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Magyarország legnagyobb egyházi épülete az Esztergomi Bazilika

Komárom-Esztergom: az ország bölcsője
Csodálatos természeti adottságokkal, ígéretes
gazdasági lehetőségekkel rendelkezik Komárom-Esztergom megye, amely a megyei közgyűlés elnöke, Popovics György szavai szerint vonzó lakhelyként, befektetési lehetőségként és turisztikai célpontként is.
– A kívülálló szemével Komárom-Esztergom
megye frekventált, jó lehetőségekkel bír. Így
van-e ez valójában?
– Megyénk valóban gazdag történelmi múlttal, csodálatos természeti és jó gazdasági lehetőségekkel rendelkezik. A Pilis, a Vértes, a
Gerecse, a Bakonyalja lankái, valamint a Kisalföld sík vidéke, a Duna vonzó lehetőséget
kínál a kirándulást kedvelőknek. A települések kulturális és épített öröksége, Esztergom
ezeréves történelme, bazilikája, Tata szépsége, műemlékei, Komárom római kori hagyatéka, Tatabánya és Oroszlány bányászhagyománya, Kisbér és Bábolna lótenyésztési kultúrája vonzó célpont az „ország bölcsőjének”
is nevezett megye látogatóinak.
– Milyen eredményekkel büszkélkedhetnek?
– A mezőgazdasági és ipari cégek teljesítménye a kedvező adottságoknak köszönhetően
kiemelkedő. A rendszerváltás megyénket súlyosan érintette, mivel jellemzően bányászatiés nehézipari tevékenység folyt. Öt-hat év kellett, hogy némiképp kilábaljunk a krízisből. Az
uniós csatlakozásig már számos külföldi cég
létesített nálunk gyártókapacitásokat. Ma 11
ipari parkkal büszkélkedhetünk, amelyekben
elsősorban a jármű- és az elektronikai ipar települt meg. Sajnos a válság minket sem került el,
de ennek ellenére a megye GDP-je az országos
szintnél nagyobb mértékben növekszik.
– Mit tart a megye legnagyobb értékének? Miért érdemes lakhelyül, úti célul, esetleg befektetőként Komárom-Esztergom megyét választani?
– A felsoroltakon kívül kiváló földrajzi elhelyezkedése és közlekedési adottságai mi-

att. Kulturális lehetőségekben is nagyon gazdagok vagyunk, van 2 főiskolánk, nagy múltú kőszínházunk. Még Samu, a vértesszőlősi
előember is megyénket választotta lakhelyéül. Számomra semmihez sem fogható érzés
Komárom-Esztergom megyeinek lenni.
Amikor járom a falvakat, nem tudok szépségükkel, egyediségükkel betelni. Hazánk történelme itt kézzelfogható, érezhető. Aki nem
járt még nálunk, feltétlenül látogasson meg
bennünket!
– Úgy tudom, Ön kezdeményezte a RábaDuna-Vág Európai Területi Társulás létrehozását…
– A RDV ETT legfőbb célja Nyitra megye
remélt csatlakozását követően, hogy teljes, magyar–szlovák Duna-szakaszt lefedő, tartós intézményi struktúrát alakítson ki. Ez az intézmény alkalmas lesz arra, hogy a négy érintett
megye fejlesztési terveit összehangolja, és erre
alapozva elkészítse a 2014–2020 közötti időszak fejlesztési stratégiáját. Ennél is nagyobb a
jelentősége annak, hogy a két ország közötti feszült légkör ellenére a magyar–szlovák közös
érdekek érvényesítésére van lehetőség.
– Mi jellemezi a megye lakóit? Milyen hagyományaik, rendezvényeik vannak?
– A hazánkban hivatalosan nyilvántartott
tizenhárom nemzeti és etnikai kisebbségből
kilenc jelen van, ezért nagyon színes a paletta. Évről évre nagy sikerű rendezvényeket
tartanak, melyekhez lehetőségeihez mérten a
megyei önkormányzat is segítséget nyújt.
Élénken élnek a bányászhagyományok, több
városban országos hírű fesztiválokat rendeznek, melyek ismertté teszik szűkebb pátriánkat. Megyénk három Nemzet Sportolóját
adott hazánknak Földi Imre, Grosics Gyula
és Buzánszky Jenő személyében. Ilyen példaképek mellett a fiatalabb generációk is szívesen sportolnak. Sok sportoló a tatai edzőtáborban készül a Londoni Olimpiára.

A világ számos országában megfordultam
az Aranycsapat tagjaként, és hívtak Budapestre is, de én vidéki gyerek vagyok, soha
nem költöztem Pestre. Dél-Dunántúlon,
Újdombóváron születtem, és Dombóváron
érettségiztem, később a pécsi PVSK-ban
futballoztam. Az ottani edzőm, Szabó Péter
átkerült az NB I-es dorogi csapathoz, és
engem is átcsábított. 1947. február elseje
óta vagyok „dorogi állampolgár”. Itt munkát, megélhetést biztosítottak számomra –
akkoriban tizenkét és fél ezer ember dolgozott a bányában. Dorog közel van Pesthez,
így soha nem okozott gondot a válogatottban focizás. Vidéken ráadásul fontosak az
emberi kapcsolatok, itt az emberek összetartanak. Például a régi dorogi játékosok
most is minden évben találkoznak.
Jólesett, amikor kezdő válogatottként
egy alkalommal Puskás Öcsi azt mondta:
„ne félj, kis bányász, segíteni fogunk”. Én
voltam mindvégig az Aranycsapat egyetlen vidéki játékosa. Ma is kiveszem a részem az országos és a megyei sportéletből.
Segítek abban, hogy a gyerekek a lehető
legkorábban kezdjék a sportot, ezt a célt
szolgálja az ovifoci program, de korábban
a megyei sportegyesületnek elnöke, és az
1990-es években a Magyar Labdarúgó
Szövetség alelnöke is voltam.
Sokan mondják, hogy micsoda lehetőségek várnának ránk most, de én mégis úgy
gondolom, jó időben születtünk. Az országnak relikviát, magunknak megbecsülést, az
embereknek pedig örömöt szereztünk. Amikor pályára léptünk, tiszta szívvel énekeltük a Himnuszt, ami erőt adott. Magyarország sikeréért futballoztunk.
Egy-egy külföldi meccs után pedig Dorogra jöttem haza. Hatvanöt éve élünk ebben
a városban, ahol az emberek figyelnek egymásra, becsülik egymást. Mi, a családommal otthonra találtunk az országnak ezen
a részén, amelyet most ebből a magazinból a
kedves olvasó is jobban megismerhet.
Buzánszky Jenő
az Aranycsapat tagja, olimpiai bajnok,
a Nemzet Sportolója

KOMÁROM-ESZTERGOM megye magazin 2012. 03. 30. · Kiadja: Cosmo Média Kft. 1063 Budapest, Szinyei M. u. 10. Internet: www.cosmomedia.hu
Felelős kiadó: Kövecsesné Takács Tünde Telefon: 06-30-956-5599 E-mail: takacs.tunde@cosmomedia.hu · Írta: Vida Tünde · Fotó: Fénnyel Festők Fotóklubja
Oroszlány, Mészáros T. László, Skublics Gellért · Tördelés: Mészáros Péter · Nyomtatás: Veszprémi Nyomda Zrt. Felelős vezető: Fekete István vezérigazgató

4

Komárom-Esztergom megye

Újra lendületben Komárom-Esztergom megye gazdasága
Komárom-Esztergom megyében az addig
megélhetést biztosító tatabányai, oroszlányi és dorogi bányákra épülő ipar a 90-es
évek közepére gyakorlatilag teljesen megszűnt. A munkanélküliség korábban soha
nem látott mértéket öltött, és teljesen szétzilálódott a megye gazdasága. A megyeszékhely vezetése azonban felismerte a
földrajzi adottságokból adódó lehetőségeket, vagyis azt, hogy a térség a
Budapest–Bécs–Pozsony háromszögben
található, s az autópálya, illetve a vasút révén kitűnő közlekedési lehetőségekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az ipari
parki fejlesztést. Így indult el a Tatabányai Ipari Park, majd ezt követte további
tíz. A létesítmények pedig olyan gazdasági
húzóerőnek bizonyultak, amely után továbbiak jöttek létre. Hogy miként éli meg
a gazdasági válságot a megye, illetve hogyan tud segíteni a kamara a vállalkozásoknak, arról a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökével, Juhász Józseffel beszélgettünk.
– Komárom-Esztergom megye gazdasága – a
külső szemlélő számára – mindig is jól prosperált. Így volt ez a rendszerváltást követő
nehéz gazdasági időkben, s így van most, a
gazdasági válság idején is. Minek köszönhetik mindezt?
– A megyében élőkre a korábbi rendszerben
is jellemző volt, hogy fogékonyak voltak az
új lehetőségek iránt, keresték a fejlődés
útját. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a
bányászat és a fejlett ipar vonzotta a tettre
kész, többet akaró, innovatív típusú embereket. A bányászatra épülő ipar megszűnése
után a megyei vezetők felismerték a megye
kiváló földrajzi adottságaiban rejlő gazdasági lehetőségeket, vagyis azt, hogy érdemes
ipari parkokat létrehozni. Miután az elképzeléseket a megyében rövid idő alatt tett követte, néhány éven belül komoly multinacionális cégek telepedtek le. Így vetette meg lábát Tatabányán a Grundfos, az orvosi eszközöket gyártó Coloplast és BD Medical, vagy
a Bridgestone és a Henkel, a világ egyik legnagyobb autóüveg-gyártó cége, az AGC
Hungary, az elektromos csatlakozóelemeket,
kábeleket gyártó FCI; Komáromban a Nokia, amely azonban a közelmúltban stratégiát váltott, így gyártókapacitása egy részét
Ázsiába telepíti, miközben például Aradról
magasabban képzett munkaerőt igénylő kapacitásokat idetelepít; Esztergomban a Suzuki, a Tico Electronic telepedett meg –
hogy csak néhányat említsünk. Érdekesség
még, hogy a régi bányagépgyár helyén megmaradt a magyar érdekeltségű ASG Gépgyártó is. Az oroszlányi ipari park „lakója”
például a membrángyártó Zenon, az üvegipari Metall Glas, vagy a turbófeltöltőket
gyártó BorgWarner. A gazdasági válság
azonban kissé megtörte a megyében letelepedő multinacionális vállalkozások lendületét is. Ezt leginkább a szakképzés iránti
igényből látjuk. A munkaerő-szükséglet, a

Tatabányai Vállalkozói Fórum, 2012. február 13.

fejlesztés ugyanis mindig együtt jár a szakképzés fejlesztésével is. Ez azonban két-három évvel ezelőtt kicsit megtorpant, s bár
nem nagy számban, de voltak létszámleépítések, s akadt példa arra is, hogy a cégek
munkaerőt cseréltek egymás között. Ez
azonban szerencsére egy éve nem tapasztalható, s több irányban is megkezdődtek a fejlesztések, folyamatosan zajlanak az OKJ-s
szakmunkásvizsgák.
– A kamara elnökeként hogyan látja, miként lábal ki a megye a gazdasági válságból?
– Azt azért nem szabad elfelejteni – ahogy
Ön is említette –, hogy Komárom-Esztergom
megye gazdasága mindig is jól prosperált, hiszen rendelkezett egy jó képességű műszaki
és szakmunkásgárdával. S, bár a válság igencsak megszorongatta a hazai és nemzetközi
vállalatokat is, többen új piacokat kerestek és
találtak, miközben visszatértek a korábbi
megrendelők is, így rohamos fejlesztésre
késztették a vállalkozásokat. A válság tehát
egyesekre még ösztönzőleg is hatott, ami a
megyei foglalkoztatottság szempontjából igen
kedvező – a munkanélküliség ma 8 százalék
körül van, s bízunk a folyamatos csökkenésben. A megye gazdaságának mozgatói mindenképpen az ipari parkok, és azok beszállítói,
hiszen az itt letelepült vállalkozások tőkeerős
külföldi anyavállalatok részei, így a válság
sem hatott olyan mértékben, hogy az valós fenyegetettséget jelentett volna a fennmaradásukra. Megyénkben jelentős az elektronikai
ipar, amely nem csupán az itteni autóiparnak,
hanem Győr térségének is beszállítója
– Miben tud segíteni a kamara – akár itt,
a megyében – a vállalkozásoknak?
– Január elsejétől a kötelező regisztráció
révén a kamarának is nagyobb rálátása lesz a
vállalkozói létszámra. Február végéig az or-

szág több mint 800 ezer vállalkozásából 45 ezren regisztráltak – a megyében mintegy 25-26
ezerre számítunk. Be kell vallanunk, hogy a
vállalkozások körében nem aratott osztatlan
sikert, ám mindenképpen szükség van rá – éppen a vállalkozások érdekében –, például az
alvócégek, vagy a tisztességtelen piaci szereplők kiszűrése érdekében. Azt reméljük, hogy a
kamara jelentősen hozzájárulhat a feketevagy szürkegazdaság fehérítéséhez. Ugyanakkor a gazdasági élet szempontjából fontos szerepe lehet annak az országos cégadatbanknak
is, amelynek június elejére kell elkészülnie. A
pályázatfigyelés, az adótanácsadás, a hitelhez
való jutás segítése pedig elsősorban a mikro-,
kis- és közepes vállalkozásokat segítheti a további fejlesztési lehetőségek megtalálásában.
Emellett a kamarának megmaradtak, sőt nőttek a jogosítványai a szakképzés területén. A
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara mindemellett szakmai klubokat
szeretne működtetni, elősegítve ezáltal a vállalkozások közti tapasztalatcserét.

Juhász József a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, a
Megyei
Kézműves
Kamara elnöke, az Országos Kézműves Kamara alelnöke, az Országos Szakképzési
Tanács tagja, a Megyei
Kőműves Mestervizsga Bizottság elnöke (1994),
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke
(2000-), a Pünkösdi Kézműves Kiállítás és Vásárszervezés, a kuratóriumi elnöke.
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Erdő Péter a húsvét üzenetéről, a szeretetről és a segítségnyújtásról
Az emberi közösség sokszor atomizálódik – mindenki egymagában él, a fiatalok elköltöznek a szülőktől egy másik városba, vagy
másik országba, de amikor a helyzet drámaibbá válik, újra át kell
éreznünk, újra cselekvő erővé kell tennünk az alapvető emberi viszonyokat. Ilyenek a szolidaritás, egymás segítése, a szeretet és a
megértés – mondja Erdő Péter bíboros, prímás, esztergombudapesti érsek, amikor húsvét közeledtével az ünnep üzenetéről
és a mai ember gondjairól kérdezzük.
– Magazinunk megjelenése néhány nappal előzi meg a katolikus egyház legnagyobb ünnepét, a húsvétot. Önnek ilyenkor húsvét táján milyen gondolatok jutnak eszébe?
– A szent három nap – nagycsütörtök estétől húsvét napjáig – különleges időszak a liturgikus évben. Ez az egyház legnagyobb ünnepe, mert
a kereszténység központi igazsága Krisztus szenvedése, halála és feltámadása. Ennek a régi, de máig ható eseménynek a tükrébe tekintünk bele húsvétkor. Azt azonban, hogy mi történt akkor, és ki volt Jézus, csak
akkor érthetjük meg, ha az Ószövetséget is megismerjük, tehát az üdvösség történetében megértjük, hogy mit jelentett a Messiás-várás, ki
volt a Messiás, akiről Jézus azt mondta: ez az a küldetés, ami az övé.
Ebben a kapcsolatban, amely ilyenkor különösen is létrejön az Ő személyével, találunk egyfajta megerősödést, megújulást, ezért a visszatérő ünnepek számunkra – más és más történelmi helyzetekben – újra és
újra erőforrást jelentenek. Nemcsak lélektanilag, hanem azért, mert személyes kapcsolatban van velünk, mert segít nekünk. Azt akarja, hogy
boldogok legyünk, hogy elérjük a létünk örök célját.
– A megerősödést említette éppen most, amikor gazdasági válság van, és az embereket materiális gondok gyötrik. Mindez hogy
fér össze a hittel?
– A hit nem egy gazdasági sikerelmélet – ennél sokkal több. Az ember elég régen él már itt a Földön. Olyankor is itt élt már, amikor még
nem volt pénz, amikor a társadalom még nem volt államokba szervezve. A hitünk tehát alapvető emberi és társadalmi igazságokat tart szem
előtt, és ez az alapréteg a felszín sokszor goromba változásait is képes
hordozni. Előfordul, hogy egy társadalomban munkanélküliség van,
hogy az öregeket, a betegeket valamilyen ellátószisztéma nem tudja
úgy segíteni, ahogy esetleg ígérte, vagy ahogy szükség lenne rá. De ettől még az „Atyádat és anyádat tiszteld” parancsa érvényben van. És
ugyanígy a családon belüli szeretetkapcsolatnak is érvényben kell lenni. Jézus az ószövetségi kinyilatkoztatást folytatva azt mondja: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és minden
erődből, embertársadat pedig, mint önmagadat”. Vagy másutt azt olvashatjuk: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” Ezek az alapvető emberi imperatívuszok, amik a lényünk mélyéből fakadnak, képesek a legszélsőségesebb, a legnehezebb esetekben is eligazítani.
– Ön érzi, hogy ez így van?
– Érzem és tapasztalom. Erről szól az életem, a családunk élete. A szüleim hatunkat neveltek fel úgy, hogy pedagógus édesanyámat 1953-ban
elbocsátották az állásából, mondván, úgyis van a családban egy kereső.
Ez volt apám, aki nem dolgozhatott Budapesten jogászként, de tény: állása éppen volt. A szüleimnek voltak barátai, akik segítettek nekünk, és
akiknek mi segítettünk. Ha valamelyik családtagnak gondja akadt, nem
kellett megmagyarázni, hogy miért segít minden családtag, mert akkor
neki volt a legnagyobb szüksége rá. Egyértelmű tehát számomra, hogy a
szeretetközösség ereje sokkal nagyobb a változó körülményeknél.
– A lelkipásztor is látja az emberekben ezt az erőt?
– Az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy a plébániai karitászcsoportok munkája erősödik. Úgy tűnik, hogy a helyi közösségben nő annak a
tudata, hogy valamivel még a legszegényebb ember is tudja segíteni a
másikat. A leggyönyörűbb élményem, amikor a Magyar Szentek Templomában karácsony előtt Mádl Dalma asszonnyal együtt hátrányos helyzetű családok gyermekeit ajándékozzuk meg. Munkatársaink pontosan
tudják, hogy kinek mire van szüksége, s személyre, névre szólóan készülnek a csomagok. Néha olyan kicsi a megajándékozott gyerek, hogy
alig tudja maga után húzni a nagy zacskót, de látszik, hogy örül neki, és
néha mi is kapunk valami apróságot tőlük. Ezek a gyerekek biztosan
nem felejtik ezeket az időket, mint ahogy én ma is pontosan emlékszem,

Erdő Péter bíboros
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milyen volt az a kabát, amelyet a külföldi segélycsomagból kaptunk 56ban a városházán, mert nem volt téli ruhánk. Pontosan emlékszem a csörögefánkra, amit annál a Budapest környéki parasztcsaládnál ettünk,
amelynél 57 elején helyeztek el, mert nekik még volt mit enni.
– Milyen kapcsolatot ápolnak az érsekség székhelyét adó várossal,
Esztergommal, és a megyével?
– A Főegyházmegye és Esztergom városa körülbelül egyidős. Tudjuk, hogy Szent István a Szentszék megbízásából érseki rangra emelte
Esztergomot, de hogy ki volt az első püspöke, az történelmi kérdés. Mindenesetre a pápai évkönyv szerint az Esztergomi Egyházmegyét a 10.
században alapították. Esztergommal tehát a kapcsolatunk alapvető, a
város gondjait és örömeit teljes mértékben osztjuk. A magunk szerény lehetőségei szerint arra törekszünk, hogy a reménység jele legyünk. Igyekszünk konstruktívan, értékteremtő módon megjelenni most is, amikor
már nincsenek olyan fizikai vagy anyagi lehetőségeink, mint hajdan voltak. Hozzájárulunk a város szépítéséhez, kulturális életéhez, a történelmi
örökség megőrzéséhez, hogy ezzel is emeljük Esztergom rangját.
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Tatabányára mindenkit hazavárnak
A város gazdasága érzékeli a nemzetközi
piacok okozta változásokat, de továbbra is
jellemző az a tendencia, hogy a munkanélküliségi ráta kedvezőbb a megyei, a régiós
és az országos adatoknál – válaszolta kérdésünkre Schmidt Csaba, Komárom-Esztergom megye legnagyobb városának, Tatabányának polgármestere.
Az országgyűlési képviselőként is dolgozó fiatal politikus elmondta, hogy a város dinamikus
fejlődésének meghatározó szereplői a
Tatabánya-Környe Ipari Parkban működő vállalkozások, amelyek között olyan cégek vannak, mint a Bridgestone, a Grundfos, a
Samsung, a Coloplast, a Henkel, az AGC, a
Becton-Dickinson, de a középvállalkozások is,
a Becom, az Impreglon – a sor még bőven folytatható lenne –, jól érvényesülnek a nemzetközi piacokon. – A megbecsültséget jelzi, hogy a
vállalatok közül az utóbbi időben többen újabb
fejlesztéseket valósítottak meg Tatabányán,
ami egyfajta elismerés városnak, és ami legalább ennyire lényeges, hogy az ipari parkban
foglalkoztattak száma így tovább gyarapodott.
Emellett újabb területeket alakítottunk ki az
ipari parkban, mert szerencsére a befektetők
vonzónak találják településünket – mondta
Schmidt Csaba. A polgármester beszélt arról is,
hogy a Tatabányán működő vállalkozások közül – a társadalmi felelősségvállalás jegyében –
eddig tizennégy cég vesz részt az önkormányzat kezdeményezésére létrejött „Kéz a kézben”
programban. Ezek a vállalkozások 12 iskolát és
4 óvodát támogatnak valamilyen formában.
Márciusban startolt, és népszerűvé vált a
városban a Tatabánya Kártya. A vásárlási és
szolgáltatási kedvezményeket biztosító érintésmentes chipkártyát a tatabányai lakhellyel rendelkezők egy évre 2950 forintért vásárolhatják
meg. Schmidt Csaba hangsúlyozta: a városvezetés célja a kártya bevezetésével, hogy megkönnyítse az itt élők és dolgozók életét, valamint erősítse a Tatabányához való kötődésüket.
Az elfogadóhelyek száma folyamatosan
nő, többek között vásárlásokhoz, utazásokhoz,
kulturális és sporteseményekhez, különböző
szolgáltatásokhoz, valamint az ingyenes parkoláshoz használhatják fel a plasztiklapot a
polgárok. A kártya forgalmazását a Tatabánya
Pont Rendezvényszervező és Turisztikai Iroda
gondozza, amely a közelmúltban többek között azért alakult meg, hogy népszerűsítse a
szép természeti környezetben fekvő város idegenforgalmi lehetőségeit. – Donáth Gyula millenniumi emlékműve, a Kő-hegyen lévő Turul
madár sokak számára ismerős az országban,
esetleg a Gerecse 50 teljesítménytúráról is hallottak az emberek. De érdemes tudniuk, hogy
például nemzetközileg jegyzett a szabadtéri
bányászati múzeumunk, és kiváló túra- és erdei kerékpárútjaink vannak a Vértesben. Nem
szólva arról, hogy Csákányos-pusztánál településünket érintve halad el a Mária-út – ismertet néhányat a sokféle lehetőség közül Schmidt
Csaba, aki arra is felhívja figyelmet, hogy a
megújuló Fő téren olyan rendezvények kapnak
majd helyet, mint a Népek ízei gasztronómiai

Tatabánya látképe

fesztivál, de bővülnek, színesednek az augusztusi Szent István Napok és a hagyományos bányásznapi rendezvények is.
Az önkormányzat a tatabányaiak támogatásával mindent megtesz azért, hogy olyan támogatási formákat biztosítson a fiatalság számára,
melyek lehetővé teszik elhelyezkedésüket a településen, és hozzájárulnak önálló életük megkezdéséhez – fogalmazta meg Schmidt Csaba
a Tatabánya Hazavár program lényegét, amikor a
fiatalok életkörülményeiről esett szó. A polgármestertől megtudtuk, hogy városi konzultációs
közvélemény-kutatás eredményei is igazolták
az elképzelés helyességét, melynek legfontosabb célja, hogy ez a korosztály teljesítményképes, korszerű, a munkaerőpiac igényeinek
megfelelő tudást szerezzen.
Ezt szolgálja a program három iránya: a
Stúdium Ösztöndíj Program, amelynek keretében most a helyi munkaerőpiacról hiányzó
szakmákat tanuló hatvan középiskolás diák és
harminchárom felsőoktatási hallgató kapott
ösztöndíjat. Az önkormányzat előrehaladott
tárgyalásokat folytat az itteni vállalkozásokkal
a Kóta József Gyakornoki Program megvalósítása érdekében, amely a pályakezdőket orientálhatja – a mindkét fél számára – előnyös
munkahely megtalálásában. E keretek között
biztosítani szeretnék az önálló életkezdés feltételeit az érintetteknek, elsősorban az önálló lakás-

hoz jutást (bérlakás, első lakás vásárlása, építési
telek). Az önkormányzat első lépésként tíz bérlakást hirdet meg pályakezdőknek, előfeltétel a lakástakarékossági programban való részvétel, a
lakhatás ideje három plusz két év lehet.
Schmidt Csaba a konzultációval kapcsolatban kiemelte: városvezetőként, tatabányai
polgárként rendkívül fontosnak tartja, hogy
az itt élő emberekkel aktív párbeszéd, közös
gondolkodás alakuljon ki. – Hiszem azt,
hogy csak ezen az úton lehet eredményeket
elérni, olyan lehetőségeket valóra váltani,
melyek a tatabányaiak mindennapjait szebbé, jobbá teszik – fogalmazott, s elmondta,
hogy a konzultáció – a városban élők életét
meghatározó témák felvetésével – a jövőben
tovább folytatódik.

Schmidt Csaba polgármester,
országgyűlési képviselő 1979ben született. Vegyészdiplomával rendelkezik. 2002-ben önkormányzati képviselőnek választották, majd újabb négy évre
bizalmat kapott a megyeszékhelyen. Ezalatt ellátta az alpolgármesteri feladatokat is. 2010-től polgármesterként és
parlamenti képviselőként segíti a város fejlődését.
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Teljes körű Széchenyi Kártya-ügyintézés Tatabányán a VOSZ-irodában
Komárom-Esztergom megye ipari struktúrája, mezőgazdasági adottságai jók, ezeket, és a Széchenyi Kártya nyújtotta lehetőségeket kihasználva van esély kilábalni a
gazdasági válságból – véli Pordán Zsigmond, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei szervezetének elnöke, a P-Metál Kft. ügyvezető igazgatója.
– Mennyire érezték meg a válság hatásait?
– 2009-től válságos időszakot él a gazdaság.
A kis- és középvállalatok többsége nehéz
helyzetbe került, és segítségre szorul. Ennek
a legkézzelfoghatóbb eszköze a Széchenyi
Kártya, amit a VOSZ tatabányai irodájában
igényelhetnek a vállalkozások.
– Az Ön cégét hogyan érintette a válság?
– A P-Metál Kft. alumíniumöntészettel és
lakatosipari tevékenységgel foglalkozik. Termékeink többségét gépipari és villamosipari
öntvények, valamint ipari robot- és röntgenalkatrészek teszik ki. 2009-ben nehéz helyzetbe
kerültünk, lecsökkent a rendelési állományunk, amit munkahelymegőrző támogatással
létszámleépítés nélkül sikerült átvészelnünk.
A 2010-es és 2011-es év – elsősorban a Németországba irányuló exportunknak köszönhetően – kiemelkedően sikeres volt. Cégünk
2011-ben megkapta a Komárom-Esztergom
megye kis- és középvállalkozása címet. A
2012-es év már nehezebben indult, visszaesés
tapasztalható a rendelési állományban. További nehézséget okoz a cégek számára – így nekünk is – az elvárt béremelés végrehajtása.
Egy olyan helyzetben, amikor recesszió van,
és nincs a cégeknek megfelelő rendelési állománya, ez borzasztóan nagy teher. Sok cég ezt
nem tudja kigazdálkodni, és félő, hogy ez létszámleépítéshez fog vezetni.
– Milyennek látja a megye gazdaságát?
– Komárom-Esztergom megye földrajzi
fekvéséből adódóan viszonylag szerencsés
helyzetben van, komoly ipar települt az elmúlt évtizedekben, és a régi nehézipart felváltotta egy versenyképesebb struktúra. A
mezőgazdaság is viszonylag jó termőhelyi
adottságokkal rendelkezik. Kicsit lendülnie
kéne a gazdaságnak, hogy ezeket a lehetőségeket még jobban ki lehessen aknázni.
– Milyen fejlődési lehetőségek kínálkoznak?
– Mint említettem, az ipari struktúra kedvezőnek mondható. Az lenne az elkövetkezendő időszak célja, hogy a kis- és középvállalkozások, akik többségében alkotják a
VOSZ tagságát, nagyobb lehetőséghez jussanak beszállítóként az idetelepült multi-

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

cégeknél. Erre irányuló kezdeményezése volt
a tatabányai önkormányzatnak az „Együtt Tatabányáért Vállalkozói Klub” létrehozásával,
mely lehetőséget teremt a helyi kis- és középvállalkozások számára, hogy találkozhassanak a multicégek vezetőivel, és akár üzleti
kapcsolat is létrejöhessen közöttük.
A VOSZ is igyekszik ebben segítséget
nyújtani.
– Milyen más lehetőségeket, illetve szolgáltatásokat nyújt a VOSZ?
– Évente 3-4 alkalommal szervezünk a
tagjaink részére ismeretterjesztő előadásokat
szakképzett előadókkal adótörvényekről, pályázati lehetőségekről, a gazdaság aktuális
helyzetéről, kilátásairól. Ez részben saját, illetve megyei kezdeményezés, de csatlakozunk az országos roadshow-khoz is. Együttműködési megállapodás alapján segítséget
nyújtunk az önkormányzatnak az oktatási
struktúra kialakításában, szervezetünk célja,
hogy olyan területen történjen oktatás, amire
szüksége van a gazdaságnak. Külön kiemeltük a nyelvoktatás fontosságát, lassan egy
évtizede az Európai Unió tagjai vagyunk,
használható nyelvtudás nélkül nem tudunk
piacképesek maradni.
A legnagyobb segítség azonban az, hogy
olyan irodát működtetünk, ahol jól képzett
pénzügyi-gazdasági szakember végzi a Széchenyi Kártyával kapcsolatos teljes körű ügyintézést, az Új Széchenyi Terv pályázatairól
is naprakész információval szolgálunk. Így
nemcsak adminisztrációban nyújt segítséget

az irodavezető, hanem gazdasági-pénzügyi
tanácsokat is ad a vállalkozóknak. Sok fáradságtól kíméljük így meg tagjainkat.
Új termék a Kombinált Mikrohitel és az
Agrár Széchenyi Kártya, amivel szintén foglalkozik a VOSZ-iroda, általa szeretnénk
nyitni a mezőgazdaság felé, hiszen vannak a
tagjaink között mezőgazdasággal foglalkozók is. November elején egy országos roadshow keretén belül adtuk át az első Agrár
Széchenyi Kártyát.
– Mennyire sikeres a Széchenyi Kártya? A
gazdasági visszaesés nyomot hagyott rajta?
– Úgy látom, hogy a mostani, válságosabb
időszakban sokkal több az igénylő. Az év első két hónapjában 55 kártyaigénylést fogadtunk be, ez a korábbiakhoz képest nagyon jó
eredmény. Én ezt az időszakot átmenetinek
tekintem, és úgy gondolom, hogy most kell
az alapokat letenni, mert ha beindul a gazdaság, lépéselőnyben kell lennünk.

Pordán Zsigmond 1950-ben
született, okleveles öntőmérnök és okleveles gazdasági
mérnök, a P-Metál Kft. tulajdonos-ügyvezetője. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége KomáromEsztergom megyei elnöke
1999 óta. A KEM Kereskedelmi és Iparkamara
elnökségi tagja. Nős, 4 gyermek édesapja.

• Széchenyi

Kártya — folyószámlahitel
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
• Széchenyi

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 végére elkészül a Vértes Agórája
Korszerű intézmény lesz Tatabányán a „Közművház”
Negyedszázada épült fel, és noha külsejét tekintve sosem tartozott a legszebb épületek közé, ami odabent zajlott, egy város kultúráját határozta meg. A Közművelődés Háza igen aktív kultúréletet mozgatott Tatabányán, ezért egyértelmű volt, hogy a város vezetése ezt az intézményt igyekszik felújítani az Agóra Program keretében. A házban javában zajlik az építkezés, de a szakmai munka is készül, hiszen
Mók Ildikó és Cserteg István, a projekt közművelődési szakértői komoly építőmunkát folytatnak.
Egyelőre a munkagépek zaja hallatszik a Szent
Borbála téren lévő építési területen, ahol Hegedűs Tibor építésvezető kalauzolja az érdeklődőket. „A tervezett ütemben haladnak a
munkálatok, így bízunk abban, hogy a tavasz
végén megkezdődhetnek a külső és a belső
burkolási munkálatok, és december közepére
egy teljesen új arculatú épület áll majd itt, a
Szent Borbála téren” – mondja Hegedűs Tibor.

szítés során az a célunk, hogy ez a kivételes
helyzet majdan olyan tartalmi munkával párosuljon, amely a Közművelődés Házát – a Tatabánya – a Vértes Agórája című, TIOP-1.2.108/2-2009-0004 azonosítószámú projekt elvárásainak és elnevezésének is megfelelően –
valóban a Vértes Agórájává, közösségi és kulturális központjává teszi” – fejezi ki reményeit
a kulturális szakember. „A háznak olyan ta-

A Vértes Agórája terveit Fiskál Lőrinc tervező és munkatársai készítették

Schmidt Csaba polgármester ugyancsak derűlátó. „Az építkezés a megfelelő ütemben folyik, így örömteli, hogy hamarosan új kulturális
központja lehet a városnak, ráadásul a megújult
városközpontban” – közli Schmidt Csaba, aki
azt is elárulja: tapasztalt szakmai stábbal elkezdődött a Vértes Agórájának kulturális munkája.
A szakma részéről valóban tapasztalt szakemberek dolgoznak azért, hogy jövő januárban a lehető legjobb kulturális programmal,
egy szerethető találkozóhelyen várják a tatabányaiakat. A projekt közművelődési szakértője,
Mók Ildikó 1986 nyarától 95-ig dolgozott a
„Közművház”-nak becézett intézményben, és
most szívesen tér vissza ide.
„A Közművelődés Háza felújítása után
Magyarország tíz legkorszerűbb közművelődési intézményének egyikét tudhatja majd
magáénak Tatabánya. Már a szakmai előkéTámogató neve és elérhetősége:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
1077 Budapest, Wesselényi u. 20–22.
www.nfu.hu
Közreműködő Szervezet neve és elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület
www.esza.hu

lálkozási hellyé, közösségi térré, műhellyé
kell válnia, amely befogadó, nyitott a város
közösségeinek kulturális kezdeményezéseire.
A megújult intézmény színes palettát kell,
hogy kínáljon: az egyetemes és a kortárs kultúra értékeinek közvetítése, a helyi alkotók,
alkotóműhelyek támogatása, a tehetséggondozás, szórakoztató programok szervezése, a
sokrétű információközvetítés, az élethosszig
tartó tanulás lehetőségeinek biztosítása, közösségek és civil szervezetek befogadása egyaránt feladata és célja lesz. Fontosnak tartom
elmondani, hogy nem csupán Tatabánya, hanem az egész térség, a Vértes Agórája lesz a
Közművelődés Háza. Röviden szólva, azért
fogunk dolgozni, hogy a tatabányaiak és a városba látogatók akár egyedül, akár közösségben, családdal, barátokkal, ismerősökkel, ismeretlenekkel szívesen és hasznosan töltsék

az idejüket az Agórában, jól érezzék magukat
nálunk. A Közművelődés Háza átadása után
röviddel, 1986 közepén kezdtem el az intézményben dolgozni. Nem voltam már pályakezdő, megtanultam a szakma alapjait előző
munkahelyemen, de a pályám az itt töltött
nyolc évben teljesedett ki. Salamon Hugó
igazgatása alatt olyan nagyszerű munkatársi
közösségben dolgozhattam, amely a városban
kedvelt, látogatott, szakmailag pedig országos
hírű, innovatív intézménnyé tette a házat.
1995-ben ugyan másfelé vitt az élet, néhány
évig máshol éltem, de összességében már
annyi időt éltem itt, mint a szülőfalumban –
csaknem 18 évet. Így hát nagy öröm számomra, hogy részese lehetek a Közművelődés Háza újjászületésének, megtisztel, hogy felkértek erre a munkára. Remélem, hogy a most
már több évtizedes szakmai tapasztalatomat,
tudásomat és kapcsolatrendszeremet a város
javára tudom fordítani” – vallja Mók Ildikó,
akinek a projektben kollégája az a Cserteg István, akit a város vezetése a Tatabánya Kultúrájáért díjjal ismert el.
„Az Agóra Központ elindulása várakozással tölti el a kultúra iránt fogékony városlakókat Tatabányán és a kistérségben. Az a szerencse, hogy a korábbi Közművelődés Háza
szebb napjaiban az életünk része volt. Nem nagyon volt olyan személy, aki ne ismerte volna
tevékenységét. A házban született meg a város
színháza, rádiója, újságja, rendezvények, fesztiválok, kazetta-, CD- és könyvkiadás. Egyszóval a helyi kultúra” – avat be Cserteg István, aki így folytatja: „Most ugyanilyen nagy
volumenű lehetőség a város számára az Agóra
megszületése. Jó látni, hogy megindultak a
munkálatok. Talán még nagyobb az esély a sikerre, hiszen a kultúra szó alá integrálódik a
sport, a turisztika is. A város érdeke, hogy az
Agóra teret, lehetőséget adjon a közösségek
értékeinek a kibontakoztatására, kreatív alkotók törekvéseinek bemutatására, és minden
olyan építő, teremtő munkának, amely a város
felemelkedését szolgálja.”
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Vízbánya: hazánk legnagyobb kincse
A víz a világ egyik legfontosabb lételeme és
erőforrása, hiánya miatt sok ország néz
szembe vízellátási nehézségekkel, és ennek
következtében a gazdasági fejlődés lassulásával. Magyarország rendkívül szerencsés
helyzetben van, hiszen a talpunk alatt bőségesen található kiváló minőségű ivóvíz. Ezen
kívül Európában egyedülálló módon csak
hazánkban van vízbánya, amely az Északdunántúli Vízmű Zrt. egyik fő víznyerőhelye.
Az itt található vízkinccsel az ÉDV Zrt. büszkélkedhet, amely mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiemelt fontosságú vízbázist a felnövekvő generációk is szívügyükként kezeljék.
A több mint százéves múltra visszatekintő társaság küldetése a rábízott közösségi vagyon haté-

XIV/A akna, aknatorony

kony kezelésével a fogyasztói igényeknek megfelelő minőségű víziközmű-szolgáltatás nyújtása.
A társaságot ivóvíz-ellátási, szennyvíz-elvezetési
és -tisztítási feladatokra alapították.
A különleges tatabányai XIV/A és XV/C
vízaknákat a szénbányászati tevékenység idején hozták létre, annak befejezését követően
pedig az új igényeknek megfelelően átalakították. A vízbányászat lényege a vágatok falába, valamint az alapkőzetbe mélyített
csapolófúrásokon át fakadó vizek felszínre
juttatása. A bányák ma már csak vízellátási
igényeket szolgálnak ki, az idők során a karbonátos víztároló kőzetekből kitermelt karsztvíz az ivóvíz-szolgáltatás fő termékévé vált.
Mindkét akna kezdettől fogva fontos szerepet
töltött be a vízellátásban, így az időközben kiépült regionális ellátórendszeren keresztül a
térség vízigényét is folyamatosan biztosította.
Tisztában van-e azzal vajon a 72 település
mintegy 247 000 lakosa, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. ilyen kiváló minőségű
ivóvizet szolgáltat számukra, melyhez elegendő csupán a csapot megnyitniuk?
Mivel a kiemelt víz mennyisége töredéke a korábban kitermeltnek, annak
mérlege tartósan pozitív, így a 200250 méteres mélységből érkező, ásványvízzé minősített vízbázisból származó ivóvíz még hosszú időn keresztül élvezhető, köszönhetően a társaságnál dolgo-

Bányabeli vágat
zók lelkiismeretes munkájának és jövőbe tekintő gondolkodásmódjának.
Ennek az előre tervezésnek köszönhető az
a fejlesztés is, melynek során az ÉDV Zrt. a
szigorodó hazai és uniós környezetvédelmi
előírások betartására a Környezet és Energia
Operatív Program keretében megkezdte a
tatai és tatabányai szennyvíztisztító telepének korszerűsítését. A társaság célja
ezzel az Által-ér és a tatai Öreg-tó vízminőségének védelme érdekében a növényi, és más szerves tápanyagok élővízbe
kerülésének csökkentése. A fejlesztés várható
befejezése 2013 közepe.
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Családias légkörű, nagy múltú kar
Százhetven éves idén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi Vitéz János
Kara. A nagy múltú, családias légkörű intézményben sokrétű, gyakorlatorientált
képzés folyik.
Alapításának 170. évfordulóját ünnepli 2012ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara, jogelődje, a Kopácsy József
által alapított „mesterképző” 1842. november
3-án nyitotta meg kapuit. Az alapítók által
vállalt feladat teljesítése az esztergomi tanítóképzés történetében többször is komoly nehézségek közepette valósulhatott csak meg.
Például közvetlenül az alapítást követően, az
1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után több évi kényszerszünet következett, és csak Scitovszky János prímás tevékenységének köszönhetően indult meg újra a
képzés 1856-ban.
Az oktatás a városban évtizedekig változó
helyszíneken folyt, míg végül Serédi Jusztinián hercegprímás 1929. november 8-án felszentelte a karnak ma is otthont adó épületet,
idézte fel dr. Fodor György dékán. Tájékoztatása szerint az 1948-as államosítást követően
az esztergomi tanítóképzés az akkori országos
tendenciáknak megfelelően alakult, melyben a
jelentősebb mérföldkövek közül a felsőfokú
képzés 1959-es bevezetése, valamint a képző
szervezeti rendszerének 1976-ban megtörtént
főiskolává alakulása emelhető ki. Vitéz János
esztergomi érsek nevét a tanítóképző 1989ben – még a rendszerváltás előtt – vette fel,
majd 1993. július 1-től visszakerült az Esztergomi Főegyházmegye fenntartásába.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a
Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola között 2007-ben kezdődött meg az az
integrációs folyamat, melynek eredményeként dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek támogatásával 2008. január elsejével az esztergomi intézmény beolvadt az egyetembe, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karaként, hagyományait és eredményeit megőrizve, működik
tovább, tájékoztatott dr. Fodor György. – A
karok közötti oktatói együttműködés a törvény adta lehetőségek figyelembevételével
segít a szellemi kapacitás jobb kihasználásában. A bolognai többciklusú képzési rendszer
kialakítása során végzett tantervfejlesztési
munka célja az volt, hogy lehetőleg valamennyi szinten kínáljunk a kar profiljába illő kép-

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi Vitéz János Karának főépülete
zéseket – tette hozzá a dékán. Így a Vitéz János Kar 2012-ben az öt alapképzési szak –
andragógia, kommunikáció és médiatudomány, óvodapedagógus, szociálpedagógia,
tanító – mellett idegenforgalmi szakmenedzser FSZ-képzésben, andragógia mesterképzében és szakirányú továbbképzésekben
is kínál felvételi lehetőséget a továbbtanulni
szándékozóknak.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz
János Karán lévő valamennyi szak képzési
programjában jelentős szerepet kap a gyakorlati képzés, amelyet a karral szerződéses kapcsolatban álló külső gyakorlóhelyek segítenek.
Csaknem kilencvenezer dokumentumot tartalmazó könyvtárral, zárt tévélánccal, stúdióval,
integrált informatikai rendszerrel, két tornacsarnokkal, és mintegy 300 hallgató elhelyezésére
alkalmas kollégiummal rendelkezik a campus.
A karon elsősorban oktatást megalapozó
kutatások folynak, melyek eredményeiről a
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett konferenciákon számolhatnak be az intézmény oktatói, de más szakmai konferenciák
szervezésével is részt vesz az intézmény a tudományos közéletben. A Vitéz János Kar nemzetközi kapcsolatainak újjászervezése az
1990-es években kezdődött meg, akkor elsősorban a tanító szak képzésének támogatása
volt a cél. A nemzetközi kapcsolatok jövőbeli
alakítása során a meglévő kapcsolatok megőrzését, valamint új kapcsolatok kialakítását tűz-

ték célul, különösen az andragógia, óvodapedagógia, valamint kommunikáció és médiatudomány szakok területén a kölcsönösség erősítésével. A kar oktatói, munkatársai eredményesen kapcsolódtak be mindazokba a pályázatokba – például HEFOP, TÁMOP – és regionális
operatív programokba, amelyek révén egyrészt
az infrastruktúra fejlesztésére, másrészt a képzési programok kialakítására, továbbfejlesztésére lehetett projekteket szervezni.
Az egyetemi EHÖK és a kari HÖK
együttműködése jó lehetőségeket kínál a hallgatók önbizalmát erősítő, széles spektrumú
kapcsolatok kialakításához. A Hallgatói Önkormányzat folyamatosan vesz részt a kar
életében. – Kis karként elmondhatjuk magunkról, hogy családias légkörben egymásra
figyelve, egymást ismerve folyik az oktatás –
összegezte dr. Fodor György dékán.

Dr. Fodor György dékán 1958ban született. Végzettsége: Római Katolikus Hittudományi
Akadémia, 1984; ELTE BTK
sémi-filológia és arab szak
1984; Pápai Biblikus Intézet,
Róma, 1991. Egyetemi tanár,
a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem rektora volt 2003–2011 között. 2011. július 1-jétől a Vitéz János Kar dékánja.
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A múlt és a jövő egyszerre van jelen Tatán
Tata egyszerre őrzi hagyományait, és tekint
a jövőbe. Miközben büszke azokra a híres
tataiakra, akik a magyar történelemnek is
meghatározó szereplői voltak, a jövőbe mutató hosszú távú fejlesztési programot indított. A turizmus mellett az ipari park fejlesztése is prioritás, miközben nagy gondot
fordítanak a jövő nemzedékének oktatására-nevelésére. Minderről Michl József polgármesterrel beszélgettünk.
– Tata igen gazdag látnivalókban, s büszke múltjára is. Milyen hagyományokat őriz a város?
– Tata a maga 24 ezer lakosával KomáromEsztergom megye harmadik legnagyobb városa. Ősi város, amelynek lakói legszívesebben Mátyás királyt említik annak ellenére,
hogy Zsigmond király volt az, aki várat épített itt. Mátyás azonban uralkodása minden
esztendejében ellátogatott Tatára, mert a környék csodálatos vadászterületein, a táj csendjében tudott igazán feltöltődni. A város igazi
jellegét azonban az Esterházy-család adta
meg – az általa hagyott építészeti örökségért
ma is hálásak vagyunk. Ők hozták ugyanis
városunkba Mikoviny Sámuelt, aki a vizeket
rendezte, Fellner Jakabot, aki a város építészetét alakította. Ebben az időszakban épültek a tatai templomok, de a vár rekonstrukciója, az Esterházy-kastély, az Angolpark
mind-mind az Esterházyaknak köszönhetőek.
– Az épített környezet mellett nem hagyható
figyelmen kívül a város természeti kincse sem…
– Tata a vizek városa – egykor 200 ezer
köbméternyi 20-23 fokos forrásvíz tört fel naponta. Több mint ötven forrás volt a városban,
amelyből mára 42-ben van víz, s naponta 30 ezer

Az Esterházy-kastély parkja
köbméternyi vizet termelnek ezek a források.
A legnagyobb és legnevesebb a Fényes forrás,
amely korábban igazi turistacsalogató látványosság volt, s talán hamarosan ismét azzá válik, amennyiben megtaláljuk a megfelelő befektetőt. Ezeknek a vizeknek a legnagyobb értéke a páratlan tisztasága. Az egyik tavunkban
20 méter távolságra lehetett ellátni, s az egész
országból jártak ide búvárkodni.
– Mennyire tudják kihasználni a turizmusban rejlő lehetőségeket?
–Tatán négy négycsillagos szálloda,
valamint számos kiváló minőségű panzió és
szálláshely működik, amelyeket a tavasztól
őszig tartó számos programunknak is köszönhetően benépesítenek a vendégek. Itt

A várat Luxemburgi Zsigmond építette 1400 táján. Most már kiemelt műemlék
ugyanis kora tavasztól késő őszig több tízezer, vagy akár százezer embert is vonzó
programok vannak. Szívfájdalmunk azonban, hogy az Esterházy-kastély, amely nem a
város, hanem az állam tulajdona, igen rossz
állapotban van, sajnos még mindig vár a felújításra. Büszkeségünk azonban a szabadtéri
színpadunk, amely jelenleg felújítás alatt áll
az Angolparkkal együtt. Az európai angolparkoknak készítünk egy bemutatóhelyet,
amelyből az is kitűnik, hogy a tatai milyen
csodálatos angolpark. Malommúzeumot hozunk létre, és emléket szeretnénk állítani a
herendi porcelángyár alapítójának, a tatai
származású Farkasházy Fischer Mórnak. Éppen ezért a terveink szerint a Herendi Porcelángyár Porcelánmanufaktúra történetét, tevékenységét bemutató állandó kiállítás nyílik majd. A turisztikai szervezetünk összefogja a helyi idegenforgalmi vállalkozásokat. Jelenleg kerékpárutakat építünk, és egy
ökoturisztikai központot a tó partján. Az Által-ér és az Öreg-tó rehabilitációja uniós program keretében zajlik, vele párhuzamosan Tatabányától Tatáig érő kerékpárút épül. Kistérségünk pedig elnyert egy, most még csak tervezési projektet, amelynek segítségével
szeretnénk csatlakozni a Duna mellett haladó
kerékpárútra. Tata kerékpáros barát és gyerekbarát város. 2010-ben, amikor Magyarországon első alkalommal ítélték oda a Biodiverzitás
Fővárosa címet, Tata elnyerte azt, egy évvel
később pedig a második helyen végzett.
– A gazdaság más területein milyen fejlesztések, tervek vannak?
– Tata fejlesztése a Magyary-terv mentén
zajlik. Magyary Zoltán, a város szülötte, a két
világháború közötti időszak legjelentősebb
közigazgatási alakja volt. Az ő neve fémjelzi
jelenleg a kormány közigazgatási programját
is, mi pedig róla neveztük el a város hosszú távú fejlesztési programját. A terv egyes fejezetei
is egy-egy fontos tatai személyiség nevét vise-

lik. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy ne csak a
turizmust fejlesszük, hanem a gazdaság más területeit is. Az ipari parkunkban például az öszszes fontos infrastruktúra megtalálható. Az
M1-es autópálya tatai lehajtójáról közvetlenül
is elérhető közúton, így nincs szükség a települést átszelni. Több mint 20 vállalkozás működik jelenleg is – az itteni cégek több száz embernek, családnak adnak munkát. Még vannak
szabad területek új befektetők számára.
– Hogyan gondoskodnak a fiatalabb korosztályról?
– Nagyon fontosnak tartjuk a fiatalok oktatását, képzését, a tehetséggondozást. Ez utóbbiról a város három művészeti iskolája gondoskodik, ahol mintegy 1500 fiatal tanul. Körülbelül ugyanennyien sportolnak szervezett
formában. Tatának NB I-es kézilabdacsapata
van, és híres az olimpikonokat is felkészítő
edzőtábor. Két évvel ezelőtt bevezettünk egy
különleges tantárgyat az iskoláinkban az ötödik osztályos korosztálytól. Minden gyermek
tanulja a Tata nevű tárgyat. Hiszünk ugyanis
abban, hogy a hazaszeretetre nevelés otthon
kezdődik, s az iskola ezt kiegészítheti. Úgy
gondoljuk, hogy csak azt lehet szeretni, amit
ismerünk. Ezért tartjuk fontosnak, hogy
a gyermekeink megismerjék és megszeressék
a településünket, ahol élünk.

Michl József 1960-ban született, nős, öt gyermek édesapja. Teológusi, illetve szociális
szervezői diplomát szerzett.
1994-től az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán főiskolai
főtitkár és tanulmányi osztályvezető volt. 2010 óta a
Komárom-Esztergom megyei 2. sz. választókerület országgyűlési képviselője. 2006 októbere
óta Tata város polgármestere.

14

Komárom-Esztergom megye

A Várgesztesi Villaparkban rendelkezésre áll minden a tökéletes pihenéshez és kikapcsolódáshoz

Min den igényt ki elé gí tő üdü lő fa lu
Távol a nagyváros zajától, a Vértes szívében kínál egyedi pihenésformát a Várgesztesi Villapark. A parkban 125 különálló
villa, kitűnő konyhájú étterem, élményfürdő, kültéri medence, wellness-szolgáltatások, sportpályák, játszóterek biztosítják a
felhőtlen kikapcsolódást. A villaparkról további részleteket Zahorán Tamás igazgató
árult el.
– Honnan származik ennek a szokatlan üdülőparknak az ötlete?
– Ez egy holland mintára megépült üdülőfalu,
ahol a lényeg a térben, az önállóságban, a szabadságban rejlik. A zsúfolt, hangos nagyvárosból elmenekülni vágyóknak ideális. Itt, a Vértes lábánál, az erdő szélén, tavak közelében
saját önálló kertes házat bérelhetnek. 125 ház
épült, mindegyik nyolc férőhelyes, így összesen ezer ágy van. Népes rendezvényeket is ki
tudunk szolgálni konferenciaközpontunkkal.
A parkon belül helyet kapott egy kültéri medence, és óriáscsúszdáink, sportpályáink vannak. Egy-egy ház 600 négyzetméteres telken
áll, van 14 olyan épület, ahol ezer négyzetméteres a telek, a ház saját beltéri medencével,
szaunával, pezsgőfürdővel van felszerelve.
Az első házak 1996-ban épültek, 1998-ra
elkészült a százhuszonötödik. A főépület

alapkövét 2000-ben rakták le, 2003-ra készült el. Itt van a két nagy konferenciaterem,
szekcióterem, étterem, amely három szinten
330 fő befogadására alkalmas, valamint egy
150 fős terasz. Az élményfürdőnk vízágyúval, buzgárokkal, sodrófolyosóval van felszerelve. A szaunarészlegen finn- és infraszauna, masszázsszoba várja a vendégeket.
– Magyar vagy külföldi vendégeket fogadnak elsősorban?
– 70-75 százalékban magyar, a külföldiek
főként főszezonban jönnek, akkor fele-fele
az arány, de jól megférnek. Jellemezően hollandok és belgák választanak minket, náluk
népszerű ez az üdülési forma. A villapark
csillagtúrák központjaként funkcionál, innen
könnyen megközelíthető Budapest és a Balaton. Két-három naponta kirándulni mennek
az itt nyaralók. Külföldi vendégeink általában két-három hetet töltenek itt, a magyarok
a nyári szünetben egy hetet, más időszakban
jellemző a hosszú hétvége. A magyar vendégeknél elvárás, hogy legyen félpanziós, sőt
egyre népszerűbb az all inclusive ellátás. A
külföldi vendégek inkább az önellátást választják, amire van lehetőség, hiszen minden
házban teljesen felszerelt konyha van.
– A szálloda gyerek- és bababarát. Mit értünk ezalatt?

– A bababarát szolgáltatások mind a szálláshelyen, mind az étteremben elérhetők. A
kétszintes házak lépcsőjénél rács védi a gyerekeket, az összes házhoz van babaágy, fürdető, WC-szűkítő, etetőszék, járóka. Ezeket
mind otthon lehet hagyni, nem kell utánfutóval jönni. A főépületben, ahol az étterem is
van, helyet kapott egy játszóház, ami beltéri
játszótérnek felel meg. Ez már a nagyobb
gyerekekre gondolva készült többszintes
csúsz dá val, labda fürdővel, tram bulinnal.
Egy nagy, szőnyegezett játszóhely van, ahol
óvónők foglalkoznak a gyerekekkel, akiket
itt lehet hagyni megőrzésre, amíg a szülőknek más programjuk van.
– Elsősorban kik választják üdülésük helyszínéül a villaparkot?
– A hosszú hétvégéknek már kialakult
törzsközönsége van. Kisebb családi rendezvények, évfordulók megtartására alkalmasak
a villák, de nagy rendezvényeknek is otthont
tudunk adni még beltéri program esetén is,
hiszen több mint ötszáz fő a két konferenciatermünk kapacitása. Gyakoriak a céges csapatépítő programok. A kirándulóknak is kedvelt helyszín, érdemes elmenni a várgesztesi
várba, gyönyörű kilátás nyílik a hegyekre,
van négy-öt alternatív túraútvonal a közelünkben.

Töltse a tavaszi hosszú hétvégéket
a Várgesztesi Villaparkban!

3=4 éj akció Húsvétkor, a május elsejei
hétvégén és Pünkösdkor!
Részletek és csomagajánlatok a honlapunkon!
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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Ma is jelentős iparváros Oroszlány

Oroszlány több mint 300 éves település, és
hat évtizede iparváros, amely folyamatos fejlődésen, átalakuláson megy át. Lakosainak
száma alig 20 ezer, vonzáskörzetével együtt
azonban már egy 35 ezer fős kistérségi központ. A köztudatban ma is egy klasszikus erőmű-bányaváros Oroszlány, amely virágkorát
a 60-as, 70-es években élte. Mára azonban jelentősen megváltozott a kép. Megmaradt ipari városnak – az ipari parkjába betelepült cégek mintegy 3000 főt foglalkoztatnak –, miközben lépéseket tesz annak érdekében is,
hogy turisztikai látnivalókat kínáljon az idelátogatóknak. Oroszlány polgármesterével,
Takács Károllyal beszélgettünk.
– Milyen arcot mutat Oroszlány napjainkban
az itt lakók számára?
– A város folyamatos fejlődésen, átalakuláson
megy keresztül. Költségvetésünk stabil, a 4,2
milliárd forintos főösszeg mellett hitelállományunk 8 százalék alatti. Ezt ma sok város
megirigyelheti. Alap- és középfokú oktatási
intézményt tartunk fenn, járóbeteg-szakellátást végző szakorvosi rendelőintézetet működtetünk, s amennyiben a jogi lehetőségek
megengedik, a város továbbra sem kíván
megválni ezektől az intézményektől. Két középiskolánk összevonásával ma már gimnáziumként és szakképző iskolaként működik
ezerfős középfokú oktatási intézményünk,
amely igyekszik kielégíteni az ipari parki
munkaerőigényeket, és amely a jövő tanévtől
– az országban elsőként – felveszi Hamvas
Béla nevét, aki élt és dolgozott Oroszlányon.

A vértesszentkereszti romok
Fejlesztésekbe fogtunk, amelyeket alapvetően
pályázati és saját forrásokból valósítjuk meg.
– Milyen fejlesztésekbe kezdtek?
– Rendkívül fontosnak tartjuk az iparűzési
adót fizető vállalkozásokkal való szoros

együttműködést – ennek jele az ipari terület felé vezető, illetve a belső úthálózat mintegy 300
millió forintos fejlesztése. Elindítottuk az M1es autópályát az oroszlányi ipari parkkal összekötő út megépítésének előkészítését, amely
megoldja városunk és Környe rendkívül magas
belterületi kamionforgalmának csökkentését is.
Az új út nyomvonala Tatabánya felől, északnyugatról félkörben megkerüli Környét, csomóponttal kapcsolódik a tatai és a bokodi úthoz. Mivel az út a hivatalos kormányprogram
része lett, most már az a fő törekvésünk, hogy
minél előbb megépüljön. Ennek érdekében
Oroszlány magára vállalta a kezdeti előkészítési munkákat, együttműködve a környék érintett
önkormányzataival. Az oroszlányi ipari park
Magyarország első ipari parkjai közé tartozik.
Jelenleg 3000 főt foglalkoztatnak már a park
globális szintű cégei, meghaladava 150 milliárd forint árbevételt. Története visszanyúlik a
90-es évek elejére. A kezdeti lassú bővülés után
1998-tól ugrásszerűen fejlődött fel néhány nagyobb és több kis cég betelepülésével. Szívesen látjuk a további beruházókat is. Éppen a
közelmúltban tárgyaltunk egy térségi logisztikai központ létrehozásának lehetőségéről.
– És mi a helyzet az erőművel?
– Ugyanilyen stratégiai kérdés a Vértesi
Erőmű jövőbeli sorsa is. A város hosszú távú
megoldásban érdekelt, amely a lakosság és az
ipari park számára előnyös áron, gazdaságilag racionálisan, és a környezetvédelmi
szempontok figyelembe vételével oldja meg
a város és az ipari park fűtési és melegvízigényét. Fontos, hogy a jelenlegi szénalapú
erőműi működést a lehető leghoszszabb ideig
fenntartsuk. A szóba jöhető, más fűtőerőmű
tüzelőanyag-lehetőségek a szelektív hulladékok és biogázt előállító innovációk. Természetesen az is döntő fontosságú, hogy illeszkedjünk a kormányzati energiastratégiához,
és egyetlen reális stratégiai partnerünkhöz, a
Vértesi Erőmű tulajdonosához, a Magyar Villamos Művekhez. Az erőmű 1200 embernek
ad munkát. Az erőművel a városnak 2020-ig
szóló távhőellátási szerződése van. A VÉRt a
tavaly tavaszi csődegyezség óta ismét üzemel, a Márkushegyi Bányaüzem, Magyarország utolsó mélyművelésű szénbányája látja
el tüzelőanyaggal.
– A klasszikus ipari fejlesztések mellett egyre több település tekinti a jövő iparának a turizmust. Oroszlánynak vannak ilyen törekvései?

– Oroszlány 310 éves település. A város
igen szép természeti környezetben fekszik,
és kulturális értékekben is igen gazdag. Mindenképpen meg kell említeni a vértesszentkereszti romokat, amelyek története az
1200-as évekig nyúlik vissza, illetve a
kamalduli szerzetesrend majki műemlékegyüttesét a cellaházakkal, kastéllyal, templommal, amely azt jelzi, hogy ez a település
a magyar történelem egyik fontos állomása
is volt. Turistalátványosság, iskolai osztálykirándulások helyszíne – a cellaházakban
meg is lehet szállni. Itt, részben a város beruházásában, szintén jelentős fejlesztések
zajlanak. Nekünk egy ipartörténeti létesítményünk van a műemlékegyüttes szomszédságában, a volt XX-as aknaüzem. Ez a bánya
úgy fejezte be tevékenységét, hogy az alapvető bányaipari eszközök, műszerek megmaradtak. Így gyakorlatilag a működés utolsó napjait bemutató bányaipari múzeum tárul a látogatók elé. A látványosságokat évente akár 30 ezer ember is meglátogatja.
Oroszlány egyes részein megőrizte egykori
falusi arcát, amelyet – a török hódoltság után
– szlovák betelepítettek laktak be. Érdekes
látnivaló az az életképeket ábrázoló fali képsorozat, sgraffito, amely a város fő útvonalán összesen kilenc házfalon látható. Kettőt
az elmúlt évtizedekben levakoltak, és az időjárás is megrongálta őket. Az összeset helyre kívánjuk állítani, egyúttal megoldani a
házfalak szigetelését is. Élénk a testvérvárosi kapcsolatrendszerünk is, amelyet főként
európai uniós forrásokból tudunk fenntartani és ápolni. A legrégebbi Sala (Vágsellye,
Felvidék), emellett a lengyel Konskie, a német Plochingen és a finn Kuhmo.

Takács Károly 1956-ban született Debrecenben. Végzettsége:
BME Gépészmérnőki Kar, hőerőgépész ágazat, PSZF mérnök-üzemgazdász szak. Dolgozott az Oroszlányi Hőerőműben 1985–91, a Vértesi Erőműben 1992–2002. A VÉRT
vezérigazgatója volt 1998 és 2002 között. 2002-től
a magánszektorban energetikai beruházási igazgató 1992–94 között Oroszlány alpolgármestere.
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Sanyo Hungary Kft., a környezet őre
Tavaly, azaz 2011 áprilisától a Panasonic
100 százalékos tulajdonosa lett a SANYOnak. Az összeolvadás a piaci versenyképesség növelését szolgálja. A vállalatcsoport
üzleti filozófiájának középpontjában a környezetvédelem és környezettudatosság áll.
Változások várhatóak ebben az évben a
Sanyo Hungary Kft.-nél, hiszen a tulajdonos
Sanyo Electric Co. részvényeit felvásárolta a
Panasonic. Januártól már a Panasonic név
szerepel az arculati elemeken, áprilistól a termékeken is, az év végéig a cég neve is megváltozik. A cégfilozófia viszont változatlan,
ami mögött az áll, hogy mind a Sanyo, mind
a Panasonic globális gondolkodásmódot képvisel, és olyan termékeket állít elő, amelyek
az emberek életének nélkülözhetetlen elemei,
megkönnyítik a mindennapokat.
A Sanyo Hungary Kft. 1999-ben jött létre,
2005-től kezdődött meg a napelempanelek
összeszerelése. A SANYO Hungary Kft.-nél
előállított fotovoltaikus modulok a legkorszerűbb – HIT® – technológiával készülnek, ezek
a napelemek képesek a leghatékonyabban
hasznosítani a napenergiát. A piac változásaira reagálva a Solar üzletág termelési volumenét folyamatosan növeli, így terveik szerint a termékek összteljesítménye 2015-ig eléri a 4GW-ot. Jelenleg a SANYO Hungary
Kft. rendelkezik a legnagyobb gyártókapacitással a vállalatcsoporton belül – tájékoztatott
Horváth Csaba főosztályvezető.
Elsősorban az európai piacra gyártanak,
ám mivel versenyképesek az előállítási áraik,
előfordul, hogy lekötetlen kapacitásukat Japán próbálja lekötni, mivel az európai piac
napjainkban stagnál, vagy leszűkül a támoga-

tások csökkenése miatt. Eddig Nyugat-Európában jelentős támogatást nyújtottak a beruházáshoz és a működtetéshez, de a kötelező
átvételi árak most konszolidálódnak, ami a
keresletet csökkenti, vázolta a szakember.
A Sanyo Hungary a piac 2-3 százalékát
képviselő prémium termékek gyártásában
meghatározó. A cég 1200 alkalmazottjával
az egyik legnagyobb foglalkoztató Dorogon.
A vállalatcsoport üzleti filozófiájának középpontjában a környezetvédelem és környezettudatosság áll. A dorogi gyár is ezt a cégpolitikát követi, ennek megfelelően termékeik a
lehető legnagyobb mértékben természetbarát
alapanyagokból készülnek, a „zöld
szemléletet” a technológiára is kiterjesztve. Kifejezetten nagy hangsúlyt
fektetnek a következő generáció
környezettudatos nevelésére. Ennek megvalósítása érdekében számos programot szerveznek cégen
belül és kívül egyaránt. Aktív tevékenységeikkel mindig megemlékeznek a környezetvédelem jeles napjairól is. Mára már hagyománya van a környezettudatos játszónapnak,
iskolásoknak szóló versenynek, valamint annak, hogy az óvodákkal közösen virágokat és
fákat ültetnek.
Horváth Csaba azt mondja, a gazdasági
válság cégüket sem kerülte el, de a létszámot
nem érintette. – A mi foglalkoztatásunkban
nagyon fontos a tapasztalt munkaerő, nem
lehet egyik napról a másikra megfelelő kollégákra szert tenni – húzta alá. Mint mondta,
a válság alatt sem történt létszámleépítés, inkább – ha szükséges volt – leálltak, s így
tesznek később is, ha erre szükség lesz, de
szeretnék megtartani még a betanított mun-

kásaikat is. Abban, hogy a recesszió alatt is
folyamatosan nőtt a létszám, egy jelentős beruházás játszott szerepet. Az úgynevezett
Solar III-as ütemre, amely 2010-ben indult
el, Európai Uniós támogatást is kaptak. A
napelem-összeszerelő gyár új egységének
bekapcsolódásával bővült a gyártási kapacitás. A 4,5 milliárd forintos beruházás eredményeként 315 megawattra emelkedett az
éves kapacitás. A fejlesztés 200 új munkahelyet teremtett.
Az nagyon fontos, hogy immár egy jelentősebb, tőkeerősebb vállalat, a Panasonic áll mögöttük – mondta a főosztályvezető. Annak értékesítési hálózatával valószínűleg
a Sanyo Hungary Kft. is jóval nagyobb területeket célozhat meg termékeivel. Horváth Csaba hozzátette,
tudja, hogy elcsépeltnek tűnik, de náluk a minőség a legfontosabb. – Mi 25
évre adunk garanciát, ezért nem lehet
megtenni, hogy valami ne a legnagyobb
körültekintéssel működjön.
Emellett szeretnénk bizonyos dolgokat
lokalizálni, európai, magyarországi partnereket találni a beszállítók terén. Egy új beszállító kiválasztása akár egy évet is igénybe vehet. Hosszú, türelmes, pénzigényes
folyamat, amíg kialakítják a megfelelő
technológiát, vagy megtaláljuk a megfelelő
alapanyagokat. A nem alapanyag-beszállítók és szolgáltatók körében előnyben részesítjük a hazai, környékbeli cégeket, vázolta
terveiket a szakember. Hogy jó úton haladnak, azt az is alátámasztja, hogy egy felmérés szerint az elektronika területén a harmadik legjobb reputációjú hazai cég a Sanyo
Hungary Kft.
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Ősztől az oktatásba is beépülnek a lovashagyományok Kisbéren
Kedvező elhelyezkedésének, no és lovashagyományainak köszönhetően igazi kulturális,
oktatási, egészségügyi, kereskedelmi és gazdasági kistérségi központ Kisbér. A Bakony
kapujában lévő 5700 fős kisvárost dr.
Udvardi Erzsébet polgármester 14. éve vezeti, s mint szavaiból kiderül: jó időként visszanézni, és áttekinteni, mennyi minden változott, illetve újult meg a településen ez idő
alatt. A kisvárosban minden olyan intézmény
megtalálható, amely egy nagyvárosban is természetes. Gondoltak a gyermekek színvonalas oktatására-nevelésére, a térségben élők
kulturális életére, a betegekre, vagy éppen a
szociálisan rászorulókra is, legyen szó idősekről. Az aktív lakosság pedig a többi között a
város ipari parkjában talált munkát.
– Csodálatos művelődési házunk 400 fős színházteremmel, mozgókönyvtári és könyvtári
szolgáltatással várja a város és a környék lakóit, a Táncsics Mihályról elnevezett gimnáziumban szeptembertől a Kisbér történelmi múltjához jól illeszkedő lovasoktatást vezetnek be,
míg a szakképző iskolában alapvetően fa- és
fémmegmunkálással foglalkoznak, de a lányok
számára a varróképzés is adott – sorolja a lehetőségeket dr. Udvardi Erzsébet polgármester. A
városban nemrég épült fel a regionális feladatot
ellátó új rehabilitációs kórház is, amely három
megye baleset, vagy agyi katasztrófa utáni súlyos betegek rehabilitációját látja el 77 ágyon. A
jelenleg az egészségügyben zajló struktúraátalakítás során – a kapott ígéretek szerint – az in-

A Magyar Királyi Lovarda
tézmény bővül majd, hiszen itt kezelik a nagyon súlyos idegrendszeri károsodott betegeket
is. Az intézmény a környéken élő 23 ezer ember
egészségügyi ellátását szolgálja. A szociális intézményben pedig 150 gondozottat látnak el –
tudjuk meg a polgármestertől.
A tárgyi feltételek, az intézményrendszer
megteremtése után Kisbér mostanság a hagyományaira koncentrál – lovas- és helytörténeti
múzeumot hoztak létre, ahol emlékhelyet alakítottak ki az egykori thaiföldi király, Csulalongkorn (V. Ráma) számára, aki egykor Kisbéren
vásárolt lovakat, és vitt Thaiföldre. A hazánkban
élő thaiföldiek időről időre idelátogatnak, s minden év október 23-án, a király születésnapján koszorúzni, imádkozni jönnek ide. S amire igazán

büszke Kisbér, az a Mini-Magyarország, amely
egy kistérségi turisztikai pályázatnak köszönhetően tavaly óta 47, Magyarországon található híres épület kicsinyített mását mutatja be a városba
látogatóknak. A város lakóinak megélhetése és a
fejlődés szempontjából nem elhanyagolható,
hogy Kisbér ipari parkkal is büszkélkedhet, ahol
elsősorban japán vállalkozások telepedtek le. A
két üzemben összesen mintegy 350 embert foglalkoztatnak, a munkakörülmények emberségesek, a bérekkel a munkavállalók elégedettek –
hangsúlyozza a polgármester, aki gyorsan hozzáteszi azt is, hogy bár az elmúlt időszakban érezhető némi mozgás, fejlesztési szándék, van még
szabad terület, s szívesen látják a munkahelyteremtő beruházásokat Kisbéren.

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 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.
A szálloda 50 fõ befogadására alkalmas étteremmel és
60 fõs különteremmel rendelkezik. Nyáron grill-esteket,
kerti partikat, télen bor- illetve pálinkakóstolós programokat ajánlunk a szállodában pihenõk részére.
Konferenciák, esküvõk, csapatépítõ tréningek és egyéb
programok szervezését és lebonyolítását is vállaljuk.

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

-71.
:
h Lajos utca 69
vebb információ
Kisbér, Kossut
70
Szobafoglalás/bõ
28
H**
28
l*
93
ess Hote
30 278
352 916 • +36
Kincsem Welln
2 207 • +36 34
35
34
6
+3
x:
Tel./Fa
•
ncsemhotel.hu
E-mail: info@ki
tel.hu
ho
em
cs
Web: www.kin

18

Komárom-Esztergom megye

Ács a megújuló energiára épít
Rendkívül nagy potenciál rejlik gazdasági
és turisztikai téren is Komárom-Esztergom megye második legnagyobb területű
településében – vallja Lakatos Béla polgármester. Óriási termőterülete, kiterjedt
Duna-partja van, és a megújulóenergiahasznosítás terén is élen jár.
A történelem útvesztői gyakran keresztezték
egymást a Budapest–Bécs között félúton
fekvő településnél, amely feltehetően arról
kapta a nevét, hogy a királyi ácsmestereket
III. Béla idejében ide telepítették. Első írásos
említése 1138-ból való, és bár többször csökkent a lélekszáma, Ács azóta folyamatosan
létező település.
A XX. század a cukorgyártásról szólt, a
gyár meghatározta az emberek életét, mun-

kahelyeket, biztos anyagi hátteret adott. A
másik fontos megélhetést nyújtó ágazat a
mezőgazdaság. Hatalmas, jó adottságú földterület tartozik a városhoz. Miként Lakatos
Béla polgármester mondja, Ács a megye
második legnagyobb területű települése,
Duna-partja is igen kiterjedt. – Fekvését tekintve is nagyon jó pozícióban van a város,
de a cukorgyár megszűnése nagy csapás
volt, talán most kezdjük kiheverni. A munkanélküliség nem növekedett jelentősen, de
ettől függetlenül a gazdasági helyzet megrendült, az ipari parkra sem jártak eddig jó
idők, pedig kiválóan alkalmas logisztikai területként. A városvezető szerint az erős politikai lobbit érvényesítő Komárom és Bábolna mögött háttérbe szorult Ács, ami ellen
máig küzdenek, és az is hátrány, hogy a vá-

ros régióhatáron fekszik. Példaként említi,
hogy bár 7200 lakosú település, mégsem
lesz kormányablaka.
A régi gyári kikötőt egy cég szeretné megnyitni, mellé logisztikai parkot, növényi olajgyárat létesíteni. A jelenleg 27 tagból álló
szélerőműpark – amely az ország legnagyobbja, és jelentős iparűzésiadó-bevételt
biztosít – tovább bővülhet. Száz szélkerék vár
engedélyezésre, vázolja a terveket a polgármester. Az újrahasznosítható energia felhasználásának másik fontos momentuma, hogy a
nemrégiben alapított Ács Városfejlesztési és
Közszolgáltatási Kft. keretében perlit előállítását tervezik saját intézményeik fűtésének
biztosítására.
Iskolájuk, amelyben elsők között vezették
be az integrációt, a kéttanáros modellt, és
teremtették meg a szakképzésre a második
esélyt, országos hírűvé vált. Áprilisban egy
nemzetközi csoport ismerkedik majd az ott
folyó szakmai munkával, de évente több
ilyen látogatás is van.
Jelentős turisztikai látványosság és szálláshely viszont nincs, de óriási potenciál
rejlik a városban, véli a városvezető. Építeni lehet a kulturális értékekre, beleértve
akár az aranymosást, amelynek kétszáz
éves a hagyománya. Az egész Duna-parti
szakasz Natura 2000-es terület, jelentős
a lovasélet, és itt fut a Bécs–Budapest kerékpárút.

Lakatos Béla Szegeden a
JATE-n végzett történelemföldrajz szakos középiskolai
tanárként. Dolgozott a Hátrányos Helyzetűek Társadalmi
Kutatóintézete igazgatójaként,
szakmai vezetőként a Pedagógiai Forrásközpontban, 2004-től az ácsi Gárdonyi
Géza Általános Iskola és Szakiskola Igazgatójaként, és 2010-től pedig Ács Város polgármestere.
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A hazai gazdaságot támogatja az, aki magyar terméket vesz
Hazánk egyik legnagyobb háztartási és közületi papírtermék-gyártó és -forgalmazó
cégcsoportja a Forest-Papír Kft., amely 18
évvel ezelőtt alakult meg. A kizárólag magyar tulajdonú cégcsoport kilenc saját tulajdonú cégből áll. A magyarországi eladás
mellett 14 országba exportálja termékeit.
Az alapító, többségi tulajdonos és ügyvezető hozta létre a ma már jól ismert Magyar
Termék tanúsító védjegyet, és 2010-ben elnyerte „Az év üzletembere” díjat is.
Bodrogai Ferenccel beszélgettünk.
– Mikor született meg a Magyar Termék
védjegy?
– Az alapgondolat nagyjából nyolc éve született meg, mert az uniós csatlakozás után láttuk, hogy nem jó irányt vettek a dolgok. A
magyar termelők a nemzetközi áruházláncok
miatt potenciálhátrányba kerültek. Mindenkinek látni kell, hogy saját boldogulása öszszefügg a gazdaság helyzetével, az eredeti értékteremtéssel. Hat éve tizenhárom tagvállalat
létrehozta a Magyar Termék Nonprofit Kft.-t,
felismerve azt, hogy a termelők és fogyasztók
között szükség van egy kommunikációs hídra, ami segít felelős döntést hozni.
– Mit jelent ez a védjegy?
– Egyértelmű eligazodást a fogyasztóknak.
Nagyon sokat áldoztunk kommunikációra,
„Vásárolj magyar termékeket”, „Nyaralj Magyarországon” mottóval filmeket készítettünk. A védjegyet jelenleg csaknem 45 társaság használja, naponta vannak jelentkezők,
negyedévente minősítések. A független tanúsítási eljárás biztosítja, hogy jó ár-értékarányt
képviselő, hiteles termékkör legyen mögötte.
Független mérés igazolja, hogy ez lett a legismertebb védjegy.
– Idén milyen újabb lépésekre számíthatunk?
– Egyrészt a védjegyhasználói kör bővítése a cél, másrészt a tavaly elkezdett dél-dunántúli mintaprojekt folytatása. 50-100 éve
nagyon erős volt a falvak önfenntartó-képessége, háztáji tartásban hatmillió sertés volt, s
maguk termelték meg a takarmányt. Ma legfeljebb hárommillió sertést tartanak, a családi
gazdaságok megszűntek, aminek sok oka
van, de vitathatatlanul tragikusak a következményei. A háztáji gazdálkodás ötmillió embernek nyújtott régen jövedelmet vagy jövedelem-kiegészítést.
– Mi a teendő?
– Az erőforrásokat fel kell kutatni, az elosztási rendet újraéleszteni Ha ezt a programot komolyan akarjuk venni, és ennek az ötmillió embernek jövedelem-kiegészítést biztosítani, meg kell tanítani őket az adminisztrációra, a minőségbiztosításra, a szövetkezésre. Van kellő mozgástér, hiszen az ország ma
az erőforrásainak 30 százalékát sem használja ki. Célunk egy kompakt, minden kérdésre
választ adó modell létrehozása.
– Miért éppen Pécs-Szigetvár térségére
esett a választás?
– Azért, mert az elérhető szint és a tényleges teljesítés között nagyon nagy a különbség, ezért egy jól összerakott programmal lát-

A Forest-Papír Kft. főbejárata
ható eredményre számíthatunk. A következő
térség várhatóan Nógrád megye lesz.
– Melyek a legfontosabb lépések?
– Tudjuk, hogy nehéz úgy társadalmi öszszefogást generálni, ha nem határozzuk meg
a célokat. Éves szinten 400 milliárd forintot
visznek külföldre üdülni, ha tudunk jó kommunikációt folytatni, és ebből legalább 100
milliárd itt marad, az nyomot hagy az ágazaton. A Magyar Turizmus Zrt.-vel összefogásban, annak támogatásával fel kell térképezni
a potenciális helyi termékelőállítókat – ez
megtörtént –, azt is fel kell mérni, hogy milyen minőséget és mennyiséget tudnak produkálni, igénynövekedést kell generálni. A
potenciális vásárlókört a megfelelő termékkel
rendelkező lehetséges beszállítókkal összehozzuk, képzési, minőségbiztosítási rendszert
és kommunikációs programot társítunk hozzá. A mostani projekt szlogenje: Dél-Dunántúlon íze van az életnek. Facebookos kampányt indítottunk: Menjél el Dél-Dunántúlra,
nézd meg az értékeit mottóval, illetve ötmillió füzetet teszünk a saját termékeinkbe, s juttatunk el az egész Kárpát-medencébe.
– Ön megkapta 2010-ben „Az év üzletembere” címet…
– Bár azt szoktam mondani, élj úgy, hogy
sose kapj kitüntetést, mert általában azoknak
adják, akik odasimulnak az aktuális politikai
történésekhez, ez esetben az ember már nem
a saját útját követi. A kitüntetés a kollégáim
számára visszajelzés, megerősítése annak,
hogy jók vagyunk.
– A Forest Papír Kft. mikor alakult, tervez-e fejlesztéseket?
– A 27 év alatt horizontálisan és vertikálisan is végigjártam a ranglétrát a Piszkei Papírgyárban, ami szerencsétlen privatizáció
miatt bezárt. Nyilván tele volt értékkel, például olyan szakmai kultúra halmozódott fel,
amit kár lett volna veszni hagyni. A Forest
Papír 18 éve jött létre. A gazdálkodásunk nagyon konzervatív, csak azokat az erőforrásokat használjuk, amit már megtermeltünk. Az
eszközvagyonunk 3 milliárd forint, a térség
legkorszerűbb gépparkjával rendelkezünk.
Százszázalékos magyar cég a miénk, kiváló-

Gyártás közben
ak termékeink, erős az exportképességünk, az
innovációnk, sok embert foglalkoztatunk. Mi
abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
a tulajdonosok bent ülnek a cégben, és együtt
dolgoznak a többiekkel, így nincs semmi
olyan presszió, hogy nekünk erőnkön felül
növekedni kéne. A mi felfogásunk nem az,
hogy legyél nagyobb, hanem minden nap legyél jobb. Én magam soha nem vágytam arra, hogy tulajdonos legyek, hogy mégis így
alakult, abból elsősorban a munkát és a felelősséget érzem.

Bodrogai Ferenc 1967-ben
kezdte papíripari pályafutását
a Lábatlani Papírgyárban. Főiskolai tanulmányait 1977 és
1981 között gyári ösztöndíjjal
végezte. Majd a Piszke Papírnál dolgozott többféle munkakörben. A Forest Papír Kft.-t
1994-ben alapította, a társaságnak azóta is ügyvezető igazgatója. 2010-ben elnyerte az
Ernst&Young Az év üzletembere díját.
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Lábatlan: ipar helyett idegenforgalom
A fejlődés új útját keresi Lábatlan. A páratlan szépségű Duna-part-szakasszal rendelkező város a vízi és kerékpáros turizmusban lát kitörési lehetőséget.
A Duna mellett fekvő 5200 lelkes kisváros, Lábatlan ipari településként vonult be a köztudatba. De az ipar – mint az ország más részein is –
többé-kevésbé leépült. Dinnyés István polgármester úgy gondolja, a város fekvéséből, elhelyezkedéséből adódnak újabb lehetőségeik,
amelyeket szeretnének kiaknázni, s ezzel együtt
megélhetési lehetőséget biztosítani azoknak,
akiket korábban az ipar foglalkoztatott. – Kiváló eszköz lenne a turisztika fejlesztése, amely a
Duna-melletti fekvésünk miatt nagyon indokolt
– jegyezte meg. Mint elmondta, pályázati támogatást nyertek egy, Lábatlant a Duna szlovák oldalán fekvő testvértelepülésével, Karvával összekötő révkikötő létesítésére. Az építés május-júniusban kezdődhet, az átadási határidő 2013.
március 31-e, de a polgármester úgy véli, előbb
is befejeződhet a munka. A révkikötőhöz szeretnének több idegenforgalmi produktumot kapcsolni. Az egyik a vízi turizmus. – Sok turista
befogadására alkalmas Duna-partunkra, amely
szerintünk a legszebb, sokat áldozunk – jegyzi
meg a polgármester. Az önkormányzatnak
együttműködési megállapodása van a Sirályok
Vízisport Egyesülettel, amely karbantartja, fejleszti a partot, és megteremtette a vízi sportot is.
A kajak-kenus gyerekek néhány év alatt berobbantak a hazai élvonalba. Ha a vízállás engedi,
minden évben megrendezik a Duna Napot,
amely rendkívül sok vendéget vonz.
A másik kitörési pont a kerékpáros turizmus.
A várost érinteni fogja az egyik európai bicikliút, az Eurovelo6. Ha ezt a révkikötővel össze
tudják kapcsolni, a kerékpáros turisták átkelhet-

Az Arany János Általános iskola és a lábatlani katolikus templom
nek Szlovákiába – mondja a polgármester. Másik – Ausztriában fekvő – testvérvárosuk,
Rechnitz, azaz Rohonc hatása is közrejátszik
abban, hogy egyre több a kiváló lábatlani borászat, a jó gyakorlatot ugyanis onnan tanulják el.
A nagyobbrészt örökzöld növényeket és
ritka fajokat bemutató Gerenday-arborétumot
és a város kulturális rendezvényeit is a leendő
látogatók figyelmébe ajánlja Dinnyés István.
Gyakran, szinte kéthetente van valamilyen
program. Ezek sorába tartozik a bluesfesztivál, amely már országos hírű, idén lesz a tizedik. A polgármester elárulta, hogy van még
egy dédelgetett álmuk: szeretnének felépíteni
egy olyan attrakciót kistérségi, gazdasági
szférát is érintő összefogással, amivel a nagy
dunai kirándulóhajókat megállásra késztetik.

Süttővel, Bajóttal és Nyergesújfaluval egy
önkéntes alapon szerveződött közösséget alkot a város, ezt a mikrotérséget közös gondolkodás jellemzi, mondta Dinnyés István.

Dinnyés István végzettsége
szerint gépészmérnök. Nős, egy
fia van. A polgármesterré választásáig a Vértes Volánnál
dolgozott. Műszaki igazgatóként szakított a közlekedéssel.
A város meghatározó alapítványának kuratóriumi elnöke
és 1994-től önkormányzati képviselője volt, 16
éven át vezette a pénzügyi gazdasági bizottságot.

Leányváron otthonra lelnek a fiatalok
Összetartó, hagyományait őrző közösség él
Leányváron, amelyet sok fiatal választ otthonául kedvező adottságai, s a letelepedési
lehetőség miatt.
Ezeréves múltja van Leányvárnak, bár első
említésekor, 1270-ben még Volmódnak nevezték. Jelenlegi elnevezését feltehetően a
határában valaha állt apácakolostornak és
várnak köszönheti. – Az 1700-as évek derekán viszonylag nagyszámú telepes érkezett
Németországból, és benépesítette a falut –
jegyzi meg Hanzelik Gábor polgármester. A
46-os kitelepítés megtizedelte a svábságot,
mostanság a lakosság tíz százaléka regisztrálja magát a választásokkor e nemzetiséghez
tartozónak, de – ahogy a polgármester mondja – ennél a tíz százaléknál jóval nagyobb a
száma azoknak, akik akár a zenekarban, akár
a több korcsoportot is felölelő tánccsoportokban tevékenykednek aktívan. – Nem csak
ezek a civil kezdeményezések járnak élen a
hagyományőrzésben, nemzetiségi nevelés folyik egészen óvodáskortól. A nyelvvel, szo-

kásokkal már óvodáskortól megismerkedhetnek a gyerekek, általános iskolában pedig
emelt óraszámban tanulják a németet – vázolja a faluvezető. A település gazdasági helyzetéről szólva elmondta, helyben kevés munkalehetőség van, legjelentősebb munkáltató a
Forest Papír Kft. Bár sokan dolgoznak a 30
km-re lévő fővárosban. – Közlekedési szempontból jó helyzetben vagyunk. Szerencse, de
bizonyos szempontból szerencsétlenség,
hogy a településen áthalad a 10-es főút. Viszonylag jó kapcsolatot jelent, de óriási az áthaladó forgalom – húzza alá Hanzelik Gábor.
Jó a vasúti kapcsolat is, amin tovább javít,
hogy a Budapest–Esztergom vonalat éppen
tavasszal kezdik korszerűsíteni, ennek keretében Leányváron lesz egy P+R parkoló.
A 90-es évektől követhető stratégiája az önkormányzatnak, hogy letelepedési lehetőséget
nyújtson a fiataloknak, ezért lakótelkeket alakítanak ki. A lakosságszám hol jobban megiramodik, hol lassabban nő, de töretlenül emelkedik,
s alapvetően fiatal családok, családalapítás előtt
állók érkeznek. – Sajnos ahhoz nem vagyunk

elég nagy település, hogy különösebb gondok
nélkül tudna gazdálkodni az önkormányzat,
szerencsés lenne, ha néhány száz fővel többen
laknánk itt – jegyzi meg a faluvezető. De –
mint mondja – a mérsékelt ütemű növekedésnek előnye is van. Nem volt olyan drasztikus
emelkedés, ami megbolygatta volna a régi kapcsolatokat. – Tősgyökeres leányváriként biztosan elfogult vagyok, de szerintem jó, összetartó közösség él itt sok civil kezdeményezéssel,
programmal – összegzi a polgármester.

Hanzelik Gábor 1974-ben
született, 1999-ben szerzett
diplomát a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki
Karán. Építészeti tervezéssel
foglalkozik 2001 óta. Nős,
egy fiú és két leány édesapja.
2006-tól önkormányzati képviselő, a 2011-es időközi választástól a település
társadalmi megbizatású polgármestere.
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Nyitott pincékkel várja a vendégeket Tokod

Szőlőültetvény a domboldalban
Tokod igen régi település, hiszen vannak
emlékek már a bronzkorból, de a római
korból is. A község eredetileg állattenyésztő, illetve földműves település volt, a XIX.
században azonban a környéken barnaszenet találtak, így megindult a bányászat,
majd később az üveggyártás. Ez utóbbi
különösen fontos volt a község számára,
ezért ebben az évben szeretnének kiállítást
nyitni a hat évvel ezelőtt bezárt üveggyár
művelődési házában – foglalja össze a múltat röviden Tóth Tivadar polgármester.
Az egykori bányászat, majd az üveggyártás
megszüntetése után Tokodon nehéz helyzetbe
kerültek az itt lakók, és a település is. Mind-

ezt tetézte az elmúlt évek gazdasági válsága,
így mára a településnek nem maradt önereje
ahhoz, hogy fejlesztésekbe kezdhessenek.
Éppen ezért Tóth Tivadar két évvel ezelőtti
hivatalba lépésekor fontosnak tartotta egy
olyan munkatárs alkalmazását, aki szinte kizárólag az aktuális pályázati lehetőségeket figyeli, amelyek a későbbi fejlesztések forrásait jelenthetik. Az elmúlt másfél évben a település megyei első osztályú futballcsapatának
öltözőjét, szociális helyiségeit újították fel, illetve építették meg, parkosítottak, emlékművet újítottak fel. A csatornázás régi álom a településen, ám annak költségei olyan magasak, hogy a 4500 lakosú község az 560 millió
forintos költségvetéséből nem tudja kigazdálkodni. Egy kerékpárút ugyanígy nagy álom –
ebben látják ugyanis például a turizmus fejlesztésének lehetőségét is.
A község életében nagyon fontos a turizmus – Tokod nemrégiben az Utazás kiállításon is bemutatkozott. Csodálatos természeti
környezetben helyezkedik el a ritkaságszámba menő, számos hagyományos épületet felsorakoztató pincevölgy, amely több rendezvénynek is helyet ad. Ilyen volt februárban a
téltemető vigasság, vagy lesz majd a nyitott
pincék napja, amelyen finom ízekkel, borral
és mulatsággal várják a kirándulókat. A szüreti felvonulás és mulatság, valamint a Márton-napi vigasságok és a borverseny pedig tavasszal várja a vendégeket. Nem véletlen,

hogy ilyen erős a borkultúra Tokodon, hiszen
a természeti adottságok mellett fontos az is,
hogy a polgármester a Vinum Ister-Granum
Regionis Borlovagrend kancellárja. A szervezet pedig a határmenti szlovák és magyar
szőlő- és boros gazdákat fogja össze.
A turizmus mellett a polgármester különösen fontosnak tartja a vállalkozásokkal való
szoros kapcsolattartást, mert például a község
nemrég elfogadott költségvetésében mutatkozó 137 millió forintos hiányt egyebek mellett
a helyi vállalkozások befizetéseivel tudják kigazdálkodni. A településen vállalkozók klubja alakult, amelyben havi rendszerességgel
találkoznak a településvezetők és a vállalkozók, és beszélik meg a fontosabb irányokat, a
polgármester pedig a helyi újságban naplót ír,
hogy az érdeklődők nyomon követhessék az
elvégzett munkát, a döntéseket – tudjuk meg
Tóth Tivadartól.

Tóth Tivadar 1952-ben született Esztergomban. Szőlész-borász üzemmérnök, és
igazgatásszervező diplomát
szerzett. Előbb Badacsonyban és Villányban borászként, majd a közigazgatásban jegyzőként dolgozott.
2010 óta Tokod nagyközség polgármestere.

A Du na-ka nyar nyu ga ti ka pu ja, Tát
Bár a mindig újabb kutatások korábbi időre teszik Tát nevének első említését, az itt
élők 1181-re datálják a település létrejöttét.
Ekkor adja III. Béla, Árpád-házi királyunk
„Taath” falut a Szent Jánosról nevezett lovagrendnek, kiknek utódai a johannita és a
máltai lovagok. A történelem során voltak
sikeresebb időszakai Tát községnek, és volt,
amikor csaknem megsemmisült a település.
Az 1700-as években szorgalmas németajkú,
sváb származású emberek települtek ide a
németországi Ulm és Ausztria területéről,
akik kiváló mezőgazdasági kultúrát honosítottak meg – derül ki a polgármester, Szenes Lajos szavaiból.
A mezőgazdaság ma is hagyomány, de Tát lakosainak megélhetését manapság elsősorban a térségben található ipari üzemek, szolgáltatások
biztosítják, ugyanakkor számos egyéni, illetve
családi vállalkozás is található. Ezek a vállalkozások legalább 600 embernek adnak
munkát. A község életében fontos szerepet tölt be Esztergom, amely a térség központi települése, Tát pedig a
Duna-kanyar nyugati kapujának vallja
magát. Tát és Esztergom közigazgatási területén mintegy 8 kilométer hoszszan a Duna egy mellékágrendszere,
valamint egy csodálatos, csaknem érintetlen szigetvilág található, míg délen a Pilis
határolja. A táj tehát igen jelentős turisztikai fej-

Szervátiusz Tibor: Táti Ister-pár
lesztési lehetőséget rejt magában. Szenes Lajos
polgármesternek azonban szívfájdalma, hogy
bár a Duna-menti települések körében felmerült
korábban egy fejlesztési régió kialakításának
gondolata, sajnos nem tudott létrejönni a Balaton Fejlesztési Tanácshoz hasonló összefogás.
Táton igen gazdag, színes kulturális élet zajlik – kapcsolódik be a beszélgetésbe a művelődési ház vezetője, Hámos László. A község kulturális életét ma is meghatározza a német nemzetiségi hagyományok ápolása: német nemzetiségi fúvószenekar,
nemzetiségi dalkör működik, amelyek
Németország és Ausztria mellett például Erdélyben, Olaszországban, Máltán is felléptek már. A táti mazsorett és
formációs tánccsoport ugyancsak számos országba kapott meghívást, valamint a környező települések fesztiváljainak,
rendezvényeinek rendszeres fellépői. Igazi kuri-

ózum a porcelánbaba klub, amelynek tagjai
évek óta részvevői és díjazottjai a győri nemzetközi babakiállításnak, 2010-ben pedig a csoport
Bécsbe kapott meghívást a Collegium
Hungaricum kiállításra egy babakompozíciójával. Tát a német nemzetiségi hagyományápolás
mellett a német Buseck várossal és a felsőausztriai Molln-nal ápol partnerkapcsolatot. A
nemzeti összetartozás jegyében testvértelepülése a felvidéki Ebed és az erdélyi Kaplony.
A nagyközségben két épületben folyik az
általános iskolai tanítás, öt orvosi rendelőben
öt orvos dolgozik. A mintegy 5600 lakosú
Tát kultúrházat és könyvtárat, önálló zeneiskolát, szeretetotthont tart fenn. A négy tele-

Öreg Halász Hotel és Étterem
pülésrész – Óközség, Depó, Újtelep és Kertváros – szépítése mellett a hegyek alatti pincék és a majd rehabilitált Duna pedig egyre
kedvezőbb feltételeket nyújthat az itt lakóknak és az ideérkező vendégeknek.

23

Komárom-Esztergom megye

A Gerecse és az Észak-Vértes erdei az erdőgazdaság központjából

A Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. a Vértes kultúrtörténeti emlékeiért
Hagyományteremtő programot indít az erdőgazdaság pünkösdkor
Hazánkban ma már nemigen foglalkoznak
faszéntermeléssel, ezt a tevékenységet egyedüliként a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
végzi. A cég azonban nem csupán ebben különleges, hanem például abban is, hogy rendkívül fontosnak tartják a területükön található kultúrtörténeti emlékek megőrzését,
megóvását is. Ezért pünkösdkor hagyományteremtő programot indítanak, amelynek
célja a műemlékvédelem, jelesül a gazdaság
területén található Szent Teréz Kápolna felújítása. A mára mintegy ezer családnak
megélhetést, munkát biztosító erdészeti társaság állandó munkavállalói mellett évről
évre több közmunkást, és számtalan vállalkozót foglalkoztat. A Vértesi Erdészeti és
Faipari Zrt. mindennapjaiban igen fontos
szerepet tölt be az ökoturizmus. A többi
között futóversenyek, emléktúrák, teljesítménytúrák és kerékpáros versenyek kedvelt
helyszínei a társaság erdei. Az ökoturizmus
tudatos fejlesztésére 2014 végéig szóló tervet
is kidolgoztak. Mindezekről a vezérigazgató, Kocsis Mihály beszélt lapunknak.
A munkáját hivatásnak tekintő erdész azt vallja, hogy a gondjaira bízott erdőket a nagyszüleitől örökölte, az unokáitól pedig kölcsön
kapta. A vértesi erdészek ezt a szemléletet képviselik – az erdőkezelés mellett – a területükön
található kultúrtörténeti emlékek megőrzése,
megóvása érdekében is. Műemlék-rekonstrukciós programsorozatuk első állomása Kőhányás (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 időpontja 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, ökoturisztika több célt tűz ki maga elé. A vértesi erdőgazdaságnál fontosnak tartják, hogy a természeti
környezetnek, az erdőnek ez a megnövekedett
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 útmutatást adjon a rövid távú tennivalók végrehajtására is – hangsúlyozza Kocsis Mihály –, ezért az
erdőgazdaság a következő három évre, 2014 év
végéig egy Ökoturisztikai Koncepciót készített. Ebben bemutatják a természeti értékeket, a
történelmi örökségeket és a területükön található létesítményeiket, amelyek együttesen az
ökoturisztikai tevékenység alapjául és a jövőbeli fejlesztések kiindulópontjául szolgálnak. A
Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. mindezt kiemelten fontos küldetésnek tartja – tudjuk meg a
vezérigazgatótól, miközben a 22 magyarországi állami erdészeti cég egyikeként igen fontos
gazdasági szerepet is játszik.
A társaság Komárom-Esztergom és Fejér
megyében 46 település határában 45 ezer hektár területet kezel. Alaptevékenysége az erdőfelújítás és fakitermelés. Foglalkoznak fafeldolgozással is, valamint az országban egyedüliként faszéntermeléssel. Fontos feladatuk
még a vadgazdálkodás és vadászat. Az erdőgazdaság évek óta részt vesz a közfoglalkoztatási program végrehajtásában, mégpedig
egyre sikeresebben. Míg tavalyelőtt átlagosan
50, tavaly már 160 emberrel dolgoztak, az idei
évben pedig 345 ember foglalkoztatását vállalták, az állandó munkavállalóinak száma
pedig 200. A társaság az állandó alkalmazottai
és a közfoglalkoztatott emberek mellett számos vállalkozónak ad munkát, így az erdőgazdaság 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

Muflon a vértesi erdőben
több mint 1000 vendégéjszakára adtak ki engedélyt. S, ha már a számoknál tartunk: nappali
és éjjeli tanulmányi túra 300 fő részvételével
11 volt. Futóversenyeket 22 alkalommal rendeztek nálunk, alkalmanként 20-450 fő részvételével. Emléktúrákon, teljesítménytúrákon
7000 fő vett részt 12 alkalommal. A kerékpározók versenyei 10 alkalommal 700 fő jelenlétével zajlottak – sorolja Kocsis Mihály. Mindezek
az események és a résztvevők száma is figyelmet 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 (lehetőségeihez mérten növelése), valamint a rábízott
erdővagyon gyarapítása, és nem utolsó sorban
a már említett kultúrtörténeti emlékek megőrzése – foglalja össze végül Kocsis Mihály.

Kocsis Mihály ötvenkét éves
erdőmérnök, közgazdasági és
jogi szakokleveles mérnök. A
Kisalföldi Erdőgazdaságnál
dolgozott, 1997-től vezérigazgató-helyettesként. Évek
óta bejegyzett erdészeti és
vadászati igazságügyi szakértő. 2010 óta a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt.
vezérigazgatója. Nős, két gyermek édesapja.

