első kötetében (Felröppen a madár, 1954) még leginkább Pető-
fi realista közéletiségét követte. A hetvenes évekre alakult ki költésze-
tének jellegzetes karaktere, melynek legfőbb ismérvei: a képekből ára-
dó metafizikai sugárzás, a váratlan és meglepő asszociációk sora, a min-
denkor személyes hangvétel mint hitelesítő jegy és a közösségi elköte-
lezettség. Szakolczay Lajos így fogalmazott: „Zrínyi kezéből vette ki a 
kardot, s Kosztolányi selyemsálát csavarta a nyakára.” Görömbei And-
rás szerint „költőként az a legnagyobb irodalomtörténeti érdeme, hogy 
összetéveszthetetlenül egyéni színnel vitte tovább költészetünknek azt 
a fő vonulatát, melyet elődei és kortársai Balassi Bálinttól Nagy László-
ig megteremtettek.” Mint monográfusa fogalmaz, a Csoóri-vers „sokré-
tegű, (…) gazdag képvilágú, érzékletes közvetlenséget és szürrealiszti-
kus asszociációkat együtt mozgató, a természetet és a kozmoszt az em-
beri ügyek részévé és jelképévé avató, ritmusában nyugtalanságot és bel-
ső nyugalmat egyszerre sugalló”. Verseit számos idegen nyelvre lefordí-
tották. Szociográfiát (Tudósítás a toronyból, 1963), szociográfiai jelle-
gű kisregényt (Iszapeső, 1981), gyermekverseket (Lekvárcirkusz bohó-
cai, 1969; Lábon járó verőfény, 1987; Ördögfióka, 2006, Moziba megy a 
Hold, 2008) is írt. Kósa Ferenc (Tízezer nap; Ítélet; Hószakadás; Nincs 
idő) és Sára Sándor (Földobott kő; 80 huszár; Tüske a köröm alatt) film-
jeinek forgatókönyvírója volt. Összegyűjtött versei 2000-ben láttak nap-
világot (A jövő szökevénye), válogatott verseinek legújabb gyűjteménye 
2004-ben (Elkártyázott köpeny). Tizenhét kő a parton címmel új esszé-
kötete jelent meg 2007-ben. 2009-ben Harangok zúgnak bennem címen 
adta ki legújabb verseit.
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A Perfekt Zrt. partnerei proaktív kiszolgálása érdekében ezért termékdíj 
ügyintézői képzést tervez indítani. A környezetvédelmi termékdíjjal kapcso-
latos ügyintézés magába foglalja a bejelentési kötelezettség teljesítését; a be-
vallási kötelezettség teljesítését; az igazolások kérését; a termékdíj-vissza-
igénylési eljárást; a mentességi eljárást; az ellenőrzést, a hatósági eljárást, 
a jogorvoslati eljárást, a koordináló szervezettel történő kapcsolattartást, a 
nyilvántartás-vezetéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítését.

A tervezett termékdíj ügyintéző képzés mellett további aktuális ajánlataink:
- mérlegképes könyvelők (vállalkozási szak) részére államháztartási ráépü-
lés (hamarosan indítjuk),
- 30 órás függő vagy 40 órás független hatósági vizsgára felkészítő kép-
zés (azt követően vizsga) a biztosítási termékeket értékesíteni kívánóknak, 
amellyel elkezdhetik munkájukat, majd ahhoz, hogy e tevékenységüket szak-
mailag hosszú távra megalapozzák, függő vagy független biztosításközvetítő 
OKJ-s képzésünkre jelentkezhetnek,
- ECDL Start és ECDL 7 modulos képzéseinket,
- angol nyelvi alap és középfokú nyelvvizsga felkészítő képzéseinket folya-
matosan indítjuk.

A Perfekt Zrt. 1951. óta létező, nagy múltú cég, amely több mint fél évszáza-
da meghatározó szereplője a magyarországi felnőttképzésnek. Valamennyi 
megyében komplex képzési szolgáltatást nyújtunk, amely magába foglalja az 
oktatást, a vizsgáztatást és a tankönyvek, tananyagok biztosítását.

OKJ-s képzési kínálatunk
Középszintű képzések
- élelmiszer és vegyi áru eladó
- kereskedő, boltvezető
- szociális gondozó, ápoló
- valutapénztáros és valuta ügyintéző
- vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző
- biztosításközvetítő (függő és független)
- ingatlanközvetítő
- ingatlankezelő
- társasházkezelő
Emelt szintű képzések
- mérlegképes könyvelő
- államháztartási mérlegképes könyvelő (ráépülés)
- társadalombiztosítási ügyintéző

- bérügyintéző
- társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó
- logisztikai ügyintéző
- személyügyi ügyintéző
- személyügyi gazdálkodó és fejlesztő
- közbeszerzési referens
Felsőfokú, diplomára épülő képzéseink
- adótanácsadó
- okleveles nemzetköziadó-szakértő
Akkreditált képzéseink
- Angol nyelvi vizsgafelkészítő (alap és középfokú)
- ECDL Start (4 modul)
- ECDL 7 modul

Mérlegképes könyvelők kötelező éves továbbképzése

Képzéseink listája folyamatosan bővül. Jelenleg országosan mintegy száz 
szakképesítésben indítunk képzéseket, illetve szervezünk vizsgákat, így a 
hozzánk jelentkezők rendkívül széles képzési kínálatból választhatnak. Kép-
zési kínálatunk lehetővé teszi, hogy a hozzánk jelentkezők sikerrel lépjenek 
a munkaerőpiacra, s megfeleljenek a rájuk váró kihívásoknak.

Újdonság a Perfekt Zrt-nél: 2009 
őszétől termékdíj ügyintéző képzés
2011. január 1-jétől a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos ügy-
intézést végző személynek, az állandó meghatalmazással, megbízással 
rendelkező képviselőnek külön jogszabály szerinti termékdíj ügyinté-
zői végzettséggel is rendelkeznie kell – tudtuk meg Mergl Jánosnétól, a 
Perfekt Zrt. Fejér Megyei Képzési Központjának igazgatójától.

TÁMOP 2.3.3 „Munkahelymegőrző támogatás mun-
kaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva”

Pályázzon, hogy megoldást találjon!

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy megjelent a TÁMOP 2.3.3 
A-09/1. és a TÁMOP 2.3.3 A-09/2. jelű „Munkahelymegőrző 
támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva” 
című pályázat.

Növelje vállalkozása versenyképességét európai uniós támoga-
tással!

Miért előnyős a képzés a jelenlegi gazdasági helyzetben?
• Mélyíti az ismereteket, elősegíti a hatékonyabb munkát.
• Növeli a motivációt.
• Fokozza a munkatársak lojalitását.
• Szakmai képzéssel (OKJ) könnyen átcsoportosítható a munka-
erő más területre.
• Tréningekkel könnyen továbbépíthetők az elvárt készségek.
• Gyorsan és hatékonyan reagálhat a szervezet a megújuló ki-
hívásokra.

Szervezze át a munkaidőt, teremtsen képzési lehetőséget euró-
pai uniós forrásból!
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A feltárt leletek is bizonyítják, már az őskor-
ban is lakott volt ez a terület. Az első jelen-
tős település, amely mintegy hét évszázadon 
át virágzott, a bronzkorban alakult ki. Ha-
talmas tárgyi leletanyag maradt fenn a római 
korból is, amelyek arról árulkodnak, hogy az 
itt kiépült Intercisa nevű római katonai tá-
bor a hozzá kapcsolódó polgárvárossal jelen-
tős szerepet játszott a római birodalom kele-
ti határának, a limesnek a barbár támadások 
elleni védelmében. A honfoglaló magyarok a 
X. század elején telepedtek meg a térségben. 
A későbbi korból származó ásatások tár-
ták fel a Dunaújváros elődjének tekinthető, 
már az Árpád-korban is létező, máig fennál-
ló Pentelét, amely egy középkori görög szent-
ről, Szt. Pantaleonról kapta a nevét.
A falu 1541-től 1688-ig volt török uralom 
alatt, a 15 éves háború alatt pedig a lakos-
ság teljesen kipusztult. A betelepítések so-
rán - több Duna menti településhez hason-

lóan - a magyar lakosságot rácok váltották 
fel. A pentelei rác lakosság részt vett a Rá-
kóczi-szabadságharcban, amelynek leverése 
után a falu újra kiürült volna, ha nem hoz-
nak magyar telepeseket a községbe. Az 1831-
es kolerajárvány után a jobbágyok helyzeté-
nek romlása ugyan lázadáshoz vezetett - en-
nek vezetője Szórád Márton csizmadiames-
ter volt -, ám közben 1830-ban a község jo-
got szerez évente négy országos és hetente 
két hetivásár tartására. 1833-ban (ismét) me-
zővárosi rangot kap Pentele. Az 1848-49-es 
szabadságharc idején a város népe Kossuth 
zászlaja alatt harcolt: a „nemzeti őrsereg” 
1848. május 28-án befejezett összeírása sze-
rint a nemzetőrségnek 237 tagja lett. A sza-
badságharc idején a nemzetőrök és a nép-
felkelők felügyelték a dunai átkelőt és a Bu-
da-Eszék út pentelei szakaszát. A kiegyezést 
követő közigazgatási változások során 1870-
ben Dunapentelét a nagyközségek közé so-

rolták. Ekkor költözött véglegesen Pentelére 
a település szellemi arculatának korabe-
li legjelentősebb formálója, Rosti Pál világ-
utazó, útikönyvíró, földrajz- és néprajztu-
dós, az első magyar fotográfusok egyike. A 
település másik - itt született - híres szemé-
lyisége: Pentelei Molnár János, festőművész 
(1878-1924).

Az MDP 1949 végén hozott döntést egy új, 
gigantikus vaskohászati kombinát és a hoz-
zá kapcsolódó lakótelep felépítéséről, amely-
nek célja az volt, hogy megteremtse a hazai 
szocialista nehézipart. A választás a Mező-
földi-plató szélén álló településre esett. Az 
első ötéves terv legjelentősebb beruházá-
saként kezdődött tehát az új város - akkori 
nevén Sztálinváros - építése, melynek neve 
- 1961-től - Dunaújváros. A Sztálin vasmű-
ből Dunai Vasmű, majd Dunaferr Rt. lett, a 
vállalatcsoport ma is az ország egyik legje-
lentősebb ipari komplexuma. A város foglal-
koztatásában nagy szerepe van még a papír-
gyárnak, és a Hankook gumigyár megtelepe-
désének.

Dunaújváros 
A város a Mezőföld délkeleti szélén, a Duna jobb oldalán, a Pentelei-löszparton terül el, Bu-
dapestről 67 km-re. A 150 m tengerszint feletti magasságban települt várost keleten a Duna 
mintegy 10 km-es szakaszon határolja, nyugatról pedig szelíd dombvidék övezi.
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- Hogyan mérték fel az ipar valós igényeit?
- Rengeteg időt szántunk arra, hogy a meg-
lévő nagyvállalati kapcsolataink mellett fel-
keressük a térség kis- és középvállalkozásait. 
Megkérdeztük őket, a munkájukhoz milyen 
kutatás-fejlesztési, innovációs tevékenységre 
lenne szükség, s a tapasztalatokat végül ösz-
szegeztük. 

- Milyen tapasztalatokat szereztek? Van innová-
ciós szükséglete ma a KKV szektornak?
- A megkérdezett vállalkozások vezetői nyi-
tottak voltak, s bár kevesen tudtak azonnal 
ötletekkel előállni, nagyon örültek a megke-
resésnek, egyet értettek a Dunaújvárosi Fő-
iskola céljaival és a felkínált innovációs irá-
nyokkal. Jellemzően a vállalkozások a napi 
problémáik megoldásával vannak elfoglal-
va, a válság miatt a gazdasági környezet sem 
az innovációnak kedvez a tőkehiányos KKV 
szektorban.

- A TÁMOP és TIOP pályázatokból négy milli-
árd forintos fejlesztéssel egészítik ki a HEFOP, 
ROP és NKTH pályázatokból már megvalósul-
takat. Hogyan működik ami már elkészült? 
- A TÁMOP és TIOP pályázatok közbeszer-
zési eljárásai folynak. A létrejött Regioná-
lis Egyetemi Tudásközpontban működik a 
Bosch mechatronikai tesztlabor, amely az 

összes gyártott alkatrészt képes tesztelni és 
javaslatot tesz a hibák kijavítására, a termék 
továbbfejlesztésére, valamint a Gleeble la-
bor, amely a fémek meleg megmunkálásának 
módjait, lehetőségeit vizsgálja. Utóbbi nem-
zetközi viszonylatban is jelentős fejlesztés, hi-
szen szimulálni képes a fémmegmunkálás fo-
lyamatait, így rövid idő alatt pontos eredmé-
nyeket tud adni arról, hogy mely anyag ho-
gyan reagál adott feldolgozásra. A vállalko-
zások így hosszú kísérletezés nélkül optima-
lizálhatják a technológiai folyamataikat. Je-
lenleg olyan vállalatokkal dolgozunk együtt, 
mint az Alcoa-Köfém, ISD Dunaferr vagy a 
Paksi Atomerőmű, de tervezzük a nemzetkö-
zi piacra való kilépést is. 
A további fejlődés iránya az Innovációs Me-
nedzsment Központból az ipari innovációs 
igényeket felmérő és koordináló funkció önál-
ló gazdasági társasággá fejlesztése. A társa-
ság így kizárólag erre a feladatra tud koncent-
rálni, saját bevételt és pályázati tevékenységet 
tud majd végezni, s alkalmas lesz arra, hogy 
a kutatás-fejlesztés-innováció terén érdekelt 
vállalkozásokkal piaci keretek között is tár-
sulhasson. Erről konkrétumokat várhatóan a 
jövő év első félévében tudok mondani. 

- Akkor nézzük a másik fejlődési területet, a kép-
zési kínálat bővülését.

- Idén újra elindítottuk a kommunikáció 
szakot, a továbbiakban pedig elindítjuk az 
andragógia szakot is. Bővítjük a Dunaújvá-
rosi Főiskolán elérhető mesterszakok körét is 
az informatika és gazdaságtudományok kép-
zési területen. Felméréseink szerint a mun-
kaerőpiacon már most hiány mutatkozik a 
mérnöktanárokból, amely tovább erősödik a 
jelenlegi munkavállalók életkora miatt – so-
kan mennek nyugdíjba a következő években. 
Bár az intézményi forma már nem köti meg, 
hogy csak egyetem, vagy főiskola is indíthat 
doktori képzést, jelenleg a feltételeink még 
erre nem adottak. Így az ELTE és a BMA 
doktori képzésében veszünk részt, amelyek 
gyakorlati oktatási része a mi laborjainkban 
folyik.
A Dunaújvárosi Főiskolán szakirányú to-
vábbképzési szakok is elérhetőek, amelyek a 
már szakmájukban dolgozókat segítik isme-
reteik adott területen való elmélyítésében. 
Az általános képzésen túl együttműködés 
alakult ki a Hankook-kal gumiipari techni-
kai képzésre, illetve a Dunaújvárosi Vasmű-
vel mérés és diagnosztikai szakon.
Fontos, hogy a kínálat bővülése nem járhat 
a minőség romlásával. Előadóink, tanára-
ink 50%-a minősített oktató, s jelenleg is fo-
lyik a tudományos minősítések megszerzé-
se. A Dunaújvárosi Főiskola minőségi kép-
zésének és működésének fejlődését erősí-
tette meg a nyolc évente kötelező intézmé-
nyi akkreditáció eredménye is. A független 
Magyar Akkreditációs Bizottság kifejezet-
ten pozitív értékelést adott intézményünkről, 
amelyre büszke lehet a Dunaújvárosi Főisko-
la minden munkatársa.

Vitkóczi

Növekvő hallgatói létszám
Megkezdődött a tanév a Dunaújvárosi Főiskolán is, ahol a magasabb pont-
határok ellenére emelkedett a hallgatói létszám – tudtuk meg Dr. Kadocsa László 
általános és tudományos dékán-helyettestől. Az ország felsőoktatásában is Buda-
pest a leghangsúlyosabb. A lényesen kisebb vonzáskörzetű Dunaújvárosi Főiskola 
a képzési kínálat bővítése mellett pályázati forrásokból és PPP projektek keretében 
összesen nagyságrendileg 12 milliárdból fejleszti a valós ipari igényekre épülő és a 
gyakorlati oktatást laborok, kutatóközpontok létrehozásával.

Dunaújvárosi Főiskola
Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/a.
Tel: 25/551-100; Fax: 25/551-231

www.duf.hu
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– Mit tudhatunk az előzményekről?  
– Dunaújváros talaja jellemzően lösz, 
mely rendkívül érzékeny az áramló, fo-
lyó vizekre és ezek hatására roskad. A 
város területén 1964 februárjában, nagy-
mértékű partszakadás történt, az ezzel 
járó földtömegcsúszás rendkívüli káro-
kat okozott, tönkretette a Dunai Vasmű 
vízellátását, ipari és lakóépületeket rom-
bolt le, előrevetítve további partszaka-
szok omlását is. A magyar állam szakér-
tők bevonásával a helyreállítás mellett, 
mintegy 20 milliárdos beruházással spe-
ciális védelmi rendszert épített ki, a to-
vábbi katasztrófák elkerülésére, és a vá-
ros teljes területének védelme érdeké-
ben.

– Miből áll a komplex védelmi rendszer?
– A talajvíz mennyiségét és szintjét a 
mindenkori csapadék is befolyásolja, 
ezért fontos a felszíni vizek rendezett el-
vezetése.  A védőmű 163,3 hektáros te-
rületén a felszín alatti vizek változásai-
nak mérésére 196 db talajvízszint-észle-
lő kút, mennyiségének csökkentésére 8 
db csápos kút, 18 horhos és egy táró ad 
lehetőséget.  A vízszint szinten tartása a 
cél, ennek érdekében azt ki kell szivaty-
tyúzni, ma 1000-1200 m3/nap víz kerül 
kiemelésre a kutakból és a partfalba épí-
tett 1 km hosszú táróból. A víz egyelőre 

szennyvíztisztítón való áthaladás után, a 
Dunába kerül. A víz minőségi vizsgála-
ta folyamatosan történik.  A rétegvizek 
megcsapolására a vízzáró rétegeket át-
vágó horhosokat és aknákat használjuk. 
Nagyon fontos feladat a biológiai véde-
lemrendszer kiépítése, a talajt összetar-
tó, csapadékot felszívó növényzet telepí-
tése, valamint a megfelelő rézsű kialakí-
tás és a partfal tereplépcsőzése.

– Mit tesz ma a Partvédelmi Vállalat a vá-
rosáért?
– Az önkormányzat megbízásából a Du-
na-parti védelmi rendszer üzemeltetését 
végezzük. A partvédelemben az alapve-
tő ismétlődő munkákat, a folyó- és talaj-
vízszint mérése, a talajmozgások figye-
lése, a védőnövényzet gondozása jelenti. 
A megfigyeléseinket egy szakcég évente 
feldolgozza és kiértékeli, ezen eredmé-
nyek segítik további munkánkat.  Konk-
rét kárelhárítási munkákat végzünk, fon-
tos a fokozott víztelenítés a csapadéko-
sabb időkben, ilyenkor gyors, szakszerű 
beavatkozás szükséges. Nagyon fontos a 
műszaki berendezések működőképessé-
gének biztosítása, az esetleges a partfa-
lat veszélyeztető közmű-meghibásodá-
sok során, a talajba került vízmennyiség 
azonnali csökkentése. A természet erői 
jelenleg is működnek, az időjárásnak ki-

tett műtárgyak állaga az öregedés során 
is folyamatosan romlik, a berendezések 
kopnak és korrodálódnak, a figyelő ku-
tak eltömődnek, a kiépített rézsűk eró-
ziója helyenként, a biológiai védelem el-
lenére is megindul. Egy ilyen esetben a 
beavatkozás halogatása jelentős romlást, 
öngerjesztő folyamatot indíthat meg, és 
komoly károkat okozhat. A Vállalat ál-
tal fenntartott 165 hektár park gondozá-
sa, rendszeres öntözése, valamint az er-
dők tisztítása, a fák pótlása, új növényfa-
jok meghonosítása, mind-mind  felada-
tunk. A part és az arborétum ad helyet 
az 1974-ben indult acélszobrászati alko-
tótelepek alkotásainak, amely sajátos és 
eredeti színt kölcsönöz a parti ligetnek.

– Úgy tudjuk, szeretne visszavonulni, mit 
hagy örökül az újakra?
– Eddig az volt fontos a számomra, hogy 
az itt élő emberek biztonságáról gondos-
kodjunk, de a jövőbeni helyzet alapja-
it is meg kell teremteni. 2007-ben álta-
lunk összeállított megvalósíthatósági ta-
nulmány alapján, az önkormányzat meg-
nyert egy pályázatot. 330 millió Ft-ot 
kaptunk, az I. ütemben a csápos kutak 
felújítása, korszerűbb szivattyúk beüze-
melése, valamint a dunaújvárosi Kőtár 
alatti károsodott partfalszakasz védel-
me is megoldódik. A II. ütem pályázati 
anyaga most készül, 40 db új észlelőkút 
fúrására és a kimaradt csáposok felújítá-
sára is sor kerülhet, cca 600 millió Ft ér-
tékben. Szeretném még, ha elődömről, 
Varga István szakmérnökről, aki a duna-
újvárosi védőmű egyik megalkotója volt, 
utat nevezne el a város a ligetben. Ezzel 
lehet teljes, az aktív szakasz lezárása. 

B. Csejtei Anikó

Feladatunk a város védelme

Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat
A város lakói és az idelátogatók legkedveltebb kiránduló helye a Duna melletti ar-
borétum, amely sétautakkal, játszóterekkel, pihenő- és napozóhelyekkel, különle-
ges ligetes természeti környezetben vár mindenkit. A külső szemmel gyönyörű park-
ként megjelenő területről kevesen tudják, hogy egy mérnöki létesítmény, amely a vá-
ros védelmét hivatott ellátni, és egyedülálló környezeti megoldásként német, fran-
cia egyetemek érdeklődését is felkeltette. A védelmi rendszert működtető és fenntar-
tó Partvédelmi Vállalat igazgatója, Gál Zoltán beszél arról mit tettek, és mit tesznek 
folyamatosan a város érdekében.
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– Mit tudhatunk a színház múltjáról? 
– 1953 decemberében épült az akkor még 
Bartók Kultúrház, alapvető feladata az itt élő 
munkások művelődésének biztosítása volt. 
1973-tól a Művelődési Központként funkci-
onáló épületben saját színház alakult, Duna-
újvárosi Bemutató Színpad néven. 1992 júli-
usában a közgyűlés kimondja a Bartók Ka-
maraszínház megalapítását, amely a magyar 
színházi életbe immár hivatalosan beépülve, 
folytatta az elkezdett színházi tevékenységet. 
1988-tól önálló és koprodukciós bemutatók, 
nagy sikerű sorozatát hoztuk létre. 

– Ön mióta vezeti a színházat, milyen feladatok-
kal kellett megbirkóznia? 
– 1983 évben vettem át a színház vezetését, 
26 éve foglalkozom a ház művészeti és műkö-
dési feltételeinek megteremtésével. Az első 
lépés a szervezeti átalakítás volt, struktúra-
váltással, saját szakemberállomány kinevelé-
sével elértük, hogy az addig művelődési házi 
körülmények között működő intézményt 
színházzá minősítette a szakminisztérium. 
A következő fontos feladat volt az épületet 
alkalmassá tenni a tervezett művészeti irá-
nyok befogadására. Így került sor a főépület 
felújítására 2000-2001 között, amelyhez pél-
daértékű támogatást nyújtott az önkormány-

zat, aki számunkra átépítette egy saját tulaj-
donú épületét, itt jelmeztárat, műhelyeket és 
művészotthonokat alakítottunk ki.  

– Mi jellemzi a jelenlegi működésüket?
– Színházunk mai szerkezete szerint van sa-
ját prózai tagozatunk, amellyel önálló, na-
gyon sikeres színházi esteket produkálunk, 
de befogadóként, vendégelőadásokkal is szí-
nesítjük a műsorkínálatot. A Bartók Tánc-
színház 10 éve önálló kortárs tánctagozat-
ként működik, amely a folklórt használ-
ja produkciói alapanyagául. Intézményünk 
egyéb művészeti tevékenységekkel is foglal-
kozik, elsősorban a zene és képzőművészet 
területén. Saját produkcióinkat bemutatjuk 
az ország egyéb színházaiban is. Földrajzi el-
helyezkedésünk jó, Budapest közelségét él-
vezve, 20-25 helység tartozik a vonzáskörze-
tünkbe. Rengeteg energiát fektetünk be  a 
közönségszervezői munkába, hiszen ma a lá-
togatókat nem csak megtalálni, de megtar-
tani sem egyszerű. Színvonalas kiállításaink 
mellett, 10 éve működik nálunk az ország 
egyik legjobb jazz klubja, amatőr kórusunk 
országos és nemzetközi hírnévnek örvend. 
2003-ban kialakítottuk a színház mögötti te-
rületen a Művészeti Ligetet, amely a nyári 
időszakban komoly programokkal várja sza-

badtéren a zenét, művészetet kedvelő közön-
séget, megtoldva így a színházi évadunkat 
két hónappal. Az igazi, különleges hangver-
senyeket az evangélikus templom csodálatos 
környezetében élvezhetik a zenerajongók.

– Gyönyörű, de nehéz feladatot vállalt. Mi az, 
amire a legbüszkébb?
– Hálás vagyok a sorsnak, hogy azt csinálha-
tom amit szeretek, és olyan csapattal dolgoz-
hatom együtt, ahol a szakmai tudás mellett 
az együttgondolkodás is jelen van. Ez a mű-
faj kiváló csapatszellemet igényel, és ez ná-
lunk megvan. Szeretném kiemelni, mennyire 
büszke vagyok összes kollégámra. 16 tehet-
séges prózai színész mellett 12 táncos lelkes, 
igen kemény  munkája hozza meg számunk-
ra a sikereket. A háttérben dolgozó, de na-
gyon fontos munkát végző 30 fő közalkalma-
zott minden előadáson itt van, életük a szín-
ház, és a legfontosabb számukra a közönség. 
Száműztük a nagyüzemi gondolkodásmó-
dot, családias légkörben, a személyes kon-
taktust megtartva segítjük egymást, a sike-
reink a kollektív munka eredményei.  Stabil 
gárdával dolgozhatom együtt évek óta, hűsé-
güket, elhivatottságukat az itt töltött éveik 
száma jelzi. Élvezzük Dunaújváros színház-
szerető közönségének szeretetét, kialakult 
törzsközönségünk támogatóként is részt vesz 
a színház életében. Teltházas műsorok, öröm 
a közönség arcán, taps! Ez az amiért dolgo-
zunk mindannyian. 
– Szeretettel várunk mindenkit a 2009/2010 
évadban, látogassák a programjainkat, ami-
ről a www.bartokszinhaz@vnet.hu honlapon 
értesülhetnek.   

B. Csejtei Anikó

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Dunaújváros

A színház az életünk
A belváros egy csendes terén bújik meg a város színházi, művészeti kultúráját meg-
határozó Bartók Kamaraszínház épülete. Belépve, azonnal érezhető az a közeg, 
ami magyarázat az itt lakók szeretetére, színházuk iránt. A hatalmas tér, az itt 
dolgozó művészek, alkalmazottak képeivel fogadva biztonságot sugall.  Gyönyörű 
a felújított színházterem, szinte hallani a hálás közönség tapsát, a kamaraterem 
bensőséges hangulata elvarázsol.  Knódel Mária igazgatónő bemutatását hallgat-
va megfogalmazódott bennem a vágy, szeretnék ebben a városban színházlátoga-
tó lenni. 



A Heti Világgazdaság közelmúltban közölt, 
Ászok ászai címet viselő, 2008-as adatok 
alapján készült összeállítása szerint az ISD 
Dunaferr Zrt. árbevétel szempontjából a 15., 
eredmény alapján a 14., létszám szempontjá-
ból a 13., saját tőke szerint 17., export tekinte-
tében pedig a 11. legnagyobb Magyarország 
cégei között. E helyezési számok összegzését 
követően a vállalatcsoportot az előkelő hete-
dik helyre sorolták az összeállítás készítői. 

A társaságcsoport a térség legnagyobb mun-
kaadója, egyben legnagyobb adófizetője: 
iparűzési adója Dunaújváros bevételének kö-
zel negyedrészét adja. Az ISD Dunaferr vál-
lalatcsoport közvetve mintegy 100 ezer em-
ber megélhetését biztosítja, emellett évente 
közel 600 millió forinttal támogat különböző 
közhasznú szervezeteket is. Tevékenységének 
alapja egyrészt a nagy vevők számára biztosí-
tott egyedi kezelés, a közvetlen vevő–termelő 
kapcsolat, másrészt a kis- és közepes vevőkör 
differenciált kiszolgálása. 
Az ISD DUNAFERR árbevételének jelen-
tős részét külpiacokon realizálja, az eladott 

mennyiségeket tekintve meghatározó szere-
pe van a magyar exportvolumenben. A keres-
kedelempolitikában kiemelt szerepet kap az 
európai vásárlókkal kialakított közvetlen be-
szállítói kapcsolatok továbbépítése, a koope-
ráció fejlesztése. A cég az Európai Vas- és 
Acélipari Szövetség (Eurofer) tagja, és széles 
körű szakmai kapcsolatot tart fenn a World 
Steel Associationnal is. 
A DUNAFERR 2004-es privatizációjával 
megteremtődött a feltétele annak, hogy egy 
erős szakmai szövetség részeként, megőrizve 
eddigi eredményeit, szakmai értékeit és ha-
gyományait, továbbra is eredményesen mű-
ködhessen. A Donbass-Duferco csoport je-
lentős műszaki fejlesztési lépéseket kezdett 
az ISD DUNAFERR-nél, amelyek hatására 
a jelenlegi termelési szint valamennyi tech-
nológiai egységnél növekedni fog. A teljes 
vertikum modernizációja garantálja, hogy a 
vevők által az évek során megismert és igé-
nyelt kiváló DUNAFERR-minőség egy ma-
gasabb kibocsátási szint mellett is biztosítha-
tó lesz számukra. 
Az ISD DUNAFERR ugyanakkor számos, 

az integrált acélgyártási technológiához il-
lesztett környezetvédelmi beruházást is meg-
valósított. A környezetvédelmi beruházások 
tekintetében az elmúlt több mint fél évszá-
zad elmaradt fejlesztéseit, lemaradását fo-
kozatosan, lépésről lépésre tudja ledolgozni 
a cégcsoport. Kiemelt fontosságú ezek közül 
a kokszolói terület talajszennyezésének kár-
mentesítése volt, amely részben európai uni-
ós pályázatok felhasználásával került meg-
valósításra. A levegőtisztaság szempontjá-
ból meghatározó beruházás a nagyolvasz-
tói technológiához kapcsolódó zsugorítóműi 
elektrosztatikus porleválasztó üzembe helye-
zése volt. 
 A 2010-ig tervezett fejlesztési folyamatot 
azonban rendkívül hátrányosan érintette a 
nemzetközi pénzügyi és hitelválság. A re-
cesszió hatásainak enyhítésére a cég vezeté-
se intézkedési programot dolgozott ki. En-
nek végrehajtása során a beruházások priori-
tásuk szerinti átütemezésére is sor került. A 
megkezdett, illetve a jövőben elkezdődő be-
ruházások közül azok élveznek előnyt, ame-
lyek a versenyképesség, illetve az acélpiaci 
pozíciók megtartása, valamint a megtérülés 
szempontjából elsődlegesek.  
Az ISD DUNAFERR tulajdonosai felelős-
séget éreznek Dunaújváros és a régió fejlő-
déséért, gazdasági potenciáljának megerő-
sítéséért. A privatizációs szerződésben fel-
vállalt kötelezettségek teljesítése, a kistérsé-
gi szerepvállalás erősítése a térség többi po-
tenciális szereplőjével közösen kimozdíthatja 
a térséget monokultúrás helyzetéből. A sike-
res működéshez tehát a térség és az érte ten-
ni akaró valamennyi gazdasági és társadalmi 
szereplő együttműködésére szükség van. 

A legjobbak között az ISD DUNAFERR 

A magyar acélipar meghatározó vállalkozása
Az 1950-ben alapított, 2008-ban 334 milliárd forintot meghaladó konszolidált 
árbevételű, dunaújvárosi székhelyű ISD DUNAFERR társaságcsoport ma az 
ország egyik legnagyobb értékteremtő vállalategyüttese.  Vertikális termelési struk-
túrájának megfelelően a melegen hengerelt lemeztermékek bázisán továbbfeldolgo-
zott termékek (pácolt termékek, hidegen hengerelt szélesszalagok és lemezek, be- 
vonatos lemezek, hidegen hajlított idomacélok, stb.) széles választékát állítja elő. 
A kohászatot, acélfeldolgozást és acélkereskedelmet – mint fő tevékenységeket – 
kiegészítő üzletágak (energiaellátás, karbantartás, logisztika, alkatrészgyártás, 
stb.) teszik teljessé. A 2008. évben a főbb termékek belföldi értékesítése közel 500 
ezer tonna volt, exportja pedig meghaladta az 1,2 millió tonnát.
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– Mikor jött létre az egykori Sztálinváros tűz-
oltósága?
– 1950. október 1-jén a város és kombinát 
tűzbiztonsága érdekében állították fel a 
tűzoltó őrsparancsnokságot. A mai lakta-
nya gyakorlatilag együtt épült a várossal és 
a vasművel, s 1952-ben került átadásra. Or-
szágos hírű városfejlesztés folyt itt akkori-
ban, melyben a tűzoltóságnak kiemelt szere-
pe volt. Számos feladatban részt vettek, mint 
például a „Béke” városrészben tervezett kö-
zépmagas házak helyének, az utcák nyomvo-
nalainak, a közműalagutak irányának, nagy-
ságának, illetve a benne húzódó közművek-
nek a megtervezésében. A végleges város-
kép kialakításával egyidőben elkezdődött az 
ipar – Papírgyár, MOM – telepítése is.
– Fordulópontot jelentett, hogy az adonyi já-
rást megszüntették, helyette Dunaújváros 
lett a járási székhely. Ez az intézkedés to-
vább bővítette a fiatal város tűzoltóságának 
tűzvédelmi hatósági és igazgatási hatáskö-
rét. Mindemellett a községek arculatának 
átalakulása is nagy számú tűzvédelmi intéz-
kedést igényelt. Nagy gondot fordítottak a 
tűzvédelem tömegbázisának kiépítésére is, 
552 fő különböző bizottságokban dolgozó 
segítette a biztonságos munka feltételeinek 
megteremtését akkoriban. Különösen nagy 
figyelmet fordítottak – a falvak tűzbiztonsá-
ga érdekében – a községi önkéntes tűzoltók 
elméleti és gyakorlati felkészítésére.
– A parancsnokság tűz- és kárelhárítási fel-
adata területvédelmi jellegű volt, mely a vá-
ros és járás, illetve megye közigazgatási te-
rületén kívül Tolna, Bács-Kiskun és Pest 

megyék egyes területeire is kiterjedt. A tűz-
oltóegységek évente 200-250 esethez vonul-
tak ki tűz- és egyéb káresetekhez.

– Ha csupán egyetlen tűzesetet kellene kiemel-
nie az elmúlt évtizedet alatt, melyik lenne az?
– 1978-ban egy dunaújvárosi középmagas 
házban történt tűzeset országos érdeklő-
dést váltott ki. A budapesti Csertő utcai és 
az ózdi középmagas háztűz után a dunaúj-
városi volt a harmadik ilyen típusú tűzeset. 
Tűzoltóinknak sikerült úgy megfékezni-
ük a tüzet, hogy az nem követelt emberéle-
tet, sőt még sérültjeink sem voltak. Később 
a tűzesetről készült tanulmány felhasználá-
sával állították össze a középmagas házakra 
vonatkozó tűzoltási szabályzatot, s még ma 
is ennek figyelembevételével végzik az ilyen 
jellegű mentéseket.
– Persze nagyon sokféle, kifejezetten nagy 
tűz keletkezett már a térségben az elmúlt 
évtizedekben: 1975-ben égett az Óragyár, 
1976-ban a „Béke” Mezőgazdasági Terme-
lőszövetkezet búzatáblája, 1981-ben a Fejér 
Megyei ZÖLDÉRT szalmabálái, 1983-ban 
pedig a Dunai Vasmű acélmű gyáregységé-
ben 8 méter magasból kiborult az 1670 fo-
kos folyékony acél. 1989-ben pedig a két leg-
nagyobbnál – a Dunaferrnél és a Papíripa-
ri Vállalatnál – volt egy-egy komolyabb tűz-
eset.

– Milyen Dunaújvárosban tűzoltónak lenni, il-
letve tűzoltóságot vezetni?
– 1983 óta vagyok dunaújvárosi tűzoltó, ak-
kor léptem be az állományba., s éppen húsz 

éve, hogy parancsnokként a csapat élén ál-
lok. Büszke vagyok arra, hogy az elmúlt két 
évtized alatt jelentős fejlődés történt nálunk. 
Korszerűsítettük a tűzoltólaktanyát, az esz-
közeinket, ma már a legkorszerűbb védő-
maszkban és légzőkészülékekkel tudjuk fel-
venni a harcot a pusztító tűz ellen. Nincs el-
avult technikánk, egyetlen olyan eszközünk 
van csupán, amely elmúlt tízéves. 80 fős csa-
patunk egy úgynevezett ötös kategóriájú pa-
rancsnokságot testesít meg, amely egy ilyen 
ipari területnek a tűzvédelme érdekében 
megfelelő erőket képes mozgósítani.
– A várossal kiegyensúlyozott, jó kapcsola-
tot ápolunk, az önkormányzat igyekszik biz-
tosítani a hatékony működés feltételeit. Ter-
mészetesen mi is részt veszünk a települé-
sek életében, biztosítjuk a nagyobb rendez-
vényeket, a Biztonsági Hét és a Biztonsági 
Hónap keretén belül mentési bemutatókat 
tartunk, szerepelünk az illetékességi terüle-
tünkön lévő települések falunapjain, sport-
eseményein.
– Talán a tűzoltók anyagi megbecsültsé-
ge az, ami kívánni valót hagy maga után, s 
amin előbb-utóbb mindenképpen változtat-
ni kell. A 24/48 órás szolgálat mellett ma tűz-
oltóink legtöbbje kénytelen másodállást vál-
lalni családja megélhetéséért. Ez sem az itt 
élők, sem pedig tűzoltóink számára nem je-
lenthet hosszú távon jó megoldást, már csak 
azért sem, mert az állomány elméleti és gya-
korlati felkészültségére mind gyakrabban és 
mind több területen szükség van. Számos al-
kalommal részt veszünk ugyanis a rendkívü-
li időjárás okozta árvízi védekezésben, a ter-
mészeti katasztrófák okozta károk elhárítá-
sában. Évente 450-500 tűzesetnél és 100-150 
közlekedési balesetnél tesszük a dolgunkat, 
és hasonló közcélú feladatokat látunk el fel-
hőszakadás és a szélvihar okozta károk hely-
reállításakor.
– A dunaújvárosi tűzoltók egy olyan 
hadrafogható csapatot alkotnak, kikre a vá-
ros és a környező települések önkormányza-
tai bizton számíthatnak.

Cseh Teréz

A dunaújvárosi tűzoltóság régen és ma

Tűz van, babám!
Az ötvenes évek akkori politikai hatalma egy új kohászati kombinát és egy új vá-
ros felépítése mellett döntött az egykori Dunapentele közigazgatási területén. Így 
jött létre Sztálinváros, a mai Dunaújváros. Ezzel egyidőben – alkalmazkodva az 
igényekhez – megkezdődött a helyi tűzoltóság új alapokon történő átszervezése. A 
hőskorban száz fő feletti volt a helyi tűzvédelembe bevont személyek száma, s a 
munkából a férfiak és a nők egyaránt kivették a részüket. A ma tűzoltóinak persze 
a jelen kor kihívásainak, feladatainak kell megfelelniük. A régmúlt időket Varga 
Ernő tűzoltó alezredes, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Hivatá-
sos Tűzoltóságának parancsnoka segített felidézni.
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– Azt szokták mondani, hogy amilyen a ve-
zető, olyan a csapata. Mit tudhatunk meg 
Önről, hogyan, milyen elvek mentén irá-
nyítja a szervezetét?
– 41 éves vagyok, nős, és Székesfehér-
várott élek a családommal. Három fiam 
van – a legidősebb László (21), nyomo-
zónak tanul a Rendőrtiszti Főiskolán, 
András (15) gimnazista, a legkisebb, 
Tamás (1,5) pedig otthon élvezheti a je-
lenleg GYES-en lévő, de szakmája sze-
rint pedagógus édesanyja gondoskodá-
sát.
– A rendőrség az első – s remélem – az 
utolsó munkahelyem is. 1986-ban az 

érettségi után kerültem az állományba, 
utcai járőrként kezdtem Budapesten, 
később pedig motoros járőrként szolgál-
tam. Kifejezetten szerettem ezt a mun-
kát. Ma is egyenruhás – vagyis közbiz-
tonsági – rendőrparancsnoknak tartom 
magam. Mindig ez állt közel a szívem-
hez, fontos számomra az emberekhez 
való közelség, a szolgálat, az empátia.
– Két diplomám van, elvégeztem a Ren-
dőrtiszti Főiskolát, és a jogi végzettsé-
get is megszereztem. Mindehhez persze 
a legfontosabb iskolát maga a nagybetűs 
Élet biztosította.
– A szüleim Fejér megyeiek, az otthon 

tehát visszavárt. 1988-ban ezért úgy 
döntöttem, hogy hazajövök, azóta – 21 
éve – Fejér megyében élek.
– Szakmai területen végig jártam azt a 
bizonyos szamárlétrát, s ezen felfelé ha-
ladva volt szerencsém Székesfehérvár 
rendőrkapitányaként is több mint nyolc 
éven át szolgálni.
– Megyei rendőrfőkapitányként 2007. 
augusztus 1-jétől tevékenykedem. Alap-
vetően sikerorientált vagyok, s hiszem, 
hogy ez szükséges ahhoz, hogy az álta-
lam vezetett szervezet is sikeres lehes-
sen. Alapvetőnek tartom, hogy a sza-
bályokat – különösen a rendőröknek 
– be kell betartani, s elvárom, hogy az 
én rendőreim a megye bármely terüle-
tén példát mutassanak. A jó hírünkért 
itt a megyében sokat dolgoztunk. Ha va-
lamelyikünk hibázik - márpedig a nagy-
fokú stressz miatt ez előfordul, hiszen 
folyamatosan konfliktusokat kezelünk 
- az mindannyiunkra rányomja a bélye-
gét. Mindez tehát alapvetően meghatá-
rozza a munkához való hozzáállásomat, 

Egyedülálló minősítési rendszer a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon

A rendőr is ember
Fejér megyében különösen sokat tesznek a rend őrei azért, hogy az állampolgá- 
rok mindezt valóban így is lássák. Éveken át keményen dolgoztak jó hírükért, s ma 
már mérhető eredmények támasztják alá, hogy célkitűzéseik megfelelőek voltak, s 
valóban jó úton járnak. A megyében élők többsége – a rendkívül objektíven mér-
hető visszajelzések alapján – elégedett a hozzáállásukkal, munkájukkal. Nem is 
csoda, hiszen vezetőjük, Fejér megye rendőrfőkapitánya, dr. Simon László rendőr 
dandártábornok bizony magasra tette a mércét.
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éppen ezért a szabályok betartását kő 
keményen veszem.

– Az országban egyedülálló módon az 
önök szervezete önálló ISO minősítés-
sel rendelkezik, sőt mindezt olyan szinten 
művelik, hogy ezért nemzeti elismerést is 
kaptak már. Hogyan segíti ez a rendszer a 
munkájukat?
– 2004-ben és a 2006. évben is elnyer-
tük az Elismerés a Kiválóságért Euró-
pában díjat. Az ISO minősítés itt is ha-
sonlóképpen működik, mint más szer-
vezeteknél. Nálunk a vevő az állam-
polgár, a cél pedig, hogy minél maga-
sabb szintű szolgáltatást tudjuk nyújta-
ni a „vevőinknek”. Elvárás, hogy gyor-
san, hatékonyan jelen legyünk, intéz-
kedjünk, humánus emberi magatartást 
tanúsítsunk, udvariasan, empatikusan 
járjunk el az ügyekben, és érdemi segít-
séget nyújtsunk.
– A minőségbiztosítási rendszer alapját 
az adja, hogy mérjük a teljesítményün-
ket. A munkafolyamatoknak meg kell 
felelniük bizonyos szakmai követelmé-
nyeknek. A mért adatokat értékeljük, 
elemezzük, s ha szükséges megvizsgál-
juk, hogyan tudjuk a folyamatokat job-
bá tenni, a hibákat kiküszöbölni. Kül-
ső és belső mérést is végzünk, tehát nem 
csak a szokásos rendőri statisztikákra 
hagyatkozunk, hanem magukat az ál-
lampolgárokat is megkérdezzük meny-
nyire elégedettek. 
– Számos olyan terület van, ahol az állam-
polgárok meglehetősen csalódottak a rend-
őri intézkedések kapcsán. Ilyenek például 
az egymásnak szinte ellentmondó, betart-
hatatlan szabályokat előíró táblaerdők, 
vagy az építkezéseknél kinnfelejtett korlá-
tozó táblák figyelmen kívül hagyása, s per-
sze az ezek miatti büntetések. Mit tudnak 
tenni az ilyen ügyekben?
– Ezeken a területeken is komoly elő-
relépésekről számolhatok be. Részt ve-
szünk például a táblaerdők irtásában, 
megvizsgálunk minden erre vonatko-
zó észrevételt, és mi magunk is jelez-
zük ha ilyesmit észlelünk az útjainkon. 

Arra is egyértelmű ígéretet tettünk, 
hogy az ilyen jellegű helyeken – kinnfe-
lejtett tábláknál – nem fogunk sebessé-
get mérni, hiszen nem a pénzbehajtás a 
cél. Különösen komolyan vesszük ezt az 
objektív felelősség intézményének be-
vezetése óta, hiszen ezzel egyidejűleg a 
büntetési tarifák is jelentősen megnöve-
kedtek. Természetesen továbbra is nagy 
figyelmet fogunk fordítani a kifejezet-
ten balesetveszélyes területekre, a vas-
úti átjárókra, a tipikus gyorshajtásos út-
szakaszokra. A túlzottan nagy sebesség 
okozza ugyanis a balesetek jelentős ré-
szét, ezért kötelességünk csillapítani azt 
ott, ahol ez nagyon is indokolt. Évente 
60 halálos baleset történt a korábbi idő-
szakokban megyénkben, s a fokozott 
ellenőrzésekkel ezt a számot 2008-ra 
50%-kal sikerült mérsékelnünk.

– Manapság sok fórumon folyik szakmai 
vita arról, hogy kevés vagy sok a rendőr az 
országban. Önök hogyan látják a helyze-
tet?
– Mindegyik fél számtalan érvet tud fel-
sorakoztatni a saját álláspontja mellett. 
Az Európai Unióban például van egy 
mérőszám, ez pedig a százezer lakosra 
jutó rendőrök száma, ami természete-
sen országonként jelentős eltérést mu-
tat, így tehát ezekre sem lehet hagyat-
kozni. Meggyőződésem, hogy nem is itt 
kell keresni a megoldást. A cél az állam-
polgárok biztonságérzetének a megte-
remtése. Ehhez van ahol több, van ahol 
kevesebb rendőrre van szükség. Egy 
biztos, 1998-2008 között Fejér megyé-
ben 30%-kal csökkent a közterületen 
eltöltött rendőri órák száma, tehát egy-
értelműen kevesebb rendőrt lehet látni 
az utcán. Ez a folyamat jónak semmi-
képpen sem nevezhető. Szerencsére ezt 
ma már az országos vezetés is felismer-
te, s úgy tűnik ezúttal mindez tettekkel 
is párosul. Mindenképpen kívánatos a 
korábban jól működő körzeti megbízot-
ti rendszer újraépítése, a meglévő státu-
szok feltöltése, illetve újak létrehozása.
– A folyamatot nehezíti az is, hogy a 

rendőrség egy olyan szervezet, ahon-
nan a kollégák 38-40 éves korukban – 
az előírt minimális szolgálati idő letöl-
tése után – nyugdíjba mehetnek. Ennek 
eredményeként éppen azok kerülnek ki 
az állományból, akik már rendelkeznek 
a megfelelő tapasztalatokkal, s akik iga-
zán hadrafoghatóak lennének. A fluk-
tuáció így tehát elég magas.
– A folyamat – szerencsére – megtörni 
látszik. Tavaly 64 új rendőrt vehettünk 
fel, akik főként a közterületeken látnak 
el feladatokat. Az idei esztendőben a jó-
váhagyott állománytábla alapján továb-
bi 47 statussal tudjuk növelni a megyei 
rendőrség létszámát.

– A mérhető állampolgári elégedettséget 
konkrét eredményekkel is alá tudják tá-
masztani?
– Természetesen. Nagyon büszkék va-
gyunk arra, hogy a mi területünkön 
100%-os a felderítés emberöléses bűn-
cselekmények esetén, de más kiemelt 
ügyekben is - ilyenek például a rablások, 
10 esetből 7-szer sikerrel járunk.  
– Az ún. tömegesen előforduló cselek-
ményeknél – betöréses lopás, gépjármű 
lopás, stb. – pedig országos átlag fölötti 
eredményeket produkálunk.
– Persze a megyénkben történő esete-
ken túl még számos tényező befolyásol-
ja az állampolgárok biztonságérzetét. 
– Az utóbbi időkben a gazdasági válság 
következtében a munkanélküliek szá-
ma is jelentősen megnövekedett, mely 
elősegítette a családi konfliktusok szá-
mának szaporodását is. A nehézségek 
csökkentették a toleranciát is, s bizony 
mindezek eredményeként a bűncselek-
mények száma is megszaporodott.
– Azt tudomásul kell vennünk, hogy 
bűncselekmény – sajnos – mindig is volt, 
és mindig is lesz, arra viszont töreked-
nünk kell, hogy ezek számát folyamato-
san csökkenteni tudjuk, s emellett mi-
nél kevesebb felderítetlen ügyünk ma-
radjon.

Cseh Teréz
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- Nagyon érdekes az Ön pályafutása, mesélne 
erről olvasóinknak?  
- BME Gépészmérnöki Karán végeztem 
matematikusmérnökként, és visszatérve szü-
lővárosomba szoftverfejlesztésben kezdtem 
dolgozni.  Évente két-három alkalommal is 
hódoltam nagy szerelmemnek, az utazásnak, 
és szabadidőmben nyelveket tanultam. Így 
ma angol, német és orosz felsőfokú nyelv-
vizsgával rendelkezem. A kilencvenes évek 
elején megláttam egy álláshirdetést, amiben 
idegenvezetőt kerestek, majd a tanfolyam el-
végzése után a fehérvári Ibusz-csoportok egy 
jelentős részét én vezettem. Későbbiekben 
már besegítettem az utazásszervezésbe is az 
Albatours-nál, és ekkor ért meg bennem az a 
gondolat, hogy mindezt önállóan végezzem. 
1996-ban alakult meg a Fehérvár Travel. Az 
első évek a cégvezetés, az utazásszervezés és 
idegenvezetés együttes munkáját jelentették 
számomra, bizony nagyon sokat kellett dol-
gozni, de azt tehettem, amit szerettem.
Ismert utak szervezésével kezdtük, de ha-
marosan kalandozni kezdtünk a különleges 
utak felé, kerestük azokat, amikkel egy uta-
zási iroda sem foglalkozott.

- Milyen eredményeket értek el az elmúlt évek-
ben?
- Büszkén mondhatjuk, évek óta Magyar-

ország piacvezető körutazás-szervezői va-
gyunk, folyamatos növekedést értünk el év-
ről-évre, az árbevétel és csoportok számában 
is. Az idei nyári katalógusunkba 86-féle kör-
utazást hirdettünk meg, több mint 370 idő-
pontban. Ezek kétharmada autóbuszos, a 
többi pedig repülős társasutazás. Autóbu-
szos utazásainkat közel 20 luxusbusszal bo-
nyolítjuk le, melyből 3 autóbusz saját tulajdo-
nunk, a többi alvállalkozóink tulajdonában 
van. Mind nagyon jó állapotú, rutinos gép-
kocsivezetőink kiemelkedően magas hely-
ismerettel rendelkeznek. 35 idegenvezetőt 
foglalkoztatunk, utasaink visszajelzése alap-
ján többen közülük a szakma legjobbjai közé 
tartoznak. A Fehérvár Travel közel ötven 
országba szervez társasutazásokat Japán-
tól Portugáliáig, Kanadától Dél-Afrikáig. 
Tizenkétféle körutat indítunk Olaszország-
ba és kilencfélét Franciaországba.  Egye-
dülálló, hogy irodánknak több mint hat éve 
nem kellett visszamondania egyetlen meg-
hirdetett csoportot sem a minimális utaslét-
szám hiánya miatt. 2008-ban 3,1 milliárdos 
árbevételünk volt, amit idén valószínűleg  si-
kerül felülmúlnunk. Említésre méltó még, 
hogy 2008 januárja óta működik a Fehérvár 
Travel Közhasznú Alapítvány, mely a cég ka-
ritatív tevékenységét koordinálja.

- Mi jellemző az iroda működésére, útjaik érté-
kesítésére?  
- Kétféle szervezésben utaztatunk, a buszos 
utaknál általában mi foglalunk mindent, ez 
több szakértelmet és munkát igényel, de ha-
tékonyabb és olcsóbb megoldás. A repülős 
utaknál általában a helyi beutaztató iroda 
szervezését vesszük igénybe. Mindig minő-
ségi szolgáltatásra törekszünk, ezt biztosítja 
az iroda kiváló kollektívája, munkatársaim 
idegenforgalmi diplomával rendelkező szak-
emberek, akik komoly felvételi szűrőn kerül-
nek kiválasztásra.
A szervezési munkákat követően megjelen-
tetjük 80.000 pld.-ban a nyári és 40.000 pld.-
ban a  téli programfüzetünket, amelyet az 
Utazás Kiállításon népszerűsítünk, valamint 
elhelyezzük a több mint 600 szerződéses uta-
zásközvetítő irodánál, de kiküldjük a 15000 
fős törzsutas-gárdánknak is automatikusan. 
A legjobb reklám számunkra mégis a meg-
elégedett utazó, mert visszajön legközelebb 
is, és az ő pozitív élményei meghozzák szá-
munkra az új utasokat is.

- Mire hívná fel a még utazni vágyók figyelmét?    
- Annak érdekében, hogy az utazások szer-
vezési munkáit minél színvonalasabban vé-
gezhessünk, egyéb kiegészítő utazási irodai 
tevékenységet csak minimális mértékben 
végzünk. Az iroda által biztosított 5 csil-
lagos garancia, az útlemondási biztosítást 
is tartalmazó részvételi díjak, a garantált 
fakultatív programok, az egyedülállóknak 
kedvező társítás lehetősége, egyaránt ked-
velt az utasok körében. Kedvezményekkel 
várjuk törzs-utasainkat vissza, az újak pedig 
az előfoglalási kedvezményt vehetik igénybe. 
Várunk mindenkit, utazzanak velünk.

B. Csejtei Anikó  

Út a világ felé  –  
Fehérvár Travel Székesfehérvár
Éveken keresztül utaztunk partnereinkkel, bejártuk Európát és a visszajelzések 
alapján a Fehérvár Travel által szervezett utak voltak a legsikeresebbek. Minden 
részletre kiterjedő szervezettség jellemezte útjaikat, kitűnő idegenvezetők kísérték 
csoportjainkat, színvonalas szállodák és programok vártak bennünket. Élmény 
volt a luxusbuszokon való utazás, rutinos, megbízható sofőrök vezetésével. Ribi 
Péter az iroda tulajdonosa szerény mosollyal nyugtázza elragadtatásomat, és 
örömmel válaszol kérdéseimre.
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A mai gazdasági, pénzpiaci és jogsza-
bályi változások útvesztőjében minden-
ki nehezen igazodik el. Nem lehet sen-
ki érdektelen ezekkel szemben! Egy-egy 
hagyományos biztosításközvetítő, pénz-

ügyi tanácsadó, banki termékeket érté-
kesítő a saját területét átlátja, ám álta-
lában valamelyik szervezetet képvisel-
ve, egy szűkebb választási lehetőséget 
tud kínálni. Mondjuk egy vállalkozónak 

épp elég a cége me-
nedzselése a mai vál-
sághelyzetben, a sa-
ját és családja pénz-
ügyei mennek a ma-
guk útján. A hosz-
szabb távú áttekin-
téssel az a tapasz-
talat, hogy az átlag-
emberek is jelentős 
megtakarításhoz jut-
nak, a magasabb jö-
vedelműeknek pe-
dig ez éves szin-
ten 5-700.000Ft-ot 
is jelenthet. Hiszen 
együtt szerepel a csa-
lád összes célja és le-
hetősége. Számít a 
jövedelem, a biztosí-
tások, a likviditások, 
a pénztárakhoz tar-
tozástól a nyaralási, 
a gyermek továbbta-
nulási tervein át a be-
fektetésekig, a nyug-
díjas évek biztonsá-
gáig minden infor-

máció. Kiemelt cél az ügyfél gondolko-
dásával, terveivel azonosulás, s a megva-
lósításukhoz a források tervszerű hozzá-
rendelése. 

– Ez a szemléletformálás, gondolkodásmód 
váltás szimpatikus az ügyfeleknek? 
– Van, aki azzal utasított el, neki nem 
számít, ha ugyanazért a szolgáltatásért 
30-50000 Ft-tal többet kell fizetnie, hisz 
van miből megtennie. Megint más úgy 
gondolta, mindent tud, tájékozott, de 
amikor a teljes összefüggést látta, örült 
a kapcsolatunknak. Az a legjobb, ha egy 
folyamatos együtt látást tudunk kialakí-
tani, inkább a pénzügyi termékei megvá-
sárlása előtt kéri a tanácsomat az ügyfél, 
mint egy esetlegesen elkapkodott döntés 
helyrehozatalakor.  

– Ezek zökkenőmentes tárgyalási helyzetek, 
vagy adódott már belőle konfliktusa? 
– Természetesen adódott. Például egy 
úr 30 milliós hitelt szeretett volna fel-
venni, én 20-at javasoltam, aminek na-
gyon nem örült. Persze vita helyett közö-
sen újra számoltunk, s 18 lett a végső ösz-
szeg – három hónap múlva megköszönte, 
hogy nem támogattam az eredeti ötletét. 

– Hogy lehet fizikailag, lelkileg bírni ezt a 
felelősséget, készenlétet? 
– Tény, hogy a regisztrált pénzügyi terve-
zői minősítés egy védjegyet is jelent – te-
hát óriási a felelősség. Nem engedhetem 
meg magamnak, hogy szakmailag állan-
dóan ne képezzem magamat, de mivel 
nagyon szívesen vagyok az ügyfelekkel, 
együtt tudok velük érezni és gondolkod-
ni, így kevésbé fáraszt a munka. Ugyan 
kevés szabadidőm van, de arra próbálok 
szánni időt, hogy hétéves Panna lányom-
mal együtt legyünk, s ez hatalmas feltöl-
tődést jelent. 

Göde Andrea

A pénzügyi tervezői munkához elsősorban empátia kell! 

Agrárterületről a pénz világába
Öt évvel ezelőtt a családi mezőgazdasági vállalkozásukat befejezte, a piaci körül-
mények miatt – akkor föladhatta volna. De tanult, képezte magát, váltott – első-
sorban gondolkodásmódot, majd területet. Megelégedhetett volna a ma oly diva-
tos pénzügyi, befektetési tanácsadás szakággal, de ő teljes áttekintést akart, pénz-
ügyi tervező lett. A nemzetközi szervezet Magyarországon még kevés tagot regiszt-
rált. Az alapvető tudás és szakértelem, jogszerű működés mellett a szövetség etikai 
kódexében olyan elvárások szerepelnek, mint tisztesség, ügyfélérdek elsődlegessége, 
pártatlanság, méltányosság, gondosság, bizalom… A Székesfehérváron és a régió-
ban dolgozó Bordács József ezeknek az elvárásoknak tesz eleget. 

Névjegy:
Név: Bordács József
Foglalkozás: Regisztrált Pénzügyi Tervező® 
Email: jozsef.bordacs@awd.hu
Tel.: +36 70/9307901
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A Videoton Székesfehérváron és vonzás-
körzetében, sőt az ország több más vá-
rosában is generációk mindennapjait ha-
tározta, határozza meg. Sinkó Ottó ve-
zérigazgatóval arról beszélgettünk, mi-
lyen tényezők indították el és terelték 
a mai mederbe a Videoton történetét, 
amely Fejér megye és Székesfehérvár 
ezer évéből hetven mozgalmas eszten-
dőt ölel fel.

MIÉRT ÉPPEN-EK
– A Videoton megalapításának hetve-
nedik évfordulója alkalmából hamaro-
san megjelentetünk egy könyvet, amely 
történészi alapossággal kísérli meg ösz-
szegyűjteni és történetbe fogni a még el-
érhető dokumentumokat. Az elmúlt het-
ven év óriási változásokat hozott a tár-
sadalmi, gazdasági rendszerekben és ta-

lán a legmozgalmasabb időszak volt a 
műszaki innováció terén is. A Video-
ton mindezzel együtt változott, küzdött 
a fennmaradásért, az újrakezdésért, és 
minden itt dolgozó generáció hozzátet-
te a saját tudását, mércét állítva az utá-
na jövőknek.

„A Videoton létrejötte számos történel-
mi tényező összejátszásának köszönhe-
tő; az 1938 elején megindult fegyverke-
zési program kidolgozása, a hadianyag-
gyártási kapacitás növelése vezetett a 
Vadásztöltény Gyutacs- és Fémárugyár 
Részvénytársaság új üzemének megala-
kításához. A jó közlekedés adottságok-
kal rendelkező Székesfehérvár tárt ka-
rokkal fogadta az új gyárat.
Csitáry G. Emil, Székesfehérvár polgár-
mestere tisztában volt azzal, hogy a fej-

lődés kulcsa az iparosodás, s ennek hiá-
nya a jórészt földműves lakosság (akko-
riban mindössze 80-100 lakos volt ipari 
foglalkozású) elszegényedéséhez, társa-
dalmi és szociális problémákhoz vezet.” 
Forrás: részlet a könyvből

– A II. világháború után a Videoton a 
„falon” innen a szórakoztatóelektronika 
csúcsát jelentette, a rádió- és televízió- 
készülékeket követte a híradástechnika 
és a számítástechnikai ipar, majd a hadi 
elektronika. A Videoton humán ere-
je, a városból, kultúrából merített ener-
giája nemcsak megújította a gyárat, ha-
nem kikényszerítette a megújulást, az in-
novációt. A ’80-as években húszezer főt 
foglalkoztató Videoton az első tíz ma-
gyar vállalat között teljesített, és Euró-
pa legmodernebb és folyamatosan fej-
lődő technológiáját bírta. Talán a legki-
terjedtebb globális kapcsolatrendszerrel 
rendelkező közép-kelet-európai cég, ha-
talmas export forgalommal, mégis a Vi-
deoton volt a legbeágyazottabb a KGST-
be. Ezért a rendszerváltás, a KGST ösz-
szeomlása szinte szükségszerűen a Vi-
deoton összeomlását is magával hozta, 
amelyhez azonban számos más tényező 
is hozzájárult.

– 1991. december 6-án volt a nyilvános árve-
rés, ahol egy teljesen lepusztított Videotont 
sikerült megvásárolnunk. – mondja Sinkó 
Ottó. – 1992 óta Videoton Holding néven 
működik a vállalat, amely talpra állításához 

A Videoton jelenség
Talán nem túlzás jelenségként definiálni az éppen hetven éve létrejött, s azóta élő, 
önálló ritmust diktáló szervezetet. Egy város sorsát, az ország nemzetközi megíté-
lését befolyásoló organizmus jellemzőit, minőségét azonban mégis a szinte legpa-
rányibb alkotóeleme, az ember határozza meg. 

„… a városoknak az ipar és a kereskedelem adja meg az igazi városias jelleget, 
és hogy Székesfehérvár további fejlődését, lakosságának gyarapodását és jólétének 
előmozditását is csak az iparosodás biztosítja; ezért az új, hatalmas gyárüzem 
idetelepedése a város jövője szempontjából ma még előre nem is látható rendkivüli 
jelentőségü, nagy eseménynek tekintendő”. (részlet Székesfehérvár Törvényhatósági 
Bizottságának közgyűlési határozatából, 1939. augusztus)
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óriási egyéni erőfeszítésekre volt szükség, az 
akkor 6000 fős szervezet minden szintjén. A 
kialakult, mindent túlélő szervezeti kultúrá-
ra, a közös múlt teremtette közös platform-
ra, és irányítási kultúrára támaszkodva saját 
erőből, hihetetlenül gyorsan, két-három év 
alatt sikerült egy nemzetközileg is verseny-

képes vállalatot építeni. Ehhez kellett, hogy 
felvállaljuk a korábbi időszakot is, hiszen a 
Videoton és Székesfehérvár ezer szállal kö-
tődik egymáshoz a mai napig. A munkahe-
lyen túl a Videoton megjelent a civil élet-
ben is – részt vállalt a kulturális intézmé-
nyek, színházak mindennapjaiban, a sport-
ban. Mára nehéz azonosítani, mi maradt a 
régi Videotonból – az épületek megújultak, 
vagy elbontásra kerültek, az akkor beépí-
tett terület a kétszeresére nőtt, a technológi-
át teljesen lecseréltük és nagyobb részt már 
más emberek dolgoznak a Videotonnál, mi-
közben a városban cégek tömegei alakultak 
a korábbi Videoton mérnökeinek, igazgató-
inak vezetésével. A hely szelleme azonban 
ugyanaz maradt – de egy folyamatosan fejlő-
dő, megújuló szervezettel, amely a Videoton 
legnagyobb ereje.
– A Videoton 2000-re Európa vezető szerző-

déses gyártóinak egyikévé vált. Tevékenysé-
gével nem csak újra az élvonalba emelkedett, 
hanem a multinacionális vállalatok figyel-
mét is Magyarországra irányította. Így a Vi-
deoton azon túl, hogy szinte egyet jelent Szé-
kesfehérvár iparának kialakulásával, a rend-
szerváltás után az ország ipari környezeté-

nek jó nemzetközi megítélését és számtalan 
külföldi beruházó, köztük az IBM megtele-
pedését is elősegítette. 
– Mára a bulgáriai Stara Zagorában és az uk-
rajnai Munkácson is leányvállalatai működ-
nek, amelyek alacsony költségszintű elektro-
nikai szerelési szolgáltatásaikkal tovább erő-
sítik a Videoton Holding Zrt. versenyképes-
ségét. Jelentős partnerei között olyan válla-
latokat találunk, mint a Bosch, Continental, 
Valeo, Siemens, HP, Sanyo, Braun, vagy a 
Philips.

JÖVŐKÉP ÉS VÁLSÁGKEZELÉS MA
– A Videoton Holding 1992-es indulásának 
súlyos pénzügyi nehézségei miatt mély be-
idegződés nálunk a hitelállományt minimá-
lisan tartó, takarékos üzletvitel, és a konzer-
vatív üzletpolitika. 2000 óta nettó betéte-
sek vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem csak, 

hogy hitelünk nincs, de azon felül pénzügyi 
tartalékokkal rendelkezünk. Ráadásul az el-
múlt 15 évben jónéhány olyan átrendeződés 
volt a piacainkon, amelyek összhatásukban 
megközelítették a jelenlegi válságot, és az 
iparágunk jellegzetessége az üzleti volumen 
nagyarányú, hirtelen változása. Nem voltunk 
tehát készületlenek.
A stabil pénzügyi háttér, diverzifikált tevé-
kenység, magas exporthányad, erős vevői 
portfólió, a nagy ingatlanbázis és a vertiká-
lis integráltság enyhítette a 2008 őszén ki-
bontakozott gazdasági válság hatásait, a vál-
ság velejárója, a forint gyengülése pedig né-
mileg kompenzálta a negatív hatásokat, javí-
totta az export versenyképességet. 2009-ben 
kb 15%-os árbevétel- és 25% eredménycsök-
kenés várható a Videotonnál, ami az ipar-
ági átlaghoz, sőt szinte bármely más ipar-
ághoz viszonyítva is kimagaslóan jó helyze-
tet teremt számunkra. Ma úgy látjuk, hogy 
2010 még 2009-hez hasonlóan nehéz év lesz, 
de 2011-ben már a globális piacokon növeke-
dés indulhat el, amely a Videoton számára is 
kedvező lesz. Mára nagyarányú technológi-
ai fejlesztésre nincs szükség, az elmúlt évek-
ben ezek jórészt megtörténtek, ezért a pia-
cok stabilizálódása esetén a növekedési po-
tenciál rendkívül nagy. A vállalati fejlődés a 
következő 1-2 évben valószínűleg inkább az 
akvizíciós tevékenységében mutatkozik majd 
meg, keressük az új területeket, jelentős a 
befektethető tőkénk. Összességében a Vide-
oton hosszú távon versenytársaihoz képest 
pozitívan fog kikerülni a válságból.

KIS MAGYAR KATEDRÁLIS
– Az én szememben a 70 éves Videoton ha-
sonlít kicsit Ken Follett Katedrálisához. 
Története, sőt történelme jól mutatja az em-
beri küzdelmet, az útkeresést, a sikeres és si-
kertelen próbálkozásokat, a folyamatos ta-
nulást. De jól mutatja az emberi összefogás 
erejét is, amely túlmutat érdekeken, ideoló-
giákon, és folyamatosan építi, megújítja a cé-
get, mint a regényben az angol városka a ge-
nerációkon át épülő katedrálisát.

Vitkóczi

Az R545 jelű, “Jubilate” névre hallgató első rádiókészülékből 100 ezer darab készült, 
de 1958-ban már 220 ezerret gyártottak. 1959-ben hagyta el a gyárat az első fekete-
fehér televíziókészülék. A hazai boltokban valóságos verseny alakult ki az Orion 
és VT-tévék között. A legismertebb a hordozható TC 1620 Mini-Vidi, míg az első 
színes tévé a szovjet kooperációban készült Color Star volt, amelyet a saját fejlesztésű 
Munkácsy követett. Az autórádiógyártásnak a Zsiguli gyárral kötött szerződés adott 
nagy lendületet, a hetvenes években egymilliónál is többet exportáltak. Székesfe-
hérváron készültek az első hazai hi-fi kategóriájú sztereórádiók, az Orpheus és a 
Prometheus. A KGST számítógépcsaládjának legkisebb darabja, az R-10-es a sza-
kosodás szerint a Videotonnál készült 1971-től. Jelentős volt az exportja, s ekkortól 
számítják a vállalatot a hazai számítástechnikai ipari fejlesztés egyik fellegvárának. 
1981-ben az R-10-esek kifutása után került piacra az R-10-M, majd a közepes 
teljesítményűnek számító R-11, R-15 és a CM-52-es. 1979-től készítette a gyár az 
IBM kompatibilis monitorokat.
forrás: www.hvg.hu
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A Pannon Egyetem Intézmény Fejlesztési 
Tervében szerepel egy az egész régiót szol-
gáló kutatási, fejlesztési és innovációs köz-
pont létrehozása, amely az érintett intézmé-
nyek közötti együttműködést, és a régió ipar-
ágaival való kapcsolatok megteremtését teszi 
lehetővé. A TIOP 1.3.1 olyan szakterületi és 
regionális kapacitások bővítését támogatja, 
amelyek kiemelkedő kutatási, fejlesztési, és 
innovatív tevékenységet folytatnak és a ré-
gión belüli vállalkozásokkal együttműköd-
nek – ezáltal támogatva a régió gazdasági és 
technológiai fejlődését. 
A pályázat két nagy részből áll össze. Az 
első komponenshez tartozik az épített inf-
rastruktúra fejlesztése, az oktatást, kuta-
tást, innovációt és tanulást közvetlenül szol-
gáló épületek, laboratóriumok, komplex 
hallgatói-oktatói-kutatói terek kialakítása 
és továbbfejlesztése. A másik komponens az 
info-kommunikációs technológiai fejleszté-
sekre terjed ki.
A projekt négy különböző helyszínen való-
sul meg: Székesfehérváron egy új kampusz 
átadására kerül sor 2011-ben. Veszprém-
ben egy új Tudásközpont, valamint Hallga-

tói Szolgáltató Központ, Keszthelyen pedig 
egy új Bioinnovációs központ létesül. Mind-
emellett Veszprémben, Keszthelyen, Szé-
kesfehérváron és Nagykanizsán is terveznek 
info-kommunikációs fejlesztéseket. 
A Pannon Egyetem által benyújtott pályázat 
elnyert támogatási összege több mint 4 mil-
liárd forint. A pályázatban foglalt kutatási és 
szolgáltatási fejlesztések összesen 11000 m² 
területen valósulnak meg. Az épületek ter-
vezése során az egyes területek technológi-
ai, műszaki, biztonsági és környezetvédelmi 
előírásait is figyelembe vették. 
Székesfehérváron egy új, informatikai és 
mechatronikai alapokra helyezett felsőfokú 
oktatási intézmény épül. Az egymilliárd fo-
rintos beruházás keretében a 3400 m² össz-
területű, a tetőtérrel együtt négyszintes épü-
let a Mérnöki Kar, a Műszaki Informatikai 
Kar, valamint a Modern Filológiai és Tár-
sadalomtudományi Kar számára nyújt „ott-
hont”. Számos laboratórium, szoba, oktatá-
si helyiség, valamint egy könyvtár és előadó- 
termek kapnak helyet az intézményben. Az 
épületen belül parkolási lehetőséget is biz-
tosítanak az oktatók, hallgatók, és látogatók 

számára.
A beruházás Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának segítségével való-
sul meg. A kampusz felépítéséhez Székesfe-
hérvár önkormányzata kilencvenkilenc évre 
térítésmentesen biztosítja a területet, és a 
közeljövőben elkezdi a külső- és a területen 
belüli közművek, utak, valamint a parkolók 
kiépítését. A Pannon Egyetem külön köszö-
netét fejezi ki a város önkormányzatának az 
együttműködésért.

Az Alba Innovációs és Tudásparkban he-
lyet kapó oktatóközpont a város gazdaságát 
erősítő informatikai, mechatronikai, jármű-
elektronikai képzéseknek és az ezekhez kap-
csolódó kutatóhelyeknek ad otthont. A ter-
vek szerint az első évben már több száz hall-
gatóval indul a felsőoktatás. Noha a beru-
házás keretében a veszprémi Pannon Egye-
tem új kampuszát építik, mégsem áthelye-
zett képzésekről lesz szó, hanem az oktatást 
a régióban szereplő vállalatok szükségletei-
nek megfelelően alakítják annak érdekében, 
hogy a frissen kikerült diplomás szakem-
berekkel a helyi cégek számára folyamatos 
munkaerő utánpótlást lehessen biztosítani. 
Az egyetem és a régió vállalkozásai közötti 
kapcsolatok ezáltal is tovább erősödhetnek. 

A Pannon Egyetem nem csak Székesfehér-
vár önkormányzata, hanem valamennyi, Szé-
kesfehérváron működő felsőfokú oktatási in-
tézmény irányában nyitott az együttműkö-
désre, a kölcsönös partneri kapcsolatok ki-
alakítására. 

Székesfehérvári kampuszt épít 
a Pannon Egyetem
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 1.3.1-es pályázat az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv keretén belül a felsőoktatási tevékenységek színvo-
nalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támo-
gatására irányuló operatív program.  Általános célja a felsőoktatási intézmények 
oktatással, kutatással, és vállalkozással kapcsolatos infrastruktúrájának a fejlesz-
tése annak érdekében, hogy ezek az intézmények a tudásalapú társadalom és a 
gazdaság követelményeinek megfelelő, – európai, és globális értelemben is verseny-
képes – szolgáltatásokat legyenek képesek nyújtani.
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Szeptember közepén sorrendben harmadik EBEL-szezonját kezdi 
meg az Alba Volán, a koronázó városiak az első két idényben nem 
alkottak maradandót. A 2007-2008-as idényben tizenöt forduló után 
aratták első győzelmüket, egy évvel ezelőtt bravúrosan kezdtek, 
négy forduló után csak győzelem állt a csapat neve mellett, ám a sze-
zon közepén hullámvölgybe kerültek, végül a kilencedik helyen zár-
tak a tíz együttest magában foglaló mezőnyben. Az új szezonban a 
cél a nyolc közé kerülés, ami azt jelentené, márciusban nem zárul a 
szezon a fehérváriak számára. 
- Nem pusztán a csapat keretében, ha-
nem a kispadon is történtek változások, 
egy plusz egyéves szerződést kötöttünk 
a finn Jarmo Tolvanennel, aki korábban 
dolgozott nem csak hazája legmagasabb 
osztályában, a svéd, valamint a norvég 
első ligában is, volt a NHL-sztárklub, 
a Calgary Flames európai megfigye-
lője, ténykedett a finn 20 éven aluliak 
válogatottjánál, a tavalyi idényben pe-
dig a lengyel Torunt dirigálta. Azt vár-
juk tőle, hogy a legjobb nyolc közé vigye 
a csapatot – mondja Ocskay Gábor, az 
Alba Volán SC szakosztály-igazgatója. 
– Az első osztrák szezon az ismerkedés 
jegyében telt, tizenöt forduló elteltével 
szereztük meg első győzelmünket. Egy 
esztendeje remekül startoltunk, ám no-
vemberben, a Salzburg elleni derbi után 
a liga illetékesei két játékosunkat hóna-
pokra eltiltották, padlót fogtunk. Zsi-
nórban kilencszer kaptunk ki, nem értünk oda a play off-ot jelentő he-
lyekre. Bízom abban, hogy ezúttal minden másként lesz. 
Míg korábban három ország – Ausztria, Szlovénia, Magyarország – 
legjobb klubcsapatai viaskodtak az EBEL-ben, kora ősztől ez a szám 
négyre hízik, lévén a horvát Medvescak Zagreb is csatlakozik a me-
zőnyhöz. Az Innsbruck gárdája elmaradt a várakozástól, a vezérkar 
úgy döntött, hogy a gárdát csak második vonalba nevezi, a liga illeté-
kesei ezért fogadták el a horvátok jelentkezését a fennmaradó hely-
re. „A hírek szerint a zágrábiak komolyan gondolják nem pusztán az 
indulást, hanem sikeres együttes építését, tizenhat új játékost igazol-
tak, kétmillió eurós költségvetést terveznek, szemben a mi 1,3 mil-
liós büdzsénkkel. A déli szomszéd olimpiai bizottsága és a nemzeti 
sportszövetség lesz a főszponzor, amolyan kirakatcsapatot akarnak 
építeni, bizonyítva, hogy sikeresek lehetnek egy olyan sportágban is, 
amely korábban nem volt számottevő az ország sportéletében. 

A harmadik szezont kezdik a sógoroknál

Az Alba Volán jégko-
rongozói nem titkoltan 
a rájátszásba tartanak
A magyar bajnokság megnyerése az elmúlt évtizedben amo-
lyan kötelező feladatnak számított az Alba Volán hokisai szá-
mára, a fehérvári kék-fehérek az utóbbi két szezonban a ha-
zai pontvadászat mellett az osztrák bajnokságban is vitézked-
tek. Reményeik szerint ezúttal bejutnak a rájátszásba, azaz a 
legjobb nyolc közé.

a
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- Az osztrákok is erősítenek, a bajnok Kla-
genfurt és a korábbi első Salzburg tavaly ki-
emelkedett a mezőnyből, de nagyon erős volt 
a Linz és a Villach is. A szezon végére nagyon 
kiegyesedett a Graz is, ők szorgalmasan erő-
sítettek a nyáron. A hírek szerint a 2008-ban 
ezüstérmes, tavaly viszont utolsó Ljubljana 
is igazolt, ellenben a korábbi években meg-
határozó gárdája, a szintén szlovén Acroni 
Jesenice gyengült, kulcsembereket veszített, 
nagy kérdés, az új, keleti szakmai vonallal – 
az egykori szovjet tagállamokból igazoltak 
edzőt és játékosokat – mire lesznek képesek. 
Míg a Volán eddig döntően tengerentúli ko-
rongozókat favorizált, a nyártól a skandi-
náv hokisokat helyezi előtérbe. Ezt igazolta 
első lépcsőben Jarmo Tolvanen, majd a ka-
pus, Tomi Saatosari, valamint a közelmúlt-
ban igazolt, szintén nyelvrokon Juha Alen és 
a svéd Oscar Ackeström leigazolása. További 
légiósok érkezése sem elképzelhetetlen, ám 
a szakosztály első embere elmondta, kellően 
erősnek érzi ezt a keretet is a nyolc közé ke-
rülésre.

- Kulcsfontosságú, hogy egy teljes válogatott 
támadósort igazoltunk, Ladányi Balázs mel-
lett vas Márton és Peterdi Imre is hozzánk 
került, valamint örömteli, hogy hosszas tár-
gyalások után megállapodtunk Mihály Ár-
páddal, a legjobb erdélyi jégkorongozóval, 
aki korábban éveket töltött a tengerentúlon, 
alacsonyabb osztályú ligákban. Mihály érke-
zésével határon túli drukkereink száma je-
lentősen nő. Nagy öröm, hogy visszatért saját 
nevelésű válogatott játékosunk, Kóger Dáni-
el, aki legutóbb a Red Bull Salzburgot erő-

sítette. A tavalyi szezonban nagy érdeklődés 
kísérte szereplésünket, több mint kétezren 
voltak ránk kíváncsiak mérkőzésenként, ezt 
a számot szeretnénk tíz százalékkal tovább 
növelni. Nem lesz könnyű dolgunk, ha újabb 
szurkolókat szeretnénk a jégcsarnokunkba 
csalogatni, ugyanis erős a városi konkuren-
ciánk, a Videoton futballistái bajnoki cím-
re törnek, ugyanezt a célt fogalmazták meg 
az Albacomp kosárlabdacsapatának vezetői, 
valamint dobogóra vágynak az Alcoa FKC 
női kézilabdázói is.   

– Az új idényben a hazai viadalok háromnegyedét megnyertük, a 
nemzetközi erőpróbákon több mint húsz érmet szereztünk, tehát 
nem lehetünk elégedetlenek – mondja Korponai István, a márci-
us elején kinevezett szakmai igazgató, aki korábban a vívó szakág ve-
zetőjeként tevékenykedett. – Ám azt sem szabad elfelejtenünk, hogy 
hat-hét érmet ott is felejtettünk a különböző világversenyeken. Két-
szer is előfordult, hogy minimális különbséggel maradtak le a mieink 
a dobogóról. A 44 amolyan bűvös szám az életünkben, a női junior 
vb-n és a négytusa vb-n is ennyi ponttal maradtunk le a dobogóról, 
nemzeti együtteseinket döntően volánosok alkották. De említhet-
ném Demeter Bencét, aki a Tajvanon rendezett junior világbajnok-
ságon mindössze két másodperccel csúszott le az éremről, s kilenc 
másodperc választotta el a győztestől. Végül ötödik lett, az élme-
zőny tagjai gyakorlatilag egyszerre zuhantak a célba. A legfényesebb 
szereplést a junior Európa-bajnokság hozta, a bulgáriai Albenában 
rendezett erőpróbán Kovács Sarolta három aranyat gyűjtött, egyéni-
ben, csapatban és váltóban sem talált legyőzőre, szereplése lenyűgö-
ző volt. Többen állítják – joggal – ő az új Vörös Zsuzsa, aki mindösz-
sze 18 esztendős, tehát még utánpótlás korú. Tulajdonképpen még 
négytusázó, ám az öttusázók között is megállja a helyét. Annyiban 
jár klubtársa, az olimpiai bajnok Vörös előtt, hogy Zsuzsa ilyen fiata-
lon még nem volt világbajnok, Kovács már az. Ifista, jövőre lesz csak 
junior, de már a felnőttek mezőnyében szerepel és bizonyít. Nagy ér-

téke a magyar öttusának, akit 
menedzselni és ápolni is kell, 
valamint sokat dolgozni vele. 
Túl azon, hogy remek sporto-
ló, jó tanuló is, akire büszkék 
a tanárai. Nincs könnyű dolga, 
ugyanis rengeteget utazik, alig 
ér haza a világ egyik pontjáról, 
utazik a másikra. 
A tavalyi, pekingi olimpián sze-
repelt volános hölgyek közül 
Gyenesei Leila nemrég meg-
nyerte az egyéni magyar baj-
nokságot Vörös Zsuzsa előtt. 
Kovács Saroltával kiegészülve 
alkotják a magyar triót a höl-
gyeknél az augusztus derekán 
megrendezésre kerülő római 
világbajnokságon. A férfiaknál mindössze egyetlen fehérvári tagjai 
van az utazó keretnek, Pálvölgyi Miklós szövetségi kapitány a még 
junior korú, de a felnőttek között rendszeresen bizonyító, 19 éves 
Demeter Bencét is beválogatta. 
– Hogy szóhoz jut-e, az majd az olasz fővárosban derül ki. Demeter 
Bence a közelmúltban szinte berobbant a hazai köztudatba, a győz-
tes Marosi Ádám mögött, rendkívül magas pontszámmal végzett a 
hazai bajnokság második helyén egyéniben, Marosival gyakorlatilag 
agyonverték a mezőnyt. 
A szakmai igazgató elmondta, az új szisztémában – egyszerre ren-
dezik a lövészetet és a futást – nincs könnyű dolga a versenyzőknek 
és az őket felkészítő szakembereknek. Az olimpia után voltak han-
gok, amelyek ezt a kombinált versenyszámot sugallták, de mi magya-
rok, nem igazán foglalkoztunk vele, arra gondolva, úgysem fogják 

Bizonyítottak a világversenyeken

Az Alba Volán SC öttusázói továbbra 
is szállítják az érmeket
A tavasz első jelentős, felnőtt erőpróbája a május közepén, 
Székesfehérváron immár tizenegyedszer rendezett női öttusa 
világkupa volt, amelyen nem vallottak szégyent a házigazdák. 
A női csapat ezüst-, míg a váltó aranyérmes lett. Azóta futó-
szalagon jönnek a rangos viadalok, amelyek rendre volános 
győzelmekkel zárulnak.
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bevezetni. Mégis be-
következett.
– Kétség kívül újat 
hozott, korábban a 
lovaglás után, tehát 
az utolsó tusa, a fu-
tás előtt véget ért a 

verseny. Mert sejteni lehetett, ki, mire képes futásban, nagy megle-
petések nem születtek. Egy esztendeje, az olimpiát megelőző buda-
pesti világbajnokságon Horváth Viktor, ha nem szenved izomszaka-
dást, biztosan második, mert pontosan tudtuk, hogy az előtte álló és 
a mögötte következők mire képesek. Most, hogy a futás mellett még 
lőni is kell, boríthatja és gyakran borítja is a papírformát. Gyenesei 
a negyedik helyről kezdte az utolsó számot a budapesti ob-n, végül 
magabiztosan nyert, de ennél is nagyobb meglepetést keltett a fehér-
vári VK-verseny, ahol a litván Asadauskaite a tizedik hely környé-
kéről kezdett futni, ám remek lövészetének köszönhetően végül el-
sőként ért célba. Természetesen a végső győztesnek nem elég jól cé-
loznia, futnia is kell. Ám az a meggyőződésem, a mostani rendszer-
nek annyi köze van a lövészethez, hogy fegyverrel hajtják végre, más-
ban nem emlékeztet a korábbiakra. A mostani rendszer a westernfil-
mekre emlékeztet: gyorsan és pontosan kell lőni, aztán menekülni… 
Míg korábban nyugodtan beállt valaki a lőállásba, volt ideje elsütni a 
fegyverét, most futás után, 180-as pulzussal, izzadt kézzel kénytelen 
megfogni a lőszert, belehelyezni a fegyverbe, majd pontosan célozni. 
Amikor a versenyző érkezik a lőtérre, futás közben fejben már meg 
kell kezdenie a készülődést a következő feladatra. Vannak ötleteim, 
azon dolgozunk a munkatársaimmal, hogy versenyzőink minként le-
hetnek még gyorsabbak és pontosabbak a lövészetnél. A legnehezebb 
dolga a korábbi jó lövőknek van, ugyanis kiváló mentális állapotban 
kezdték az első tusát, lecsökkentett pulzussal kizárták a külvilágot, 

csak magukkal foglalkoztak. Ez most nem megy, újra kell tanulni az 
egészet, nagyon gyorsan kell nagyon jól lőni. Persze, a lovaglás most 
is sorsdöntő, rengeteg múlik a kihúzott négylábún. A júniusi, lipcsei 
Eb-n Vörös Zsuzsa a második helyről kezdte meg a lovaglást, rend-
kívül pechesen nyúlt bele, reménytelenül rossz lovat húzott, ezzel el 
is szálltak az esélyei a jó helyezésre. Hasonlóan járt Gyenesei Leila 
is, aki nagyon gyenge lóval – kétszer megállt a paripa - vágott neki a 
harmadik tusának, ezzel ő is távol került a dobogótól. A legjobban 
Kovács Sarolta teljesített, a második helyről kezdte a kombinált ver-
senyszámot, végül hatodik lett, a rutin hiányzott az éremhez. A női 
csapat a harmadik helyen zárt az Európa-bajnokságon, a váltó pedig 
negyedik lett, a futást és a lövészetet elrontották a lányok. 
A korábbi egyéni világbajnok, a tavalyi esztendőre nagy reményekkel 
készülő Horváth Viktor rendkívül balszerencsés, folyamatos lábsé-
rülései miatt az idei szezonban eddig nem tudott maradandót alkot-
ni. Ráadásul neki az új szisztéma különösen nem kedvez, érzékeny 
lába nagyon megérzi a hirtelen irány- és iramváltásokat, a lövészet 
miatt szükséges hirtelen megállásokat, indulásokat. 
Korponai büszkén említi, az utánpótlás legjobbjai a nemzetközi po-
rondon folyamatosan bizonyítanak, a Kairóban rendezett négytusa 
világbajnokságon nyolc magyar versenyző közül hat volt az Alba Vo-
lán sportolója. Az igazgató szerint Demeter Gergely, Málits István, 
Harangozó Bence, Klis Krisztián, Slett Emese és a fentebb már em-
lített Kovács Sarolta kitett magáért.
- Örömteli, hogy az Alba Volán által szerzett több mint húsz érem 
nem egy-két, hanem több mint tíz versenyzőhöz köthető. Tehát nem 
egyszemélyes, hanem jól felépített szakosztályról beszélhetünk. Ha 
a felsoroltakhoz hozzávesszük Horváth Viktort, Demeter Bencét, 
Vörös Zsuzsát, Gyenesei Leilát, a háromtusázók közül Mózes Lil-
lát, Németh Kamillát, Lukács Leventét, Baranyai Bencét, nyugod-
tan mondhatom, nem kell félnünk a jövőtől.
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– Mit tudhatunk a Garzon Bútorgyár múltjá-
ról?
– A cégcsoport jogelődjét, a Székesfehérvári 
Asztalosipari Üzemet 1949-ben alapították 
a város asztalosműhelyeinek államosításával 
és összevonásával. Az első 20 évre a manu-
fakturális termelés volt a jellemző. 1969-ben 
a 4. ötéves terv eredményeként több mint 
100000 házgyári lakás bebútorozásában vet-
tünk részt, elsőként fogtunk bele ezek mé-
retéhez igazodó, elemes bútorok gyártásába. 
Erre építve és ezt tovább fejlesztve 1975-tól 
kihoztuk a lapra szerelt Garzon fantáziane-
vű családot, amelynek népszerűsége és sike-
re magával hozta további családok, a Barba, 
Saci és egyéb bútorok megjelenését. 1976-
tól kibővítettük szolgáltatásainkat irodabú-

tor-gyártással, ekkor a rendőri, és vámügyi 
szervezetek jelentették legnagyobb közületi 
vevőkörünket. 
– Az 1993. év szervezeti változást hozott az 
életünkben, a privatizációs folyamat ered-
ményeként, dolgozói és vezetői kivásárlás-
sal, a cég 100% magyar tulajdonú részvény-
társaságként működött tovább. A lakossági 
igények lecsökkenése egy értékesítési hul-
lámvölgyet gerjesztve, 1996-ban a lakossá-
gi bútorgyártás végét hozta. Szerencsénkre 
a már megalapozott irodai bútorgyártással, 
annak intenzív fejlesztésével, sikerült új pia-
ci szegmens felé nyitnunk és talpon marad-
nunk. Több, fejlesztés alatt álló kórház teljes 
bebútorozását vállaltuk, és igen jó referenci-
ákat szereztünk magunknak.

– Meddig tartott ez a fejlődési szakasz?
– 2003 év elejétől egy gazdasági recesszió 
következtében, az irodabútor-gyártás terü-
letén is lecsökkent a kereslet. 2004-ben saj-
nos elkerülhetetlenné vált a létszámleépítés, 
két lépcsőben az akkori 230 fős dolgozói ál-
lományunk jelentős részét el kellett bocsá-
tanunk. 
– Alapvető probléma a versenyképességünk 
meggyengülése volt, amelyhez hozzájárult 
a feketén, szabálytalanul működő kis cé-
gek ügyeskedése. Át kellett értékelnünk a 
működésünket, leegyszerűsítve a dolgot, az 
volt kérdés, hogy jó-e, ha egy nehézkes au-
tóbuszból kivesszük az üléseket, és lekur-
títjuk. Versenyképes lesz-e ez által, vagy in-
kább az autóbuszt félretéve, egy új verseny-
autót építsünk.

– Az utóbbi mellett döntöttünk, és 2004 év 
végére egy új szerkezetű cég felállításával, új 
stratégiával sikerült megállítanunk a zuha-
nó repülést. A Garzon Bútor Zrt. mint szer-
vezet, elsősorban a gyártási tevékenységre, 
míg a Garzon Bútor Kereskedelmi Kft. a ke-
reskedelmi, értékesítési feladatok elvégzésé-
re szakosodott. A múltban a gyártói funkció 
dominált, a változás után az értékesítés és 
szolgáltatás került előtérbe. 

Partnereink megálmodják, mi megvalósítjuk elképzeléseiket

Garzon Bútor Zrt. Székesfehérvár
A hetvenes években nagy boldogság volt, hogy az újdonságnak számító, lapra sze-
relt Garzon bútorcsalád praktikus elemeiből, saját tervezésű szekrénysorral ren-
dezhettük be otthonunkat, amely kibírta gyermekeim festő-rajzoló korszakát, négy-
szeri költözést és ma is kulturált tároló helyet biztosít garázsomban.  A népszerű 
bútorgyártó cég, 60 éves évfordulóját ünnepli.  Ez a már egy emberöltőnek nevez-
hető korszak képet ad a céget jellemző óriási gyártói tapasztalatról, a folyamatos 
megújulásra való képességről, a megbízható minőségről és a rugalmas üzletpoliti-
káról. Nagy Alajos vezérigazgatót a cég múltjáról, jelenéről és hosszú távú tervei-
ről faggattuk. 
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– Mi jellemző a Garzon Bútor mai működésére 
és stratégiájára?
– Az átalakulás végeredménye 100 fős dol-
gozói létszám, és 3 milliárdot meghaladó 
éves árbevétel lett. Mai működésünkre jel-
lemző egy együttes fővállalkozói, kereske-
delmi és gyártói tevékenység, a mindenkor 
az ISO minőségirányítási rendszernek meg-
felelő működtetéssel. Cégünk hisz abban, 
hogy ami elképzelhető, az meg is valósítha-
tó, nyitottak vagyunk az aktualitásokra, a 
rendkívüli, speciális egyedi igényekre egy-
aránt, a vevő minden problémáját megold-
juk. Fővállalkozóként irodaházak, közintéz-
mények, egészségügyi, szociális és oktatási 
intézmények, szállodák komplex kialakítá-
sát vállaljuk, a szakipari kivitelezési munká-
latokat megbízható hátterünknek megfele-
lően, magas szinten tudjuk megoldani. Meg-
rendelőink elképzelésének megvalósítására, 
exkluzív belső terek tervezésében jártas bel-
sőépítészeket és tervezőmérnököket foglal-
koztatunk. Megvalósuló projectjeinket nagy 
tapasztalattal rendelkező, felsőfokú szak-
irányú végzettségű menedzsergárda koor-
dinálja és felügyeli. Szoftver-támogatottsá-
gunk kiváló, a legmodernebb tervezőprog-
ramokkal, vállalatirányítási rendszerrel dol-
gozunk. 

– A gyártói és kereskedelmi tevékenység hogyan 
alakult?
– Fontos hangsúlyt kapott a gyártás-elő-
készítés, itt dolgozó kollégáink többsége 
a Nyugat Magyarországi Egyetem Faipa-
ri Mérnöki Karán végzett műszaki szakem-
ber. Gépeink automatizáltsága az iparágon 
belül igen magas, kulcsgépeink nagy része 
CNC vezérlésű. Képesek vagyunk a haté-
konyabb, nagysorozatú gyártásra is, de be-
rendezéseink lehetővé teszik kis sorozatban, 
egyedi tervezésű gyártmányok kivitelezését 

is. Jelenleg 50 fő fizikai dolgozónk van, akik 
a gépekhez jól értő, innovatív emberek. Kö-
zel ugyanennyi a nagyon tehetséges kereske-
dő csapatunk létszáma is, és ez nem vélet-
lenül alakult így, mert tudjuk ma eladni, a 
nehéz. Kereskedelmi tevékenységünket Szé-
kesfehérváron kívül, budapesti bemutató-
termünkben és országszerte márkaképvise-
leteken keresztül folytatjuk, de nyitottunk 
Kolozsváron, Vilniusban és Moszkvában is 
képviseletet. Megbízható logisztikai hátte-
rünk biztosítja a legyártott termékek bizton-
ságos, szakszerű tárolását és szállítását.

– Mit tudhatunk a termékszerkezetről, mely re-
ferenciáikra a legbüszkébbek?
– Tevékenységünk 4 fő stratégiai területre 
bontható, ebből az irodai és egészségügyi in-
tézmények, kórházak berendezéseiben pi-
acvezetők vagyunk. A legnagyobb irodabú-
tor-beszállítóként veszünk részt állami meg-
rendelésekben, a központosított közbeszer-
zésben. Ennek eredményeképpen szebbnél 
szebb általunk megvalósított irodai, közös-
ségi és ügyféltér található az Országház és 
szinte az összes minisztérium épületében, de 
dolgoztunk a Külügyminisztérium európai 
konzulátusain, a Brüsszeli Magyar Hivatal-
ban, vannak referenciáink Madridban, Pá-
rizsban, Bécsben, Csíkszeredán és több más 
európai városban. Méltán vagyunk büsz-
kék a kórházi épületek belső tereinek kiala-
kítására, jelenleg az ORI és az Uzsoki Kór-
ház berendezésének megvalósítására kap-
tunk megtisztelő megbízást. Munkáink kö-
zött rangos helyet foglalnak el az oktatás te-
rületén a több száz hallgató elhelyezését biz-
tosító speciális oktató- és előadótermi helyi-
ségek, kollégiumok bútorozási feladatai. Így 
örülhettek a diákok az elegáns, igényes kör-
nyezetnek a Budapesti Műszaki Egyetemen, 
és a Veszprémi Egyetem új kollégiumának, 

a Hotel Magisternek átadásakor. Egyik leg-
szebb munkánk a Hittudományi Főiskola 
komplex bútorozása volt. Cégcsoportunk ne-
ves szállodák és panziók berendezésére ka-
pott felkérést, így a Velence Resort & Spa, a 
Palace Hotel, a Violin Szálloda és Rendez-
vényhajó bebútorozását is mi végeztük, ma a 
székesfehérvári Magyar Király Szálló és más 
hotelek ajánlatain dolgozunk.

– Mit tart a sikereik titkának?
– A jó időben meglépett szervezeti átala-
kítást.  A lelkes, jó szakmai felkészültsé-
gű, kiváló csapatszellemben dolgozó kol-
lektívát, aki megértve a cégvezetés szándé-
kát, legfontosabb feladatának tekinti a Vevő 
korrekt, minőségi kiszolgálását nem csak 
a konkrét megrendeléskor, hanem az azt 
megelőző és követő időszakban. Fontos a jó 
kommunikációt, a folyamatosan tájékozta-
tás dolgozóink felé. 

– Hogyan érinti önöket a jelenlegi gazdasági 
válság?
– Abszolút értelemben a válság nem jó, de 
relatív értelemben a versenytársakhoz ké-
pest, a már 2004-ben meglépett szerkeze-
ti átalakítás miatt, előnyben vagyunk. Az 
idei évben nem volt bérfejlesztés, a juttatá-
sokat csökkentenünk kellett, de ami a leg-
fontosabb, van munkánk, és nem tervezünk 
létszámleépítést. A cél, hogy egy költségha-
tékonyabb gazdálkodással, de pozitív ered-
ményünk legyen, ha nem is nagymértékű. 
Túl fogjuk élni a válságot, ha rövid lesz, fel-
emelt fejjel jövünk ki belőle, ha elhúzódik, 
akkor szárnyszegetten, de egy letisztult pia-
con folytathatjuk a munkát. Addig is keres-
sük az új utakat, a biztos több lábon állás le-
hetőségeit, és igyekszünk kihasználni a pá-
lyázatok adta lehetőségeket. 

B. Csejtei Anikó
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– Mikorra nyúlik vissza az időben a Fehérvá-
ri Viziterv története és mit érdemes tudni ezek-
ről az évekről?
– Az egykori VIZITERV, vagyis az egy-
kori Vízügyi Tervező Vállalat hatal-
mas tervezővállalatként országos szin-
ten végzett vízügyi tervezői feladatokat. A 
VIZITERV-nek 1971-ben jött létre a szé-
kesfehérvári kirendeltsége, válaszol a kér-
désemre Balázs József műszaki igazgató. 
A vízellátás biztosítása, a vízgazdálkodá-
si létesítmények kialakítása gyakorlatilag 
akkoriban kezdődött el, s ez a folyamat 
még ma is tart. Mi mindvégig kivettük a 
részünket ezekből a feladatokból.
– Az alapozás évtizedei voltak ezek a víz-
ügyi tervezésben. Akkoriban indult példá-
ul a nagy üdülőövezetek – Balaton, Velen-
cei-tó – szennyvízcsatornázása, számos vá-
ros vízellátási feladatainak megoldása, de 
részt vettünk a Bős-Nagymarosi vízlépcső 
terveihez kapcsolódó  közművesítés kiala-
kításában is – ami aztán a nagy civil ellen-
állás miatt végül mégsem valósult meg.
– Ebben az időben rengeteg kolléga tanul-
ta ki a szakmát a cégnél. Tervezési műhely-
ként is működtünk, ebből adódóan sok fia-
talt segítettünk szakmai gyakorlathoz.
– Ma már ez másképp van. A fiataloknak 
kevés a  lehetőségük az igazi gyakorlat meg-
szerzésére, és a cégek is nehezen tudják fel-
mérni emiatt, hogy kibe is érdemes energi-

át fektetni, kik az igazi tehetségek. Mind-
ehhez ugyanis hiányzik az anyagi háttér.

– Szakmai tapasztalattal tehát bőségesen ren-
delkeztek a rendszerváltás idejére, de elegendő 
volt ez a saját lábra álláshoz?
– 1990-ben, a rendszerváltás utáni időszak-
ban a székesfehérvári kirendeltség volt az 
első, amely az önállósodást kezdeményezte 
– veszi át a szót Kismarty Lechner Ödön, ügy-
vezető igazgató. – Mondhatjuk, hogy mi in-
dítottuk el azt a folyamatot, amelyhez aztán 
a többiek már gyorsan csatlakoztak, s ami-
nek eredményeként az egykoron 1200 fős 
VIZITERV-ben a végén mindössze húszan 
maradtak.

– A korábbi nehézségünk – mi kivételes hely-
zetben voltunk, mert a munkaleosztás he-
lyett már akkor is magunk szereztük a mun-
káinkat –, hirtelen előnyünkre vált. A töb-
biektől eltérően nekünk már voltak piaci is-
mereteink, kapcsolataink, így nem ijedtünk 
meg attól, hogy csak magunkra számítha-
tunk. Miután a rendszerváltás előtti idők-
ben is nagy gondot fordítottunk a minőség-
re, a megbízhatóságra, így támaszkodhat-
tunk a múltunkra. Ezért is döntöttünk úgy 
– másokkal ellentétben –, hogy átalakulással 
hozzuk létre a cégünket, s vállaljuk az előd 
céggel a jogfolytonosságot, s megtartjuk a 
Viziterv nevet. Az eltelt 19 év azt bizonyítja, 

hogy jól döntöttünk. Ma is számítanak ránk 
a partnereink, folyamatosan van munkánk.

– Milyen feladatokat láttak el az elmúlt idő-
szakban és mi várható a közeljövőben?
– Manapság minden – így a tervezői – felada-
tok is felgyorsultak – mondja Balázs úr. – A 
gyors tervezés lett az alapvető elvárás. A fel-
adatok a határidőkhöz közeli időpontokban 
bukkannak csak elő, jó ha fél évet képesek va-
gyunk előre látni. De szerencsére munkánk 
így is akad bőven.
– Jelenleg folyik a Székesfehérvár és térsége 
szennyvízcsatorna-hálózat bővítési program, 
amely a város még csatornázatlan részeit érin-
ti, valamint a környező településeket: Pátkát, 
Pákozdot és Seregélyest. Ennek a projektnek 
volt az alapja a Székesfehérvári Szennyvíztisz-
tító telep kapacitásnövelése, melyet nemrégi-
ben fejeztünk be.
– Vízminőségjavító beruházásokat is folyta-
tunk mind Fejér, mind pedig Komárom-Esz-
tergom megyében. Iszapmentesítést és homo-
kozást végeztünk nemrégiben Balatonfüre-
den, az Eszterházy és a Kisfaludy Strandokon, 
s emellett számos ipari park kialakításában is 
részt veszünk, mint például a sóstói Alba Ipari 
Zóna, a Városkapu Ipari Park, a Polgárdi és a 
Mányi Ipari Park, vagy említhetnénk a zsábéki 
DAF Ipari Parkot is.
– Folyamatban van Esztergomban a szenny-
víztisztító telep bővítése, Tatabányán a szén-
bányászat során karsztvíz ellátásra létrehozott 
regionális rendszer vízbázisának átalakítása, 
Székesfehérváron az Alba Airport közművesí-
tésének, illetve járulékos terveinek elkészítése, 
Budapesten a XXII. kerületben a Duna-par-
ti városközpont előkészítése, gátépítés, gátter-
vezés. Hamarosan induló projektünk Bicskén 
a Golf és Country Club lakópark és szórakoz-
tató központ vízellátása, illetve a hegyeshalmi 
kaszinóváros hasonló munkáinak elvégzése.

Cseh Teréz

Fehérvári Viziterv Mérnöki Kft. – Székesfehérvár

Negyven év vízügyi tervezési 
tapasztalata egy cégben
Négy évtized – hol látványos, hol a föld színe alatt rejtőző, ám mindenképpen szer-
teágazó – munkája bizonyítja a Fehérvári Viziterv Mérnöki Kft. szakembereinek 
hozzáértését, rátermettségét, minőség iránti elkötelezettségét. Ma már egyedülál-
lónak mondható az a vízügyi tervezői tapasztalat, amely az elmúlt évtizedek alatt 
a cégnél összegyűlt. Olyan specifikus feladatokat is képesek magas szinten ellátni, 
amelyek elvégzéséhez legtöbb versenytársuknak még szakemberük sincs, nemhogy 
tapasztalatuk. Az egykori VIZITERV Székesfehérvári Kirendeltségének jogutódja-
ként a cég képes volt a múlt értékeit megragadni, és a stabil alapokra építkezni. Fo-
lyamatos munkájuk, sikereik minderre a legjobb bizonyíték.
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Legfőbb célkitűzése, hogy technológi-
ai ajánlásain keresztül megoldást kínál-
jon számos, a mindennapi gyakorlatban 
előforduló problémára, úgymint: a hely-
telen talajművelés miatt leromlott talaj-
szerkezet-talajállapot hibák, csökkenő 
szervesanyagtartalom a talajban, renyhe 
talajélet, a talaj nedvességtartalmának 
elvesztése, valamint a talajművelés és ve-
tés magas idő- és energiaigénye.

A Väderstad egyedi kialakítású talajmű-
velő- és vetőgépei, a rajtuk alkalmazott 
szabadalmak egész sorának köszönhe-
tően a mezőgazdasági gépipar élvona-
lát képviselik. Garantált, svéd minőség, 
igen hosszú élettartam, kimagasló te-
rületteljesítmény és precizitás gépeinek 
legfontosabb ismérvei.
A Väderstad nem világcég, alig több 

mint 600 dolgozója van, magyarorszá-
gi vállalata is mindössze tizennégy fő-
vel működik, mégis Európa egyik leg-
dinamikusabban fejlődő mezőgazdasá-
gi gépgyártója. Ez a tény mindenképpen 
magyarázata annak, hogy egy viszony-
lag szűk termékskála ellenére egy ma is 
független vállalatról van szó. A minősé-
gi termelés hátterében a fejlesztő mér-
nökök népes csapata (minden 10 dolgo-
zóra 1 mérnök jut) és a gyártásban még 
ma is jelentős szerepet kapó kézimunka 
erő áll. 
A Väderstad specialista a gabonaágazat 
termesztéstechnológiájának gépesítésé-
ben. 

Az általa használt sajátos művelőeszköz 
kiképzés, gépépítés, gépkapcsolás lehe-
tővé teszi, hogy a talajokat kevesebb me-

netszámban műveljük, ezáltal csökkent-
ve a talajművelés és a vetés energiaigé-
nyét. Gépeik kiválóan adaptálhatók a 
legkülönfélébb talajművelési és veté-
si irányzatokhoz, a szántásra épülő ha-
gyományos, valamint a minimum mű-
velés különböző válfajain keresztül egé-
szen a direktvetésig megfelelő alter-
natívát ajánlanak. Minden munkagép-
ének alapeleme a bolygatott felszín zá-
rása, így technológiája nedvességmegőr-
ző. Azt vallja, hogy a gabonaágazat hek-
táronkénti nyereségének biztos forrása 
a művelési költségek csökkentése. Tech-
nológiája közép-, hosszútávú alkalmazá-
sával a talajokban minőségi javulás kö-
vetkezhet be, hiszen a kevésbé bolygatott 
talajokban csökken a szervesanyag- és a 
nedvességveszteség.

Számos levédett találmány, „felhaszná-
lóbarát” megoldás teszi egyedivé és igen 
kedveltté termékeiket. Az országban ki-
váló referenciahálózattal rendelkezik, 
hiszen mára több mint 2100 Väderstad 
gyártmányú munkagép dolgozik a ma-
gyar földeken.

Felhasználóbarát, élvonalbeli 
megoldások a Väderstadtól
A svéd Väderstad-Verken AB talajművelő- és vetőgépek gyártására specializáló-
dott, családi tulajdonban lévő vállalkozás. Jelenleg 10 leányvállalata van Európa 
országaiban, amelyek közül a magyar 1998-ban jött létre, és amely Kápolnásnyék 
központtal, kereskedői hálózat nélkül, közvetlen a termelők felé értékesíti terméke-
it, szolgáltatásait.

Väderstad Kft.
2475 Kápolnásnyék, Összekötő út 1. Tel.: 22/709-000

www.vaderstad.com
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A Vincotech Hungária Kft. 1996-ban kezd-
te meg működését Bicskén, a VIV korábbi 
telephelyén. A cégcsoportnál világszerte kö-
rülbelül ötszázan dolgozunk azért, hogy ki-
emelkedő elméleti és gyakorlati felkészült-
séggel, széles technológiai portfólióval és 
magas műszaki színvonalú gépparkkal elekt-
ronikai alkatrészeket, illetve alrendszereket 
gyártsunk, forgalmazzunk, s hogy felhasz-
nálóink számára folyamatos műszaki támo-
gatást nyújtsunk. Bicskén jelenleg közel 300 
embernek adunk munkát. Kollégáink több-
sége Bicskéről és vonzáskörzetéből, valamint 
Tatabányáról és Budapestről jár dolgozni. 
Vevőink és beszállítóink kívánságai, javas-
latai, új fejlesztésű alkatrészei alapján folya-
matosan fejlesztjük termékcsaládjainkat, bő-
vítjük termékkínálatunkat, hogy vevőink fo-
lyamatosan versenytársaik előtt járhassanak 
egy lépéssel. Bicskén közel 30 fejlesztő mér-
nök dolgozik, hogy versenyképes termékek-
kel tudjunk megjelenni a piacainkon. Főbb 
termékeink fontos szerepet játszanak a vil-
lanymotorok hatékony szabályozásában, a 
napenergia hasznosításában és a navigációs 
rendszerek miniatürizálásában. 

Vevőink bizalmának, sikerének és elégedett-
ségének köszönhetően, a gazdasági válság 
általános negatív hatásainak ellenére, vál-
tozatlanul a piacvezető szolgáltatók között 
tarthatjuk számon magunkat. 
Innovatív teljesítmény-modulokat kínáluk 
vevőinknek, akik számos ipari, autóipa-
ri alkalmazásban használják automatizá-
lás, mozgás/motor-vezérlés, feszültség/áram 
kondícionálás, nap/szél energia hasznosítás 
területén.
A pontos helymeghatározás igénye szerves 
részévé vált a mindennapi életünknek. A 
már megszokott autós GPS helymeghatáro-
zó, navigációs és biztonsági rendszereken túl 
a GPS áramkörök is mindennapi használa-
ti tárgyakká váltak, mint például PDA-kban, 
mobil telefonokban és fényképezőgépekben. 
Ezekhez hasonlóan, autóipari, ipari alkal-
mazásokat, mérési adatgyűjtő rendszereket 
– esetenként mobil/vezeték nélküli adatto-
vábbítási igényekkel is – vevőinkkel közösen 
megálmodtunk és kifejlesztettünk, így évek 
óta folyamatosan piacvezető termékeinkkel 
vevőink sikere biztosított.
Ügyfeleinknek lehetőségük van az általuk 

vagy a velünk közösen fejlesztett elektronikai 
termékek prototípus (pár száz termék), vala-
mint széria (pár ezer, százezer termék) gyár-
tatásához a bicskei telephelyünkön, amihez 
logisztikai, mérnöki és gyártási szolgáltatá-
sokat is biztosítunk. Szilícium-chipek, felü-
let- és furatszerelhető alkatrészek, valamint 
a kerámiahordozó alapú vastagréteg áram-
köri hordozók előállításának, szereléstech-
nológiájának minden eleme, a piacon megta-
lálható teljes alkatrész-skálára, vevőink ren-
delkezésére áll. 

Cégünk nagy hangsúlyt fektet a környezettu-
datos gondolkodásra. A keletkező hulladék 
jelentős részét újrahasznosításra küldjük, 
ezáltal is csökkentve a környezet terhelé-
sét. A termékfejlesztés során is nagyon fon-
tos szempont, hogy az általunk tervezett al-
katrészek maximálisan szolgálják a hatékony 
energiafelhasználást. Az elmúlt 3 évben egy-
re jelentősebb szerepet játszik a termékská-
lánkban a napenergia hasznosításához szük-
séges alkatrészek fejlesztése és gyártása

Vincotech a mindennapok szolgálatában
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– Mikor indult a vállalkozásuk? Milyen referen-
cia munkáik vannak?
– 1983-ban kisiparosként kezdtem, majd a 
rendszerváltás után egyéni vállalkozó let-
tem. A villamos tevékenység folytatása mel-
lett 1997-től jegyzik a LÁSZLÓVILL Kft.-t, 
amely 2000-től 10000m2-en épített új mű-
hellyel, irodával és raktárépülettel bővült. 
1988-tól foglalkoztattam alkalmazottakat, 
akik általában saját tanulóként, nálam neve-
lődtek ki. Lakossági szolgáltatásokkal kezd-
tünk, a jól elvégzett munka volt a reklámunk, 
így szájról-szájra terjedt a jó hírünk. Rö-
vid idő alatt nyitottunk a szállodák, ipari és 
kommunális létesítmények villamos hálóza-
tának tervezése és kivitelezése felé, szalonok 
igényes világítástechnikai kialakításával, éj-
szakai világítások megvalósításával és villa-
mos vezérlések készítésével, kapacitásunk 
maximumán működtünk. A piaci verseny, a 
korszerű igények folyamatos szakmai fejlő-
désre és folyamatos minőségi munkavégzés-
re sarkalltak bennünket. Egy egész korsza-
kot ölelt fel az IBM-nél végzett munkánk, és 
2001-től a Suzuki Rt.-nél az új beruházások 
nagy részét mi végezzük. Legszebb referen-
ciáink közé tartoznak a METALL-GLAS 
Kft., a MENTAVILL Áruház, a Fejér Me-
gyei Szent György Kórház erős- és gyenge-
áramú villanyszerelési munkái, a Seregélyesi 

úti közvilágítás szerelése, a Szemünk fénye 
program keretében óvodák, iskolák villamos 
hálózatának lecserélése, és a HIMMER-ház 
villanyszerelése is.

– Úgy tudom Önnek nagy szerelme a tanítás?
– Igen, 1976 óta folyamatosan tanítottam 
a székesfehérvári Árpád Szakképző Isko-
lában, ma a felnőttoktatásban veszek részt 
vizsgáztatóként, szaktanácsadóként. A 
villamosipari képzésben oktattam, mint mű-
szaki tanár. 1983-ban az iskola 100 éves év-
fordulóján kaptam Árpád Emlékérmet, 17 
évvel később a lányom, Mónika is megkapta 
a díjat, és az iskola kiváló tanulója lett. 

– A 2008-as év nagy változásokat hozott az éle-
tükben?
– Októberben ünnepeltük a cég 25 éves év-
fordulóját több mint 100 vendéggel, üzle-
ti partnerek, barátok részvételével. Itt je-
lentettem be, hogy a cég vezetését átadom 
a fiamnak, László Zoltánnak, aki 2002-
től villamosmérnökként már részt vett a 
LÁSZLÓVILL munkáiban.
– Zoltán a cégnél szerezte meg a gyakorlati 
tapasztalatokat, elmondhatom, a legjobb ta-
nítványom volt, és mit hoz az idő, ma már ő is 
tanít. A gyermekemnek saját szakmai tervei 
is vannak, én a háttérből, tanácsadóként se-

gítem majd őt, hogy megvalósíthassa ezeket. 
Az év utolsó hónapjában megkaptam az Év 
Székesfehérvári Vállalkozója címet, kiemel-
kedő vállalkozói tevékenységemért. Ez volt a 
legszebb ajándékom.

– A munka mellett maradt-e ideje hobbira, pi-
henésre?
– A hobbi számomra a sport és tánc volt, igye-
keztem támogatni minden ezekkel kapcsola-
tos kezdeményezést. 1988-tól 4-5 éven át se-
gítettem a Magyar Birkózó Szövetség spor-
tolóit. Megalapítottuk a Delfin Lászlóvill 
Úszóklubot, ahol óvodás kortól felnőtt korig 
edzhettek, 400-600 úszópalántát neveltünk 
ki. Székesfehérváron háromszor rendeztük 
meg a Magyar Úszó Bajnokságot, az athé-
ni olimpiára 5 magyar olimpikont adtunk. 
A Laguna SE Versenytánc Klub támogatá-
sa során sok-sok ügyes táncos nőtt fel a sze-
münk láttára. Szeretem a festményeket, azok 
közül is legjobban a tájképeket.

– Hogyan sikerülhetett mindez így, ennyire? Va-
laki kellett, aki….?
– Igen, kellett valaki. Éva, a feleségem biz-
tos háttérként végig itt állt mögöttem, részt 
vett a cég gazdasági feladatainak elvégzésé-
ben, nevelte a gyermekeinket és óvta a csa-
ládi életünket. Ha nem lett volna mellettem, 
nagy valószínűséggel nem érhettem volna el 
ilyen eredményeket a munkámban. Mindent 
neki köszönhetek, és éppen ezért döntöttem 
a visszavonulás mellett, szeretnék vele együtt 
örülni gyönyörű kislány unokánknak, Vivi-
ennek, és a nyolc hónapos „kisvillanyszere-
lő”, Dani unokánknak. Mi már megtettük, 
ami tőlünk tellett, most jöjjenek a fiatalok.    

B. Csejtei Anikó

Egy alkotó család – 
LÁSZLÓVILL Kft., Székesfehérvár
„A leghatalmasabb alkotásokat olyan emberek vitték véghez, akik megőrizték ké-
pességüket nagy álmok szövögetésére.”
Walter Bowe soraival köszöntötték barátai László Istvánt a LÁSZLÓVILL Kft. 
tulajdonosát, a cég megalakulásának 25. évfordulóján. Ezek a sorok előrevetítik, 
hogy a család, a kiváló referenciákkal rendelkező vállalkozás egy merész ember ál-
mának, na és persze rengeteg munkájának eredménye.
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– Kéjes érzés, hogy két évvel ezelőtt, amikor 
az agárdi fürdő üzemeltetését vette át, az el-
sők között írhattuk meg terveit. Ahhoz nyil-
ván Ön kellett, hogy a kimondottak meg is va-
lósuljanak. Szédítő tempóban veszi át fürdők 
üzemeltetését, de meddig lehet büntetlenül el-
menni?

– Mindaddig, amíg jó csapatot lehet alá-
tenni. Addig lehet újabb és újabb csapato-
kat felépíteni, amíg képesek vagyunk a mi-
nőséget az elvárt színvonalon tartani. Nem 
könnyű megtalálni a megfelelő embereket 
– nagyon sokan csak ahhoz értenek, hogy 
magukat és a csillagászati elvárásaikat el-

adják, de a szakmához semmi közük. 
– A kulcs tehát, hogy a magas minőségi el-
várásokat, a jómagam által meghatározott 
minőségi szintet közössé tegyük, s ez le-
gyen minden döntés alapja. A stratégia ez. 
Nem tudom, hogy mennyi fürdő üzemel-
tetését veszem át, nem a szám a lényeg. A 
cél, hogy jó minőségű, önálló koncepció-
val rendelkező fürdőket gazdaságosan üze-
meltessünk, amelyek képesek önerőből fej-
leszteni a szolgáltatásaikat s a színvona-
lat, és képesek turisztikai vonzerőt kép-
viselni, így egy térség fejlődését előmoz-
dítani. Addig és csak addig növekedhet a  

Spa Hungary Holding Zrt. –  
fürdővilág felsőfokon
Minden Győrrel kezdődött. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdő volt az első, majd jött Tata-
bánya, Gyula, Gyomaendrőd és Makó. Hamarosan felépül a székesfehérvári műemlék für-
dő, jól állnak a szlovák tervek, s jelenleg tíz önkormányzattal folyik tárgyalás a helyi intéz-
mény üzemeltetéséről. A végső célról Kovacsics Imrével, a Spa Hungary Holding Zrt. vezér-
igazgatójával beszélgettem.
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Spa Hungary Holding Zrt. által koordinált 
fürdők száma, amíg ezt a célt képesek va-
gyunk elérni. 

– Két éve a győri Rába Quelle tulajdonosa 
volt, ekkor vette át az Agárdi Gyógy- és Ter-
málfürdő üzemeltetését. Azóta hat újabb für-
dő működéséért felel. Mi a robbanásszerű nö-
vekedés oka?
– Az önkormányzatok rájöttek, hogy nincs 
kidobni való pénzük. Az általános tapasz-
talat az, hogy a városvezetésnek nincs ka-
pacitása fürdő üzemeltetésére, és hajlamo-
sak a fürdő szolgáltatásait a helyi lakosok-
nak, vagyis a választóknak túl olcsón kínál-
ni. Ettől aztán mindenki azt hiszi, hogy a 
fürdőhasználat alanyi jogon jár, a fürdők 
pedig veszteségesen működnek, nyelik a 
pénzt. Ezt végre el kéne felejtenünk, a für-
dő nem szociális intézmény, hanem gazda-
sági társaság. Fontos, hogy a közönség és 
az üzemeltető számára is még éppen elfo-
gadható ár-érték arányt találjuk meg, és 
jól kitalált koncepcióra épüljenek a fürdő 
szolgáltatásai, amely így nem csak egy vá-
ros, hanem egy egész térség fejlődését je-
lentheti. A bevált koncepciót aztán az ön-

kormányzatok akár más területre is átül-
tethetnek. 
– Minőségi szemléletváltást akarok elérni 
a magyar fürdőüzemeltetésben, mert csak 
így biztosítható a nyereséges üzemeltetés 
és az önálló fejlődés.

– Minden átvett fürdő veszteségesen műkö-
dött?
– Természetesen nem, Gyula nyereséges 
volt, itt a város vezetése szemléletváltást 
tervezett, amelyet új üzemeltető megbízá-
sával értek el. Székesfehérvár most épül, 
és Tatabányán is teljesen új fürdő nyílt. Ez 
az első intézmény, amely nem rendelkezik 
gyógy- vagy termálvízzel. Egyelőre hozzuk 
a tervezett számokat, bár a szeptember a 
strandszezon végével érdekesnek ígérke-
zik. A nyitva tartással megpróbálunk al-
kalmazkodni a felhasználás módjához és 
az igényekhez. A vendégek számától füg-
gően a hétköznapokon inkább később nyi-
tunk, de késő estig várjuk a vendégeket, 
hogy munka után is legyen értelme eljönni. 
– Veszteségesen működött viszont 
Gyomaendrőd és Makó, itt az átvétel óta 
nem kellett önkormányzati támogatás, s 

Makón 2,3 milliárdból új wellness részt 
építünk. Gyulán mindez 2,5 milliárdból 
valósul meg, míg Agárdon 2-300 milliós 
beruházással új, családi élménymedencét 
adunk át. 

– Két évvel ezelőtt arról beszélt, hogy pontosan 
tudja, meddig marad a fürdőbizniszben, az-
tán kis ház Toscanában, szőlő meg olajfa. Kö-
zelebb érzi magát Toscanához?
– A kisebbik lányom 18. születésnapja az 
időpont, ekkor költözünk Toscanába. Már 
keressük a megfelelő házat, amelyet a ba-
rátainkkal, saját kezűleg szeretnénk felújí-
tani. De addig új célt tűztem ki magam elé: 
szeretnék részt venni az olimpián. 

- Az olimpián…
- Igen, ha a golfot olimpiai sportággá nyil-
vánítják, akkor van esélyem rá. Még az 
életben nem golfoztam, de ez a sport az, 
amit nem kell gyermekként elkezdeni ah-
hoz, hogy eredményes lehessen az ember. 
Tehát ha a golf olimpiai sportág lesz, min-
dent meg fogok tenni azért, hogy 2016-ban 
versenyzőként részt vegyek az olimpián. 

Vitkóczi

A meghatott egykori kiváló sportoló köszöntésén Kovacsics Imre ügy-
vezető igazgató elmondta, hogy a nyári szezont 15 millió forintos ered-
ménnyel zárta a fürdő, a téli hónapokban pedig különféle akciókkal 
szeretnék megőrizni a látogatók egy részét. Kiemelte, hogy ez a láto-
gatószám meghaladja a tervezettet, és országos szinten is jelentős. Rá-
adásul sem az úszásoktatás, sem pedig a különböző vizes edzésekre já-
rók létszáma nincs benne ebben az eredményben.
Schmidt Csaba alpolgármester hozzátette, év végéig az önkormányzat 
minden tatabányai számára biztosítja a kedvezményes belépőt, később 
pedig olyan támogatási rendszert dolgoznak ki, amely a nemrég felújí-
tott tatabányai színház látogatására is igénybe vehető. Kiemelte, hogy 
a város idegenforgalmának alappillére lehet a fürdő, amely máshonnan 
is vonzhatja a vendégeket.
Zsidek Ferenc önkormányzati képviselő, aki egyben a Vízmű SE elnö-

ke is kiemelte, hogy a szakosztályok létszáma a strand nyitva tartása 
óta százról háromszázhúszra nőtt, köszönhetően a fürdő vonzerejének.
A rövid köszöntők után az ünnepelt ajándékcsomagot és vacsorameg-
hívást vehetett át, majd a meglepetésszerű protokoll után – két órás ké-
séssel – végre sort keríthetett arra, amiért jött, sokakkal együtt úszkál-
hatott a Gyémánt fürdő pompás medencéiben.

vk.

Százezredik látogató a tatabányai 
Gyémánt fürdőben 
Magyar Anna úgy indult el munkahelyéről szeptember nyolcadi-
kán a tatabányai Gyémánt fürdőbe, hogy szokásos módon leúsz-
sza a heti penzumot. Nagy volt a meglepetése, amikor a bejáratnál 
csinos hostess lányok és újságírók csoportja várta. Ő lett ugyanis a 
megnyitás után három hónappal a megújult fürdő százezredik lá-
togatója.
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A segélyprogram feladata volt elősegíteni a 
térség országainak a piacgazdaságra történő 
áttérését. Ez a lépés alapokat biztosított, me-
lyekből az egyes kormányok finanszírozhat-
ták a saját maguk vezényelte átalakításokat.
A Magyar Köztársaság kormánya felismer-
ve, hogy a gazdaság fellendítésében megha-
tározó szerepet töltenek be a kis- és közép-
vállalkozások, vállalkozásfejlesztési progra-
mot dolgozott ki. Ennek fontos elemeként 
kezdeményezte a vállalkozások ösztönzését- 
támogatását célzó alapítvány létrehozását. E 
kezdeményezéshez csatlakoztak különböző 
pénzintézetek, érdekképviseleti szervek, és a 
16 alapító 1990. március 27-én 4,24 milliárd Ft  
induló vagyonnal létre hozta a Magyar Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítványt (MVA).
Mivel a Magyarországon induló PHARE 
program és az MVA célkitűzései megegyez-
tek, a Phare 1990-es költségvetéséből a kis- 
és középvállalkozások fejlesztésére szánt 21 
millió ECU-s segélyprogramot az MVA ke-
zelésére bízták. A Phare elvárásai között sze-
repelt egy Helyi Vállalkozói Központ (HVK) 
hálózat létrehozása, ahol szakmai tanács-
adás és üzleti szolgáltatás formájában segítik 
az előzőekben említett célcsoportot. Ezért 
1991-től az MVA fő tevékenysége a Helyi 
Vállalkozói Központok (megyei és fővárosi 
vállalkozásfejlesztési alapítványok ®) orszá-
gos hálózatának megvalósítására irányult.
1991-ben először hat kísérleti HVK jött lét-
re – alapítványi formában – , majd a hálózat 
kiterjeszkedett az ország teljes területére.
Az Székesfehérvári Regionális Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány működésének kezdeti 
időszakában – a létrehozásakor kitűzött cé-
loknak megfelelően – elsősorban Phare ma-
gyarországi vállalkozásfejlesztési program-
jainak Fejér megyei lebonyolítását végezte. 
Az ekkor elindított tevékenységek egy része 
hagyományteremtőnek bizonyult. Például az 
RVA elsőként szervezte meg a székesfehér-
vári autó vásárt, az alapítvány indította el a 

vállalkozói bálokat, illetve a Székesfehérvári 
Vállalkozói Napok néven több éven keresztül 
megrendezett vásárt. A Phare program kifu-
tásával párhuzamosan fokozatosan változott 
az alapítvány tevékenysége is. Jelentős sike-
reket tudhat magának az alapítvány többek 
között a vállalkozói képzések és a különböző 
fejlesztési tanulmányok készítése területén 
is. Ez utóbbiaknak a hatása jelentősen túl-
nyúlik még a régió területén is. Az RVA be-
fektetés ösztönzési tevékenységének köszön-
hetően jött létre Székesfehérváron a Trade 
Center irodaház, az Alba Ipari Zóna, illetve 
a közigazgatásilag  Iszkaszentgyörgyhöz tar-
tozó Városkapu Ipari park.
A széles tevékenységi skálából kiemelkedik 
azonban a mikrofinanszírozási tevékenység, 
mely máig a legsikeresebb programja az ala-
pítványnak. A Phare Mikrohitel Program 
(ma Országos Mikrohitel Program) Fejér 
megyei lebonyolítását 1992-ben kezdte meg 
az alapítvány, az MVA forrásközvetítő és ko-
ordináló tevékenysége mellett. 
Az azóta eltelt időszakban az alapítvány a 
magyarországi mikrofinanszírozási tevé-
kenység fejlesztésének motorja lett. 
A jelentős innovációt megvalósító fejleszté-
seknek köszönhetően ez év júniusában, Mi-
lánóban – jelentős nemzetközi elismerésben 
is részesítették az alapítvány. 
Az Európai Mikrofinanszírozási Hálózat 
(European Microfinance Network – EMN) 
és a Giordano Dell’Amore Foundation 
„Mikrofinanszírozás – legjobb gyakorlatok” 
„Innováció és fennterthatóság” Európa Díj 
2009  pályázatán Európa öt legjobb, jelentős 
innovációt megvalósító mikrofinanszírozó 
szervezetének egyikeként - vehették át az ala-
pítvány képviselői az RVA számára „a leg-
jobb mikrofinanszírozási gyakorlat előmoz-
dításában, valamint a mikrofinanszírozásban 
résztvevő ügyfelek gazdasági és társadalmi 
fejlődését szolgáló innovatív és értékes ele-
mek bevezetésében való közreműködése el-

ismeréséül” kiállított elismerő oklevelet. 
Az RVA indított be elsőként az Orszá-
gos Mikrohitel Program mellett alternatív, 
helyi közösségi célokat megvalósító helyi 
mikrohitel programokat. Informatikai part-
nerével – a Monitor Kft.-vel - közösen kiala-
kított Internet alapú szolgáltató rendszere 
– a Vállalkozásfejlesztési Portál – egyedülál-
ló elektronikus szolgáltatásokat nyújt mind 
a vállalkozóknak, mind pedig a vállalkozni 
szándékozóknak. 
A rendszer segítségével benyújtható – többek 
között - elektronikus mikrohitel igénylés, el-
végezhető az egyszerűsített éves beszámoló 
adatainak a szöveges elemzése, illetve ingye-
nes cég adatbázis és weblap készítési lehető-
ség is bővíti a felhasználók lehetőségeit.  A 
rendszer segítségével már több mint tíz ma-
gyarországi mikrofinanszírozó szervezet tel-
jesíti hitel adminisztrációs és központi adat-

közlési kötelezettségeit.
A változó körülményekhez igazodva az ala-
pítvány több szervezeti változáson is ke-
resztülment. Jelenleg a központi hitelezé-
si és adminisztratív feladatok elvégzésére 
optimalizát belső alkalmazotti létszám mel-
lett kiterjedt szakértői hálózata révén képes 
az alapítvány ellátni szerteágazó vállalkozás-
fejlesztési tevékenységét. 
Többek között ennek a - számos partner szer-
vezettel és szakértővel történő - együttműkö-
désnek köszönhetően, az idén már több isko-
lában - a gazdasági képzésben – oktatni fog-
ják az RVA – és informatikai partnere a Mo-
nitor Kft. – által kialakított szolgáltató rend-
szer egyes elemeinek használatát is. A gya-
korlatias megközelítésű képzési rendszerhez 
történő csatlakozásról a www.vállalkozástan.
hu portálon fognak hamarosan tájékoztatást 
nyújtani az együttműködő szervezetek.

www.rva.hu

18 éves a Székesfehérvári Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (RVA)
Az 1980-as évek vége alapvető változások korának kezdetét jelentette Közép- és Kelet-Euró-
pában. Egy olyan folyamat robbant ki, amely hihetetlen gyorsasággal vezetett a szocialista 
világrend felbomlásához, a központi tervgazdaságok széteséséhez, a piacgazdaság kialaku-
lásához. Az Európai Közösség azonnal felismerte a folyamatban rejlő lehetőségeket, az át-
alakulás fontosságát, és 1989 őszén létrehozta a PHARE (Poland and Hungary Assistance 
for Reconstructing the Economy – azaz Segítség Lengyelország és Magyarország gazdasági 
újjáépítéséhez) elnevezésű programot, amely a Nyugat- Európai tapasztalatok, a know-how 
átadásával és jelentős anyagi támogatással olyan katalizátora lett a magyar gazdaság szer-
kezeti átalakulásának, amely nélkül nem mehetett volna végbe a 90-es években a magyaror-
szági gazdasági rendszerváltás.

Szekfű Tibor az RVA ügyvezető igazgatójaSzekfű Tibor az RVA ügyvezető igazgatója
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- Honnan indultak?  
- A férjemmel a Videoton mérnökei voltunk, aho-
va nagyon sok élmény és szakmaiság fűz. A kato-
nai termékeket gyártó rádiógyárban dolgoztunk, 
ahol kiemelt minőségi és dokumentációs köve-
telményekhez szoktunk, amely később meghatá-
rozta a Macher Kft. fejlődését is. Biztosnak hitt 
munkahelyünk 1991-ben megszűnt. Két kisgyer-
mekkel, kölcsönből épített házban kényszerhely-
zetbe kerültünk. Nagy volt a munkanélküliség, s a 
multi cégek nem elsősorban a kisgyermekes anyá-
kat foglalkoztatták. 
Így magunknak teremtettünk munkahelyet, és 
három fővel indítottuk el kényszervállalkozásun-
kat azzal, hogy az első asztalokat összehegesztet-
tük. Megbízást és az alapítói tőkét a férjem há-
ború után Németországba telepített unokabátya 
hozta, aki hitt bennünk, a tudásunkban, energi-
ánkban.
Bérmunkát végeztünk német megrendelőnek, és 
amikor már húszan voltunk, nagy vállalkozásnak 
éreztük magunkat. Akkor azt hittem, hogy ezt a 
méretet meg tudjuk tartani, de mára tudom, hogy 
ha nem fejlődünk, lemaradunk.
– Visszagondolva rémisztő volt beosztott mér-
nökből vezetői tapasztalatok nélkül elindítani egy 
vállalkozást, és húsz főt foglalkoztatni, miközben 
a vevői igények folyamatosan nőttek, s vele a Ma-
cher Kft is. 1992-ben átköltöztünk a székesfehér-
vári inkubátorházba, akiknek hálás vagyok, hi-
szen rugalmasak és tényleg segítik az induló vál-
lalkozásokat. Ekkor egy megrendelésünk múlott 
azon, hogy tudunk-e elég gyorsan területet bőví-
teni, ők pedig lehetővé tették, hogy péntekről hét-
főre költözhessünk. 1994-ben önerőből zöld me-
zős beruházásként építettük fel a mai területen 
egy 800 m2-es épületet, amely 1996-ban 450 m2-
es raktárral bővült. Az első tíz évben az eredmé-
nyeinket visszaforgattuk és a növekedést finanszí-
roztuk belőle. 2000-ig két, amerikai piacra szállí-
tó német vevőt szolgáltunk ki, akik elégedettsé-
ge folyamatos megbízást jelentett, de nagyon egy 
lábon álltunk – mind a megbízói kör, mind a fel-
használási terület vonatkozásában.

- Mikor érkezett el a következő fordulópont a Macher 
Kft-nél?
- 2001-ben az egyik vevőnk az amerikai esemé-
nyek miatt teljesen kiesett, a másik vevőnk pedig 
olyan nagyarányú fejlesztésbe kezdett, amely mi-

att a mi termékünk elveszítette a versenyképes-
ségét. Ekkor – bár az országban minden jól mű-
ködött – a Macher Kft. válságba került, s el kel-
lett döntenünk, hogyan tovább. Újra kellett épí-
tenünk magunkat, a piaci részvételünket. Tuda-
tosan diverzifikáltuk a piacot, egyfelől a termé-
keink felhasználási területén – nagyobb sorozatú 
gyártási technológiáról áttértünk a speciális orvo-
si elektronikai, nyomdaipari és ipari elektronikai 
piacra – és földrajzi területen is; nagy hangsúlyt 
helyeztünk a magyar beszállítói kapcsolatokra és 
a német partnerek mellett francia, svájci partne-
rek felkutatására. 
Ma már korszerű technológiával, új szervezeti fel-
építéssel gyártunk magas minőséggel 800-1000 
féle terméket a 20-tól 2000 darabos sorozatig.

- 2008. szeptemberében már a megerősödött Macher 
Kft-t talált a gazdasági válság. Tudták kamatoztatni 
a válságkezelésben szerzett tapasztalataikat?
- Már az első jeleknél megtettük azokat a lépé-
seket, amelyekről tudtuk, hogy 2001-ben segítet-
tek minket. Akkor megtanultuk, hogy a legrosz-
szabb, amit tehetünk, ha hezitálunk. 2008. októ-
berében volt válságtervünk, hiszen fontos, hogy 
ez ne a káosz, a kényszer hatására szülessen meg, 
hanem még a válság előtt, amikor a vezető tiszta 
fejjel átlátja a szükséges lépéseket és azok követ-
kezményeit. 

- Milyen gondolatok alapján állították össze a vál-
ságtervet?

- Az alapértékek segítettek ebben. Amikor 1991-
ben elindultunk a családi házból, nem voltak gé-
peink, nem volt alapanyagunk, nem volt know-
how-nk. Egyetlen értékünk az ember volt. Először 
megtanultuk a know-how-t a németektől, majd fo-
lyamatosan áttértünk az alapanyag vásárlásra, a 
gépek megvásárlására, majd a fejlesztésre. Ezt vé-
giggondolva a Macher Kft. alapértéke, a legna-
gyobb tőkéje az ember és a tudása, hiszen több 
száz féle terméket gyártunk, amelyhez a gépeket 
bárki megvásárolhatná akár holnap.
A válságtervünk tehát arra épül, hogy fejlesszük a 
szervezetet és képezzük az embereket, így növel-
jük a szervezeti tudásunkat. A piacdiverzifikálás 
ellenére voltak nagyon nehéz hónapok az elmúlt 
időszakban a válság kezdete óta, ezt az időt fordí-
tottuk a legintenzívebben a képzésre, fejlesztésre.

- Hogyan tovább?
- Még nem tudni, hogy a válság elérte-e a mély-
pontját, és innentől emelkedés lesz, vagy egy „W” 
válság alakul ki. Jelenleg a német felvevőpiac tel-
jesítménye nőtt, így a megrendeléseink is nagyobb 
volumenűek. Számomra fontos értékmérő, hogy 
megrendelőt nem veszítettünk és a fejlesztések-
kel is szépen haladunk a 2007-2013-ra kidolgo-
zott stratégiai terv  megvalósításáért.
Közel tíz éve használjuk az EFQM modellt, amely 
alapján 2000-ben Nemzeti Minőségi Díjat kap-
tunk. Az önértékelést folytattuk és elsőként a díj 
kiírása óta másodszor is megpályáztunk a Nem-
zeti Minőségi Díjat, s emellett megméretjük ma-
gunkat az Európai Kiválóság - Elismerés a Kivá-
lóságért díjon. Eredményt majd az ősz folyamán 
hirdetnek. Mi már azzal sokat nyertünk, hogy ösz-
szeállítottuk a pályázati anyagokat, hiszen a cég 
számára fejlődést, a csapatszellemben erősödést 
hoz, és összehasonlítást kapunk a többi pályázó-
ról valamint önmagunkról is egy professzionális 
értékelő csapattól. A díj elnyerése lenne a hab a 
tortán.

Vitkóczi

Válságkezelésben profi – Macher Kft.
A székesfehérvári Macher Kft. akkor igazolta, hogy a válság mindenkor megúju-
lást, fejlődést hoz magával, amikor még kerek szemekkel néztünk volna mindanny-
ian arra, aki vezetői, kommunikációs, meg csapatépítő tréningekről és projektben 
gondolkodásról beszél nekünk. A Macher Kft-t egyfajta válság hozta létre, egy fejlődő 
gazdasági környezetben a saját válsága erősítette meg és készítette fel az aktuális, 
mindenkit érintő válságra. Macher Endréné ügyvezető igazgató megosztotta velünk 
tapasztalatait.

A MACHER Gépészeti és Elektronikai Kft. 1991-ben alakult német-magyar vegyes 
vállalat. A vállalkozás fő tevékenységei: kábelkonfekcionálás, elektromechanikai szere-
lés, elektronikai fejlesztés. A termékek fő felhasználási területei fontossági sorrendben: 
csúcsminőségű precíziós berendezések, orvosdiagnosztika, biztonságtechnika, nyom-
daipar, kapcsolószekrények, ipari érzékelők, autóipar.

Kiemelt szakmai és társadalmi elismertségek: 
1995 :  „ Székesfehérvárért”  érdemérem
1998 :     Székesfehérvár Tiszteletbeli polgára  
2000 :     Nemzeti Minőségi Díj
2001 :     Év mecénása Díj
2004 :  „ Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete „ cím
2008 : „ Legjobb Munkahely Felmérés “ Iparági győztes” 

www.macher.hu
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A malom ipar élvonalában
A székesfehérvári központú Cerbona Zrt. 
már 47 éve a térség egyik meghatározó vál-
lalata. A fehérvári üzem mellett Enyingen, 
Sárbogárdon, Dombóváron, Szekszárdon 
és Kápolnásnyéken is rendelkezik telep-
helyekkel. A je-
lenleg is száz 
százalékban ha-
zai tulajdonban 
lévő élelmiszer-
ipari cég előd-
jét, a Fejér Me-
gyei Gabonaforgalmi és Ma-
lomipari Vállalatot 1962 ja-
nuár elsején alapították. A 
nagymúltú cég akkoriban egy 
búzamalommal és egy takar-
mánykeverővel rendelkezett. A vállalat ge-
rincét képezi napjainkban is a malomipa-
ri üzletág, sőt a – ma már kukoricamalom-

mal is rendelkező – Cerbona Zrt. a hazai öt 
legnagyobb malomipari vállalkozás egyike.

Beindul a tésztagyártás
A vállalat tevékenysége első alkalom-
mal 1982-ben bővült jelentősen, ek-

kor indították be tészta-
gyártó üzemüket. A ter-
mékpalettán azóta a négy 
tojásos, illetve a durum 
és tojás nélküli tészták is 

megtalálhatóak. 
Az Alba Regia 
és a Durillo már-
katermékeik im-
máron több mint 
egy évtizede tar-
toznak a hazai 

fogyasztók által kedvelt tészták közé. A 
Cerbona a saját márkanéven forgalmazott 
tésztái mellett – a hazai tésztapiac egyik 

kiemelkedő szereplőjeként –, az üzletlán-
cok által forgalmazott kereskedelmi már-
kás tészták gyártásában is részt vesz.

Innovatív áttörés – 
extrudáló gyártósor
Az 1988-as év történelmi jelentőségű volt 
az akkor még állami tulajdonban lévő 
vállalat számára. A korszak élelmiszer-

iparában meghatározó innováció volt az 
extrudáló gyártósor elindítása, amely-
lyel elsőként – igazi újdonságnak számí-

A Cerbona Élelmiszeripari és Kereskedelmi Zrt. köszönti 
az 1000 éves évfordulót ünneplő Fejér megyét
A millenium alkalmával visszatekintve Fejér megye történelmére, megállapít-
hatjuk, hogy szerves részét képezik azon vállalatok, amelyek jelentős múltjukból 
fakadóan több generáció számára biztosítottak, illetve biztosítanak ma is munkát 
a régióban.
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tó – gabonapelyhet és snack termékeket 
állítottak elő. A következő esztendőben, 
1989-ben – a máig közkedvelt – Cerbona 
müzliszeletekkel bővült a termékportfo-
lió. A magvakban és gyümölcsben gaz-
dag finomság gyorsan meghódította a ha-
zai fogyasztókat. Népszerűségét jól mu-
tatja, hogy sokan ma is csak egyszerűen 
cerbonának hívják a más gyártótól szár-
mazó hasonló termékeket is.
Később – tovább bővítve a kínálatot – kü-
lönféle müzli termékekkel is megjelentek 
a hazai piacon, amelyek közül a Cerbona 
müzli és illetve a Cerbona szeletek ma is 
nagyon kedveltek a fogyasztók körében. 

A rendszerváltástól 
az uniós csatlakozásig
A Cerbona márkanevet a társaság már 
1988-ban bevezette, de az elnevezés – 
cereáliák, vagyis gabonafélék – a vállalat 
nevébe csak az 1993-as privatizáció után 

került be.
Az ezredforduló óta egyre inkább 
globalizálódó verseny a hazai élel-
miszeriparban is gyorsan éreztetni 
kezdte hatását, és folyamatosan erő-
södő kihívások elé állította az ágazat 
szereplőit. Annak érdekében, hogy 
minél szé-
lesebb fo-
gyasztói igé-
nyeknek le-
gyenek képe-
sek megfelel-
ni, 2002-ben 
tovább bőví-
tették a ter-
mékkínálatot a mártott szeletekkel.
Időről időre újabb és újabb termékekkel 
lepik meg a fogyasztókat. A folyamatos 
fejlesztés, a piaci elvárásokhoz való ma-
ximális alkalmazkodás eredményeként 
2008-ban a Cerbona Night rumos-meg-

gyes müzliszelettel ruk-
koltak elő, míg 2009-
ben a fiatalabb gene-
rációk számára nyújta-
nak izgalmas újdonsá-
got a Cerbona Day ká-
vés müzliszelettel.
Az EU csatlakozás a 

cég számára is új távlatokat nyitott meg. 
2006-ban megalakult romániai leányválla-
latuk, s céljuk, hogy a Cerbona márka Eu-
rópa szerte minél ismertebbé váljon. Je-
lenleg több mint tíz országba exportálják 
termékeiket. 

Elismerések, 
díjak fémjelzik a helyes irányt
A vállalat filozófiájában elsőrendű helyet 
foglal el a magas minőségű, korszerű, az 
egészségtudatos táplálkozásba beilleszthe-
tő termékválaszték kifejlesztése és gyártá-
sa. Ennek érdekében valamennyi termék 
előállítása során magas színvonalú mi-
nőségbiztosítási rendszereket alkalmaz-
nak. Eredményeiket számos díj, köztük a 
Superbrands és a Reader’s Digest Megbíz-
ható Márka is elismeri.

(x)

Müzli, müzliszelet

Annak ellenére, hogy a müzli az elmúlt évtizedekben vált a fittness-wellness életmódot foly-
tatók egyik kedvenc ételévé, már az 1800-as években ismert volt. Származási hely Svájc, ahol 
a helyi parasztok által kedvelt ételnek számított. A müzli dr. Maximilian Oskar Bircher-
Benner (1867-1939) jóvoltából indult el világhódító útjára. A táplálkozástudományi kérdé-
sekkel élénken foglalkozó orvos egy alpesi túrája alkalmával ismerkedett az akkor számára 
új helyi étellel, amely összetevői őrölt gabona (kása), gyümölcs és feldarabolt dió volt és tej 
hozzáadásával fogyasztották. Az orvosnak annyira megtetszett a számára addig ismeretlen 
étel, hogy magánklinikáján alma, olajos magvak és citromlé hozzáadásával diétás ételként 
használta és kezelt vele számos hírességet. Az orvos az újdonságnak a német mus (kása, pép) 
szó felhasználásával, annak becézett változatát a muesli-t (pépecske)  adta. 
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A kezdetek
A hazai pezsgőgyártás kezdete a XIX. szá-
zad első fele. Az első pezsgőgyárat 1825-ben 
a Hubert cég alapította Pozsonyban, majd 
ezt követte az Echs és Társa 1835-ben. Az 
1800-as évek második felében sorra létesül-
tek a kisebb- nagyobb pezsgőpincészetek a 
tatai Esterházy, a pécsi Littke. Pozsony után 
Promontor, mai nevén Budafok lett a magyar 
pezsgő fellegvára. Az 1880-tól 1900-ig terje-
dő időszak alatt hat pezsgőgyár létesült Bu-
dafokon, majd a századforduló után a 40-es 
évekig további négy. Két nagy rivális maradt 
talpon a Törley és a François, melyeknek 
márkái versengtek a hazai piacon, pezsgő-
ik egész Európában elismertek és kedveltek 
voltak, de eljutottak a többi kontinensre is.

Törley József, az alapító
A gyáralapító Törley Jó-
zsef 1858-ban született 
Szabadkán Törley Bá-
lint bácskai gazdálkodó 
harmadik fiaként. A gra-
zi Kereskedelmi Akadé-
mia elvégzése után egy 
híres pezsgőgyárnál, a 
Delbeck cégnél dolgozik 
és tanul. A pezsgőkészí-
tés fortélyait megtanul-
va megalapította eső sa-
ját gyárát a pezsgő ősha-
zájában a franciaorszá-
gi Champagne főváros-
ában, Reimsben. Később 
így nyilatkozott: „Évekkel ezelőtt azon cél-
ból utaztam ki Franciaországba, hogy ott a 
champagne-i bor készítését tanulmányoz-
zam, s tapasztalatomat hazámba, Magyaror-
szágba visszatérve értékesítsem.” Törley Jó-
zsef egyik alapbor beszerzői körútján jutott 
el Budafokra és felismerte a pezsgőgyártás-
ra oly alkalmas adottságokat. A felismerést 

tett követte, és 1882-ben Magyarországra te-
lepíti reimsi gyárát. A „Törley József és Tár-
sa” céget 125 évvel ez előtt, 1882. augusztus 
1-én jegyzik be a budapesti cégbíróságon. A 
termelés francia gépekkel és francia szakem-
berekkel rövidesen megindult. 
A gyártást társként a Reimsből Magyaror-
szágra csábított pezsgőmester Luis François 
irányította. Időközben viszonyuk megrom-
lott, útjaik szétváltak. Louis François 1886-
ban önállósította magát és Paholzky József 
földbirtokossal pezsgőüzemet létesített Tör-
ley szomszédságában.  Cégét „Francia Pezs-
gőgyár: Louis François és társa” néven je-
gyeztette be ezzel komoly konkurenciát je-
lentve Törleynek, akinek célja a francia pezs-
gő hazai egyeduralmának letörése volt, mi-
vel ebben az időben a hangadó nemesség és 
a felső tízezer csak a francia pezsgőt fogadta 

el, ugyanakkor már Párizsban is lehe-
tett Törley pezsgőt inni.
1890-ben Törley József gyárát áthe-
lyezte arra a területre, az Anna utcá-
ba, ahol részben ma is működik, egy 
hatalmas 20.000 m2 alapterületű pin-
cerendszert létesítve, melynek ér-
dekessége, hogy a budafoki hegybe-
vájt pincékkel szemben, épített pince. 
Gyárát a legmodernebb gépekkel sze-
relte fel.
A Törley Pezsgőgyár 1890-ben már 
300.000 palack pezsgőt készített. Tör-
leynek ipari és közgazdasági munkás-
ságának elismeréséül az 1896-os Mil-
lenniumi ünnepségek keretében Fe-

renc József magyar nemesi címet adomá-
nyoz. A gyár fennállásának 25. évforduló-
ját az alapító nem sokkal élte túl, 1907-ben a 
belgiumi Ostendeben, perforált vakbélgyul-
ladásban meghalt.
A gyár az örökösök irányítása alatt tovább 
virágzott az 1910-es években a termelés már 
meghaladta az évi 2 millió palackot. Trianon 

után a forgalom jelentősen csökkent, mély-
pontját a nagy gazdasági válság idején érte 
el. A 30-as években a pezsgők iránti keres-
let újból növekedett és a második világhábo-
rú alatt a forgalom elérte az 1 millió palackot 
évente. 1944 júliusában Csepel szőnyegbom-
bázásakor találat érte az üzemet és a töltés-
re szánt bor elfolyt. A háború után a gyártás 
mindössze 4 fővel indult újra és a megmaradt 
készletekre szorítkozott.

Álamosítás
1949-ben a gyárat államosították. Ezt köve-
tően a Likőripari Vállalat felügyeletével in-
dult meg a gyártás, és a Törley lett az ország 
egyetlen pezsgőgyára. A gazdasági konszo-
lidációval a gyár helyzete is javult, a növek-
vő kereslet növekvő termelést eredménye-
zett. 1960-ban a Törley átkerült a boripa-
ri irányítás alá, majd 1963-ban a klasszikus 
gyártástechnológia mellé bevezetésre került 
a tartályban történő erjesztési mód. A keres-
let és az exportlehetőségek arra ösztönöz-
ték a gyárat, hogy folyamatos bővítésekkel, a 
legkorszerűbb gépsorok megvásárlásával az 
1980-as évek végére 30 millió palackos éves 
kapacitást alakítson ki. Ez a fejlődés muta-
tott példát a sorra létesített új hazai pezsgő-
üzemeknek.

Privatizáció
A privatizáció a hazai pezsgőgyártást, így 
a Törleyt sem kerülte el, 1992-ben a német 
Henkell & Co. tulajdona lett. Az alapítása 
óta folyamatosan működő Törley Pezsgőpin-
cészet változatlanul megőrizte magyarorszá-
gi piacvezető szerepét mintegy 35-40%-os 
részesedéssel, a legszélesebb fogyasztói igé-
nyeket kielégítve, három féle technológiával 
(Méthode Traditionnelle, - Transvasiée, - 
Charmat), teljes ízválasztékkal, a brut-től az 
édesig, és az alacsonyabb árfekvéstől a ma-
gasabbig, évi 8-8,5 millió palackot előállítva. 
Egyes fajtái a 0,75 l-es palackokon kívül, 0,2 
l-es, magnum (1,5 l-es), duplamagnum (3,0 
l-es) űrméretben is kaphatóak. A pincészet 
ma is magáénak vallja Törley József jelmon-
datát „Tökéletlen portékát nem akarok adni 
a renomé miatt!”

A 127 éve alapított Törley Pezsgőpincészet
Dom. Perignon-t (1635-1715) a champagne-i Hautvilliers városka bencés apát-
ságának szerzetesét 29 évesen nevezték ki a rendház pincemesterévé. Kísérletezései 
során jutott el a másodlagos erjedésen alapuló habzó ital, a pezsgő készítésének 
nyitjára. Az előállítás titkát csak halála előtt árulta el, melyet a champagne-iek 
tovább őriztek, megalapozva a francia pezsgőgyártást.
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A borvidékről
Az etyeki körzet lankás dombság, az ültet-
vények a Vértes és a Velencei hegység lejtő-
in, az Etyeki-fennsíkon és a Váli völgyben, 
a budai körzet ültetvényei a Budai-hegység 
különböző területein találhatóak. A borvi-
dék talajtani, éghajlati szempontból, vala-
mint a klimatikus tényezőket és a dombor-
zati adottságokat figyelembe véve egységes, 
nagy hasonlóságot mutat a Franciaországi 
Champagne borvidékhez. A talajképző kő-
zet a Vértes alján a lösz, a Velencei hegység-
ben a gránit. A napsütéses órák száma keve-
sebb az átlagosnál, csapadék évi mennyisége 
400-800 mm.
Etyek szőlő és borkultúrájának fellendítésé-
ben jelentős szerepet játszottak az 1723-ban, 
majd 1741-ben érkezett német telepesek. Egy 
1836. évi felmérés 267 hl szőlőt említ. Egy-
más után épültek a kőből kirakott pincék, 
melynek jelentős része ma is megtalálha-
tó, illetve használatban van. Történelmi je-
lentőségű a műemlékké nyilvánított, ekkor-
tájt kialakult un. pincekör egyedülálló pin-
ce együttese.
A szőlőművelést az 1800-as évek végén a fi-
loxéra vész törte meg, érzékenyen érintve az 
ágazatot, hiszen akkor már több mint 800 
holdon műveltek szőlőt. A századfordulóra 
ismét termőre fordult a terület, köszönhe-
tően a filoxéra vész utáni rekonstrukciónak. 
Az Etyek környéki bort, ekkor szinte kizáró-
lagosan – felfedezve annak kiváló tulajdon-
ságait, a pezsgő készítéséhez az 1882-ben 
megalakított Törley József budafoki pezs-
gőgyára vásárolta fel. Etyek környékét te-
hát nyugodtan nevezhetjük a magyar pezs-
gő bölcsőjének. Az 1920-as évektől kezdő-
dően a szőlőkultúra ismét hanyatlott, csak 
az 1950-es évek második felében a nagyüze-
mi rekonstrukció hatására indult meg ismét 
a terület fejlődése.
Az 1970-es évekig régi, hagyományos fajták 
termesztése folyt ( Mézes fehér, Zöld din-

ka, Piros szlankamenka). Az 1980-as évek-
től egyre nagyobb teret kaptak a világfajták, 
elsősorban a Chardonnay, mely a borvidék 
zászlós bora lett. Nagy területen telepítették 
a Rajnai rizling, Szürkebarát, Zöld veltelini 
fajtákat is. Az utolsó évtizedben megjelen-
tek a vörösbort adó fajták, a Pinot noir és a 
Cabernet Sauvignon.

Edeck Kft.
Az Edeck kft a borvidék legnagyobb szőlő-
termesztéssel foglalkozó vállalkozása. A cég 
kezelésében álló szőlőterület nagysága eléri 
a 800 hektárt, mely a 630 hektáros etyeki, il-
letve 170 hektáros telephelyekből áll. A Kft 
szőlőt termel, 
termeltet, il-
letve felvásá-
rol, kapcso-
latban áll kö-
zel ezer sző-
l ő t e r m e l ő -
vel. A felada-
tok köre átfog-
ja a teljes sző-
lőtermesz té -
si technológi-
át, a talajmun-
kát, növényvé-
delmet, szüre-
tet. Az új te-
lepítésű ültet-
vények eseté-
ben törekszik 
a maximális 
gépesítés meg-
teremtésére. A 
cég három da-
rab szőlőkom-
bájnt üzemel-
tet a betakarítás alatt, a költségek csökken-
tése, a biztonságos és gyors szüret érdeké-
ben, illetve az egyre nehezebben szervezhe-
tő kézi munkaerő miatt. A nagyobb területen 

termesztett fehér fajták a Chardonnay, Raj-
nai rizling, Zenit, Szürkebarát, míg a kék faj-
ták közül a Pinot noir, Cabernet sauvignon, 
Syrah. Évjárat függvényében a borvidék-
ről 9-11 ezer tonna szőlőt vásárol fel a Kft. 
A teljes mennyiség a Törley Pezsgőpincé-
szet Kft etyeki és pázmándi szőlőfeldolgozó-
iba kerül. A több mint 120 éves hagyomány-
nak megfelelően a termés nagyobbik része a 
Törley pezsgők alapanyagául szolgál. Az el-
múlt két évtizedben egyre népszerűbbek let-
tek hazánkban a reduktív borok, melyeknek 
az etyeki szőlő kiváló alapanyaga. A Tör-
ley Pezsgőpincészet Kft. által forgalmazott 
Szent István illetve György-Villa borcsalád-
jaiban  a borvidékről származó sok  kiváló 
bort kóstolhatunk. 
Az Edeck kft a meglévő ültetvények megújí-
tásával, új területek létrehozásával szeret-
né biztosítani az etyeki tradíció megőrzését, 
hogy továbbra is nagy számban állhassanak 

a fogyasztók rendelkezésére a Törley pezs-
gők és az etyeki borok. Minden borkedvelőt 
nagy szeretettel hívunk borvidékünkre, „Bu-
dapest szőlőskertjébe!”

A Törley pezsgő hazája Etyek
Fejér megye fiatal, de régi szőlészeti-borászati tradíciókkal rendelkező borvidéke 
(1990-ben emelkedett borvidéki rangra) az Etyek – Budai borvidék, vagy ahogy 
találóan hívják „ Budapest szőlőskertje „. A borvidék területe kb. 1400 hektár, 
körzetei az etyeki és budai körzet.



A bronzkortól lakott települést 1332-ben, az 
első írásos formában „Odon” néven említik. 
1463-tól mezővárosi rangot kapott, majd 1877-
1957 között a Battától Penteléig tartó térség 
járási székhelye volt. Ezt követően nagyközsé-
gi szintre fokozták vissza 2004-ig, amikor újra 
elnyerte városi rangját, majd az Adonyi Kis-
térség központi településeként ismét közigaz-
gatási jogköröket kapott. Az Adonyi Több-
célú Kistérségi Társulás székhelye mellett itt 
működik annak Munkaszervezete, továbbá a 
Leader vidékfejlesztési programban megha-
tározó szerepet játszó Helyi Vidékfejleszté-
si Iroda.
A település kiváló földrajzi és infrastrukturális 
adottságai miatt nemcsak a Duna, Nagy sziget, 
Szőlőhegy kínálta lehetőségekkel válik egyre 
keresettebb célpontjává a turizmusnak, hanem 
kiváló lehetőségeket kínál a megtelepedni 
szándékozó szolgáltatóknak is. Így épült meg 
2006-ban közvetlenül a Duna mellett Közép-
Európa legnagyobb logisztikai bázisa, mely az-
óta is folyamatos fejlesztés alatt áll.
A település különlegessége a város szívében 
elterülő, héthektáros Kastélypark, mely az 
ugyancsak itt található egykori Zichy kúriá-
ban működő Közösségi- Kulturális Központ 
és Könyvtár szolgáltatásaival élénk kulturá-

lis programot kínál a helyben lakóknak, nyári 
szabadtéri rendezvényeire pedig már a szom-
szédos településekről is eljárnak.
A sportolási lehetőségek széles választéka mel-
lett tizennégy civil szervezet, köztük a Sző-
lőhegyen a szőlészet-borászat kultúráját őr-
ző-fejlesztő Duna-Menti Szent Orbán Borrend 
Adony, a Dunán a négyszáznál több tagot jegy-
ző Adony és Környéke Horgász Egyesület és az 
Evező és Vizisport Egyesület példázza a szabad-

idő hasznos eltöltésének gazdag helyi kínálatát.
A település Százhalombatta és Dunaújváros 
vonzáskörzetébe tartozik, így e két hely kínál 
megélhetést az egyre nagyobb számban meg-
jelenő helyi ipari szolgáltató-és kereskedelmi 
vállalkozások mellett, melyből a foglalkozta-
tottak száma, árbevétele alapján kiemelésre 
érdemes a helyi „Március 21” Mezőgadasági 
Termelő és Értékesítő Szövetkezet.
A természetközpontú, remek környeze-
ti adottságokkal rendelkező, hagyománya-
it őrző, ugyanakkor dinamikus fejlődés előtt 
álló élhető kisváros a turizmus kapcsán vagy 
a letelepedés szándékával érkezőket szívesen 
látja.

Élhető kisváros a Duna mellett
Adony a Duna jobb partján, Budapesttől délre, attól ötven kilométerre fekszik. 
Vasúton, a Dunát Lórévval összekötő kompon, a 6-os főúton és az M6-os sztrádán 
egyaránt jól megközelíthető település, mintegy 3800 lakossal.
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Adony szülöttje: Bálint Ágnes
A Magyar Televízió első gyermekműsor-szerkesztője, a magyar gyermek- és ifjúsági televíziós-
műsorkészítés egyik megalapozója, a televíziózás hőskorának meghatározó egyénisége, számta-
lan közkedvelt mesesorozat, hangjáték, mese és meseregény írója, fordítója 1922. október 23-án 
született Adonyban. 

Hat éves korától írt és rajzolt meséket, melyek 12 éves korától meg is jelentek. Iskoláit Székesfe-
hérvárott, majd a budapesti Angolkisasszonyoknál végezte, később Bécsbe ment rajzot tanulni 
(könyvillusztráció, plakáttervezés). 1941-ben jelent meg első meseregénye, az Elvarázsolt egérkis-
asszony, majd 1942-ben a második, Cimborák címmel.
1958. február 1-jén belépett az újonnan alakult Televízió Gyermek- és Ifjúsági Osztályára, ahol szer-
kesztő-dramaturgként kis híján harminc évig, 1986-os nyugdíjba vonulásáig dolgozott. A TV hőskorá-
ban Bálint Ágnes a meseműsorok alapjait teremtette meg. Az ő ötlete alapján született meg a Tévéma-
ci, és a Cicavízió monoszkópja. Nevéhez fűződik a Mi újság a Futrinka utcában? és a Mazsola bábso-
rozat, Kukori és Kotkoda, valamint Frakk, a macskák réme. Közreműködött a Magyar Népmesék cso-
korba gyűjtésénél, a Vízipók, csodapók sorozat megszületésénél. 2000-ben Szent Imre díjat kapott, 
szülővárosa pedig Adonyért emlékéremmel tüntette ki. 2008. október 24-én, egy nappal 86. születés-
napja után elhunyt. 2008. november 5-én a Farkasréti temetőben vettek tőle búcsút.
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A Héliosz-Coopnál a piaccal és a kereskedéssel 
Vörös Tamás ügyvezető, míg a gyártással és a mű-
szaki háttérrel Molnár Csaba üzemvezető foglal-
kozik. 
– A Héliosz-Coop új tulajdonosa – tudtuk meg 
Vörös Tamástól –, a Biocentrum Kft. hatalmas, 
mintegy hétszázmilliós beruházás segítségével 
tette újra működőképessé a gyárat. A cél to-
vábbra is a napraforgó feldolgozása, ám idén ja-
nuártól takarmányolajat, illetve a későbbiek-
ben repcéből biodízel alapanyagot állítunk elő. 
A melléktermékként megjelenő napraforgó- 
pogácsát takarmányként értékesítjük. A tavalyi 
átalakítás kapcsán ötszörösére emeltük a gyár-
tókapacitást. Átalakul a technológia is, mely-
nek alapja egy cseh típusú présüzem beállítása 
lesz. Ennek érdekében a központi csarnokban 

szintelbontással hétméteres belmagasságot ala-
kítottunk ki. A jelenlegi magfeldolgozó techno-
lógiával az üzemben kilencen dolgozunk, há-
rom műszakban. Az új berendezés teljesen au-
tomatizált lesz, de ezzel együtt 12-13 főre emel-
kedhet majd az alkalmazottak száma. A nap-
raforgó-alapanyagot saját magunk vásároljuk 
régi partnereinktől, ám szeretnénk elérni, hogy 
Adony környékén minél több mezőgazdasági 
vállalkozó legyen a beszállítónk. Idén az első 
félévben mintegy 1500 tonna napraforgómagot 
dolgoztunk fel, az eddigi eredményeink (pozitív 
volt a gazdálkodásunk) azt mutatják, hogy egy-
re növekvő igény mutatkozik termékeink iránt.

– Én régi motoros vagyok az üzemben – teszi 
hozzá Molnár Csaba –. 1995-től nyugdíjba vonu-

lásomig, 2005-ig dolgoztam itt, majd az új tulaj-
donos tavaly visszahívott üzemvezetőnek. Szim-
patikusak voltak az elképzelések, ezért öröm-
mel álltam újra munkába. A Tamás által emlí-
tett nagyberuházáson kívül számos egyéb dol-
got is megvalósítottunk a takarékosság és a gaz-
daságosság érdekében. Saját markolót vásárol-
tunk, így havonta háromszázezer forintot spó-
rolunk a bérleti díjon. Ugyancsak béreltük a 
termény- és nyersanyagtárolót, ezt az összeget 
is kiváltottuk újak építésével, bővítésével. Az 
átalakított üzem egyébként hidegüzemi tech-
nológiával működik, így a por- és egyéb káros 
anyag kibocsátása nem terheli a környezetet. 
Ugyanennek köszönhetően illat- illetve szag-
anyagok sem fognak a levegőbe kerülni. Szeret-
nénk tovább járni a megkezdett úton, a fokoza-
tos építkezés híve vagyok magam is. Az első fél-
évben elért eredmények mellett azt is látni kell, 
hogy rendelkezünk szabad kapacitással is, cé-
lunk, hogy erre is megfelelő piacokat találjunk.

Veér

Héliosz-Coop Kft. – Adony
Napraforgóból olajat készíteni nem ma kezdtek Adonyban. Az itteni üzem nevéhez 
fűződik az egykori Héliosz illetve Szalina, és több nagykereskedelmi lánc márka-
termékként forgalmazta étolajukat. A 2007-es tulajdonosváltást gyártmányszerkezet- 
átalakítás is követte, mára elsősorban takarmányolaj előállításával foglalkoznak.

Héliosz-Coop Növényolajgyártó és Kereskedelmi Kft.
Központ: 2457 dony, Szedresmajor, Pf.:41. Telefon: 25/523-470, Fax: 25/523-471,  
E-mail: heliosz-coop@invitel.hu
Iroda: 1134 Budapest, Klapka u. 1-3., Tel: 1/422-0806, Fax: 1/467-0188,  
E-mail: iroda@biocentrum.hu
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– Mi jellemzi a Vállalkozói Központ Közalapít-
vány első időszakát?
– Vállalkozások, innováció, fejlesztő mun-
ka, partnerség, foglalkoztatási kezdeménye-
zések - a Vállalkozói Központ Közalapítvány 
lassan 18 éves működését meghatározó ele-
mek. Az 1991-ben alapított szervezet elsőd-
leges feladata Székesfehérvár város foglal-
koztatási gondjainak, nehézségeinek leküz-
désében való segítségnyújtás volt, ezen fel-
adat kiemelt támogató eszköze pedig a kény-
szervállalkozások életben maradását segí-
tő inkubátormódszer lett. Ahogy változott a 
közalapítványt körülvevő gazdasági környe-
zet, úgy alakult az inkubátorház támogató 
rendszere is, folyamatosan előtérben tartva 
a mikro és kisvállalkozások segítését. Mára 
az Alapító Okiratban foglalt célok is kibő-
vültek, a kezdeti rendeltetés kiegészült vál-
lalkozásfejlesztési és innovációs feladatok el-
látásában való segédkezéssel is. 

– Mikor került először szóba az innováció, mint 
feladat?
– Stratégiai tervként 1999-ben fogalmazó-
dott meg a menedzsmentben, hogy az inku-
bátorház alakuljon át innovációs centrum-
má, a szó valódi értelmében. Ennek a célnak 
alárendelve indítjuk évek óta projektjein-
ket, két éve végrehajtottunk egy 1060 m2-nyi 
épületbővítést, és folyamatosan, az innovatív 
munkavégzés elősegítése érdekében bővít-
jük szolgáltatásaikat.

Az országban harmincnál több inkubátorház 
működik, köztük négy ebben a régióban. A 
Közép-dunántúli Régióban a legnagyobb és 
legrégebbi a Vállalkozói Központ Közalapít-
vány által működtetett intézmény. Aktív sze-
replői és sok esetben kezdeményezői vagyunk 
valós, horizontális és vertikális együttműkö-
dések kialakításának a Közép-dunántúli Ré-
gió vállalkozásfejlesztési szervezetei és vállal-
kozásai között is. Ezen célok inspiráltak, hogy 
tagként részt vegyünk a Közép-dunántúli Re-
gionális Innovációs Tanács munkájában. 
2005-től a Vállalkozói Központ Közalapít-
vány konzorciumi tagja a Közép-dunántúli 
Regionális Innovációs  Ügynökségnek. 2008 
januárjától résztulajdonosként vagyunk je-
len az újjáalakult KDRIÜ  Nonprofit  Kft. 
életében, emellett kezdeményezője és ügyvi-
vő szervezete vagyunk a Székesfehérvári Vá-
rosi Innovációs Tanácsnak. A hazai inkubáto-
rok, innovációs centrumok és vállalkozásfej-
lesztési intézmények országos szervezetében, 
a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségében irá-
nyítói, szervezői feladatokat vállaltunk fel, s 
2008. óta akkreditált tagja vagyunk az EBN-
nek (Európai Üzleti és Innovációs Központok 
Hálózata), hiszen nyitottnak kell maradnunk 
a nemzetközi kapcsolatok kiépítésére is.

– Mennyi lakója volt eddig a vállalkozói köz-
pontnak?
– Elmondhatjuk, hogy a közalapítvány ko-
moly szakmai tapasztalatokkal rendelkezik a 

vállalkozásfejlesztés területén. Működésünk 
alatt közel 500 vállalkozás indult el vagy erő-
södött meg szolgáltatásaink által. Itt kezdte 
meg működését a családbarát munkahely cí-
met is elért Macher Kft., de a jelenleg is bér-
lőként működő Metalobox Kft.-re is nagyon 
büszkék vagyunk. A kuratórium és munka-
társaim mind azon dolgozunk, hogy a Ré-
gió vállalkozásainak sikeres működése, ereje 
multiplikatív módon elősegítse a környeze-
tünk fejlődését is. 2007 nyara óta Vállalko-
zói Információs Központot működtetünk az 
önkormányzat segítségével, hozzájárulva egy 
olyan vállalkozásbarát környezet kialakulá-
sához, amely szolgáltató partnerként fordul 
a vállalkozók felé. Tevékenyen részt veszünk 
a Munkaerő-piaci Partnerség Székesfehér-
vár néven megalakult foglalkoztatási pak-
tum munkájában is.

– Hogyan jellemezné a Vállalkozói Központot 
azoknak, akik például épp induló vállalkozásuk 
útjait egyengetik, vagy akár a gazdasági válság 
miatt kerültek átmenetileg nehéz helyzetbe?
– Fiatalos, folyamatosan megújulni képes, 
kiemelten közhasznú nonprofit szervezet. 
15 fős munkavállalói létszám mellett számos 
külső tanácsadó segíti munkánkat a vállal-
kozások, valamint a megye munkaügyi ki-
rendeltségein a foglalkoztatás problémáinak 
megoldásában. Mindezt elkötelezettségből 
tesszük, nem profitszerzés céljából, így szol-
gáltatásaink nagy része ingyenes vagy a pi-
aci árakhoz mérten csekély összegű. Irodá-
ik nyitva állnak a vállalkozást tervező, már 
vállalkozó vagy innovátor partnerek számá-
ra, szolgáltatásaink egy része a nap 24 órá-
jában elérhető! 

Tudjon meg többet a 
Közalapítványról: 

www.szvk.hu

Életben tartástól az innovációig
A székesfehérvári Vállalkozói Központ lassan nagykorúvá lesz. Az elmúlt majd 
két évtized alatt a szervezet valóban felnőtt a feladatához, eszközeiben mindig lé-
pést tartva a gazdaság változásával. 1991-ben a legfontosabb a kényszervállal-
kozások életben tartása volt, mára a fejlődés, az innováció központjaként funk-
cionál. Közben felnőttek a gyermekek is – azok a vállalkozások, amelyek az in-
kubátorházban kezdték, mára stabil, 70-100 főt foglalkoztató társaságok lettek. 
Annus Istvánnal, a Vállalkozói Központ Közalapítvány igazgatójával beszélget-
tünk. 

Annus István,  
a Központ igazgatója
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– Mikor alapították a céget? Mi a fő profiljuk?
– Mára a gyártókat és forgalmazókat, vala-
mint a tulajdonosokat is jogszabályok köte-
lezik a veszélyes szemetek gyűjtésére, ártal-
matlanítására. Magyarországon még sajnos 
a használaton kívüli elektromos készülékek 
nagy része a kommunális vagy az illegá-
lis hulladéklerakókba kerül, kisebb része a 
használtcikk-kereskedelemben jelenik meg 
újra. A helyzet javítása érdekében 2007-ben 
alapítottuk cégünket, amely az elektronikai 
hulladékok szakszerű kezelésével, átvételé-
vel, bontásával, a veszélyes anyagokat tar-
talmazó alkatrészek eltávolításával képes 
megvalósítani a veszélyes hulladékok ártal-
matlanítását és újrahasznosítását. Fő pro-
filunk a hűtőberendezések, klímák és ipa-
ri hűtőgépek szakszerű bontása és feldol-
gozása, azonban partnereink maximális ki-
szolgálása érdekében szolgáltatásainkat fo-
lyamatosan bővítjük. Így tevékenységi kö-
rünkbe tartozik ma már az egyéb elektroni-
kai hulladékok teljes körű kezelése, gyártó-
sorok, raktárrendszerek bontása és kezelé-
se, valamint környezetvédelmi szaktanács-
adás is. A cég rendelkezik az ehhez szük-
séges engedélyekkel, szakképzett alkalma-
zottakkal, megfelelő telephellyel, így min-
denféle tekintetben megfelel az uniós elő-
írásoknak.

– Mit kellett tenniük, hogy megismerjék a tevé-
kenységüket? 
– Ki kellet építenünk a kapcsolatrendsze-
rünket, partnerkörünket. Folyamatosan ke-
restük meg a cégeket, önkormányzatokat, 
intézményeket, iskolákat, hogy elektronikai 
eszközeiket a leselejtezésekor, vagy tönkre-
menetelük után adják le nálunk. Különböző 
akciókat hirdetünk meg a vállalkozások szá-
mára és ők ezt  hálásan fogadták.  Jogosultak 
vagyunk megfelelő dokumentumok kiadásá-
ra, amellyel partnereink igazolhatják, hogy 
teljes körű körültekintéssel jártak el a termé-
kek leselejtezése és megsemmisítése során. 
Természetesen legalább ilyen fontosak szá-
munkra a magánszemélyek is, akik folyama-
tosan leadhatják a rossz elektronikai beren-
dezéseket a telephelyünkön, de segítünk ké-
rés esetén a szállításban is. Az önkormány-
zatok segítségével közös települési begyűjté-
si akciókat szervezünk, ezeket a pontos át-
adási hely megjelölésével, az átadási idő-
pont egyértelmű meghatározásával meghir-
detjük, igény esetén ilyenkor kollégáink ház-
hoz mennek.

– A legsikeresebb ilyen lakossági begyűjté-
sünk Mezőfalván volt, ahol 3,6 tonna elekt-
romos hulladékot szolgáltattak be. 

– Milyen eredményeket mondhat el magáról ez 
a fiatal cég?
– Biztos partnerállományunk folyamatosan 
bővült, ma több mint ötven szerződött part-
nerünk van. Az elektromos hulladékok ke-
zelése során a keletkező másodlagos nyers-
anyagok elhelyezéséről is gondoskodni kel-
lett, így ma már kialakult azon átvevői kö-
rünk, akik megfelelő színvonalon tudnak 
gondoskodni a különböző másodlagos nyers-
anyagok (vas, alumínium, réz, elektronika) 
kezeléséről, hasznosításáról. A hulladékok 
megfelelő bontására és mozgatására folya-
matosan kerestük az újabb és újabb techno-
lógiákat, így ma a fejlesztés eredményeként 
hatékonyabb a feldolgozás az elektronikai 
berendezéseknél.
– Nagy figyelmet fordítunk a képzett mun-
kaerő meglétére, munkavállalóink számát 
folyamatosan bővítjük. Mindezek hatására 
társaságunk 2008-ban, 230 tonna elektroni-
kai hulladék szakszerű kezelését végezte el. 
Reméljük a 2009-es évben a válság ellenére 
hasonló szép eredményt tudunk felmutatni.

– Mire hívjuk fel az emberek figyelmét?
– Vigyázzunk a környezetünkre! Kérjük, ve-
gyék igénybe szolgáltatásainkat, kérdezze-
nek, érdeklődjenek, hívjanak bennünket a 
70/311 8111 telefonon, segítünk megoldani 
problémájukat. Keressék a lakossági begyűj-
tési akcióinkat, olvassák híreinket a www.
hwdrecycling.hu honlapon. 

A tisztább környezetért, szebb jövőért –   
HWD Recycling Kft. Seregélyes
Mindannyian találkoztunk már erdei sétáink során kidobott hűtők, monitorok és 
egyéb elektromos készülékek szomorú látványával. Az életszínvonalunk illetve az 
elektromos termékek fejlődése, és ezek rövid életciklusa következtében, évről évre 
egyre több háztartási eszköz kerül jobb esetben a szemétbe, amelyek alkatrészei a 
környezetet súlyosan szennyező anyagokat tartalmaznak.  A HWD Recycling Kft. 
Seregélyesen, erre a problémára adva megoldást, a lakosságtól és közületektől be-
gyűjtött elektronikai termékek megsemmisítésével foglalkozik. Höflinger Norbert 
ügyvezető igazgató mutatja be cégét, és minden szavából érezni mélységes elkötele-
zettségét a környezetvédelemmel szemben.
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A rómaiak idejében itt húzódott a birodalom 
határa. Az ercsi szakaszon több őrtorony vi-
gyázta a túlpart barbár népeinek mozgását. 
A Dunával párhuzamosan haladt a stratégi-
ailag igen fontos Aquincum-Sirmium közötti 
limesút, a mai 6-os út elődje. A patakvölgy-
ben római villagazdaságok és katonai tele-
pek maradványai kerültek elő.
– A magyarság megtelepedését néhány régé-
szeti lelet jelzi. Első írásos említése a 12. szá-
zad végéről származik, mikor is az ország ná-
dora, Tamás román stílusú bencés monostort 
épített Szent Miklós tiszteletére a Duna „Tit-
kos hely” nevű szigetére, ahová halála után 
el is temették. 1238-ban a pápa a karthausi 
rendnek adományozta az apátságot azzal a 
céllal, hogy a magyar rendtartomány köz-
pontja legyen. A tatárjárás miatt azonban 
a birtokbavétel elmaradt. A monostor több-
ször gazdát váltott ezután, de csak ritkán 
költöztek bele szerzetesek, pedig 1400-ban 
a pápa évi négy nap búcsút engedélyezett az 
ide zarándoklóknak. A mohácsi vészt köve-
tő törökdúlás után többször nem népesedett 
be. Maradványait – a Duna rendezése miatt 
– a túlparti szigetújfalusi révház mellett rej-
ti a föld.
– A 16. század végéig magyarok lakta Ercsi 
a 15 éves háború során sem vált lakatlanná 
teljesen. 1627-től katolikus délszláv telepe-
sek kezdték el benépesíteni a falut és a kör-
nyező pusztákat. A magukat rácnak neve-
ző délszlávok hagyományaikat, szokásaikat 

a mai napig őrzik. Életük nem volt könnyű. 
Mivel a Buda-eszéki hadiút Ercsin keresztül 
vezetett, a hadjáratok sokszor megtizedelték 
a lakosságot. Az 1620-as években a törökök 
palánkvárat építettek a mai kastély helyén, 
melyben 78 zsoldos táborozott. A török ura-
lom végnapjaiban, 1686-ban Ercsi déli hatá-
rában tartóztatta fel katonáival Bottyán Já-
nos, a későbbi kuruc generális a budai pasa 
háremét és kincstárát menekítő hajókat.
– Ercsi a török uralom ellenére jelentős köz-
lekedési és gazdasági központtá vált a 17. 
században. Az 1600-as évek elején szerez-
te meg Ercsit és a környező birtokokat a 
Szapáry család, mely kétszáz évig bírta az 
uradalmat. Külterjes gazdálkodásuk miatt a 
hatalmas ercsi birtok viszonylag alacsony jö-
vedelmet hozott. Ezen változtatott az Ercsit 
felesége révén megöröklő Lilien József báró 
– Eötvös József nagyapja –, aki az ország 
egyik első kapitalista mintagazdaságát hozta 
itt létre. A világhírű uradalom vonzotta a ha-
zai és külföldi érdeklődőket. A környéken el-
sőként termelt napraforgót, lucernát és szán-
tóföldi méretben burgonyát. Számos ipari 
növény termesztésével foglalkozott. Feljaví-
tott juhászatából a gyapjút éveken át Lon-
donban adta el. Alapelve volt, hogy csak fel-
dolgozott termékeket vitt piacra: dunai mal-
mai őrölték a búzát, likőr és sörgyárat, olaj-
ütő malmot létesített. Hazánkban elsőként 
próbálkozott üzemi méretekben a répacukor 
gyártásával. Halála után veje, Eötvös József 

apja, báró Eötvös Ignác vette kezébe a bir-
tok irányítását, apósával ellentétben kevés si-
kerrel. Az eladósodott, csődbement birtokot 
1845-ben Sina Simon bankárnak, Széchenyi 
István „pénzügyi jobbkezének” adták el. A 
Sina-uradalom újra jól szervezett gazdaság-
gá vált. A Sina családtól Wimpffen Siegfried 
osztrák gróf örökölte Ercsit, akinek leszár-
mazottai 1945-ig bírták a települést. Az ő 
kezdeményezésükre épült fel az ercsi cukor-
gyár, mely 1912. évi megnyitásakor Európa 
legkorszerűbb elektronizált kiskapacitású 
cukorgyára volt.
– A 20. század első felében Ercsi a kispénzű 
fővárosiak kedvelt nyaralóhelyévé vált. Du-
nai strandjára a menetrendszerinti mohácsi 
hajó mellett „filléres” kiránduló hajók hoz-
ták a kikapcsolódni vágyókat.
– A város központja a II. világháború után 
áthelyeződött a Dunától távolabbi részek-
re. Bár a cukorgyár és az 1950-től kiépített 
laktanya a közelmúltban bezárta kapuit, a jó 
infrastruktúrájú település megőrizte gazda-
sági szerepét.
– A város kulturális életét meghatározza ha-
zánk első kultuszminisztere, Eötvös József 
emlékének ápolása. Az író, politikus nagy-
apja, Lilien József házában töltötte gyer-
mek- és ifjúkorát. Az őt Ercsiben ért hatá-
sok döntőek voltak személyiségének kialaku-
lásában, itt szerezte első irodalmi élményeit, 
a tudomány kapui is itt nyíltak meg számára 
először. Végakaratának megfelelően a nagy-
szülei által épített Duna-parti családi sírká-
polnába temették el 1871 februárjában. A 
város az Eötvös József Emlékmúzeum kiállí-
tásával és a település központjában álló szo-
borral emlékezik a XIX. század legkiemel-
kedőbb politikusára

Miklós Gergely

Ercsi – Eötvös József városa
A Duna-parti Ercsi közel 9000 lakosával az ercsi  kistérség legnagyobb telepü-
lése. Az egykori mezőváros 2000-ben nyerte el a városi címet. A Duna közelsé-
ge miatt Ercsi története igen mozgalmas volt. A középső bronzkor embere rend-
kívül intenzíven népesítette be a folyam és az itt folyó patakok völgyét. A kutatás 
szempontjából különösen fontos temetőjüket Sinatelepen tárták fel a régészek.
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– A várossá váláshoz azonban még sokat kel-
lett fejlődnie Polgárdinak. Milyen irányba in-
dult polgármesterré választásakor?
– Új lendületet szerettem volna adni az ál-
talános fejlődési folyamatnak, ezért célként 
tűztem ki a várossá válást. Így Polgárdi min-
den területen kiemelkedő eredményeket ért 
el a polgári gondolkodásmód, a civil szféra 
szervezettsége területén, de a település nö-
vekedésében és a hivatali infrastruktúra ki-
alakulásában is. 
– Programokat alkottunk a település és kör-
nyezetét kiszolgáló hivatali rendszer kiala-
kítására, az emiatt megnövekedett intézmé-
nyi és közlekedési infrastruktúra kialakítá-
sára, majd az egészségügyi központ, az óvo-
da, iskola és a művelődési központ fejlesz-
tésére, amely tovább pozícionálja Polgárdit. 
Így sorra kialakultak az építészeti hivatal, az 
okmányiroda, családsegítő központ, de az 
infrastruktúra esetében gondot kellett fordí-
tanunk a vízhálózatra és a csatornázásra is, 
amelyek nem csak Polgárdit, hanem a kör-
nyező településeket is kiszolgálták. 
– A várossá válással és az elmondott prog-
ramok végrehajtásával egyre többen köl-
töztek Polgárdiba, a lakosságszám 15%-kal 
nőtt. Így szükségessé vált lakások kialakítá-
sa és munkahelyek teremtése a további nö-

vekedés elősegítése érdekében. A volt szov-
jet laktanya meglévő épületeit alakítottuk át 
erre a célra – ebben az évben és az elmúlt 
évben 300 lakást és tízhektáros ipari par-
kot adtunk, illetve adunk át. Felmerül a kér-
dés, hogy miért a válság közepén fejlesztjük 
az ipari parkot – szerintem most jött el erre 
a legalkalmasabb időszak, hiszen senki sem 
az ipari parkkal foglalkozik, így a rendelke-
zésre álló forrásokra nagyobb eséllyel pályá-
zunk, s a gazdasági fellendülés már kész ipa-
ri parkot talál Polgárdin.
– Közben kinőttük az óvodát, amely felújítá-
sára és bővítésére megírt pályázatunk elbírá-
lás alatt van, s szükségessé vált a polgármes-
teri hivatal felújítása is.

– Hogyan fejlődött a gazdasági szektor?
– A város gazdasági rendszerét tovább kell 
erősítenünk. Polgárdiban a hangsúlyt min-
dig inkább a magyar tulajdonú kis- és kö-
zépvállalkozásokra helyeztük, nem a mul-
tinacionális cégekre. Így a válság ellenére a 
város munkanélküli rátája 3-4% körül van, 
hiszen minket nem fenyegetett az a veszély, 
hogy a többszáz főt foglalkoztató leányválla-
lat egyik napról a másikra megszünteti a ma-
gyarországi munkavégzését. 
– A város jelentős foglalkoztatója az önkor-

mányzati tulajdonú Vertikál Zrt. székesfe-
hérvári kezdeményezésre, de Polgárdi gesz-
tori szerepével és a gazdaságosan, jó szak-
mai háttérrel, és kompetens vezetővel mű-
ködő Vertikál Zrt.-re építve indítottuk el 
169 településen a hulladékfeldolgozási rend-
szert, amelyet miskolci, budapesti és gödöl-
lői egyetemek bevonásával végzett komoly 
kutatómunka és kísérletezés előzött meg. Az 
uniós forrásból megvalósuló hulladékfeldol-
gozási rendszer a begyűjtéstől a szelektálá-
son át a feldolgozásig komplett folyamatot 
épít fel, amelynek alapelve a környezet és a 
termőföld védelme. Az első lépéstől kezdve 
sok akadályt kellett leküzdenünk, kezdve az 
ellenünk munkálkodó érdekektől a joghar-
monizációs hiányosságokig. 
– Az első lépcső a lerakók rekultiválása, 
amelyre már megkaptuk a pénzt, 7,7 milliárd 
forintot, és elindult a munka a közelmúlt-
ban. Még ebben az évben pályázunk a máso-
dik lépcsőre, amely a hulladék feldolgozása. 
– A hulladékgazdálkodási rendszerhez pe-
dig szükség van a jó szakemberekre. Fontos, 
hogy a magyar és a nemzetközi szakemberek 
tudjanak hol találkozni, és jó lenne középis-
kolai szinten indítani a képzést. Előtárgyalá-
saink voltak.
– Polgárdiban, a volt szovjet laktanya hasz-
nosításánál már terve vettük, hogy kialakít-
sunk egy konferenciaközpontot és iskolát. A 
szakmai hátteret a Pannon Egyetem adná, 
míg a középiskolai képzésben partnerünk a 
fehérvári Vörösmarty Mihály Középiskola 
lenne. Így egy jó fekvésű, egyetemeket, fő-
iskolákat és európai szakembereket vonzó 
központ alakulhat ki Polgárdiban.

Csúcson a hulladékgazdálkodásban
Polgárdi a ’90-es években lett hivatalosan is város, de a polgárias szemlélet és a 
városias infrastruktúra alapjai már 1948 környékén kialakultak – meséli Bor-
bély István polgármester. Polgárdi ma növekvő lakosságszámmal, épülő ipari 
parkkal egy ígéretesen fejlődő magyar város, amely kezdetektől motorja volt a négy 
megyét átfogó, közel százhetven települést tömörítő Közép-duna Vidéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati Társulás kialakításának.

Borbély István, Polgárdi polgármestere
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– Hogyan kezdődött?
– Még a szép emlékű Tatabányai Bányásznál 
kezdtem ismerkedni a labdarúgás alapjaival 
Laczkó Misi bácsi irányításával 1974–ben. Neki 
köszönhetem, hogy futballista lettem. Később vé-
gigjárva a korosztályos ranglétrát, Ferling Béla, 
Emsberger Tamás és Dombai András voltak az 
edzőim. Hamar felfigyeltek rám a korosztályos 
válogatottaknál is.

– Pályafutásod legnagyobb sikerét is ekkor érted el.
– Igen, Bicskei Bertalan vezetésével 1984–ben 
megnyertük az ifjúsági Európa Bajnokságot. 
A döntőben büntetőkkel győztük le a házigaz-
da Szovjetuniót. Ma is tudom sorolni a Petry – 
Haász, Pintér, Szélpál, Keller – Deák, Kovács 
Ervin, Orovecz, Vincze István – Zsinka, Kovács 
Kálmán összetételű kezdő tizenegyet. Ez az Eu-
rópa-bajnoki cím azóta is az egyik legnagyobb si-
kere a magyar labdarúgásnak.

– Szépen indult a felnőtt pályafutásod is.
– Még az ifi EB után megkaptam a Tatabányai 
Bányásztól az első profi szerződésemet, és Bacsó 
István akkori edző egy Győr elleni mérkőzésen 
lehetőséget is adott arra, hogy bemutatkozhas-
sak az első osztályban. Négy nagyon szép év kö-
vetkezett. Ekkor élte fénykorát a Kiprich – Plotár 
– Vincze csatársor, amit még ma is emlegetnek a 
szurkolók, és bajnoki ezüst és bronzérem is fém-
jelezte ezt a korszakot. Ezután két évig az olasz 
első osztályban, a Lecce együttesében szerepel-
tem. Nagyon sokat fejlődtem ott szakmailag an-
nak ellenére, hogy sajnos sérülések és műtétek 
hátráltattak. Hazatérésem után négy nagyon si-
keres évet töltöttem a Budapesti Honvédnál, ahol 
két bajnoki címet és egy-egy ezüst és bronzérmet 
szereztem. Követve dr. Mezey György edzőt a 
BVSC–hez igazoltam ezután. Nagyon jó csapat 
jött ott össze akkoriban, amit egy bajnoki ezüst-
érem is bizonyít. Sajnos az egyesület támogatá-
sa megcsappant, így újra külföldön próbálkoz-
tam. Féléves belgiumi kitérő után Portugáliában 
a Campomariense és a Santa Clara színeiben ját-
szottam egy-egy idényt, majd hazatértem.

– Szó szerint haza, hiszen ismét Tatabányára szer-
ződtél.
– Bíró Péter tulajdonos és az akkori edző – jó ba-

rátom és egykori  játékostársam – Kiprich József 
hívott, nem mondhattam nemet. Óriási bravúrral 
negyedikek lettünk az első osztályban. Az idény 
végén a Vasas következett, majd a Pécs, aztán 
újra a Tatabánya. Itt fejeztem be az aktív labda-
rúgást 2004–ben.

– Hogyan értékelnéd pályafutásodat?
– Mondták rólam, hogy több volt bennem, de azt 
hiszem, hogy az ifjúsági Európa-bajnoki cím, a 
negyvennégy felnőtt válogatottság, két magyar 
bajnoki arany, három ezüst és két bronzérem, va-
lamint az, hogy játszhattam az olasz, a portugál 
és a belga első osztályban önmagáért beszél.

– Egyenes volt az út a kispad edzői felére?
– Még játékos koromban elvégeztem a B és az A 
licenszet biztosító edzői tanfolyamokat és ezzel 
párhuzamosan Tatabányán a Bozsik Program ke-
retében egészen kicsikkel kezdtem foglalkozni. 
Kiprich Józseffel a Győr és a Diósgyőr kispadján 
is ülhettünk, majd a Környe és a Csapdi csapa-
tainak edzését vezettem. Ezután 2007 januárjá-
ban a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadé-
miára kerültem.

– Hogy érzed magad Felcsúton?
– Nehéz szavakat találni erre. A magyar foci 
dzsungeléből egy békés szigetre kerültem. Itt, 
bár még folyamatos az építkezés, már most ren-
delkezésre áll minden, ami a magas színvona-
lú munkához szükséges. A szakmai munkát dr. 
Mezey György és Tajti József irányítja, biztosí-
tott az orvosi és a rehabilitációs háttér, a gyere-
kek csarnokban, három füves, három műfüves 
és hat szektoros pályán gyakorolhatnak és játsz-
hatják mérkőzéseiket. A fiatalok itt élnek a kol-
légiumban és a helyi általános iskolában, vala-
mint a zsámbéki Premontrei Iskolában tanulnak. 
Az akadémiások már több mint kilencvenen van-
nak, a nagyobbak a kiemelt bajnokságokban sze-
repelnek a Fehérvár FC színeiben. Ez egyben le-
hetőség számukra a magasabb osztályba kerülés 
felé. Én az 1992–es korosztály felkészítését vég-
zem, büszkén mondhatom, hogy öt – hat olyan já-
tékosom van, akikből komoly, élvonalbeli labda-
rúgó lehet. Számomra is jó iskola ez, otthonra ta-
láltam itt.

Süle Károly

VINCZE ISTVÁN OTTHONRA 
TALÁLT FELCSÚTON
A tatabányai futballszurkolóknak nem kell bemutatni Vincze Istvánt. Más csapa-
tok drukkereinek sem nagyon. Meggyőződésem, hogy az olasz és portugál fociőrül-
tek előtt sem cseng ismeretlenül a technikás, gólerős balszélső neve. A Pilu. A mun-
kahelyén ma már inkább Pilu bácsi. Így hívják a tanítványai őt a felcsúti Puskás 
Ferenc Labdarúgó Akadémián. Pályafutásáról és a mostani munkájáról beszél-
gettem vele.

Egy vonzó 
település: 
Felcsút
A felcsúti önkormányzat kellemes 
gondokkal küszködik, tudtuk meg 
Varga György polgármestertől.

- A község hírnevének sokat számított a Pus-
kás Labdarúgó Akadémia felépülése. A gyö-
nyörű épületegyüttes, a kastély és a sportpá-
lyák nagyszerű látványt nyújtanak, és a szak-
mai munka is viszi a jó hírünket.
- Az elmúlt két évben 60 fővel, 1800-ra emel-
kedett a lakosságszám, sokan költöznek hoz-
zánk, építenek új házakat, vagy felújítják a 
régieket. Mivel nagyrészt fiatalokról van szó, 

nőtt a gyermeklétszám is. Óvodánk teljesen 
tele van, az iskolában a felsősök száma húsz-
szal emelkedett.
- Az itt élők főleg Fehérvárra, Bicskére, Ta-
tabányára és Budapestre ingáznak, a gazdák 
szépen művelik földjeiket, és sok vállalkozó 
is van. Minden lehetőséget megragadunk az 
ésszerű gazdálkodásra, például a képviselő-
testület, a bizottságok, sőt még az alpolgár-
mester sem vesz fel tiszteletdíjat. Ugyanak-
kor öt éve az útpályázat segítségével leaszfal-
toztuk belső útjainkat, 98%-ban szilárd lett a 
burkolat Felcsúton.
- Felcsút még nem igazi idegenforgalmi lát-
ványosság, bár egy kellemes, tartalmas napot 
el lehet itt tölteni. Ezt szolgálja a Noll-tanya, 
a barantások, a lovasok, az erdei iskola, az 
arborétum, a méztermelők munkája, és a ké-
sőbbiekben persze az Akadémia. Ezeket a 
lehetőségeket reményeink szerint a Leader-
program segítségével a jövőben jobban ki 
tudjuk aknázni. Ehhez megvettük a volt vas-
útállomás épületét, most pedig a vasútvona-
lat szeretnénk hasznosítani nosztalgiavona-
tok indítására.

veér
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Molnár Csaba 1950-ben született Felcsúton. 
Édesapja volt az 1971-ben ideiglenesen meg-
szüntetett Bicske – Székesfehérvár vasútvonal 
utolsó pályamestere. Már iskolás korában ko-
moly affinitása volt az elektronika iránt, így ta-
nulmányait a főiskolán az elektronikus vasúti 
biztonsági berendezések témakörében folytat-
ta munka mellett, mert akkor már a MÁV-nál 
dolgozott.
- Korán megismerkedtem a vállalkozói élet-
móddal - emlékszik vissza a kezdetekre -, a 
MÁV berkeiben 1984-ben alapíthattunk 
GMK-t. Rengeteg volt a túlmunka, így ilyen 
keretben juthattunk tizedmagammal kereset 
kiegészítéshez. Vasúti biztonsági berendezé-
sek tervezésével, kivitelezésével és építésével 
foglalkoztunk. A GMK nagyon jó iskola volt, 
és mivel mindent kellett csinálni, itt ismer-
tem meg a szakmát mélységében, így ma is 
tudom értékelni az összes munkafajtát. A ta-
pasztaltak segítségéve  manapság is könnyen 
meg tudom saccolni, tervezni egy-egy meg-
bízás nehézségi fokát, nagyságrendjét.
1997-ben társaitól kivásárolta a GMK-t, ám 
már ugyanezen év januárjában megalapítot-
ta a Femol’97 Kft-t. Az új cégbe természete-
sen magával hozta kialakított kapcsolatrend-
szerét, üzleti körét, a megrendelőket, akik ra-
gaszkodtak hozzá, hiszen a megbízhatóság és 
a pontosság korábban is fő erényeinek számí-
tottak. A cég tevékenységi köre bővült, hiszen 

a vasúti biztonsági berendezések mellett út- és 
vasútépítéssel, valamint mélyépítéssel foglal-
koznak. Magasépítészeti megbízásokat, ahogy 
fogalmaz, csak „szőrmentén” vállalnak.
- Zömmel közbeszerzésekre pályázunk, 
megrendelőink nagy cégek, és különböző 
nagy projektek részfeladatait látjuk el. Jelen-
leg mintegy százan dolgoznak a Femol-nál, 
és a válság ellenére is igyekszünk mindenkit 
megtartani. Ez nem könnyű dolog, mert ala-
kulásunk óta sokat változott a gazdasági kör-
nyezet. Egészen 2002-ig jó időszakot éltünk, 
magas nyereségtartalommal tudtunk mun-
kákat vállalni. Az uniós csatlakozással is sok 
minden változott. Az EU például preferálja 
a vasúti közlekedést, rengeteg pénzt fordíta-
nak vasútépítésre. Ám mindez hiába a mai 
hitelválság időszakában, ráadásul itthon ha-
talmas a körbetartozás, rosszak a pályázati 
kiírások, ugyanis egyáltalán nem védik a ma-
gyar vállalkozásokat. A likviditási gondokat 
az okozza, hogy a nagy cégek nem, vagy csak 
késve fizetnek, így sokszor az alvállalkozók-
nak kell finanszírozniuk a munkát. A 60-100 
napos fizetési határidők, késedelmek azt 
eredményezik, hogy mi is fokozatosan csú-
szunk visszafelé. Ha bejön egy nagyobb ösz-
szeg, azonnal adjuk tovább. Ráadásul a nye-
reségtartalom is jóval kisebb lett, így nem le-
het ezt sokáig csinálni, drasztikus változtatá-
sokra van szükség!

Magasabb nyereségtartalom, pontos fizetés, 
jó banki háttér, garanciák, megfelelő hite-
lek – ezek a feltételek tudnák újra talpra állí-
tani az iparágat, véli Molnár Csaba. Mindeh-
hez az is hozzájárul, hogy a tapasztalatok sze-
rint nem megfelelő az uniós pénzek lehívása, 
és ha ez így megy tovább, az EU vissza fogja 
vonni a hatalmas összegeket. Ezt főleg az épí-
tőipar sínyli meg.

- Ennek ellenére ma is nekiállnék a vállalko-
zásnak, ez az életem. Úgy gondolom, a szak-
mában elismernek bennünket, ezért a nehéz-
ségek ellenére sem szabad leállni, kiszállni. 
Kell persze a jó menedzsment – ezt gondo-
zom, fejlesztem -, kell a kiváló szakember-
gárda. Ha végre a gazdasági háttér is helyre-
áll, akkor lesz miben bizakodnunk, hiszen a 
feltételeink adottak a hosszú távú, nyeresé-
ges működéshez.

Molnár Csaba amellett, hogy 22 órát dolgo-
zik egy nap, aktívan kiveszi a részét a közössé-
gi életből is. Önkormányzati képviselő, a terü-
letfejlesztési bizottság elnöke, tagja az MLSZ 
elnökségének, és 2000-től 2007-ig támogatta, 
egyengette elnökként a Felcsút SE labdarúgó-
inak életét. Kevés szabadidejét a technikai új-
donságok tanulmányozásának, autózásnak, 
és a lelátókon való focimeccs nézésnek szente-
li. Persze ehhez a rohanó háttérhez kell a nyu-
godt családi háttér is. Felesége óvónő, 32 éves 
fia a cégnél gépészetvezető, a kisebbik legény 
pedig közgazdásznak tanul. Egy kétéves fiú-
unoka büszke nagypapája, ez a szerep az, ami-
re semmi időt sem sajnál. Hiába, a vállalkozó 
is csak ember…

Vk.

Országos hírű cég Felcsúton: Femol’97 Kft. 
A legfrissebb hírek ismét arról szólnak, hogy a jelenlegi kormányzat újabb vasútvonalak be-
zárását tervezi a közeljövőben. Mindazokat, akik szeretik a vasutat, megdöbbenti a hír, ám 
Molnár Csabát, a felcsúti székhelyű Femol ’97 Kft. tulajdonosát különösen. A vállalkozó 
ugyanis vasutas családban nőtt fel, maga is 27 évet húzott le a MÁV-nál, és ráadásul cégé-
nek egyik tevékenységi köre is erősen köti a vasúthoz.

Femol ‘97 Ipari és Szolgáltató Kft.

8086 Felcsút, Fő út 221. 

Telephely: 8086 Felcsút, Fő út 217., 
Telefon: +36-22-594-094, +36-22-594-095, 

Fax: +36-22-594-096
 

Weboldal címe: http://www.femol97kft.hu

E-mail cím: info@femol97kft.hu  
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– Bármilyen korban is kezdünk lovagolni, a 
legjobb, ha tapasztalt oktatókkal, szervezett 
tanfolyam, alkalmankénti magánóra vagy lo-
vas tábor keretében tesszük – mondja Vámos 
Valentina, aki a Testnevelési Főiskolán vég-
zett, és szakedzőként vezeti a gyermek- és fel-
nőttoktatásokat a Kunos Lovarda lovas klub-
jában. – Nálunk mindenki megtanul lova-
golni, mert rendelkezünk az ehhez szüksé-
ges lóállománnyal, kiváló képzettségű ok-
tatókkal és megfelelő helyszíni adottságok-
kal. 4 éves kortól gyermekekhez szokott pó-
nikon végezzük az oktatást, amely egész év-
ben folytatható, mert két fedett lovardával is 
rendelkezünk. Nyáron, a tavaszi- és őszi szü-
netben egyaránt, hétfőtől péntekig tartó lo-
vas táborokat szervezünk, ahol egyszerre 20 

fő oktatását tudjuk biztosítani. Jelenleg ezek 
napközis táborok, napi háromszori étkezést, 
két lovaglást biztosítunk. A játék és szóra-
kozás sem marad el, kiegészítő programok-
ként kocsikázásra, a mesterségesen kialakí-
tott két hektár vízfelületű tó fürdésre, horgá-
szásra, jetski használatára ad lehetőséget, té-
len pedig a korcsolyázás örömeit élvezhetik 
a részvevők. A lovas táborban együtt élhet-
nek a lovakkal, aktívan részt vehetnek a ló-
ápolás, szerszámozás, takarmányozás mun-
kafolyamataiban és elméletben foglalkoznak 
a lovaglással kapcsolatos ismeretekkel is. A 
gyermekek felügyeletéről folyamatosan gon-
doskodunk, a tábor utolsó napján záró, be-
mutató lovaglást szervezünk, ahol az ifjú lo-
vasok megmutathatják szüleiknek, hogy mit 

tanultak nálunk. Tervezzük férjemmel, Csa-
bával, hogy hamarosan elindítjuk a bentla-
kásos táborainkat is, ehhez már befejeztük a 
faházak kialakítását és várjuk azokat a gyer-
mekeket, akik szüleinek fontos a gyermekük 
egészsége, a tartalmas időtöltésre, valamint a 
lovak és lovassport szeretetére való nevelés.
Jelenleg 100 körüli lóállományunk van, lo-
vardánk hétköznap és a versenyek idején is 
ingyenesen látogatható. Aktívan részt ve-
szünk a hazai lovas életben, megteremtve a 
versenysport összes tárgyi és technikai felté-
telét. Egész évben fedett- és szabadtéri verse-
nyeket rendezünk díjlovaglásban, díjugratás-
ban, és fogathajtásban.  Jelenleg szeptember 
19-20 között a Díjlovaglás Tanintézeti Or-
szágos Bajnokság, szeptember 26-án pedig a 
Díjugratás Megyei Döntője kerül lebonyolí-
tásra lovas klubunkban.
– Várunk minden kedves érdeklődőt, a lovas 
táboraink időpontjairól, rendezvényeinkről 
tájékozódhatnak a www.kunos.hu honlapon.     

B. Csejtei Anikó

A Magyarországon öt éve működő 
Superbrands program mellett 2008-ban elő-
ször indult el a nemzetközi piacon már évek 
óta meghatározó Business Superbrands 
program. A Business Superbrands az üzleti 
szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait mu-
tatja be, azaz olyan magyarországi cégeket/
márkákat, melyek nem elsősorban a fogyasz-
tókat, hanem vállalkozásokat, szervezeteket 
szolgálnak ki.
Az eredetileg Nagy-Britanniából indult 
Superbrands program, ma már világszerte 82 
országban működik, mindenhol azonos mó-
don szabályozott keretek között.

A Székesfehérváron immár 12 éve működő, 
öltözőszekrényeket forgalmazó céget 3.000 
magyarországi vállalat közül másodszor vá-
lasztotta ki a bírálóbizottság. 

A legfontosabb mérlegelési szempont a hír-
név, és hogy van-e olyan érzelmi, vagy kéz-
zel fogható előny, amit a cég üzleti partne-
rei elfogadnak. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a metaloBox Kft. kifogástalanul megfe-
lel a fenti elvárásoknak.

A kiváló márka iránytű a mai globalizált vi-

lágban, és ak-
kor tudunk fenn-
tartható eredmé-
nyeket elérni, ha 
a termék, a szolgáltatás minősége, presz-
tízse, piaci pozíciója és az általa kialakított 
imázs és brand egyensúlyban van, és hosszú 
távon egyensúlyban is marad – mondta Dr. 
Bienerth Gusztáv a Business Superbrands 
Bizottság elnöke, az Amerikai Kereskedelmi 
Kamara elnöke.

Játszva lovagolni

Kunos Lovarda Székesfehérvár

Ismét Business Superbrand lett 
a székesfehérvári metaloBox Kft.

Sok szülő gyermekkori álma valósul meg, amikor gyermekét beíratja a Kunos 
Csaba által kialakított lovas központba. A létesítmény, Székesfehérvár határában, 
mintegy 55 hektáros területen, csodálatos környezetben várja a lovaglás kis- és 
nagy szerelmeseit. 

A Business Superbrands Program keretében 2009-ben immár második alkalom-
mal ítélték oda a B2B márkák legjobbjainak járó díjakat. A 14 tagú, független 
szakemberekből álló bizottság döntésének értelmében a metaloBox Kft. mind a két 
évben Business Superbrand minősítést kapott.
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Küldöttgyűlés a jelenlegi törvényalkotási programmal kapcsolatban 
állásfoglalást fogadott el.
Barsiné Európai Parlamenti képviselőként szorgalmazta az „euró-
pai szabadalom” mielőbbi napirendre tűzését, megreformálását. Sík-
ra szállt a Duna-menti országok gazdasági, tudományos, és kulturá-
lis együttműködésének megerősítése mellett. „Az európai közleke-
déspolitika egyik legfontosabb alappillére az intelligens közlekedé-
si technológia. Az Európai Parlament mai döntésével nagy lendüle-
tet ad az intelligens közlekedési rendszerek elterjesztéséhez, fokozza 
a közlekedés biztonságát, és pár év alatt felszámolhatja a közlekedé-
si torlódásokat is” - hangsúlyozta korábban Barsiné. „Európa űrbé-
li jelenléte, világviszonylatban vezető szerepe nagyban hozzájárulhat 
a Közösség egyéb politikai céljainak megvalósításához” - jelentette 
ki áprilisban az Európai Parlament új űrpolitikai munkacsoportjá-
nak alakuló ülésén.

A Küldöttgyűlés a jelenlegi törvényalkotási 
programmal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást hozta:

Az Országgyűlés napirendjén szereplő „építési beruházások meg-
valósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosítá-
sáról” szóló törvényjavaslatnak a Magyar Mérnöki Kamarára vo-
natkozó része súlyosan veszélyezteti a magyar mérnökök demok-
ratikus szakmai önigazgatását. Ezért a Magyar Mérnöki Kama-
ra Küldöttgyűlése követeli annak a mérnöki szakmai önigazga-
tást érintő szakaszainak visszavonását. Tagjaink megértik, hogy 
az európai unióval szembeni kötelezettségeket a reánk vonatko-
zó szabályozás területén is be kell tartanunk, vállaljuk is azt. Meg-
győződésünk viszont, hogy ennek vannak olyan lehetőségei, hogy 
az ne fenyegessen hazai mérnök-munkahelyeket, hogy ne mélyít-
se tovább a hazai, tőkeszegény mérnöki kis- és középvállalkozá-
sok amúgy is tetemes versenyhátrányát. A Magyar Mérnöki Ka-
mara mindenkor kész az ilyen szabályozás kidolgozásában alkotó 
módon közreműködni.

MMK Tisztújító közgyűlés 2009 eredménye
A Magyar Mérnöki Kamara tisztújító küldöttgyűlést tartott 
2009. május 16-án. Az országos elnök, Kovács Gábor lekö-
szönt, utódja Barsiné Pataky Etelka lett.

Fejér megye 1000 éves

Barsiné Pataky Etelka
Életrajz

Születési dátum: 1941.09.15.
1964: okleveles mérnöki diplomát szerzett a Buda-
pesti Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyete-
men
1964-1990: tervező, fejlesztő mérnökként dolgo-
zott a Buvátiban
1972-1973: Hamburg város ösztöndíjasaként inf-
rastruktúrával foglalkozott
1978-1980: urbanisztikai szakmérnöki másoddip-
lomát szerzett 
1987: három hónapot töltött kutatóként a finn 
otaniemi Műszaki Egyetemen 
1990-1991: a Mérnöki Kamara alelnöke
1990: az önkormányzati választásokon az MDF 
listavezetője, majd a fővárosi frakció vezetője, a 
Fővárosi Városfejlesztési Bizottság elnöke. 
1991: a Közlekedési Hírközlési és Vízügyi Minisz-
tériumban kabinetfőnök 
1992-1994: az EXPO főbiztosa, a Világkiállítási 
Tanács elnöke, címzetes államtitkár. Felügyelte az 
EXPO előkészítési, építési munkáit, a vidéki pár-

huzamos programokat és a világkiállításhoz kap-
csolódó nemzetközi tevékenységet 
1994-1998: országgyűlési képviselő, a Pénzügyi és 
Költségvetési Bizottság, valamint az EU Regioná-
lis és Környezetvédelmi Albizottság tagja
2000-2003: Magyarország ausztriai nagykövete
2004-től: Európai Parlamenti képviselő
 
Munkaterületek: 
• Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
• Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság
• Éghajlatváltozással foglalkozó Ideiglenes Bi-
zottság
• STOA, az Európai Parlament tudományos és 
technológiai kérdések értékelésével foglalkozó kü-
lönbizottság
• Az Európai Gazdasági Térség parlamenti 
vegyesbizottsága
• A Dél-Afrikával fenntartott kapcsolatokért fe-
lelős küldöttség 
• több intergroup tagja: kis-és középvállalkozá-
sok, bioetika, stb.
• Az Európai Néppárt KKV Uniója női munka-
csoportjának társelnöke

dr. Szepes András, az FMMK elnöke



– Mi az alapvető feladat?
– A Közép-Pannon Terület és Gazdaságfej-
lesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. a Közép-
dunántúli Régióban, önkormányzati projek-
tek fejlesztéséért, a kis és középvállalkozá-
sok hatékonyabb működéséért, versenyké-
pességük javításáért fejti ki tevékenységét. A 
Kft részt vesz, vállalkozásfejlesztési projek-
tek kidolgozásában, területi alapú vállalko-
zásfejlesztésben, klaszterfejlesztésben. 

– Melyek a legjelentősebb projektek?
– A Közép-Pannon Nonprofit Kft a fenn-
tartható fejlődésre koncentrálva, és pro-
filjának megfelelően próbálja tevékenysé-
geit is ennek megfelelően alakítani. Jelen-
leg futó két legjelentősebb projektje a nem-
zetközi partnerekkel közösen megvalósítás-
ra kerülő SEPA (Sustainable and Equipped 
Productive Areas) projekt, valamint a 
KDOP 1.2.1 program keretében megvalósu-
ló a régió KKV szektorának fejlesztését szol-

gáló Közép Dunántúli Regionális Napener-
gia Klaszter. 
– A SEPA projekt célja olyan környeze-
ti fenntarthatósági módszertan kidolgozá-
sa, amely megalapozza, illetve segíti a bar-
namezős iparterületek környezetvédelmi 
szempontú reorganizációját, illetve előse-
gíti új környezeti szempontból fenntartható 
ipari területek kialakítását a Dél-Kelet Eu-
rópai régió országaiban. A Közép-Pannon 
Nonprofit Kft partnerségével megvalósu-
ló SEPA projekt megvalósításában 7 ország 
vesz részt. A teljes projekt mintegy 440 mil-
lió Ft támogatást kapott, amelyet a Dél-
Kelet Európai Transznacionális Program 
Közös Technikai Titkársága nyújt.

– A Közép Dunántúli Regionális Napenergia 
Klaszterhez kik csatlakozhatnak?
– A projekt célja, hogy hozzájáruljon a nap-
energia-hasznosítás mértékének minél gyor-
sabb növeléséhez hazánkban. A fenti célt a 
régióban működő napenergia hasznosítás-
ban érdekelt vállalkozások, intézmények, 
érdekképviseletek együttműködésének di-
namikus fejlesztésével szeretnénk elérni, 
majd minél szélesebb körben szeretnénk 
bővíteni a napenergia-hasznosítás mérté-
két hazánkban. A Közép Dunántúli Regio-
nális Napenergia Klaszter keretében a nap-
kollektorokkal történő hőhasznosítás és a 
fotoelektromos napenergia hasznosítás el-
terjedését preferáljuk. A Klaszter elérhető-
sége www.napenergiaklaszter.hu  

Székesfehérvár, Zichy liget 12.
Tel.: 22/500-268

Web: www.kprf.hu
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Fejér megye 1000 éves

Ezer évig megmaradni a Kárpát-medencé-
ben, Európának azon a részén, ahol mindig 
legerősebb volt a népek mozgása, Európa ke-
leti határán, amely ezer éven keresztül a ke-
letről és délről jövő támadásoknak volt kité-
ve, bizonyítja, hogy erős nemzet a magyar.  
Ezer éves intézményeink, alkotásaink bi-
zonyítják erőnket itt. A forduló határán ne-
künk el kell azon gondolkodni, hogy vajon a 
következő ezer évben meg tudjuk-e erősíteni 
pozíciónkat, vissza tudjuk-e szerezni koráb-
bi tulajdonainkat. El kell gondolkodni azon, 
hogy milyen lesz a következő év társadalma, 
és milyen lesz a gazdasága. Ez az ezer év fel-
tehetően nem a vallások és népek harctéri 
ütközeteiről fog szólni, hanem a globalizáció 
keretén belül a gazdasági pozíciók elérésé-
ért. Nagyon fontos tehát, hogy hosszú távon 

gondolkozva tervezzük gazdasági tevékeny-
ségünket, hogy ne kiszolgálói, hanem élen-
járói legyünk a globalizált világ- és európai 
gazdaságnak. Fejér megye adottságai ebből 
a szempontból kiválóak. Múltja, elhelyez-
kedése, erős intézményi rendszere alkalmas 
arra, hogy élenjáró legyen a gazdasági folya-
matokban. Székesfehérvár az ország első he-
lye volt az államalapító István idején, meg-
határozó gazdasági erővel rendelkezett a 20. 
század második felében és jó esélye van arra, 
hogy egy innovatív megyei és városi vezetés 
mellett ismét élenjáró legyen. Fejér megye, 
Székesfehérvár mindig jól használta ki a le-
hetőségeit, élni tudott kiváló mezőgazdasá-
gi adottságaival, ki tudta használni az alumí-
nium hadászati és ipari konjunktúráját és a 
múlt évezred végén és ennek az évezred ele-

jén élenjáró az informatika és ahhoz kapcso-
lódó iparágak fejlesztésében. 

Amikor azt kívánom, hogy a történelmi 
múltunk és nemzeti identitásunk megőr-
zése érdekében nyelvünket, intézménye-
inket, kultúránkat a konzervativizmusra 
építsük, akkor azt szeretném, hogy a gaz-
dasági tevékenységben a mindig változni 
tudó innovatív tevékenységben legyünk a 
példamutatóak. Hiszem és tudom, hogy a 
második évezredben megyénk és városunk 
jelentős szerepet fog játszani a magyar tör-
ténelemben. 

Radetzky Jenő
Fejér Megyei Kereskedelmi 

és Iparkamara elnöke

Klaszter a napenergia hasznosítás elterjedéséért

Ezer év

Bármely közösség sikere a megfelelő szereplők egymásra találásán múlik, s e tagok jelentik a jövő si-
kereit, vagy kudarcait. A Közép-Pannon Nonprofit Kft. munkája azonban több annál, hogy a szak-
mai közösségek, vagy klaszterek számára a megfelelő tagokat találja meg - neve olyan nagyszabású 
együttműködések koordinálása kapcsán vált ismertté, mint a SEPA, az Ajkai Járműipari Klaszter 
vagy az új törekvés, a Közép Dunántúli Regionális Napenergia Klaszter – erről kérdeztük Hegedűs 
Viktort, a Közép-Pannon Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját. 

Közép-Pannon Terület 
és Gazdaságfejlesztési 
Szolgáltató Nonprofit Kft.
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A MOL, mint sikeres regionális nagyválla-
lat, kiemelt figyelmet fordít a megfelelő kép-
zettségű utánpótlás biztosítására. Ennek ér-
dekében a Pannon Egyetem és a MOL ha-
zánkban rendhagyó módon, az olajtársa-
ság szakemberigényeinek megfelelő, gya-
korlatorientált és nemzetközileg akkreditált 
MSc képzést (MOL Ásványolaj és Petrolké-
miai Technológiai MSc kurzus) indít, vala-
mint a meglévő tanszék bázisán MOL tan-
széket (MOL Ásványolaj és Széntechnológi-
ai Intézeti Tanszék) hoz létre. A tanszék he-
lye Veszprém, Százhalombattán, a Dunai Fi-
nomítóban pedig kihelyezett részleg műkö-
dik majd (MOL Szénhidrogénipari Techno-
lógiai Intézeti Tanszéki Részleg). Cél, hogy 
az itt végző hallgatók ismerjék és értsék ipar-
águk alapvető törvényszerűségeit, mozgató-
rugóit. A szakmai igényesség mellett áthas-
sa szemléletüket a gazdaságos, értékteremtő 
működésre való törekvés. 

A képzés 10-25 hallgató részvételével, MOL-
os oktatók bevonásával, a MOL igényeinek 
megfelelő tananyaggal folyik. A tanszék 
szeptemberben kezdi meg működését, a 4 
féléves MSc oktatás pedig 2010 februárjá-
ban indul. A tervek szerint a képzés hama-
rosan angol nyelven is folyik majd. A MOL-
kurzusra jelentkezők kiemelt szintű képzést, 
nemzetközileg elismert diplomát kapnak, 
amely jó karrier lehetőséget kínál a MOL-
csoporton belül.
 A tanszék bázisán, olyan regionális oktatá-
si és tudományos központot kívánunk kiala-

kítani, amely a kőolajipar számára biztosítja 
a megfelelő tudásszintű korszerű ipari-gya-
korlati ismeretekkel rendelkező utánpótlást, 
aktív szerepet vállal a szakmai továbbkép-
zések szervezésében, és nemzetközileg ki-
emelkedő tudományos műhelymunkával já-
rul hozzá az iparág előtt álló kihívások meg-
oldásához. 

A tanszék és kurzus működését a MOL anya-
gi és szakmai támogatása, továbbá MOL- 
professzori ösztöndíj alapítása biztosítja.
A MOL szakemberei több tantárgy oktatá-
sában is részt vesznek, illetve a hallgatók ré-
szére a diplomamunkákhoz, tervezési fel-
adatokhoz témavezetőt, konzulenst biztosí-
tanak. A tanulók a MOL-csoport üzemeiben 
tölthetik el gyakorlatukat, a kiemelkedő ké-
pességű hallgatókat pedig a társaság ösztön-
díjban részesíti. 

Mosonyi György vezérigazgató elmondta: 
„A MOL társadalmi szerepvállalása kereté-
ben évente összesen mintegy 300 millió Ft-
os anyagi támogatást nyújt a hazai felsőok-
tatási intézményeknek. A Pannon Egyetem-
mel aláírt stratégiai megállapodás jelentősé-
ge azonban túlmutat az anyagi támogatáson: 
célirányos befektetés a felelős utánpótlás-
képzésbe. A Pannon Egyetem segítségével a 
legfelkészültebb hallgatókat, majdani kollé-
gáinkat találjuk meg és képezzük felkészült 
szakemberré.”
Dr. Rédey Ákos elmondta: „A MOL és a 
Pannon Egyetem új szerződése egyik fontos 

stratégiai célkitűzésünknek, a kiváló szín-
vonalú vegyészmérnökképzés hosszú távú 
fenntarthatóságának egyik biztosítéka lesz. 
Az ásványolaj- és petrolkémiai szakirányon 
és az azt gondozó tanszéken az elmúlt csak-
nem fél évszázadban több mint 1400 okleve-
les vegyészmérnök és szakmérnök végzett, 
számos PhD dolgozat, több mint 900 tudo-
mányos közlemény és előadás, valamint több 
mint 20 iparilag megvalósított szabadalom 
született. Tervezett együttműködésünk az 
eddigi sikeres és nemzetközileg elismert te-
vékenység folytatását és fejlesztésének új táv-
latait biztosítja.”
A MOL és a Pannon Egyetem évtizedekre 
visszatekintő, példaértékű együttműködése 
a kutatás-fejlesztés területén eddig is számos 
eredményt hozott: a MOL számos új techno-
lógiát és terméket valósított meg, melyet az 
egyetemmel közös kutatások alapoztak meg, 
míg az oktatók és hallgatók valós ipari fej-
lesztési feladatokban kamatoztathatták is-
mereteiket. Így olyan fejlesztések valósultak 
meg, mint pl. a kénmentes, bio-komponens 
tartalmú üzemanyagok bevezetése; használt 
gumiabroncs-őrlemény felhasználásával ké-
szített gumibitumen, mezőgazdasági termé-
kekből alternatív motorhajtóanyag-kompo-
nensek előállítása. Jelenleg is folynak a kuta-
tások a környezetbarát és nagy energiatartal-
mú motorbenzinek és dízelgázolajok gyártá-
sának továbbfejlesztésére, bio-gázolajok elő-
állítására, CO2 biológiai megkötésének meg-
valósítására, a kőolajtermelés kihozatalának 
növelésére, a földgáztermelés felszíni tech-
nológiákat érintő műszaki fejlesztésekre. 
Ezen kívül még számos témakörben műkö-
dik együtt a MOL és az egyetem. 

Az oktatás területén az olajipari ellátási lánc 
optimalizáló- és a tribológiai szakmérnök 
képzés folyik Veszprémben a MOL támo-
gatásával, több MOL-os szakember ad elő 
rendszeresen az egyetemen, illetve minden 
évben több hallgató tölti szakmai gyakorla-
tát és írja diplomamunkáját a Százhalombat-
tai Finomító üzemeiben. 

Indul a testre szabott olajipari vegyészmérnökképzés

MOL mesterkurzus és tanszék a Pannon Egyetemen
A MOL és a Pannon Egyetem évek óta együttműködik az oktatás, a szakem-
berképzés, valamint a tudományos kutatás és fejlesztés területén. Ezen belül a 
minőségi szakember-utánpótlás biztosítása érdekében megállapodtak, a Magyar 
Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) és a brit IChemE (Institution of 
Chemical Engineers) által akkreditált vegyészmérnöki szak keretében a MOL Ás-
ványolaj és petrolkémiai technológiai mesterkurzus (MSc) szakirány indításáról 
és a kurzus szakmai hátterét biztosító MOL Ásványolaj és Széntechnológiai In-
tézeti Tanszék létrehozásáról. A támogató szerződést az egyetem részéről dr. Rédey 
Ákos rektor, a MOL részéről Mosonyi György vezérigazgató írta alá a Pannon 
Egyetem Mérnöki Kar tanévnyitó ünnepsége alkalmából.
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A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. (a to-
vábbiakban: Ktv.) 29. §-a alapján jelenleg az or-
szágos közúthálózat részét képező utak esetében 
építtető csak a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tő Zrt. és Magyar Közút Nonprofit Zrt. lehet, il-
letve magántőke bevonásával valósulhatnak meg 
beruházások. A jogszabály ilyen jellegű módo-
sítására 2008. január 1-jén került sor. Korábban 
nem volt meghatározva, hogy ki lehet az orszá-
gos közutak esetében építtető. A fenti módosítás 
két kérdést vet fel:
1. Az országos utak esetében – amikor még a ma-
gántőke is lehet építtető – hogy lehetett az önkor-
mányzatokat a beruházói körből kizárni?
2. Kihez fordulhatnak az önkormányzatok és mi-
lyen dokumentumokat kell ahhoz beszerezniük, 
hogy adott esetben építési engedélyt kaphassa-
nak és építtetőként szerepelhessenek az építési 
engedélyben?
Az első kérdéssel jelenleg nem foglalkozunk, hi-
szen a jogszabályi előírások megváltoztatása nem 
tartozik az önkormányzatok hatásköréhez, vala-
mint a már folyamatban lévő és későbbiekben in-
duló engedélyezési eljárásokat sem viszi előrébb 
ennek a kérdésnek a boncolgatása, de nagyon 
fontos lenne, hogy az érintettek a jogszabály kor-
rigálását mielőbb megtegyék, hiszen jelen szabá-

lyozással rengeteg beruházás hiúsulhat meg és 
számtalan önkormányzat eshet el a pályázható 
támogatásoktól. 
A második kérdésre a válasz az alábbi:
A hatályos jogszabályi előírások (A közúti köz-
lekedésről szóló 1988. évi I. tv. 29. § és a 8/2008 
(III.18.) GKM rendelet) alapján az országos uta-
kon tervezett beavatkozások esetében jelenleg az 
alábbiak szerint kell az önkormányzatoknak el-
járni, hogy építési engedélyt szerezhessenek egy-
egy beruházásra.
1. Az elkészült terveket egyeztetnie kell a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. Közútkezelői és For-
galomszabályozási Osztályával, aki a terveket zá-
radékolja és írásos közútkezelői hozzájárulást ad 
az építéshez.
2. A fenti jogszabályi előírásokra tekintettel a 
közlekedési hatóság az építési engedély kiadásá-
hoz kéri a vagyonkezelői hozzájárulást.
3. Vagyonkezelői nyilatkozatot az önkormányzat 
kérelmére a KKK ad ki. Ebben előírásra kerül, 
hogy a vagyonkezelői nyilatkozat munkavégzés-
re nem jogosít, valamint a hozzájárulás feltéte-
le, hogy az önkormányzat – a közúti közlekedés-
ről szóló 1988. évi I. tv. 29. §-a szerint az orszá-
gos közút építtetőjével – partnerségi megállapo-
dást köt, melyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 

jóváhagy. Továbbá előírja, hogy a vagyonkeze-
lői hozzájáruláshoz szükséges a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi hozzájárulása.
4. Az állami tulajdonba tartozó országos közle-
kedési hálózattal, valamint az országos közleke-
dési hálózat fejlesztésével összefüggő egyes fel-
adatok ellátásáról, továbbá a közlekedési háló-
zat finanszírozási célokat szolgáló egyes fejezeti 
kezelésű előirányzatok felhasználásának szabá-
lyairól szóló 8/2008. (III.18.) GKM rendelet mó-
dosításáról szóló 7/2009. (KHEM) rendelet 3. § 
(2) bekezdése alapján az önkormányzatnak és a 
KKK-nak szerződés kell kötni, melyben a KKK 
nevesíti, hogy az adott beruházásnál ki az épít-
tető.
5. Ezt követően az önkormányzatnak meg kell 
kötni a partnerségi megállapodást a KKK által 
szerződésben nevesített építtetővel.
6. A partnerségi megállapodást az önkormány-
zatnak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel jóvá 
kell hagyatni.
7. Az önkormányzatnak be kell szereznie a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. tulajdonosi 
hozzájárulását, melynek feltétele a közútkezelői 
nyilatkozat, valamint vagyonkezelői nyilatkozat 
megléte.
Reméljük, a fenti információkkal segítettük az 
önkormányzatok munkáját és számítunk rá, hogy 
a fenti anomáliákat az illetékesek a megfelelő 
fórumokon felvetik, ezzel is segítve a megoldás 
megtalálását, valamint az eljárás leegyszerűsít-
hetőségét.

Önkormányzatok, mint építtetők
az országos úthálózaton
Jelenleg az országos közúthálózat részét képező utak esetében építtető csak a Nemzeti Inf-
rastruktúra Fejlesztő Zrt. és Magyar Közút Nonprofit Zrt. lehet, illetve magántőke bevo-
násával valósulhatnak meg beruházások. A törvény kérdéseket vet fel az önkormányzat-
ok esetében, amelyeket igyekszünk megválaszolni.

BAKONY PLASTIROUTE Kft.
8400 Ajka, Ibolya u. 2. 

Tel./Fax: 88/312-925, 508-450
Tervező iroda: 

8200 Veszprém, Füredi út 49. 
Tel./Fax: 88/444-045
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– Mikor döntöttek a csarnokbővítés mellett?
– Már jó ideje dédelgettük a telephelybőví-
tés gondolatát, de csak 2007-ben tártuk a tu-
lajdonosok elé az erre vonatkozó elképze-
léseinket. A végleges koncepció elfogadá-
sa azonban egészen 2008-ig elhúzódott. Az 
első kapavágás 2008. november 2-án történ-
hetett meg. Jelenleg a használatbavételi en-
gedélyeztetés folyik, már csak néhány belső 
tűzfalat kell felhúznunk.
A csarnokbővítés, a megfelelő méretű telep-
hely az alapját képezte a megálmodott fej-
lesztéseinknek, a hazai gyártási kapacitás 
növelésének. Az itt készülő termékek 90%-a 
külföldre kerül, és úgy kétharmada a német-
országi logisztikai központon keresztül jut el 
a vevőkhöz. Ezt a logisztikai központot sze-
retnénk áttelepíteni Tokodra. Most egy kül-
sős cég végzi a számunkra ezt a feladatot egy 
elég jelentős díj ellenében. Úgy számoltunk, 
hogy ennek a díjnak a megtakarításával ez a 
beruházás gyorsan megtérül majd, és a ver-
senyképességünket is jelentős mértékben nö-
velni. A termékeink így a gyárból közvetle-
nül a logisztikai központba kerülhetnek, 
nincs szállítási költség, és nincs 3-5 nap szál-
lítási idő sem. Gyorsabban ki tudjuk szolgál-
ni a vevőinket, s így mi is hamarabb a pén-
zünkhöz jutunk.
Mindemellett rövid távon 6-8 főnek, később 
pedig - majd ha a teljesítményeink újra elérik 
a 2008-as számokat - 25 főnek tudunk állan-
dó munkahelyet biztosítani. Ezen túlmenő-
en a logisztikai központ idetelepítése - vár-

hatóan - még sok külsős vállalkozónak is 
munkát tud majd biztosítani.

– Új géppel is gyarapodtak. Mivel tud ez többet 
az eddigieknél?
– Egy 800 tonnás platina préssel bővült a 
gépállományunk. A préselésről azt kell tud-
ni, hogy hatalmas erő kell hozzá. A feladatot 
kétféleképpen lehet megoldani: egy nagytel-
jesítményű géppel, amely a megfelelő prés-
erővel és nagyméretű lemezzel képes dolgoz-
ni, vagy - ahogyan azt eddig is tettük - mind-
ezt több kisebb géppel, és több munkafázis-
sal is elvégezhetjük.
Úgy véljük, a közeljövőben várhatóan növe-
kedni fog a nagyméretű villanymotorok irán-
ti igény. Elég csak az unió alternatív energi-
ákra vonatkozó elvárásaira gondolnunk. A 
kitűzött cél, hogy a tagországok 2020-ig a 
felhasznált energia 20%-át alternatív forrá-
sokból biztosítsák. Ezen célok megvalósítá-
sához járulnak hozzá például a szélerőmű-
vek, amelyek generátoraiban ilyen nagymé-
retű villanymotorok működnek. Éppen ezért 
ezeken a területeken jelentős keresletnöve-
kedéssel számolhatunk.
A nagy préserő tehát döntő a versenyképes-
ségnél. A most beszerzett 800 tonnás prés-
erővel rendelkező gépünk világszínvonalú. 
A Kienle-Spiess csoporton belül - a mién-
ken kívül - is csupán egy ilyen gép van, és 
ezen kívül még egy található az egyik uniós 
versenytársunknál. Európában nincs több, 
ilyen célra tervezett és használt gép. Mind-

ez igazi versenyelőny, hiszen ezek a nagymé-
retű megmunkálási feladatok a korábbi 8-10 
munkafolyamattal ellentétben mostantól 
egy-két munkafázissal megoldhatóak lesz-
nek. Ezzel nem csak rengeteg időt nyerünk, 
de a hibalehetőségeket is jelentős mértékben 
tudjuk csökkenteni.

– Mit tartogat a jövő? Vannak további fejleszté-
si elképzelések?
– Bár a tervezett beruházásainkat sikerült 
megvalósítanunk, a válság hatásai nálunk is 
érezhetőek voltak. Sajnos komoly létszámle-
építést kellett végrehajtanunk - 180 főt küld-
tünk el -, de ahogy növekednek a megren-
delések, igyekszünk a régi alkalmazottakat 
visszavenni. A 2008-as szint eléréshez - gya-
nítom - még jó pár év kell, de 2010-re már 
stabil évet várunk. Likviditási gondjaink - az 
eddigi ésszerű gazdálkodásnak és a taka-
rékossági intézkedéseknek köszönhetően - 
nincsenek.
A közeljövőben egyelőre visszafogjuk a be-
ruházásokat, a belső folyamatokat szeret-
nénk hozzáigazítani az új lehetőségekhez. 
Az új csarnokkal megnyílik az út olyan hely-
igényes koncepciók előtt is, amelyeket ko-
rábban nem tudtunk megvalósítani.
Egy nyertes pályázatnak köszönhetően - úgy 
tűnik - a fejlesztéseinket is tovább tudjuk 
majd folytatni, melynek célja egy teljesen új 
préselési technológia bevezetése. Ezt a né-
metországi anyacég fejlesztői dolgozták ki, s 
egy saját Kienle-Spiess szabadalom.
A fejlesztéseknek - meggyőződésünk -, hogy 
lesznek pozitív hatásai, a költségszintünket 
pedig - reméljük - sikerül továbbra is ala-
csonyan tartani. A recesszió - furcsa módon 
- néha előnyöket is rejt, hatékonyabbak let-
tünk, és valószínűleg új piacok megszerzésé-
re is lehetőségünk nyílik.

Cseh Teréz

A Kienle-Spiess Kft. felkészülten várja a gazdasági fellendülést

Új gépeket és csarnokot avattak a 
tokodi gyárban
A Kienle-Spiess Kft. a szó szoros értelmében is hegyeket mozgatott - egészen pontosan a te-
lephely bővítése érdekében a szomszédos meddőhányó egy jelentős részét kellett elhordania 
a cégnek - azért, hogy új csarnokot avathasson. Az építkezés célja az volt, hogy világszínvo-
nalú gépekkel még versenyképesebb termékeket állíthassanak elő. Mindez mára megvaló-
sult. Orbán Péter, ügyvezető igazgató büszkén és bizakodva számolt be az eredményekről és 
a további elképzelésekről.
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Interjú

– Kezdjük talán hivatásával, életútjával.
– Tősgyökeres szőnyi vagyok, ám, mint az 
alábbiakban kiderül, iskoláim, munkám 
során számos helységhez kötődöm me-
gyén belül és kívül egyaránt. A gimnáziu-
mot Komáromban végeztem, a fővárosban 
kaptam meg a kirakatrendezői képesítést. 
Civilben viszont textiles vagyok, népi ipar-
művész. 1976-ban a Népművelési Intézet 
szervezett országos tanfolyamot. Megyénk 
két főt delegálhatott, az egyik én voltam. 
Tatán ismerhettem meg a szakma fortélya-
it.
– 1982-től szerveztem a szakköröket, Ta-
tán, Komáromban. A lenárugyárban a 
Novolen termékcsaláddal BNV-nagydí-
jat kaptunk, erre épült fel később egy 70 
fős bedolgozói rendszer. Több száz embert 
megtanítottam szőni – nyugdíjasokat, kis-
mamákat. Visszatérve a felsoroláshoz: pá-
lyafutásom során terjesztettem e sajátos 
kultúrát Győrben, Marcaliban, Székesfe-
hérváron, hogy csupán néhány települést 
említsek. Sorra jöttek a társadalmi megbí-
zások is: tevékenykedem a Komárom-Esz-
tergom Megyei Népművészeti Egyesület 
elnökeként, és tagja vagyok a Régiós Köz-
kincs Bizottság munkacsoportjának is. 
Ennyit magamról, dióhéjban – és a teljes-
ség igénye nélkül.

– Nyilvánvalóan kiteljesedik a kép, ha visz-
szakanyarodunk a mához, illetve közelmúlt-
hoz. Konkrétan a Petőfi ház szakmai vezető-
jeként végzett munkához, az itt történt válto-
zásokhoz.
– Azért egy kicsit még kanyarodjunk vissza 
az eltelt évtizedekhez. Tudni kell ugyanis, 
hogy a kulturális egyesület 1995-ben ala-
kult a szőnyi városrészben. Lokálpatrióták 
fogtak össze azért, hogy a hajdan önálló 

településnek – napjainkban ugyanis a haj-
dani nagyközség, a mintegy ötezer lakost 
számláló Szőny közigazgatásilag Komá-
rom városához tartozik – megmaradhas-
son az önálló arculata, szűkebb tekintet-
ben vett helyi társadalmi élete.  
– A nyugdíjasklub az alapítás óta műkö-
dik, napjainkban harminchét taggal. Né-
hány esztendővel később – 2000-ben -  
megalakult a Duna Népdalkör is, utóbbi-
nak jelenleg tizennégy tagja van. Említsük 
meg még a citeraegyüttest is, amely szin-
tén rendszeres fellépéseket vállal. Vissza-
térve A Duna Népdalkörre: tavaly igen si-
keres esztendőt zártak a tagok. Korábban 
begyűjtöttek már három ezüst- és három 
aranyérmet. Tavaly viszont kiemelt arany 
minősítést értek el Sümegen, ez pedig a jo-
gosítványt jelentette az országos megmé-
retésre. Ott pedig megkapták a Vass Lajos 
Nagydíjat, ami igencsak rangos elismerés 
egy ilyen dalkör életében, pályafutásában.
– Az egyesület életében vannak állandó 
programok. Megünnepeljük a falunapot, 
játszóházat, jelmezbált szervezünk, kuckó-
tábort gyerekeknek, decemberenként jön 
a Mikulás, ősszel a szüretünnep, no meg 
a borverseny. Tavaly augusztus huszadi-
kán igen sikeres volt az új kenyér megsze-
gése, amit az udvaron elkészült saját ke-
mencénkben sütöttünk meg. A helyi kato-
likus és református lelkész szentelte meg  
frissen sült cipót. Az idén nagy sikert ara-
tott a Komáromi Napok részekként a Ze-
nebarátság rendezvényünk, amely az idén 
nem csupán népzenéből, néptáncból állt, 
hanem egy fotókiállítás is a része volt. Öt-
venhárom kép mutatta be az izsai népvise-
letet. E rendezvényre a Duna másik olda-
láról is érkeztek vendégek. A gálát követő-
en együtténeklés szerepelt a programban.

– Szeretném elmondani, hogy „újító fa-
zon” vagyok. Meggyőződésem, hogy az 
egyesületet több korosztálynak kell képvi-
selnie a közös munkában. Célom, hogy a 
fiatalok, fiatalabbak is megleljék itt a he-
lyüket – és mindig történjen valami. Útjára 
indítottuk a Manócska varróklubot Janka 
Ferencné textiljáték-készítő vezetésével. 
Amíg az édesanyák szorgoskodnak, Deák 
Anikó könyvtáros mesél a gyerekeknek. 
Megszerveztük a felnőtt képzőművészkört 
is, Nagy Judit, Turi Katalin fiatal alkotók 
vezetésével.
– Ha kimegyünk az udvarra, látható, 
hogy folyamatban van az egykori bikais-
tálló felújítása. Nos, ott kap majd helyet a 
kézművesműhely, amely jelenleg a régi is-
kolaépületben tevékenykedik. És ott kap 
terepet a helytörténeti gyűjtemény is. An-
nak alapját egyik tagunk, Márki Györgyné 
anyaga képezi, aki régóta foglalkozik a 
szőnyi emlékanyagok felkutatásával.
– Végül, de nem utolsósorban ejtsünk né-
hány szót a művelődséi ház felújításáról. 
Tavaly tavasszal megtörtént a nyílászárók 
felújítása, ősszel a tető, szigetelés, festés, 
megtörtént a fűtéskorszerűsítés, a nagyte-
rem felújítása.
– Utóbbi helyiséget több funkciósra ter-
vezzük. Arra törekszünk, hogy méltó he-
lyet kapjon a citerazenekar, a néptánccso-
port a színpadon, no meg színjátszók sze-
repelhessenek, próbálhassanak. Nos, ide 
kell bevonni a fiatalokat is. A terem má-
sik részében helyet kaphat pingpongasztal, 
csocsó, biliárd. Igen, azt kell megvalósíta-
ni, hogy lehetőségeinkhez képest  minden 
korosztály megtalálja majd itt a helyét, jól 
érezze magát a szabad idejében a házban.
– Persze, manapság az anyagi alapokat is 
meg kell teremteni. Sokat kell pályázni, 
nem mulasztunk el tehát egyetlen lehető-
séget sem. Mint mondtam, megváltozott 
a világ, a kulturális életet ennek ismere-
tében kell alakítani. Tudjuk, nem vagyunk 
könnyű helyzetben, de ha a település veze-
tése (is) mellettünk áll, tagjaink pedig ma-
gukénak érzik a házat, az egyesületet, ak-
kor a SZŐKE egyre inkább izmosodik, és 
további szép napoknak nézhet elébe. 

M. Tóth Sándor

Megújul a ház, izmosodik a SZŐKE
A Petőfi Sándor Művelődési Ház a Szőnyi Főutcán patinás épületnek számít. Be-
lépve, a folyosó falán kőtábla hirdeti a házalapítást, e dokumentumot korábban 
a helyi levéltárban őrizték. Az előtérben göcsörtös ágú életfa áll: a helyi kulturális 
egyesület történelmét idézi, törzsén apró réztáblák, őrzik az egykori, mai tagok, se-
gítők, szimpatizánsok névsorát. Tavaly óta új szakmai vezetője van a szőnyi Petőfi 
Sándor Művelődési Háznak. Nyikus Annával beszélgetünk a patinás épületben pá-
lyafutásáról, az eltelt esztendőről, amely a Szőnyi Kulturális Egyesület (SZŐKE) 
életében is változásokat hozott. 

A komáromi Komthermal Kft. értékteremtő oldalai
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Magazin

- Mi adta az ötletet, az indíttatást az egyesü-
let megalapítására, hiszen akkoriban még nem 
igazán volt divat civilszervezetet létrehozni?
- Az egyesület alakulásakor a művelődési 
házat Mészáros Éva művelődésszervező ve-
zette. Készült ekkor egy felmérés a szőnyiek 
kulturális életéről, elképzeléseiről. Arra az 
eredményre jutottunk, hogy bizony meg-
változtak a kulturális szokások, kiüresed-
tek a korábbi művelődési formák. Ugyanak-
kor a felmérésből az is jól látszott, hogy az itt 
élők nagy többsége szívesen tenne a falujá-
ért, a hagyományok felelevenítéséért. Meg-
fogalmazódott az igény a közösség újraszer-
vezésére, egy olyan hely kialakítására, ahol 
az emberek kulturált körülmények között ta-
lálkozhatnak egymással, és ahol idős és fia-
tal egyaránt jól érezheti magát.
A felmérés készítői összehívták azokat, akik 
a kérdésekre választ adtak, s így alakult meg 
az egyesület. Molnár Éva lett az egyesület 
titkára, engem pedig - miután nekem is volt 
néhány ötletem -, elnöknek választottak.
Hihetetlenül sokféle elképzeléssel álltak elő 
a helyiek, s miután nem állt rendelkezésünk-
re nagy létszámú szakmai apparátus, szűkí-
tenünk kellett a tevékenységi körünket. Az 
igazi fordulatot az jelentette, amikor eljutot-
tunk odáig, hogy az egyesület átvehette üze-
meltetésre a művelődési házat. Korábban 
ugyanis sokféle ütközés, konfliktus adódott 
abból, hogy a komáromi Csokonai Művelő-
dési Ház amolyan periférikus egységeként 
működtünk. Természetesen - miután a mű-
velődési ház üzemeltetése alapvetően önkor-

mányzati feladat -, a későbbiekben sem ma-
radtunk teljesen magunkra. Az önkormány-
zat továbbra is vállalta a rezsi és a bérköltsé-
geket, mi önkéntesek pedig - a művelődés-
szervező irányításával - gondoskodtunk a 
rendezvények lebonyolításáról.
Rögtön az elején felelevenítettük a szüreti 
felvonulás hagyományát, majd ennek sikerén 
felbuzdulva később másfajta eseményeket is 
életre hívtunk.
A közel tizenöt év alatt rengeteg minden 
történt. A művelődésszervezők időnként - 
rendszerint magánjellegű problémák mi-
att - cserélődtek, de valamennyien rendkí-
vül jó színvonalú munkát végeztek. Elnök-
ként néha-néha egyfajta villámhárító szere-
pet is elláttam, több-kevesebb sikerrel pró-
báltam összehangolni az elnökség és a főál-
lásúak munkáját. Összességében elmondhat-
juk, hogy nem volt túl sok konfliktus.

- Mi a helyzet ma? Hogy látják a jövőt?
- Azt gondolom, hogy egy igen kedvező idő-
pontban találtunk rá a jelenlegi művelődés-
szervezőnkre, Nyikus Annára, aki rendkívül 
kreatív, rengeteg új ötlete van, amelyek segít-
ségével képes lesz a művelődési háznak egy 
új arcot adni.
Látni kell, hogy a művelődési házak funkciói 
mára ismét átalakultak. A média erőfölénye 
miatt azt a funkciót, amiért létrehozták őket, 
ma már nem képesek betölteni. Az emberek 
a tévé előtt maradnak, s még a nagy nevekre 
sem mennek már be a művelődési intézmé-
nyekbe. A művelődési házaknak új, teljesen 

egyedi arculatra van szükségük ahhoz, hogy 
a továbbiakban is be tudják tölteni a nekik 
szánt szerepet.
Nyikus Anna nem csak művelődésszervező, 
hanem népművész is. A szőnyi népművésze-
ti hagyományokat - miután erre igény mutat-
kozik - igyekszik újjáéleszteni. Ezáltal a mű-
velődési ház is egy teljesen más jelleget ölt 
a korábbinál. Biztosak vagyunk benne, hogy 
a szőnyi teljesen el fog térni Komárom vá-
ros más hasonló művelődési intézményeitől. 
Nagyon fontos, hogy ez történik. A már ki-
alakult hagyományos ünnepeinket folytat-
juk, és a népművészeti hagyományokra épít-
ve újabb és újabb kezdeményezéseknek biz-
tosítunk teret.
Külön öröm a számunkra, hogy azokat a kö-
zösségteremtő célokat, amelyeket mi az in-
dulásunkkor kitűztünk - például a faluszé-
pítés, a múltra való emlékezés -, ma már a 
faluban azóta létrejött további civilszerve-
zetek karolták fel. Úgy tűnik, hogy képesek 
voltunk jó példát mutatni, rávilágítani arra, 
hogy a civilszervezetekre szükség van, és 
hogy azok igen is életképesek lehetnek. Ma 
már - természetesen - ezek a szervezetek kö-
zösen veszik igénybe a nemrégiben megújult 
művelődési házat. Mérhetetlen öröm volt 
mindannyiunk számára annak az emléktáb-
lának az újraavatása, amely a művelődési ház 
felújítása során került elő. Az emléktáblát 
elődeink készítettek a művelődési ház meg-
építésekor. Felemelő volt ily módon is emlé-
ket állítani az ősöknek. Emberek találkoztak 
itt régen, és találkoznak itt ma is, abban az 
épületben, ahol szüleik, nagyszüleik is össze-
jöttek az ünnepeiken. Emberek akik maguk 
is tovább viszik egy kicsit közös ügyeinket.

Cseh Teréz

15 éves a Szőnyi Kulturális Egyesület
Sok, sok pozitív lépésről, előremutató megoldásról mesélt lapunknak Kerekes Tibor, aki a 
megalakulása óta elnökként vezeti a Szőnyi Kulturális Egyesületet. A most tizenöt éves szer-
vezet sok mindent megélt már fennállása óta. Voltak rosszabb és jobb idők, de mindig - aho-
gyan most is - képesek voltak a megújulásra, az összefogásra.



Interjú

Regio Regia 68. oldal

- Mikor csatlakozott a céghez?
- 1969. november 1-jén - a vállalat igazgató-
jának vonzó ajánlatát elfogadva - kerültem 
ide, és hat éven át a minőségellenőrzési osz-
tály - vagy ahogyan köznapi néven mond-
ják a meo - vezetője voltam. 1977-től tizen-
hat évig a termelési osztályt, majd azt köve-
tően a kereskedelmi osztályt vezettem. Kö-
zel negyven esztendeje tehát, hogy itt dolgo-
zom.
A vállalat ezek alatt az évek alatt számta-
lan változáson ment keresztül. Jómagam 
még a Komárom-Esztergom megyei Fém-
ipari Vállalatnál (KOFÉM-nál) kezdtem, 
amely a későbbiek során KERIPAR. majd 
Gasztrometál Gép- és Berendezésgyártó 
Vállalattá alakult. A 80-as évek vége felé a 
tatabányai gyár egy átalakulással önállóvá 
vált, s azóta folyamatosan - ma Gasztrometál 
Zrt. néven - tevékenykedik.
De nem csak a név változott meg az évtize-
dek során, hanem a cég profilja is teljesen 
átalakult. 1969-ben a termelés döntő részét 
még az IKARUSZ alvázgyártás adta, a má-
tyásföldi gyár beszállítói voltunk, 1200 dol-
gozóval, három műszakban készültek itt az 

autóbuszok alvázai. Emellett sok más apró 
alkatrészt is gyártottunk, például ablaktör-
lőket, kerékpár csengőket, kábelkötegeket, 
illetve különféle sajtolt termékeket.
A telephelyünk - 55 ezer négyzetméter, 20 
ezer négyzetméter beépített résszel - a 60-as 
évek második felében alakult ki, az épülete-
ink, csarnokaink akkor készültek el.
A vállalat életében az egyik legnehezebb 
időszakot a rendszerváltás jelentette. A ter-
melésünk java része az egykori szocialis-
ta országokba irányult, ezért jelentős trau-
mát okozott, hogy piacaink 70%-át elveszí-
tettük. Természetesen mindez jelentős lét-
számleépítéshez vezetett, ma 173 fő dolgo-
zik a cégünknél.
A túlélésünket az biztosította, hogy sikerült 
időben váltanunk egy olyan korszerű tech-
nológiára - a rozsdamentes acéllemez meg-
munkálására -, amelyre nagy igény mutat-
kozott. Ezekben az időkben körülöttünk so-
kan tönkre mentek, de mi képesek voltunk 
talpon maradni, s azóta is jól prosperáló cég 
vagyunk. 
Eleinte persze nagyon nehezen indultak a 
dolgaink, hiszen korábban gyártók voltunk, 

nem volt kereskedelmi tapasztalatunk, pe-
dig az életben maradáshoz gyorsan új piaco-
kat kellett találnunk. Elvállaltunk mindent, 
ami csak elénk jött, így kezdtünk sör- és 
élelmiszer-tartálygyártással is foglalkozni. 
Mai legnagyobb német partnerünket is ek-
kor ismertük meg, s innentől kezdtünk kü-
lönféle alkatrészeket külföldre is gyártani. 
A KOFÉM-mes alvázgyártástól eljutottunk 
a rozsdamentes nagykonyhai gépek gyártá-
sáig.

- Az új profil kialakulását követően mi volt a 
kitűzött cél?
- Amint felismertük, hogy a sütő-főző gé-
pek, robotgépek gyártása egy sikeres profil 
lehet a számunkra, a célt is azonnal kitűz-
tük: mi legyünk Magyarország legnagyobb 
konyhagép gyártója, s mindvégig ez lebegett 
a szemünk előtt. Mára sikerült megvalósíta-
ni az elképzelésünket, hiszen akár árbevétel 
tekintetében, akár az eladott termékek vo-
lumenét nézve az első helyen állunk az or-
szágban. A kisebb-nagyobb hullámoktól el-
tekintve szinte mindig nyereségesek vol-
tunk, és évi két milliárdos árbevételt produ-
kálunk.
Az induláskor nagyon sok konkurensünk 
volt, de mára ketten-hárman maradtak a pi-
acon, így a mezőny élére tudtunk állni, s sze-
retnénk ott is maradni.

- Milyenek az arányok a hazai értékesítés, illet-
ve az exportra szállítás között?

Új igazgató a Gasztrometál Zrt-nél    

„Régi motoros” a patinás cég élén
Dusfi Ferenc neve már régóta összeforrt a Gasztrometállal. Az 1951-ben alapított céget 
negyven esztendeje szolgálja. Gyakorlatilag apró részletességgel ismeri a vállalat történe-
tét, mindennapi problémáit, rövid és hosszú távú terveit, hiszen a mostanra elért piacveze-
tő pozíció eléréséhez hosszú út vezetett. Kereskedelmi vezetőként eddig is részt vett az irányí-
tásban, 2009. június 1-jétől azonban első számú vezetőként is kamatoztathatja eddig meg-
szerzett tudását.
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- Az elmúlt évben 1,2 milliárd forint érték-
ben exportáltuk a termékeinket. Ez kis mér-
tékben ugyan, de meghaladja a hazai érté-
kesítési eredményeinket. Szállítunk Romá-
niába, Csehországba, Szlovákiába, Ausztri-
ába, de főleg Németországba. A legnagyobb 
partnerünk a német Rational, akiknek kü-
lönféle konyhai gép alkatrészeket szállí-
tunk, és éppen most írtunk alá egy hosszú 
távú együttműködésről szóló szerződést sör-
tartályok szállítására egy osztrák partnerrel, 
akinek kizárólagos beszállítói leszünk.
A szakmában az európai piacokon - Portu-
gáliától Görögországig - jól ismerik a ne-
vünket, a Gasztrometál nem hagyható fi-
gyelmen kívül a külföldi konkurenseink szá-
mára sem.
Persze mindenképpen van még hová fejlőd-
nünk a bel- és külföldi értékesítés terén is. 
Egy kis fejlesztéssel - reményeink szerint 
- az elkövetkező években akár meg is dup-
lázhatjuk a forgalmunkat. Persze a jelenle-
gi recessziós időszak ebbe beleszólhat, de ha 
a jövő év elején a világ piacai ismét növeke-
désnek indulhatnak, akkor erre van remény.

- Ha már említette a fejlesztéseket, milyen 
irányba haladnak és mit tudnak tenni ennek 
érdekében, főleg ilyen recessziós időkben?
- A válság arra ösztönzött bennünket, hogy 
fejlesszünk, új termékeket vezessünk be. 
Ennek érdekében bővítettük a létszámun-
kat, új gyártmányfejlesztő szakemberekkel 
gazdagítottuk a csapatunkat. Meghatároz-
tuk azokat a fejlesztési célokat, amelyekkel 
várhatóan gyorsan piacra tudunk jutni.
A saját gyártású termékek mellett különfé-
le kooperációkra is törekedtünk. Ezek oda-
vissza gyártási kapcsolatok, s ennek segítsé-
gével egyrészt növelni tudtuk a már meglévő 
termékeink forgalmát, illetve ki tudtuk egé-
szíteni a saját termékkörünket, így komp-

lexebb ajánlatokkal még versenyképesebbé 
váltunk.
Korszerűsítettük a hagyományos terméke-
inket is annak érdekében, hogy még jobb 
eredményeket érhessünk el a piacon.
Jelenleg - természetesen - a csökkenő keres-
let a jellemző, de ennek ellenére fontosnak 
tartjuk a fejlesztéseket, mert szeretnénk fel-
készülni arra az időszakra, amikor az igé-
nyek ismételten növekednek majd. Az a cél, 
hogy az új termékek addigra startra készen 
álljanak.

- Mikor ismerhetik meg a vásárlóik ezeket az új 
fejlesztéseket?
- Hamarosan - október 6-9. között - látogat-
ható Budapesten a HOVENTA kiállítás, 
ott az idei esztendőben a szokásosnál két-
szer nagyobb kiállítótéren leszünk jelen, s 
valamennyi újdonságunkat bemutatjuk. Az 
egyik leglátványosabb fejlesztésünk a nagy-
konyhai gépek korszerűsítése mellett a kis-
közepes konyhák ellátását célzó gépsorunk.
A fejlesztéseinknek és a kiállításnak is ép-
pen az a célja, hogy megmutassuk, hogy a 
válság ellenére is stabil, erős cég vagyunk, 
akikre hosszú távon lehet építeni, s akik a 
gépek karbantartásához is a megfelelő hát-
teret tudják hosszú éveken keresztül bizto-
sítani.
Büszkék vagyunk arra, hogy nekünk nincse-
nek lejárt szállítói tartozásaink, illetve nincs 
köztartásunk sem. A kollégáink időben 
megkapják a fizetésüket, és amint említet-
tem nem csak hogy nem küldtünk el egyet-
len egy embert sem a cégtől, de még növel-
tük is a létszámunkat.

- Gondolom éppen ezért a dolgozók lojalitására 
is számíthatnak, s az eredmények mögött ott a 
megfelelő szakembergárda is.
- Mondhatjuk úgy, hogy - beleértve maga-

mat is - igazi „régi motorosok” dolgoznak 
a cégnél, akik bizony már nem is olyan fi-
atalok. Éppen ezért az utóbbi időkben nagy 
hangsúlyt fektetünk például a fiatalításra. 
Sajnos a hazai képzési rendszer meglehe-
tősen hiányossá, egysíkúvá vált. A műsza-
ki szakmai ismeretek, a gyakorlat helyett a 
számítógépes ismeretek kerültek előtérbe, 
s számunkra ez azt jelenti, hogy egy frissen 
végzett mérnökkel legalább még egy évet 
kell foglalkoznunk ahhoz, hogy ütőképes le-
gyen. Ma egy mérnök jó ha annyi szakmai. 
gyakorlati tudással rendelkezik, mint haj-
dan egy technikus, s mindemellett megfe-
lelő szakmunkásokat is nagyon nehéz talál-
ni. Mindenesetre a cégünknél gyakorlatilag 
nincs fluktuáció, megbízható, jó szakember-
gárdával dolgozhatunk.

- Hosszú éveken át kereskedelmi vezetőként 
több vezérigazgatót is kiszolgált. Most miért 
döntött úgy, hogy felvállalja az első számú ve-
zetői feladatot?
- Az az igazság, hogy negyven év tapaszta-
lata megmutatta, hogy igazán jó kollektívá-
ba kerültem. Egyszerűen szeretek itt dolgoz-
ni. Aki a mi szakmánkba egyszer beleszeret, 
azt már nagyon nehéz eltántorítani ettől a 
területtől.
Az igazgatói posztot azért vállaltam el, mert 
egyrészt megtiszteltetésnek vettem a felké-
rést, másrészt kötelességemnek is éreztem, 
hogy éppen ezekben a nehéz időkben elvál-
laljam az irányítási munkákat. Az ember - 
ennyi itt töltött év után - óhatatlanul is lát-
ja, hogy merre kellene haladnunk, mit hagy-
tunk ki, mi mellett mentünk el, s min kelle-
ne változtatni. Bízom benne, hogy az elkö-
vetkezendő néhány év a dinamikus fejlődés 
jegyében telik majd, és én igyekszem mind-
ehhez hozzátenni eddigi tapasztalataimat.

Cseh Teréz
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– Minek köszönhető, hogy az Eural Kft., illet-
ve anyacége a Scholz AG válság idején is képes 
folyamatosan fejleszteni?
– A német Scholz Alumínium Csoport öt 
generáció óta foglalkozik az alumínium  be-
gyűjtésével. Mára az Európai Unió egyik 
legnagyobb fémhulladék-kereskedő vállala-
ta, mely évente 500 ezer tonna alumínium-
hulladékot dolgoz fel. A tulajdonos Oliver 
Scholz, illetve maga a cégcsoport olyan 
anyagi és szakmai támogatást nyújt a szá-
munkra, mely ezekben a recessziós években 

is lehetővé teszi, hogy lépést tudjunk tarta-
ni a piaccal.
– A Scholz Alumínium - akárcsak az Eural 
Kft. 2007-ben alakult, s a Scholz Csoport-
nak azon tagja, amely kifejezetten az alumí-
niummal  foglalkozik. Ehhez tartozik a tata-
bányai Eural Kft., a németországi Alustock  
GmbH, valamint a cégnek résztulajdona van 
az ajkai MMG-ben, amely egy alumínium 
présüzem. Természetesen a szekunder és a 
primer alumínium kereskedelmi részleg is a 
Scholz Alumíniumhoz tartozik.

– A vállalat irányvonala a közép-kelet-euró-
pai térség. Célunk, hogy ezeket a piacokat 
a lehető legteljesebb mértékben képesek le-
gyünk kiszolgálni. Ennek érdekében az el-
múlt nem egészen egy év alatt – folytatva a 
korábbi fejlesztéseket – egy ötmillió eurós 
beruházást hajtottunk végre tatabányai egy-
ségünkben.

– Mit takar ez az ötmillió eurós beruházás?
– Részben környezetvédelmi, részben pedig 
technológiai fejlesztések történtek. Két mil-
lió eurót fordítottunk pusztán a levegő tisz-
taságának megóvására, egy füstgáz szűrő 
megépítésével. Mindezt állami, vagy uniós 
támogatás nélkül, saját erőből tettük. Ez a 
beruházás is jól mutatja, hogy a Scholz vál-
lalatcsoport milyen nagy figyelmet fordít a 
környezet megóvására. Mi nem csak egy-
szerűen megfelelni akarunk a környezetvé-
delmi előírásoknak, hanem túllépve azokon 
valódi megoldásokban gondolkodunk.

Környezetkímélő beruházás

Ötmillió eurós fejlesztés  
a tatabányai Eural Kft-ben
Tudatos környezetvédelmi magatartás, előrelátó, jól átgondolt tervezés-fejlesztés jellemzi a - 
német Scholz Alumínium Csoporthoz tartozó – tatabányai Eural Kft-t. Igazi csapatmunka 
folyik itt, melyet az anyacég támogató hozzáállásával, az itt dolgozók pedig szaktudásukkal 
erősítenek. 2008 októbere óta a társaságot egy kitűnő német szakember, Jens Drückhammer 
vezeti, aki vallja, hogy a hosszú távú eredményes munkához a modern technológia és a ma-
gas szintű környezetvédelem egyaránt elengedhetetlen. Az elmúlt nem egészen egy év alatt 
– dacolva a világgazdasági válság folyamataival – öt millió euró értékű beruházást hajtot-
tak végre a feldolgozó üzemben, s ezek jelentős része éppen a környezet megóvására irányult.
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– Azért tartom fontosnak mindezt hangsú-
lyozni, mert – sajnos – a versenytársaink egy 
része bizony nem így gondolkodik. Meggyő-
ződésünk azonban, hogy a környezetvédel-
mi elvárások figyelmen kívül hagyása szá-
mukra is csupán időleges gazdasági előnyö-
ket rejtenek, hosszú távon az elvárás ugyan-
is az uniós szintű környezetvédelem.
– A kétmilliós környezetvédelmi beruhá-
zás mellett további hárommillió eurót a ke-
mencék és az öntés technológiai javítására 
használtunk fel. Ez a fejlesztés olyan alumí-
niumhulladékok feldolgozását is lehetővé 
tette a számunkra, melyeket korábban egy-
általán nem, vagy csak gazdaságtalanul tud-
tunk volna feldolgozni. Így a továbbiakban 
olcsóbb alapanyagból tudunk a korábbihoz 
hasonló, jó minőségű alumíniumot előállí-
tani.
– Az új füstgázelszívó rendszerbe természe-
tesen mind a régi, mind pedig az új kemen-
céinket bekötöttük, így mostantól egyetlen 
porszem sem kerülhet a levegőbe a gyártás 
folyamán.

– Közel egy éve, hogy vezeti a tatabányai rész-
leget. Miért vállalta ezt a feladatot, távol a ha-
zájától?
– 2008 október 1-jétől vettem át az Eural 
Kft. ügyvezetését, Holger Ellmann Úrral 
közösen. Mindketten a Scholz Alumínium 
ügyvezető igazgatói voltunk, mely az Eural 
Kft. tulajdonosa. Jómagam hamburgi va-
gyok, s a tanulmányaimat követően rögtön 
a fémiparban helyezkedtem el, egy rézko-
hóban dolgoztam. Később – nyolc éven át 
– egy nagy amerikai-német hulladék-feldol-
gozónál tevékenykedtem, a Scholz Alumí-
niumhoz pedig két évvel ezelőtt kerültem. 
Összesen huszonkét évet töltöttem az alu-

mínium-feldolgozó iparban, s különösen az 
alumínium hulladékok újrahasznosításával 
foglalkoztam sokat. Kohómérnök vagyok, 
s nagyon érdekel a környezetvédelem. Meg-
győződésem, hogy emberiség számára kulcs 
fontosságú feladat a hulladékok újrahaszno-
sítása. 
– A magyarországi cég vezetését kifejezet-
ten azért vállaltam, hogy segíteni tudjam az 
alumínium-feldolgozó részlegben a műsza-
ki irányítás továbbfejlesztését.
– Vezetőként nagyon fontosnak tartom, 
hogy a válság ellenére is képesek vagyunk 
önerős fejlesztéseket megvalósítani, s tulaj-
donképpen  arra is büszkék lehetünk, hogy 
a munkahelyeinket is sikerült megtarta-
nunk. A jelenleg nem túl rózsás piaci hely-
zet ellenére sem kellett senkit elküldenünk, 
de még rövidített munkaidőt sem kellett be-
vezetnünk. Sőt abban a reményteljes hely-
zetben vagyunk, hogy hamarosan egy ne-
gyedik műszakot is el kell indítanunk, hogy 
a termelésünket még hatékonyabbá tehes-
sük.

– Ezek szerint elegendő számban vannak kép-
zett szakembereik is?
– Természetesen egy modern technológia 
bevezetésével nem csak a műszaki részeket 
kellett átalakítani, hanem a cég teljes mun-
kafolyamatát át kellett strukturálni, s a sze-
mélyi állományt is ehhez kellett igazítani. 
Nagy kihívás volt a munkatársak képzése, 
helyzetbe hozása, hogy ezekkel a technoló-
giákkal hatékonyan tudjanak dolgozni.
– El kell ismernem, hogy az itt dolgozó 
munkatársak ebben teljes mértékben part-
nerek voltak, szinte kivétel nélkül mindenki 
hajlandó volt a meglévő tudását tovább bő-
víteni, tanulni. Mindenképpen elismerésre 

méltó az, amilyen gyorsan és amilyen ma-
gas színvonalon a kollégák elsajátították az 
új technológiát, illetve az új munkamódsze-
reket.
– Az anyacég elégedettségét az is jól mutatja 
– miután a munkatársainknak a fejlesztési 
lehetőségeket sikerült jól felhasználniuk, s 
ezáltal jól termelniük –, hogy újabb kétmil-
liós fejlesztést engedélyeztek a számunkra. 
Hamarosan tehát még egy modern techno-
lógiával működő kemencével fogunk gyara-
podni.
– Egy jól működő céghez tehát elengedhe-
tetlen a stabil anyagi háttér, a szakmai ta-
pasztalat, de az is elengedhetetlen, hogy 
olyan munkatársakkal dolgozhassunk, 
akikben meg lehet bízni. Éppen ezért fon-
tos, hogy ne csak a technológiába fektes-
sünk, hanem a munkatársaink képzésébe is. 
Ez is egyfajta beruházás.

– Hogyan látja az Eural Kft. jövőjét az elkövet-
kező öt évben?
– A Scholz Alumíniumnál meg vagyunk 
győződve arról, hogy az autógyártás és a 
hozzá kapcsolódó iparágak kelet felé fog-
nak tolódni, így a magyarországi telep-
helyünk előtt egyre több feladat, s persze 
egyúttal egyre több lehetőség is áll. Sze-
retnénk itt egy olyan központot kialakíta-
ni, amely egész Kelet-Közép-Európa piacát 
képes összefogni. A magyarországi telephe-
lyünkkel tehát nagy céljaink vannak, s sze-
retném, ha ezek az elképzeléseink a nyug-
díjba vonulásomig – vagyis legkésőbb hét 
éven belül – mindenképpen megvalósulná-
nak.

Cseh Teréz
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– Hogyan kezdődött? Mik voltak az első lépé-
sek?
– A Bramac Kft. 1984-ben a korszerű és 
jó minőségű tetőfedőanyag-hiány enyhíté-
sére jött létre. Minőséget és márkát kínál-
tunk egy olyan időszakban, amikor az fő-
ként az építőiparban nem volt természetes. 
Megalakult a VÁÉV-BRAMAC Kft., majd 
6 hónap elteltével az automatizált gyártóso-
ron megindult az Alpesi tetőcserép gyártá-
sa. 1988-ban az osztrák tulajdonos kezde-
ményezésére újabb vegyesvállalat jött lét-
re Dunakeszin, DUNA-BRAMAC néven, 
Hódfarkú cseréppel szélesítve a hazai vá-
lasztékot, bővítve a kapacitást. Két év el-
teltével pedig – a hosszú távú piaci jelenlét 
feltételeit megteremtve – Kecskeméten ala-
pítottunk egy harmadik vegyesvállalatot, 
ahonnan a Római tetőcserepet kínál-
tuk. 1991-ben a három vegyesvállalat  
BRAMAC néven fuzionált, veszprémi 
székhellyel és veszprémi menedzsment irá-
nyításával. 

– Milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük? 
Mi az a szellemiség, amit ma is képvisel a Bra-
mac Kft.? 
– A Bramac piacra lépését megelőzően Ma-
gyarországon eléggé alacsony volt a tetőfe-
dő kultúra, sőt a tetőfedők munkáját sem is-
merték el önálló szakmaként. A minőség-
szemlélet iránti hiány is nehezítette a kez-
deti lépéseket, de legyőzve az akadályokat 
megteremtettük a minőségi tetőfedőanyag 
fogalmát, európai színvonalú tetőfedési kul-
túrát hoztunk létre.
– Már az alapításkor elköteleztük magun-
kat a minőség mellett. Hisszük, hogy csak 
a jó minőségű, kifogástalan termékkel le-
het elégedett és hűséges építkezőket, part-
nereket, üzlettársakat szerezni. Ezért cég-
filozófiánk központi értékét a magas mi-
nőség adja, elsőként vállaltunk a piacon 30 
éves írásos garanciát a termékeinkért. Kö-
telességünknek érezzük mindig az élen jár-
ni, példát mutatni a tetőfedőpiac szereplői 
számára, hogy a tető ne csak egy elem le-

gyen az építkezés során, hanem a ház valódi 
koronájává váljon. A megbízhatóság, kiszá-
míthatóság és felelősség elveit vallva, min-
den üzleti partnerünknek tiszta és egyértel-
mű konstrukciókat nyújtunk. Legnagyobb 
tőkénknek az üzletfeleink bizalmát tartjuk, 
amely a mindennapi együttműködés során 
folyamatosan kamatozik. Ez tesz minket 
erőssé a piacon.

– Mit tartanak a sok közül a legnagyobb ered-
ményeknek?
– Újraindítottuk a hazai tetőfedő szakem-
ber-képzést és ma is működtetjük, mert tud-
juk, nem elég a jó termék, a jó szakembe-
rek is elengedhetetlenek. Leraktuk a szak-
mai képzés alapjait és mára elismert szak-
mává vált a tetőfedőszakma.
– A veszprémi székhelyű iskola az ország 
egyetlen tetőfedő-oktató centrumává lett, 
amely évről évre egyre több felkészült szak-
embert bocsát ki, és biztosítja a szakma to-
vábbfejlődésének információs és gyakorlati 
lehetőségeit. Idén már a XII. Bramac Tető-
fedő Bajnokságot hirdettük meg, de nagy si-
kere van az építészek, tervezők között éven-
ként meghirdetett Az Év Bramac Tetője pá-
lyázatnak is. Célunk, hogy az esztétikus, jó 
építészeti megoldásokkal készült épülete-
ket népszerűsítsük, a szakszerűen kivitele-
zett tetőket bemutassuk. Ezek a fórumok 
a szakma presztizsének növelését szolgál-
ják, lehetővé téve emberi kapcsolatok, jó-
kedvű szakmai beszélgetések létrejöttét.  

Bramac Tetőrendszer 25 éve Magyarországon    

Bramac Kft. Veszprém
Mindig megragadott a tetők színes látványa, nem csak esztétikai, de érzelmi oldalról is. A 
már tető alá került épület a befejezettség, a biztonság érzetét kelti bennem, védelmet nyújtva 
a nap, a szél és az eső ellen. Fenséges látvány lehetne egyszerre, egymás mellett látni a több 
mint 500 ezer családi ház tetőfelületét, ami a már fogalommá vált Bramac cserepek által le-
fedésre került. Mintegy 850 millió legyártott betoncserép az eredménye 25 év szorgos fejlesz-
tési munkájának, a kiváló termékminőségnek, a magas színvonalú szolgáltatásnak, a meg-
bízható üzletpolitikának.  Potos János, a Bramac Kft. ügyvezető igazgatója, a térség legna-
gyobb és piacvezető betoncserép gyártó cégének vezetője válaszol kérdéseinkre.



A Bramac Kft. folyamatos innovációval, 
szolgáltatásai bővítésével egyenletesen tud-
ta növelni piaci részesedését. Elsőként kí-
náltunk tetőrendszert és tetőmegoldásokat 
a végfelhasználók számára. Fennállásunk 
óta 850 millió db cserepet gyártottunk, 12 
modellből és 12 színárnyalatból álló ter-
mékskálánkra méltán vagyunk büszkék. 

– Miért érdemes a Bramac tetőfedési rendszer 
mellett dönteni?
– Talán a legfontosabb érv a hosszabb élet-
tartam, a betoncserepek szilárdsága az idők 
folyamán folyamatosan növekszik. A Bra-
mac tetők a legnagyobb esőt, vihart és sze-
let is bírják, rendszeresen tesztelik Euró-
pa legnagyobb szélcsatornájában. Szerke-
zeti adottságainak köszönhetően jelentő-
sen kevesebb a viharkár, a számtalan védel-
met nyújtó rendszerelem alkalmazásával 
viharbiztossá tehető a tető. A cserepek nagy 
tömörségük révén ellenállnak a jégverés-
nek, magas szilárdságuk révén alig vesznek 
fel nedvességet, ezáltal védelmet nyújtanak 
a felfagyások ellen. A gyártás igen alacsony 
energiaszükséglettel jár, így kíméli a kör-
nyezetet, az agyagcseréppel összehasonlít-
va a súlya gyakorlatilag azonos. Rendszer-
ként működve, minden modellhez illeszthe-
tő eredeti Bramac tartozék és idomcserép. 
Magas színvonalú szolgáltatással – terve-

zés, tanácsadás, anyagszükséglet-számítás, 
díjtalan házhozszállítás, on-line vásárlá-
si lehetőség – segítjük vevőinket. Az orszá-
gos Bramac Tanácsadó Hálózat fő feladata, 
hogy a Bramac forgalmazói partnereket fo-
lyamatosan informálják, szakmai támoga-
tást nyújtsanak. A tanácsadók további fe- 
ladata a szakmai partnerkörrel való kapcso-
lattartás, akik érdekeltek a jó tető megoldá-
sok elkészítésében. Felkészültségük és ta-
pasztalatuk alapján szakmai segítséget tud-
nak adni a tervezőknek, kivitelezőknek, be-
ruházóknak a Bramac tetőrendszer szak-
szerű alkalmazásához, folyamatosan tájé-
koztatva őket az aktuális újdonságokról, 
fejlesztésekről. Az építkezni szándékozók is 
bátran fordulhatnak a termékeink értékesí-
tésével kapcsolatos kérdésekben a területi-
leg illetékes tanácsadóinkhoz.
– A jó tetőfedő szakember, bizalom kérdése. 
A Bramac az ország egész területén képes 
Tetőfedő Rendszermester hálózatának kö-
szönhetően kiváló kivitelező mestert aján-
lani az építkezőknek.

– A Bramac Kft. ünnepel ebben az évben. Kivel 
szeretnék ezt a gyönyörű ünnepet együtt tölteni?
– Mindazokkal, akik velünk, mellettünk 
voltak a hosszú évek során.
– Tulajdonosaink segítségével az innováció 
éllovasaivá váltunk, az ő nemzetközi tekin-

télyük garancia számunkra. Ezeket az ered-
ményeket nem érhettük volna el az üzle-
ti partnereink, építőanyag kereskedők, te-
tőfedők, építész szakemberek támogatá-
sa nélkül, akik az eltelt évek alatt megbíz-
ható és elkötelezett partnereink voltak. Ők 
mára a Bramac „csapatához” tartoznak. 

– Köszönjük üzleti partnereinknek, hogy 
azonosultak a hitvallásunkkal és segítették 
a minőségi, biztos védelmet nyújtó tető fo-
galmának megteremtését, a Bramac tető-
rendszerek piaci sikereit.

– Köszönjük vásárlóinknak a bizalmat ter-
mékeink iránt, hogy a Bramac tetőrendszer 
biztonságát választották. 
– Együtt ünneplünk a Bramac Kft. vala-
mennyi dolgozójával, megköszönve a kitar-
tást, a hűséget, az odaadást, amely kulcs-
fontosságú volt az elért eredményekben. 

– Hosszú utat tettünk meg az elmúlt 25 év-
ben. A korszerű betoncserép gyártás a rend-
szerelvű minőségi tetőfedőanyag, iránymu-
tató, ipart formáló fejlesztések – mind hoz-
zánk fűződnek.
– Ezt kívánjuk folytatni az elkövetkezendő 
25 évben is.

B. Csejtei Anikó

Jubiláló vállalkozások
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Komárom
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Komárom város vezetése egyértelműen 
döntött arról, hogy a monostori óvodát bőví-
teni kell. Az intézmény jelenleg 55 apróság-
nak tud helyet adni, további huszat viszont 
a városban kellett elhelyezni. A gond egy-
ben öröm is: Koppánymonostor örvendete-
sen fejlődik, vonzerő a szép, egyben csön-
des környezet, vonzza a fiatalokat. Beköltö-
zésük mintegy öt évvel ezelőtt kezdődött, a 
lakosság száma meghaladja a kétezer-négy-
százat. Az ipari park is itt épült fel a közel-
ben. Több a gyermek, szűk lett az óvoda. A 
város pályázott, és nyert. Uniós támogatás-
ként kaptak 86 millió forintot, ehhez Komá-
rom hozzátett 72 milliót önerős részként. 
Kezdődhet hát az építkezés.
Nos, ennyi volt az előzménye a szeptembe-
ri alapkőletételnek. Az ünnepségen megje-
lentek a város képviselői Zatykó János pol-
gármester vezetésével, Kajdi Ákos, a VÁTI 
területi irodavezetője, Farkas Péter, a ki-
vitelező WF Építőipari és Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója. Az óvodások dallal, 
tánccal köszöntötték a vendégeket, beszé-
det mondott Kajdi Ákos valamint Zatykó 
János.
Mint elhangzott, a Napsugár Óvoda komp-
lex fejlesztéséről van szó. Azaz, az európai 
uniós támogatás segítségével a közeli jövő-
ben megvalósulhat a jelenlegi épület teljes 
energetikai, gépészeti felújítása. Áthelye-
zik a főbejáratot is, így biztonságosabb lesz 
az intézmény megközelítése. A főbejárat 
előtt parkolókat alakítanak ki, bővül, egy-
ben új kültéri játékokkal gazdagodik az ud-
var, egyben megszépül az óvoda környeze-
te. A tatőre napkollektorokat szerelnek fel, 
ezzel biztosítják a használati meleg vizet, 
egyben a fűtésre is rásegítenek ezzel a mód-
szerrel. Az sem mellékes, hogy a férőhelyek 
száma hetvenötre növekedik, ezért további 
két óvónőt és egy dajkát is alkalmazni kell 
az intézményben.

Zatykó János úgy vélekedett: amivel a vá-
ros még tartozik, az egy új bölcsőde. Az 
egyeztetés már e tárgyban is megkezdő-
dött, húsz férőhelyesre tervezik a gyermek-
intézményt. És akkor, fogalmazott a polgár-
mester, elmondható: ahol most állok, hátam 
mögött a bölcsőde, szemben az óvoda, balra 
az iskola. A polgármester véleménye szerint 
amennyiben a gyermekek jövője biztosított, 
akkor Komárom jövője is az.
Az alapkőbe szánt fémhengerbe időköz-
ben elhelyezték a dokumentumokat, emlé-
keket: a helyi napilapok, valamint a Regio 
Regia Magazin egy-egy példányát, Zatykó 
János beszédét, a helyi óvodások rajzait ar-

ról, hogyan képzelik el felújított ovijukat. 
Az elképzelések szerint az urnát huszonöt 
év múlva emelik ki a földből. Akkor, amikor 
minden valószínűség szerint a mai óvodások 
csemetéi lesznek itt az intézmény új lakói.
Az ünnepélyes alapkőletételnél már ott vár-
ta a betonnal teli talicska az alapkőleté-
telnél segédkezőket: Zatykó Jánost, Kajdi 
Ákost, Hornig Rudolfné alpolgármestert, 
Farkas Pétert, valamint Töröttő Ferencnét, 
a Napsugár Óvoda vezetőjét.
Az alapkövet lezárták, kezdődhet a hiva-
talos munka. Immáron semmi akadálya 
nincs annak, hogy a Napsugár Óvoda nap-
sugaras reményei valóra válhassanak – és 
a jövő esztendőben húsz gyermekkel töb-
ben kezdhessék meg az óvodás éveiket 
Koppánymonostoron.

 M. Tóth Sándor

Napsugaras óvodaremények Koppánymonostoron
Feltűnően sok volt a felnőtt ezen a nyár végi napon a koppánymonostori Napsugár Óvodá-
ban. Az épület sarkánál munkások dolgoztak, az udvarban pedig rövidesen megkezdődött 
az ünnepélyes alapkőletétel, jelezvén: bővül, gazdagodik, csinosodik az óvoda.

Megújult  Huszár utca
Komárom Város Önkormányzata a Közép-dunántúli Operatív Program (KDOP) 
„Belterületi utak fejlesztése” című pályázatán 73 millió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyert 2008 tavaszán a Huszár utca felújítására. 

Az elnyert támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból került kifizetésre. A 
110 millió forint összköltségű beruházáshoz Komárom Város Önkormányzata 37 mil-
lió forinttal járult hozzá saját forrásából. 
A pályázaton elnyert összeg felhasználásával a következők valósultak meg:
Az Árpád-Bocskai-Huszár utcai csomópont átépítése 5 ágú 12 méter belső átmérőjű, 
7 méter széles burkolattal ellátott körforgalmi csomóponttá, a Huszár utca csomópont 
felé eső 200 méteres szakaszának kiépítése 7 méter szélességűre a pályaszerkezet meg-
erősítésével együtt.
A Huszár utca további 486 méteres szakaszának kiépítése 7 méter szélességű aszfalt-
burkolattal, az építési szakaszon 825 méter csapadékvíz csatorna, 30 db víznyelő akna 
kiépítése biztosítja a csapadékvíz megfelelő elvezetését. A tömegközlekedés lehetősé-
gének biztosítására autóbusz öböl kiépítése.
 A területen a biztonságos gyalogos forgalmat 496 méter járda megépítése biztosítja
16 db 8 méter magas közvilágítási oszlop és lámpatest kiépítése és 3 db kiváltása, az 
építéssel érintett környezet parkosításával biztosított egy korszerű városi gyűjtőút lét-
rehozása.
A kivitelezést az Euroaszfalt Építő és Szolgáltató Kft. végezte, a beruházás tervezője a 
Bricoll Kft. volt, a FIDIC mérnöki feladatokat az MHV-Cosinus Mérnöki Kft. látta el.



Ács

Regio Regia 75. oldal

– A 2009. évi költségvetésünkben 812 MFt 
bevétellel számoltunk, amelyről reméltük, 
hogy milliárd forintot meghaladó teljesítés-
ben rögződik. Az elmúlt időszakban tett in-
tézkedések jelentős eredményt hoztak, hi-
szen a – nehéz gazdasági helyzet ellenére – 
többletforrásokhoz jutottunk, így az első fél-
év zárásakor bevételeink már elérték az em-
lített 1 milliárd forint nagyságrendet.

– A kedvező eredmények elérését jórészt a 
területünkön működő gazdasági egységek 
eredményes teljesítménye tette lehetővé, hi-
szen az iparűzési adó növelésével jelentő-
sen hozzájárultak bevételeinkhez. Örömmel 
állapítható meg, hogy a 2008. évi befizetés 
már elérte a korábbi – a még cukorgyár mű-
ködése idején elért – nagyságot. (A tényleges 
iparűzési adó 2001-ben 198.900 ezer forint 
volt, 2003-ban 123.900 ezer forint, 2007-ben 
155.300 ezer forint, és 2008-ban 223.900 
ezer forint.)
– Összességében úgy jellemezhetnénk, hogy 
a 2009-ben megindult beruházások eredmé-
nyeként szinte megszűnt a cukorgyár kedve-
zőtlen hatása, helyette a településen működő 
cégek átvették a korábban meghatározó gyár 
szerepét, és ma már túlhaladták tevékenysé-
gükben és a foglalkoztatásban. 

– Számos tavaly benyújtott pályázatunkat bí-
rálták el idén:
– KDOP-5.1.1/2F - közoktatási infrastruktu-
rális fejlesztés. A pályázat 230 milliós nagy-
ságú, amelyből a támogatás 207 millió forint. 
200 pályázóból mindössze 39 település nyert 
támogatást. Megyénkből mintegy 40 pályá-
zatot nyújtottak be, s Ács a 10 nyertes tele-
pülés között volt. E kedvező eredmény eléré-
sét, úgy érzem, közös munka eredményezte, 

ezért köszönetet mondok mindenkinek, aki 
a pályázatban közreműködött.
– TÁMOP – 3.1.4/08/2. – Kompetencia ala-
pú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív 
intézményekben. E pályázat kapcsolódik az 
előbb említett pályázathoz, annak tartalmi 
részét biztosítja. Az elnyert összeg 44 MFt.
– KDOP-5.2.2/B – bölcsőde létesítése. Az 
első két fordulót sikerrel vettük, az értesí-
tés alapján támogatásra érdemesnek ítélte 
a KDRFT, így tájékoztatásuk alapján 22,5 
millió forint támogatásra számíthatunk 10% 
önrész biztosítása mellett. Önkormányza-
tunk úgy határozott, hogy a fiatalok letele-
pedése elősegítésére bölcsődét létesít an-
nak ellenére, hogy a születések száma csök-
ken a településen, bízva abban, hogy ez csak 
átmeneti állapot, és kedvező gazdasági hely-
zet alapján ismét növekedő tendenciájú lesz. 
Az országos szigorítások hatására a gyed és a 
gyes kedvezőtlen változása miatt a bölcsőde 
megkönnyítheti az Ácson élő fiatalok hely-
zetét.
– TEÚT pályázat keretében a Nyárfa utca 
megújítására került sor, amely kivitelezése 
2009. I. félévében megtörtént. A pályázaton 
nyert 6,1 millió forint 6,2 millió forint saját 
erővel került kiegészítésre. 
– LEADER pályázatot nyújtottunk be a Ba-
golyvár külső felújítására. Az igényelt támo-
gatás összege 23 MFt, a pályázat jelenleg el-
bírálás alatt van. 
– A kistelepüléseken településkép javítása 
tárgyban pályáztunk a polgármesteri hivatal 
felújítására 100 MFt összegben. 
– A lezárt szeméttelepünket rendbe kell 
tenni. A rekultiválást a Győri Kommunális 
Szolgáltató Kft. által létrehozott konzorci-
um végzi el, erre pályázatot nyújtott be az ér-
dekeltségi körébe tartozó települések részé-

re. A pályázat nyert, mintegy 5,5 milliárd jut 
a lezárt telepek előírás szerű rendbetételé-
re. Ez a településünket is kedvezően érinti, 
így a mintegy 200 MFt-os rekultiválási költ-
séget az együttműködés keretében a konzor-
cium fogja állni.
– A mintegy 300 millió forintot kitevő ön-
kormányzati beruházások mellett néhány 
cég is beruházást végez településünkön. Az 
autópálya mellett az Agrár Invest Gépke-
reskedelmi Kft. részéről gépátadótelep épül 
mintegy 6 hektáron. Megkezdődik a szélerő-
mű park építése is településünkön, a gazdák-
kal megegyezés született, így elhárult az aka-
dály a 22 db szélturbina létesítésére. Megem-
lítem, hogy az elmúlt évben az első szélturbi-
na településünkön épült fel a győri beruhá-
zók részéről. A jelenlegi szélturbinát a spa-
nyol Iberdrola cég építi. A beruházás több 
mint 20 milliárd nagyságrendű, ilyen nagy-
ságrendű beruházás településünk történeté-
ben az utóbbi időben nem volt. 
– Jelentős kereskedelmi kínálatbővülés vár-
hatók, hisz a VAKOM Rt. bővíti élelmiszer-
üzletét, emellett a CBA egy új élelmiszerdisz-
kontot létesít és más érdeklődők is vannak. 
1945 óta ilyen nagyságú kereskedelmi befek-
tetések nem történtek. Reméljük, hogy egy-
re többen vásárolnak majd helyben, hiszen itt 
is megkapják a nagyvárosokban működő áru-
házláncok termékeit ugyanolyan áron.
– Egy fejlődő település számára lényeges a 
lakosság létszáma. A legutóbbi adatok alap-
ján 1 év alatt 107 fővel nőtt a lakosság száma. 
A nagyvárosok mellett kedvező letelepedé-
si feltételeket tudunk biztosítani, és többen 
választják végleges lakóhelyül Ácsot. Az or-
szágos kedvezőtlen tendenciával szemben te-
lepülésünk pozitív népességmutatókkal ren-
delkezik.
– A kedvezőtlen gazdasági hatások ellenére 
a 2009. első féléve jól alakult. Az adósságál-
lomány a korábbi 600 MFt értékről 300 MFt 
alá csökkent, így a hitelképességünk helyre-
állt, és a további fejlődés akadályai elhárul-
tak.

Vitkóczi

Fél év alatt elérték az éves bevételt – 
20 milliárdos szélerőműpark épül
Ács az idei költségvetésben kitűzött milliárdos bevételt már az első félévben teljesí-
tette, így biztosan lendületet kap a városfejlesztés. Csöbönyei Imre polgármester ki-
emelte, hogy az iparűzési adóbevételek tartósan elérték azt a nagyságrendet, ame-
lyet a volt cukorgyár működése biztosított a város számára. Emellett megkezdődött 
a szélerőmű-park telepítése, amely húsz milliárdos beruházást jelent a városnak.

A Komárom-Ács Vízmű Kft. értékteremtő oldala
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Várpalota 1000 éves története (1009-2009 
között) jelentős mérföldkövei voltak Vesz-
prém megye históriájának is. A XII. század-
ban a Bakony rengetegének egy sziklabércé-
re épített Bátorkő vára (más néven: Puszta-
palota) több ostromot megélt. A XIV. szá-
zadi középkori vár a település belvárosá-
nak patinás épülete, amely számos török tá-
madásnak állt ellen. E korszak idején a du-
nántúli végvárlánc egyik legjelentősebb tag-
ja volt, Mátyás király nevéhez való kötődése 
pedig vitathatatlan. Ennek emlékeit a Palo-
tához kapcsolódó, az álruhás királyról szóló 
mondák őrizik a jelenkor számára. A város 
történetétől elválaszthatatlan Csák Máté, 
Keszi Balázs, Újlaki Miklós, II. Ulászló, 
Móré László, a Podmaniczky család, Thury 
György, Erdődi Pálffy Tamás, a Zichy csa-
lád, gróf Waldstein János, Jókai Mór.
Várpalota a XVIII. században virágzó me-
zőváros volt, majd a XIX. század második fe-
lében beinduló szénbányászattal jelentős ipa-
ri fejlődésen ment át a település. Várpalota 
1951-ben kapott városi rangot a Pétfürdővel 
és Inotával való egyesítésével egy időben. A 

város ekkori kiemelkedő kulturális és sport-
élete napjainkban is példa, ezen kívül szá-
mos művészt ihletett alkotásra az átélt élmé-
nyek és a palotai kötődés. 
Napjainkban Várpalotán ismét pezsgő kul-
turális élet folyik, igyekszik megteremteni az 
ideális egyensúlyt az elmúlt idők és a jelen 
elvárásai között. Barátságos, szerethető te-
lepüléssé vált, ahol a lakók és a látogatók is 
otthonosan érzik magukat.  A várost átlengi 
a történelem szelleme, így teremtve meg a je-
len különleges hangulatát. 

Trianon Múzeum 
A Trianon Múzeum 2004. június 25-én nyi-
totta meg kapuit a várpalotai Zichy kastély-
ban. A gyűjtemény hatalmas űrt töltött be a 
magyar kulturális palettán, megalapításától 
mindmáig ez Magyarország megcsonkításá-
nak egyedüli intézményesített emlékhelye.  
A Múzeum nem csak az állandó és időszaki 
kiállításoknak biztosít helyet, hanem az or-
szág megcsonkításával kapcsolatos megem-
lékezéseknek, rendezvényeknek is. 
Mivel a Trianon témakört a magyarországi 

hivatalos köztudat mindmáig mostohán ke-
zeli, a Múzeum kulturális missziót teljesítve 
kiadványokkal is igyekszik az egykori terüle-
teink elcsatolásával kapcsolatos ismereteket 
elmélyíteni a magyarokban.
A múzeum több, mint tíz látványos kiállítás-
ban mutatja be a modern Magyarországot 
sújtó legnagyobb közösségi tragédia előz-
ményeit és következményeit: Reményik Sán-
dor Emlékszoba, Magyar sors Csehszlová-
kiában 1945-1948, Légrády Sándor – A his-
torikus bélyegtervezés magyar fejedelme, 
Klebersberg Kunó Elemi Népiskola osztály-
terme 1930, Kolozsvár Mozgóképszínház, 
a Székely Hadosztály honvédő harcai 1918-
1919, Elpusztított műemlékek a Kárpát-me-
dencében, A Lajtabánság és Prónay Pál, A 
magyar nemzeti himnuszok története, Sajó 
Sándor emlékszoba, A Hazatérés legszebb 
pillanatai 1938-1941, Turulszobrok a Kár-
pát-medencében, Trianon és a magyar bé-
lyegkiadás.
A könyvtárterem különleges fa burkola-
ta máig látható, a terem mennyezetét Pállik 
Béla gyönyörű freskója díszíti.
A Múzeum egész évben látogatható (hétfő: 
szünnap, kedd-csütörtök: 10.30-16.00, pén-
tek-vasárnap: 10.30-17.00)! További informá-
ció: 30/646-7089, 30/697-2632, 30/278-8404.

Az 1000 éves Várpalota és a Trianon Múzeum
Várpalota rendkívül kedvező földrajzi elhelyezkedésének köszönhetőn, történelme 
a neolitikum korszakáig vezethető vissza. Régészeti leletek bizonyítják, hogy a mai 
település területe és környéke a rézkorban és a bronzkorban is lakott volt.
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A résztvevőket Németh Árpád, Várpalo-
ta város polgármestere; Galambos Szilvia, a 
Veszprém Megyei Közgyűlés tagja; dr. Sza-
bó Pál Csaba, a Szindbád Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója és gróf Nyáry János, a 
Magyar Történelmi Családok Egyesületének 
elnöke köszöntötte.

A két nap rendkívül gazdag és színes prog-
ramban bővelkedett. Kastélyok és kúriák a 
Kárpát-medencében címmel előadást tar-
tott dr. Virág Zsolt, a Kastélylexikon szer-
kesztője. A magyar kastélyok 1999-2009 kö-
zötti reprivatizációjáról dr. Varga Kálmán, a 
Műemlékek Nemzeti Gondnokságának igaz-
gatója számolt be a megjelenteknek. Sárkö-
zi Zoltán Nagyvárad városi tanácsnoka tol-
mácsolásában bemutatkozott Biharország. 
Az Újlaki-család életébe pillanthattunk be 
a Hunyadi és a Jagelló-korban dr. Fedeles 
Tamás, a Pécsi Tudományegyetem BTK ad-
junktusának jóvoltából.

Az érdeklődők Horváth Hilda, az Iparművé-
szeti Múzeum főigazgató-helyettesének mo-
nográfiai bemutatója keretében tudhattak 

meg többet a Régvolt kastélyok című készülő 
könyvről, majd a palócok életébe kaphattak 
bepillantást dr. Limbacher Gábor, a Veszp-
rém Megyei Múzeumok Igazgatóságának ve-
zetője, illetve Lengyel Ágnes, a balassagyar-
mati Palóc Múzeum főmuzeológusa jóvoltá-
ból.
Történelmi családokról tartott előadást 
Gudenus János Jó-
zsef genealógus – A 
Waldstein, a Sztáray 
és a Kálnoky törté-
nelmi családok be-
mutatása –, illet-
ve Zichy László, a 
Nágocsi Zichy Kas-
tély Kft. ügyveze-
tője – Egy neme-
si család felemelke-
dése, tündöklése és 
szétszórattatása – a 
Zichyek címmel.

A programsorozat 
keretében a Zichy-
kastélyban (Tria-

non Múzeum) nyílt meg a „Herend a kastély-
ban” című gyönyörű kiállítás a Herendi Por-
celánmanufaktúra tárgyaiból, mely október 
31-ig megtekinthető lesz. Ezzel párhuzamo-
san szeptember 30-éig Pállik Béla festőmű-
vész kiállítása is megtekinthető a Thury-vár 
Corvin termében.

A rendezvény záró programja volt a Két 
Bagoly Fogadóban tartott hagyományos 
Szindbád-vacsora, amelyet azt tett különle-
gessé, hogy Kovács Ákos olvasott fel Krúdy-
novellákat a Kaland a régvolt királlyal című 
hangoskönyv anyagából.

Hagyomány és táj – konferencia és kulturális fesztivál

Várról várra az ezeréves Veszprém megyében – 
Várpalota
Várpalota Város Önkormányzata, a Szindbád Nonprofit Kft. és a Magyar Törté-
nelmi Családok Egyesülete – a Veszprém Megyei Önkormányzat támogatásával, 
az ezeréves Veszprém megyét ünneplő programsorozat részeként - kétnapos konfe-
renciát szervezett Várpalotán a Zichy-kastélyban, illetve a Thury-várban. 
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Vállalkozás

Jan Gershoj Jensen úr, a tatai székhelyű Gershoj Kft. ügyvezetője 
felkereste kamaránkat azzal az ötlettel, hogy a Komárom-Eszter-
gom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara klubrendszerét bővítsük 
egy angol nyelvű klubbal.

A megyében működő külföldi tulajdonú vállalkozások igénylik, hogy 
számukra is elérhetőek legyenek a kamarai információk, és szeret-
nének bekapcsolódni a megye gazdaságát segítő munkába.  
Várjuk azoknak a magyar tulajdonú vállalatoknak is a vezetőit, akik 
rendelkeznek  angol nyelvismerettel, és szeretnének a klub munká-
jába bekapcsolódni.

Az előzetes elképzelések szerint szeptemberben terveztük a klub 
alakuló ülését, és évente több összejövetelt szervezünk a klubtag-
ok akaratának megfelelően az általuk felvetett témák megvitatásá-
ra. A mai napig csak hét fő jelentkezett a klubba, ezért további to-
borzást folytatunk, és várhatóan október 15-ig megtartásra kerül az 
alakuló ülés.

A kommunikáció angol nyelven történik. Az alakuló ülésre Dr. 
Parragh Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét 
hívjuk meg, aki tájékoztatást ad az ország gazdaságáról és a várható 
változásokról. Az alakuló ülésen való részvétel ingyenes, és a klub 
működésének feltételeit ott beszéljük meg.
Azt tervezzük, hogy a klubtagság kamarai tagoknak ingyenes, a nem 
kamarai tagoknak csak az előadók esetlegesen felmerülő díjazásá-
hoz kell hozzájárulniuk.

Ezen túlmenően igény esetén a külföldi tulajdonú cégek részére 
rendszeres angol nyelvű hírlevelet szeretnénk megjelentetni elekt-
ronikus formában.

Amennyiben részt kíván venni a klub működésében, jelentkezzen a 
kamara titkárságán, illetve kérjük, hogy írja le a felvetéssel kapcso-
latos véleményét angol nyelven, és ötleteivel gazdagítsa a megalaku-
ló klub tevékenységi körét.

Jelentkezni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 34/513-010

Fax: 34/316-259
E-mail: kemkik@kemkik.hu

Angol nyelvű klub alakul a kamarában
Dear Sir/Madam!

Foreign companies and English speaking business 
leaders in our county can now also benefit by the 
information of the business chamber.

We were contacted by Mr. Jan Gershoj Jensen, Managing 
Director of Gershoj Ltd. in Tata with the idea of making an 
English-speaking chapter within the frame of the chamber 
and thereby also improving the networking between 
foreigners in the area. Either persons permanently living 
here or persons stationed for a defined time period. And 
also for hungarian leaders which speak English and would 
like to take part in the life of this club.

The idea is a structured, positive, networking-platform for 
English speaking business people. 

Our preliminary plan is a statutory meeting in September. Dr. 
László Parragh, the Chairman of the Hungarian Chamber 
of Commerce and Industry, will on this first meeting speak 
about the Hungarian economy and the ongoing changes. 

The participation of this meeting is free and we will shortly 
discuss the framework and listen to the participants’ ideas 
for the club.

If you already have membership of the chamber, this chapter 
will remain free. If you are not a member, it depends on the 
spekaer at each meeting if there is a fee.

Additionally, we intend to publish an English newsletter 
regurarly with information and upcoming meetings.

We will appreciate your feedback on this initiative. All 
thoughts and innovative ideas for the activities of this 
chapter are very welcome. Please be kind to inform us by 
phone or a short e.mail, if you in general have interest and 
can see that you might participate in the meetings of this 
chapter.
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A komáromi ősbemutató alapjául Takács Ti-
bor: Klapka katonái című regény szolgált. Az 
apropó pedig az 1848-49-es események 160 
évfordulója volt.
A bemutató helyszínét eredetileg a Monosto-
ri erődbe tervezték, ám az előadás előtt né-
hány héttel váratlan akadályba ütköztek a 
szervezők: az erődben filmet forgattak, ezért 
a Magyarock Dalszínház társulata változta-
tott a terven, és az előadás helyszínét áttették 
a városháza előtti térre, ahol maga az épület 
és környezete is élő díszletként szolgált.

A történet az augusztus 3-ai győztes komá-
romi csata utáni állapotokat tükrözi, köve-
ti az akkori eseményeket. A győzelem után 
felcsillanó reménykedésben Klapka elkül-
di egyik tisztjét, Temesvári András főhad-
nagyot titkos küldetésben Kossuth után Sze-
gedre. Temesvárit elfogják, Haynau elé vi-
szik, aki két merénylőt küld Klapka ellen 
Komáromba. A vár haditanácsában közben 
viták dúlnak, az egyik tábor további harco-
kat szeretne, a másik nyugalmat. Hírt kap-
nak a világosi fegyverletételről is amit nem 

akarnak elhinni. A folyamatos szökések mi-
att kivégzések is vannak. Klapkát az egyik 
Merénylő megpróbálja lelőni – kísérlete si-
kertelen. Klapka egyi tisztje, Thaly alezre-
des lázadást szít, vitába száll tábornokával, 
és letartóztatják. Időközben megszületik az 
egyezség, átadják a komáromi várat, és a ka-
tonák leteszik a fegyvert…
A musicalban huszonhat dalt adnak elő, me-
lyeket hosszabb-rövidebb prózai betétek szí-
nesítenek a Magyarock Dalszínház tagjainak 
előadásában. A műsorban neves művészeket 
sorakoztattak fel. Klapka Györgyöt Földes 
Tamás, Haynaut Makrai Pál alakítja. A ko-
máromi háromnapos ősbemutatót a szerep-
lők között találhattuk továbbá Molnár Ár-
pádot, Szűcs Józsefet, Bodnár Vivient, Má-
sik Lehelt, Forgács Pétert, Gerdesits Feren-
cet, hogy csupán néhány nevet említsünk. A 
jelmezt Kemenes Fanni, tervezte, a koreog-
ráfiát, mozgáselemeket Gábor Klára, Gábor 
Sándor, valamint Orbán Viktor. A produkci-
ós vezető Vizeli Csaba.
A látványelemekben gazdag produkci-
ót Koltay Gábor rendezte, aki korábbi sa-
ját produkciói után első ízben rendezte a 
Magyarock Dalszínház saját alkotását.
Vizeli Csaba produkciós vezetőtől az elő-
adásokat követően értesültünk arról, hogy 
az előadások lebonyolításához Komárom vá-
rosának képviselő-testülete kétmillió forin-
tos , Zatykó János polgármester pedig sa-
ját képviselői keretéből további ötszázezer 
forintos anyagi támogatással járult hozzá. 
Megtudtuk azt is, hogy az előadások három 
napján a produkciót mintegy 1600 néző te-
kintette meg.
A tervek szerint – erről még tartanak az 
egyeztetések – a későbbiekben kőszínhá-
zi premierre is sort kerítenek a szervezők, 
emellett pedig országos turnét is tervez a 
produkció. 

M. Tóth Sándor

Klapkáékról szólt a műsor 
a városházi téren
Történelmi múltunkat elevenítették fel egy színházi ősbemutatóval a nyáron határváros-
unkban, Komáromban. Ismeretes, hogy a komáromi vár védői – élükön Klapka György-
gyel - milyen elszántsággal védekeztek, így a császáriak nem is tudták bevenni az erődítést. 
Az ő tiszteletükre alkották meg és vitték színpadra a Magyarock Dalszínház közreműködé-
sével a Klapka rockmusicalt.

Klapka és Komárom

Az 1820-ban született Klapka Györgynek, a musical főhősének kiemelkedő szerepe volt a 
forradalom és szabadságharc idején a Komáromi vár sorsának alakulásában. Klapka ízig-
vérig katonacsaládban született. 1848. június 13-ától honvéd századosként vesz részt a dél-
vidéki harcokban. Katonai pályája felfelé ível. Részt vesz az árilis 26-ai komáromi csatában, 
majd a vár felszabadítása után április 30-án – Görgey helyetteseként – átvette a hadügymi-
nisztérium irányítását. A július 2-ai, úgynevezett második komáromi csatában az általa ve-
zetett balszárny visszavette Ószőnyt az ellenségtől. Mivel Görgey megsebesült, Klapka vezet-
te a sikertelen, július 11-ei áttörési kísérletet, azaz a harmadik komáromi csatát. Görgey és 
csapatai távozása után Klapka két hadtesttel maradt a komáromi várban. Augusztus 3-án 
komoly támadást indított, szétverte az ostromzárat, és egészen Győrig nyomult előre. A vi-
lágosi fegyverletétel után viszont kénytelen volt Győrt kiüríteni. Augusztus 19-én a császári 
csapatok megkezdték Komárom körülvételét, és felszólították Klapkát, hogy tegye le a fegy-
vert. Ezt a magyar haditanács először elutasította, majd – az oroszoktól érkező felszólítás 
után – fegyverszünetet kötött. A várőrség eredetileg a megadás feltételéül az általános am-
nesztiát szabta, ettől szándéktól csak az osztrák és orosz csapatok felvonulása után álltak el. 
Végül – szeptember 27-én – a várőrség küldöttsége, illetve Haynau Nagyherkálypusztán írta 
alá a vár átadásának feltételeit. Ennek értelmében a várőrség tagjai és a várban tartózkodó 
polgárok amnesztiát kaptak, külföldre távozhattak.
Maga Klapka is külföldre utazott, Londonban, Párizsban, Lipcsében is tartózkodott, vé-
gül Genfben telepedett le. A kiegyezés után tért haza, és a Deák-párt tagjaként országgyűlé-
si képviselőként vett részt a közéletben.

Komárom
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– Honnan indultak? Mik voltak a legfontosabb 
beruházásaik?
– 1994-ben egy decentralizált privatizá-
ció keretében a Veszprémi Állami Gazda-
ság jogutódjaként jött létre a Mezőgazda-
sági Rt., folytatva elődje tevékenységét. Egy 
csökkentett kb. 1800 hektáros szántóföldi te-
rületen kezdtük meg a gazdálkodást, a meg-
örökölt 90 hektár viszonylag idős gyümöl-
csös egy részét is megtartva.
– Gazdálkodásunk során kiemelt hangsúlyt 
fektettünk a folyamatos fejlesztésekre. A be-
ruházások nagyságrendjét mindig az elért 
eredmények határozták meg, figyelembe véve, 
hogy milyen technológia és berendezés cseré-
jére, illetve korszerűsítésére van szükség.
– Elsőként létrehoztunk egy vetőmagüze-
met, ahol évente 1800-2000 tonna fémzá-
rolt, jó minőségű gabona vetőmagot állítunk 
elő. Cél volt, hogy a feldolgozási fokot növel-
jük, így magasabb jövedelmezőség volt elér-
hető. Következő beruházásként elkészült lu-
cernaliszt üzemünk, ahol lucernepelet ta-
karmányt készítünk és értékesítünk belföld-
re és exportra.
– A több lábon állás szem előtt tartása vitt 
bennünket új és új területek felfedezésére, így 
2003-ban, Nógrád megyében egy polisztirol- 
üzemet vásároltunk. Ennek sikeres működé-

se arra buzdított bennünket, hogy egy zöld-
beruházás keretében Romániában, Szatmár-
németiben is építsünk egy hasonlót. Ennek a 
döntésünknek eredményeképpen a csomago-
lóanyag-gyártás területén a svéd Elektrolux 
gyár legnagyobb beszállítói lettünk.
– Még 2003-ban megvásároltuk a Szabad-
egyházi Agrár Zrt.-t, amely változás 1400 
hektár szántóföldi művelésű területbővülést 
jelentett a számunkra. A meglévő régi tech-
nológia leváltására 2008-ban egy korszerű, 
a régihez képest gazdaságosabban működő 
és a környezetvédelmi előírásoknak jobban 
megfelelő szárító üzemet létesítettünk.

– Mi jellemző a mai gazdálkodásukra? Milyen 
eredményeket értek el az elmúlt öt évben?
– Ma 2700 hektár területen folytatunk szán-
tóföldi növénytermesztést, ahol a talajadott-
ságok és klíma figyelembevételével repce, 
napraforgó, búza, kukorica és tavaszi árpa 
kerül vetésre. Az elmúlt évek szorgos mun-
kájával, új gyümölcsfák telepítésével 114 
hektárra nőt a Veszprém környéki gyümöl-
csösünk, ahol 70 hektár öntözhető területet 
alakítottunk ki egy víztakarékos csöpögte-
tő és mikro szórófejes öntözési technológiá-
val. A telepítés során, a piaci igényekhez job-
ban igazodó gyümölcsfafajták kerültek be-

ültetésre. Fontos szempont volt még az ipa-
ri feldolgozásra, gépi betakarításra alapozott 
gyümölcsös kialakítása, ugyanakkor Veszp-
rém és a Balaton közelsége miatt a friss, pi-
aci fogyasztásra szánt gyümölcsfajtákra való 
igény is felmerült. Az ültetvényünkön így 
megtalálható az alma, meggy, cseresznye és 
sárgabarack egyaránt.
– Az elmúlt öt év alatt összesen 478 millió Ft 
értékben végeztünk beruházásokat, a 2008-
as gazdasági évben a Társaságunk 1.017.202 
eFt nettó árbevétel mellett, 400298 eFt adó-
zott eredményt ért el, amely a menedzsment 
és a fizikai állomány közös munkájának kö-
szönhető.
– Kiemelném kollégáim szakmai felkészült-
ségét és a munkához való jó szándékú hoz-
záállását. Jelenleg a területi növekedés illet-
ve tevékenységi kör bővülése miatt 51 főre 
nőtt az alkalmazotti létszámunk, fluktuá-
ció nem jellemző a cégünkre, és az eredmé-
nyes gazdálkodás következményeként kiala-
kult egy stabil gárda, amelyre nagyon büsz-
kék vagyunk.
– Elsősorban a dolgozóink biztonságos mun-
kahelymegtartása a célunk a jövő időszak-
ban is.

– Felmerül bennem kérdésként, meg lehet-e 
szokni az időjárás okozta nehézségeket?
– A mezőgazdaságban eltöltött 33 év ta-
pasztalatával elmondhatom megszokni so-
sem lehet, hogy a munkánk eredménye az 
időjárástól ilyen nagymértékben függ. Ép- 
pen ezért támogattam és támogatom azo-
kat a folyamatos fejlesztéseket, amik képe-
sek csökkenteni a kiszolgáltatottságunkat. 
Segíti ebben munkánkat, hogy tudjuk, szük-
ség van ránk.

B. Csejtei Anikó

Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. – Küngös

A mezőgazdaság szorgos katonái     
Otthonom egy végtelen szántóföldre néz Veszprém határában, ahol minden évben, 
más és más növényt vetnek láthatatlan kezek, és mi nyaranta rengő búza-, sárgu-
ló repce- és mosolygó napraforgómezőkben gyönyörködhetünk. Ugyanezek a kezek 
betakarításkor hihetetlen gyorsasággal learatják a termést, és az ősz beköszöntét 
a különböző, szép alakzatokba rakott bálák jelzik számunkra. Kik ők, akik szinte 
észrevétlenül végezve dolgukat megtöltik a kamránkat. Kérdéseimre Kaiser Károly, 
a magyar tulajdonban levő, Veszprémi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója, rájuk 
jellemző szerénységgel válaszol.
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Idén a város fiataljai is tisztelegtek a bányászelődök előtt. A negyven-
éves Zsigmondy Vilmos Gimnázium diákjak koszorúzták meg az in-
tézmény névadójának szobrát az Országos Magyar Bányászati és Ko-
hászati Egyesület Dorogi Szervezete közreműködésével.
A pénteki napon mindenkit a Jubileum térre vártak, ám az időjárás 
közbeszólt. Aki az eső ellenére mégis kijött a térre, nem csalódott, a 
sörsátorban a bányász zenekar és osztrák vendégük fújta sötétedésig. 
A műsortervnek megfelelően a Hot Jazz Band is fellépett a vihar el-
lenére, a sörsátor füvén sebtében kialakított „színpadon”. Ám a kon-
cert így is olyan sikert aratott, hogy a közönség alig engedte haza a 
zenészeket.
A sokáig mulatozók is korán keltek szombaton, a szokásos ébresztőt a 
bányászzenekar már reggel hat órakor jókedvűen fújta. Kilenc órakor 
városszerte koszorúztak. Délután újra benépesült a Jubileum tér, az 
időjárás már nem riogatott senkit sem. Minden korosztály megtalálta 
a számára legmegfelelőbb szórakozást. Az amatőr csoportok bemu-
tatói után az operettgálán az előadók megénekeltették a műfaj kedve-
lőit. Egyre nagyobb tömeg gyűlt össze a téren, majd a várva várt Kor-
morán lépett a színpadra, és közel két órán át élvezhette a közönség 
lélekmelegítő műsorukat. Az utolsó dallamok után rögtön felvillan-
tak az első petárdák az aknatorony dombján, és a sokak által várt tű-
zijáték a volt brikettgyár területéről felülmúlta a várakozásokat. Aki-
nek még volt kedve, a Bónusz együttes utcabálján rophatta éjfélig.
Vasárnap a nyolcadik Térségi Mazsorett Találkozótól volt népes a 
tér. Csinos lányok, vonultak fel a városban a dorogi bányászzene-
kar és a Mogyorósbányai Fúvószenekar kíséretével, majd léptek fel a 
színpadon. Műfajváltás következett, rockosabb dallamok csendültek 
fel a Sic Transit zenekar fokozta a hangulatot a közel negyven éves 
magyar rock legenda, a Lord zenekar előtt. A zsúfolásig telt téren 
nagyszerű hangulat kerekedett, a közönség az utolsó számig kitartott 
a hűvösödő idő ellenére.

Mandusitz Zsuzsanna

Az 59. Bányásznap
A szénmedence településeit felvirágoztató bányászok emléke 
előtt koszorúzással tisztelegtek az 59. Bányásznap kezdetén. A 
hagyományos, bányaipar dolgozóinak és nyugdíjasainak kö-
szöntése előtt egy különleges eseménynek adott otthont a Do-
rogi Galéria. Ladányi András Bányász - hagyomány - örök-
ség című fotókiállítását csodálhatta meg a közönség, majd a 
sokoldalú alkotó Bányász vagyok ki több nálam című köny-
vét is bemutatták.
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– Doktor úr, mikor született meg az ötlet a 
gyógyszálló létesítésére? 
– Az 1998-ban még csak közös álom 2002 
januárjában valósult meg. A Széchenyi-terv 
támogatásával készült szállodánk, ekkor ke-
rült átadásra. Az akkor még elmaradott tér-
ség turisztikai felvirágoztatása, a kihaszná-
latlan gyógyvíz és gyógykezelések szempont-
jából rosszul ellátott terület mind-mind fon-
tos érv volt a létrehozásában. A beruházás és 
az arra épülő vállalkozásunk alapvető célja 
volt, hogy színvonalas és széleskörű gyógyí-
tó és wellness szolgáltatást nyújtsunk, elér-
hető áron. A szálloda helyének megválasz-
tásakor az egyedülálló mikroklíma, a híres 
gyógyfürdő közvetlen szomszédsága is sze-
repet játszott. A hotelt Pávai Vajna Ferenc-
ről neveztük el, aki 80 évvel ezelőtt végezte 
az első fúrásokat itt Berekfürdőn, megtalál-
va a kincset, a termálvizet.
– Az épület formáját, a belső építészeti lát-
ványát mind én terveztem, ezek alapján dol-
gozta ki a tervező a szakmai anyagot.

– Mit tudhatunk a termálvíz gyógyító hatásáról? 
– A több mint ötvenéves tapasztalat azt bi-
zonyítja, hogy az alkáli-hidrogénkarboná-

tos, jódos, simogatóan selymes gyógyvíz igen 
jó hatású a mozgásszervi (gerinc, csípő- és 
térdizület meszesedések) megbetegedésben 
szenvedőknek, alkalmas a balesetek utáni 
rehabilitációra, vérkeringési zavarok és nő-
gyógyászati problémák gyógyíthatók vele. 
Jótékonyan nyugtatja a fáradt idegeket a víz 
összhatásában, az általános erőnlétet javít-
ja, vagyis egészséges ember számára is kivá-
ló regeneráló lehetőség. Ami megkülönböz-
teti a gyógyvizünket a többitől, az Ásványta-
ni Intézet állásfoglalása szerint, hogy a víz-
nek 60 millió éves elemei is vannak.

– A kastélyszerű épület, a mesés, gondozott kert, 
milyen szolgáltatásokkal várja a vendégeket?
– Gyógyszállónk 1 hektáros területen fek-
szik, 30 szobával és 5 apartmannal rendelke-
zik, amely 80 fő kényelmes elszállásolását te-
szi lehetővé. A légkondicionált szobák rusz-
tikus tölgybútorokkal, teljes berendezettség-
gel, igényes stílusú zuhanyzós-fürdőszobák-
kal szolgálják a vendégek kényelmét. A föld-
szinten mozgássérültek számára is használ-
ható szobák, az emeleten teraszosak lettek 
kialakítva. Panorámás éttermünkben finom 
tájjellegű specialitásokat is felszolgálunk, 

a büfészolgálat a ház egészére kiterjed. Az 
oszlopos, árkádos medencetérben szimmet-
rikusan helyezkedik el két, egyenként 28 m2 
alapterületű, ívelt formájú gyógymedence, 1 
méteres vízmagassággal, ülési lehetőséggel, 
jacussival. Egyikben 33-34 0C –os, a másik-
ban  37-38 0C –os hőmérsékletű a víz. Fürdő-
részlegünkben még két, kör alakú mini me-
dence található, egyikben a súlyfürdős keze-
lések vehetők igénybe, a másikat a szauná-
zók használhatják a hideg vizes bemerülés-
re. A szaunánk klasszikus finn szauna, 8-10 
fő relaxálását biztosítja. A hangulatos, tágas 
társalkodó, a billiárd és egyéb játéklehetősé-
gek a szórakozást biztosítják vendégeinknek. 
60 fős előadótermünk konferenciák, rendez-
vények lebonyolítására szolgál. Kertünk a pi-
henésre, napozásra való alkalmassága mel-
lett a játszóteret és zárt patkolót is magába 
foglalja.

– Milyen gyógykezelések vehetők igénybe a szál-
lodában?
– Gyógyszállónk saját orvosi rendelővel és 
reumatológiai kezelő egységgel rendelkezik, 
melyek orvosi javaslat alapján, egyénre sza-
bottan igénybe vehetők. Hetente két alka-
lommal reumatológus szakorvos várja a be-
tegeket, de a kezelések igénybe vehetők más 
szakorvos által kiállított kezelőlappal is. A 
hétfőn háziorvosi beutalóval ideérkező ven-
dég számára biztosítjuk, hogy a mi szakor-
vosunk által felírt kezeléseket már a hétfői 
napon megkapja.  Gyógyászati részlegünkön 
az elektromos és vizes reumatológiai kezelé-
sek mellett főállású gyógytornászt alkalma-
zunk, kiváló masszőrök lazítják a megfáradt 
izmokat. Fizio- és hidroterápiás kezelések 
teljes vertikumát ajánljuk, mindezek a hazai 

Termál Hotel Pávai Berekfürdő

Termálvíz és gyógyszálloda, 
testre-lékre gyógyír
Évek óta ad sokunk számára gyógyulást, felüdülést, a Kunság közepén lévő, 
nyugodt kis településen fekvő Hotel Pávai, a híres gyógyfürdő közvetlen szom-
szédságában. Sokat gondolkodtam, mi az, ami idevonz engem évről évre a Du-
nán túlról, a simogató gyógyvíz, a kényeztető gyógykezelések, a mindig mosolygó 
személyzet, a finom, tájjellegű ételek, a békés, gyönyörű környezet, a baráti ár? 
Amiben biztos vagyok, itt minden értünk van, és rólunk szól. A vendég itt ven-
dég lehet!  Kiváló szakértelemmel, családias hangulatot teremtve gondoskodik 
erről a wellness szálló két tulajdonosa, dr. Márkus Éva és férje, dr. Kovács Tibor.
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biztosított vendégeink számára tb-támo-
gatással elérhetők.

– Beszéljünk a személyzetről, hogyan sikerül 
ilyen jól választaniuk?
– Ez elsősorban a feleségem érdeme. Ő az, 
aki istenáldotta tehetséggel találja meg a 
vendégeink számára legjobb, megfelelő 
szakmai képesítéssel rendelkező embereket.
Jelenleg 30 fő alkalmazottat irányít, a ház 
szellemiségét kialakítva, tanítja és neveli 
őket folyamatosan a vendégszeretetre. Aki 
ezzel azonosulni tud, az örökéletű lesz a 
szállodánkban.  Igaz mi is folyamatosan itt 
vagyunk a vendégek között, és példát muta-
tunk az életvitelünkkel, sokszor bizony alá-
rendelve magunkat a munkának. Vendége-
inkkel kitöltetünk mindig egy megelégedett-
ségi nyilatkozatot, ezzel is igyekezvén ki-
szűrni az esetleges problémákat.    

– A turizmus kedvelőinek mit ajánlhatunk a 
környéken?
– Községünk a Hortobágy szélén, a Tisza-

tótól 30 km-re található. A gyógyulás mel-
lett vendégeink a 9 medencével rendelkező 
strandon való fürdőzést is választhatják. Ki-
rándulhatnak, kerékpározhatnak a Hortobá-
gyi Nemzeti Parkot övező utakon. Szeptem-
ber végén kerül átadásra a Berekfürdő-Kar-
cag között létesült 12 km hosszú kerékpárút, 
amely lehetővé teszi a város nevezetességei-
nek kerékpárról való megtekintését is. A kar-
cagi Kunlovarda a pusztai lovaglás mellett, 
őshonos és egzotikus állataival ad a gyerme-
kek számára felejthetetlen élményt. Sétál-
hatnak és horgászhatnak a szálloda mögötti 
melegvizes tóban. Borozgathatnak egy han-
gulatos falusi kiskocsmában, de szervezünk 
túrákat igény esetén Eger és Tokaj-Hegyalja 
borvidékeire is. Nyáron színvonalas kulturá-
lis és folklórműsorok teszik színessé a gyó- 
gyulni vágyók napjait.

– Tervek, további elképzelések?
– Családunk, 2 gyermekünk és 5 szép kis 
unokánk felé felelősséggel tartozva, az álmot 
tovább szőjük. Értük és vendégeinkért fej-

lesszük tovább gyógyszállodánkat. A 2007-
ben épített új épületben apartmanjaink szá-
ma bővült, majd kialakítottunk egy csodála-
tos sziklakertet, mert valljuk, a szép látvány 
is gyógyít.  A jövő tervei egy az udvaron elhe-
lyezkedő, télen-nyáron használható úszóme-
dence létesítése, és további kiszolgáló helyi-
ségek megteremtése.

– Mit szeretnénk kiemelni a gyógyulni vágyók-
nak?  
– Színvonalas szolgáltatásunk mellett igen 
kedvező árakkal várjuk vendégeinket. Kér-
jük, érdeklődjenek ezek felől, van nyugdí-
jas-, és egyhetes csomagunk, de a legnépsze-
rűbb a hétköznapi csomagajánlatunk. Üdü-
lési csekk elfogadóhelye vagyunk, és több 
egészségpénztárral van szerződésünk.  Ol-
vassák honlapunkat, a www.hotelpavai.hu  
weboldalunkon, minden aktuális informá-
ciót megkaphatnak. Jöjjenek gyógyulni, pi-
henni, mi szeretettel várjuk őket. 

B. Csejtei Anikó  
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Helytörténet

Fülep Lajos (1885–1970) művészettörté-
nész, művészetfilozófus életművének, kéz-
iratos hagyatékénak feldolgozása és kiadá-
sa során F. Csanak Dóra szerkesztésében hét 
kötetben 1990–2007 között látott napvilágot 
e sokoldalú tudós levelezése. A több mint 
háromezer levelet tartalmazó gyűjteményt 
Vekerdi László ismertette 1995–2008 kö-
zött, kezdetben a Tiszatáj, majd döntően az 
Új Forrás hasábjain. 

Vekerdi László válogatott életmű-bibliográ-
fiája (Szeged – Tatabánya, 1999) lenyűgö-
ző ismeretanyagot lajstromozó tételei, és a 
Fülep levelezés grandiózus méretei ismere-
tében nem meglepő, hogy Vekerdi László-
nak az általa következetesen „csak” recenzi-
óként jellemzett írásai egy egész kötetet töl-
tenek meg. Legendás szerénységének és a tu-
domány iránti elkötelezett alázatának isme-
retében, a mű olvasása után meg kell állapí-
tanunk, hogy e kötet jóval több egyszerű is-
mertetésnél. Művelődéstörténet és történe-
lem; a korszak művészetének, tudományá-
nak számos képviselője jelenik meg az olda-
lakon. Vekerdi László elemzései önmagában 
is megálló, jelentős művé állnak össze. 

Összehasonlít, elemez, párhuzamot von, mér-
tani pontosságú vonalakat húz Fülep em-
beri és szakmai önarcképén. A „tanár úr” a 
fülepi levelezésnek – az életmű fontos része 
– saját lényeglátó, vállalt tudományszemléle-
tén és hallatlan tudásán átszűrt feldolgozását 
végezte el. Írásai eme gyűjteményében Fülep 
Lajos szellemi eszköztárát és korának viszo-
nyát a tőle megszokott szellemességgel, Fülep 
és kortársai változó mélységű és intenzitá-
sú kapcsolatait könnyeden, mégis árnyaltan 
és közérthetően mutatja be. „Ha egyszer va-
laki gyűjteményt állítana össze a 20. századi 
magyar értelmiség kálváriájáról, abból alig-
ha hiányozhatna Fülep Lajos Babits Mihály-
nak 1929. november 5-én írt levele, melyben 
támogatását kéri a Baumgarten-díj odaítélé-
sénél” - írja. (23. l.) Árnyaltan beszél pl. Fülep 
és Illyés kapcsolatáról, viszonyáról a népi fa-
lukutató irodalom elindulásakor. Idézi Né-
meth Lászlót, aki „a Tanú meghurcoltatása 
idején az akkor neki gyújtott lángot nyugtáz-
ta, még évekkel később sem múló hálával. »Az 
egész országból egyetlen rovásírásszerű levél 
hozta el hozzám a tiszta emberség szavát. Aki 
írta, csak hírből ismertem odáig. Fülep Lajos 
volt, a zengővárkonyi pap.«” (90. l.) 

Vekerdi a levelek megírásának korát idézve 
értelmezi és mutatja be Fülep pályáját, a ma-
gyarság sorskérdéseivel és az egyetemes kul-
túrában játszott szerepével foglalkozó esz-
merendszerének, művészetfilozófiájának 
alakulását.

Már ennyiből is látható, hogy nem könnyű 
olvasmány az Új Forrás könyvek 40. kötete, 
de megéri az erőfeszítést. Olvasásra ajánlha-
tó a http://fuleplajos.lap.hu portál szerkesz-
tői, olvasói mellett az izgalmas szellemi ka-
landokat, a magántörténelem titkait kereső 
érdeklődők számára is. 

Előzménynek természetesen nem tekinthe-
tő, de az Új Forrás Könyvek között jelent 
meg Babus Antal: Tanulmányok Fülep La-
josról (2003) című kötete, valamint Vekerdi 
Lászlótól a Sorskérdések árnyékában : Ka-
landozások Németh László világában (1997) 
és a Közértelmesség kapillárisai (2001) című 
művek, amelyek jelzik a műhely érdeklődé-
sét e két szellemi óriás iránt. 
Az újonnan megjelent kötet egyúttal tisztel-
gés az idén 85 esztendős Vekerdi „tanár úr” 
előtt. 

Dr. Horváth Géza,
József Attila Megyei Könyvtár, Tatabánya

Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése
A József Attila Megyei Könyvtár az Új Forrás Könyvek 40. darabjaként a napok-
ban jelentette meg Vekerdi László: Fülep Lajos levelezése című munkáját. 



Tata

Regio Regia 85.  oldal

Miről is van szó tulajdonképpen? Aki figyel-
te a városi távhőszolgáltatással kapcsolatos 
eseményeket, tudja: az önkormányzat tavasz-
szal döntött úgy, hogy koncessziós szerződés 
- azaz díj ellenében történő hosszú távú üze-
meltetés – keretében kívánja üzem,eltetni a 
távhőszolgáltatást. Mindezt azért, hogy a la-
kosság ilyen irányú ellátása biztonságos le-
gyen, no meg az ismert energiaár-változá-
sok is szerepet játszottak e döntésben. Olyan 
szakmai működtetőt kerestek, amely hosszú 
távon, megbízhatóan képes teljesíteni az el-
vártakat, és a szerződésben lefektetetteket.
A választás a szlovákiai székhhelyű Menert 
spol. S.r. o. Kft-re esett. A törvények szerint 
a szerződés aláírójának az aláírástól számí-
tott kilencven napon belül saját részvételével 
belföldi székhelyű társaságot kell(ene) ala-
pítania. A szlovák cég ugyan bejegyeztette 
a társaságot, ám nem a szerződésben foglal-
taknak megfelelően. Erre az önkormányzat 
többször felhívta a figyelmüket. A cég a mai 
napig nem tett eleget a módosításnak. Ilyen 
például a törzstőkeemelés, a koncessziós 
szerződésben foglaltak megjelenítése a cég-
kivonatban, hogy csak kéét példát említsünk. 
Később pedig, a gazdasági válságra való hi-
vatkozással újabb kérelmekkel álltak az ön-

kormányzat felé. Michl József szerint a leg-
kényesebb pont az volt, amikor azt kérték, 
hogy továbbra is az önkormányzat szedje 
be a szolgáltatás díját, egyben viselje annak 
kockázatát, amit az esetleges nemfieztők mi-
att elszenvednek. A Menert cég az előzmé-
nyeket figyelembe véve a szerződés közös fel-
bontását kérte. 
Nos, a polgármester szerint erről szó sem le-
het. Michl József elfogadhatatlannak tart-
ja a sdzerződés ilyen értelmű, utólagos mó-
dosításait, így tehát véleménye szerint közös 
megegyezésről szó sem lehet. Éppen ezért, 
a mai napon azaz a sajtótájékoztató nap-
ján – a képviselő-testület elé terjesztette a 
Menerttel való szerződés azonnali hatály-
lyal történő felbontását. A továbbiakban pe-
dig kártérítési per indítását kezdeményezi. 
Michl József úgy fogalmazott: a cég – hivat-
kozva a gazdasági válságra – kihátrált a koc-
kázatvállalás alól. Azt akarták, hogy a város 
szedje a pénzt, a hiányt pedig egészítse ki. 
Ezért elkerülhetetlen, hogy keynértöréssel 
végződjék az ügy, hangsúlyozta a polgármes-
ter.
Megjegyezzük, hogy a fejleményekről a pol-
gármester a tatai fogyasztókat is tájékoztat-
ta egy levélben.

Magától értetődő, hogy az önkormányzat-
nak lépnie kellett még a nyár folyamán, ter-
mészetes hát, hogy a közgyűlés után egy hét-
tel összeült, hogy döntés születhessen a nagy 
horderejű ügy további menetében. Megje-
gyezzük, hogy a tatai távhőszolgáltatás vá-
rosi tulajdonban van, és ezt a jogot továbbra 
sem akarják másnak adni. Tudni kell azt is, 
hogy amikor a szlovák cég megnyerte a pá-
lyázatot, többen, azaz négyen pályáztak. A 
szabályok értelmében viszont az akkori má-
sodik helyezett nem léphet az első örökébe. 
Következésképpen tehát új pályázatot kell 
kiírni.
Nos, az augusztus 12-ei önkormányzati ülé-
sen döntés született. Ennek értelmében a 
város elfogadta Michl József javaslatát, és 
a koncessziós partnerrel azonnali hatály-
lyal megszüntette a szerződést. További lé-
pésként elfogadták a Tatai Távhőszolgáltató 
üzleti tervét, amely a falújításra, karbantar-
tásra vonatkozik, és megerősítették tisztsé-
gében Michalovits Andrást, a cég vezetőjét. 
A képviselőtestület megszavazott húszmil-
lió forintot annak érdekében, hogy a fűtés-
szezon előtti munkákat azonnal elkezdhes-
sék – megkezdődhet tehát a felújítás.
Természetesen újabb pályázatot írnak ki a 
további működésre, és a tervek szerint sze-
retnének uniós forrásokat is igénybe venni.
Úgy tűnik, sikerült a tatai távhőszolgáltatás 
zavartalanságát biztosítani, zökkenőmente-
sen kezdődhet az őszi fűtési szezon. Az ígé-
retek szerint pedig nem lesz díjemelés, sőt 
vizsgálják, hogyan lehetne a díjakat inkább 
csökkenteni a közeljövőben.

M. Tóth Sándor

Tatai távhő forró nyara
Ezen a nyáron a tatai önkormányzat a vakáció idején is kénytelen volt ülésezni. 
Nevezetesen arról volt szó, hogy pontot tegyenek a távőszolgáltatással kapcsola-
tos események végére, illetve megtegyék az óhatatlanul szükséges intézkedéseket. A 
felmerült problémákról Michl József polgármester tájékoztatta augusztus hatodi-
kán a sajtó képvioselőit, bejelentve azt is,, hogy a rákövetkezendő héten a közgyű-
lés dönt a szükséges lépésekről. Elmondható tehát, hogy az önkormányzatnak va-
lóban forró nyarat hozott a városi távfűtés helyzete.
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Várgesztes

Az érkező vendégek pedig egyáltalán nem 
bánták meg, hogy ott kellett hagyniuk 
négykerekűiket, hiszen kedvük szerint au-
tóbusszal, lovas szekérrel, vagy kisvonat-
tal folytathatták útjukat. Az első összesí-
tések szerint ezen a napon majdnem meg-
tízszereződött a kis község lélekszáma, 
hiszen nagyjából ötezren döntöttek úgy, 
hogy a ragyogó napsütésben ellátogatnak 
a gesztesi várhoz, több távoli településről 
csoportosan, különjárattal érkezve.

 „Nagy nap ez a mai, hiszen ez az első Lo-
vagi Várjátékok Várgesztesen, ám jól pél-
dázza az összefogást, hogy valamennyi ci-
vil szervezet képviselteti magát a rendezők 
soraiban.” – fogalmazott megnyitó beszé-
dében Menoni Gabriella polgármester, aki 
felidézte a település történetét, amelyről 
már 1325-ből írásos emlék létezik. Mint 

mondta, a vár attól az időtől létezik, a tö-
rök uralom alatt többször gazdát cserélt, s 
a falu is kiürült, majd az Esterházyak hívá-
sára érkeztek ismét lakók az 1700-as évek-
ben. A vár köveit néha széthordták, jelen-
legi állapotát az 1960-as évek elején végre-
hajtott helyreállításnak köszönheti.

A megnyitó után – mondhatni – folytató-
dott a különleges történelemóra, hiszen a 
Milites Christi Templárius Katonai Ala-
pítvány templomos gyalogsági harcosai 
korhű öltözékekben, kővetőgéppel vették 
ostrom alá a várat, s adtak ízelítőt, hogy 
annak idején milyen fegyverzettel, s fon-
dorlatokkal küzdöttek. A korabeli csatá-
rozásról azok sem maradtak le, akik ké-
sőbb érkeztek, hiszen a harcosok a délután 
folyamán a várréten is felelevenítették a 
több száz évvel ezelőtti ütközetek legjel-

lemzőbb harci eszközeit, bizonyítva, hogy 
egyszerű fegyverzettel is milyen könnyen 
vérét lehet ontani az ellenségnek.

A kor hangulatát gólyalábas vándormutat-
ványosok is idézték, s a legkisebbek tátott 
szájjal ámultak, hogy a bohócok vajon mi-
től nőttek olyan hatalmasra? A programok 
sorából természetesen nem maradhatott el 
a malacsütés, arcfestés, lovaglás, kardozás 
és íjászkodás, kinizsi ötpróba a gyerekek-
nek, s a mesterségek utcájában a nap em-
lékére bárki elkészíthette saját ólomkato-
náját.

„Nagyon fárasztó volt, rengeteg munkánk 
fekszik benne, de megérte! S köszönet illet 
mindenkit, aki részt vett a szervezésben!” 
– mondta el munkatársunknak a rendez-
vény után Menoni Gabriella. A polgármes-
ter abban is bízik, hogy a rendkívül sikeres 
rendezvény lendületet ad a várgesztesi tu-
risztikai egyesület létrehozásához, melyen 
már jó ideje munkálkodnak. Arra a kér-
désre pedig, hogy lesz-e folytatás, hajszál-
nyi gondolkodás nélkül válaszolta: igen, 
lesz!

Ostromállapotok Várgesztesen
Nemcsak a szombatra meghirdetett Lovagi Várjátékok eseményei, de a különle-
ges program hírére érkező vendégek számát tekintve is kijelenthető: a hétvégén ost-
romállapotok uralkodtak Várgesztesen. A hatszáz lelkes települést ugyanis az or-
szág minden tájáról ostromolták a vendégek, a Villapark előtt kijelölt kötelező par-
kolótól az ünnepélyes megnyitó idején Vértessomlóig állt a kocsisor.



Tatabánya
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Az ünnepélyes avatáson Kerékgyártó Attila, 
a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Köz-
pont főigazgatója megköszönte a  munkát, 
majd reményének adott hangot, 
hogy hamarosan a körforgalom-
tól Környéig terjedő szakaszt is ki-
szélesítik, s megépítsék a telepü-
lést elkerülő új utat annak érdeké-
ben, hogy Tatabánya belvárosának 
közlekedési túlterheltsége szintén 
csökkenjen.
A kivitelezést végző konzorcium 
nevében a munkálatok elvégzését 
Magyar Gyula, a Teerag-Asdag 
Kft. ügyvezető igazgatója és Till 
Péter a Vértes Aszfalt Kft. első 
embere jelentette, majd dr. Holló 
József, a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt. vezérigazgató-helyettese vette 
át az elkészült utat és a körforgal-
mat üzemeltetésre. Az ünnepélyes 
szalagátvágást követően a kivitele-
ző cégek és a különböző szakható-
ságok képviselői Bencsik János ka-
lauzolásával végigautóztak a kiszé-
lesített útszakaszon.
Az út felújítását a jelentősen leromlott útbur-
kolat, az út balesetveszélyes vonalvezetése, 
továbbá nemzetgazdasági, gazdaságfejleszté-

si szempontok indokolták. A beruházás során 
az utat 4 222 méter hosszon építették át és egy 
körfogalmat létesítettek. Szentgyörgypuszta, 

valamint az ipari park gyalogos megköze-
líthetősége érdekében egy autóbuszmegálló 
öböl került kialakításra a meglévő balesetve-
szélyes autóbuszmegálló helyett. 

Az út rekonstrukciója által javul a közleke-
dés biztonsága, továbbá közvetlen közúti 
kapcsolat nyílt a Tatabánya Ipari Park és M1 
autópálya között, lecsökkentve ezzel Környe 
és Tatabánya települések átmenő tehergép-
jármű forgalmát.
A kivitelező, a TA-VA Konzorcium (konzor-
cium vezető tagja: Teerag-Asdag Kft., kon-
zorcium tagja: Vértesaszfalt Kft.) közbeszer-
zési eljárás keretében került kiválasztásra. 
A beruházás szerződéses összege nettó 752 
millió Ft, amely az ÚTPÉNZTÁR finanszí-
rozásából valósult meg. Az újonnan átépített 

útszakasz üzemeltetésre átkerül a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt.-hez.

vk.

Könnyebben megközelíthető
a Tatabányai Ipari Park
Augusztus 27-én átadták a forgalomnak a 8119. jelű út átépített szakaszait és 
a Bridgestone körforgalmú csomópontot. Az út és Tatabánya ipari park csomó-
pont (Bridgestone körforgalom) beruházásának megvalósítása a Közlekedési, 
Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, valamint Tatabánya Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzatának Gazdaságfejlesztő Szervezete Kht. és az Ipari Projekt 
Hungária Kft. között 2006. május 26-án létrejött szándéknyilatkozat aláírásá-
val indult útjára. 



Regio Regia 88. oldal

Tata és Tatabánya

Folytatódik 
a családi 
házas és a 
panelprogram
A város megtoldja a támogatást

A tatai önkormányzat ötvenmillió forin-
tot különített el a 2010. évi költségvetés 
terhére az iparosított technológiával épült 
- panel - épületek energetikai korszerűsí-
tésére és felújítására az augusztus 12-iki 
rendkívüli testületi ülésen. A folytatódó 
panelprogramra ismét jelentkezhetnek a 
lakóközösségek, amelyen lakásonként 250 
ezer forint támogatást nyerhetnek el. Az 
önkormányzat a távfűtéses lakások tulaj-
donosainak további 250 ezer forint kamat-
mentes hitelt nyújt, igen széles körben. A 
családi házak, valamint a hagyományos 
építésű társasházak lakásainak energia-
takarékos felújítására szintén 250 ezer fo-
rintos vissza nem térítendő támogatás igé-
nyelhető az önkormányzattól, pályázat út-
ján. Erre a célra 20 millió forintos kere-
tet szavaztak meg a képviselők a testületi 
ülésen. A pályázatok benyújtási határide-
je október 30.

Zárt ülés keretében tárgyalta a város tes-
tülete a Menner Bernát Zeneiskola igazga-
tói munkakörének betöltésére beérkezett 
pályázatokat, s hallgatta meg személyesen 
is a jelentkezőket az augusztus 12-iki rend-
kívüli önkormányzati ülésen A három pá-
lyázó között volt egy helyi zeneiskolai ta-
nár, s két külső személy. A jelenlegi igaz-

gató ezúttal nem pályázott. A tanácskozást 
követően szavaztak a képviselők, melynek 
során egyik pályázó sem nyerte el a szük-
séges, azaz a minősített többség bizalmát. 
Ezért úgy határozott a testület, hogy továb-
bi egy évre a jelenlegi igazgatót, Tóth Gab-
riellát bízza meg az intézmény vezetésével 
továbbra is.

Szeptember 4-én nyílt meg immár har-
madszor a Dobroszláv Lajos, Munkácsy-
díjas tatai festőművész nevével fémjelzett 
aquarell biennale a Fellner Jakab Kulturá-
lis Egyesület szervezésében. 

Pénteken 17 órára várták a megnyitóra 
az érdeklődőket a Magyary Zoltán Mű-
velődési Házba, ahol dr. Szatmári Sarol-
ta múzeológus nyitotta meg a kiállítást, a 

vendégeket pedig Michl József polgármes-
ter köszöntötte. 

A kiállítás neves tatai (Görözdi Lilla és 
Rita, H. Katona Erzsébet, Kerti Kár-
oly György, Kóthay Péter, Sulyok Te-
réz, Szentessy László, Török Viktória), 
valamint gerlingeni, magyarkanizsai, 
arenzanoi, montebellunai alkotók akva-
relljeit mutatja be. 

Egyperces néma csenddel adózott a 
közelmúltban elhunyt, egykori tár-
sulási elnök és Környe polgármestere, 
Horváth Miklós emlékére a Tatabányai 
Többcélú Kistérségi Társulás, majd a 
kistérségi fesztivállal kapcsolatos meg-
állapodásról is döntöttek a legutóbbi 
ülésén.

A polgármesterek elfogadták az éves költ-
ségvetési módosítást, jóváhagyták a megyei 

Területfejlesztési Tanácsnak fizetendő tag-
díjfizetési kötelezettségről szóló megálla-
podást. Módosították az Egyesített Szoci-
ális Intézmények alapító okiratát és az éves 
belső ellenőrzési munkatervet. Döntés szü-
letett arról is, hogy az ESZI egyes intézmé-
nyeit érintő létszámhiányt a társulás a költ-
ségvetés függvényében próbálja orvosolni. 
A tanács tagjai megkötötték a Kistérségi 
Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódó meg-
állapodást, majd elbírálták az ESZI ellá-
tottjainak térítési díjjal kapcsolatos felleb-
bezéseit.

Tóth Gabriella marad az igazgató
Egyik pályázó sem nyerte el a meggyőző többséget 

Nemzetközi alkotók akvarelljeit 
csodálhatjuk a művelődési házban

Kistérségi fesztiválra készülnek
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A Környezet és Energia Operatív Prog-
ramban (KEOP) megfogalmazott fejlesz-
tések célja, hogy mérsékelje hazánk kör-
nyezeti problémáit, ezzel javítva a társada-
lom életminőségét és a gazdaság környe-
zeti folyamataihoz történő alkalmazkodá-
sát. A kedvező környezeti állapot fenntar-
tását biztosító beavatkozásoknak a megelő-
ző környezetvédelemre való áttérés lehet az 
egyik legfontosabb eszköze. Ezek a célki-
tűzések és a program által támogatott pro-
jektek dinamikusan illeszkednek a fenn-
tartható fejődés magyarországi megvalósí-
tásához. Ehhez a progresszív munkafolya-
mathoz kapcsolódik a Közép-Duna Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás területén megvalósuló rekultiváci-
ós nagyprojekt is. 
A nagyprojekt-támogatási szerződést 2008. 
június 30-án írták alá. A rekultiváció meg-
valósításának összköltségét az Európai 
Unió 100%-ban biztosítja, így az önkor-
mányzatoknak nem kell saját forrást biz-
tosítaniuk hozzá. A támogatást az Európai 
Bizottság 2009 áprilisában hagyta jóvá. 
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdál-
kodási Önkormányzati Társulás 169 tele-
pülés összefogásával jött létre, amely 6 me-
gyét (Bács-Kiskun, Fejér, Komárom-Esz-
tergom, Pest, Tolna, Veszprém) és mintegy 
680 ezer főt érintő hulladékgazdálkodási 
tevékenység hosszú távú megoldásán mun-
kálkodik.
A rekultiváció a meglévő és bezárt hulla-
déklerakók tájba illesztését, megfelelő szi-
geteléssel történő ellátását, a vízbázisok és 
a talaj védelmét jelenti. A beruházás kere-
tében a térség 83 hulladéklerakójából 12 
kerül teljes felszámolásra, 69 lerakót lezár-
nak, valamint 2 hulladéklerakó tájba illesz-
tése fog megvalósulni. A rekultiválandó 

hulladéklerakók teljes területe 1.386.497 
m2, a rekultivációban érintett lakosságszám 
434.676 fő.
A közbeszerzési eljárások lefolytatása után 
a kivitelezésre vonatkozó szerződéseket 
2009. július 20-án írták alá. Az I. sz. (duna-
újvárosi) és a III. sz. (székesfehérvári) régió 
rekultivációs munkálatait a SGNK-2000 
Konzorcium végzi, melynek konzorcium-
vezetője a STRABAG-MML Kft., tagjai a 
GREEN NETWORK Kft. és a KÖZGÉP 
Zrt., a II. sz. (oroszlányi) régió kivitelezé-
si feladatait a Danubia Konzorcium látja 
el, melynek konzorciumvezetője a Bilfinger 
Berger Hungária Kft., tagjai a Repét Kft., a 
KELET-ÚT Kft., és a MEZŐKER HUN-
GÁRIA Kft.
A projekt kivitelezése során a független 
mérnök szerepét az Út-Teszt Mérnöki és 
Szolgáltató Kft. végzi.
A KEOP-2.3.0. A települési szilárdhulla-
dék-lerakókat érintő térségi szintű rekulti-
vációs programok elvégzése című pályázati 
konstrukción belül elsőként az országban a 
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodá-
si Önkormányzati Társulás területén indul-
nak meg a kivitelezési munkálatok.

A projekt kivitelezésének indításához kap-
csolódó ünnepi eseményen részt vett és fel-
szólalt:

dr. Molnár Csaba kancelláriaminiszter,
aki a projekt méltatásán túl röviden beszélt 
még az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
megvalósulásáról, jövőbeni céljairól, va-
lamint a különböző fejlesztési programok 
gazdasági és társadalmi hatásairól, ezen 
belül az országosan kiemelt infrastrukturá-
lis fejlesztésekről és környezetvédelmi pro-
jektekről.

dr. Kling István, a Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium államtitkára,
aki kiemelte a most induló beruházás kör-
nyezetvédelmi jelentőségét, a fenntartható 
fejlődést szolgáló célkitűzésekhez való kap-
csolódását. Ismertette továbbá, hogy mit je-
lent a rekultiváció a természeti környezet 
értékeinek megóvása szempontjából.

Huba Bence, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósá-
gának igazgatója, 
aki tájékoztatott a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) keretében már 
elindult projektekről, ezen belül a Közép-
Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás rekultivációs beru-
házásáról, illetve a folyamatban, vagy elő-
készítés alatt lévő újabb pályázatokról, ezek 
környezetvédelmi és térségi jelentőségéről.

Fischer Mariann, a Közép-Duna Vidé-
ke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás elnöke, 
aki bemutatta a 169 település összefogásá-
val létrehozott Társulás keretei között meg-
valósítandó korszerű hulladékgazdálko-
dást, valamint a mai eseménnyel 81 telepü-
lésen elinduló rekultivációs program vár-
ható környezetvédelmi eredményeit és azt, 
hogy ez milyen pozitív változásokat jelent a 
térségben, és a természeti környezet meg-
óvásában, illetve az egyes érintett települé-
sek fejlődése szempontjából is mennyire je-
lentős a most elindult 7,7 milliárd forintba 
kerülő projekt. 

Borbély István, Polgárdi város polgármes-
tere, 
aki a gesztor önkormányzat nevében, be-
szélt arról, hogy Polgárdi számára miért 
fontos, hogy vezető partner lett egy ilyen 
széleskörű összefogással megvalósuló be-
ruházásban, hogy a település részévé vált 
ennek a kiemelkedő európai uniós környe-
zetvédelmi projektnek.

Csaknem 7,8 milliárd forint támogatás 
hulladéklerakó-rekultivációra
A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás az Új 
Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív programjának 
keretén belül közel 7,8 milliárd forint támogatást nyert el a térségben található 83 
hulladéklerakó rekultivációs tevékenységének elvégzésére.
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Sport

Cél a pozitív országimázs elérése
Már a verseny megnyitója is kitűnő hangu-
latban zajlott a tatai Old Lake Golf Clubban, 
pedig akkor még nem lehetett sejteni, hogy 
a magyarok ilyen szép eredménnyel zárják 
a 28. MKB Bank Senior Golf Európa Baj-
nokságot. A magyar szövetség elnöke, Su-
gár András elmondta, hogy a Magyar Senior 
Golfozók Társasága tizennégy éve tagja az 
Európai Senior Golfozók Uniójának, és 
vesz részt bruttó csapatával (hcp limit 12.4) 
a Raymond Barbier Európa Bajnokságon és 
nettó csapatával (hcp limit 16.4) a William 
O’Babb Európa Kupán. Az Unió 2007. évi 
Közgyűlése a magyar szeniorokat kérte fel a 
2009 évi verseny megrendezésére és a sikeres 
múlt évi prezentáció alapján megadta hozzá-
járulását.

 A főszponzor MKB képviselője Erdélyi Ta-
más vezérigazgató egy magyar válogatott 
egyenruhát (zakót, nyakkendőt) kapott aján-
dékba a megnyitón. Lapunknak elmondta, 
hogy a mai világban – amikor oly sok nega-
tív hírt terjesztenek hazánkról – különösen 
fontos, hogy ilyen jelentős eseményre kerül 
sor nálunk, hiszen az itt versenyzők között 
számos befolyásos üzletember, politikus van, 
akik személyes tapasztalatuk alapján meg-
változtathatják negatív megítélésünket. Az 
MKB azért állt az esemény mellé, hogy ezt a 
pozitív image kampányt erősítse.

A régió turizmus is profitál
 a versenyből
A Magyar Turizmus Zrt. is közreműködött 
a rangos rendezvény lebonyolításában. A 
hivatalos megnyitón az MT Zrt.-t dr. Róna 
Iván, a társaság vezérigazgatója és Horváth 
András, a Regionális Idegenforgalmi Bizott-
ság elnöke képviselte. A versenyen Bodrogai 
László irányításával a Zrt. Közép-Dunán-
túli Regionális Marketing Igazgatóságának 
munkatársai várták turisztikai információk-
kal, kiadványokkal az érdeklődőket.
Dr. Róna Iván – aki a kedvünkért még egy 
golfkocsit is kipróbált – szerint az Európa-
Bajnokság jelentős hatással bír a régió turiz-
musára, hiszen a játékosokon kívül, a játéko-
sokat kísérő családtagok, barátok, a sport-
diplomácia, szponzorok, valamint a nemzet-
közi sajtó képviselői is részt vesznek az ese-
ményen, továbbá a részvevőknek a fakulta-
tív programok keretében lehetőségük nyílik 
alaposan megismerniük hazánk turisztikai 
kínálatát. Azért fontos ennek a rétegnek a 
megnyerése, mert bár csak kis szeletet képvi-
selnek az ide látogató külföldiek között, ám 
igényszintjük jóval magasabb, tovább marad-
nak, és sokkal többet költenek hazánkban, 
mint az átlag turisták.
Horváth András hozzátette, hogy külön 
öröm lehet számunkra, hogy ez a verseny a 
Közép-dunántúli Régióban kerül megrende-
zésre. Az itteni piaci szereplők példás össze-

fogását mutatja, hogy egymás mellett kínál-
ja borait a somlói Tornai, illetve a neszmélyi 
Hilltop borászat, valamint az értékes díjakat 
a Herendi Porcelánmanufaktúra biztosítja.

Váratlan magyar siker
Huszonegy ország hat-hat fős csapata küz-
dött három napon keresztül az értékes 
trófeáért. Máriavölgyben a bruttó, Tata-
Remeteségben a nettó csapatok. Ezen kí-
vül hagyományosan az elnökök és a verseny-
zők hölgy hozzátartozói részére is szerveztek 
versenyt Balatonudvariban. 
 A Magyar Golf Szövetség segítségével és az 
MKB Bank fő szponzorációjával megrende-
zett kontinensviadal váratlan nagy magyar 
sikerrel zárult.
Az európai szövetség vezetői és a külföl-
di játékosok által méltatott magas színvona-
lú eseményen a Kupában szereplő Bábos Já-
nos, Jakobi László, Jánosska Péter, Kovács 
István, Lakatos Vilmos és Visnyei György 
által alkotott magyar csapat a második he-
lyen végzett.
Az EB mindkét versenyén a címvédő nem-
zetek diadalmaskodtak, a Máriavölgyben 
zajlott Bajnokságban az Egyesült Királyság 
csapata győzött megelőzve Spanyolországot 
és Olaszországot, míg Tatán a kupát a spa-
nyolok hódították el a mieink és a portugá-
lok előtt. Ám nem csak a kupában szerzett 
ezüstérem számít a magyar golfsport sikeré-
nek, hanem az is, hogy első európai szintű 
amatőr golfversenyét minden külföldi ven-
dég által méltatott, magas színvonalon ren-
dezte meg a Magyar Golf Szövetség.

vk.

28. MKB Senior Golf EB-Tata
A magyar golfélet eddigi legnagyobb szabású hazai rendezvényére került sor 
augusztus 18. és 21-e között régiónkban. A 28. Senior EB-nek a máriavölgyi 
Pannonia Golf & Country Club, a tatai Old Lake Golf Club és a balatonudvari 
Royal Balaton Golf & Yacht Club adott otthont.
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A Közép-dunántúli Regionális Fejleszté-
si Tanács és a VÁTI Magyar Regionális Fej-
lesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Kö-
zép-dunántúli Területi Irodája, mint a meg-
valósításban közreműködő szervezet a régió-
ban kiemelkedő jelentőségű eseményt okle-
vél átadással ünnepelte a megyeszékhelyen. 

A rendezvény nyitásaként a sajátos nevelé-
si igényű gyermekek Halász Judit népszerű 
Napsugár dalát adták elő. A műsorra vissza-
utalva, Pál Béla a dalból idézve kezdte kö-
szöntőjét, - „Olyan jó lenne, ha így kezdődne 
minden új napom” - kihangsúlyozva, hogy, 
minden szakember örülne, ha naponta kö-
szönthetne a maihoz hasonló jeles eseményt.  
Az elnök ismertette a most induló beruházá-
sok régiós jelentőségét és az iskolai fejleszté-
sek fontosságát.

Kovács Zsolt a VÁTI Nonprofit Kft. képvi-
seletében gratulált a színvonalas pályázato-
kat benyújtó – mostantól - projektgazdák-
nak, méltatva erőfeszítéseiket, hiszen ötszö-
rös túljelentkezésen mérettettek meg.
Kovács kiemelte a pályázatok komplexitá-
sát, rámutatva, hogy csak eszközbeszerzés-
sel és infrastrukturális fejlesztésekkel lehet 
XXI. századi iskolákat építeni. „Kollégáim-
mal együtt magunknak is azt kívánom, hogy 
gyermekeink egyszer ilyen intézményekben 
nőhessenek fel.” - tette hozzá az ügyvezető 
igazgató.

A rendezvényen ezután Lasztovicza Jenő a 
Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, mint 
pályázó is megköszönte a számukra most 
megnyíló lehetőséget, majd sok sikert kívánt 

a többi polgármesternek és intézményveze-
tőnek az előttük álló munkához.

Debreczenyi János polgármester beszédé-
ben a projektgazdák közös felelősségét hang-
súlyozta, míg az intézmény vezetője megkö-
szönte az eddigi támogatást, és azt, hogy a 
nívós esemény házigazdái lehetnek.

A beszédeket követően ünnepélyes keretek 
között, a jelenlévő 24 polgármester és jegyző 
átvette az emléklapokat, melyek szimboliku-
san a projekt indítását jelzik.
Közoktatási infrastrukturális fejlesztés 
program keretében összesen 29 projekt va-
lósulhat meg, több mint 7,5 milliárd forint 
értékben. A projektek célkitűzése oktatási 
intézmények felújítása, eszközfejlesztése és 
bővítése, az esélyegyenlőség megteremtése. 

Többek között az érintett települések a kö-
vetkezők: Sárbogárd, Oroszlány, Bakonyal-
ja, Veszprém, Ajka, Mezőszilas, Tótvázsony, 
Mezőfalva, Székesfehérvár, Sárosd, Sere-
gélyes, Kisbér, Mezőszentgyörgy, Rácal-
más, Devecser, Pápa, Komárom, Tata, Er-
csi, Velence, Balatonkenese, Bajna, Nagy-
sáp, Felsőörs, Pilismarót, Bábolna, Balaton-
almádi, Szár, Ács, Gógánfa, Dabronc.

Több mint 7,5 milliárd forintból indulnak 
közoktatási fejlesztések a Közép-dunántúli Régióban
A mai napon Veszprémben 24 önkormányzat polgármestere és jegyzője vehette át 
a sikeres pályázatuk elismeréseképpen járó oklevelet. Az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv keretében a Közép-dunántúli Operatív Program Közoktatási Infrastruk-
turális fejlesztés elnevezésű pályázata révén a régióba összesen 29 nyertes pályá-
zó, mintegy 7.5 milliárd forint támogatást nyert. Az eseményen részt vett Pál Béla 
a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Lasztovicza Jenő a Veszp-
rém Megyei Közgyűlés elnöke, Debreczenyi János Veszprém város polgármestere, 
Kovács Zsolt, a VÁTI Nonprofit Kft. Fejlesztési Programok Üzletágának ügyvezető 
igazgató-helyettese és Kajdi Ákos a VÁTI Közép-dunántúli Területi Iroda vezetője.
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Devecser

Az ünnepséget Holczinger László nyitot-
ta meg beszédével. A polgármester megkö-
szönte a közreműködők gyors és hatékony 
munkavégzését, amivel időre elkészülhe-
tett a beruházás. A városatya reméli, hogy a 
megújult épülettel visszacsalogathatják azo-
kat a devecseri kisiskolásokat is, akiket szü-
leik a környező településekre irattak be az 
elmúlt évek során. A polgármester kérése jó 
eséllyel találhat meghallgatásra, hiszen a fel-
újításnak hála, az idei tanévben megjelentek 
az első visszairatkozók az intézményben. 

Schwartz Béla országgyűlési képviselő hoz-
zátette, hogy a beruházás sikerét, a projekt 
szereplők és az önkormányzat közötti kiváló 
együttműködésben látja.  Az iskolában tanu-
ló hátrányos helyzetű gyermekeket arra biz-
tatta, hogy a megújult feltételekkel élve, vi-
gyék még többre, érjenek el még nagyobb si-
kereket, mint szüleik.

Kajdi Ákos, a VÁTI Nonprofit Kft. Közép-
dunántúli Területi irodájának vezetője ki-
emelte, hogy ez a projekt nem csak az össze-
fogás és a precíz munka tekintetében példa-
értékű, de miután a térség első megvalósult 
iskolafejlesztése is, így e téren is elismerésre 

méltó. „Minden ember annyit ér, amennyit 
tud. Ha olyat is tud, amit más senkise, akkor 
mindenkinél többet ér”- idézte Kajdi, Gár-
donyi Géza mondatait. 
Bízom benne, hogy a mostani fejlesztés kí-
nálta többlettudás alapot ad majd a kiemel-
kedő teljesítményhez”- tette hozzá a vezető.

A tanévnyitót Eszterhainé Fatalin Ilona 
igazgatónő beszédével zárult. Az intézmény 
vezetője örömét fejezte ki a megújult épület-
tel kapcsolatban, majd a tanulókat arra fi-
gyelmeztette, hogy ezt az állapotot az évek 
során meg is kell tartaniuk. A korlátok, amit 
beépítettek, nemcsak attól tartanak visz-
sza, hogy leess a lépcsőn, de segít abban is, 
hogy biztonságban feljuss rajta- célzott a ta-
nárnő az épület teljes körű akadálymentesí-
tésére. „Karnyújtásnyi körben felelős vagy a 
világért, önmagadért és önvalódért”- idézte 
Ákos dalszövegét zárásul Eszterhainé.

Devecser Város az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv Közép-dunántúli Operatív Prog-
ramjának közoktatási pályázatán megnyert 
205 506 410 forintos uniós támogatással a 
város egyetlen általános iskoláját újította fel. 

A beruházás keretében bővítésre, fejlesztés-
re, akadálymentesítésre és eszközbeszerzés-
re is sor került. 

Az önkormányzat segítségével és nyomon 
követésével a feladatokat úgy szervezték, 
hogy a tanítást zavaró munkát nyárra tették, 
míg a többivel, a tanórák alatt is tudtak ha-
ladni.

Az épület bővítése során az emeletre új tan-
termeket építettek. Az iskola 3 szak- és 1 fej-
lesztőteremmel bővült, ezzel is figyelve a 
hátrányos és a halmozottan hátrányos hely-
zetű gyerekek nevelésére. A 18 helyiségben, 
– közöttük a 4 új teremben is – kicserélték az 
informatikai hálózatot. Felújították az épü-
letgépészetet, a belő nyílászárókat lecserél-
ték, az épületet kifestették, a burkolatokat 
pedig megújították. 
Az energiatakarékosság jegyében korszerű-
sítették a fűtést, ezáltal jelentősen csökke-
nek az iskola fenntartási költségei. Az épület 
mellett újrabetonozták az udvar széttörede-
zett burkolatát is.
A projekt keretében sor került a teljes körű 
akadálymentesítésre is. Az iskolába mozgás-
korlátozott liftet építtettek be, kerekesszék-
kel is használható WC-t alakítottak ki. Több 
rámpát is elhelyeztek az épületben, így segít-
ve az iskola tanulóinak közlekedését.

Az infrastrukturális beruházás mellett új bú-
torok beszerzésére is sor került.  
A megvalósított fejlesztésekkel lehetőség 
nyílik a magasabb színvonalú oktatásra, ami 
hozzájárul az itt tanuló diákok továbbtanulá-
si esélyeinek növelésére. 

Átadták a több mint 200 millió forintból 
megújult Devecseri Várkerti Általános Iskolát
A mai tanévnyitó ünnepélyes keretei között átadták a megújult Devecseri Várker-
ti Általános Iskolát. Az ünnepségen beszédet mondott Schwartz Béla országgyűlé-
si képviselő, a Közép-dunántúli Regionális Tanács delegáltja, Holczinger László 
Devecser város polgármestere, Kajdi Ákos, a VÁTI Nonprofit Kft. Közép-dunántú-
li Területi iroda vezetője, valamint az intézmény igazgatója. Az iskola a régióban 
elsőként fejezte be beruházását, melyhez több mint kétszáz millió forint uniós tá-
mogatást nyert a helyi önkormányzat.
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– Számomra sokkoló adósság, hogy tavaly, 
amikor még mint miniszter köszönthettem az 
oroszlányi bányászokat, azt mondtam a Fő téri 
ünnepségen: „a jelenlegi keresleti és kínála-
ti viszonyok között az energiapiacon még egy 
ilyen kis erőműnek is helye van a rendszer-
ben” - s ezt nem mint politikus állítottam, ha-
nem szakmai meggyőződésből. Ki gondolta ak-
kor, hogy alig telik el pár hónap, s kettős teher 
alatt nyög a társaság, aminek következtében a 
léte is kétségessé válik? Egyrészről az energeti-
kai ipart nagyon komolyan érintette a globális 
gazdasági válság, hiszen az árak közel felükre 
estek vissza, ezzel párhuzamosan pedig beütött 
a Kapolyi féle elhíresült áramvásárlási szerző-
dés. Mint emlékezetes, Kapolyi László cége, a 
System Consulting komoly kárt okozott a Vér-
tesi Erőműnek (Vért.) és tulajdonosának, az 
MVM-nek, mert 250 megawatt villamos ára-
mot rendelt meg, majd december 30-án pénz-
ügyi gondokra hivatkozva visszamondta ezt a 
megrendelést. Azóta az is kiderült, hogy a tár-
saság 2008. évi mérlegében 8,2 milliárd forint 
eredményt rontó számviteli tartalékot kellett 
képezni, s bár a System Consulting februárban 
azt közölte, hogy az igazolt kár mértékéig telje-
síteni kívánják kötelezettségeiket a Vért. felé, 
ez nem történt meg, folyik a jogi csűrés-csava-
rás, sőt, még a januárban leszállított áram el-
lenértéke sem folyt be, így felszámolási eljá-
rást kezdeményeztünk a System Consultinggal 
szemben.
Megmondom őszintén, én nem gazdasági vál-
ságot jöttem kezelni, hanem bizalmi válságot, 
de a körülmények immár más irányba mutat-
nak, hiszen az említettek megrendítették a tér-
ség legnagyobb foglalkoztatóját. A helyzet lét-
rejöttében a helyi menedzsment több tagjának 
is megvan a maga felelőssége. Az igazgatóság 
március 23-án megtartott ülésén megtárgyal-
ta a Felügyelő Bizottság által lefolytatott cél-
vizsgálatról készített jelentést, s annak megál-
lapításaival és a javasolt intézkedésekkel egyet-
értve úgy határozott, hogy a Vértesi Erőmű 
Zrt-nek különösen nagy vagyoni hátrányt oko-
zó hűtlen illetve hanyag kezelés alapos gyanú-

ja miatt ismeretlen tettes ellen büntető feljelen-
tést tesz. Ez megtörtént, s a Nemzeti Nyomozó 
Irodánál jelenleg is folyik a vizsgálat. 
Ami a jelen helyzetet illeti, sajnos nem tudok 
kedvező folyamatokról beszámolni. Tavasszal 
az erőmű önköltsége 85-90 euró/megawattóra 
volt, s az itt termelt energiát 32 euróért érté-
kesítettük, azaz mintegy 60 euró/megawattóra 
volt a cég vesztesége. Igaz, hogy most a piaci ár 
felment 37 euróra, azonban a forint erősödé-
se ezt anullálja. A veszteségek minimalizálása 
érdekében folyamatosan zajlanak racionalizá-
lási, takarékossági programjaink. Ezeknek sze-
mélyi vonzatai is vannak. Mint az már ismert, 
megváltunk 240 szerződéses dolgozónktól, s 
a kormányhatározatnak megfelelően év végé-
re a mostani több mint 2000 munkavállalóból 
1550-et tudunk tovább foglalkoztatni. Közü-
lük 257 főt érint a csoportos létszámleépítés, 
ők közel másfél éves átlagkeresetüknek megfe-
lelő végkielégítéssel távozhatnak, aminek költ-
sége 1,6 milliárd forint. A többiek közül többen 
nyugdíj mellett dolgoztak nálunk, vagy határo-
zott idejű munkaszerződésük volt. Ez ügyben 
folyamatos az egyeztetés az érdekképviseletek-
kel, és megnyugtató számomra, hogy – megért-
ve a problémákat – korrekt partnerként vesz-
nek részt a folyamatban.
A közelmúltban a kormány is foglalkozott tár-
saságunk helyzetével, és azt az álláspontot ala-
kította ki, hogy nemzetgazdasági (foglalkoz-
tatási, rendszerbiztonsági és környezetvédel-
mi) érdekekre való tekintettel a Vértesi Erő-
mű Zrt. további működtetését tartja szüksé-
gesnek. Egyetért azzal, hogy a további jogsze-
rű működtetés keretében a társaság finanszíro-
zását a Magyar Villamos Művek Zrt. tulajdo-
nosi eszközökkel biztosítsa, és hatékonyságnö-
velő programot hajtson végre a Vértesi Erőmű 
Zrt. veszteségeinek minimalizálása érdekében. 
Ennek során a kormány szükségesnek tartotta, 
hogy az MVM megfelelő referenciákkal ren-
delkező külső szakértőt vonjon be a bányamű-
velés és az erőmű karbantartás hatékonyságá-
nak növelésére. Ezt a vizsgálatot az erőmű-bá-
nya vertikumot jól ismerő, az energetikában is 
járatos szakértőcsoport végzi, eredménye pe-

dig 2-3 hét múlva várható. Hangsúlyoznám azt 
is, hogy az állam példa nélküli áldozatválla-
lással támogatja a vállalatot, aminek egyik bi-
zonyítéka, hogy a mai nap megérkezett az az 
újabb 2 milliárd forintos forrás, amely a követ-
kező hónap költségeinek fedezetét biztosítja.
A menedzsment folyamatosan dolgozik a ha-
tékonyság növelésén, a rendszer racionalizá-
lásán. Júliusban egyfrontos termelésre állt át a 
Márkushegyi bányaüzem, a hiány pótlására pe-
dig rendelkezésünkre áll az elmúlt időszakban 
felhalmozódott mintegy 780.000 tonna depo-
nált szén, ami 8 milliárd forint értékű készletet 
jelent, így a felszínre hozott szén hőértéke 14-
15-ről, 8-9 petajoule-ra csökken. Jövőképünk 
tervezésekor azt tartjuk szem előtt, hogy a kor-
mány elé jövő márciusban terjesztendő üzle-
ti tervünk 400-600 milliós üzleti veszteségnél 
ne tartalmazzon többet – ez szerintem kezel-
hető terhet jelenthet nemzetgazdasági szinten. 
2011 januárjában rendelkezésünkre kell, hogy 
álljon az un. „szénfillér” rendszer, mert annak 
hiányában borul minden elképzelés. Vélemé-
nyem szerint 1200 fővel biztonságosan üzemel-
tethető az erőmű-bánya vertikum, s biztosítha-
tó Oroszlány távhőellátása, lévén ez kiemelke-
dő prioritású feladata társaságunknak. Ne fe-
lejtsük el, hogy a veszteség kezelésének egyik 
fontos eszköze a szénbázison előállított villa-
mos-energia mennyiségének visszafogása, míg 
a magas árbevételt jelentő zöld energia terme-
lésének fokozása kívánatos a megújuló tüzelő-
anyag bázison.
–  Mindezek alapján tehát nyugodt szívvel ki-
jelenthetem a felvezetőben idézett kérdésre, én 
nem bezárni jöttem. Ugyanakkor a továbbélés-
nek vannak és lesznek áldozatai, de a menedzs-
ment minden törekvése arra irányul, hogy 
ameddig csak ésszerűen fenntartható, működ-
jön az ország utolsó mélyművelésű bányája. 
– Közeleg a bányásznap, a szakma nagy ünne-
pe. A megszorítások itt is éreztetik hatásukat, 
hiszen nem lesz olyan gazdag a program, mint 
amihez az elmúlt években az oroszlányiak hoz-
zászoktak, de környezetünk se olyan, mint volt 
2-3, vagy tíz éve. Ha szerényen is, de megem-
lékezünk a sok évtizedes bányászatról, a szak-
makultúráról, s mindazokról, akik már nem le-
hetnek közöttünk. Nagyon bízom benne, hogy 
nem az utolsó bányásznapon köszönthetem 
kollégáimat szeptember első hétvégéjén.

 
Munkatársunktól

„Nem az utolsó bányásznapra készültünk Oroszlányban”
A közelmúltban az egyik szakszervezeti vezető a következő kérdést tette fel a 
márkushegyi bányába látogató politikusnak: Bezárni jöttél, vagy segíteni? Erről, s 
még sok minden másról – a vállalat jelenéről és jövőjéről - is nyilatkozott dr. Szabó 
Pál, a Vértesi Erőmű Zrt. fél éve kinevezett elnök-vezérigazgatója.
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Bábolna

A kiállítás házigazdája a Bábolna Nemze-
ti Ménesbirtok Kft., társrendezője az IKR 
Zrt., szervezője a Congress Kft. helyet adott 
olyan szakmai konferenciáknak is, mint a 
Kihívások és válaszok II. A tavalyi folyta-
tásaként az IKR Zrt. által rendezett elő-
adássorozaton Popp József, az Agrárgaz-
dasági Kutató Intézet főigazgató-helyette-
se elmondta, hogy a pénzügyi és gazdasá-
gi válság az élelmiszeriparban többek kö-
zött a kereslet csökkenésében érződik, ko-
moly készletek halmozódtak fel. Válaszlé-
pésként hatékony tőkefelhasználásra, piacos 
termékekre és stratégiai partnerekre, szi-
gorodó ellenőrzésekre, a helyi lehetőségek-
hez igazodó termékfejlesztésre van szükség.
A kőolaj drágulása miatt szóba került a 
bio-üzemanyagok termesztése, amely to-
vább erősíti a versenyt a termőföldért. 
A gabonafelesleg levezetésére hazánk-
ban is megoldás lehet a bio-etanol gyártá-
sa, a baj csak az, hogy erre jóval kisebb az 
igény, mint az olajos növényekből készíthe-
tő biodízelre – hangsúlyozta a szakember.

A válság miatt kiélezett helyzetben mindin-
kább felértékelődik a precíziós növényter-
mesztés. Ennek ugyanis éppen az a lényege, 
hogy pontosan meghatározzuk, hogy mennyi 
vetőmagra, műtrágyára, növényvédő szer-
re van szükségünk, és azokat oda juttatjuk, 
ahová kell. A gazdaságos és fenntartható ter-
mesztést a táblán belül is változtatható tech-
nológiával, integrált növényvédelemmel, táv-
érzékeléssel és kellő gépesítéssel, automati-

zálással oldhatjuk meg. Ennek a szaktanács-
adási rendszerét dolgozta ki az IKR Zrt. tá-
mogatásával az MTA Talajtani és Agroké-
miai Kutatóintézete és az MTA Mezőgaz-
dasági Kutatóintézete, amelyért 2007-ben 
Innovációs Nagydíjat kapott – tudtuk meg 
Németh Tamástól, az MTA főtitkárától.

A pénzügyi szektort Felcsuti Péter, a 
Raiffeisen Bank vezérigazgatója képvisel-
te. A piacgazdaság, mondhatni, természe-
tes velejárója, hogy időnként válságok kísé-
rik a fejlődést. A mostani azonban nagyon 
komoly változtatást követel a gazdaság sze-
replőitől, valamint az egész értékrendszer 
átgondolását kívánja meg, és ez alól a ke-
reskedelmi bankok sem kivéte-
lek – hangsúlyozta a bankvezér.

A 2008-ban Innovációs Nagydíj-
ban részesült IKR Zrt. társren-
dezőként a 220 kiállító mellett és 
a 12 000 m2 vásári területet to-
vábbi 10 000 m2-el bővítve jelent 
meg a jubileumi Bábolnai Nem-
zetközi Gazdanapokon. Az IKR 
Zrt. az elmúlt év közepén indí-
totta el új, építőiparhoz csatlako-
zó üzletágát, amely a New Hol-
land földmunkagépek értékesí-
tésével, szervizelésével foglalko-
zik. Az eddigi eredményekről és 
a vásári tapasztalatokról Slánicz 
Jánost, a NH földmunkagépek 
üzletág igazgatóját kérdeztük: 

– Közvetlenül az új üzletág indulása után 
alakult ki a gazdasági válság, amely be-
folyásolta az első év eredményeit is. A 
New Holland márkájú földmunkagépein-
ket folyamatosan értékesítjük, bár a vá-
sárlás nem a válság előtt kalkulált lendü-
lettel indult el. A szervizhálózat és alkat-
részellátás kialakítása fontos feladatunk 
volt, s ezen szolgáltatásainkkal nagy számú 
új vevőt tudunk hosszú távon kiszolgálni. 
– A Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokon 
az építőipari gépek közül nagy érdeklő-
dés a mezőgazdaságban is használható te-
leszkópos és csúszókerék kormányzású ra-
kodógépek iránt volt. Az elmúlt időszak-
ban az New Holland földmunkagépek érté-
kesítésében nagyságrendileg 40%-ot képvi-
selt a mezőgazdasági felhasználás. Remé-
lem, hogy a jövőben tovább növeljük az üz-
letág részesedését az építőipari gépek keres-
kedelmében, s a Gazdanapoknak köszönhe-
tően tovább erősödik a mezőgazdaságban is 
jól használható munkagépek értékesítése is. 

Vitkóczi

25. Bábolnai Nemzetközi Gazdanapok
2009. szeptember 16-19. között rendezték meg a Bábolnai Nemzetközi Gazda-
napokat. Huszonötödik alkalommal a mezőgazdaság meghatározó szakembere-
inek témát a válság hatásainak elemzése, kezelésének módja adott, míg az or-
szág egyik legnagyobb szakkiállításán és vásárán a legújabb termékek, eszközök 
és technológiák mutatkoztak be.
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Ősi

A program idén a helyi lakóközösségek tá-
mogatására irányult, amelyre „A Szívvel-lé-
lekkel a lakóhelyünkért!” szlogen is utal. Az 
akció három hónapos időtartama alatt ösz-
szegyűlt összeget 10, sorsolás alapján kivá-
lasztott település nyerte el. A szerencsések 
között van Ősi is.

A CBA és a Procter&Gamble 2009 márciu-
sában hirdette meg a „Közösség Szíve” idei, 
„Szívvel-lélekkel a lakóhelyünkért!” elneve-
zésű programját, amely a fogyasztók haté-
kony bevonásával törekedett a helyi igények-
nek megfelelő fejlesztések megvalósítására. 
A vásárlók nem csupán a CBA-üzletekben 
vásárolt Procter&Gamble termékek révén 
befolyt összegekkel támogathatták az idei 
programot, hanem szavazhattak is a négy 
lehetséges lakóhelyszépítési cél közül arra, 
amelyet a legfontosabbnak ítéltek, úgymint 
a helyi park, játszótér vagy sportpálya felújí-
tására, avagy az épületeket elcsúfító falfir-
kák eltávolítására. Az akció zárását követő-
en sorsolás keretében került kiválasztásra 9 
másik település mellett Ősi is.

„Ősiben a legtöbben a helyi park korszerű-
sítésére szavaztak, melynek bővítése önkor-
mányzatunk anyagi helyzete miatt régóta vá-
ratott magára. E parkban, amely most meg-
újulhatott az akció jóvoltából; a civil összefo-
gást jelképező kopjafák ligete és községünk 
1000 éves fennállásának emlékére állított 
emléktábla helye is egyben, mely 2009. au-
gusztus 21-én kerül szintén ünnepélyes ke-
retek között leleplezésre. Külön öröm szá-
munkra, hogy a „Közösség Szíve” idei akció-
ja révén most már egy újabb ékszerrel gazda-
godhatott településünk egyik legszebb park-
ja – mondta Kerekes Anna, az 1000 éves mil-
lenniumát ünneplő Ősi község polgármeste-
re. 

„Őszintén örülök, hogy az idei akciónk is el-
nyerte a vásárlók tetszését. A pozitív vissza-
jelzések bizonyítják, hogy a kezdeményezé-
sünk jó célt szolgál, és ennek érdekében az 
emberek szívesen áldoznak pénzt és ener-
giát. A „Szívvel-lélekkel a lakóhelyünkért!” 
program keretében összegyűjtött adomány-
ból a helyi közösségek lakóinak életét igyek-

szünk szebbé, harmonikusabbá, valamint a 
korszerűsítések révén biztonságosabbá ten-
ni.” – mondta el Janky Gyöngyi, a P&G kép-
viseletében.

A program további részleteiről a 
www.akozossegszive.hu 
oldalon tájékozódhat.

A Közösség Szíve programról:
Első alkalommal 2006-ban került megszer-
vezésre a A Közösség Szíve, azaz KÖSZI 
program két vállalat, a CBA és a Procter 
& Gamble összefogása révén azzal a céllal, 
hogy vásárlóik bevonásával segítsék – első-
sorban – a gyermekekkel foglalkozó intéz-
mények működését; támogassák fejlesztése-
iket.
Az első akciót követően, 2006-ban 50 álta-
lános iskola kapott korszerű számítógépe-
ket, 2007-ben több mint 500 gyermek jutott 
el erdei iskolába, 2008-ban pedig összesen 
20 millió forint adománnyal 20 kórház gyer-
mekosztályának műszer- illetve gyógyásza-
ti eszköz beszerzéséhez járult hozzá a prog-
ram. 

További információ:
Jónás Barbara

barbara.jonas@bpbrandaktiv.com
Telefon: (06-1) 269-1676

Fax: (06-1) 269-2504

A Közösség Szíve kezdeményezés 
Szívvel-lélekkel a lakóhelyünkért!  elnevezésű program keretében megszépült ősi parkja

Ősi, 2009. augusztus 6. – A mai napon valamennyi korosztály birtokba veheti a 
megújult és korszerű, EU-s szabványoknak megfelelő parkot, amely a CBA és a 
Procter&Gamble közös – a Közösség Szíve (KÖSZI) néven futó – adományozási 
programja keretében szépült meg. A Közösség Szíve”kezdeményezés hároméves 
fennállása óta a közösségi célok, fejlesztések felkarolását, támogatását tűzte zász-
lajára, s mindezt a vásárlók bevonásával teszi.



KDRFÜ

Regio Regia 97.  oldal

A hazai forrású pályázatokon 230 
nyertest hirdetett a KDRFT

A Közép-dunántúli Regionális Fejleszté-
si Tanács döntött a hazai forrású pályáza-
tokról.
A területi kötöttség nélküli önkormányza-
ti fejlesztésekre kiírt, ún. CÉDE-pályázat 
kerete 584,5 millió forint volt. A régióban 
67 nyertes pályázat született, ezeknek kö-
szönhetően orvosi rendelők, művelődési 
házak, iskolák és óvodák felújítása, játszó-
terek fejlesztése valósul majd meg – tájé-
koztatott az ülést követő sajtótájékoztatón 
a régiós testület vezetője.
Pál Béla elmondta azt is, a hátrányos tele-
pülések számára elérhető területi kiegyen-
lítést szolgáló önkormányzati fejleszté-
sek támogatására kiírt TEKI-pályázat ke-
retösszege 331 millió forint volt. A régió-
ban, az 58 nyertes pályázatnak köszönhe-
tően többek között térfigyelő rendszerek 
kiépítése, közvilágítás-bővítés, informáci-
ós táblarendszerek kiépítése, buszmegál-

lók és öblök építése valamint járdaépítés, 
út- és térfelújítás valósul majd meg.
A települési önkormányzati belterületi 

közutak felújítására, korszerűsítésére ki-
írt TEÚT-pályázat keretösszege 714,4 mil-
lió forint volt, ezzel a vissza nem téríten-
dő hazai forrású, állami támogatással 48,4 
km útszakasz újul meg a régióban – hang-
súlyozta Pál Béla.

Folytatódik a Fürdő utca felújítása 
Balatonfüreden

Balatonfüred Város Önkormányzata  „A 
közösségi közlekedést le-
bonyolító Fürdő utca fel-
újítása, illetve iparterüle-
ti gyűjtőút építése” projekt 
megvalósítására 250 millió 
forint összegű vissza nem 
térítendő uniós támoga-
tást nyert el a KDOP Bel-
területi utak fejlesztése pá-
lyázatán. Ehhez a város ön-
kormányzata 107 millió fo-
rintos önrészt biztosított. 
A több mint 357 millió fo-

rint össz-
költség ve -
tésű fejlesz-
tés keretében felújításra ke-
rült a Fürdő utca alsó sza-
kasza, átépítették a Für-
dő utca felső szakaszát va-
lamint körforgalmi csomó-
pont és 913 méter hosszú 
új városi gyűjtőút készült el 
– mondta el köszöntőjében 
dr. Bóka István, Balatonfü-
red polgármestere. A beru-
házáshoz kapcsolódóan új 
aszfaltjárda, közvilágítá-
si rendszer valamint vízel-
vezetés zárt csapadékcsa-

torna is épült. Az új utat várhatóan szep-
tember közepén helyezik majd forgalom-

ba – tette hozzá a polgármester, aki szerint 
a fejlesztésnek köszönhetően a város köz-
pontjában csökken az átmenő forgalom, 
másrészt az új szakasz részben csökkenti 
az aszófői út és a 71-es út közötti elérhető-
séget mintegy 2 perccel a mérések alapján.
A KDOP belterületi utak fejlesztésére ki-
írt pályázat keretében régiónkban 3 milli-
árd forint állt rendelkezésre, ebből 1 mil-
liárd forint összegű uniós támogatás 8 
Veszprém megyei településnek jutott. Ezen 

nyertesek között van Balatonfüred is – em-
lékeztetett Pál Béla, a KDRFT elnöke. A 
régiós testület döntése alapján a hazai for-
rású, települési önkormányzati belterüle-
ti közutak felújítására, korszerűsítésére ki-
írt TEÚT pályázat keretében Balatonfü-
red közel 9 millió forintot nyert a most át-
adásra kerülő Fürdő utca középső szaka-
szának felújítására – jelentette be az átadá-
si ünnepségen Pál Béla. 
A köszöntőket követően a KDRFT elnöke, 
Bóka István polgármester valamint Nagy 
Jenő országgyűlési képviselő a nemzeti szí-
nű szalag átvágásával hivatalosan is átadta 
az európai uniós támogatással megvalósult 
útfejlesztést Balatonfüreden.

Pályázati eredmények a régióban
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A Peron Music Alapítvány a tizen-
negyedik országos Peron Music Tehet-
ségkutató Fesztivált rendezte meg 2009. 
szeptember 12-én, Tatabányán. 
A rendkívül nagy hagyományokkal 
rendelkező Peron Music Országos 
Tehetségkutató Fesztivál továbbra is 
az alternatív, rock, punk és metal ze-
nekaroknak biztosított bemutatkozási 
lehetőséget. 15 zenekar léphetett a vi-
lágot jelentő deszkákra a Roxxy Music 
Klubban.

A fellépők számára két szerzemény zsűri és 
közönség előtti bemutatása volt lehetséges. 
A zsűri a kreativitás és egyéni törekvések 
mellett a pontosságra, a zenére, a dalszöveg-
re figyelt. A legmagasabb pontszámot elérő 
csapatok stúdióba és fesztiválokra (Hegyal-
ja Fesztivál és Balatonboglár) juthatnak el, 
illetve a győztes számára videoklip készül. 
Ezen kívül zenei kiegészítőkhöz juthattak a 
nyertesek. 
Fellépő zenekarok voltak: Roundheads, Ni-
hil, Wroom, Stoneblade, S.e.e.D., Álomcsap-
da, Hangerilla, Mindig más, George On The 
Moon, Drágám, tévedtem!, FutureRealm, 
Pygmalion, Last Sunset In Ohio, Shortbus 
Circus, Carana Padma. Szlovákiából érke-
zett Rév-Komáromból a George On The 
Moon zenekar. Komárom-Esztergom me-
gyét a Wroom zenekar képviselte, és a Drá-
gám tévedtem! zenekar dobosa tatabányai.
Az idei évet elsősorban az alternatív előadók 
jegyzik, de metal és progresszív zene is meg-
jelenik a zsűri előtt. 
A zsűri tagjai voltak: Binges Zsolt (Deltfest, 
Fish!), Újfalusi Gábor (MMIKL és 
PANKKK), Schneider Zoltán (zenész, ze-

netanár), Jeszenszky Zsolt (MAHASZ) és 
Racs Attila (Tatabányai Zenészegylet).
Jeszenszky  Zsolt, a Mahasz, és a Pro Art 
munkatársa  az „1gyel több zenét program”-
ról elmondta: fontos, hogy a tehetségkuta-
tók bekerüljenek az Arisjus, a Mahasz vér-
keringésébe, mert ők adják a jövő nemzedé-
két. Annak hogy újabb magyar headline ze-
nekarok szülessenek, komoly feltételei van-
nak. Akkor tudnak újabb „sztárok” szület-
ni, ha valakinek megéri a befektetett mun-
ka és pénz, hiszen egy tehetséges előadó ki 
kell, hogy forrjon, el kell, hogy jusson a le-
mezérettségig. 
A stúdióköltség nem kis befektetés. Az elő-
adó pedig akár a világ legjobb zenéjét készít-
heti el, ha az nem jut el a közönséghez. Eh-
hez a kiadók részéről nagy mennyiségű mar-
keting munkára van szükség, amelyhez újabb 
pénzforrás kell. Függetlenül attól, hogy egy 
multiról vagy egy egyszemélyes vállalkozás-
ról van szó, ha nem térül meg a befektetés, 
akkor az természetesen nem fog újabb áldo-
zatokat vállalni. Sajnos az elmúlt években a 
nagyon nagy mértékben csökkenő lemezel-
adások miatt egyre kevesebb fiatal jut lehe-
tőséghez. 
A Vegyél eggyel több zenét program céljai el-
érése érdekében elindította a www.1gyeltobb.
hu weboldalt, a CD vásárlásokat itt regiszt-
rálók között nyeremények találnak gazdára. 
Mindezzel az utánpótlás zenekarai is lehető-
ségekhez juthatnak a jövőben.

Jeszenszky Zsolt a Peron Tehetségkutató 
Fesztivál kapcsán elmondta:
„Sajnos a zenészek előtt ma korlátozott lehe-
tőségek állnak. Igazi karriert elérni a köny-
nyűzenében hazánkban a jelen lemezeladási 
adatok mellett nagyon nehéz. A koncertezés 
önmagában nem tud megélhetést biztosíta-

ni egy előadónak. Az azonban látható, hogy 
vannak olyanok, akik megérdemlik, hogy na-
gyobb nyilvánossághoz jussanak.  Mint Je-
szenszky Zsolt kifejtette, csodálkozik, hogy 
90 százalékban rock, metal, és a pank stílus 
rokon műfajait hallja  a tehetségkutatókon, 
a rádiókban azonban alig-alig halljuk ezeket 
a műfajokat. Valahol tehát anomália, hogy 
akiket valamilyen késztetés visz a zene irá-
nyába, azok általában a rock zenénél kötnek 
ki, míg a nagyközönség kevésbé kapja meg 
ezt. A médiának tehát nagy szerepe lenne 
abban, hogy minél több teret adjon a hason-
ló műfajoknak.” 
A Pankkk program lehetőségeiről beszélt 
a zsűri elnöke, Újfalusi Gábor. Kívánatos, 
hogy a zenekarok mellett a zenészeket tá-
mogató civil szervezetek is fejlődhessenek 
a Pankkk közreműködésével. Felhívta a fi-
gyelmet a lehetőségek minél előnyösebb ki-
használására. A díjak átadása után a zene-
karok sokáig beszélgethettek a zsűri tagjai-
val.
A Peron Music Országos Tehetségkutató 
Fesztivál továbbra is irányadó a tehetségku-
tatásban. Az itt fellépő zenekarok jó része 
megjelenik a hazai fesztiválrendszerben, és 
lemezeik is sorra megjelennek. A MAHASZ 
és PANKKK tehetségeket támogató társa-
dalmi szerepvállalása kiemelten jelenik meg 
Tatabányán. 
Az idei fesztivál győztese a tokaji Hangerilla 
együttes. A nevével is figyelmet kivívó zene-
kar tagjai nagyon örültek a győzelemnek és 
a díjaknak is. Második helyen végzett a bu-
dapesti Drágám, tévedtem! együttes kiváló 
zenével, ugyancsak a fővárosból érkezett a 
Shortbus Circus. Ők a harmadik helyen vé-
geztek. Különdíjat kapott a Pygmalion.

Cserteg István

Tokajba vitte a győzelmet 
a Hangerilla együttes






