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A vi lág szá mos or szá gá ban meg for dul tam
az Arany csa pat tag ja ként, és hív tak Bu da -
pest re is, de én vi dé ki gye rek va gyok, so ha
nem köl töz tem Pest re. Dél-Du nán tú lon,
Új dombóváron szü let tem, és Dom bó vá ron
érett sé giz tem, ké sőbb a pé csi PVSK-ban
fut bal loz tam. Az ot ta ni edzőm, Sza bó Pé ter
át ke rült az NB I-es do ro gi csa pat hoz, és
en gem is át csá bí tott. 1947. feb ru ár el se je
óta va gyok „do ro gi ál lam pol gár”. Itt mun -
kát, meg él he tést biz to sí tot tak szá mom ra –
ak ko ri ban ti zen két és fél ezer em ber dol go -
zott a bá nyá ban. Do rog kö zel van Pest hez,
így so ha nem oko zott gon dot a vá lo ga tott -
ban fo ci zás. Vi dé ken rá adá sul fon to sak az
em be ri kap cso la tok, itt az em be rek ös  sze -
tar ta nak. Pél dá ul a ré gi do ro gi já té ko sok
most is min den év ben ta lál koz nak.

Jó le sett, ami kor kez dő vá lo ga tott ként
egy al ka lom mal Pus kás Öcsi azt mond ta:
„ne félj, kis bá nyász, se gí te ni fo gunk”. Én
vol tam mind vé gig az Arany csa pat egyet -
len vi dé ki já té ko sa. Ma is ki ve szem a ré -
szem az or szá gos és a me gyei sport élet ből.
Se gí tek ab ban, hogy a gye re kek a le he tő
leg ko ráb ban kezd jék a spor tot, ezt a célt
szol gál ja az ovi fo ci prog ram, de ko ráb ban
a me gyei sport egye sü let nek el nö ke, és az
1990-es évek ben a Ma gyar Lab da rú gó
Szö vet ség al el nö ke is vol tam. 

So kan mond ják, hogy mi cso da le he tő -
sé gek vár ná nak ránk most, de én még is úgy
gon do lom, jó idő ben szü let tünk. Az or szág -
nak re lik vi át, ma gunk nak meg be csü lést, az
em be rek nek pe dig örö möt sze rez tünk. Ami -
kor pá lyá ra lép tünk, tisz ta szív vel éne kel -
tük a Him nuszt, ami erőt adott. Ma gyar or -
szág si ke ré ért fut bal loz tunk. 

Egy-egy kül föl di meccs után pe dig Do -
rog ra jöt tem ha za. Hat van öt éve élünk eb ben
a vá ros ban, ahol az em be rek fi gyel nek egy -
más ra, be csü lik egy mást. Mi, a csa lá dom -
mal ott hon ra ta lál tunk az or szág nak ezen 
a ré szén, ame lyet most eb ből a ma ga zin ból a
ked ves ol va só is job ban meg is mer het.

Buzánszky Je nő
az Arany csa pat tag ja, olimpiai bajnok,

a Nem zet Spor to ló ja

Ked vesOl va só!
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Cso dá la tos ter mé sze ti adott sá gok kal, ígé re tes
gaz da sá gi le he tő sé gek kel ren del ke zik Ko má -
rom-Esz ter gom me gye, amely a me gyei köz -
gyű lés el nö ke, Popovics György sza vai sze -
rint von zó lak hely ként, be fek te té si le he tő -
ség ként és tu risz ti kai cél pont ként is. 

– A kí vül ál ló sze mé vel Ko má rom-Esz ter gom
me gye frek ven tált, jó le he tő sé gek kel bír. Így
van-e ez va ló já ban?
– Me gyénk va ló ban gaz dag tör té nel mi múlt -
tal, cso dá la tos ter mé sze ti és jó gaz da sá gi le -
he tő sé gek kel ren del ke zik. A Pi lis, a Vér tes, a
Ge re cse, a Ba kony al ja lan kái, va la mint a Kis -
al föld sík vi dé ke, a Du na von zó le he tő sé get
kí nál a ki rán du lást ked ve lők nek. A te le pü lé -
sek kul tu rá lis és épí tett örök sé ge, Esz ter gom
ezer éves tör té nel me, ba zi li ká ja, Ta ta szép sé -
ge, mű em lé kei, Ko má rom ró mai ko ri ha gya -
té ka, Ta ta bá nya és Orosz lány bá nyász ha gyo -
má nya, Kis bér és Bá bol na ló te nyész té si kul -
tú rá ja von zó cél pont az „or szág böl cső jé nek”
is ne ve zett me gye lá to ga tó i nak. 

– Mi lyen ered mé nyek kel büsz kél ked het nek? 
– A me ző gaz da sá gi és ipa ri cé gek tel je sít -

mé nye a ked ve ző adott sá gok nak kö szön he tő en
ki emel ke dő. A rend szer vál tás me gyén ket sú -
lyo san érin tet te, mi vel jel lem ző en bá nyá sza ti-
és ne héz ipa ri te vé keny ség folyt. Öt-hat év kel -
lett, hogy né mi képp ki lá bal junk a krí zis ből. Az
uni ós csat la ko zá sig már szá mos kül föl di cég
lé te sí tett ná lunk gyár tó ka pa ci tá so kat. Ma 11
ipa ri park kal büsz kél ked he tünk, ame lyek ben
el ső sor ban a jár mű- és az elekt ro ni kai ipar te le -
pült meg. Saj nos a vál ság min ket sem ke rült el,
de en nek el le né re a me gye GDP-je az or szá gos
szint nél na gyobb mér ték ben nö vek szik.

– Mit tart a me gye leg na gyobb ér té ké nek? Mi -
ért ér de mes lak he lyül, úti cé lul, eset leg be fek te tő -
ként Ko má rom-Esz ter gom me gyét vá lasz ta ni?

– A fel so rol ta kon kí vül ki vá ló föld raj zi el -
he lyez ke dé se és köz le ke dé si adott sá gai mi -

att. Kul tu rá lis le he tő sé gek ben is na gyon gaz -
da gok va gyunk, van 2 fő is ko lánk, nagy múl -
tú kő szín há zunk. Még Sa mu, a vértesszőlősi
elő em ber is me gyén ket vá lasz tot ta lak he lyé -
ül. Szá mom ra sem mi hez sem fog ha tó ér zés
Ko má rom-Esz ter gom me gye i nek len ni.
Ami kor já rom a fal va kat, nem tu dok szép sé -
gük kel, egye di sé gük kel be tel ni. Ha zánk tör -
té nel me itt kéz zel fog ha tó, érez he tő. Aki nem
járt még ná lunk, fel tét le nül lá to gas son meg
ben nün ket!

– Úgy tu dom, Ön kez de mé nyez te a Rába-
Duna-Vág Eu ró pai Te rü le ti Tár su lás létre-
hozását…

– A RDV ETT leg főbb cél ja Nyitra me gye
re mélt csat la ko zá sát kö ve tő en, hogy tel jes, ma -
gyar–szlo vák Du na-sza kaszt le fe dő, tar tós in -
téz mé nyi struk tú rát ala kít son ki. Ez az in téz -
mény al kal mas lesz ar ra, hogy a négy érin tett
me gye fej lesz té si ter ve it ös  sze han gol ja, és er re
ala poz va el ké szít se a 2014–2020 kö zöt ti idő -
szak fej lesz té si stra té gi á ját. En nél is na gyobb a
je len tő sé ge an nak, hogy a két or szág kö zöt ti fe -
szült lég kör el le né re a ma gyar–szlo vák kö zös
ér de kek ér vé nye sí té sé re van le he tő ség.

– Mi jel le me zi a me gye la kó it? Mi lyen ha -
gyo má nya ik, ren dez vé nye ik van nak? 

– A ha zánk ban hi va ta lo san nyil ván tar tott
ti zen há rom nem ze ti és et ni kai ki sebb ség ből
ki lenc je len van, ezért na gyon szí nes a pa let -
ta. Év ről év re nagy si ke rű ren dez vé nye ket
tar ta nak, me lyek hez le he tő sé ge i hez mér ten a
me gyei ön kor mány zat is se gít sé get nyújt.
Élén ken él nek a bá nyász ha gyo má nyok, több
vá ros ban or szá gos hí rű fesz ti vá lo kat ren dez -
nek, me lyek is mert té te szik szű kebb pát ri án -
kat. Me gyénk há rom Nem zet Spor to ló ját
adott ha zánk nak Föl di Im re, Grosics Gyu la
és Buzánszky Je nő sze mé lyé ben. Ilyen pél da -
ké pek mel lett a fi a ta labb ge ne rá ci ók is szí ve -
sen spor tol nak. Sok spor to ló a ta tai edző tá -
bor ban ké szül a Lon do ni Olim pi á ra.

Magyarország legnagyobb egyházi épülete az Esztergomi Bazilika

Ko má rom-Esz ter gom: az or szág böl cső je
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Ko má rom-Esz ter gom me gyé ben az ad dig
meg él he tést biz to sí tó ta ta bá nyai, orosz lá -
nyi és do ro gi bá nyák ra épü lő ipar a 90-es
évek kö ze pé re gya kor la ti lag tel je sen meg -
szűnt. A mun ka nél kü li ség ko ráb ban so ha
nem lá tott mér té ket öl tött, és tel je sen szét -
zi lá ló dott a me gye gaz da sá ga. A me gye -
szék hely ve ze té se azon ban fel is mer te a
föld raj zi adott sá gok ból adó dó le he tő sé ge -
ket, va gyis azt, hogy a tér ség a
Budapest–Bécs–Pozsony há rom szög ben
ta lál ha tó, s az au tó pá lya, il let ve a vas út ré -
vén ki tű nő köz le ke dé si le he tő sé gek kel ren -
del ke zik, ame lyek le he tő vé te szik az ipa ri
par ki fej lesz tést. Így in dult el a Ta ta bá -
nyai Ipa ri Park, majd ezt kö vet te to váb bi
tíz. A lé te sít mé nyek pe dig olyan gaz da sá gi
hú zó erő nek bi zo nyul tak, amely után to -
váb bi ak jöt tek lét re. Hogy mi ként éli meg
a gaz da sá gi vál sá got a me gye, il let ve ho -
gyan tud se gí te ni a ka ma ra a vál lal ko zá -
sok nak, ar ról a Ko má rom-Esz ter gom Me -
gyei Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra el nö ké -
vel, Ju hász Jó zsef fel be szél get tünk. 

– Ko má rom-Esz ter gom me gye gaz da sá ga – a
kül ső szem lé lő szá má ra – min dig is jól pros -
pe rált. Így volt ez a rend szer vál tást kö ve tő
ne héz gaz da sá gi idők ben, s így van most, a
gaz da sá gi vál ság ide jén is. Mi nek kö szön he -
tik mind ezt?
– A me gyé ben élők re a ko ráb bi rend szer ben
is jel lem ző volt, hogy fo gé ko nyak vol tak az
új le he tő sé gek iránt, ke res ték a fej lő dés
útját. En nek va ló szí nű leg az az oka, hogy a
bá nyá szat és a fej lett ipar von zot ta a tett re
kész, töb bet aka ró, in no va tív tí pu sú em be re -
ket. A bá nyá szat ra épü lő ipar meg szű né se
után a me gyei ve ze tők fel is mer ték a me gye
ki vá ló föld raj zi adott sá ga i ban rej lő gaz da sá -
gi le he tő sé ge ket, va gyis azt, hogy ér de mes
ipa ri par ko kat lét re hoz ni. Mi u tán az el kép -
ze lé se ket a me gyé ben rö vid idő alatt tett kö -
vet te, né hány éven be lül ko moly mul ti na ci o -
ná lis cé gek te le ped tek le. Így ve tet te meg lá -
bát Ta ta bá nyán a Grundfos, az or vo si esz kö -
zö ket gyár tó Coloplast és BD Medical, vagy
a Bridgestone és a Henkel, a vi lág egyik leg -
na gyobb au tó üveg-gyár tó cé ge, az AGC
Hun ga ry, az elekt ro mos csat la ko zó ele me ket,
ká be le ket gyár tó FCI; Ko má rom ban a No -
kia, amely azon ban a kö zel múlt ban stra té gi -
át vál tott, így gyár tó ka pa ci tá sa egy ré szét
Ázsi á ba te le pí ti, mi köz ben pél dá ul Arad ról
ma ga sab ban kép zett mun ka erőt igény lő ka -
pa ci tá so kat ide te le pít; Esz ter gom ban a Su -
zu ki, a Tico Electronic te le pe dett meg –
hogy csak né há nyat em lít sünk. Ér de kes ség
még, hogy a ré gi bá nya gép gyár he lyén meg -
ma radt a ma gyar ér de kelt sé gű ASG Gép -
gyár tó is. Az orosz lá nyi ipa ri park „la kó ja”
pél dá ul a memb rán gyár tó Zenon, az üveg -
ipa ri Metall Glas, vagy a tur bó fel töl tő ket
gyár tó BorgWarner. A gaz da sá gi vál ság
azon ban kis sé meg tör te a me gyé ben le te le -
pe dő mul ti na ci o ná lis vál lal ko zá sok len dü le -
tét is. Ezt leg in kább a szak kép zés irán ti
igény ből lát juk. A mun ka erő-szük ség let, a

fej lesz tés ugyan is min dig együtt jár a szak -
kép zés fej lesz té sé vel is. Ez azon ban két-há -
rom év vel ez előtt ki csit meg tor pant, s bár
nem nagy szám ban, de vol tak lét szám le épí -
té sek, s akadt pél da ar ra is, hogy a cé gek
mun ka erőt cse rél tek egy más kö zött. Ez
azon ban sze ren csé re egy éve nem ta pasz tal -
ha tó, s több irány ban is meg kez dőd tek a fej -
lesz té sek, fo lya ma to san zaj la nak az OKJ-s
szak mun kás vizs gák. 

– A ka ma ra el nö ke ként ho gyan lát ja, mi -
ként lá bal ki a me gye a gaz da sá gi vál ság ból?

– Azt azért nem sza bad el fe lej te ni – ahogy
Ön is em lí tet te –, hogy Ko má rom-Esz ter gom
me gye gaz da sá ga min dig is jól pros pe rált, hi -
szen ren del ke zett egy jó ké pes sé gű mű sza ki
és szak mun kás gár dá val. S, bár a vál ság igen -
csak meg szo ron gat ta a ha zai és nem zet kö zi
vál la la to kat is, töb ben új pi a co kat ke res tek és
ta lál tak, mi köz ben vis  sza tér tek a ko ráb bi
meg ren de lők is, így ro ha mos fej lesz tés re
kész tet ték a vál lal ko zá so kat. A vál ság te hát
egye sek re még ösz tön ző leg is ha tott, ami a
me gyei fog lal koz ta tott ság szem pont já ból igen
ked ve ző – a mun ka nél kü li ség ma 8 szá za lék
kö rül van, s bí zunk a fo lya ma tos csök ke nés -
ben. A me gye gaz da sá gá nak moz ga tói min -
den kép pen az ipa ri par kok, és azok be szál lí tói,
hi szen az itt le te le pült vál lal ko zá sok tő ke erős
kül föl di anya vál la la tok ré szei, így a vál ság
sem ha tott olyan mér ték ben, hogy az va lós fe -
nye ge tett sé get je len tett vol na a fenn ma ra dá -
suk ra. Megyénkben jelentős az elektronikai
ipar, amely nem csupán az itteni autóiparnak,
hanem Győr térségének is beszállítója  

– Mi ben tud se gí te ni a ka ma ra – akár itt,
a me gyé ben – a vál lal ko zá sok nak? 

– Ja nu ár el se jé től a kö te le ző re giszt rá ció
ré vén a ka ma rá nak is na gyobb rá lá tá sa lesz a
vál lal ko zói lét szám ra. Feb ru ár vé gé ig az or -

szág több mint 800 ezer vál lal ko zá sá ból 45 ez -
ren re giszt rál tak – a me gyé ben mint egy 25-26
ezer re szá mí tunk. Be kell val la nunk, hogy a
vál lal ko zá sok kö ré ben nem ara tott osz tat lan
si kert, ám min den kép pen szük ség van rá – ép -
pen a vál lal ko zá sok ér de ké ben –, pél dá ul az
al vó cé gek, vagy a tisz tes ség te len pi a ci sze rep -
lők ki szű ré se ér de ké ben. Azt re mél jük, hogy a
ka ma ra je len tő sen hoz zá já rul hat a fe ke te-
vagy szür ke gaz da ság fe hé rí té sé hez. Ugyan ak -
kor a gaz da sá gi élet szem pont já ból fon tos sze -
re pe le het an nak az or szá gos cégadatbanknak
is, amely nek jú ni us ele jé re kell el ké szül nie. A
pá lyá zat fi gye lés, az adó ta nács adás, a hi tel hez
va ló ju tás se gí té se pe dig el ső sor ban a mik ro-,
kis- és kö ze pes vál lal ko zá so kat se gít he ti a to -
váb bi fej lesz té si le he tő sé gek meg ta lá lá sá ban.
Emel lett a ka ma rá nak meg ma rad tak, sőt nőt -
tek a jo go sít vá nyai a szak kép zés te rü le tén. A
Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Ke res ke del mi
és Ipar ka ma ra mind emel lett szak mai klu bo kat
sze ret ne mű köd tet ni, elő se gít ve ez ál tal a vál -
lal ko zá sok köz ti ta pasz ta lat cse rét. 

Új ra len dü let ben Ko má rom-Esz ter gom me gye gaz da sá ga

Ju hász Jó zsef a Ko má -
rom-Esz ter gom Me -
gyei Ke res ke del mi és
Ipar ka ma ra el nö ke, a
Me gyei Kéz mű ves
Ka ma ra el nö ke, az Or -
szá gos Kéz mű ves Ka -
ma ra al el nö ke, az Or -
szá gos Szak kép zé si
Ta nács tag ja, a Me gyei

Kő mű ves Mes ter vizs ga Bi zott ság el nö ke (1994),
a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra al el nö ke
(2000-), a Pün kös di Kéz mű ves Ki ál lí tás és Vá -
sár szer ve zés, a ku ra tó ri u mi el nö ke.

Tatabányai Vállalkozói Fórum, 2012. február 13.
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– Ma ga zi nunk meg je le né se né hány nap pal elő zi meg a ka to li kus egy -
ház leg na gyobb ün ne pét, a hús vé tot. Ön nek ilyen kor hús vét tá ján mi -
lyen gon do la tok jut nak eszé be? 
– A szent há rom nap – nagy csü tör tök es té től hús vét nap já ig – kü lön le -
ges idő szak a li tur gi kus év ben. Ez az egy ház leg na gyobb ün ne pe, mert
a ke resz tény ség köz pon ti igaz sá ga Krisz tus szen ve dé se, ha lá la és fel tá -
ma dá sa. En nek a ré gi, de má ig ha tó ese mény nek a tük ré be te kin tünk be -
le hús vét kor. Azt azon ban, hogy mi tör tént ak kor, és ki volt Jé zus, csak
ak kor ért het jük meg, ha az Ószö vet sé get is meg is mer jük, te hát az üd -
vös ség tör té ne té ben meg ért jük, hogy mit je len tett a Mes si ás-vá rás, ki
volt a Mes si ás, aki ről Jé zus azt mond ta: ez az a kül de tés, ami az övé.
Eb ben a kap cso lat ban, amely ilyen kor kü lö nö sen is lét re jön az Ő sze -
mé lyé vel, ta lá lunk egy faj ta meg erő sö dést, meg úju lást, ezért a vis  sza té -
rő ün ne pek szá munk ra – más és más tör té nel mi hely ze tek ben – új ra és
új ra erő for rást je len te nek. Nem csak lé lek ta ni lag, ha nem azért, mert sze -
mé lyes kap cso lat ban van ve lünk, mert se gít ne künk. Azt akar ja, hogy
bol do gok le gyünk, hogy el ér jük a lé tünk örök cél ját. 

– A meg erő sö dést em lí tet te ép pen most, ami kor gaz da sá gi vál -
ság van, és az em be re ket ma te ri á lis  gon dok gyöt rik. Mind ez hogy
fér ös  sze a hit tel?

– A hit nem egy gaz da sá gi si ker el mé let – en nél sok kal több. Az em -
ber elég ré gen él már itt a Föl dön. Olyan kor is itt élt már, ami kor még
nem volt pénz, ami kor a tár sa da lom még nem volt ál la mok ba szer vez -
ve. A hi tünk te hát alap ve tő em be ri és tár sa dal mi igaz sá go kat tart szem
előtt, és ez az alap ré teg a fel szín sok szor go rom ba vál to zá sa it is ké pes
hor doz ni. Elő for dul, hogy egy tár sa da lom ban mun ka nél kü li ség van,
hogy az öre ge ket, a be te ge ket va la mi lyen ellátószisztéma nem tud ja
úgy se gí te ni, ahogy eset leg ígér te, vagy ahogy szük ség len ne rá. De et -
től még az „Atyá dat és anyá dat tisz teld” pa ran csa ér vény ben van. És
ugyan így a csa lá don be lü li sze re tet kap cso lat nak is ér vény ben kell len -
ni. Jé zus az ószö vet sé gi ki nyi lat koz ta tást foly tat va azt mond ja: „Sze -
resd Ura dat, Is te ne det, tel jes szí ved ből, tel jes lel ked ből és min den
erőd ből, em ber társ adat pe dig, mint ön ma ga dat”. Vagy má sutt azt ol -
vas hat juk: „Amit te hát sze ret né tek, hogy az em be rek ve le tek cse le ked -
je nek, ti is ugyan azt cse le ked jé tek ve lük.” Ezek az alap ve tő em be ri im -
pe ra tí vu szok, amik a lé nyünk mé lyé ből fa kad nak, ké pe sek a leg szél ső -
sé ge sebb, a leg ne he zebb ese tek ben is el iga zí ta ni. 

– Ön ér zi, hogy ez így van? 
– Ér zem és ta pasz ta lom. Er ről szól az éle tem, a csa lá dunk éle te. A szü -

le im ha tun kat ne vel tek fel úgy, hogy pe da gó gus édes anyá mat 1953-ban
el bo csá tot ták az ál lá sá ból, mond ván, úgy is van a csa lád ban egy ke re ső.
Ez volt apám, aki nem dol goz ha tott Bu da pes ten jo gász ként, de tény: ál -
lá sa ép pen volt. A szü le im nek vol tak ba rá tai, akik se gí tet tek ne künk, és
akik nek mi se gí tet tünk. Ha va la me lyik csa lád tag nak gond ja akadt, nem
kel lett meg ma gya ráz ni, hogy mi ért se gít min den csa lád tag, mert ak kor
ne ki volt a leg na gyobb szük sé ge rá. Egy ér tel mű te hát szá mom ra, hogy a
sze re tet kö zös ség ere je sok kal na gyobb a vál to zó kö rül mé nyek nél.

– A lel ki pász tor is lát ja az em be rek ben ezt az erőt? 
– Az utób bi idő ben azt ta pasz ta lom, hogy a plé bá ni ai karitászcsopor-

tok mun ká ja erő sö dik. Úgy tű nik, hogy a he lyi kö zös ség ben nő an nak a
tu da ta, hogy va la mi vel még a leg sze gé nyebb em ber is tud ja se gí te ni a
má si kat. A leg gyö nyö rűbb él mé nyem, ami kor a Ma gyar Szen tek Temp -
lo má ban ka rá csony előtt Mádl Dalma as  szon  nyal együtt hát rá nyos hely -
ze tű csa lá dok gyer me ke it aján dé koz zuk meg. Mun ka tár sa ink pon to san
tud ják, hogy ki nek mi re van szük sé ge, s sze mély re, név re szó ló an ké -
szül nek a cso ma gok. Né ha olyan ki csi a meg aján dé ko zott gye rek, hogy
alig tud ja ma ga után húz ni a nagy zacs kót, de lát szik, hogy örül ne ki, és
né ha mi is ka punk va la mi ap ró sá got tő lük. Ezek a gye re kek biz to san
nem fe lej tik eze ket az idő ket, mint ahogy én ma is pon to san em lék szem,

mi lyen volt az a ka bát, ame lyet a kül föl di se gély cso mag ból kap tunk 56-
ban a vá ros há zán, mert nem volt té li ru hánk. Pon to san em lék szem a csö -
rö ge fánk ra, amit an nál a Bu da pest kör nyé ki pa raszt csa lád nál et tünk,
amelynél 57 ele jén he lyez tek el, mert ne kik még volt mit en ni.

– Mi lyen kap cso la tot ápol nak az ér sek ség szék hely ét adó vá ros sal,
Esz ter gom mal, és a me gyé vel?

– A Fő egy ház me gye és Esz ter gom vá ro sa kö rül be lül egy idős. Tud -
juk, hogy Szent Ist ván a Szent szék meg bí zá sá ból ér se ki rang ra emel te
Esz ter go mot, de hogy ki volt az el ső püs pö ke, az tör té nel mi kér dés. Min -
den eset re a pá pai év könyv sze rint az Esz ter go mi Egy ház me gyét a 10.
szá zad ban ala pí tot ták. Esz ter gom mal te hát a kap cso la tunk alap ve tő, a
vá ros gond ja it és örö me it tel jes mér ték ben oszt juk. A ma gunk sze rény le -
he tő sé gei sze rint ar ra tö rek szünk, hogy a re mény ség je le le gyünk. Igyek -
szünk konst ruk tí van, ér ték te rem tő mó don meg je len ni most is, ami kor
már nin cse nek olyan fi zi kai vagy anya gi le he tő sé ge ink, mint haj dan vol -
tak. Hoz zá já ru lunk a vá ros szé pí té sé hez, kul tu rá lis éle té hez, a tör té nel mi
örök ség meg őr zé sé hez, hogy ez zel is emel jük Esz ter gom rang ját.

Er dő Pé ter a hús vét üze ne té ről, a sze re tet ről és a se gít ség nyúj tás ról 

Az Esztergomi Bazilika főoltára

Erdő Péter bíboros

Az em be ri kö zös ség sok szor ato mi zá ló dik – min den ki egy ma gá -
ban él, a fi a ta lok el köl töz nek a szü lők től egy má sik vá ros ba, vagy
má sik or szág ba, de ami kor a hely zet drá ma ib bá vá lik, új ra át kell
érez nünk, új ra cse lek vő erő vé kell ten nünk az alap ve tő em be ri vi -
szo nyo kat. Ilye nek a szo li da ri tás, egy más se gí té se, a sze re tet és a
meg ér tés – mond ja Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, esztergom-
budapesti ér sek, ami kor hús vét kö ze led té vel az ün nep üze ne té ről
és a mai em ber gond ja i ról kér dez zük. 





A vá ros gaz da sá ga ér zé ke li a nem zet kö zi
pi a cok okoz ta vál to zá so kat, de to vább ra is
jel lem ző az a ten den cia, hogy a mun ka nél -
kü li sé gi rá ta ked ve zőbb a me gyei, a ré gi ós
és az or szá gos ada tok nál – vá la szol ta kér -
dé sünk re Schmidt Csa ba, Ko má rom-Esz -
ter gom me gye leg na gyobb vá ro sá nak, Ta -
ta bá nyá nak pol gár mes te re.

Az or szág gyű lé si kép vi se lő ként is dol go zó fi a -
tal po li ti kus el mond ta, hogy a vá ros di na mi kus
fej lő dé sé nek meg ha tá ro zó sze rep lői a
Tatabánya-Környe Ipa ri Park ban mű kö dő vál -
lal ko zá sok, ame lyek kö zött olyan cé gek van -
nak, mint a Bridgestone, a Grundfos, a
Samsung, a Coloplast, a Hen kel, az AGC, a
Becton-Dickinson, de a kö zép vál lal ko zá sok is,
a Becom, az Impreglon – a sor még bő ven foly -
tat ha tó len ne –, jól ér vé nye sül nek a nem zet kö -
zi pi a co kon.  – A meg be csült sé get jel zi, hogy a
vál la la tok kö zül az utób bi idő ben töb ben újabb
fej lesz té se ket va ló sí tot tak meg Ta ta bá nyán,
ami egy faj ta el is me rés vá ros nak, és ami leg -
alább en  nyi re lé nye ges, hogy az ipa ri park ban
fog lal koz tat tak szá ma így to vább gya ra po dott.
Emel lett újabb te rü le te ket ala kí tot tunk ki az
ipa ri park ban, mert sze ren csé re a be fek te tők
von zó nak ta lál ják te le pü lé sün ket – mond ta
Schmidt Csa ba. A pol gár mes ter be szélt ar ról is,
hogy a Ta ta bá nyán mű kö dő vál lal ko zá sok kö -
zül – a tár sa dal mi fe le lős ség vál la lás je gyé ben –
ed dig ti zen négy cég vesz részt az ön kor mány -
zat kez de mé nye zé sé re lét re jött „Kéz a kéz ben”
prog ram ban. Ezek a vál lal ko zá sok 12 is ko lát és
4 óvo dát tá mo gat nak va la mi lyen for má ban.

Már ci us ban star tolt, és nép sze rű vé vált a
vá ros ban a Ta ta bá nya Kár tya. A vá sár lá si és
szol gál ta tá si ked vez mé nye ket biz to sí tó érin tés -
men tes chipkártyát a ta ta bá nyai lak hel  lyel ren -
del ke zők egy év re 2950 fo rin tért vá sá rol hat ják
meg. Schmidt Csa ba hang sú lyoz ta: a vá ros ve -
ze tés cél ja a kár tya be ve ze té sé vel, hogy meg -
kön  nyít se az itt élők és dol go zók éle tét, va la -
mint erő sít se a Ta ta bá nyá hoz va ló kö tő dé sü ket. 

Az el fo ga dó he lyek szá ma fo lya ma to san
nő, töb bek kö zött vá sár lá sok hoz, uta zá sok hoz,
kul tu rá lis és sport ese mé nyek hez, kü lön bö ző
szol gál ta tá sok hoz, va la mint az in gye nes par -
ko lás hoz hasz nál hat ják fel a plasztiklapot a
pol gá rok. A kár tya for gal ma zá sát a Ta ta bá nya
Pont Ren dez vény szer ve ző és Tu risz ti kai Iro da
gon doz za, amely a kö zel múlt ban töb bek kö -
zött azért ala kult meg, hogy nép sze rű sít se a
szép ter mé sze ti kör nye zet ben fek vő vá ros ide -
gen for gal mi le he tő sé ge it. – Donáth Gyu la mil -
len ni u mi em lék mű ve, a Kő-he gyen lé vő Tu rul
ma dár so kak szá má ra is me rős az or szág ban,
eset leg a Ge re cse 50 tel je sít mény tú rá ról is hal -
lot tak az em be rek. De ér de mes tud ni uk, hogy
pél dá ul nem zet kö zi leg jegy zett a sza bad té ri
bá nyá sza ti mú ze u munk, és ki vá ló tú ra- és er -
dei ke rék pár út ja ink van nak a Vér tes ben. Nem
szól va ar ról, hogy Csá ká nyos-pusz tá nál te le -
pü lé sün ket érint ve ha lad el a Má ria-út – is mer -
tet né há nyat a sok fé le le he tő ség kö zül Schmidt
Csa ba, aki ar ra is fel hív ja fi gyel met, hogy a
meg úju ló Fő té ren olyan ren dez vé nyek kap nak
majd he lyet, mint a Né pek ízei gaszt ro nó mi ai

fesz ti vál, de bő vül nek, szí ne sed nek az au gusz -
tu si Szent Ist ván Na pok és a ha gyo má nyos bá -
nyász na pi ren dez vé nyek is.

Az ön kor mány zat a ta ta bá nya i ak tá mo ga tá -
sá val min dent meg tesz azért, hogy olyan tá mo -
ga tá si for má kat biz to sít son a fi a tal ság szá má ra,
me lyek le he tő vé te szik el he lyez ke dé sü ket a te -
le pü lé sen, és hoz zá já rul nak önál ló éle tük meg -
kez dé sé hez – fo gal maz ta meg Schmidt Csa ba 
a Ta ta bá nya Ha za vár prog ram lé nye gét, ami kor a
fi a ta lok élet kö rül mé nye i ről esett szó. A pol gár -
mes ter től meg tud tuk, hogy vá ro si kon zul tá ci ós
köz vé le mény-ku ta tás ered mé nyei is iga zol ták
az el kép ze lés he lyes sé gét, mely nek leg fon to -
sabb cél ja, hogy ez a kor osz tály tel je sít mény -
ké pes, kor sze rű, a mun ka erő pi ac igé nye i nek
meg fe le lő tu dást sze rez zen. 

Ezt szol gál ja a prog ram há rom irá nya: a
Stú di um Ösz tön díj Prog ram, amelynek kereté -
ben most a he lyi mun ka erő pi ac ról hi ány zó
szak má kat ta nu ló hat van kö zép is ko lás di ák és
har minc há rom fel ső ok ta tá si hall ga tó ka pott
ösz tön dí jat. Az ön kor mány zat elő re ha la dott
tár gya lá so kat foly tat az it te ni vál lal ko zá sok kal
a Kóta Jó zsef Gya kor no ki Prog ram meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben, amely a pá lya kez dő ket ori en -
tál hat ja – a mind két fél szá má ra – elő nyös
mun  ka hely meg ta lá lá sá ban. E ke re tek kö zött
biz to sí ta ni sze ret nék az önál ló élet kez dés fel tét -
ele it az érin tet tek nek, el ső sor ban az önál ló la kás -

hoz ju tást (bér la kás, el ső la kás vá sár lá sa, épí té si
te lek). Az ön kor mány zat el ső lé pés ként tíz bér la -
kást hir det meg pá lya kez dők nek, elő fel té tel a la -
kás ta ka ré kos sá gi prog ram ban va ló rész vé tel, a
lak ha tás ide je há rom plusz két év le het.

Schmidt Csa ba a kon zul tá ci ó val kap cso -
lat ban ki emel te: vá ros ve ze tő ként, ta ta bá nyai
pol gár ként rend kí vül fon tos nak tart ja, hogy
az itt élő em be rek kel ak tív pár be széd, kö zös
gon dol ko dás ala kul jon ki. – Hi szem azt,
hogy csak ezen az úton le het ered mé nye ket
el ér ni, olyan le he tő sé ge ket va ló ra vál ta ni,
me lyek a ta ta bá nya i ak min den nap ja it szeb -
bé, job bá te szik – fo gal ma zott, s el mond ta,
hogy a kon zul tá ció – a vá ros ban élők éle tét
meg ha tá ro zó té mák fel ve té sé vel – a jö vő ben
to vább foly ta tó dik. 

Ta ta bá nyá ra min den kit ha za vár nak

Schmidt Csa ba pol gár mes ter,
or szág gyű lé si kép vi se lő 1979-
ben szü le tett. Ve gyész dip lo má -
val ren del ke zik.  2002-ben ön -
kor mány za ti kép vi se lő nek vá -
lasz tot ták, majd újabb négy év re
bi zal mat ka pott a me gye szék he -
lyen. Ezalatt el lát ta az al pol gár -

mes te ri fel ada to kat is. 2010-től pol gár mes ter ként és
par la men ti kép vi se lő ként se gí ti a vá ros fej lő dé sét. 
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Ko má rom-Esz ter gom me gye ipa ri struk -
tú rá ja, me ző gaz da sá gi adott sá gai jók, eze -
ket, és a Szé che nyi Kár tya nyúj tot ta le he -
tő sé ge ket ki hasz nál va van esély ki lá bal ni a
gaz da sá gi vál ság ból – vé li Pordán Zsig -
mond, a Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or -
szá gos Szö vet sé ge me gyei szer ve ze té nek el -
nö ke, a P-Metál Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja.

– Men  nyi re érez ték meg a vál ság ha tá sa it?
– 2009-től vál sá gos idő sza kot él a gaz da ság.
A kis- és kö zép vál la la tok több sé ge ne héz
hely zet be ke rült, és se gít ség re szo rul. En nek
a leg kéz zel fog ha tóbb esz kö ze a Szé che nyi
Kár tya, amit a VOSZ ta ta bá nyai iro dá já ban
igé nyel het nek a vál lal ko zá sok. 

– Az Ön cé gét ho gyan érin tet te a vál ság?
– A P-Metál Kft. alumíniumöntészettel és

la ka tos ipa ri te vé keny ség gel fog lal ko zik. Ter -
mé ke ink több sé gét gé pi pa ri és villamosipari
önt vé nyek, va la mint ipa ri ro bot- és rönt gen al -
kat ré szek te szik ki. 2009-ben ne héz hely zet be
ke rül tünk, le csök kent a ren de lé si ál lo má -
nyunk, amit mun ka hely meg őr ző tá mo ga tás sal
lét szám le épí tés nél kül si ke rült át vé szel nünk.
A 2010-es és 2011-es év – el ső sor ban a Né -
met or szág ba irá nyu ló ex por tunk nak kö szön -
he tő en – ki emel ke dő en si ke res volt. Cé günk
2011-ben meg kap ta a Ko má rom-Esz ter gom
me gye kis- és kö zép vál lal ko zá sa cí met. A
2012-es év már ne he zeb ben in dult, vis  sza esés
ta pasz tal ha tó a ren de lé si ál lo mány ban. To váb -
bi ne héz sé get okoz a cé gek szá má ra – így ne -
künk is – az el várt bér eme lés vég re haj tá sa.
Egy olyan hely zet ben, ami kor re ces  szió van,
és nincs a cé gek nek meg fe le lő ren de lé si ál lo -
má nya, ez bor zasz tó an nagy te her. Sok cég ezt
nem tud ja ki gaz dál kod ni, és fé lő, hogy ez lét -
szám le épí tés hez fog ve zet ni. 

– Mi lyen nek lát ja a me gye gaz da sá gát?
– Ko má rom-Esz ter gom me gye föld raj zi

fek vé sé ből adó dó an vi szony lag sze ren csés
hely zet ben van, ko moly ipar te le pült az el -
múlt év ti ze dek ben, és a ré gi ne héz ipart fel -
vál tot ta egy ver seny ké pe sebb struk tú ra. A
me ző gaz da ság is vi szony lag jó ter mő he lyi
adott sá gok kal ren del ke zik. Ki csit len dül nie
ké ne a gaz da ság nak, hogy eze ket a le he tő sé -
ge ket még job ban ki le hes sen ak náz ni.

– Mi lyen fej lő dé si le he tő sé gek kí nál koz nak?
– Mint em lí tet tem, az ipa ri struk tú ra ked -

ve ző nek mond ha tó. Az len ne az el kö vet ke -
zen dő idő szak cél ja, hogy a kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok, akik több sé gé ben al kot ják a
VOSZ tag sá gát, na gyobb le he tő ség hez jus sa -
nak be szál lí tó ként az ide te le pült multi-

cégeknél. Er re irá nyu ló kez de mé nye zé se volt
a ta ta bá nyai ön kor mány zat nak az „Együtt Ta -
ta bá nyá ért Vállalkozói Klub” lét re ho zá sá val,
mely le he tő sé get te remt a he lyi kis- és kö zép -
vál lal ko zá sok szá má ra, hogy ta lál koz has sa -
nak a multicégek ve ze tő i vel, és akár üz le ti
kap cso lat is lét re jö hes sen kö zöt tük. 

A VOSZ is igyek szik eb ben se gít sé get
nyúj ta ni. 

– Mi lyen más le he tő sé ge ket, il let ve szol -
gál ta tá so kat nyújt a VOSZ?

– Éven te 3-4 al ka lom mal szer ve zünk a
tag ja ink ré szé re is me ret ter jesz tő elő adá so kat
szak kép zett elő adók kal adó tör vé nyek ről, pá -
lyá za ti le he tő sé gek ről, a gaz da ság ak tu á lis
hely ze té ről, ki lá tá sa i ról. Ez rész ben sa ját, il -
let ve me gyei kez de mé nye zés, de csat la ko -
zunk az or szá gos roadshow-khoz is. Együtt -
mű kö dé si meg ál la po dás alap ján se gít sé get
nyúj tunk az ön kor mány zat nak az ok ta tá si
struk tú ra ki ala kí tá sá ban, szer ve ze tünk cél ja,
hogy olyan te rü le ten tör tén jen ok ta tás, ami re
szük sé ge van a gaz da ság nak. Kü lön ki emel -
tük a nyelv ok ta tás fon tos sá gát, las san egy 
év ti ze de az Eu ró pai Unió tag jai va gyunk,
hasz nál ha tó nyelv tu dás nél kül nem tu dunk
pi ac ké pe sek ma rad ni.

A leg na gyobb se gít ség azon ban az, hogy
olyan iro dát mű köd te tünk, ahol jól kép zett
pénz ügyi-gaz da sá gi szak em ber vég zi a Szé -
che nyi Kár tyá val kap cso la tos tel jes kö rű ügy -
in té zést, az Új Szé che nyi Terv pá lyá za ta i ról
is nap ra kész in for má ci ó val szol gá lunk. Így
nem csak ad mi niszt rá ci ó ban nyújt se gít sé get

az iro da ve ze tő, ha nem gaz da sá gi-pénz ügyi
ta ná cso kat is ad a vál lal ko zók nak. Sok fá rad -
ság tól kí mél jük így meg tag ja in kat. 

Új ter mék a Kom bi nált Mikrohitel és az
Ag rár Szé che nyi Kár tya, ami vel szin tén fog -
lal ko zik a VOSZ-iro da, ál ta la sze ret nénk
nyit ni a me ző gaz da ság fe lé, hi szen van nak a
tag ja ink kö zött me ző gaz da ság gal fog lal ko -
zók is. No vem ber ele jén egy or szá gos road-
show ke re tén be lül ad tuk át az el ső Ag rár
Szé che nyi Kár tyát.

– Men  nyi re si ke res a Szé che nyi Kár tya? A
gaz da sá gi vis  sza esés nyo mot ha gyott raj ta?

– Úgy lá tom, hogy a mos ta ni, vál sá go sabb
idő szak ban sok kal több az igény lő. Az év el -
ső két hó nap já ban 55 kár tya igény lést fo gad -
tunk be, ez a ko ráb bi ak hoz ké pest na gyon jó
ered mény. Én ezt az idő sza kot át me ne ti nek
te kin tem, és úgy gon do lom, hogy most kell
az ala po kat le ten ni, mert ha be in dul a gaz da -
ság, lé pés előny ben kell len nünk.

Tel jes kö rű Szé che nyi Kár tya-ügy in té zés Ta ta bá nyán a VOSZ-iro dá ban

Pordán Zsig mond 1950-ben
született, ok le ve les ön tő mér -
nök és okleveles gaz da sá gi
mér nök, a P-Metál Kft. tu laj -
do nos-ügy ve ze tő je. A Vál lal -
ko zók és Mun kál ta tók Or szá -
gos Szö vet sé ge Ko má rom-
Esz ter gom me gyei el nö ke

1999 óta. A KEM Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
el nök sé gi tag ja. Nős, 4 gyer mek édes ap ja.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) Komárom-Esztergom Megyei irodája

• Széchenyi Kártya — folyószámlahitel

• Széchenyi Tartós Forgóeszközhitel — készletfinanszírozás

• Széchenyi Beruházási Hitel — tárgyieszköz-vásárlás

• Agrár Széchenyi Kártya — mezõgazdasági ágazat

• Kombinált Mikrohitel — vissza nem térítendõ támogatás

• Új Széchenyi Terv — vissza nem térítendõ támogatások

VOSZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezete
Pordánné Balázs Ibolya irodavezetõ • 2800 Tatabánya, Bárdos lkp. 4/A • Telefon/fax: 34/305-092, 30/9220-553 • E-mail: voszkom@gmail.com
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Az év vé gé re el ké szül a Vér tes Agórája
Kor sze rű in téz mény lesz Ta ta bá nyán a „Közművház”
Ne gyed szá za da épült fel, és no ha kül se jét te kint ve so sem tar to zott a leg szebb épü le tek kö zé, ami oda bent zaj lott, egy vá ros kul tú rá ját ha -
tá roz ta meg. A Köz mű ve lő dés Há za igen ak tív kul tú ré le tet moz ga tott Ta ta bá nyán, ezért egy ér tel mű volt, hogy a vá ros ve ze té se ezt az in -
téz ményt igyek szik fel újí ta ni az Agóra Prog ram ke re té ben. A ház ban ja vá ban zaj lik az épít ke zés, de a szak mai mun ka is ké szül, hi szen
Mók Il di kó és Cserteg Ist ván, a pro jekt köz mű ve lő dé si szak ér tői ko moly épí tőmun kát foly tat nak. 

Egy elő re a mun ka gé pek za ja hal lat szik a Szent
Bor bá la té ren lévő épí té si te rü le ten, ahol He -
ge dűs Ti bor épí tés ve ze tő ka la u zol ja az ér dek -
lő dő ket. „A ter ve zett ütem ben ha lad nak a
mun ká la tok, így bí zunk ab ban, hogy a ta vasz
vé gén meg kez dőd het nek a kül ső és a bel ső
bur ko lá si mun ká la tok, és de cem ber kö ze pé re
egy tel je sen új ar cu la tú épü let áll majd itt, a
Szent Bor bá la té ren” – mond ja He ge dűs Ti bor.

Schmidt Csa ba pol gár mes ter ugyan csak de -
rű lá tó. „Az épít ke zés a meg fe le lő ütem ben fo -
lyik, így öröm te li, hogy ha ma ro san új kul tu rá lis
köz pont ja le het a vá ros nak, rá adá sul a meg újult
vá ros köz pont ban” – köz li Schmidt Csa ba, aki
azt is el árul ja: ta pasz talt szak mai stáb bal el kez -
dő dött a Vér tes Agórájának kul tu rá lis mun ká ja.

A szak ma ré szé ről va ló ban ta pasz talt szak -
em be rek dol goz nak azért, hogy jö vő ja nu ár -
ban a le he tő leg jobb kul tu rá lis prog ram mal,
egy sze ret he tő ta lál ko zó he lyen vár ják a ta ta bá -
nya i a kat. A pro jekt köz mű ve lő dé si szak ér tő je,
Mók Il di kó 1986 nya rá tól 95-ig dol go zott a
„Közművház”-nak be cé zett in téz mény ben, és
most szí ve sen tér vis  sza ide.

„A Köz mű ve lő dés Há za fel újí tá sa után
Ma gyar or szág tíz leg kor sze rűbb köz mű ve lő -
dé si in téz mé nyé nek egyi két tud hat ja majd
ma gá é nak Ta ta bá nya. Már a szak mai elő ké -

szí tés so rán az a cé lunk, hogy ez a ki vé te les
hely zet maj dan olyan tar tal mi mun ká val pá ro -
sul jon, amely a Köz mű ve lő dés Há zát – a Ta -
ta bá nya – a Vér tes Agórája cí mű, TIOP-1.2.1-
08/2-2009-0004 azo no sí tó szá mú pro jekt el vá -
rá sa i nak és el ne ve zé sé nek is meg fe le lő en –
va ló ban a Vér tes Agórájává, kö zös sé gi és kul -
tu rá lis köz pont já vá te szi” – fe je zi ki re mé nye it
a kul tu rá lis szak em ber. „A ház nak olyan ta -

lál ko zá si hel  lyé, kö zös sé gi tér ré, mű hel  lyé
kell vál nia, amely be fo ga dó, nyi tott a vá ros
kö zös sé ge i nek kul tu rá lis kez de mé nye zé se i re.
A meg újult in téz mény szí nes pa let tát kell,
hogy kí nál jon: az egye te mes és a kor társ kul -
tú ra ér té ke i nek köz ve tí té se, a he lyi al ko tók,
al ko tó mű he lyek tá mo ga tá sa, a te het ség gon -
do zás, szó ra koz ta tó prog ra mok szer ve zé se, a
sok ré tű in for má ció köz ve tí tés, az élet hos  szig
tar tó ta nu lás le he tő sé ge i nek biz to sí tá sa, kö -
zös sé gek és ci vil szer ve ze tek be fo ga dá sa egy -
aránt fel ada ta és cél ja lesz. Fon tos nak tar tom
el mon da ni, hogy nem csu pán Ta ta bá nya, ha -
nem az egész tér ség, a Vér tes Agórája lesz a
Köz mű ve lő dés Há za. Rö vi den szól va, azért
fo gunk dol goz ni, hogy a ta ta bá nya i ak és a vá -
ros ba lá to ga tók akár egye dül, akár kö zös ség -
ben, csa lád dal, ba rá tok kal, is me rő sök kel, is -
me ret le nek kel szí ve sen és hasz no san tölt sék

az ide jü ket az Agórában, jól érez zék ma gu kat
ná lunk. A Köz mű ve lő dés Há za át adá sa után
rö vid del, 1986 kö ze pén kezd tem el az in téz -
mény ben dol goz ni. Nem vol tam már pá lya -
kez dő, meg ta nul tam a szak ma alap ja it elő ző
mun ka he lye men, de a pá lyám az itt töl tött
nyolc év ben tel je se dett ki. Sa la mon Hu gó
igaz ga tá sa alatt olyan nagy sze rű mun ka tár si
kö zös ség ben dol goz hat tam, amely a vá ros ban
ked velt, lá to ga tott, szak ma i lag pe dig or szá gos
hí rű, in no va tív in téz ménnyé tet te a há zat.
1995-ben ugyan más fe lé vitt az élet, né hány
évig más hol él tem, de ös  szes sé gé ben már
annyi időt él tem itt, mint a szü lő fa lum ban –
csak nem 18 évet. Így hát nagy öröm szá mom -
ra, hogy ré sze se le he tek a Köz mű ve lő dés Há -
za új já szü le té sé nek, meg tisz tel, hogy fel kér -
tek er re a mun ká ra. Re mé lem, hogy a most
már több év ti ze des szak mai ta pasz ta la to mat,
tu dá so mat és kap cso lat rend sze re met a vá ros
ja vá ra tu dom for dí ta ni” – vall ja Mók Il di kó,
aki nek a pro jekt ben kol lé gá ja az a Cserteg Ist -
ván, akit a vá ros ve ze té se a Ta ta bá nya Kul tú -
rá já ért díj jal is mert el. 

„Az Agóra Köz pont el in du lá sa vá ra ko zás -
sal töl ti el a kul tú ra iránt fo gé kony vá ros la kó -
kat Ta ta bá nyán és a kis tér ség ben. Az a sze ren -
cse, hogy a ko ráb bi Köz mű ve lő dés Há za
szebb nap ja i ban az éle tünk ré sze volt. Nem na -
gyon volt olyan sze mély, aki ne is mer te vol na
te vé keny sé gét. A ház ban szü le tett meg a vá ros
szín há za, rá di ó ja, új ság ja, ren dez vé nyek, fesz -
ti vá lok, ka zet ta-, CD- és könyv ki adás. Egy -
szó val a he lyi kul tú ra” – avat be Cserteg Ist -
ván, aki így foly tat ja: „Most ugyan ilyen nagy
vo lu me nű le he tő ség a vá ros szá má ra az Agóra
meg szü le té se. Jó lát ni, hogy meg in dul tak a
mun ká la tok. Ta lán még na gyobb az esély a si -
ker re, hi szen a kul tú ra szó alá in teg rá ló dik a
sport, a tu risz ti ka is. A vá ros ér de ke, hogy az
Agóra te ret, le he tő sé get ad jon a kö zös sé gek
ér té ke i nek a ki bon ta koz ta tá sá ra, kre a tív al ko -
tók tö rek vé se i nek be mu ta tá sá ra, és min den
olyan épí tő, te rem tő mun ká nak, amely a vá ros
fel emel ke dé sét szol gál ja.”

A Vértes Agórája terveit Fiskál Lőrinc tervező és munkatársai készítették

Tá mo ga tó ne ve és el ér he tő sé ge:
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
1077 Bu da pest, Wes se lé nyi u. 20–22.
www.nfu.hu

Köz re mű kö dő Szer ve zet ne ve és el ér he tő sé ge:
ESZA Tár sa dal mi Szol gál ta tó Nonprofit Kft.
1134 Bu da pest, Vá ci út 45. „C” épü let
www.esza.hu



A víz a vi lág egyik leg fon to sabb lét ele me és
erő for rá sa, hi á nya mi att sok or szág néz
szem be víz el lá tá si ne héz sé gek kel, és en nek
kö vet kez té ben a gaz da sá gi fej lő dés las su lá -
sá val. Ma gyar or szág rend kí vül sze ren csés
hely zet ben van, hi szen a tal punk alatt bő sé -
ge sen ta lál ha tó ki vá ló mi nő sé gű ivó víz. Ezen
kí vül Eu ró pá ban egye dül ál ló mó don csak
ha zánk ban van víz bá nya, amely az Észak-
dunántúli Víz mű Zrt. egyik fő víznyerőhelye.

Az itt ta lál ha tó víz kinc  csel az ÉDV Zrt. büsz -
kél ked het, amely min dent meg tesz an nak ér de -
ké ben, hogy a ki emelt fon tos sá gú víz bá zist a fel -
nö vek vő ge ne rá ci ók is szív ügy ük ként ke zel jék.
A több mint százéves múlt ra vis  sza te kin tő tár sa -
ság kül de té se a rá bí zott kö zös sé gi va gyon ha té -

kony ke ze lé sé vel a fo gyasz tói igé nyek nek meg -
fe le lő mi nő sé gű víziközmű-szol gál ta tás nyúj tá sa.
A tár sa sá got ivó víz-el lá tá si, szenny víz-el ve ze té si
és -tisztítási fel ada tok ra ala pí tot ták. 

A kü lön le ges ta ta bá nyai XIV/A és XV/C
víz ak ná kat a szén bá nyá sza ti te vé keny ség ide -
jén hoz ták lét re, an nak be fe je zé sét kö ve tő en
pe dig az új igé nyek nek meg fe le lő en át ala kí -
tot ták. A víz bá nyá szat lé nye ge a vá ga tok fa lá -
ba, va la mint az alap kő zet be mé lyí tett
csapolófúrásokon át fa ka dó vi zek fel szín re
jut ta tá sa. A bá nyák ma már csak víz el lá tá si
igé nye ket szol gál nak ki, az idők so rán a kar -
bo ná tos víz tá ro ló kő ze tek ből ki ter melt karszt -
víz az ivó víz-szol gál ta tás fő ter mé ké vé vált.
Mind két ak na kez det től fog va fon tos sze re pet
töl tött be a víz el lá tás ban, így az idő köz ben ki -
épült re gi o ná lis el lá tó rend sze ren ke resz tül a
tér ség víz igé nyét is fo lya ma to san biz to sí tot ta. 

Tisz tá ban van-e az zal va jon a 72 te le pü lés
mint egy 247 000 la ko sa, hogy az Észak-
dunántúli Víz mű Zrt. ilyen ki vá ló mi nő sé gű
ivó vi zet szol gál tat szá muk ra, mely hez ele -
gen dő csu pán a csa pot meg nyit ni uk?
Mi vel a ki emelt víz men  nyi sé ge tö re -
dé ke a ko ráb ban ki ter melt nek, an nak
mér le ge tar tó san po zi tív, így a 200-
250 mé te res mély ség ből ér ke ző, ás -
vány víz zé mi nő sí tett víz bá zis ból szár -
ma zó ivó víz még hos  szú időn ke resz tül él -
vez he tő, kö szön he tő en a tár sa ság nál dol go -

zók lel ki is me re tes mun ká já nak és jö vő be te -
kin tő gon dol ko dás mód já nak. 

En nek az elő re ter ve zés nek kö szön he tő az
a fej lesz tés is, mely nek so rán az ÉDV Zrt. a
szi go ro dó ha zai és uni ós kör nye zet vé del mi
elő írá sok be tar tá sá ra a Kör nye zet és Ener gia

Ope ra tív Prog ram ke re té ben meg kezd te a
ta tai és ta ta bá nyai szenny víz tisz tí tó te le -
pé nek kor sze rű sí té sét. A tár sa ság cél ja
ez zel az Ál tal-ér és a ta tai Öreg-tó víz mi -
nő sé gé nek vé del me ér de ké ben a nö vé -

nyi, és más szer ves táp anyag ok élő víz be
ke rü lé sé nek csök ken té se. A fej lesz tés vár ha tó
be fe je zé se 2013 kö ze pe.

Komárom-Esztergom megye10

Víz bá nya: ha zánk leg na gyobb kin cse

Bányabeli vágat

XIV/A akna, aknatorony
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Száz het ven éves idén a Páz mány Pé ter Ka -
to li kus Egye tem esz ter go mi Vi téz Já nos
Ka ra. A nagy múl tú, csa lá di as lég kö rű in -
téz mény ben sok ré tű, gya kor lat ori en tált
kép zés fo lyik. 

Ala pí tá sá nak 170. év for du ló ját ün nep li 2012-
ben a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Vi -
téz Já nos Ka ra, jog előd je, a Kopácsy Jó zsef
ál tal ala pí tott „mes ter kép ző” 1842. no vem ber
3-án nyi tot ta meg ka pu it. Az ala pí tók ál tal
vál lalt fel adat tel je sí té se az esz ter go mi ta ní tó -
kép zés tör té ne té ben több ször is ko moly ne -
héz sé gek kö ze pet te va ló sul ha tott csak meg.
Pél dá ul köz vet le nül az ala pí tást kö ve tő en, az
1848-49-es for ra da lom és sza bad ság harc le -
ve ré se után több évi kény szer szü net kö vet ke -
zett, és csak Scitovszky Já nos prí más te vé -
keny sé gé nek kö szön he tő en in dult meg új ra a
kép zés 1856-ban.

Az ok ta tás a vá ros ban év ti ze de kig vál to zó
hely szí ne ken folyt, míg vé gül Serédi Juszti -
nián her ceg prí más 1929. no vem ber 8-án fel -
szen tel te a kar nak ma is ott hont adó épü le tet,
idéz te fel dr. Fo dor György dé kán. Tá jé koz ta -
tá sa sze rint az 1948-as ál la mo sí tást kö ve tő en
az esz ter go mi ta ní tó kép zés az ak ko ri or szá gos
ten den ci ák nak meg fe le lő en ala kult, mely ben a
je len tő sebb mér föld kö vek kö zül a fel ső fo kú
kép zés 1959-es be ve ze té se, va la mint a kép ző
szer ve ze ti rend sze ré nek 1976-ban meg tör tént
fő is ko lá vá ala ku lá sa emel he tő ki. Vi téz Já nos
esz ter go mi ér sek ne vét a ta ní tó kép ző 1989-
ben – még a rend szer vál tás előtt – vet te fel,
majd 1993. jú li us 1-től vis  sza ke rült az Esz ter -
go mi Fő egy ház me gye fenn tar tá sá ba.   

A Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem és a
Vi téz Já nos Ró mai Ka to li kus Ta ní tó kép ző Fő -
is ko la kö zött 2007-ben kez dő dött meg az az
in teg rá ci ós fo lya mat, mely nek ered mé nye -
ként dr. Er dő Pé ter bí bo ros, prí más, esz ter -
gom–bu da pes ti ér sek tá mo ga tá sá val 2008. ja -
nu ár el se jé vel az esz ter go mi in téz mény be ol -
vadt az egye tem be, és a Páz mány Pé ter Ka to -
li kus Egye tem Vi téz Já nos Ka ra ként, ha gyo -
má nya it és ered mé nye it meg őriz ve, mű kö dik
to vább, tá jé koz ta tott dr. Fo dor György. – A
ka rok kö zöt ti ok ta tói együtt mű kö dés a tör -
vény ad ta le he tő sé gek fi gye lem be vé te lé vel
se gít a szel le mi ka pa ci tás jobb ki hasz ná lá sá -
ban. A bo lo gnai több cik lu sú kép zé si rend szer
ki ala kí tá sa so rán vég zett tan terv fej lesz té si
mun ka cél ja az volt, hogy le he tő leg va la men  -
nyi szin ten kí nál junk a kar pro fil já ba il lő kép -

zé se ket – tet te hoz zá a dé kán. Így a Vi téz Já -
nos Kar 2012-ben az öt alap kép zé si szak –
andragógia, kom mu ni ká ció és mé dia tu do -
mány, óvo da pe da gó gus, szociálpedagógia,
ta ní tó – mel lett ide gen for gal mi szak me ne -
dzser FSZ-kép zés ben, andragógia mester -
képzében és szak irá nyú to vább kép zé sek ben
is kí nál fel vé te li le he tő sé get a to vább ta nul ni
szán dé ko zók nak. 

A Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem Vi téz
Já nos Ka rán lé vő va la men  nyi szak kép zé si
prog ram já ban je len tős sze re pet kap a gya kor la -
ti kép zés, ame lyet a kar ral szer ző dé ses kap cso -
lat ban ál ló kül ső gya kor ló he lyek se gí te nek.
Csak nem ki lenc ven ezer do ku men tu mot tar tal -
ma zó könyv tár ral, zárt té vé lánc cal, stú di ó val,
in teg rált in for ma ti kai rend szer rel, két tor na csar -
nok kal, és mint egy 300 hall ga tó el he lye zé sé re
al kal mas kol lé gi um mal ren del ke zik a campus.

A ka ron el ső sor ban ok ta tást meg ala po zó
ku ta tá sok foly nak, me lyek ered mé nye i ről a
Ma gyar Tu do mány Ün ne pe al kal má ból ren de -
zett kon fe ren ci á kon szá mol hat nak be az in téz -
mény ok ta tói, de más szak mai kon fe ren ci ák
szer ve zé sé vel is részt vesz az in téz mény a tu -
do má nyos köz élet ben. A Vi téz Já nos Kar nem -
zet kö zi kap cso la ta i nak új já szer ve zé se az
1990-es évek ben kez dő dött meg, ak kor el ső -
sor ban a ta ní tó szak kép zé sé nek tá mo ga tá sa
volt a cél. A nem zet kö zi kap cso la tok jö vő be li
ala kí tá sa so rán a meg lé vő kap cso la tok meg őr -
zé sét, va la mint új kap cso la tok ki ala kí tá sát tűz -

ték cé lul, kü lö nö sen az andragógia, óvo da pe da    -
gó gia, va la mint kom mu ni ká ció és mé dia tu do -
mány sza kok te rü le tén a köl csö nös ség  erő sí té -
sé vel. A kar ok ta tói, mun ka tár sai ered mé nye -
sen kap cso lód tak be mind azok ba a pá lyá za tok -
ba – pél dá ul HEFOP, TÁMOP – és re gi o ná lis
ope ra tív prog ra mok ba, ame lyek ré vén egy részt
az inf rast ruk tú ra fej lesz té sé re, más részt a kép -
zé si prog ra mok ki ala kí tá sá ra, to vább fej lesz té -
sé re le he tett pro jek te ket szer vez ni.

Az egye te mi EHÖK és a ka ri HÖK
együtt mű kö dé se jó le he tő sé ge ket kí nál a hall -
ga tók ön bi zal mát erő sí tő, szé les spekt ru mú
kap cso la tok ki ala kí tá sá hoz. A Hall ga tói Ön -
kor mány zat fo lya ma to san vesz részt a kar
éle té ben. – Kis kar ként el mond hat juk ma -
gunk ról, hogy csa lá di as lég kör ben egy más ra
fi gyel ve, egy mást is mer ve fo lyik az ok ta tás –
ös  sze gez te dr. Fo dor György dé kán.

Dr. Fo dor György dé kán 1958-
ban szü le tett. Vég zett sé ge: Ró -
mai Ka to li kus Hit tu do má nyi
Aka dé mia, 1984; EL TE BTK
sé mi-fi lo ló gia és arab szak
1984; Pá pai Bib li kus In té zet,
Ró ma, 1991. Egye te mi ta nár, 
a Páz mány Pé ter Ka to li kus

Egye tem rek to ra volt 2003–2011 kö zött. 2011. jú -
li us 1-jétől a Vi téz Já nos Kar dé kán ja.

A Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye tem esz ter go mi Vi téz Já nos Ka rának főépülete

Csa lá di as lég kö rű, nagy múl tú kar
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Ta ta egy szer re őr zi ha gyo má nya it, és te kint
a jö vő be. Mi köz ben büsz ke azok ra a hí res
ta ta i ak ra, akik a ma gyar tör té ne lem nek is
meg ha tá ro zó sze rep lői vol tak, a jö vő be mu -
ta tó hos  szú tá vú fej lesz té si prog ra mot in dí -
tott. A tu riz mus mel lett az ipa ri park fej -
lesz té se is pri o ri tás, mi köz ben nagy gon dot
for dí ta nak a jö vő nem ze dé ké nek ok ta tá sá -
ra-ne ve lé sé re. Mind er ről Michl Jó zsef pol -
gár mes ter rel be szél get tünk. 

– Ta ta igen gaz dag lát ni va lók ban, s büsz ke múlt -
já ra is. Mi lyen ha gyo má nyo kat őriz a vá ros?
– Ta ta a ma ga 24 ezer la ko sá val Ko má rom-
Esz ter gom me gye har ma dik leg na gyobb vá -
ro sa. Ősi vá ros, amely nek la kói leg szí ve seb -
ben Má tyás ki rályt em lí tik an nak el le né re,
hogy Zsig mond ki rály volt az, aki vá rat épí -
tett itt. Má tyás azon ban ural ko dá sa min den
esz ten de jé ben el lá to ga tott Ta tá ra, mert a kör -
nyék cso dá la tos va dász te rü le te in, a táj csend -
jé ben tu dott iga zán fel töl tőd ni. A vá ros iga zi
jel le gét azon ban az Es ter házy-csa lád ad ta
meg – az ál ta la ha gyott épí té sze ti örök sé gért
ma is há lá sak va gyunk. Ők hoz ták ugyan is
vá ro sunk ba Mikoviny Sá mu elt, aki a vi ze ket
ren dez te, Fellner Ja ka bot, aki a vá ros épí té -
sze tét ala kí tot ta. Eb ben az idő szak ban épül -
tek a ta tai temp lo mok, de a vár re konst ruk ci -
ó ja, az Es ter házy-kas tély, az An gol park
mind-mind az Es ter ház yak nak kö szön he tő ek. 

– Az épített környezet mellett nem hagyható
figyelmen kívül a város természeti kincse sem…

– Ta ta a vi zek vá ro sa – egy kor 200 ezer
köb mé ter nyi 20-23 fo kos for rás víz tört fel na -
pon ta. Több mint öt ven for rás volt a vá ros ban,
amely ből má ra 42-ben van víz, s na pon ta 30 ezer

köb mé ter nyi vi zet ter mel nek ezek a for rá sok.
A leg na gyobb és leg ne ve sebb a Fé nyes for rás,
amely ko ráb ban iga zi tu ris ta csa lo ga tó lát vá -
nyos ság volt, s ta lán ha ma ro san is mét az zá vá -
lik, amen  nyi ben meg ta lál juk a meg fe le lő be -
fek te tőt. Ezek nek a vi zek nek a leg na gyobb ér -
té ke a pá rat lan tisz ta sá ga. Az egyik ta vunk ban
20 mé ter tá vol ság ra le he tett el lát ni, s az egész
or szág ból jár tak ide bú vár kod ni. 

– Men  nyi re tud ják ki hasz nál ni a tu riz mus -
ban rej lő le he tő sé ge ket? 

–Tatán négy négy csil la gos szál lo da,
valamint szá mos ki vá ló mi nő sé gű pan zió és
szál lás hely működik, ame lye ket a ta vasz tól
őszig tar tó szá mos prog ra munk nak is kö -
szön he tő en be né pe sí te nek a ven dé gek. Itt

ugyan is ko ra ta vasz tól ké ső őszig több tíz -
ezer, vagy akár száz ezer em bert is von zó
prog ra mok van nak. Szív fáj dal munk azon -
ban, hogy az Es ter házy-kas tély, amely nem a
vá ros, ha nem az ál lam tu laj do na, igen rossz
ál la pot ban van, saj nos még min dig vár a fel -
újí tás ra. Büsz ke sé günk azon ban a sza bad té ri
szín pa dunk, amely je len leg fel újí tás alatt áll
az An gol park kal együtt. Az eu ró pai an gol -
park ok nak ké szí tünk egy be mu ta tó he lyet,
amely ből az is ki tű nik, hogy a ta tai mi lyen
cso dá la tos an gol park. Ma lom mú ze u mot ho -
zunk lét re, és em lé ket sze ret nénk ál lí ta ni a
he ren di por ce lán gyár ala pí tó já nak, a ta tai
szár ma zá sú Farkasházy Fischer Mór nak. Ép -
pen ezért a ter ve ink sze rint a He ren di Por ce -
lán gyár Por ce lán ma nu fak tú ra tör té ne tét, te -
vé keny sé gét be mu ta tó ál lan dó ki ál lí tás nyí -
lik majd. A tu risz ti kai szer ve ze tünk ös  sze -
fog ja a he lyi ide gen for gal mi vál lal ko zá so -
kat. Je len leg ke rék pár uta kat épí tünk, és egy
ökoturisztikai köz pon tot a tó part ján. Az Ál -
tal-ér és az Öreg-tó re ha bi li tá ci ó ja uni ós prog -
ram ke re té ben zaj lik, ve le pár hu za mo san Ta -
ta bá nyá tól Ta tá ig érő ke rék pár út épül. Kis tér -
sé günk pe dig el nyert egy, most még csak ter -
ve zé si pro jek tet, amely nek se gít sé gé vel 
sze ret nénk csat la koz ni a Du na mel lett ha la dó
ke rék pár út ra. Ta ta ke rék pá ros ba rát és gye rek -
ba rát vá ros. 2010-ben, ami kor Ma gyar or szá -
gon el ső al ka lom mal ítél ték oda a Biodiverzitás
Fő vá ro sa cí met, Ta ta el nyer te azt, egy év vel
ké sőbb pe dig a má so dik he lyen vég zett. 

– A gaz da ság más te rü le te in mi lyen fej -
lesz té sek, ter vek van nak?

– Ta ta fej lesz té se a Magyary-terv men tén
zaj lik. Magyary Zol tán, a vá ros szü löt te, a két
vi lág há bo rú kö zöt ti idő szak leg je len tő sebb
köz igaz ga tá si alak ja volt. Az ő ne ve fém jel zi
je len leg a kor mány köz igaz ga tá si prog ram ját
is, mi pe dig ró la ne vez tük el a vá ros hos  szú tá -
vú fej lesz té si prog ram ját. A terv egyes fe je ze tei
is egy-egy fon tos ta tai sze mé lyi ség ne vét vi se -

lik. Fon tos nak tart juk ugyan is, hogy ne csak a
tu riz must fej les  szük, ha nem a gaz da ság más te -
rü le te it is. Az ipa ri par kunk ban pél dá ul az ösz  -
szes fon tos inf rast ruk tú ra meg ta lál ha tó. Az
M1-es au tó pá lya ta tai le haj tó já ról köz vet le nül
is el ér he tő köz úton, így nincs szük ség a te le pü -
lést át szel ni. Több mint 20 vál lal ko zás mű kö -
dik je len leg is – az it te ni cé gek több száz em -
ber nek, csa lád nak ad nak mun kát.  Még van nak
sza bad te rü le tek új be fek te tők szá má ra.

– Ho gyan gon dos kod nak a fi a ta labb kor -
osz tály ról?

– Na gyon fon tos nak tart juk a fi a ta lok ok ta -
tá sát, kép zé sét, a te het ség gon do zást. Ez utób -
bi ról a vá ros há rom mű vé sze ti is ko lá ja gon -
dos ko dik, ahol mint egy 1500 fi a tal ta nul. Kö -
rül be lül ugyan en  nyi en spor tol nak szer ve zett
for má ban. Ta tá nak NB I-es ké zi lab da csa pa ta
van, és hí res az olim pi ko no kat is fel ké    szí tő
edző tá bor. Két év vel ez előtt be ve zet tünk egy
kü lön le ges tan tár gyat az is ko lá ink ban az ötö -
dik osz tá lyos kor osz tály tól. Min den gyer mek
ta nul ja a Ta ta ne vű tár gyat. Hi szünk ugyan is
ab ban, hogy a ha za sze re tet re ne ve lés ott hon
kez dő dik, s az is ko la ezt ki egé szít he ti. Úgy
gon dol juk, hogy csak azt le het sze ret ni, amit
is me rünk. Ezért tart juk fon tos nak, hogy 
a gyer me ke ink meg is mer jék és meg sze res sék
a te le pü lé sün ket, ahol élünk.

A múlt és a jö vő egy szer re van je len Ta tán

Michl Jó zsef 1960-ban szü le -
tett, nős, öt gyer mek édes ap -
ja. Te o ló gu si, il let ve szo ci á lis
szer ve zői dip lo mát szer zett.
1994-től az Apor Vil mos Ka -
to li kus Fő is ko lán fő is ko lai
fő tit kár és ta nul má nyi osz -
tály ve ze tő volt.  2010 óta a

Ko má rom-Esz ter gom me gyei 2. sz. vá lasz tó ke -
rü let or szág gyű lé si kép vi se lő je. 2006 ok tó be re
óta Ta ta vá ros pol gár mes te re.

A várat Luxemburgi Zsigmond építette 1400 táján. Most már kiemelt műemlék

Az Es ter házy-kas tély parkja
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Tá vol a nagy vá ros za já tól, a Vér tes szí vé -
ben kí nál egye di pi he nés for mát a Vár gesz -
tesi Vil la park. A park ban 125 kü lön ál ló
vil la, ki tű nő kony há jú ét te rem, él mény für -
dő, kül té ri me den ce, wellness-szolgáltatá-
sok, sport pá lyák, ját szó te rek biz to sít ják a
fel hőt len ki kap cso ló dást. A vil la park ról to -
váb bi rész le te ket Zahorán Ta más igaz ga tó
árult el.

– Hon nan szár ma zik en nek a szo kat lan üdü -
lő park nak az öt le te?
– Ez egy hol land min tá ra meg épült üdü lő fa lu,
ahol a lé nyeg a tér ben, az önál ló ság ban, a sza -
bad ság ban rej lik. A zsú folt, han gos nagy vá ros -
ból el me ne kül ni vá gyók nak ide á lis. Itt, a Vér -
tes lá bá nál, az er dő szé lén, ta vak kö ze lé ben 
sa ját önál ló ker tes há zat bé rel het nek. 125 ház
épült, mind egyik nyolc fé rő he lyes, így ös  sze -
sen ezer ágy van. Né pes ren dez vé nye ket is ki
tu dunk szol gál ni kon fe ren cia köz pon tunk kal.
A par kon be lül he lyet ka pott egy kül té ri me -
den ce, és óri áscsúsz dá ink, sport pá lyá ink van -
nak. Egy-egy ház 600 négy zet mé te res tel ken
áll, van 14 olyan épü let, ahol ezer négy zet mé -
te res a te lek, a ház sa ját bel té ri me den cé vel,
sza u ná val, pezs gő für dő vel van fel sze rel ve. 

Az el ső há zak 1996-ban épül tek, 1998-ra
el ké szült a száz hu szon ötö dik. A fő épü let

alap kö vét 2000-ben rak ták le, 2003-ra ké -
szült el. Itt van a két nagy kon fe ren cia te rem,
szek ció te rem, ét te rem, amely há rom szin ten
330 fő be fo ga dá sá ra al kal mas, va la mint egy
150 fős te rasz. Az él mény für dőnk víz ágyú -
val, buz gá rok kal, sod ró fo lyo só val van fel -
sze rel ve. A szaunarészlegen finn- és infra-
szauna, mas  százs szo ba vár ja a ven dé ge ket.

– Ma gyar vagy kül föl di ven dé ge ket fo gad -
nak el ső sor ban?

– 70-75 szá za lék ban ma gyar, a kül föl di ek
fő ként fő sze zon ban jön nek, ak kor fe le-fe le
az arány, de jól meg fér nek. Jel le me ző en hol -
lan dok és bel gák vá lasz ta nak min ket, ná luk
nép sze rű ez az üdü lé si for ma. A vil la park
csil lag tú rák köz pont ja ként funk ci o nál, in nen
kön  nyen meg kö ze lít he tő Bu da pest és a Ba la -
ton. Két-há rom na pon ta ki rán dul ni men nek
az itt nya ra lók. Kül föl di ven dé ge ink ál ta lá -
ban két-há rom he tet töl te nek itt, a ma gya rok
a nyá ri szü net ben egy he tet, más idő szak ban
jel lem ző a hos  szú hét vé ge. A ma gyar ven dé -
gek nél el vá rás, hogy le gyen fél pan zi ós, sőt
egy re nép sze rűbb az all inclusive el lá tás. A
kül föl di ven dé gek in kább az ön el lá tást vá -
laszt ják, ami re van le he tő ség, hi szen min den
ház ban tel je sen fel sze relt kony ha van.

– A szál lo da gye rek- és ba ba ba rát. Mit ér -
tünk ez alatt?

– A ba ba ba rát szol gál ta tá sok mind a szál -
lás he lyen, mind az ét te rem ben el ér he tők. A
két szin tes há zak lép cső jé nél rács vé di a gye -
re ke ket, az ös  szes ház hoz van ba ba ágy, für -
de tő, WC-szű kí tő, ete tő szék, já ró ka. Eze ket
mind ott hon le het hagy ni, nem kell után fu tó -
val jön ni. A fő épü let ben, ahol az ét te rem is
van, he lyet ka pott egy ját szó ház, ami bel té ri
ját szó tér nek fe lel meg. Ez már a na gyobb
gye re kek re gon dol va ké szült több szin tes
csúsz dá val, lab da für dő vel, tram bu lin nal.
Egy nagy, sző nye ge zett ját szó hely van, ahol
óvó nők fog lal koz nak a gye re kek kel, aki ket
itt le het hagy ni meg őr zés re, amíg a szü lők -
nek más prog ram juk van. 

– El ső sor ban kik vá laszt ják üdü lé sük hely -
szí né ül a vil la par kot?

– A hos  szú hét vé gék nek már ki ala kult
törzs kö zön sé ge van. Ki sebb csa lá di ren dez -
vé nyek, év for du lók meg tar tá sá ra al kal ma sak
a vil lák, de nagy ren dez vé nyek nek is ott hont
tu dunk ad ni még bel té ri prog ram ese tén is,
hi szen több mint öt száz fő a két kon fe ren cia -
ter münk ka pa ci tá sa. Gya ko ri ak a cé ges csa -
pat épí tő prog ra mok. A ki rán du lók nak is ked -
velt hely szín, ér de mes el men ni a várgesztesi
vár ba, gyö nyö rű ki lá tás nyí lik a he gyek re,
van négy-öt al ter na tív tú ra út vo nal a kö ze -
lünk ben. 

A Várgesztesi Vil la parkban rendelkezésre áll minden a tökéletes pihenéshez és kikapcsolódáshoz

Töltse a tavaszi hosszú hétvégéket 

a Várgesztesi Villaparkban!

3=4 éj akció Húsvétkor, a május elsejei 

hétvégén és Pünkösdkor! 

Részletek és csomagajánlatok a honlapunkon!

Min den igényt ki elé gí tő üdü lő fa lu

Várgesztesi Villapark
2824 Várgesztes
+36 34 494 494
info@villapark.hu • www.villapark.hu

Csatlakozzon hozzánk a facebookon! 

www.facebook.com/Villapark.Vargesztes
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Orosz lány több mint 300 éves te le pü lés, és
hat év ti ze de ipar vá ros, amely fo lya ma tos fej -
lő dé sen, át ala ku lá son megy át. La ko sa i nak
szá ma alig 20 ezer, von zás kör ze té vel együtt
azon ban már egy 35 ezer fős kis tér sé gi köz -
pont. A köz tu dat ban ma is egy klas  szi kus erő -
mű-bá nya vá ros Orosz lány, amely vi rág ko rát
a 60-as, 70-es évek ben él te. Má ra azon ban je -
len tő sen meg vál to zott a kép. Meg ma radt ipa -
ri vá ros nak – az ipa ri park já ba be te le pült cé -
gek mint egy 3000 főt fog lal koz tat nak –, mi -
köz ben lé pé se ket tesz an nak ér de ké ben is,
hogy tu risz ti kai lát ni va ló kat kí nál jon az ide -
lá to ga tók nak. Orosz lány pol gár mes te ré vel,
Ta kács Ká rol  lyal be szél get tünk. 

– Mi lyen ar cot mu tat Orosz lány nap ja ink ban
az itt la kók szá má ra? 
– A vá ros fo lya ma tos fej lő dé sen, át ala ku lá son
megy ke resz tül. Költ ség ve té sünk sta bil, a 4,2
mil li árd fo rin tos fő ös  szeg mel lett hi tel ál lo má -
nyunk 8 szá za lék alat ti. Ezt ma sok vá ros
meg iri gyel he ti. Alap- és kö zép fo kú ok ta tá si
in téz ményt tar tunk fenn, já ró be teg-szak el lá -
tást vég ző szak or vo si ren de lő in té ze tet mű -
köd te tünk, s amen  nyi ben a jo gi le he tő sé gek
meg en ge dik, a vá ros to vább ra sem kí ván
meg vál ni ezek től az in téz mé nyek től. Két kö -
zép is ko lánk ös  sze vo ná sá val ma már gim ná zi -
um ként és szak kép ző is ko la ként mű kö dik
ezer fős kö zép fo kú ok ta tá si in téz mé nyünk,
amely igyek szik ki elé gí te ni az ipa ri par ki
mun ka erő igé nye ket, és amely a jö vő tan év től
– az or szág ban el ső ként – fel ve szi Ham vas
Bé la ne vét, aki élt és dol go zott Orosz lá nyon.

Fej lesz té sek be fog tunk, ame lye ket alap ve tő en
pá lyá za ti és sa ját for rá sok ból va ló sít juk meg.

– Mi lyen fej lesz té sek be kezd tek?
– Rend kí vül fon tos nak tart juk az ipar űzé si

adót fi ze tő vál lal ko zá sok kal va ló szo ros

együtt mű kö dést – en nek je le az ipa ri te rü let fe -
lé ve ze tő, il let ve a bel ső út há ló zat mint egy 300
mil lió fo rin tos fej lesz té se. El in dí tot tuk az M1-
es au tó pá lyát az orosz lá nyi ipa ri park kal ös  sze -
kö tő út meg épí té sé nek elő ké szí té sét, amely
meg old ja vá ro sunk és Környe rend kí vül ma gas
bel te rü le ti ka mi on for gal má nak csök ken té sét is.
Az új út nyom vo na la Ta ta bá nya fe lől, észak-
nyu gat ról fél kör ben meg ke rü li Környét, cso -
mó pont tal kap cso ló dik a ta tai és a bokodi út -
hoz. Mi vel az út a hi va ta los kor mány prog ram
ré sze lett, most már az a fő tö rek vé sünk, hogy
mi nél előbb meg épül jön. En nek ér de ké ben
Orosz lány ma gá ra vál lal ta a kez de ti elő ké szí té -
si mun ká kat, együtt mű köd ve a kör nyék érin tett
ön kor mány za ta i val. Az orosz lá nyi ipa ri park
Ma gyar or szág el ső ipa ri park jai kö zé tar to zik.
Je len leg 3000 főt fog lal koz tat nak már a park
glo bá lis szin tű cé gei, meghaladava 150 mil li -
árd forint ár be vé telt. Tör té ne te vis  sza nyú lik a
90-es évek ele jé re. A kez de ti las sú bő vü lés után
1998-tól ug rás sze rű en fej lő dött fel né hány na -
gyobb és több kis cég be te le pü lé sé vel. Szí ve -
sen lát juk a to váb bi be ru há zó kat is. Ép pen a
kö zel múlt ban tár gyal tunk egy tér sé gi lo gisz ti -
kai köz pont lét re ho zá sá nak le he tő sé gé ről. 

– És mi a hely zet az erő mű vel?
– Ugyan ilyen stra té gi ai kér dés a Vér te si

Erő mű jö vő be li sor sa is. A vá ros hos  szú tá vú
meg ol dás ban ér de kelt, amely a la kos ság és az
ipa ri park szá má ra elő nyös áron, gaz da sá gi -
lag ra ci o ná li san, és a kör nye zet vé del mi
szem pont ok fi gye lem be vé te lé vel old ja meg
a vá ros és az ipa ri park fű té si és melegvíz -
igényét. Fon tos, hogy a je len le gi szé na la pú
erő műi mű kö dést a le he tő leg hosz  szabb ide ig
fenn tart suk. A szó ba jö he tő, más fű tő erő mű
tü ze lő anyag-le he tő sé gek a sze lek tív hul la dé -
kok és bio gázt elő ál lí tó in no vá ci ók. Ter mé -
sze te sen az is dön tő fon tos sá gú, hogy il lesz -
ked jünk a kor mány za ti ener gia stra té gi á hoz,
és egyet len re á lis stra té gi ai part ne rünk höz, a
Vér te si Erő mű tu laj do no sá hoz, a Ma gyar Vil -
la mos Mű vek hez. Az erő mű 1200 em ber nek
ad mun kát. Az erő mű vel a vá ros nak 2020-ig
szó ló távhőellátási szer ző dé se van. A VÉRt a
ta valy ta va szi csőd egyez ség óta is mét üze -
mel, a Márkushegyi Bá nya üzem, Ma gyar or -
szág utol só mély mű ve lé sű szén bá nyá ja lát ja
el tü ze lő anyag gal.

– A klas  szi kus ipa ri fej lesz té sek mel lett egy -
re több te le pü lés te kin ti a jö vő ipa rá nak a tu riz -
must. Orosz lány nak van nak ilyen tö rek vé sei?

– Orosz lány 310 éves te le pü lés. A vá ros
igen szép ter mé sze ti kör nye zet ben fek szik,
és kul tu rá lis ér té kek ben is igen gaz dag. Min -
den kép pen meg kell em lí te ni a vértesszent -
kereszti ro mo kat, ame lyek tör té ne te az
1200-as éve kig nyú lik vis  sza, il let ve a
kamalduli szer ze tes rend majki műemlék-
együttesét a cel la há zak kal, kas tél  lyal, temp -
lom mal, amely azt jel zi, hogy ez a te le pü lés
a ma gyar tör té ne lem egyik fon tos ál lo má sa
is volt. Tu ris ta lát vá nyos ság, is ko lai osz tály -
ki rán du lá sok hely szí ne – a cel la há zak ban
meg is le het száll ni. Itt, rész ben a vá ros be -
ru há zá sá ban, szin tén je len tős fej lesz té sek
zaj la nak. Ne künk egy ipar tör té ne ti lé te sít -
mé nyünk van a műemlékegyüttes szom széd -
sá gá ban, a volt XX-as ak na üzem. Ez a bá nya
úgy fe jez te be te vé keny sé gét, hogy az alap -
ve tő bá nya ipa ri esz kö zök, mű sze rek meg -
ma rad tak. Így gya kor la ti lag a mű kö dés utol -
só nap ja it be mu ta tó bá nya ipa ri mú ze um tá -
rul a lá to ga tók elé. A lát vá nyos sá go kat éven -
te akár 30 ezer em ber is meg lá to gat ja.
Orosz lány egyes ré sze in meg őriz te egy ko ri
fa lu si ar cát, ame lyet – a tö rök hó dolt ság után
– szlo vák be te le pí tet tek lak tak be. Ér de kes
lát ni va ló az az élet ké pe ket áb rá zo ló fa li kép -
so ro zat, sgraffito, amely a vá ros fő út vo na -
lán ös  sze sen ki lenc ház fa lon lát ha tó. Ket tőt
az el múlt év ti ze dek ben le va kol tak, és az idő -
já rás is meg ron gál ta őket. Az összeset hely -
re kí ván juk ál lí ta ni, egyút tal meg ol da ni a
ház fa lak szi ge te lé sét is. Élénk a test vér vá ro -
si kap cso lat rend sze rünk is, ame lyet fő ként
eu ró pai uni ós for rá sok ból tu dunk fenn tar ta -
ni és ápol ni. A leg ré geb bi Sala (Vágsellye,
Fel vi dék), emel lett a len gyel Konskie, a né -
met Plochingen és a finn Kuhmo. 

Ta kács Kár oly 1956-ban szü le -
tett Deb re cen ben. Vég zett sé ge:
BME Gépészmérnőki Kar, hő -
erő gép ész ága zat, PSZF mér -
nök-üzem gaz dász szak. Dol -
go zott az Orosz lá nyi Hő erő -
mű ben 1985–91, a Vér te si Erő -
mű ben 1992–2002. A VÉRT

ve zér igaz ga tó ja volt 1998 és 2002 kö zött. 2002-től
a ma gán szek tor ban ener ge ti kai be ru há zá si igaz ga -
tó 1992–94 kö zött Orosz lány al pol gár mes te re. 

A vértesszentkereszti ro mo k

Ma is je len tős ipar vá ros Orosz lány



Sanyo Hun ga ry Kft., a kör nye zet őre
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Tavaly, azaz 2011 áprilisától a Panasonic
100 százalékos tulajdonosa lett a SANYO-
nak. Az ös  sze  ol va dás a pi a ci ver seny ké pes -
ség nö ve lé sét szol gál ja. A vál la lat cso port
üz le ti fi lo zó fi á já nak kö zép pont já ban a kör -
nye zet vé de lem és kör nye zet tu da tos ság áll.

Vál to zá sok vár ha tó ak eb ben az év ben a
Sanyo Hun ga ry Kft.-nél, hi szen a tu laj do nos
Sanyo Electric Co. rész vé nye it fel vá sá rol ta a
Pa na so nic. Ja nu ár tól már a Pa na so nic név
sze re pel az ar cu la ti ele me ken, áp ri lis tól a ter -
mé ke ken is, az év vé gé ig a cég ne ve is meg -
vál to zik. A cég fi lo zó fia vi szont vál to zat lan,
ami mö gött az áll, hogy mind a Sanyo, mind
a Pa na so nic glo bá lis gon dol ko dás mó dot kép -
vi sel, és olyan ter mé keket ál lít elő, ame lyek
az em be rek éle té nek nél kü löz he tet len ele mei,
meg kön  nyí tik a min den na po kat. 

A Sanyo Hun ga ry Kft. 1999-ben jött lét re,
2005-től kez dő dött meg a nap elempa ne lek
ös  sze sze re lé se. A SANYO Hun ga ry Kft.-nél
elő ál lí tott fotovoltaikus mo du lok a leg kor sze -
rűbb – HIT® – tech no ló gi á val ké szül nek, ezek
a nap ele mek ké pe sek a leg ha té ko nyab ban
hasz no sí ta ni a nap ener gi át. A pi ac vál to zá sa -
i ra re a gál va a Solar üz let ág ter me lé si vo lu -
me nét fo lya ma to san nö ve li, így ter ve ik sze -
rint a ter mé kek össz tel je sít mé nye 2015-ig el -
éri a 4GW-ot. Je len leg a SANYO Hun ga ry
Kft. ren del ke zik a leg na gyobb gyár tó ka pa ci -
tás sal a vál la lat cso por ton belül – tá jé koz ta tott
Hor váth Csa ba fő osz tály ve ze tő. 

El ső sor ban az eu ró pai pi ac ra gyár ta nak,
ám mi vel ver seny ké pe sek az elő ál lí tá si ára ik,
elő for dul, hogy le kö tet len ka pa ci tá su kat Ja -
pán pró bál ja le köt ni, mi vel az eu ró pai pi ac
nap ja ink ban stag nál, vagy le szű kül a tá mo ga -

tá sok csök ke né se mi att. Ed dig Nyu gat-Eu ró -
pá ban je len tős tá mo ga tást nyúj tot tak a be ru -
há zás hoz és a mű köd te tés hez, de a kö te le ző
át vé te li árak most kon szo li dá lód nak, ami a
ke res le tet csök ken ti, vá zol ta a szak em ber. 

A Sanyo Hun ga ry a pi ac 2-3 szá za lé kát
kép vi se lő pré mi um ter mé kek gyár tá sá ban
meg ha tá ro zó. A cég 1200 al kal ma zott já val
az egyik leg na gyobb fog lal koz ta tó Do ro gon.
A vál la lat cso port üz le ti fi lo zó fi á já nak kö zép -
pont já ban a kör nye zet vé de lem és kör nye zet -
tu da tos ság áll. A do ro gi gyár is ezt a cég po -
li ti kát kö ve ti, en nek meg fe le lő en ter mé ke ik a
le he tő leg na gyobb mér ték ben ter mé szet ba rát
alap anyag ok ból ké szül nek, a „zöld
szem lé le tet” a tech no ló gi á ra is ki ter -
jeszt ve. Ki fe je zet ten nagy hang súlyt
fek tet nek a kö vet ke ző ge ne rá ció
kör nye zet tu da tos ne ve lé sé re. En -
nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben szá -
mos prog ra mot szer vez nek cé gen
be lül és kí vül egy aránt. Ak tív te vé keny sé ge -
ik kel min dig meg em lé kez nek a kör nye zet vé -
de lem je les nap ja i ról is. Má ra már ha gyo má -
nya van a kör nye zet tu da tos ját szó nap nak, 
is ko lá sok nak szó ló ver seny nek, va la mint an -
nak, hogy az óvo dák kal kö zö sen vi rá go kat és
fá kat ül tet nek. 

Hor váth Csa ba azt mond ja, a gaz da sá gi
vál ság cé gü ket sem ke rül te el, de a lét szá mot
nem érin tet te. – A mi fog lal koz ta tá sunk ban
na gyon fon tos a ta pasz talt mun ka erő, nem
le het egyik nap ról a má sik ra meg fe le lő kol -
lé gák ra szert ten ni – húz ta alá. Mint mond ta,
a vál ság alatt sem tör tént lét szám le épí tés, in -
kább – ha szük sé ges volt – le áll tak, s így
tesz nek ké sőbb is, ha er re szük ség lesz, de
sze ret nék meg tar ta ni még a be ta ní tott mun -

ká sa i kat is. Ab ban, hogy a re ces  szió alatt is
fo lya ma to san nőtt a lét szám, egy je len tős be -
ru há zás ját szott sze re pet. Az úgyne ve zett
Solar III-as ütem re, amely 2010-ben in dult
el, Eu ró pai Uni ós tá mo ga tást is kap tak. A
nap elem-össze sze re lő gyár új egy sé gé nek
be kap cso ló dá sá val bő vült a gyár tá si ka pa ci -
tás. A 4,5 mil li árd fo rin tos be ru há zás ered -
mé nye ként 315 me ga watt ra emel ke dett az
éves ka pa ci tás. A fej lesz tés 200 új mun ka he -
lyet te rem tett. 

Az na gyon fon tos, hogy im már egy je len tő -
sebb, tő ke erő sebb vál la lat, a Pa na so nic áll mö -
göt tük – mond ta a fő osz tály ve ze tő. An nak ér -

té ke sí té si há ló za tá val va ló szí nű leg
a Sanyo Hun ga ry Kft. is jó val na -
gyobb te rü le te ket cé loz hat meg ter -
mé ke i vel. Hor váth Csa ba hoz zá tet te,

tud ja, hogy el csé pelt nek tű nik, de ná -
luk a mi nő ség a leg fon to sabb. – Mi 25
év re adunk ga ran ci át, ezért nem le het

meg ten ni, hogy va la mi ne a leg na gyobb
kö rül te kin tés sel mű köd jön. 

Emel lett sze ret nénk bi zo nyos dol go kat
lo ka li zál ni, eu ró pai, ma gyar or szá gi part ne -
re ket ta lál ni a be szál lí tók te rén. Egy új be -
szál lí tó ki vá lasz tá sa akár egy évet is igény -
be ve het. Hos  szú, tü rel mes, pénz igé nyes
fo lya mat, amíg ki ala kít ják a meg fe le lő
tech no ló gi át, vagy meg ta lál juk a meg fe le lő
alap anya go kat. A nem alap anyag-be szál lí -
tók és szol gál ta tók kö ré ben előny ben ré sze -
sít jük a ha zai, kör nyék be li cé ge ket, vá zol ta
ter ve i ket a szak em ber. Hogy jó úton ha lad -
nak, azt az is alá tá maszt ja, hogy egy fel mé -
rés sze rint az elekt ro ni ka te rü le tén a har ma -
dik leg jobb re pu tá ci ó jú ha zai cég a Sanyo
Hun ga ry Kft.
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Ked ve ző el he lyez ke dé sé nek, no és lovashagyo -
mányainak kö szön he tő en iga zi kul tu rá lis,
ok ta tá si, egész ség ügyi, ke res ke del mi és gaz -
da sá gi kis tér sé gi köz pont Kis bér. A Ba kony
ka pu já ban lé vő 5700 fős kis vá rost dr.
Udvardi Er zsé bet pol gár mes ter 14. éve ve ze -
ti, s mint sza va i ból ki de rül: jó idő ként vis  sza -
néz ni, és át te kin te ni, men  nyi min den vál to -
zott, il let ve újult meg a te le pü lé sen ez idő
alatt. A kis vá ros ban min den olyan in téz mény
meg ta lál ha tó, amely egy nagy vá ros ban is ter -
mé sze tes. Gon dol tak a gyer me kek szín vo na -
las ok ta tá sá ra-ne ve lé sé re, a tér ség ben élők
kul tu rá lis éle té re, a be te gek re, vagy ép pen a
szo ci á li san rá szo ru lók ra is, le gyen szó idő sek -
ről. Az ak tív la kos ság pe dig a töb bi kö zött a
vá ros ipa ri park já ban ta lált mun kát.  

– Cso dá la tos mű ve lő dé si há zunk 400 fős szín -
ház te rem mel, moz gó könyv tá ri és könyv tá ri
szol gál ta tás sal vár ja a vá ros és a kör nyék la kó -
it, a Tán csics Mi hály ról el ne ve zett gim ná zi um -
ban szep tem ber től a Kis bér tör té nel mi múlt já -
hoz jól il lesz ke dő lovasoktatást ve zet nek be,
míg a szak kép ző is ko lá ban alap ve tő en fa- és
fém meg mun ká lás sal fog lal koz nak, de a lá nyok
szá má ra a var ró kép zés is adott – so rol ja a le he -
tő sé ge ket dr. Udvardi Er zsé bet pol gár mes ter. A
vá ros ban nem rég épült fel a re gi o ná lis fel ada tot
el lá tó új re ha bi li tá ci ós kór ház is, amely há rom
me gye bal eset, vagy agyi ka taszt ró fa utá ni sú -
lyos be te gek re ha bi li tá ci ó ját lát ja el 77 ágyon. A
je len leg az egész ség ügy ben zaj ló struk tú ra át -
ala kí tás so rán – a ka pott ígé re tek sze rint – az in -

téz mény bő vül majd, hi szen itt ke ze lik a na -
gyon sú lyos ideg rend sze ri ká ro so dott be te ge ket
is. Az in téz mény a kör nyé ken élő 23 ezer em ber
egész ség ügyi el lá tá sát szol gál ja. A szo ci á lis in -
téz mény ben pe dig 150 gon do zot tat lát nak el –
tud juk meg a pol gár mes ter től.  

A tár gyi fel té te lek, az in téz mény rend szer
meg te rem té se után Kis bér mos tan ság a ha gyo -
má nya i ra kon cent rál – lo vas- és hely tör té ne ti
mú ze u mot hoz tak lét re, ahol em lék he lyet ala kí -
tot tak ki az egy ko ri thai föl di ki rály, Csula long -
korn (V. Rá ma) szá má ra, aki egy kor Kis bé ren
vá sá rolt lo va kat, és vitt Thai föld re. A ha zánk ban
élő thai föl di ek idő ről idő re ide lá to gat nak, s min -
den év ok tó ber 23-án, a ki rály szü le tés nap ján ko -
szo rúz ni, imád koz ni jön nek ide. S ami re iga zán

büsz ke Kis bér, az a Mi ni-Ma gyar or szág, amely
egy kis tér sé gi tu risz ti kai pá lyá zat nak kö szön he -
tő en ta valy óta 47, Ma gyar or szá gon ta lál ha tó hí -
res épü let ki csi nyí tett má sát mu tat ja be a vá ros ba
lá to ga tók nak. A vá ros la kó i nak meg él he té se és a
fej lő dés szem pont já ból nem el ha nya gol ha tó,
hogy Kis bér ipa ri park kal is büsz kél ked het, ahol
el ső sor ban ja pán vál lal ko zá sok te le ped tek le. A
két üzem ben ös  sze sen mint egy 350 em bert fog -
lal koz tat nak, a mun ka kö rül mé nyek em ber sé ge -
sek, a bé rek kel a mun ka vál la lók elé ge det tek –
hang sú lyoz za a pol gár mes ter, aki gyor san hoz zá -
te szi azt is, hogy bár az el múlt idő szak ban érez -
he tő né mi moz gás, fej lesz té si szán dék, van még
sza bad te rü let, s szí ve sen lát ják a mun ka hely te -
rem tő be ru há zá so kat Kis bé ren. 

Ősztől az oktatásba is beépülnek a lovashagyományok Kisbéren

A Magyar Királyi Lovarda

A szálloda minden vendége élvezheti 
a wellnessrészleg szolgáltatásait:  
úszómedence, gyermekmedence, 
pezsgõfürdõ, merülõmedence, kültéri
medence (máj.-okt.), finn szauna, 
gõzfürdõ, aromakabin, fitnessterem.

Vendégeink kedvükre válogathatnak 
a kényeztetõ masszázsok közül, és 
infraszauna, szolárium is igénybe vehetõ.

Elfogadjuk a Széchenyi Pihenõ kártyákat, üdülési csekket, Erzsébet utalványt 
és az étkezési jegyeket is.  

Legyen vendégünk a Bakony kapujában,
gyõzõdjön meg vendégszeretetünkrõl!

Akciós ajánlatainkat tekintse meg honlapunkon: 
www.kincsemhotel.hu

Kincsem Wellness Hotel
A Kincsem Wellness Hotel Budapesttõl 90 km-re, az M1-es autópályától 18 km-re a 81-es fõút mellett található. 

A szál lo da 50 fõ be fo ga dá sá ra al kal mas ét te rem mel és
60 fõs kü lön te rem mel ren del ke zik. Nyá ron grill-es te ket,
ker ti par ti kat, té len bor- il let ve pá lin ka kós to lós prog ra -
mo kat aján lunk a szál lo dá ban pi he nõk ré szé re.

Kon fe ren ci ák, es kü võk, csa pat épí tõ tré nin gek és egyéb
prog ra mok szer ve zé sét és le bo nyo lí tá sát is vál lal juk.

Szobafoglalás/bõvebb információ:

Kincsem Wellness Hotel***  H-2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 69-71. 

Tel./Fax: +36 34 352 207 • +36 34 352 916 • +36 30 278 9328 

E-mail: info@kincsemhotel.hu • 

Web: www.kincsemhotel.hu
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Rend kí vül nagy po ten ci ál rej lik gaz da sá gi
és tu risz ti kai té ren is Ko má rom-Esz ter -
gom me gye má so dik leg na gyobb te rü le tű
te le pü lé sé ben – vall ja La ka tos Bé la pol gár -
mes ter. Óri á si ter mő te rü le te, ki ter jedt 
Du na-part ja van, és a megújulóenergia-
hasznosítás te rén is élen jár.

A tör té ne lem út vesz tői gyak ran ke resz tez ték
egy mást a Bu da pest–Bécs kö zött fél úton
fek vő te le pü lés nél, amely fel te he tő en ar ról
kap ta a ne vét, hogy a ki rá lyi ács mes te re ket
III. Bé la ide jé ben ide te le pí tet ték. El ső írá sos
em lí té se 1138-ból va ló, és bár több ször csök -
kent a lé lek szá ma, Ács az óta fo lya ma to san
lé te ző te le pü lés. 

A XX. szá zad a cu kor gyár tás ról szólt, a
gyár meg ha tá roz ta az em be rek éle tét, mun -

ka he lye ket, biz tos anya gi hát te ret adott. A
má sik fon tos meg él he tést nyúj tó ága zat a
me ző gaz da ság. Ha tal mas, jó adott sá gú föld -
te rü let tar to zik a vá ros hoz. Mi ként La ka tos
Bé la pol gár mes ter mond ja, Ács a me gye
má so dik leg na gyobb te rü le tű te le pü lé se,
Du na-part ja is igen ki ter jedt. – Fek vé sét te -
kint ve is na gyon jó po zí ci ó ban van a vá ros,
de a cu kor gyár meg szű né se nagy csa pás
volt, ta lán most kezd jük ki he ver ni. A mun -
ka nél kü li ség nem nö ve ke dett je len tő sen, de
et től füg get le nül a gaz da sá gi hely zet meg -
ren dült, az ipa ri park ra sem jár tak ed dig jó
idők, pe dig ki vá ló an al kal mas lo gisz ti kai te -
rü let ként. A vá ros ve ze tő sze rint az erős po -
li ti kai lob bit ér vé nye sí tő Ko má rom és Bá -
bol na mö gött hát tér be szo rult Ács, ami el len
má ig küz de nek, és az is hát rány, hogy a vá -

ros ré gió ha tá ron fek szik. Pél da ként em lí ti,
hogy bár 7200 la ko sú te le pü lés, még sem
lesz kor mány ab la ka. 

A ré gi gyá ri ki kö tőt egy cég sze ret né meg -
nyit ni, mel lé lo gisz ti kai par kot, nö vé nyi olaj -
gyá rat lé te sí te ni. A je len leg 27 tag ból ál ló
szélerőműpark – amely az or szág leg na -
gyobb ja, és je len tős iparűzésiadó-bevételt
biz to sít – to vább bő vül het. Száz szél ke rék vár
en ge dé lye zés re, vá zol ja a ter ve ket a pol gár -
mes ter. Az új ra hasz no sít ha tó ener gia fel hasz -
ná lá sá nak má sik fon tos mo men tu ma, hogy a
nem ré gi ben ala pí tott Ács Vá ros fej lesz té si és
Köz szol gál ta tá si Kft. ke re té ben per lit elő ál lí -
tá sát ter ve zik sa ját in téz mé nye ik fű té sé nek
biz to sí tá sá ra. 

Is ko lá juk, amely ben el sők kö zött ve zet ték
be az in teg rá ci ót, a két ta ná ros mo dellt, és 
te rem tet ték meg a szak kép zés re a má so dik
esélyt, or szá gos hí rű vé vált. Áp ri lis ban egy
nem zet kö zi cso port is mer ke dik majd az ott
fo lyó szak mai mun ká val, de éven te több
ilyen lá to ga tás is van.

Je len tős tu risz ti kai lát vá nyos ság és szál -
lás hely vi szont nincs, de óri á si po ten ci ál
rej lik a vá ros ban, vé li a vá ros ve ze tő. Épí te -
ni le het a kul tu rá lis ér té kek re, be le ért ve
akár az arany mo sást, amely nek két száz
éves a ha gyo má nya. Az egész Du na-par ti
sza kasz Natura 2000-es te rü let, je len tős 
a lovasélet, és itt fut a Bécs–Bu da pest ke -
rék pár út. 

La ka tos Bé la Sze ge den a
JATE-n vég zett tör té ne lem-
föld  rajz  sza kos  kö zép is ko lai
ta nár ként. Dol go zott a Hát rá -
nyos Hely ze tű ek Tár sa dal mi
Ku ta tóin té ze te igaz ga tó ja ként,
szak mai ve ze tő ként a Pe da gó -

gi ai For rás köz pont ban, 2004-től az ácsi Gár do nyi
Gé za Ál ta lá nos Is ko la és Szak is ko la Igaz ga tó ja -
ként, és 2010-től pe dig Ács Vá ros pol gár mes te re.

Ács a megújuló energiára épít



Ha zánk egyik leg na gyobb ház tar tá si és kö -
zü le ti pa pír ter mék-gyár tó és -for gal ma zó
cég cso port ja a Forest-Papír Kft., amely 18
év vel ez előtt ala kult meg. A ki zá ró lag ma -
gyar tu laj do nú cég cso port ki lenc sa ját tu -
laj do nú cég ből áll. A ma gyar or szá gi el adás
mel lett 14 or szág ba ex por tál ja ter mé ke it.
Az ala pí tó, több sé gi tu laj do nos és ügy ve ze -
tő hoz ta lét re a ma már jól is mert Ma gyar
Ter mék ta nú sí tó véd je gyet, és 2010-ben el -
nyer te „Az év üz let em be re” dí jat is.
Bodrogai Fe renc cel be szél get tünk. 

– Mi kor szü le tett meg a Ma gyar Ter mék
véd jegy?
– Az alap gon do lat nagy já ból nyolc éve szü le -
tett meg, mert az uni ós csat la ko zás után lát -
tuk, hogy nem jó irányt vet tek a dol gok. A
ma gyar ter me lők a nem zet kö zi áru ház lán cok
mi att po ten ci álhát rány ba ke rül tek. Min den ki -
nek lát ni kell, hogy sa ját bol do gu lá sa ösz  sze -
függ a gaz da ság hely ze té vel, az ere de ti ér ték -
te rem tés sel. Hat éve ti zen há rom tag vál la lat
lét re hoz ta a Ma gyar Ter mék Nonprofit Kft.-t,
fel is mer ve azt, hogy a ter me lők és fo gyasz tók
kö zött szük ség van egy kom mu ni ká ci ós híd -
ra, ami se gít fe le lős dön tést hoz ni.

– Mit je lent ez a véd jegy?
– Egy ér tel mű el iga zo dást a fo gyasz tók nak.

Na gyon so kat ál doz tunk kom mu ni ká ci ó ra,
„Vá sá rolj ma gyar ter mé ke ket”, „Nya ralj Ma -
gyar or szá gon” mot tó val fil me ket ké szí tet -
tünk. A véd je gyet je len leg csak nem 45 tár sa -
ság hasz nál ja, na pon ta van nak je lent ke zők,
ne gyedéven te mi nő sí té sek. A füg get len ta nú -
sí tá si el já rás biz to sít ja, hogy jó ár-ér ték arányt
kép vi se lő, hi te les ter mék kör le gyen mö göt te.
Füg get len mé rés iga zol ja, hogy ez lett a leg -
is mer tebb véd jegy. 

– Idén mi lyen újabb lé pé sek re szá mít ha -
tunk?

– Egy részt a véd jegy hasz ná lói kör bő ví té -
se a cél, más részt a ta valy el kez dett dél-du -
nán tú li min ta pro jekt foly ta tá sa. 50-100 éve
na gyon erős volt a fal vak ön fenn tar tó-ké pes -
sé ge, ház tá ji tar tás ban hat mil lió ser tés volt, s
ma guk ter mel ték meg a ta kar mányt. Ma leg -
fel jebb há rom mil lió ser tést tar ta nak, a csa lá di
gaz da sá gok meg szűn tek, ami nek sok oka
van, de vi tat ha tat la nul tra gi ku sak a kö vet kez -
mé nyei. A ház tá ji gaz dál ko dás öt mil lió em -
ber nek nyúj tott ré gen jö ve del met vagy jö ve -
de lem-ki egé szí tést.

– Mi a te en dő?
– Az erő for rá so kat fel kell ku tat ni, az el -

osz tá si ren det új ra élesz te ni Ha ezt a prog ra -
mot ko mo lyan akar juk ven ni, és en nek az öt -
mil lió em ber nek jö ve de lem-ki egé szí tést biz -
to sí ta ni, meg kell ta ní ta ni őket az ad mi niszt -
rá ci ó ra, a mi nő ség biz to sí tás ra, a szö vet ke zés -
re. Van kel lő moz gás tér, hi szen az or szág ma
az erő for rá sa i nak 30 szá za lé kát sem hasz nál -
ja ki. Cé lunk egy kom pakt, min den kér dés re
vá laszt adó mo dell lét re ho zá sa. 

– Mi ért ép pen Pécs-Szigetvár tér sé gé re
esett a vá lasz tás?

– Azért, mert az el ér he tő szint és a tény le -
ges tel je sí tés kö zött na gyon nagy a kü lönb -
ség, ezért egy jól ös  sze ra kott prog ram mal lát -

ha tó ered mény re szá mít ha tunk. A kö vet ke ző
tér ség vár ha tó an Nóg rád me gye lesz. 

– Me lyek a leg fon to sabb lé pé sek?
– Tud juk, hogy ne héz úgy tár sa dal mi ösz  -

sze fo gást ge ne rál ni, ha nem ha tá roz zuk meg
a cé lo kat. Éves szin ten 400 mil li árd fo rin tot
visz nek kül föld re üdül ni, ha tu dunk jó kom -
mu ni ká ci ót foly tat ni, és eb ből leg alább 100
mil li árd itt ma rad, az nyo mot hagy az ága za -
ton. A Ma gyar Tu riz mus Zrt.-vel ös  sze fo gás -
ban, annak tá mo ga tá sá val fel kell tér ké pez ni
a po ten ci á lis he lyi ter mékelő ál lí tó kat – ez
meg tör tént –, azt is fel kell mér ni, hogy mi -
lyen mi nő sé get és men  nyi sé get tud nak pro -
du kál ni, igény nö ve ke dést kell ge ne rál ni. A
po ten ci á lis vá sár ló kört a meg fe le lő ter mék kel
ren del ke ző le het sé ges be szál lí tók kal ös  sze -
hoz zuk, kép zé si, mi nő ség biz to sí tá si rend szert
és kom mu ni ká ci ós prog ra mot tár sí tunk hoz -
zá. A mos ta ni pro jekt szlo gen je: Dél-Du nán -
tú lon íze van az élet nek. Facebookos kam -
pányt in dí tot tunk: Men jél el Dél-Du nán túl ra,
nézd meg az ér té ke it mot tó val, il let ve öt mil -
lió fü ze tet te szünk a sa ját ter mé ke ink be, s jut -
ta tunk el az egész Kár pát-me den cé be. 

– Ön meg kap ta 2010-ben „Az év üz let em -
be re” címet…

– Bár azt szok tam mon da ni, élj úgy, hogy
so se kapj ki tün te tést, mert ál ta lá ban azok nak
ad ják, akik oda si mul nak az ak tu á lis po li ti kai
tör té né sek hez, ez eset ben az em ber már nem
a sa ját út ját kö ve ti. A ki tün te tés a kol lé gá im
szá má ra vis  sza jel zés, meg erő sí té se an nak,
hogy jók va gyunk. 

– A Forest Pa pír Kft. mi kor ala kult, ter -
vez-e fej lesz té se ket?

– A 27 év alatt ho ri zon tá li san és ver ti ká li -
san is vé gig jár tam a rang lét rát a Pisz kei Pa -
pír gyár ban, ami sze ren csét len pri va ti zá ció
mi att be zárt.  Nyil ván te le volt ér ték kel, pél -
dá ul olyan szak mai kul tú ra hal mo zó dott fel,
amit kár lett vol na vesz ni hagy ni. A Forest
Pa pír 18 éve jött lét re. A gaz dál ko dá sunk na -
gyon kon zer va tív, csak azo kat az erő for rá so -
kat hasz nál juk, amit már meg ter mel tünk. Az
esz köz va gyo nunk 3 mil li árd fo rint, a tér ség
leg kor sze rűbb gép park já val ren del ke zünk.
Száz szá za lé kos ma gyar cég a mi énk, ki vá ló -

ak ter mé ke ink, erős az ex port ké pes sé günk, az
in no vá ci ónk, sok em bert fog lal koz ta tunk. Mi
ab ban a sze ren csés hely zet ben va gyunk, hogy
a tu laj do no sok bent ül nek a cég ben, és együtt
dol goz nak a töb bi ek kel, így nincs sem mi
olyan pres  szió, hogy ne künk erőn kön felül
nö ve ked ni ké ne. A mi fel fo gá sunk nem az,
hogy le gyél na gyobb, ha nem min den nap le -
gyél jobb. Én ma gam so ha nem vágy tam ar -
ra, hogy tu laj do nos le gyek, hogy még is így
ala kult, ab ból el ső sor ban a mun kát és a fe le -
lős sé get ér zem. 

A ha zai gaz da sá got tá mo gat ja az, aki ma gyar ter mé ket vesz

Bodrogai Fe renc 1967-ben
kezd te pa pír ipa ri pá lya fu tá sát
a Lábatlani Pa pír gyár ban. Fő -
is ko lai ta nul má nya it 1977 és
1981 kö zött gyá ri ösz tön díj jal
vé gez te. Majd a Pisz ke Pa pír -
nál dol go zott több fé le mun -
ka kör ben. A Forest Pa pír Kft.-t

1994-ben ala pí tot ta, a tár sa ság nak az óta is ügy -
ve ze tő igaz ga tó ja. 2010-ben el nyer te az
Ernst&Young Az év üz let em be re dí ját.

Komárom-Esztergom megye 19

A Forest-Papír Kft. főbejárata

Gyártás közben
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Ös  sze tar tó, ha gyo má nya it őr ző kö zös ség él
Le ány vá ron, ame lyet sok fi a tal vá laszt ott -
ho ná ul ked ve ző adott sá gai, s a le te le pe dé si
le he tő ség mi att.

Ezer éves múlt ja van Le ány vár nak, bár el ső
em lí té se kor, 1270-ben még Volmódnak ne -
vez ték. Je len le gi el ne ve zé sét fel te he tő en a
ha tá rá ban va la ha állt apá ca ko los tor nak és
vár nak kö szön he ti. – Az 1700-as évek de re -
kán vi szony lag nagy szá mú te le pes ér ke zett
Né met or szág ból, és be né pe sí tet te a fa lut –
jegy zi meg Hanzelik Gá bor pol gár mes ter. A
46-os ki te le pí tés meg ti ze del te a sváb sá got,
mos tan ság a la kos ság tíz szá za lé ka re giszt rál -
ja ma gát a vá lasz tá sok kor e nem ze ti ség hez
tar to zó nak, de – ahogy a pol gár mes ter mond -
ja – en nél a tíz szá za lék nál jó val na gyobb a
szá ma azok nak, akik akár a ze ne kar ban, akár
a több kor cso por tot is fel öle lő tánc cso port ok -
ban te vé keny ked nek ak tí van. – Nem csak
ezek a ci vil kez de mé nye zé sek jár nak élen a
ha gyo mány őr zés ben, nem ze ti sé gi ne ve lés fo -
lyik egé szen óvo dás kor tól. A nyelv vel, szo -

ká sok kal már óvo dás kor tól meg is mer ked het -
nek a gye re kek, ál ta lá nos is ko lá ban pe dig
emelt óra szám ban ta nul ják a né me tet – vá zol -
ja a fa lu ve ze tő. A te le pü lés gaz da sá gi hely ze -
té ről szól va el mond ta, hely ben ke vés mun ka -
le he tő ség van, leg je len tő sebb mun kál ta tó a
Forest Pa pír Kft. Bár so kan dol goz nak a 30
km-re lé vő fő vá ros ban.  – Köz le ke dé si szem -
pont ból jó hely zet ben va gyunk. Sze ren cse, de
bi zo nyos szem pont ból sze ren csét len ség,
hogy a te le pü lé sen át ha lad a 10-es fő út. Vi -
szony lag jó kap cso la tot je lent, de óri á si az át -
ha la dó for ga lom – húz za alá Hanzelik Gá bor.
Jó a vas úti kap cso lat is, amin to vább ja vít,
hogy a Bu da pest–Esz ter gom vo na lat ép pen
ta vas  szal kez dik kor sze rű sí te ni, en nek ke re -
té ben Le ány vá ron lesz egy P+R par ko ló.

A 90-es évek től kö vet he tő stra té gi á ja az ön -
kor mány zat nak, hogy le te le pe dé si le he tő sé get
nyújt son a fi a ta lok nak, ezért la kó tel ke ket ala kí -
ta nak ki. A la kos ság szám hol job ban meg ira mo -
dik, hol las sab ban nő, de tö ret le nül emel ke dik,
s alap ve tő en fi a tal csa lá dok, csa lád ala pí tás előtt
ál lók ér kez nek. – Saj nos ah hoz nem va gyunk

elég nagy te le pü lés, hogy kü lö nö sebb gon dok
nél kül tud na gaz dál kod ni az ön kor mány zat,
sze ren csés len ne, ha né hány száz fő vel töb ben
lak nánk itt – jegy zi meg a fa lu ve ze tő. De –
mint mond ja – a mér sé kelt üte mű nö ve ke dés -
nek elő nye is van. Nem volt olyan drasz ti kus
emel ke dés, ami meg boly gat ta vol na a ré gi kap -
cso la to kat. – Tős gyö ke res le ány vá ri ként biz to -
san el fo gult va gyok, de sze rin tem jó, ös  sze tar -
tó kö zös ség él itt sok ci vil kez de mé nye zés sel,
prog ram mal – ös  szeg zi a polgármester.

Le ány vá ron ott hon ra lel nek a fi a ta lok

A fej lő dés új út ját ke re si Lá bat lan. A pá -
rat lan szép sé gű Du na-part-sza kas  szal ren -
del ke ző vá ros a ví zi és ke rék pá ros tu riz -
mus ban lát ki tö ré si le he tő sé get.

A Du na mel lett fek vő 5200 lel kes kis vá ros, Lá -
bat lan ipa ri te le pü lés ként vo nult be a köz tu dat -
ba. De az ipar – mint az or szág más ré sze in is –
töb bé-ke vés bé le épült. Din  nyés Ist ván pol gár -
mes ter úgy gon dol ja, a vá ros fek vé sé ből, el he -
lyez ke dé sé ből adód nak újabb le he tő sé ge ik,
ame lye ket sze ret né nek ki ak náz ni, s ez zel együtt
meg él he té si le he tő sé get biz to sí ta ni azok nak,
aki ket ko ráb ban az ipar fog lal koz ta tott. – Ki vá -
ló esz köz len ne a tu risz ti ka fej lesz té se, amely a
Du na-mel let ti fek vé sünk mi att na gyon in do kolt
– je gyez te meg. Mint el mond ta, pá lyá za ti tá mo -
ga tást nyer tek egy, Lá bat lant a Du na szlo vák ol -
da lán fek vő test vér te le pü lé sé vel, Karvával ös  sze -
kö tő rév ki kö tő lé te sí té sé re. Az épí tés má jus-jú -
ni us ban kez dőd het, az át adá si ha tár idő 2013.
már ci us 31-e, de a pol gár mes ter úgy vé li, előbb
is be fe je ződ het a mun ka. A rév ki kö tő höz sze ret -
né nek több ide gen for gal mi pro duk tu mot kap -
csol ni. Az egyik a ví zi tu riz mus. – Sok tu ris ta
be fo ga dá sá ra al kal mas Du na-par tunk ra, amely
sze rin tünk a leg szebb, so kat áldozunk – jegy zi
meg a pol gár mes ter. Az ön kor mány zat nak
együtt mű kö dé si meg ál la po dá sa van a Si rá lyok
Vízisport Egye sü let tel, amely kar ban tart ja, fej -
lesz ti a par tot, és meg te rem tet te a ví zi spor tot is.
A ka jak-ke nus gye re kek né hány év alatt be rob -
ban tak a ha zai él vo nal ba. Ha a víz ál lás en ge di,
min den év ben meg ren de zik a Du na Na pot,
amely rend kí vül sok ven dé get vonz. 

A má sik ki tö ré si pont a ke rék pá ros tu riz mus.
A vá rost érin te ni fog ja az egyik eu ró pai bi cik li -
út, az Eurovelo6. Ha ezt a rév ki kö tő vel ös  sze
tud ják kap csol ni, a ke rék pá ros tu ris ták át kel het -

nek Szlo vá ki á ba – mond ja a pol gár mes ter. Má -
sik – Auszt ri á ban fek vő – test vér vá ro suk,
Rechnitz, az az Rohonc ha tá sa is köz reját szik
ab ban, hogy egy re több a ki vá ló lábatlani bo rá -
szat, a jó gya kor la tot ugyan is on nan ta nul ják el. 

A na gyobb részt örök zöld nö vé nye ket és
rit ka fa jo kat be mu ta tó Gerenday-arborétumot
és a vá ros kul tu rá lis ren dez vé nye it is a le en dő
lá to ga tók fi gyel mé be ajánl ja Din  nyés Ist ván.
Gyak ran, szin te két he ten te van va la mi lyen
prog ram. Ezek so rá ba tar to zik a bluesfesz-
tivál, amely már or szá gos hí rű, idén lesz a ti -
ze dik. A pol gár mes ter el árul ta, hogy van még
egy dé del ge tett ál muk: sze ret né nek fel épí te ni
egy olyan att rak ci ót kis tér sé gi, gaz da sá gi
szfé rát is érin tő ös  sze fo gás sal, ami vel a nagy
du nai ki rán du ló ha jó kat meg ál lás ra kész te tik.

Süttővel, Bajóttal és Nyergesújfaluval egy
ön kén tes ala pon szer ve ző dött kö zös sé get al -
kot a vá ros, ezt a mikrotérséget kö zös gon dol -
ko dás jel lem zi, mond ta Din  nyés Ist ván.

Lá bat lan: ipar he lyett ide gen for ga lom

Hanzelik Gá bor 1974-ben
szü le tett, 1999-ben szer zett
dip lo mát a Bu da pes ti Mű sza -
ki Egye tem Épí tész mér nö ki
Ka rán. Épí té sze ti ter ve zés sel
fog lal ko zik 2001 óta. Nős,
egy fiú és két le ány édes ap ja.
2006-tól ön kor mány za ti kép -

vi se lő, a 2011-es idő kö zi vá lasz tás tól a te le pü lés
tár sa dal mi megbizatású pol gár mes te re.

Din  nyés Ist ván vég zett sé ge
sze rint gé pész mér nök. Nős, egy
fia van. A pol gár mes ter ré vá -
lasz tá sá ig a Vér tes Vo lán nál
dol go zott.  Mű sza ki igaz ga tó -
ként sza kí tott a köz le ke dés sel.
A vá ros meg ha tá ro zó ala pít -
vá nyá nak ku ra tó ri u mi el nö ke

és 1994-től ön kor mány za ti kép vi se lője volt, 16
éven át ve zet te a pénz ügyi gaz da sá gi bi zott sá got.

Az Arany János Általános iskola és a lábatlani katolikus templom
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Bár a min dig újabb ku ta tá sok ko ráb bi idő -
re te szik Tát ne vé nek el ső em lí té sét, az itt
élők 1181-re da tál ják a te le pü lés lét re jöt tét.
Ek kor ad ja III. Bé la, Ár pád-há zi ki rá lyunk
„Taath” fa lut a Szent Já nos ról ne ve zett lo -
vag rend nek, kik nek utó dai a johannita és a
mál tai lo va gok. A tör té ne lem so rán vol tak
si ke re sebb idő sza kai Tát köz ség nek, és volt,
ami kor csak nem meg sem mi sült a te le pü lés.
Az 1700-as évek ben szor gal mas né met aj kú,
sváb szár ma zá sú em be rek te le pül tek ide a
né met or szá gi Ulm és Auszt ria te rü le té ről,
akik ki vá ló me ző gaz da sá gi kul tú rát ho no -
sí tot tak meg – de rül ki a pol gár mes ter, Sze -
nes La jos sza va i ból.  

A me ző gaz da ság ma is ha gyo mány, de Tát la ko -
sa i nak meg él he té sét ma nap ság el ső sor ban a tér -
ség ben ta lál ha tó ipa ri üze mek, szol gál ta tá sok
biz to sít ják, ugyan ak kor szá mos egyé ni, il let ve
csa lá di vál lal ko zás is ta lál ha tó. Ezek a vál lal ko -
zá sok leg alább 600 em ber nek ad nak
mun kát. A köz ség éle té ben fon tos sze -
re pet tölt be Esz ter gom, amely a tér -
ség köz pon ti te le pü lé se, Tát pe dig a
Du na-ka nyar nyu ga ti ka pu já nak vall ja
ma gát. Tát és Esz ter gom köz igaz ga tá -
si te rü le tén mint egy 8 ki lo mé ter hosz  -
szan a Du na egy mel lék ág rend sze re,
va la mint egy cso dá la tos, csak nem érin -
tet len szi get vi lág ta lál ha tó, míg dé len a Pi lis
ha tá rol ja. A táj te hát igen je len tős tu risz ti kai fej -

lesz té si le he tő sé get rejt ma gá ban. Sze nes La jos
pol gár mes ter nek azon ban szív fáj dal ma, hogy
bár a Du na-men ti te le pü lé sek kö ré ben fel me rült
ko ráb ban egy fej lesz té si ré gió ki ala kí tá sá nak
gon do la ta, saj nos nem tu dott lét re jön ni a Ba la -
ton Fej lesz té si Ta nács hoz ha son ló ös  sze fo gás.  

Táton igen gaz dag, szí nes kul tu rá lis élet zaj -
lik – kap cso ló dik be a be szél ge tés be a mű ve lő -
dé si ház ve ze tő je, Há mos Lász ló. A köz ség kul -

tu rá lis éle tét ma is meg ha tá roz za a né -
met nem ze ti sé gi ha gyo má nyok ápo lá -
sa: né met nem ze ti sé gi fú vós ze ne kar,
nem ze ti sé gi dal kör mű kö dik, ame lyek
Né met or szág és Auszt ria mel lett pél -
dá ul Er dély ben, Olasz or szág ban, Mál -
tán is fel lép tek már. A tá ti mazsorett és
for má ci ós tánc cso port ugyan csak szá -
mos or szág ba ka pott meg hí vást, va la -

mint a kör nye ző te le pü lé sek fesz ti vál ja i nak,
ren dez vé nye i nek rend sze res fel lé pői. Iga zi ku ri -

ó zum a porcelánbaba klub, amelynek tagjai
évek óta rész ve vői és dí ja zott jai a győ ri nem zet -
kö zi ba ba ki ál lí tás nak, 2010-ben pe dig a cso port
Bécs be ka pott meg hí vást a Collegium
Hungaricum ki ál lí tás ra egy ba ba kom po zí ci ó já -
val. Tát a né met nem ze ti sé gi ha gyo mány ápo lás
mel lett a né met Buseck vá ros sal és a fel ső-
auszt ri ai Molln-nal ápol part ner kap cso la tot. A
nem ze ti ös  sze tar to zás je gyé ben test vér te le pü lé -
se a fel vi dé ki Ebed és az er dé lyi Kaplony.

A nagy köz ség ben két épü let ben fo lyik az
ál ta lá nos is ko lai ta ní tás, öt or vo si ren de lő ben
öt or vos dol go zik. A mint egy 5600 la ko sú
Tát kul túr há zat és könyv tá rat, önál ló ze ne is -
ko lát, sze re tet ott hont tart fenn. A négy te le -

pü lés rész – Óközség, De pó, Új te lep és Kert -
vá ros – szé pí té se mel lett a he gyek alat ti pin -
cék és a majd re ha bi li tált Du na pe dig egy re
ked ve zőbb fel té te le ket nyújt hat az itt la kók -
nak és az ide ér ke ző ven dé gek nek.

To kod igen ré gi te le pü lés, hi szen van nak
em lé kek már a bronz kor ból, de a ró mai
kor ból is. A köz ség ere de ti leg ál lat te nyész -
tő, il let ve föld mű ves te le pü lés volt, a XIX.
szá zad ban azon ban a kör nyé ken bar na sze -
net ta lál tak, így meg in dult a bá nyá szat,
majd ké sőbb az üveg gyár tás. Ez utób bi
kü lö nö sen fon tos volt a köz ség szá má ra,
ezért eb ben az év ben sze ret né nek ki ál lí tást
nyit ni a hat év vel ez előtt be zárt üveg gyár
mű ve lő dé si há zá ban – fog lal ja ös  sze a múl -
tat rö vi den Tóth Ti va dar pol gár mes ter. 

Az egy ko ri bá nyá szat, majd az üveg gyár tás
meg szün te té se után To ko don ne héz hely zet be
ke rül tek az itt la kók, és a te le pü lés is. Mind -

ezt te téz te az el múlt évek gaz da sá gi vál sá ga,
így má ra a te le pü lés nek nem ma radt ön ere je
ah hoz, hogy fej lesz té sek be kezd hes se nek.
Ép pen ezért Tóth Ti va dar két év vel ez előt ti
hi va tal ba lé pé se kor fon tos nak tar tot ta egy
olyan mun ka társ al kal ma zá sát, aki szin te ki -
zá ró lag az ak tu á lis pá lyá za ti le he tő sé ge ket fi -
gye li, ame lyek a ké sőb bi fej lesz té sek for rá sa -
it je lent he tik. Az el múlt más fél év ben a te le -
pü lés me gyei el ső osz tá lyú fut ball csa pa tá nak
öl tö ző jét, szo ci á lis he lyi sé ge it újí tot ták fel, il -
let ve épí tet ték meg, par ko sí tot tak, em lék mű -
vet újí tot tak fel. A csa tor ná zás ré gi álom a te -
le pü lé sen, ám an nak költ sé gei olyan ma ga -
sak, hogy a 4500 la ko sú köz ség az 560 mil lió
fo rin tos költ ség ve té sé ből nem tud ja ki gaz dál -
kod ni. Egy ke rék pár út ugyan így nagy álom –
eb ben lát ják ugyan is pél dá ul a tu riz mus fej -
lesz té sé nek le he tő sé gét is. 

A köz ség éle té ben na gyon fon tos a tu riz -
mus – To kod nem ré gi ben az Uta zás ki ál lí tá -
son is be mu tat ko zott. Cso dá la tos ter mé sze ti
kör nye zet ben he lyez ke dik el a rit ka ság szám -
ba me nő, szá mos ha gyo má nyos épü le tet fel -
so ra koz ta tó pin ce völgy, amely több ren dez -
vény nek is he lyet ad. Ilyen volt feb ru ár ban a
tél te me tő vi gas ság, vagy lesz majd a nyi tott
pin cék nap ja, ame lyen fi nom ízek kel, bor ral
és mu lat ság gal vár ják a ki rán du ló kat. A szü -
re ti fel vo nu lás és mu lat ság, va la mint a Már -
ton-na pi vi gas sá gok és a bor ver seny pe dig ta -
vasszal vár ja a ven dé ge ket. Nem vé let len,

hogy ilyen erős a bor kul tú ra To ko don, hi szen
a ter mé sze ti adott sá gok mel lett fon tos az is,
hogy a pol gár mes ter a Vinum Ister-Granum
Regionis Bor lo vag rend kan cel lár ja. A szer ve -
zet pe dig a határmenti szlo vák és ma gyar
sző lő- és bo ros gaz dá kat fog ja ös  sze. 

A tu riz mus mel lett a pol gár mes ter kü lö nö -
sen fon tos nak tart ja a vál lal ko zá sok kal va ló
szo ros kap cso lat tar tást, mert pél dá ul a köz ség
nem rég el fo ga dott költ ség ve tés ében mu tat ko -
zó 137 mil lió fo rin tos hi ányt egye bek mel lett
a he lyi vál lal ko zá sok be fi ze té se i vel tud ják ki -
gaz dál kod ni. A te le pü lé sen vál lal ko zók klub -
ja ala kult, amely ben ha vi rend sze res ség gel
ta lál koz nak a te le pü lés ve ze tők és a vál lal ko -
zók, és be szé lik meg a fon to sabb irá nyo kat, a
pol gár mes ter pe dig a he lyi új ság ban nap lót ír,
hogy az ér dek lő dők nyo mon kö vet hes sék az
el vég zett mun kát, a dön té se ket – tud juk meg
Tóth Ti va dar tól.  

A Du na-ka nyar nyu ga ti ka pu ja, Tát

Nyi tott pin cék kel vár ja a ven dé ge ket To kod

Szervátiusz Tibor: Táti Ister-pár

Szőlőültetvény a domboldalban

Öreg Halász Hotel és Étterem

Tóth Ti va dar 1952-ben szü -
le tett Esz ter gom ban. Sző -
lész-bo rász üzem mér nök, és
igaz ga tásszer ve ző dip lo mát
szer zett. Előbb Ba da csony -
ban és Vil lány ban bo rász -
ként, majd a köz igaz ga tás -
ban jegy ző ként dol go zott.

2010 óta To kod nagy köz ség pol gár mes te re.





Hazánkban ma már nemigen foglalkoznak
faszéntermeléssel, ezt a tevékenységet egye-
düliként a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
végzi. A cég azonban nem csupán ebben kü -
lönleges, hanem például abban is, hogy rend-
kívül fontosnak tartják a területükön talál-
ható kultúrtörténeti emlékek megőrzését,
megóvását is. Ezért pünkösd kor hagyomány -
teremtő programot indítanak, amelynek
célja a műemlékvédelem, jelesül a gazdaság
területén található Szent Teréz Kápolna fel-
újítása. A mára mintegy ezer családnak
megélhetést, munkát biztosító erdészeti tár-
saság állandó munkavállalói mellett évről
évre több közmunkást, és számtalan vállal-
kozót foglalkoztat. A Vértesi Erdészeti és
Faipari Zrt. mindennapjaiban igen fontos
szerepet tölt be az ökoturizmus. A többi
között futóversenyek, emléktúrák, teljesít-
ménytúrák és kerékpáros versenyek kedvelt
helyszínei a társaság erdei. Az ökoturizmus
tudatos fejlesztésére 2014 végéig szóló tervet
is kidolgoztak. Mindezekről a vezérigazga-
tó, Kocsis Mihály beszélt lapunknak.  

A munkáját hivatásnak tekintő erdész azt vall-
ja, hogy a gondjaira bízott erdőket a nagy  -
szüleitől örökölte, az unokáitól pedig kölcsön
kapta. A vértesi erdészek ezt a szemléletet kép-
viselik – az erdőkezelés mellett – a területükön
található kultúrtörténeti emlékek megőrzése,
megóvása érdekében is. Műemlék-rekonstruk-
ciós programsorozatuk első állomása Kőhá -
nyás (a település közigazgatásilag Gánthoz
tarozik). Itt található az Eszterházy-család által
1873-ban emelt Szent Teréz kápolna. Ezt a
kápolnát 1980-ban egyházi összefogással az
erdőgazdaság Csákvári Erdészete egyszer már
felújította. Jótékonysági rendezvényünk idő-
pontja 2012. május 26., fővédnöke pedig Dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lesz –
mondja Kocsis Mihály, a Vértesi Erdészeti és
Faipari Zrt. vezérigazgatója. 

Az erdő gazdasági és védelmi funkciója
mellett egyre nagyobb súllyal szerepelnek a

közjóléti igények. Az ökoturizmus, ökoturiszti-
ka több célt tűz ki maga elé. A vértesi erdőgaz-
daságnál fontosnak tartják, hogy a természeti
környezetnek, az erdőnek ez a meg növekedett
igénybevétele ne menjen a környezet rovására,
tehát tudatos, felelősségteljes magatartást
kíván meg a szolgáltató és az igénybevevő
részéről egyaránt. A Vértesi Erdő Zrt. célja,
hogy rendszerbe foglaltan kimunkált útmuta-
tást adjon a rövid távú tennivalók végrehajtásá-
ra is – hangsúlyozza Kocsis Mihály –, ezért az
erdőgazdaság a következő három évre, 2014 év
végéig egy Ökoturisztikai Koncepciót készí-
tett. Ebben bemutatják a természeti értékeket, a
történelmi örökségeket és a területükön találha-
tó létesítményeiket, amelyek együttesen az
ökoturisztikai tevékenység alapjául és a jövő-
beli fejlesztések kiindulópontjául szolgálnak. A
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. mindezt kie-
melten fontos küldetésnek tartja – tudjuk meg a
vezérigazgatótól, miközben a 22 magyarorszá-
gi állami erdészeti cég egyikeként igen fontos
gazdasági szerepet is játszik. 

A társaság Komárom-Esztergom és Fejér
megyében 46 település határában 45 ezer hek-
tár területet kezel. Alaptevékenysége az erdő-
felújítás és fakitermelés. Foglalkoznak fafel-
dolgozással is, valamint az országban egyedü-
liként faszéntermeléssel. Fontos feladatuk
még a vadgazdálkodás és vadászat. Az erdő-
gazdaság évek óta részt vesz a közfoglalkoz-
tatási program végrehajtásában, mégpedig
egyre sikeresebben. Míg tavalyelőtt átlagosan
50, tavaly már 160 emberrel dolgoztak, az idei
évben pedig 345 ember foglalkoztatását vál-
lalták, az állandó munkavállalóinak száma
pedig 200. A társaság az állandó alkalmazottai
és a közfoglalkoztatott emberek mellett szá-
mos vállalkozónak ad munkát, így az erdő-
gazdaság lényegesen több mint ezer háztartás
megélhetéséhez biztosít feltételeket. 

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. kezeli a
Gerecse és Vértes hegység erdeit, amelyeket
nagyon sok ember rekreáció és sport céljából is
meglátogat. Az elmúlt esztendőben táborozásra

több mint 1000 vendégéjszakára adtak ki enge-
délyt. S, ha már a számoknál tartunk: nappali
és éjjeli tanulmányi túra 300 fő részvételével
11 volt. Futóversenyeket 22 alkalommal ren-
deztek nálunk, alkalmanként 20-450 fő részvé-
telével. Emléktúrákon, teljesítménytúrákon
7000 fő vett részt 12 alkalommal. A kerékpáro-
zók versenyei 10 alkalommal 700 fő jelenlété-
vel zajlottak – sorolja Kocsis Mihály. Minde zek
az események és a résztvevők száma is figyel-
met érdemelnek – teszi hozzá a vezérigazgató.
Az erdőgazdaság kollektívája tisztában van
felelősségével, illetve a rá háruló feladatok
súlyával. A társaság legfontosabb céljai között
szerepel a munkahelyek megőrzése (lehetősé-
geihez mérten növelése), valamint a rábízott
erdővagyon gyarapítása, és nem utolsó sorban
a már említett kultúrtörténeti emlékek megőr-
zése – foglalja össze végül Kocsis Mihály. 

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. a Vértes kultúrtörténeti emlékeiért
Hagyományteremtő programot indít az erdőgazdaság pünkösdkor 

Kocsis Mihály ötvenkét éves
erdőmérnök, közgazdasági és
jogi szakokleveles mérnök. A
Kisalföldi Erdőgazdaságnál
dolgozott, 1997-től vezéri -
gaz gató-helyettesként. Évek
óta bejegyzett erdészeti és
vadászati igazságügyi szak -

értő. 2010 óta a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
vezérigazgatója. Nős, két gyermek édesapja. 
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Muflon a vértesi erdőben

A Gerecse és az Észak-Vértes erdei az erdőgazdaság központjából




