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HÍD, AMELY ÖSSZEKÖT
Ragyogóan sütött a napocska, amikor kollégáimmal meglátogattuk az Esztergomot 
Párkánnyal összekötő Mária Valéria-híd újjászületését köszöntő ünnepséget. Alig 
évtizede még nem gondoltuk volna, hogy röpke személyi igazolvány ellenőrzést 
követően sétálgathatunk a megújult párkányi főtéren...
Sokszor halljuk, hogy az uniós csatlakozás nem fáklyásmenet és nem csupa gyönyör, 
de talán már ezért megérte! Sokan gondolták ezt hozzánk hasonlóan, hiszen ezernél 
többen - magyarok, felvidékiek, szlovákok és egyéb nációk képviselői - húzták 
magukra a hídfutás fehér trikóját, amint címlapfotónk is bizonyítja. Kicsik, nagyok, 
nők, férfiak, sőt egész családok indultak az esztergomi hídfőtől, hogy pár kilóméter 
megtétele után a szépen kiépített párkányi termálfürdőnél célba érkezzenek. Amo-
lyan össznépi örömködésnek lehettünk szemtanúi, oda-vissza hullámzott a tömeg a 
hídon, fellendítve a vendéglátó egységek és egyéb üzletek forgalmát.
Kicsit furcsa volt ugyan, hogy néhány gatyába öltözött futótól a szigorú szlovák 
határőrök útlevelet kértek - gondolom ezek a futók az unión kívülről érkezhettek. 
Felvillant bennem a nagyszerű Latyi egyik régi filmje, amikor bicikliversenyzőnek 
álcázva magát disszidált. Hiába, éberség uraim! Sosem lehet tudni.
Az ünnepek elmúlnak, a hétköznapokban kicsit más a helyzet, mint korábban gon-
doltuk. Nem északi szomszédaink járnak hozzánk tankolni, bevásárolni, hanem mi, 
magyarok tesszük ezt, fellendítve az ottani boltok, benzinkutak forgalmát. Ugyanis 
szinte minden olcsóbb, és ilyenkor a lokálpatriotizmust legyőzi az ásítozó pénztárca 
segélykiáltása.
Azért felejthetetlen nap volt, sok ilyet kívánok magyarnak, szlováknak egyaránt, 
hiszen - higgyük el - jobb együtt...

Veér Károly

A Regio Regia magazin a

cégadatbázisát használja. www.adatbazis.com

http://www.adatbazis.com
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A T a r t a l o m b ó l :

E havi lapszámunk támogatói:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Bábolna város Önkormányzata

Komárom-Esztergom megye Közgyűlése
Várpalota város Önkormányzata

Székesfehérvár város Önkormányzata
Tatabánya város Önkormányzata

Dunagáz Rt.

ELKERÜLŐ ÚT ÉS ÁRVÍZVÉDELMI FŐVÉDVONAL - 6. OLDAL
Idén szeptembertől nem kell újabb árvíztől tartani, hiszen átadták rendeltetésének a 10-es út Tátot elkerülő 
szakaszát, amely egyben árvízvédelmi fővédvonal, magyarul gát is egyben.

AZ ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK VÉDELMÉBEN 8-9.OLDAL
Meglehetősen zsúfolt dr. Bódizs Tamás, a Magyar Agrárkamara alelnökének, a székesfehérvári Aranybulla 
Rt. elnök-vezérigazgatójának előjegyzési naptára, mégis időt szakított arra, hogy lapunk munkatársának interjút 
adjon.

AZ ÚJ KIA RIO - MAGA A CSODA - 14. OLDAL
Kellemes környezet, udvarias üzletkötők, barátságos légkör fogadja a betérőt  KIA Ezüst Autó Kft. által mű-
ködtetett Tatabánya, Köztársaság u. 1. szám alatt lévő KIA MOTORS szalonban. Újságíró lévén meghí-
vást kaptam az Ezüst Autó Kft. – KIA márkakereskedés nevében a nyílt hétvégére, szeptember tizedikére.

NÉGY NAP A BÁNYÁSZOKRÓL - 20-21. OLDAL
Szeptember első hétvégéjén zajlott az a négynapos monstre rendezvénysorozat, amely során több helyszínen, 
közel negyven programot szervezett dolgozóinak a Vértesi Erőmű Rt.

HILLTOP BORHOTEL ÉS ÉTTEREM - NESZMÉLY - 42-43. OLDAL
Négy magyar magánszemély Keresztury Éva, Török Imre, Storcz Judit és Kamocsay Ákos többségi tulajdo-
nú vállalkozásként alapította a HIILTOP Neszmély Rt.-t 1990-ben. Kezdetektől fogva kizárólag minőségi 
bor termelésével és értékesítésével foglalkoztak, foglalkoznak.

A JÓ ZENE ÉS A TISZTASÁG BECSÜLETE - 46-47. OLDAL
Évtizedek alatt fogalommá vált tízezrek körében az Agárdi Popstrand. Több egy szépülő természeti környezetű 
nyaralóhelynél, több egy szórakoztató koncertsorozatnál, ahol nívós előadók szerepelnek, közönségtalálkozók, 
táborok zajlanak.

MANDALA - 50. OLDAL
… a szó jelentése kör, kapcsolat, közösség. Az őt készítő nő vagy férfi szimbóluma a világban” 
Dr. Dárdai Ágnes, Orvos – életvezetési tanácsadó
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A közel öt kilométeres új útszakasz a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, 
valamint a Vízügyi Minisztérium közös 
finanszírozásában valósult meg.
Dióssy Gábor a GKM politikai államtit-
kára ünnepi beszédében elmondta, hogy 
az elkészült útszakasz tehermentesíti Do-
rog, Tát, Tokod belterületi úthálózatát, 
növelve a közlekedés biztonságát, javítva 
az itt élők környezeti körülményeit. Fi-
gyelembe véve a Duna menti – intenzíven 
fejlődő - kerékpáros turizmus igényeit, 
biztonságos közlekedésre alkalmas kerék-
párút megépítésére is sor került, elindítva 
ezzel a Szentendre és Komárom közötti 
kerékpárút-hálózat fejlesztését.
Gombos András, a Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium államtitkára 
hozzátette, hogy az út egyben I. rendű 
árvízvédelmi fővédvonal is. A védelmi 
fejlesztés folytatására 2006-tól a Duna 
projekt fog lehetőséget biztosítani, így a 
térség és Tát község árvízvédelmi bizton-
sága teljes lesz.
A nemzeti színű szalag átvágásánál Sze-
nes Lajos Tát polgármestere, Zatykó 
János országgyűlési képviselő, Komárom 
polgármestere, valamint Mechler Zoltán 
a kivitelező konzorcium vezetője is se-
gédkezett.

ELKERÜLŐ ÚT ÉS 
ÁRVÍZVÉDELMI FŐVÉDVONAL

2002-ben Tát térségét minden 
idők legmagasabb árhullámával 
sújtotta a Duna, komoly 
károkat okozva épületben, 
mezőgazdasági területekben 
és utakban. A község védelme 
sok ember és a vízügyi műszaki 
irányítás áldozatos munkájának 
köszönhetően megoldódott. 
Idén szeptembertől viszont nem 
kell újabb árvíztől tartani, hiszen 
átadták rendeltetésének a 10-es 
út Tátot elkerülő szakaszát, 
amely egyben árvízvédelmi 
fővédvonal, magyarul gát is 
egyben.

A földmunkák 2004-ben 
kezdődtek

Amikor még javában dol-
goztak a gépek

Az avatás örömteli pil-
lanata (Zatykó János, 
Gombos András, Dióssy 
Gábor, Szenes Lajos)

Íme az út és árvízvédelmi 
fővédvonal

Az államtitkár úr és mun-
katársa is olvassa lapunkat
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Közel 130 ezer látogató kereste fel a 74. 
OMÉK-et, Magyarország történelmileg 
legrégebbi agrárgazdasági vásárát, amelynek 
története az 1896-os millenniumi kiállításra 
nyúlik vissza. Az OMÉK szerepe mindig 
is kettős volt: egyrészt számadás az előző 
kiállítás óta megtett útról és az elért eredmé-
nyekről, másrészt a fejlesztések, a továbblé-
pés tekintetében irány- és feladatkijelölés az 
elkövetkező időszakra.

– A Magyar Agrárkamara alelnökeként 
hogyan értékeli az idei kiállítást?
– Az OMÉK nagyon fontos része a magyar 
mezőgazdaság termékbemutatóinak: a piacra 
jutás és a marketing próbaköve az, hogy 
ezen a kiállításon megmérettessenek azok a 
minőségi termékek, amelyeknek jövője van. 
Az idei vásáron bemutatkozott a „Szán-
tóföldtől az asztalig” ökológiai program 
élelmiszerrendszere, ami a kiváló minőségű, 
ellenőrzött, ISO 9002-es tanúsítványokkal 
rendelkező magyar élelmiszereket takarja. A 
kiállítók a vetőmagok, műtrágyák, gépek és 
berendezések mellett az innovatív tevékeny-
ségeket is felvonultatták. A mindig nagy sikert 
arató haszonállatok és a hobbiállatok mellett 
a genetikai alapanyagokat, a szülőállatokat is 
kiállították.

– Milyen volt a kiállítás látogatottsága?
– A mezőgazdaság jövedelemtermelő képes-
sége folyamatosan csökken, ez a 
kiállítók és a látogatók stagnáló 
számán is érezteti hatását – an-
nak ellenére is, hogy ez volt az 
első OMÉK, amely már az Eu-
rópai Unió berkein belül zajlott, 
nem tapasztaltunk növekedést. 
Továbbra is elsősorban azok 
jelennek meg a kiállításon, akik 
valamilyen unikumot állítanak elő, 
a tömegtermelés résztvevői általában 

távol maradnak. A közönség túlnyomórészt 
szakmai, hiszen ahhoz, hogy valaki a mező-
gazdaságban eligazodjon, meg kell néznie a 
hazai és külföldi vásárokat. 

– Nemrég zajlott a Visegrádi Négyek 
agrárkamaráinak tanácskozása a 
szlovákiai Nyitrán, ahol Ön a Magyar 
Agrárkamara integrációs alelnökeként 
vett részt. Miről tárgyaltak és milyen 
döntések születtek?
– A koppenhágai szerződés, amit az új csatla-
kozó országok kormányaival kötött az Európai 
Unió, mind a négy visegrádi ország mezőgaz-
daságát hátrányosan érinti. Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök is elismerte, hogy például 
Dániával szemben mindössze harminc 
százalék a magyar mezőgazdaság tá-
mogatottsága. A V4-ek nevében 
deklaráltuk, hogy nem kívánunk 
másodosztályú polgárai lenni 
az uniónak, és mindenképpen 
kérjük a koppenhágai szerződés 
felülvizsgálatát, az egyenlő 
erőviszonyok megteremtését. Ez 
nemcsak a föld alapú támogatá-
sokra vonatkozik, ami hazánkban 
jelenleg hatvan százalék, 
hanem az egyéb 
t á m o g a t á s i 
rendszerekre 
is. Ilyen 

alacsony támogatással nem lehet versenyezni 
egy nyitott piacon, ahol az áruk szabadon 
mozognak… Nem a magyar termékeket 
állítjuk elő drágábban, mint az unió alapító 
országai, hanem kevesebb támogatást kapunk: 
nem az áruk versenyeznek, hanem a támogatá-
sok. Október elején Poznanban visegrádi ala-
pokon nyugvó kibővített találkozót tartunk, 
ahol Lettország, Észtország, Litvánia, Len-
gyelország, Csehország, Szlovákia, Magyar-
ország, Szlovénia, Málta és talán még Ciprus 
is jelen lesz, és újra deklaráljuk Brüsszel felé 
a helyzet tarthatatlanságát. Ha az Európai 
Unió demokratikus alapelveken nyugszik, ha 
minden tagállam egyenlő jogokat élvez, akkor 
ezt a kérdést helyére kell tenni. Lehet, hogy 
nem a mi támogatottságunk alacsony, hanem 
az alapító országok mezőgazdasága túltámo-
gatott? Hogy lehet az, hogy Spanyolország-
ból 6 forintos tojás jön be Csehországba? 
Hogy bírja el ennyiért a szállítást, az egyéb 
rárakódó költségeket? Hogy lehet az, hogy 

AZ ÉRDEKEK ÉS ÉRTÉKEK VÉDELMÉBEN
Nemrég zárult a 74. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás (OMÉK), ezt követően Nyitrán tanácskoztak a Visegrádi 
Négyek agrárkamarái, hamarosan pedig az Európai Unióhoz 
újonnan csatlakozott országok agrárkamaráinak vezetői gyűlnek 
össze Poznanban – meglehetősen zsúfolt dr. Bódizs Tamás, a 
Magyar Agrárkamara alelnökének, a székesfehérvári Aranybulla Rt. 
elnök-vezérigazgatójának előjegyzési naptára.
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egy újonnan csatlakozott ország mezőgazda-
sága a saját piacán nem partiképes? Ezeket a 
kérdéseket folyamatosan napirenden tartjuk, 
amíg nem sikerül módosíttatnunk a koppen-
hágai szerződést.

– Az Ön életében a mezőgazdaság 
a meghatározó, de emellett számos 
szakmai és civil szervezetnek tagja 
és tisztségviselője, például 15 éve 
dolgozik a fehérvári városfejlesztési 
bizottságban, nyolc éve a megyei és a 
regionális területfejlesztési tanácsban, 
kuratóriumi elnöke a Székesfehér-
vári Regionális Vállalkozásfejlesztési 
Alapítványnak, hogy csak néhányat 
említsünk ezek közül. Székesfehérvár 
közgyűlése a város érdekében végzett 
közéleti tevékenységéért augusztus 
20-án Pro Civitate-díjjal tüntette ki.
– A kitüntetésben szerintem a városfejlesztési 
bizottság tagjaként eltöltött hosszú idő ját-
szotta a legfontosabb szerepet, sőt, már ko-
rábban is nagyon sok mezőgazdasági szakmai 
ügyben képviseltem a várost, a Fejér Megyei 
Agrárkamara elnökeként pedig a térséget. 
Ezen kívül a Regionális Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítvány kuratóriumának elnökeként 

1991-től a vállalkozói etika és a vállalkozói 
kultúra kidolgozásában, a kezdő vállalkozók 
finanszírozási rendszerében és a már működő 
vállalkozások tevékenységének hatékonyabbá 
tételében való részvételem is motiválhatta a 
közgyűlést a díj odaítélésekor. Most abban 
a megtiszteltetésben is részesültem, hogy a 
vállalkozásfejlesztési alapítványok kuratóriumi 
elnökei konzorciumának elnökévé választot-
tak, így már az egész hálózat nevében veszek 
részt a minisztériumokkal folytatott gazdasági 
tárgyalásokon. A térségi vízitársulat megte-
remtése is okot adhatott a kitüntetésre, hiszen 
ezen társulat munkájának is köszönhető, hogy 
az idei nyár hatalmas esőzései során a város 
közigazgatási határain belül semmi sem került 
víz alá. Rövid kétéves működésünk alatt jó 
karba helyeztük azokat az árkokat, műtárgya-
kat, vízelvezető rendszereket, amelyek a város 
víz elleni biztonságát szolgálják. Úgy gondo-
lom, hogy ez a kitüntetés igazából nem az 
én személyemnek, hanem annak a csoportnak 
szól, amelyet éppen képviselek.

– Mindehhez a rengeteg munkához 
nyilván stabil, megbízható munkahely 
és anyagi háttér szükséges. Több mint 

negyedszázada, 1988 óta vezeti ezt 
a céget, ahol most beszélgetünk: az 
egykori Szabad Élet Mezőgazdasági 
Termelőszövetkezetet, a mai Aranybul-
la Részvénytársaságot, ahol már egye-
temistaként is gyakornokoskodott…
– 1988 óta ismerem és érzékelem a mező-
gazdaság napi problémáit, örömeit, lehetősé-
geit – és igyekszem szervezni a jövőjét. Min-
dig a jelent kell megismerni és abból a jövőt 
építeni. A Szabad Élet Tsz az akkori időkben 
kiváló szellemi és anyagi tőkével rendelkező, 
az ország élvonalába tartozó termelőszövet-
kezet volt. A világ változott, a törvények 
változtak, a szerkezet változott, ezért mi is 
úgy döntöttünk, hogy nekünk is változni kell. 
Azért alapítottuk az Aranybulla Rt-t, hogy 
továbbra is stabil keretek között tudjunk gaz-
dálkodni – azokat az értékeket pedig, amiket 
a Szabad Élet Tsz-ben tanultunk meg, vittük 
magunkkal. Nem akartuk, hogy széthordják 
azt, amit eleink létrehoztak, amire büszkék 
vagyunk, és amit tovább akarunk adni a kö-
vetkező generációnak. Százhatvan fő dolgozik 
nálunk, és ez a cég szeretne az ő gyerekeiknek 
is stabil munkahelyként szolgálni.

L.M.
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A vidékfejlesztés célja a vidéki életminőség 
javítása és a népességmegőrző-képesség 
erősítése - mondta Pásztohy András, 
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium politikai államtitkára az Or-
szágos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállításon (OMÉK) tartott konferencián, 
amely a vidékfejlesztés lehetőségeivel fog-
lalkozott.  
Az agrártárca politikai államtitkára kiemelte: 
életerős vidék nélkül nem létezhet erős Ma-
gyarország. Ezért a vidéken élő népesség 
együttműködési készségét és képességét 
kell fejleszteni annak érdekében, hogy a fej-
lődés vidéken is érzékelhető legyen az ott 
élők számára. Jelezte ugyanakkor, hogy ez 
a fejlődés nem valósítható meg az agrárium 
fejlesztése nélkül.  
Gráf József, az agrártárca vezetője át-
tekintette a magyar agrárium helyzetét, 
jelezve, hogy annak nemzetgazdasági 

szerepe csökken, és jelenleg a GDP-ből 
való részesedése mintegy 3,4 százalékot 
tesz ki. A lakossági fogyasztásból az 

agrártermékek fogyasztásának aránya 27 
százalék.  
Gráf József ugyanakkor utalt arra, hogy az 
alapanyag-termelésnél jelentősebben része-
sedik a nemzetgazdasági termelésből, azaz 
a GDP-ből az úgynevezett agrobiznisz, 
- amelybe bele kell érteni az agrártermékek 
kereskedelmét és a kiszolgáló iparágak tel-

jesítményét is - ennek aránya mintegy 20 
százalékos.

JOBB ÉLETFELTÉTELEKET KELL TE-
REMTENI VIDÉKEN  

Gráf József szerint 2007-2013 között 
az lehet az egyik legfontosabb cél, hogy 
a vidéki életkörülményeket élhetővé, lakha-
tóvá és biztos jövedelmet adóvá lehessen 
változtatni. Ehhez átfogó stratégiát kell 
kidolgozni a vidékfejlesztéshez.  
A tanácskozáson jelenlévő külföldi vezető 
agrárpolitikusok egyetértettek abban, hogy 

VIDÉKFEJLESZTÉSI 
KONFERENCIÁT 
TARTOTTAK AZ 

OMÉK-ON 
Az Európai Unió politikái között kiemelt szerep jut a 
vidékfejlesztésnek, amelynek feladata a vidéki életminőség javítása 
és a népességmegőrző-képesség erősítése - hangzott el az Országos 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon tartott konferencián. 
A nemzetközi tanácskozáson rámutattak arra is, hogy az uniónak 
támogatnia kell az új tagok vidékfejlesztési törekvéseit. 

TERMÉKDÍJASOK RÉGIÓNKBÓL A 74. OMÉK-ON

Sikerrel szerepeltek ismét régiónk cégei a szakkiállításon. 
Termékdíjakat nyertek az alábbiak:

Balaton Fruit Kft. (Balatonvilágos)
IKR Termelésfejlesztési és Kereskedelmi Rt. (Bábolna)

Agrokomplex C.S. Rt. (Zichyújfalu)
Naszálytej Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Rt. (Vác)

Gratulálunk a díjazottaknak!
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a vidékfejlesztés az elkövetkező években az 
Európai Unió közös agrárpolitikájának is 
meghatározó eleme lesz.

TÁMOGATNI KELL AZ ÚJ TAGOK 
VIDÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁJÁT  

William Bach of Lutterworth, a brit kör-

nyezetvédelmi és mezőgazdasági minisz-
térium helyettes államtitkára arról beszélt, 
hogy a vidékfejlesztés témakörén belül is 
az agrár környezetvédelmet kiemelten kell 
kezelni, különös tekintettel a vízminőség 
megőrzésére és a vízgazdálkodás célszerű 
szervezésére.  

Kitért arra is, hogy a nemrégiben az Uni-
óba belépett új tagállamok vidékfejlesztési 
programjainak finanszírozása nagyon fontos. 
Közölte, nem elképzelhetetlen ezen a te-
rületen az esetleges pozitív diszkrimináció 
sem.  
A pozitív megkülönböztetést a jelenlévő 
holland agrárminiszter Cees Verman elle-
nezte, mondván, hogy az anyagi források 
elosztásának elvéről már megállapodtak a 
tagállamok, ám elismerte, hogy a konkrét 
forrásmegosztásról - a következő ciklus 
költségvetésének hiányában - még nem 
született döntés.

FONTOS SZEREP A FALUSI

TURIZMUSNAK  
A tanácskozáson jelen lévő spanyol ag-
rárminiszter, Elena Espinosa Mangana és 
olasz kollégája, Giovanni Alemanno, a 
falusi turizmus fejlesztésének szükségességét 
hangoztatva azt emelte ki, hogy e tevé-
kenység fontos szerepet játszhat a vidék 
népességmegtartó erejének növelésében, és 
a fenntartható fejlődés biztosításában. 
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LINCO MARGARIN TATABÁNYÁRÓL
A Royal Brinkers Kft. kilencedik éve van jelen a magyar 
piacon. Komárom-Esztergom megyében – 2001-től, a ta-
tabányai gyár felépítésétől – gyártóként és forgalmazóként 
egyaránt működik. Fő terméke a margarin készítése. Éves 
árbevétele hárommilliárd forint. Margarinpiaci részesedése 

mennyiségben mintegy 30%-os. A cég 
részesedése a kereskedelmi márkás pi-

acon csaknem száz százalékos. Ki-
váló, márkázott termékei Linco 
név alatt kerülnek forgalomba. 
A Royal Brinkers Hungary 
Kft.  Magyarországon jelen 
lévő összes kereskedelmi 
lánccal beszállítói partneri 
viszonyban áll.
A Tatabányán három éve 
elkészült üzem mind tech-

nológiájában, mind pe-
dig minőségbiztosítási 
rendszerében európai 

színvonalú. A dolgo-
zói létszám nem nagy, 

„csipet”csapat, az 
adminisztratív- és 
k e r e s k e d ő - t e a m 
együtt hatvanöt 
fő. Az itt gyártott 
margarinok első-

sorban a hazai 
piac számára 
készülnek. Az 
export, amely a 
környező orszá-
gokba irányul, 
elhanyagolható.

LOKÁLIS SZEMLÉLET
A vállalatcsoport stratégiájának része, hogy a lokális piaci 
igények egyre tökéletesebb, rugalmasabb kielégítése érde-
kében, lokálisan telepített gyártóegységekkel operál. Ennek 
megfelelően Magyarországon kívül Szlovákiában, Romániában 
és Lengyelországban is gyárakat működtet. A termékfejlesztés 
a holland központban történik, az adott piacra vonatkozó igé-
nyek figyelembe vételével, a tatabányai menedzsment kezde-
ményezésére. A folyamatos innováció egyrészt a piacon mara-
dás feltétele, másrészt pregnáns része a cég stratégiájának.   
Elért eredmények: a Tatabányán működő gyár a Magyar 
Termék Nagydíjon dicsérő oklevelet szerzett, a kiváló 
Linco Family termékcsaláddal: az olívás-, a vaj ízű-, és a 
-sütőmargarin!  Természetesen a termékcsaládra vonatkozó 
elismerést a kollégák tudása, kitartása segítette elő.

TEJÉRZÉKENYEKNEK IS 
Szilágyi Márta az ügyvezetője a Tatabányán létrejött Royal 
Brinkers Hungary Kft-nek, immár negyedik éve.

– Nem kis feladat. 
– Valóban, így igaz. Azonban az elért eredmények motivál-
nak arra, hogy továbbra is összetartsam e rendkívül értékes, 
ahogyan ön is fogalmazott, „csipet” csapatot, hiszen az embe-
reknek szükségük van egészséges élelmiszerekre, amelyeket 
mi is gyártunk. Mindegyik margarinunk más összetevőből áll.  
Megemlítésre méltó, hogy mindhárom termékünk kizárólag 
növényi alapanyagból készül, állati eredetű(tej) összetevő-
ket egyáltalán nem tartalmaz, így a tej-érzékenyek számára 
is kiváló.

– A cél?
– Hosszú távon továbbra is megfelelni az alapító cég mot-
tójának: „… az egészséges táplálkozás jegyében…”

Zelina Irma

Royal Brinkers Hungary Kft.

„… AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS JEGYÉBEN…”
A Royal Brinkers csoportot 1878-ban 
Bernardus Brinkers alapította a hollandiai 
Zoetermeerben, margarinértékesítés céljából. 
Hosszú évek teltek el azóta, hogy a cég óriási 
méretű vállalkozássá, holdinggá nőtte ki 
magát  Európában. A világon sokfelé folytat 
tevékenységet, mégis megőrizte a családi 
vállalkozás jellegét. Mai vezérigazgatója az 
alapító egyik unokája, akit az IFMA-nak, a világ 
margaringyártói szövetségének elnökeként jól 
ismernek és tisztelnek a margariniparban.
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Idén szeptember 10-11-én rendezték Bábolnán az immár hagyományos Kukorica Fesztivált. A 
rendezvény nemcsak a város, hanem a környék településeinek apraja-nagyját is megmozgatta. 
Bevezetésképpen az Ötösfogat Étterem IV-es kiállítótermében Dr. Horváth Klára országgyűlési 
képviselő, polgármester nyitotta meg a bábolnai alkotók közös tárlatát.
Koncertet adott a Bábolna-Ács Ifjúsági Fúvószenekar, amely a Bábolnai Alapfokú Művészetokta-
tási Intézmény keretein belül működik, és idén ünnepli tíz éves születésnapját.
Felléptek a Bábolnai Nyugdíjasok is, új táncos műsorral, valamint a fesztivál vendége volt a tár-
kányi Flamingó tánccsoport is. Az idei rendezvény sztárvendége Szűcs Judith volt, akit alig akar-
tak elengedni az autógramm kérők. Választottak Kukorica Jancsit és Juliskát, volt bál és tűzijáték 
is. A sport sem maradhatott ki a programból, mintegy százötvenen vettek részt az ovisoktól a 
felnőttekig a II. Kukorica Futáson, a Bábolna Hotelnél pedig rádióirányítású helikoptermodell 

bemutatót és versenyt is tartottak.
A Fesztivál képeit Hantos Péter készítette.

VII. KUKORICA FESZTIVÁL BÁBOLNÁN
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Természetesen eleget tettem a meghívásnak. Nézegettem a szebb-
nél szebb autókat, majd hirtelen a lélegzetem is elállt. „Ez maga a 
csoda!”- mondtam szinte félhangosan. A szalonvezető úr Szántó 
Gyula lépett mellém, ugyanis hallótávolságban beszélgetett…
– Igen, ez így igaz! Ez a KIA RIO új változata.

– Nagyon szép, bemutatná az új KIA RIO autójukat?
– 2005. szeptember 1-én volt a hivatalos bemutatója a KIA 
RIO modellünknek, mely mind küllemében, mind pedig műszaki 
megoldásaiban méltán fogja öregbíteni a KIA márka hírnevét. 
Próbálja ki bátran!

Eközben bizony szép számban vettek körül minket, hiszen a cso-
dálatos KIA RIO mellett folyt a beszélgetés. Amikor beültem az 
új modellbe, azonnal tudtam, hogy a kategória egyik legjobbjának 
számít formavilágában, felszereltségében, valamint az ár-érték 
arányában is.
A belső kiképzés is gyönyörű. A műszerfal ízléses kidolgozású, a 
kezelőszervek a helyén vannak, az ülések anyaga minőségi, varrásuk 
tökéletes. Azt is megtudtam, hogy ez a típus választható mind 
sötét, mind pedig világos belsővel.

Elindultam! Nos, egy 1400 cm3 –es, 16 szelepes autót volt 
alkalmam kipróbálni. A fülke hangszigetelése kitűnő. A motorhang 
alapjáraton az utasfülkében abszolút nem hallható. Induláskor a 
motor jól húz, a váltó precíz, a fékek kitűnőek, és a futómű teljesen 
zajtalan. A KIA RIO nagy autó, mégis árban az alaptípus már: 
2.040.000.-Ft-tól elvihető.
A KIA RIO EX felszereltsége: szervókormány, 2 db lég-
zsák, központi zár, négy elektromos ablak (első-hátsó), 
fordulatszámmérő, kormány és ülésmagasság 
állítás, rádió előkészítés négy hang-
szóróval. Egyszóval benne van 
minden, ami kell, s az ára csak 
2.380.000.Ft.
A vezető és az utasok 
számára a KIA RIO felsze-
reltségével és formatervével 
is igazodik a kategóriájában 
betartandó írott és íratlan 
szabályok többségéhez. 
Valóban ez egy csoda a 

KIA autók körében. Meggyőződésem, hogy egy kategóriával 
feljebb is megállná a helyét!

Visszaérkeztem a KIA RIO autóval a szalonba. A tesztvezetés 
véget ért! Folytatva a beszélgetést Szántó úrral, megtudtam, hogy 
egy hónapon belül várják a 1493 cm3 –es, 16 szelepes, turbó 
dízel RIO érkezését, amely 110 LE teljesítményű.

– Dízelkirály?
– Igen. Ez az autó minden hasonló kocsinál erősebb, viszont 
minden hasonló autónál olcsóbb lesz, már: 2. 870.000.-Ft-tól 
hazavihető lesz. Nem hiába használjuk az idei évtől a következő 
szlogent: A MEGLEPETÉS EREJÉVEL!

Zelina Irma

Kellemes környezet, udvarias üzletkötők, 
barátságos légkör fogadja a betérőt  KIA 
Ezüst Autó Kft. által működtetett Tatabánya, 
Köztársaság u. 1. szám alatt lévő KIA MOTORS 
szalonban. Újságíró lévén meghívást kaptam az 
Ezüst Autó Kft. – KIA márkakereskedés nevében a 
nyílt hétvégére, szeptember tizedikére.

AZ ÚJ KIA RIO - MAGA A CSODA
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KIA RIO 1.4 16V 1.5 CRDI

Összlökettérfogat (cm3)

Hengerek/szelepek száma

Max.  teljesítmény (kW/LE/perc)

Max. forgónyomaték (Nm/perc)

Hossz/szélesség/magasság (mm)

Tengelytáv (mm)

Saját tömeg (kg)

Csomagtér (l)

Üzemanyagtank (l)

Gyorsulás 0-100 km/h (s)

Max. sebesség (km/h)

Átlagfogyasztás (l/100 km)

1399

4/16

70,3/97/6000

125,4/4700

3990/1695/11470

2500

1064

270

45

12,3

177

6,2

1493

4/16

80/110/4000

235/200

3990/1695/11470

2500

1131

270

45

11,5

176

4,7
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A Stiefel Eurocart Kft. bemutatta a sajtó kép-
viselőinek legfrissebb Tatabánya falitérképét.
A nagyszabású vállalkozás valóban újszerű, és a 
legszélesebb együttműködés keretében készült, 
hiszen számos megyeszékhelyi cég támogatta  
azt hirdetés megjelentetésével.
A térkép a legújabb adatokkal dolgozik. A 
város, mint egység nélkülözhetetlen szemlél-
tetőeszköze, belső és külső kapcsolatrendsze-
rének vázrajza. Tatabánya kulturális értékeinek 
hordozója, és a pillanatnyi gazdasági és infra-
strukturális helyzet lenyomata.
A falitérkép október végén kerül forgalomba, 
de már most megrendelhető a 30/638-
6660-as telefonszámon.

BEMUTATTÁK 
AZ ÚJ 

TATABÁNYA 
TÉRKÉPET

A Tatabányát bemutató falitérképet Lévai Ferenc alpolgármester ajánlotta a sajtó 
képviselőinek figyelmébe.
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Az egykori második világháborús ha-
difoglyok életkörülményeit, történetét 
feldolgozó kiállítás nyílt „Fogságban, 
távol a hazától. Magyar hadifoglyok a 
keleti hadszíntéren” címmel szeptember 
26-án a Hadtörténeti Intézet és Múze-
umban. A kiállítás megnyitóján a KFKI 
csoporthoz tartozó IQSYS Informatikai 
Rt. bejelentette, hogy az interneten ke-
resztül elérhető, megújult kezelői felületű 
hadifogoly-adatbázishoz most átadták azt 
a telefonos ügyfélszolgálatot, amellyel a 
lakosság információt kaphat az elhunyt 
hozzátartozókról.

„Tisztelt Címzett! A háborúban eltűnt 
anyai nagyapámra találtam az Önök 
adatbázisában…” „Azzal a kéréssel for-
dulok Önhöz, hogy nagyapám - akinek 
az adatait bemásoltam ide - temetési 
helyét meghatározni segítsenek, mivel 
édesanyámmal szeretnénk ellátogatni 
oda, bárhol is van… Segítségét előre 

is köszönve, maradok tiszte-
lettel…”

Ez csak néhány kiragadott sor 
azokból a levelekből, amelyek 
a Honvédelmi Minisztérium 
Hadtörténeti Intézet és Múze-
um (HIM), valamint az IQSYS 
elektronikus postaládáiba érkez-
tek az elmúlt időszakban. Még 
élő családtagok, leszármazottak, 
ismerősök írták ezeket a levele-
ket abban a reményben, hogy a 
több mint 60 éve eltűnt hozzá-
tartozóik nyomára bukkanhatnak 
a HIM és az informatikai cég 
együttműködésének segítségé-
vel. Sokan vannak olyanok, akik évekig, év-
tizedekig várták haza férjüket vagy apjukat a 
szovjet frontról. Ezért a www.hadifogoly.hu 
címen található honlap információt nyújthat 
a hozzátartozóknak az elhunytakról.
Az internetes felület azonban nem minden-

ki számára hozzáférhető, ezért az IQSYS 
telefonos ügyfélszolgálattal is igyekszik 
segíteni azokat, akik bármilyen okból a 
netet nem tudják elérni. Az érintettek a 06 
1 236-6797-es telefonszámon kaphatnak 
segítséget, munkanapokon 8 és 17 óra 
között.

MÉG MINDIG SOKAN ÉRDEKLŐDNEK
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Az ETE Esztergomi Szervezete – 
abból az alkalomból, hogy a Du-
nagáz Rt. a közeljövőben ünnepli 
megalakulásának 15. évforduló-
ját, és vezetői, Szabó György ny. 
vezérigazgató és Gáspár Jánosné 
vezérigazgató asszony az ETE 
Esztergomi Szervezetének ala-
pító tagjai és vezetői – tisztelete 
jeléül úgy döntött, hogy 2005-ös 
szakmai fórumát a Dunagáz Rt.-
nél szervezi és tartja meg Doro-
gon, szeptember 14-én.
 

A SZAKMAI FÓRUM CÉLJA
Megismertetni, megvitatni a résztvevőkkel 
az időszerű energetikai témákat, melyek 
közül kiemelkedik az, hogy a közelmúltban, 
Genfben, az ENSZ palotájában az ENSZ 
EGB (Energia Bizottság) elnökének nevez-
ték ki Dr. Molnár László urat, az Energia 
Központ igazgatóját. A bizottság hatásköre 
Észak-Amerika, Európa és Közép-Ázsia or-
szágai. E térségben találhatók a legnagyobb 
energiatermelők (Oroszország, USA, stb), 
és a legnagyobb energiafogyasztók is (Eu-
rópai Unió, USA). A bizottság kiemelten 
foglalkozik globális szinten az energiaellátás-

sal, a szénhidrogén készletekkel, az energia 
hatékonysággal, a világpiaci energiaárakkal, 
és a környezetvédelemmel.
A kőolaj világpiaci ára (60-80 $) akkora, 
hogy elmondhatjuk, hogy ez a harmadik 
„olajárrobbanás”. Ennek hatása egyértelmű. 
Átértékeli hazai adottságainkat, lehetőségein-
ket a fosszilis-, a megújuló és az atomerőműi 
energia vonatkozásában, továbbá az „ener-
giatudatos” gondolkodás, energiahatékony-
ság, energiaárak stb. tekintetében egyaránt.

ELŐADÁSOK, VITÁK, ÜZEMLÁTOGATÁSOK
A fórum a fenti, igen fontos energetikai 
témákat ismertette, tárgyalta. Elsőként a 
„Magyar Energiapolitika aktuális kérdései 
különös tekintettel az olajárrobbanásra” 
címmel Dr. Szerdahelyi György, a GKM 
főosztályvezető helyettese tartott előadást. 
Dr. Molnár László, az Energia Központ 
igazgatója az ENSZ Energia Bizottságának 
munkáját mutatta be.
A 2005. Európai Energetikai zöld könyv 
ajánlásairól Dr. Jászay Tamás, professzor 
számolt be. Előadást hallhattunk a MOL 
Rt. stratégiájáról, valamint a magyar gázipar 
előtt álló időszerű feladatokról.
Nagy érdeklődés kísérte Lengyel Gyula, az 

MVM igazgatósági tagja fejtegetését a Paksi 
Atomerőmű élettartam meghosszabbításáról 
az ország villamos energiaellátásának biztosí-
tása érdekében.
A nap végén a fórum résztvevői fakultatív 
programokon vehettek részt az ONYX Ma-
gyarország Kft., a Richter Gedeon Rt., és a 
Sanyo Hungary Kft. dorogi gyáraiban.

ENERGETIKAI SZAKMAI FÓRUM 
DOROGON
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Hogyan kerül a kínai nád megyénkbe? – min-
den bizonnyal sok szákszendi lakos tette fel a 
kérdést önmagának, mikor értesült arról, hogy 
a kínai nád termesztéséről hallhat előadást a 
Faluházban. Akik ellátogattak az Enagro és az 
E-Nád Kft. közös rendezvényére, meg is kapták 
a választ, ami az elhangzott információk birto-
kában máris tiszta és logikus képet fest. 

Mint ismert, a Vértesi Erőmű Rt. törekvései között szerepel a zöld-
áram előállítása, azaz, a tervek szerint nem tisztán a szén tüzelésével 
kívánják a jövőben megtermelni az áramot. Ennek egyik megoldása, 
ha kínai náddal keverik a szenet, így az áram előállítása során nem-
csak az emissziós értékek csökkennek jelentősen, hanem a költségek 

is, ugyanakkor a zöldáramot magasabb piaci áron lehet értékesíteni. 
Mint dr. Horváth István, az E-Nád Kft. ügyvezetője elmondta, a 
szállítási költségek miatt a legcélravezetőbb, ha a VÉRt. 30-40 
km-es körzetében hozzák létre a kínai nádtelepeket, tehát nem 
titkoltan azzal a céllal járják a településeket, hogy népszerűsítsék a 
nád termesztését, az abban rejlő lehetőségeket, hiszen az erőműnek 
jelentős mennyiségű nádra lesz majd szüksége. A „toborzást” most 
kell elkezdeni, hiszen a palánták telepítését követően kb. két év 
múlva lehet először betakarítani, s várhatóan ugyanennyi időre van 
még szüksége a VÉRt.-nek a pontos tervek kidolgozásához, a tech-
nikai átállás biztosításához. Mint elhangzott, a kínai nád valójában 
a fűfélék családjához tartozik, s mivel rendkívül jól hasznosítja a 
napenergiát, jó a fagyállósága, öntözés nélkül termeszthető, s mivel 
igen sűrű, minimális a gyomnövények, kártevők megjelenése. A 
három méter magasságot is elérő növény termesztése mellett szóló 
érvek közül talán a legmeggyőzőbb, hogy egy ültetvény kb. 20 
évig hasznosítható.

HAMAROSAN 
ARATJÁK A KÍNAI 

NÁDAT?
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Magyarország a Pannon-medence köze-
pén, kedvező geotermikus adottságú területen 
helyezkedik el. A geotermikus gradiens más-
félszerese a világátlagnak. Ennek oka, hogy a 
földkéreg vékonyabb, 20-26 km vastagságú és 
jó hőszigetelő üledékek (agyag, homok) töltik 
ki a medencét. A gradiens az Alföldön és a 
Dél-Dunántúlon magasabb, a Kisalföldön és a 
hegyvidéki területeken alacsonyabb.
  
Termálvíz-kitermeléssel hatékonyan megoldha-
tó a kommunális fűtés, a használati melegvíz 
készítése, a növényházak fűtése, valamint a 
terményszárítás. A legnagyobb magyarországi 
beruházások a geotermikus közműrendszer 
Hódmezővásárhelyen és a geotermális villamos 
erőmű kísérleti projektje Iklódbördöcén.  
Gombos András, a Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Minisztérium (KVVM) politikai állam-
titkára a témával kapcsolatban elmondta: az 
ország érdeke az, hogy a geotermikus energiát 
felhasználók élettere ne szűküljön, boldogulási 
lehetőségeik ne csökkenjenek. Ugyanakkor 
legalább ennyire fontos, hogy hosszú távon 
megőrizzük a termálkincset és a természeti, 
környezeti értékeket.
  

MÓDOSUL A SZABÁLYOZÁS  
Jelenleg a felszíni vizek minősége védelmének 
szabályairól szóló kormányrendelet alapján csak 
az energetikai célú felhasználás esetén nincs 
lehetőség egyedi határérték megadására. A 
kibocsátott használt termálvíz határértékének 
túllépése esetén vízszennyezési bírságot kell 
fizetni. A türelmi idő a kibocsátási határérték 
csökkentésére 2010-ben lejár.  
A környezetvédelmi tárca tervei szerint a 
termálvizekre vonatkozó eddigi merev sza-
bályozás helyett a jövőben a befogadó felszíni 
víz terhelhetősége függvényében - a 2004 
előtt létesített kutak esetében - lehetővé válna 
egyedi szennyezési határértékek megállapítása - 
közölte Rakics Róbert, a minisztérium helyettes 

államtitkára. A változások jelentősen csökkentik 
a termálvíz-felhasználók terheit, és hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a már működő létesítmények gaz-
daságossága ne romoljon.  
A jogszabálytervezet értelmében, amennyiben 
a termálvizet felhasználó mezőgazdasági vál-
lalkozások lépéseket tesznek a szennyezés csök-
kentésére, terheik tovább csökkennek – közölte 
a helyettes államtitkár.  
Az új kutak létesítésével kapcsolatban, amelyek-
nél a szabályozás kötelezővé teszi az energetikai 
célra hasznosított termálvíz visszasajtolását a 
kitermelőhelyre, Rakics Róbert kifejtette: ilyen 
beruházásokra ott kerülhet sor, ahol lehetőség 
van a rétegenergia fenntartására, hisz közös 
érdek a termálvízkincs megőrzése.
 

EU-JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET  
Felszín alatti vizek európai uniós irányelve 
különbséget tesz a közvetlen és a közvetett 
bevezetés között. Közvetlen bevezetés: vissza-
sajtolással vagy talajon, altalajon, kőzeten való 
átszivárgás nélkül kerül a termálvíz a felszín alatti 
vízbe. Közvetett bevezetés: talajon, altalajon, 

kőzeten való átszivárgás után kerül a felszín alatti 
vízbe. Az irányelv tiltja a leginkább veszélyes 
anyagok közvetlen bevezetését a felszín alatti 
vízbe.  
A tagállamok engedélyezhetik a geotermikus 
célokra használt víz visszasajtolását ugyanabba 
a víztartóba, ahonnan kivették.
  

TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK  
A szaktárca bővíteni kívánja a támogatási rend-
szereket (hazai és uniós), valamint további cél 
a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív 
Program (KIOP) energiagazdálkodásának 
környezetbarát fejlesztése is. KVVM kezde-
ményezi, hogy a Magyar Terület- és Regionális 
Fejlesztési Hivatal pályázati rendszerébe épüljön 
be a termálvíz-hasznosítások és a geotermikus 
energia felhasználásának támogatása.  
A jövőben az is feladat, hogy az illetékesek 
(a PM, a GKM és szervezetei) készítsenek 
javaslatot a kormány részére olyan gazdasági 
szabályozási környezet kialakítására, amely 
elősegíti a hőszivattyúk széles körben történő 
elterjesztésének lehetőségét. A geotermikus 
energia hasznosítása ne csak villamosenergia-
termelés formájában kerüljön be a megújuló 
energiaforrások körébe, valamint a támogatási 
lehetőségek terjedjenek ki a termálvizek más, 
nem villamos energia termelésére is.

Forrás: www.magyarorszag.hu

MÓDOSUL A GEOTERMIKUS 
ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK 

SZABÁLYZATA 
Még az idén módosulhat a geotermikus energia mezőgazdasági 
hasznosításával kapcsolatos szabályozás. A változások jelentősen 
csökkentik a termálvíz-felhasználók terheit, és hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a már működő létesítmények gazdaságossága ne 
romoljon.

Világméretű energiaválság fenyeget
Világméretű energiaválság fenyeget a Katrina hurrikán nyomában. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint 
ha az amerikai olajfinomítók is megsérültek, a helyzet nagyon gyorsan globális válsággá terebélyesedhet.
A Nemzetközi Energiaügynökség szerint baj van, de jó döntésekkel a helyzet menthető. Szerintük 
hosszú ideig is eltarthat az amerikai olajhiány, a nemzetközi válság megelőzésére a problémát helyben kell 
kezelni. Ezért a szervezet tagországai azonnali, egyhónapos olajsegélyt szavaztak meg az amerikai olajhiány 
pótlására. 
“Úgy döntöttünk, hogy a következő 30 nap alatt naponta 2 millió hordó olajat és olajszármazékot 
bocsátunk az Egyesült Államok rendelkezésére, és 15 nap után megnézzük, mi lesz az eredménye” - 
nyilatkozta az ügynökség igazgatója. 
A szállítások fele európai olajfinomítókból érkezik majd, a másik felét az amerikai tartalékokból fedezik. 
A hurrikán miatt az amerikai hatóságok hét olajfinomítót zártak be. Naponta egymillió hordónyi benzin 
hiányzik, a napi fogyasztás tíz százaléka. A benzinár rekordmagasságban. 
“Reméljük, hogy állampolgáraink mértéktartóan és másokra is gondolva vásárolják most az üzemanyagot” 
- nyilatkozott az amerikai olajipari miniszter. A benzinkutak többségét rendőrök őrzik a fosztogatók vagy a 
pánikoló tankolók esetleges rohama miatt. A déli államokban az áramszünetek miatt ráadásul a kutak egy 
része nem üzemel. A Nemzetközi Energiaügynökség szerint egyelőre nyitott kérdés az olajár alakulása - ez 
több tényező változásától függ, így a fogyasztók magatartástól is. Elemzők szerint az emelkedő olajár miatt 
a tőzsdei indexek csökkenhetnek majd.                                                              Forrás: hirtv.hu
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Az idei bányásznapi ünnepségek első 
napján a bányásznyugdíjasokat várták 
a hét közepén az oroszlányi ren-
dezvénysátorba, ahol többek között 
mazsorettbemutató, az Inter-Operett 
szólistái, valamint Szilbereki Kata szó-
rakoztatta őket. 
A péntek az emlékezés napja volt. 
Pusztavámon, Márkushegyen és Ta-
tabányán helyezték el a bányászok 
képviselői a kegyelet és tisztelet 
virágait az emlékműveknél, délután 
pedig a Bányászati Múzeumban nyílt 
meg az az állandó kiállítás, amely a gé-
pesített szénbányászat magyarországi, 

oroszlányi fejlő-
dését mutatja be. 
Kora este került 
sor az oroszlányi 
Fő téren a városi 
megemlékezésre, melyen részt vett és 
felszólalt Csizmár Gábor foglalkoz-
tatáspolitikai és munkaügyi miniszter. 
Az ünnepség vendégei között ott volt 
Kovácsné dr. Horváth Klára, Németh 
Erika, Lázár Mózes, Keleti György, 
dr. Schvarz Tibor és Szalay Gábor a 
térség országgyűlési képvisel, Agócs 
István, a megyei közgyűlés elnöke, 
Rajnai Gábor, Oroszlány polgármeste-

re, Holló Vilmos elnök és Vas László 
vezérigazgató a VÉRt. menedzsmentje 
képviseletében. A koszorúzást követő-
en kitüntetések és jutalmak átadására 
került sor, amely során a társaság negy-
vennyolc dolgozója vehette át a jól 
megérdemelt elismerést.
A hétvége további programjai már a 
szórakozásról, kikapcsolódásról szól-
tak. Szombaton kora reggel a bokodi 
sportpályán kezdődött a vállalat csa-

NÉGY NAP A 
BÁNYÁSZOKRÓL

Szeptember első hétvégéjén zajlott az a 
négynapos monstre rendezvénysorozat, amely 
során több helyszínen, közel negyven programot 
szervezett dolgozóinak a Vértesi Erőmű Rt.



patainak kispályás labdarúgóbajnok-
sága, valamint az ökörsütés, amikor 
a bokodi tó völgyzáró gátjánál a csa-
ládi csapat horgászverseny résztvevői 
gyülekeztek. A főtéren az oroszlányi 
rendőrség és a helyi szociális szolgálat 
családi napjára is sokan voltak kíván-
csiak, amire elsősorban a szociálisan 
hátrányos helyzetben lévő családokat 
várták az áldozattá és elkövetővé válás 
megelőzésére. 
A nap folyamán a rendőrség munkatár-
sai hat alkalommal tartottak kerékpáros 
elméleti és gyakorlati vetélkedőket, 
amíg a szolgálat dolgozói ügyességi 
játékokkal, kézműves-foglalkozásokkal 
szórakoztatták a gyerekeket. A bokodi 
és oroszlányi rendezvényhelyszíneken 
egyaránt délután kettőkor kezdődtek a 
kulturális események. A színpadokon 
késő estig váltották egymást a zene-
kari, táncos, humoros produkciók, s 
mindkét településen utcabállal zárult 
a nap. 
Vasárnap reggel zenés ébresztő kö-
szöntötte az oroszlányiakat, majd foly-
tatódtak a szórakoztatóprogramok. A 
családi játszópark, a mini vidámpark 
mellett a rendezvénysátorban olyan 
sztárok is színpadra léptek, mint a 
Crystal együttes vagy Roy és Ádám. 
Az 55. Bányász- és 13. Villamosna-
pot a húszas, harmincas évek muzsikája 
zárta Oroszlányban a Hot Jazz Band 
előadásában.

Tudósítónktól
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ELHUNYT 
BÁNYÁSZTÁRSAIKRA 

EMLÉKEZTEK 
MÁRKUSHEGYEN

Az oroszlányi bányászat legnagyobb tragédiájára, az 1983-ban bekövet-
kezett sújtólégrobbanás 37 áldozatára emlékeztek a bányásznap alkalmából 
pénteken délben a márkushegyi üzemben felállított emlékműnél. A koszo-
rúzáson az igazgatóság részéről dr. Havelda Tamás bányászati igazgató, 
Vicsai János aknaüzemvezető és Szegedi Tibor, a VÉRt. általános igazga-
tója helyezte el a kegyelet virágait, de koszorúztak Rajnai Gábor oroszlányi 
polgármester mellett a szakszervezet, az üzemi tanács és a dolgozók képvi-
selői is. Az ünnepséget követően, délután a Bányászati Múzeumban nyílt 
meg az az emlékkiállítás, amely a gépesített szénbányászat magyarországi, 
oroszlányi fejlődését mutatja be.

Vicsai János, dr. Havelda Tamás és Szegedi Tibor koszorúz
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A most bejelentett 60 tonnás termésho-
zam révén az energiafű immáron ténylege-
sen is komoly versenytársa lehet a közel-
jövőben az elektromos áram előállításában 
még mindig meghatározó szerepet betöltő 
fosszilis tüzelőanyagoknak. A legfőbb 
gondot eddig az okozta a szakemberek 
körében, hogy a különféle energiafüvek 
és biomasszák nem rendelkeztek megfelelő 
energiasűrűséggel, illetve, hogy hatalmas 
földterületekre volt szükség viszonylag kis 
mennyiségű energiát leadó füvek létrehozá-
sához. Ez utóbbi probléma a döbbenetes 
terméshozammal immáron megoldottnak 
tekinthető.

SZERÉNY BECSLÉSEK SZERINT IS
Ha csak azzal a terméshozammal számol-
nánk, amellyel a legtöbb európai állam 
környezetvédői számolnak, már akkor is 
jelentős előrelépést jelenthetne az energiafű 
a környezetszennyezés megfékezése terén. 
Európában ugyanis hektáronként 12 tonnás 
terméshozammal számolnak, ami a gyakor-
latban kb. 36 hordónyi kőolaj energiatar-
talmának felel meg. A jelenlegi hordónként 
60 dollár körüli árral számolva az energiafű 
hektáronként akár több mint kétezer dol-
lárnyi energiát képes „megtermelni”.
Szerényebb becslések szerint, ha a Japán-
ból származó hatalmas energiafüvet Európa 
termőföldjeinek 10 százalékán termesz-
tenék, már akkor is képes lenne Európa 
áramigényének 10 százalékát fedezni a nö-
vény. Vidékfejlesztési potenciálján, munka-
helyteremtő-képességén kívül két további 
nagy előnnyel is rendelkezik az energiafű: 
egyrészt vonzóvá teheti a gazdálkodók 
körében az a tény, hogy aratására éppen 
a mezőgazdasági holtszezonban kerülhet 
sor, másrészt pedig hogy nem igényel 
semmilyen különleges gépezetet, így a je-
lenleg használt mezőgazdasági technológi-
ák segítségével is termeszthető.

NEM FERTŐZ, NEM HORDOZ BETEGSÉ-
GET, DE NÉGY MÉTERRE MEGNŐ

Steve Long, a University of Illinois profesz-
szora a BBC-nek nyilatkozva elmondta: az 
elefántfű most kifejlesztett hibridváltozata 
mindenféle fertőzésnek ellenáll, így nem 
kell amiatt aggódni, hogy az új elefántfű 
valamilyen betegség hordozója lehet. A 
Japán magasabban fekvő részeiről elter-
jedt fű mostani változata hatalmasra nő: 
a növény akár a 4 méteres magasságot is 
elérheti, látványa pedig egyszerre dekora-
tív és döbbenetes. Az EU-direktívákat is 
figyelembe véve könnyen lehet, hogy az 
öreg kontinens tájain is nemsokára jelentős 
mennyiségű, most kifejlesztett elefántfű fog 
hajladozni.
A dublin-i Trinity College professzora, 
Mike Jones szerint ugyanakkor ez az ele-
fántfűváltozat viszonylag nagy nedvesség-
igényű, így elsősorban Európa északabbi 
részein nőhet meg valóban négy méteresre. 
Skandinávia és Nagy-Britannia ebből a 
szempontból kiváló talajjal és éghajlattal 
rendelekezik nagy menniységű energiafű 
termeléséhez. Steve Long hozzátette: 
az energiafű egyik legnagyobb előnye, 
hogy ugyanolyan mennyiségű széndioxid 
keletkezik elégetésekor, mint amennyit a 
növény magába szív növekedése folyamán. 
A széndioxidkibocsátás így nulla lesz, ami 
hatalmas előrelépést jelenthet az egyik leg-
veszélyesebb gáz csökkentése terén.

A MAGYAR SZIKES TALAJ ENERGIA-
FÜVE

Egy július közepi bejelentés szerint azoban 
nekünk magyaroknak sem kell aggódnunk: 
a szarvasi Mezőgazdasági Kutató-Fejlesztő 
Kht.-nak ugyanis olyan energiafüvet sikerült 
nemesítenie, amely akár az Alföld száraz és 
szikes talaján is képes megélni és jelentős 
terméshozamot produkálni. A csapadék-
ban szegényebb és csak rossz termőtalajjal 

rendelkező régiók így a magyar fejlesz-
tésnek köszönhetően szintén bevonhatók 
lesznek az energiafű termelésébe. 
A szarvasi kutatók által kifejlesztett növény 
gyökere akár 2-2,5 méter mélyre is leha-
tol. További előnyeként emlegetik, hogy 
10-15 évig nyugodtan termeszthető egy 
helyben, csak ezt követően meríti ki saját 
igénye szerint a földet. A nemrégiben be-
indult energiafű-program célkitűzése szerint 
optimális esetben 2015-re akár 1 millió 
hektáron is hajladozhatnak energiafüvek, 
amely 10 tonnás hozammal számolva a 
magyarországi energiafelhasználás 15 szá-
zalékát is képes fedezni. 

SAJÁTOS HAZAI TÉVÚT
Ez persze tényleg csak optimális esetben 
valósulhat meg, ám az optimistákat gyorsan 
letörte egy most készülő rendelkezés is, 
amely a megújuló energiaforrások haszno-
sításába esetlegesen tőkét invesztálókat 
gyorsan elriaszthatja eredeti szándékuktól. 
Míg ugyanis világszerte egyre komolyabb 
üzlet a megújuló energiaforrásokba történő 
befektetés, és szinte már húzóágazattá 
válik egyes országokban, addig nálunk a 
tervezett szigorú rendelkezések komolyan 
visszavethetik a megújuló energiaelőállítás 
fejlesztését. 
Az Energia Klub közleményében hangsú-
lyozza, hogy a készülő rendelkezés teljes 
abszurditásokat tartalmaz: egy szélerőmű 
üzemeltetőjének például előre meg kellene 
tudni mondania, hogy mikor és mennyi szél 
fog fújni, és hogy ebből mennyi energia 
termelhető. Ha pedig valamilyen örömteli 
okból kifolyólag túltermelés keletkezik a 
szélerőműben, akkor azután nem csak hogy 
nem kap támogatást a szélerőmű üzemel-
tetője, hanem egyenesen pénzbírsággal 
sújtják. Az ártámogatást a menetrenden 
kívül termelt áram után 1,3-as szorzóval 
kell visszafizetni.
Úgy tűnik tehát, hogy míg szomszédaink 
közül is egyre többen fedezik fel a meg-
újuló energia adta lehetőségeket – Romá-
nia most hirdetett meg egy nagyszabású 
programot –, addig Magyarország inkább 
visszafelé táncol ez ügyben.

Forrás: nationalgeographic.hu

HATALMAS ENERGIAFÜVEK 
VÁLTHATJÁK KI AZ OLAJAT

Amerikai kutatóknak sikerült olyan energiafüvet 
nemesíteniük, amely hektáronként akár 60 tonna 
terméshozammal is bírhat. Magyar kutatók a 
közelmúltban olyan energiafüvet nemesítettek, 
amely akár az Alföld száraz és szikes talaján 
is képes megélni és jelentős terméshozamot 
produkálni.
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A Délalföldi Gázszolgáltató Rt. és 
az Északdunántúli Gázszolgáltató Rt. 
2005 őszén új szolgáltatással lép 
ügyfelei elé egy telefonos ügyfél-
kapcsolati központ, más néven call 
center létrehozása révén. 
A call center számos olyan több-
letszolgáltatást nyújt az ügyfelek 
számára, melyek megkönnyítik és 
meggyorsítják a földgázszolgáltatással 
kapcsolatos ügyek intézését. A tele-
fonos ügyfélszolgálat központosítva, 
egy helyszínen fogadja az ügyfél 
megkereséseket. Ez és a magas szín-
vonalú technikai háttér lehetőséget 
nyújt az ügyintézési folyamatok egy-
ségesítésére, az átlagos ügyintézési 
idő csökkentésére és az ügyfélkezelés 
színvonalának növelésére.
A Magyar Energia Hivatalnak a 
DÉGÁZ Rt.-re vonatkozóan a 27/
2004. számú határozata, az ÉGÁZ 
Rt.-re vonatkozóan pedig a 29/
2004. számú határozata fogalmazza 
meg a földgázközüzemi szolgáltatás 
minimális minőségi követelményeit 
és a szolgáltatási színvonalmutatóit. 
A 2005. évre vonatkozóan az előírt 
mutató 70/30, azaz a beérkező hí-
vások 70%-át a telefonos ügyintéző 
munkatársainknak 30 másodpercen 
belül fogadniuk kell. 2006. január 
1-jétől ez az érték 80/30-ra mó-
dosul. A telefonos ügyfélkapcsolati 
központ rendelkezik mindazzal a 
szakmai és technikai háttérrel, mely 
biztosítja a szigorú előírásoknak való 
megfelelést.

A call center az ügyfélszolgálati 
irodákban megismert nyitvatartási 
időt meghaladóan minden hétköznap 
reggel 6:00 és este 20:00 óra kö-
zött fogadja folyamatosan az Ügy-
felek megkereséseit az ország teljes 
területéről helyi tarifával hívható 
40/824-825-ös telefonszámon.
Az Ügyfelek számára modern, idő-
takarékos és kényelmes megoldást 
jelent, hogy telefonon keresztül is 
kezdeményezhetnek minden olyan 
ügyfélszolgálati jellegű kérést, me-
lyet eddig kizárólag személyesen, az 
ügyfélszolgálati irodákban állt mód-
jukban megtenni.

A telefonos ügyfélszolgálat minden 
ügyfélszolgálati jellegű ügyek intézé-
sére, kezdeményezésére lehetőséget 
nyújt, mint például:
– mérőóra-bejelentés 
– szolgáltatás megrendelése, illetve 
lemondása
– adat és címváltozás bejelentése,
– fogyasztásmérő átírása,
– fogyasztási hely ki és bekapcso-
lása,
– számlázással és egyéb szolgáltatás-
sal kapcsolatos információ kérése, 
– közüzemi szerződés adatváltozásai-
nak bejelentése,
– szabálytalan vételezés bejelentése

A felsorolt szolgáltatások hamarosan 
kibővülnek az automatikus mérőállás- 
bejelentés lehetőségével is, mely 
során egy gépi hang, valamint a 

telefonkészülékük nyomógombjainak 
segítségével az ügyfeleknek a nap 
bármely időszakában lehetőségük van 
mérőállásuk bejelentésére.
A telefonos ügyfélszolgálat 90 beér-
kező ISDN-vonalon  képes folyama-
tosan fogadni a megkereséseket. Ez a 
technikai háttér biztosítja azt, amit az 
előzőekben már említettünk, hogy ne 
legyenek elveszett, megválaszolatlan 
hívások, illetve jelentősen csökkenjen 
a hívásvárakozási idő is. Szeptember 
1-jétől a Dégáz Rt. teljes telefonos 
ügyfélforgalma, október 1-jétől 
pedig az Égáz Rt. telefonos ügy-
félforgalma is a központi telefonos 
ügyfélkapcsolati  rendszerünkön kerül 
lebonyolításra.
A call center megnyitását követően 
továbbra is figyelemmel kísérjük a 
személyes ügyfélszolgálati irodák 
forgalmát, és az eredmények függvé-
nyében határozzuk meg az ügyfélszol-
gálati irodákban dolgozók létszámát, 
illetve az ügyfélforgalom magas szintű 
kiszolgálásához szükséges ügyfélszol-
gálati irodák eloszlását.

ÚJ TELEFONOS ÜGYFÉLKAPCSOLATI 
KÖZPONT AZ ÜGYFELEK GYORSABB 

KISZOLGÁLÁSA ÉRDEKÉBEN

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
ASZTALOS ANDREA

MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS OSZTÁLYVEZETŐ-HELYETTES
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MI AZ ISO 9001:2000?
Az ISO 9001:2000 egy nemzetközi 
szabvány, amely megszabja a követelményeket 
egy szervezet minőségirányítási 
rendszerével (MIR) szemben. Része egy 
szabványcsaládnak, amelyet a Nemzetközi 
Szabványosítás Szervezet (ISO) adott ki 
és amelyre gyakran együttesen mint „ISO 
9000 sorozat”-ra hivatkoznak. Ezért 
néha azt lehet hallani, hogy a szállítók arra 
hivatkoznak, hogy “ISO 9000 szerint 
vannak tanúsítva”, vagy az „ISO 9000-nek 
megfelelő MIR” rendszerrel rendelkeznek. Ez 
rendes körülmények között azt jelenti, hogy 
azt állítják, hogy az ISO 9001:2000-
es szabvány követelményeinek megfelelő 
minőségirányítási rendszerrel rendelkeznek, 
az egyetlen szabvány az ISO 9000-es 
családban, amelyet megfelelőségértékelés 
céljára lehet használni. Nagyon fontos 
azonban annak megértése, hogy az ISO 
egy olyan szervezet, amely szabványokat 
dolgoz ki és ad ki – ISO nem “tanúsít” szervezeteket, ezt a későbbiekben fogjuk 
megmagyarázni. Az ISO 9001:2000 célja 
követelményrendszer biztosítása, amelyek, ha 
hatékonyan bevezetik azokat, biztonságot 
nyújtanak arra, hogy a szállítók következetesen 
olyan árukat szállítanak és szolgáltatásokat 
nyújtanak, amelyek megfelelnek az önök 
igényeinek és elvárásainak és megfelelnek a 
vonatkozó jogszabályoknak. 
A követelmények széleskörűek, tartalmazzák 
a szállítók felső vezetőségének minőség iránti 
elkötelezettségét, vevőközpontúságát, az 
erőforrásainak megfelelőségét, az alkalmazottak 

felkészültségét és a folyamatirányítást (a 
termelési, szervizelési és a ide tartozó 
adminisztratív és támogató folyamatokra). 
A minőségtervezést, terméktervezést, 
a beérkező rendelések átvizsgálását, a 
folyamatok és termékek figyelését és mérését, 
a mérőeszközök hitelesítését, a folyamatokat 
a vevők panaszainak orvoslásához, javító/
megelőző intézkedéseket és a MIR folyamatos 
fejlesztésének követelményét. Végül, de nem 
utolsó sorban van egy követelmény a szállító 
számára, hogy figyelje az észrevételeket az 
áru minőségére és a nyújtott szolgáltatásokra 
vonatkozóan. 

MIT JELENT AZ „ISO 9001:
2000-ES SZABVÁNYNAK VALÓ 

MEGFELELŐSÉG”?
Ez azt jelenti, hogy a szállítója olyan 
módszeres minőségirányítási szemléletmódot 
alakított ki, és az üzleti tevékenységét úgy 
irányítja, ami biztosítja, hogy az önök igényeit 
világosan megértette, azokkal egyetért, és 
azokat teljesíti. Az  ISO 9001:2000-
es szabványnak való megfelelőség állítását 
azonban nem szabad úgy tekinteni, hogy az 
helyettesíti a termékmegfelelőségi nyilatkozatot 
vagy bejelentést.  

HOGYAN SEGÍT AZ ISO 
9001:2000 A SZÁLLÍTÓ 

KIVÁLASZTÁSÁBAN?
Az ISO 9001:2000 követelményeket 
ír elő a beszerzési folyamatra, amelyek 
magukba foglalják önt, mint vevőt. Ezek 

a követelmények az alábbi témákkal 
foglalkoznak:
– a beszerzésre vonatkozó követelmények, 
amelyeket úgy kell megadni, hogy a szállító 
világosan megértse a vevőinek igényeit;
– milyen módon lehet igazolni a leszállított 
terméknél, hogy az megfelel a vevői 
követelményeknek.
Fontos szerepet vállal tehát azzal, hogy 
meghatározza a szállítónak, hogy mi az, amit 
valójában akar. Lehet, hogy konzultálnia 
kell a saját belső műszaki szakembereivel (a 
tényleges felhasználókkal) e folyamat során. 
Ha ezt nem teszi meg, előfordulhat, hogy 
egy olyan terméket kap, ami ugyan megfelel 
az összes meghatározott követelménynek 
és a vonatkozó jogi követelményeknek, 
de amely teljes mértékben alkalmatlan a 
tervezett felhasználásra. Így mindenekelőtt 
arra kell koncentrálnia, hogy a termék 
tervezett felhasználásával kapcsolatos igényeit 
meghatározza.  
E feladathoz segítségül az alábbiakat kell 
fontolóra venni:
– Mi az a konkrét termék (áru vagy 
szolgáltatás) amit megvásárol? 
– Milyen hatása van ennek a terméknek a 
saját üzleti tevékenységére?
– Mi az üzleti kockázata annak, ha problémákat 
tapasztal a termékkel kapcsolatban? 
– Hogyan tud megbizonyosodni arról, hogy 
a kapott termék ténylegesen megfelel-e a 
követelményeinek? 
– Mit tud a szállítója ismertségéről és 
teljesítményéről? 
– Mennyire bízik a szállítója azon 
képességében, hogy el tudja önt látni 
folyamatosan megfelelő termékkel? 
– Ha úgy dönt, hogy az ISO 9001:
2000-es szabványnak való megfelelőség 
fontos, hogyan bizonyosodik meg arról, hogy 
a szállítója olyan minőségirányítási rendszerrel 
rendelkezik, amely teljesíti a szabvány 
követelményeit? 
– Az igényelt árukra és szolgáltatásokra 
kiterjed a szállító minőségirányítási rendszere? 

ISO 9001:2000 – MIT IS JELENT A 
BESZERZÉSI LÁNCBAN?

Olyan személyként, aki részt vesz a szállítók kiválasztásában, és 
esetleg felelős a beszerzési döntésekért, bizonyára látott vagy 
felhasznált olyan árukat és szolgáltatásokat, amelyeket az ISO 
9001:2000-es vagy még egyszerűbben ISO 9000-es szabványra való 
hivatkozással hirdetnek. Mit jelent ez? Hogyan segítheti ez Önt? 
Hogyan lehet biztos abban, hogy a szállítói megértik, hogy mit vár 
el tőlük és képesek következetesen megfelelő áruval ellátni? Ez az 
írás választ ad ezekre a kérdésekre és tájékoztatja, hogy hogyan 
nyerheti a legtöbbet az ISO 9001:2001-es szabvány a beszerzési lánc 
eszközeként való használatából.

M
in

ős
ég

bi
zt

os
ít

ás

26 Regio Regia 2005. szeptember



HOGYAN GYŐZŐDHET MEG ARRÓL, 
HOGY A SZÁLLÍTÓJA MEGFELEL-E 
AZ 9001:2000-ES SZABVÁNY 

KÖVETELMÉNYEINEK? 
Különböző módon állíthatja a szállító, 
hogy a minőségirányítási rendszere megfelel 
az ISO 9001:2000-es szabvány 
követelményeinek. Ezek:
– A szállító megfelelőségi nyilatkozata: 
egy nyilatkozat, amelyben a szállítója saját 
maga megerősíti, hogy a minőségirányítási 
rendszere megfelel az ISO 9001:
2000-es szabvány követelményeinek, 
általában hivatalos aláírásokkal ellátva. 
Ezt a nyilatkozatot a szállító belső auditja 
alapján vagy második feles vagy harmadik 
feles auditok alapján lehet kiadni;
– Második feles értékelés: a szállítóját 
közvetlenül a vevője értékelte (például 
önök vagy egy másik jó hírnévvel 
rendelkező vevő, akit nagyra értékelnek), 
hogy ellenőrizze, hogy vajon a MIR 
rendszere megfelel-e az ISO 9001:
2000-es szabvány szerinti vagy a saját 
– a szerződéses üzletkötések során előírt 
– követelményeknek;
– Harmadik feles értékelés: (Gyakran úgy 
hívják, hogy tanúsítás vagy regisztráció): 
a szállítója megbíz egy pártatlan 
harmadik felet, hogy folytassa le az 
auditot ISO 9001:2000-es szabvány 
követelményeinek való megfelelés 
igazolására. Ez a harmadik fél kiad egy 
tanúsítványt az ön szállítójának a MIR 
alkalmazási területének meghatározásával, 
és megerősíti, hogy az teljesíti az 
ISO 9001:2000-es szabvány 
követelményeit. 
– Külön bizalmat nyújt az, ha a 
tanúsító szervezeteket (regisztrálókat) 
nemzeti vagy nemzetközileg elismert 
akkreditáló szervezetek akkreditálták, 
amelyek igazolják a tanúsító szervezet 
függetlenségét és felkészültségét tanúsítási 
eljárás végzésére.  Számos akkreditáló 
szervezetnek többoldalú megállapodása 
van az IAF (Nemzetközi Akkreditálási 
Fórum) koordinálásával, hogy elősegítse 
világszerte a kölcsönös elismerést a WTO 
(World Trade Organization) szabad 
kereskedelmi elvek támogatásában. 

ÁLLÍTHATJÁK-E A SZÁLLÍTÓK 
AZT, HOGY A TERMÉKEIK ÉS 

SZOLGÁLTATÁSAIK MEGFELELNEK AZ 
ISO 9001:2000-ES SZABVÁNY 

KÖVETELMÉNYEINEK?
Nem. Az ISO 9001:2000-es szabványra 
való hivatkozás azt jelzi, hogy a szállító olyan 
minőségirányítási rendszerrel rendelkezik, amely 
megfelel az ISO 9001:2000-es szabvány 
követelményeinek. Amint már említettük, ez 
megerősíti a bizalmát, hogy a szállítója képes 
arra, hogy következetesen megfelelő árut 
szállítson, illetve szolgáltatásokat nyújtson. Az 
ISO 9001:2000-es szabvány megköveteli, 
hogy a szállítója figyelemmel kísérje a vevői 
megelégedettségi szintjét (beleértve önökét 
is!), és azt az információt felhasználja a 
minőségirányítási rendszerének fejlesztésére. 

MIT A TEENDŐ, HA A DOLGOK 
ROSSZRA FORDULNAK?

Abban az esetben, ha nem elégedett a 
kapott áruval vagy szolgáltatásokkal, először 
is ezt a szállítója tudomására kell hoznia. Ezt a 
szokásos meglévő műszaki, illetve kereskedelmi 
kommunikációs csatornákon kell megtennie. 
A szállítója köteles kivizsgálni a panaszát, 
és megfelelő intézkedéseket kell tennie, 
hogy elkerülje vagy csökkentse az esélyét 
annak, hogy ez ismételten megtörténjen. Ha 
azonban, elégedetlen a szállítója általános 
teljesítményével (például továbbra is nem 
megfelelő termékeket szállít, nem foglalkozik 
a panaszaival vagy nem tesz megfelelő 
javító intézkedéseket) akkor ez azt jelzi, 
hogy  problémák vannak a minőségirányítási 
rendszerükben. 
A kapott választól függően tudnia kell, hogy 
kiterjesztheti a panaszát az alábbiak szerint:
– Ha a szállítójának minőségirányítási rendszere 
van, amely megfelel az ISO 9001:2000-es 
szabvány követelményeinek, ki kell nevezniük 
egy személyt (a „vezetőség képviselője”), 
akinek megvan a felelőségi köre és hatásköre, 
hogy biztosítsa, hogy a rendszer megfelelően 
működik. Meg kell tudnia, ki az, és hivatalos 
panaszt kell tennie.
– Ha még mindig elégedetlen a szállító 
válaszával, és ha egy független (harmadik 
feles) tanúsító testület (regisztráló) tanúsította 
őket, fel kell hívnia a tanúsító szervezet 

figyelmét az ügyre. Megtalálhatja a tanúsító 
szervezet nevét a szállító tanúsítási okiratán. 
A tanúsító szervezet ki fogja vizsgálni az 
ügyet a szállító minőségirányítási rendszerének 
felügyeleti auditján, vagy kritikus esetekben 
lehet, hogy egy kiegészítő speciális vizsgálat 
lefolytatásáról dönt.
– Ha nem kap kielégítő választ a tanúsító 
szervezettől, és ha az akkreditálva van, panaszt 
tehet az illetékes akkreditáló testületnél. Az 
akkreditálás részleteit megtalálja a szállító ISO 
9001:2000 szerinti tanúsítási okiratán. Ha 
nehézsége támadna ennek az információnak a 
megszerzésénél, utánanézhet az akkreditáló 
szervezetek jegyzékében, hogy kik a 
Nemzetközi Akkreditálási Fórum tagjai azt 
pedig  IAF (http://www.iaf.nu ) honlapján 
tudhatja meg.
– Ha úgy érzi, hogy az akkreditáló testülettől 
nem kapott kielégítő választ, és ha az a 
Nemzetközi Akkreditálási Fórum tagja, 
akkor panasszal fordulhat az IAF-hoz (http:
//www.iaf.nu ). Ne felejtse el, hogy a fentiek 
közül egyik sem befolyásolja törvényes, 
vásárlói jogait és a fenti csatornák helyett 
vagy azokkal párhuzamosan jogi lépéseket 
tehet a szállítóval szemben. Ez országonként 
is változhat.

ÖSSZEFOGLALVA…..
ISO 9001:2000-es szabvány szerinti 
tanúsítással a szervezet bizonyítani tudja, hogy 
az üzleti tevékenységüket úgy folytatják, hogy 
következetesen jó minőségű árukat szállítsanak, 
és szolgáltatásokat nyújtsanak.  Többféle 
módon tudja bemutatni a szállító az ISO 
9001-es szabványnak való megfelelőségét, 
és önnek kell megbizonyosodnia arról, hogy 
a szállító által kiválasztott módszer megfelelő 
bizalmat ébreszt-e. Ha nincsen megelégedve 
a szállítója teljesítményével, erről megfelelően 
tájékoztatni kell őket. Az értesülés a panaszról 
segíti a szervezeteket arról, hogy a jövőben 
javítsák a teljesítményüket – ez az amiről az 
ISO 9001:2000 szól.
További hasznos információt kaphat az ISO-
ról és az ISO 9000-es szabványcsaládról 
www.iso.org honlapon vagy kérjen 
tájékoztatást a nemzeti szabványosító 
szervezetétől.

Forrás: www.mszt.hu

M
inőségbiztosítás
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Az Északdunántúli Vízmű Részvénytársaság az idén is jelen 
volt a Vértes Expón, mint ahogy az elmúlt tizenegy évben 
mindig. 
Dr. Szikszai József az ÉDV Rt. vezérigazgatója elmondta:
– A hagyományokkal rendelkező, nagyszabású rendezvény 
jó lehetőséget kínált számunkra, hogy találkozzunk 
fogyasztóinkkal, partnereinkkel, akik a vásári hangulatban 
nemcsak kérdéseikkel kereshették fel a sportcsarnokban 
kialakított standunkat, hanem szomjukat is olthatták a 240 
méter mélyről felhozott friss, üde karsztvízzel. 
Társaságunk megjelenése mellett fontosnak tartottuk azt is, 
hogy a vásáron azok a beszállító partnereink – az Euroflow 
Rt., a SEEN SIGMA a HUNGÁRIA Kft., a Hollix 
Kft., a MOM Vízméréstechnikai Rt., az INTEREX-
WAGA Kft., a Duna Armatúra Kft., a Pannonpipe Kft., 
és a Purátor Kft. – is bemutatkozzanak, akik folyamatosan 
biztosítják számunkra a korszerű, a mai követelményeknek 
megfelelő, jó minőségű víz- és csatornaépítési anyagokat 
és szerelvényeket.
Örömünkre szolgált, hogy a standunkon kitöltött 
kérdőívek szerint fogyasztóink kedvezően fogadták 
Részvénytársaságunk megjelenését a XII. Vértes Expón 
– tette hozzá a Részvénytársaság vezérigazgatója.

Sikere volt a friss, üde karsztvíznek

A helyi gazdaság szereplőinek és a társadalomnak is rugalmasan kell 
kezelni a piaci környezet változásait. Kritikus ponthoz érkeztünk, 
ami egyben lehetőségeket magában rejt – folyamatosan figyelni 
kell a gazdaság alakulását és mind a szakképzést, mind pedig a 
kis- és középvállalkozások tevékenységi területeit ennek tudatában 
kell fejleszteni, vagy változtatni – mondta el köszöntő beszédében 
Bencsik János, Tatabánya polgármestere a XII. Vértes Expo 
megnyitóján. 
Simon József, a Miniszterelnöki Hivatal főosztályvezetője szólt a 
helyi vásárok szerepéről, a regionális gazdaságpolitikai találkozások 
fontosságáról, és arról is, hogy a kis- és középvállalkozások az 
Európai Unión belül milyen pozíciót foglalnak el. A szakember a 
vásár keretében a megyei kereskedelmi és iparkamara által szervezett 

XII. VÉRTES EXPO
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gazdaságpolitikai fórumon tartott előadást.
A XII. Vértes Expo termékdíját az előzetesen benyújtott 
pályázatok alapján a Tatabányai Sütőipari Kft. vehette át öt új 
termékéért Simon Józseftől, a MEH főosztályvezetőjétől. A 
szervező Alfadat Press Kft. – Fair Media vásárdíját a Hidroker 
Kft. és a Komfa-Therm Kft. kapta, melyet W. Csoma Éva 
vásárigazgató, és dr. Parragh László, a kamara elnöke adott át. 
Tatabánya Megyei Jogú Város díját a Konrád Kft. vezetője 
vehette át a megyeszékhely polgármesterétől. A megyei 
kereskedelmi és iparkamara díját a dorogi P.ZS. Bt. érdemelte ki 
a képzőművészek által tervezett, spanyol alapanyagokból készült 
kerámia burkolóanyagaiért. 
A XII. Vértes Expo négy napig fogadta a látogatókat a tatabányai 
sportcsarnokban és környékén több mint 170 kiállító ajánlatával, 
újdonságaival, valamint közönségprogramokkal, játszóházakkal, és 
műanyag kupakgyűjtési akcióval.

Tatabánya
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Az Esztergomi úton az önkormányzati 
költségvetéséből huszonnégy, Tata-
bánya-Újváros többi területén – az 
épülő bevásárló- szórakoztatóközpont 
beruházásában – további száztizenöt 
parkolót alakítanak ki – tudtuk meg 
Bencsik Jánostól. A polgármester hang-
súlyozta: az újvárosi városrész lakóinak 
régi igénye volt, hogy megfelelő számú 
parkoló álljon a rendelkezésükre.A par-
kolók megépítésével jelentősen enyhül 
a porszennyezés, valamint a zsúfoltság 
Tatabánya egyik legrégebbi lakótelepi 
városrészében – hangsúlyozta Bencsik 
János. Az Esztergomi úton – 12 millió 
forintos költségvetéssel - a korábban 
megépült parkolók száma a második 
ütemben tovább bővül. A Győri úti 
bevásárló- és szórakoztatóipari köz-

pont beruházója összesen 115 
új parkolót épít meg Újvárosban, 
ennek értéke meghaladja a több tíz 
millió forintot.  Új parkolót kap az 
Esztergomi út (az önkormányzati 
beruházáson kívül 32), a Fellner tér 
(25), a régi nyomdaudvar területe 
(31), az Előd vezér út (19) és a 
Fő tér (8) is. 
Ezzel együtt megoldódik a csapa-
dékvíz elvezetése, bekötőutakat 
alakítanak ki, valamint gyarapodik 
a közvilágítást biztosító lámpatestek 
száma is. Mint ismeretes a városban 
az idén több mint kétszázötven par-
kolóhelyet újítanak meg, illetve ala-
kítanak ki. Az Újvárosban tervezett 
további 115 parkolóhely kialakítá-
sára 2006 közepéig kerül sor.

ÚJ PARKOLÓK 
TATABÁNYA-ÚJVÁROSBAN

A területfejlesztési források 
felhasználására kötött támo-
gatási megállapodásokról is 
tájékozódott 2005. szeptem-
ber 22-ei ülésén a Komárom-
Esztergom Megyei Területfej-
lesztési Tanács, amely a kelet-
kezett egy milliós pénzmarad-
ványról úgy határozott, hogy 
a Kecskéden kialakítandó 
építési telkek vízellátásának 
támogatására fordítja. 
Öt napirendet tárgyalt a nyári szünetet 
követő első ülésén a Komárom-Eszter-
gom Megyei Területfejlesztési Tanács. A 
tagok tájékozódtak a tanács hatáskörébe 
utalt területfejlesztési forrásokra kötött 
támogatási szerződésekről. E szerint 
2005-ben összesen 89 pályázatot 
nyújtottak be megyénk önkormányzatai, 
melyből a korábbi döntés alapján 65 
fejlesztést részesített támogatásban a ta-

nács. Csupán három pályázat kizárására 
került sor formai hiányosságok alapján, 
a többi esetben forráshiány miatt volt 
kénytelen elutasítani a kérelmeket a 
tanács. A területi kiegyenlítést szolgáló 
keretből 29 fejlesztés valósulhat meg 
a Bakonyalján, Csémen és Oroszlány 
térségében. A beruházások összértéke 
2,6 milliárd forint, melyhez a tanács 
254,3 millió Ft támogatást biztosított. 
A többi között megépül Ászáron az új 
nyolctantermes általános iskola, Kisbéren 
a Battyhány Kázmér Kórház új épülete, 
a szákszendi orvoslakás, valamint több 
település belső úthálózatának korsze-
rűsítése, művelődési házak, általános 
iskolák, óvodák, polgármesteri hivatalok 
felújítása válik lehetővé. A céljellegű de-
centralizált előirányzatból 36 beruházást 
támogatott a tanács 131 millió Ft-tal, 
melyből 424 millió forint értékben reali-
zálódik fejlesztés: zömmel önkormányzati 

intézmények felújítására, korszerűsítésére 
kerül sor, valamint infrastrukturális fejlesz-
tések valósulhatnak meg a megye tele-
pülésein.A szerződéskötések kapcsán 
1,1 millió forint maradvány keletkezett, 
melynek felhasználásával kapcsolatban a 
tanács úgy határozott, hogy az összeggel 
támogatja Kecskéd községben 40 db 
építési telek vízellátási rendszerének 
kialakítását.  Csütörtöki ülésén két vis 
major kérelemről is határozott a megyei 
területfejlesztési tanács. Az augusztusi 
rendkívüli esőzések miatt Tardos és 
Epöl területén következtek be kárese-
mények: Tardoson az idősek klubjának 
udvarán lévő támfal dőlt össze, Epölön 
útbeszakadások, árokfeliszapolódások 
keletkeztek. A döntés értelmében a 
két település kárelhárítási munkálatait 
összességében 6,4 M Ft-tal (Tardos: 
4.600.000 Ft, Epöl: 1.843.188 
Ft) támogatja a tanács. 

385 MILLIÓS TÁMOGATÁS A 
FEJLESZTÉSEKHEZ
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A SZÉKESFEHÉRVÁRI 
SZENT ISTVÁN-NAPI 

ÜNNEPSÉGEKEN 
KITÜNTETETTEK

Díszpolgári cím
– dr. Mohácsy Károly tanár
– Takács Attila, a SZÉPHŐ Rt. igazgatója (poszthumusz)

Pro Civitate díj
– Kiss János nagyprépost
– id. Ocskay Gábor, az Alba Volán - FeVita jégkorong szak-
osztály igazgatója
– Szabó József címzetes igazgató
– dr. Bódizs Tamás, a Fejér Megyei Agrárkamara elnöke, az 
Aranybulla Rt. elnök-vezérigazgatója

Székesfehérvárért díj
– Alcoa Alapítvány (az elismeréssel járó pénzösszeget a   SZITI 
Egyesületnek adta át)
– Gergely Anna történész
– Modrovits Imre ny. köztisztviselő
– Heinrich Péter, igazgató
– Nagy László fodrász
– Mészáros Sándor, az Alba Regia Nugdíjas Egyesület titkára
– az Alva Volán SC öttusaedzői csapata
– dr. Támadi Lajos fogszakorvos
– Háry Jánosné óvodavezető
– Pap László nyugdíjas igazgató

Tiszteletbeli Polgár cím
– Gerhard Dorn Schwabisch Gmünd-i tanár
– Strém Kálmán koncertszervező

Belügyminisztériumi dicséret 
– Oszvald Zsuzsanna, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztály-
vezetője

Székesfehérvár Megyei Jogú Város dicséretében részesült
– Somorjai Ferenc tanár, a  Filharmonia-koncertek székesfehérvári 
szervezője

Deák Dénes díj:
– Hegedűs 2 László

Deák Dénes Ösztöndíj:
– Dörömbözi Péter

A Láncos Kornél-Szekfű Gyula Ösztöndíjat 14 személyiség 
vehette át.

ELNÖKI 
ARANYÉREM 

TÓTH ISTVÁNNAK
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, Parragh László 
Elnöki aranyérem kitüntetést alapított 2005-ben. Ezt az elisme-
rést első ízben – nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a alkalmából 
– Tóth Istvánnak, a Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
általános alelnökének adományozta „a gazdaság fejlődését bef-
olyásoló közéleti tevékenységének elismeréseként”. A kitüntetés 
indoklása szerint „Tóth István az Alba Volán Rt. vezetése mellett 
nagy szervező erővel és kiváló kapcsolatteremtő képességgel segíti 
elő a nagy közönségszámot, külföldi vendégeket vonzó sportágak 
támogatását, székesfehérvári rendezvények megvalósítását.
Vállalati és városgazdaságot befolyásoló közéleti tevékenysége 
mellett hatékonyan dolgozik a munkaadói szervezetek eredmé-
nyességéért a Stratosz országos hatáskörű szervezet elnökeként, a 
Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, s a 
Magyar Öttusa Szövetség alelnöke.” 
Az Elnöki aranyérem és oklevél ünnepélyes átadására augusztus 
24-én, Székesfehérváron, a Gazdaság Házában, rendkívüli el-
nökségi ülésen került sor.
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OCSKAY: A SIKEREK 
CSAPATMUNKÁBAN SZÜLETTEK

Ocskay Gábor munkásságát dr. Szelier And-
rás, sportot felügyelő alpolgármester méltatta.
– Bizton állíthatom, hogy Ocskay Gábor 
nélkül nem lenne Székesfehérváron jégkorong. 
Nagyszerű sportember. A mai, modern világ 
egyik legnépszerűbb sportága a jégkorong, s 
az igazgatónak hatalmas szerepe van abban, 
hogy a földkerekség szinte mindegyik nemzeti 
válogatottját a siker reményében fogadhatják. 
Ocskay Gábor a vereséget nehezen viseli, mindig 
győzni akar. De csak tiszta eszközökkel.
Az ünnepeltet hatalmas taps fogadta a városháza tanács-
termében, Ocskay Gábor nem is tagadta meghatottságát. 
– Nagyon örülök az elismerésnek, őszintén mondom, 
meglepett, hogy az illetékesek rám voksoltak. A díszpol-
gári cím után ez a város második legnagyobb elismerése. 
Hárman kaptuk meg, rajtam kívül Székesfehérvár neves 
személyiségei, városunk nagyjai… Büszke vagyok, hogy 
velük együtt köszöntöttek. A fehérvári jégkorongban te-

vékenykedők közül én kaptam, de persze tudom: ez annak 
a közösségnek az érdeme, amelyet vezetek. Gondo-

lok itt az edzőkre, a játékosokra és a szakosztály 
vezetőire, akik mindannyian hozzátettek valamit 
ahhoz, hogy Fehérváron ne csak népszerű, ha-
nem sikeres is legyen a hoki. Ez csapatmunka. 
Közel harminc éve van a koronázó városban 
jégkorong, főleg az utóbbi néhány év szól a 
sikerekről. Azon dolgozom a munkatársaimmal, 

hogy ez az elkövetkező esztendőkben se változ-
zon. Sokat köszönhetünk az önkormányzatnak, s 

cégünk, az Alba Volán Rt. vezetőinek, no és ter-
mészetesen a szponzoroknak, akik a nehéz időkben 

is mellettünk álltak.
A fehérvári jégpályát 1977-ben adták át, négy évvel ké-
sőbb már bajnokcsapatot ünnepelhettek a sportág barátai. 
Ám az akkori, Székesfehérvári Volán néven szereplő gárdá-
ban nem voltak fehérváriak. Kizárólag a mérkőzésekre láto-
gató fővárosi korongosok alkották az együttest. A követ-
kező bajnoki aranyéremre közel két évtizedet kellett várni, 
1999-ben sikerült a nagy álom, az áhított diadal. A hat 
évvel ezelőtti sikerben már kulcsszerepet játszottak a saját 

nevelésű fiatalok, a Palkovics Krisztián, ifj. Ocs-
kay Gábor fémjelezte garnitúra. Két évvel később 
ismételtek, s azóta is sokkal inkább a sikerekről, 
mint a kudarcokról szól az Alba Volán-FeVita hoki-
története. 2003-ban, 2004-ben és 2005-ben is 
a fehérvári ördögök nyakába került a legfényesebb 
medál. Közben a nemzetközi porondon is letették 
névjegyüket, 2003-ban diadalmaskodtak a rangos 
nemzetközi sorozaton, az Interligában. 
– Ez év januárjában óriási sportdiplomáciai siker-
ként mi kaptuk a Continental-kupa négyes döntőjé-
nek rendezési jogát – hangsúlyozta Ocskay Gábor 
–, ez annyit tesz, mint a futballban az UEFA-kupa, 
tehát a második legrangosabb sorozat a kontinen-
sen. A szlovák és az orosz bajnok mögött a harma-
dik helyen végeztünk, nagy bravúrral magunk mögé 

A GYŐZELMEKET NEM KELL 
MAGYARÁZNI

A győzelmeket nem kell magyarázni – tartja az örök érvényű mondás, amelynek igazságát 
gyakorta érzékelhetik az Alba Volán Sportclub két szakosztályának illetékesei: az öttusázók 
és a jégkorongozók folyamatosan szállítják az eredményeket. Pentatlonos szerezte meg 
Székesfehérvár első olimpiai aranyérmét, Vörös Zsuzsa révén Athénban, a hokisok pedig a hazai 
mezőnyben három esztendeje verhetetlenek. 
Nagy megtiszteltetés érte e két sportág képviselőit. A korongosok első embere – az Alba Volán-
FeVita szakosztály-igazgatója –, idősb Ocskay Gábor Pro Civitate-díjban részesült. Az Alba 
Volán SC öttusaszakosztályának edzői kollektíváját pedig Székesfehérvárért díjjal tüntette ki 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

Bajnoki cím ünneplése - 1999
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utasítottuk az olasz bajnok Milano Vipers együttesét. A 
nemzetközi szövetség funkcionáriusai olyannyira elégedet-
tek voltak a lebonyolítással, hogy felkértek bennünket a 
következő döntő megrendezésére, amit mi örömmel vállal-
tunk. 2006 januárjában újabb csemegét kínálunk a hoki 
szerelmeseinek, ismét Fehérvárra hozunk Európa elitcsapa-
taiból hármat. A nemzeti együttes is gyakran lép jégre Fe-
hérváron, ami nem is meglepő, hiszen a válogatott gerincét 
évek óta fehérváriak alkotják 2002-ben Fehérvár volt a 
házigazdája a Divizió1-es világbajnokságnak, amelyen a 
mieink majdnem kiharcolták a legmagasabb osztályban való 
szereplés jogát. Másfél éve Kanada látogatott Székesfe-
hérvárra, és csak izgalmas mérkőzésen, nagy küzdelemben 
tudta legyőzni Magyarország legjobbjait az évről évre 
szépülő, európai nívójú arénában. Ezek a rendezvények 
Székesfehérvár és az Alba Volán hírnevét öregbítik. 

„MENETREND SZERINT” SZÁLLÍTJÁK AZ ÉRMEKET

Székesfehérvárét díjban részesült az Alba Volán SC öt-
tusaszakosztályának edzői csapata. A rendkívül sikeres 
teamet Kulcsár Antal, Komlódy Zsolt, Korponai István, 
Heilig Anita, Ifj. Deák Ferenc, Mészöly Gábor, Varga 
Zoltán, Gallai István és Demeter József alkotja. A kitün-

tetetteket dr. Világosi Gábor, Székesfehérvár sportbizott-
ságának elnöke köszöntötte.
– Az Alba Volán öttusaszakosztálya páratlan teljesítményt 
nyújtott az utóbbi években, akár úgy is fogalmazhatnék, 
némi képzavarral, hogy egy jó Volán-busz pontosságával, 
azaz menetrend szerint szállították az érmeket, a jobbnál 
jobb helyezéseket, akár hazai, akár nemzetközi viadalon. 
Óriási szerepe van a sikerekben Kucsár Antal szakosz-
tály-igazgatónak, aki összehozta ezt a rendkívül sikeres 
edzői csapatot. Ha ez a csoport nem tevékenykedne 
városunkban, ma Fehérvár nem lenne Magyarország, sőt 
– nyugodtan mondhatom –, a világ öttusasportjának egyik 
fellegvára. Egy olyan fellegvár, amelynek nem csak tornyai 
vannak, hanem masszív alapzata is, hiszen ötszáz gyerek 
sportol nap mint a nap a szakosztályban. Különleges sport-
ágról van szó, hiszen öt szakágban kell kiválót nyújtani, 
ezért is van rendkívüli szerepe az edzőknek.
A szakmai munka elsőszámú felelőse, egyben a női szö-
vetségi kapitány, Kulcsár Antal 1977-től edzősködik a 
Volánnál, 1982-ben végezte el a Testnevelési Főiskolát, 
szerzett szakedzői diplomát, és 1983 januárjától irányítja 
a szakmai munkát. Az edzői team tagjai közül Korponai Ist-
vánnal a nyolcvanas évek eleje óta együtt dolgozik, Kom-
lódy Zsolt vezetőedzővel két évtizede ténykedik közösen, 
legutóbb – hét esztendeje - ifj. Deák Ferenc csatlakozott 
az összeszokott szakmai stábhoz. 
– Az első, igazán komoly felnőtteredményre 1987-ig 
kellett várnunk, a szakosztály jelenlegi technikai vezetője, 
Demeter József egyéniben diadalmaskodott a Nyugat-Ber-
linben rendezett Európa-bajnokságon – emlékezik vissza 
Kulcsár Antal. – Később Katona Ferenc, Slett Tamás, 
Kalocsai László, Pécsi Mónika, Heilig Anita, Kulcsár Ág-
nes, Dékány Mária, Gárdonyi Gábor, Horváth András, 
Horváth Viktor, Lipták Róbert, Ossik Gábor, továbbá 
Vörös Zsuzsa, Máthé Vivien, Szatmári Adrienn szállította 
és szállítja az érmeket. Ha mindent fel akarnék sorolni, arra 
három oldal sem lenne elég, félek, hogy így is kifelejtettem 
egy-két nevet.
A szakember szerint a siker titka az összeszokott csapat-
munka, valamint az állandó szakmai megújulás, a szisztema-
tikus építkezés. „Nem félek a munkától én sem, s a kollé-
gáim sem. Ennek is köszönhető, hogy tavaly nyáron Vörös 
Zsuzsa olimpiai aranyérmet nyert az athéni játékokon. Ez 
a szakosztályban folyó munka csúcsa. Persze, remélem, ezt 
a diadal újabbak követik, rengeteg tehetséggel rendelke-
zünk. A különböző – lovas, úszó, vívó – tanfolyamokon 
250 gyerek sportol nálunk, és további 250 fiatal már 
igazolt öttusázója az Alba Volánnak. A városi kitüntetés 
a munkánk elismerése, visszaigazolása annak, hogy jól dol-
gozunk. Köszönjük minden támogatónknak, segítőnknek a 
nyugodt hátteret, ami a magas színvonalú szakmai munka 
feltétele.”
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2005. szeptember 26-án és 27-én Pozsonyban 
rendezte meg a Bratislavai Önkormányzati Kerület a 
„Visegrádi Országok Régióinak II. Fórumát”, mely 
Ivan Gašparovič a Szlovák Köztársaság államelnöke 
és Eduard Kukan a Szlovák Köztársaság külügyminisz-
terének védnöksége alatt, szlovák, cseh, lengyel, magyar 
régiós elnökök, önkormányzati vezetők, polgármesterek, 
fejlesztési ügynökségek képviselőinek részvételével valósult 
meg. A fórumon Komárom-Esztergom megyét Agócs István 
a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, egyben a Közép-

Dunántúli Regionális Fejlesztési tanács elnöke, valamint dr. 
Sarlós Tünde nemzetközi referens képviselte. 
A mára hagyományosnak számító konferenciának tavaly 
októberben a lengyelországi Krakkó adott otthont, ahol 
első alkalommal ültek össze a régiók képviselői a visegrádi 
országok régiói összefogásának megteremtése érdekében. A 
második fórum résztvevői a két napos tanácskozás alatt át-
tekintették a Visegrádi Négyek régióinak fejlődését az EU 
csatlakozást követően, az országok képviselőinek együttmű-
ködését az Európai Unió Régiók Bizottságában, valamint 
a kultúra és művelődés területén elért eredményeket, ta-
pasztalatokat. Agócs István az EU csatlakozást követő ré-
giós fejlődésről tartott, „Kis –és középvállalkozások és esély-
egyenlőség” című előadásában ismertette, hogy a Közép-
Dunántúli Régió az újonnan csatlakozó államok régiói között 
gazdasági fejlettség tekintetében az előkelő negyedik helyet 
foglalja el. Régiós elnökként a gazdaságfejlesztés területén 
nagy hangsúlyt kíván fektetni a kis-és középvállalkozások 
támogatására, így ennek keretében bemutatta a Közép-Du-
nántúli Regionális Innovációs Ügynökség munkáját, valamint 
a fejlesztés eszközéül szolgáló „innocsekk” elnevezésű támo-
gatási lehetőséget.
A magyar delegáció részéről igényként hangzott el a V4-ek 
együttműködési lehetőségeinek bővítése a mezőgazdaság, a 
foglalkoztatás és a kohéziós politika területén. Kuti Csaba 
Veszprém Megye Közgyűlésének elnöke egy négynyelvű 
régiós szótár megalkotására tett javaslatot, amely a lengyel, 
cseh, szlovák és magyar nyelvben eltérő jelentéssel bíró ré-
giós szakkifejezések eligazodásában nyújthatna segítséget. 
A tanácskozás záróakkordjaként a képviselők elfogadták a II. 
Fórum deklarációját, melyben rögzítették az együttműködés 
további lehetőségeit, illetve a III. Fórum helyszínét, Brno-t 
is.

PARTNERSÉG A VISEGRÁDI 
ORSZÁGOK KÖZÖTT

Második alkalommal találkoztak a Visegrádi 
Országok Régióinak képviselői 2005. 
szeptember 26-27-én Pozsonyban, hogy 
áttekintsék a közös fejlődés, együttműködés 
lehetséges irányvonalait az Európai 
Unióhoz való csatlakozást követően. A 
rendezvényen Agócs István a Komárom-
Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke „Kis 
–és középvállalkozások és esélyegyenlőség” 
címmel tartott előadást.
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AZ ELSŐ, TÁBORNOKKÉNT ÉRKEZETT 
PARANCSNOK

Tatán, akár karrier építő alakulatnak is ne-
vezhetnénk, hiszen sok korábbi parancsnok 
itt ért el magasabb katonai rendfokozatot, 
illetve távozásukat követően lettek tábor-
nokok, a Magyar Honvédség prominens 
vezetői. Mások mellett, itt volt az akkori 
megfogalmazás szerint az I. Katonai Kerület 
parancsnoka Tánczos László, aki éppen ak-
kor kapta meg tábornoki kinevezését, s lett a 
legfiatalabb, piros lampaszos nadrágot viselő 
(fő)katona. De itt szolgált Havril András 
vezérezredes is mások mellett, aki pillanatnyi-
lag a Magyar Honvédség Vezérkari Főnöke. 
Újfalusi Csaba volt az első olyan parancsnok 
Tatán, aki tábornokként érkezett. A szimpa-
tikus, energikus katonát, most elöljárói egy 
újabb feladattal bízták meg. Ő lesz Belgium 
Mons városában a Szövetséges Parancsnok-
ság katonai képviselője, némi francia nyelv-
ismeret frissítését követően.

AZ ÚJ PARANCSNOK
Huszti András ezredesi rendfokozatban 
érkezett meg új állomáshelyére, Tatára. Az 
elődjével folytatott átadás-átvételi, meg-
lehetősen macerás és aprólékos teendőket 
még a legmagasabb főtiszti sarzsival ejtette 
meg, azonban a hivatalos – parancsnoki 
– kinevezését már dandártábornokként 
élhette meg. A 25. Klapka György 
Könnyű Lövészdandár szeptember 1-jével 
kinevezett új parancsnokát, Sólyom Lász-
ló köztársasági elnök, ünnepélyes keretek 
között léptette elő tábornoknak néhány 
nappal korábban. Huszti András Buda-

pesten született, ötvenegy évvel ezelőtt. 
A magát ferencvárosinak valló tábornok 
felesége Zita, dietetikusként dolgozik. Van 
két fiúgyermeke. András 27 éves, Ádám 
20. Huszti tábornok katonai pályafutását 
a Kossuth Lajos Katonai főiskolán kezdte 
meg, majd elvégezte a Zalka Máté Katonai 
Akadémiát is. 1999-ben sikeres vizsgát 
tett a FüAkBw vezérkari tanfolyamon is. 
Különböző kisebb, majd magasabb pa-
rancsnoki beosztásokban dolgozott előbb 
Győrött, majd Tatán, később Cegléden, 
ahol 1991-ben már felderítő főnök. 
Később különböző, a nemzetközi terüle-
tekkel összefüggő beosztásokat látott el a 
MK.KBH hivatali központban és a BRFK-
nál. Majd volt protokoll osztályvezető 
helyettes, harcbiztosítási osztályvezető, 

legutóbbi beosztása pedig Tata előtt, a 
HM NRH főigazgatója volt. Nyelvvizs-
gája német szakmaival bővített felsőfok 
„c” és német STANAG 3-4-4-2. Az új 
parancsnok kérdésünkre elmondta, megtisz-
teltetésnek érzi mostani kinevezését, s ha 
elöljárói másképp nem döntenek, Tatáról 
szeretne nyugállományba vonulni.

AZ ÜNNEPÉLYES BEIKTATÁS
Katonáéknál szokásos protokoll szerint, 
úgynevezett ünnepélyes állománygyűlésen 
iktatták be a 25. Klapka György Könnyű 
Lövészdandár frissen kinevezett parancs-
nokát. A kiemelkedő eseményen mások 
mellett megjelent Havril András vezérez-
redes, vezérkari főnök, Agócs István, a 
Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés 
elnöke, Hetényi Tamás, Tata polgármestere 
és még sok kiemelkedő politikai, társadalmi 
és közéletet formáló személyiség a főváros-
ból és vidékről egyaránt. Lapunk nevében 
mi is gratulálunk az új parancsnoknak, s 
munkájához kívánunk sikereket, de főként 
erőt és egészséget.

Berg Endre

2005. szeptember elsejétől új parancsnok - Huszti András 
dandártábornok - irányítja a tatai 25. Klapka György Könnyű 
Lövészdandár munkáját. Komárom-Esztergom megye egyik 
legnagyobb munkáltatója a katonai alakulat. A diplomata alkatú 
korábbi parancsnok – Újfalusi Csaba dandártábornok – eredetileg 
három évre kapta megbízását Tatán, ám másfél év után elöljárói 
úgy döntöttek, más, fontos feladatot bíznak rá.

Parancsnokváltás a tatai dandárnál

A VEZÉRKAR FŐNÖKE IS RÉSZT VETT 
A BEIKTATÁSON
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1. A TÁMOGATÁS 
INDOKOLTSÁGA, CÉLJA

A pályázat közvetlen célja mikro- és 
kisvállalkozások innovációs kezdeménye-
zéseinek támogatása és az innovációs 
szolgáltatások keresleti és kínálati oldalá-
nak ösztönzése.

2. A TÁMOGATÁS 
FORRÁSA ÉS ÖSSZEGE

A Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal 2005-től 2007-ig terjedő idő-
szakra 5000 millió Ft-ot, azaz ötmilliárd 
Ft-ot biztosít az összes magyarországi 
régió számára. Ebből a 2005. évre ren-
delkezésre álló forrás 1700 millió Ft.
A pályázatok beadása és a támogatások 
megítélése folyamatosan történik, a keret
kimerüléséig. Amennyiben az összes ré-
gióra meghatározott 5000 millió Ft for-
rás kimerül, úgy a pályázat felfüggesztésre 
kerül. A keret 50%-ának lakosság ará-
nyos hányadára 2006. december 31-
éig csak az egyes régiók pályázhatnak. 
Az ilyen módon fel nem használt összeg 
ez időpont után bármelyik régiónál fel-
használható.

3. A TÁMOGATÁSRA 
JOGOSULTAK KÖRE

Támogatásra jogosult minden, az adott 
régióban telephellyel rendelkező belföldi 
székhelyű, jogi személyiségű vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező mikro- és kis-
vállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet 
az adott régióban lévő telephelyén valósítja 
meg. A pályázatot önállóan kell benyújtani.

4. A TÁMOGATÁS 
FORMÁJA, FUTAMIDEJE

A támogatás formája visszafizetési kötele-
zettség nélküli végleges juttatás.

A pályázati felhívás alapján elnyert támo-
gatás csekély összegű támogatásnak minő-
sül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket 
az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a 
csekély összegű (ún. de minimis) támo-
gatásokra való alkalmazásáról szóló 69/
2001/EK bizottsági rendelet tartalmaz-
za. A kedvezményezettnek nyilatkoznia 
kell arról, hogy a támogatás odaítélését 
megelőző három évben mekkora összegű 
csekély összegű támogatásban részesült.
A pályázatok beadása 2007. szeptem-
ber 28-áig folyamatos. A projekt futam-
ideje, azaz a támogatás felhasználására 
rendelkezésre álló idő a döntés időpont-
jától számított 2 év.

5. A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A támogatás az elszámolható költségek 
teljes körére kiterjed. A projektenként 
igényelhető támogatás minimális összege 
2 millió Ft, maximális összege 100 000 
euronak megfelelő forintösszeg: (kb. 25 
millió Ft).
Előleg folyósítható az Alap kezeléséről 
és felhasználásáról szóló 133/2004. 
(IV. 29.)
Kormányrendelet 18. §-ában foglaltak 
szerint.

6. TÁMOGATHATÓ 
TEVÉKENYSÉGEK

A támogatás az innovációs projektek 
megvalósításához kapcsolódó meghatá-
rozott típusú beszerzések és szolgálta-
tások költségeinek fedezésére, illetve az 
ezzel kapcsolatos követelések kiegyenlí-
tésére szolgál.

A támogatás a következőkben felsorolt 
tevékenységekhez használható fel:
a) az innovációs ötlet megvalósulásához 
szükséges szellemi termék beszerzése,
b) K+F szolgáltatás igénybevétele,

c) inkubációs szolgáltatás igénybevétele 
(csak induló vállalkozás részére vagy új 
üzletág beindítása esetében támogatha-
tó!),
d) a prototípus elkészítéséhez, vizsgála-
tához, minősítéséhez szükséges technoló-
giai háttérszolgáltatás igénybevétele,
e) projektmenedzselési szolgáltatás 
igénybevétele,
f) innovációs marketingszolgáltatás igény-
bevétele,
g) az innovációs projekt továbbfejlesz-
tését elősegítő megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészítése,
h) piackutatás, piacfelmérő tanulmány 
készítése,
i) marketingtanulmány elkészítése,
j) technológiai tanácsadás igénybevétele,
k) ipar- és szerzői jogvédelmi tanácsadás 
igénybevétele,
l) vállalkozási menedzsmenttanácsadás 
igénybevétele,
m) termelékenységi tanácsadás igénybe-
vétele,
n) újdonságvizsgálat és szabadalomku-
tatás,
o) hazai szabadalmi, védjegy, használati 
és formatervezési mintaoltalmi bejelentés.
Az o) pont kivételével támogatás csak 
a régióban fellelhető szolgáltatások 
Igénybe vételéhez jár. Amennyiben a 
régióban a kívánt szolgáltatás nem lelhető 
fel, a támogató utólagos döntése alapján 
ezen kötelezettség alól egyedi felmentés 
adható.

A pályázati felhívásról és a pályamunka 
kidolgozásáról bővebben az adott régió 
regionális fejlesztési ügynökségének ügy-
félszolgálata ad tájékoztatást. A RIÜ-k 
elérhetőségei a pályázati útmutató 12. 
pontjában találhatók meg.

Kérjük, az ügyfélszolgálat megkeresése 
előtt figyelmesen olvassa végig a pályázati 
felhívást és útmutatót, valamint a Gyak-
ran Ismétlődő Kérdések (GYIK) listáját 
a www.kutatas.hu honlapon, mert lehet-
séges, hogy kérdéseire az 5 munkanapos 
átfutási idő helyett azonnal választ kap!

BAROSS GÁBOR INNOVÁCIÓS 
PROGRAM - „INNOCSEKK”

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-
fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda az Észak-
Magyarországi Régióban, az Észak-Alföldi Régióban, a Dél-
Alföldi Régióban, a Közép-Magyarországi Régióban, a Közép-
Dunántúli Régióban, a Dél-Dunántúli Régióban és a Nyugat-
Dunántúli Régióban pályázatot hirdet a regionális innováció 
támogatására.
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A közelmúltban egy közös barátunk vég-
ső búcsúztatóján mondta négyszemközt 
Komáromi Lajos, ha majd ő is befejezi 
földi pályafutását, elvárja, hogy hamvait 
a THAC focipálya kezdőkörében szórják 
szét. A jelzésértékű mondat is bizonyítja 
az elnök szoros kötődését a labdarúgáshoz. 
Az egykori tűzoltó főtiszt, labdarúgó, majd 
játékvezető a közelmúlttól a Magyar Súly-
emelő Szövetség elnöke is. 

– Egy ízig-vérig „fociemberből” mi-
ként lesz a magyar súlyemelés első 
embere?
– Sportpályafutásom szertornával kezdő-
dött, de gyakorlatilag minden sportágban 
igyekeztem készségszinten megszerezni az 
ismereteket. Imádtam a labdajátékokat, s 
másodikos gimnazistaként már be is kerül-
tem a THAC focicsapatába. Nagyon so-
kat köszönhetek akkori testnevelő tanárom-
nak – Ádám Sándornak – aki lehetőséget 
biztosított számomra, hogy a szerteágazó 
sportszeretetemet kiélhessem. Tehát már 
viszonylag korán elköteleztem magam a 
focival. Később, már meglett férfikoromban 

sem akartam elszakadni a focitól, s az aktív 
labdarúgást követően játékvezető lettem, 
s mindenféle sportvezetői funkciókat is 
elláttam. 

– A súlyemelés?
– Tizenegy esztendeje vagyok a THAC el-
nöke, s itt igazán remek súlyemelők voltak. 
Az egykori kiváló súlyemelők (Sólyomvári, 
Majorits, Fodor, és a többiek) után nálunk 
versenyez a legutóbbi idők egyik igazán 
kiemelkedő versenyzője, Gyurkovics Ferenc 
is. Három évvel ezelőtt beválasztottak a 
súlyemelő szövetség felügyelő bizottságá-
ba, majd később az elnökségbe is.

– Hogyan lett a szövetség első em-
bere?
– Harmincöt klubtól kerestek meg súly-
emelő szakemberek, hogy induljak el a 
választáson. Ha már ennyien bíztak sport-
vezetői képességeimben, nem tehettem 
meg, hogy nem vállalom a megméretetést. 
A szavazáskor elsöprő többséggel nyertem 
el az elnöki tisztséget.

– Mit fog tenni annak érdekében, 
hogy az athéni fiaskó ne ismétlőd-
hessen meg, s teljesítményfokozó 
szerek nélkül is legyenek sikeres súly-
emelőink?
– Valamennyi korosztályos válogatott 
versenyzőt és azok edzőit nyilatkoztattam 
arra vonatkozóan, hogy ajzószereket, tiltott 
teljesítményfokozó készítményeket nem 
használhatnak. Abszolút „zéró” toleranci-
át hirdettem meg, a MOB határozatával 
egyetértésben.

– Lesznek így sikerrel szereplő ver-
senyzők?
– Meggyőződésem, hogy két-három éven 
belül „tisztán”, ajzószerek nélkül is lesznek 
eredményesen szereplő versenyzők. Aki 
nem tartja be elvárásainkat a tiltott szerekkel 
kapcsolatban, számíthat arra, hogy kőkemé-
nyen fogok fellépni vele szemben.

– Gyurkovics egy remek, szimpatikus 
versenyző volt. Volt?
– Továbbra is a jövő emberének tartom, 
jelenleg Magyarországon ő az, aki „tisztán” 
is képes kiemelkedő eredmények elérésére, 
s ezzel nem azt akarom mondani, hogy At-
hénban az olimpián doppingszereket hasz-
nált volna. Gyurkovics továbbra is élvezi 
bizalmunkat, s komolyan készül további 
nagy feladatok megoldására.

– Megtartja mindkét elnöki címét?
– Igen, mivel a THAC-nak főállású elnöke 
vagyok, s itt soha nem látott fejlődés előtt 
állunk, míg a súlyemelő-szövetség elnöki 
tisztsége társadalmi megbízatás. Igaz, hogy 
a szövetségben viszont sok kiváló, főállás-
ban dolgozó kolléga segíti a munkámat.

Berg Endre

Komáromi Lajost, a THAC és a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökét 
a minap a Budapest TV egyik műsora látta vendégül. Jellegzetessége 
a műsornak, hogy megválasztják az adások szereplői közül a „Nap 
emberét”. Aznap, amikor Komáromi (is) vendég volt, a szavazók 
többsége őt tartotta érdemesnek a kitüntető cím odaítélésére.

A „Nap Embere” volt a kétszeres elnök

GYURKOVICSRA TOVÁBBRA IS SZÁMÍTANAK

Minket is elért a havilapokat sújtó átok, 
az interjú óta eltelt időben Komáromi 
Lajos lemondott posztjáról, Gyurkovics  
pedig visszavonult, háború dúl súlyemelő 
berkekben. Azért döntöttünk mégis az írás 
változatlan megjelentetése mellett, mert egy 
adott állapotot rögzít, amely jól mutatja 
alanyunk hozzáállását, véleményét. A 
többit majd a bulvárlapok úgyis megírják...





Székesfehérvár
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Figyeltem az őszülő hajú, rendhagyó 
mezbe öltözött sporttárs határozott, 
de könnyed mozdulatát.  Elegánsan, jó 
messzire rúgta el a labdát. A kapu üres 
volt, de – ekkor még – senki sem akart 
gólt rúgni. Helyette ünnepelni akartak 
augusztus 21-én, a fehérvári Sóstói 
Stadionban. Így aztán a több mint 
nyolcezer néző akkora tapssal fogadta 
a polgármesteri kezdőrúgást, mintha a 
magyar válogatott csatára juttatta volna 
nemzeti tizenegyünket az világbajnoki 
döntőbe.
Az ováció jelezte: 
célhoz értek azon a gö-
röngyös úton, amely a 
2002 márciusi bontási 
munkától a kívül-belül 
átalakított főépület, 
a modern öltözők, 
a közönségszolgálati 
szektorok, a 3500 
fedett ülőhelyes tribün 
átadásáig vezetett. 
Az építkezés első és 
második ütemében, 
önkormányzati és 
állami támogatásból, 
több mint 1,7 milli-
árd forintos beruházás 
valósult meg. S köz-
ben, ne feledjük, a 
szemközti B-közép 

mellett ülőhelyek százait szerelték fel, 
korszerű műfüves és több igazi füves 
edzőpályát bocsátottak a labdarúgók 
rendelkezésére.
A Himnuszt eléneklő színművészek, az 
ünnepi szónokok és a csinos mazsorettek 
után tehát az FC Fehérvár labdarúgóin 
volt a sor. Nos, úgy tűnt, ők valóban 
profik, tudták, mi a kötelességük, 3:0-ra 
legyőzték a Bp. Honvéd csapatát.
Azóta is tart a megfiatalodott csapat 
lendülete: a Vasast 3:0-ra, a Lombard-

Pápát 2:1-re győzték le. Az FC Fehérvár 
labdarúgói és az új sportvezetők további 
sikerei mellett  most már „csak” hazánk és 
Horvátország közös Eb-pályázatának kell 
szurkolnunk. Mert ha e csatában is győ-
zünk, akkor – a stadion rekonstrukció har-
madik ütemének megvalósítását követően 
– Székesfehérvár lehet a 2012-es labda-
rúgó Európa-bajnokság egyik színhelye.

Cs.B.

ÜNNEP SÓSTÓN
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A tervezés során a kapcsolódó, folyama-
tosan pontosodó, aktualizált dokumen-
tumok elérhetősége folyamatosan, elekt-
ronikus úton, a KDRFÜ Kht. honlapján 
(www.kdrfu.hu) biztosított – mindenkori 
véleményezés, kiegészítés céljából ajánlva 
Régiónk fejlesztésében érdekelt szereplői-
nek szíves figyelmébe. 

A dokumentum régiónk számára az alábbi 
Jövőképre tesz javaslatot:

„A Közép-Dunántúl, mint euró-
pai szinten versenyképes régió 
az innováció régiójává válva 
magtérségként meghatározó 
szerepet tölt be a hazai moder-
nizációban. Mindez az innová-
ció, a megújulás régión belüli 
kiterjesztésével, és ezáltal a ré-
gióban élők életminőségének 
folyamatos javításával párosul.”

A régió átfogó céljai a következőkben fog-
lalhatók össze:

A KÖZÉP-DUNÁNTÚL, 
MINT VEZETŐ HAZAI 
INNOVÁCIÓS TÉRSÉG

A régió prosperáló nagyvállalatai mellett a 
hazai és nemzetközi környezetben verseny-
képes, elsősorban KKV-in alapuló régiós 
gazdaság innováció-orientált fejlesztése. A 
fejlett területek gazdasági dinamizmusának 
kiterjesztése az elmaradott térségekre. 

Komplexen értelmezett innovációs törek-
vések végrehajtása a turisztikai vonzerők-
kel rendelkező és az agrártérségekben, a 
termelési és szolgáltatási tevékenységek 
minőségének emelése, modernizációja, 
diverzifikálása.

A RÉGIÓ TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI MEGÚJULÁSÁT 

SZOLGÁLÓ MINŐSÉGI 
HUMÁNERŐFORRÁS-

FEJLESZTÉS
Összehangolt humánerőforrás és foglalkoz-
tatási fejlesztések, vele kompatibilis inno-
vatív szociális ellátórendszerek kialakítása. 
A felsőoktatással rendelkező városokban a 
felsőoktatási K+F humán kapacitások, kö-
zép- és felsőfokú szakképzési, felnőttokta-
tási rendszerek fejlesztése. 

VONZÓ, FENNTARTHATÓ 
ÉLETMINŐSÉG 

MEGTEREMTÉSE
A környezetvédelmet, infrastruktúrát, a 
közlekedést és az információs társadalmat 
érintő életminőség-fejlesztés a régióban: 
a kiemelkedő karsztvízkincs-készletének 
védelme, a természeti értékek fenntartható 
turisztikai hasznosítása, és a fenntartható 
agrárgazdasági fejlesztések, a környezeti 
infrastruktúra fejlesztése, a part- és víz-
rendezés különösen a régió tavai eseté-
ben, valamint a települések hálózatos fej-
lesztése, egyúttal elérhetőségi kapcsolatok 

javítása és az információs infrastruktúra 
fejlesztése.

HATÉKONY REGIONÁLIS 
KAPCSOLATOK ÉS 

ARCULATI RENDSZER
A regionális és a régión belüli kistérségek 
közötti együttműködések elindítása és 
fenntartása kiemelt cél, külön figyelemmel 
a külföldi vagy akár más magyarországi 
régiókkal való közös együttműködések 
sikeres megvalósítására, amit kiegészít a 
helyi közigazgatási szint felkészítésére a 
régiós területfejlesztés egyéb szereplőivel 
való együttműködésre valamint a regionális 
identitás fejlesztése. 

A dokumentum Régiónk Területi Céljait 
tekintve összesen hét térségkategóriára tesz 
javaslatot:

– A regionális központok hálózatszerű fej-
lesztésének vonatkozásában a régiószervező 
központ Székesfehérvár nemzetközi szinten 
is versenyképes, a technológiai innovációk 
fogadására és terjesztésére képes nagyvá-
rossá fejlesztése. 
– A legfontosabb a regionális decentrumok 
(Dunaújváros, Tatabánya, Veszprém) és 
az agglomerálódó-urbanizálódó térségek 
szolgálhatják a régiószervező központtal 
való funkció- és munkamegosztást segítő 
innovációs környezet megteremtését, a 
K+F alkalmazások és az adaptív KKV-k 
elterjedését, valamint terei a felsőokta-
tás-fejlesztésnek. E fejlesztésekhez kiváló 
alapokat nyújthatnak logisztikai és humán-
erőforrás tartalékaik is. 
– A régió növekedésre, specializációra 
képes középvárosainak (Bicske, Esztergom, 
Komárom, Mór, Ajka, Pápa, Tata) inno-
váció fogadására és térségük dinamizálására 
közvetítésére alkalmassá tétele. Az idegen-
forgalmi vonzerőkkel rendelkező városok 
és térségük (királyi városok: Esztergom, 
Tata, Székesfehérvár, Veszprém, valamint 

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÖNÁLLÓ REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI PROGRAMJÁT MEGALAPOZÓ 

STRATÉGIAI VITAANYAGRÓL 
2007-13 között, uniós társfinanszírozással jellemezhető beavatkozási 
területeket (prioritásokat) és azok tartalmát, a források belső 
felosztását ún. operatív programok határozzák meg.  Ezen operatív 
programok egyfelől ágazati, ún. Tematikus vagy Szektoriális (SOP), 
másfelől területi, ún. Regionális Operatív Programokat (ROP) 
jelentenek. A ROP-ok egyikeként, várhatóan 2006. tavaszára 
véglegesítendő önálló, Közép-Dunántúli Regionális Operatív Program 
(KD ROP) kialakítása érdekében Régiónk megkezdte a regionális 
szakértői bázis kiépítését és a KDRFÜ Kht. koordinálásával, e 
szakértői bázis közreműködésével 2005. júliusában elkészítette a KD 
ROP-ot megalapozó regionális vitaanyagot. 
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Balatonalmádi, Balatonfüred, Gárdony) 
turisztikai és kulturális versenyelőnyeinek 
kihasználása. A városhálózaton belüli elér-
hetőséget javító észak-déli és kelet-nyugat 
irányú hiányzó közlekedési kapcsolatok 
fejlesztése. A régió fővároshoz közeli nagy-
városainak alkalmassá kell válniuk Budapest 
funkciókoncentráló hatásának az ellensúlyo-
zására, és lezárására. 
– A régió speciális táji adottságaik alapján 
kiemelt térségei elsősorban idegenforgalmi 
térségek, ill. a fenntartható vidékfejlesztés 
térségei:
– A régió területére eső balatoni térségek 
(északi part és a Balaton-felvidék)és a 
Duna-kanyar érintett területének az új 

minőségi idegenforgalmi szempontokat és 
a sajátos adottságaikat szem előtt tartó 
fejlesztését a szomszédos területek és or-
szágos fejlesztési célokkal összhangban kell 
megvalósítani, a környezeti fenntarthatóság 
szigorú érvényesítésével.
– A Velencei-tó és Vértes térsége a tó és 
a mögöttes középhegységi térség ökológiai 
stabilitásának fenntarthatóságát, környezet-
védelmi feladatok összehangolásán alapuló 
fejlesztést kíván, melyek kiemelt része a 
turisztika.
– A régió magasan erdősült hegy- és 
dombvidéki területei fenntartható fejleszté-
sének része a falusi és aktív turizmus, öko-
lógiai alapú mezőgazdaság, helyi jelleggel 

bíró termékeket előállító mikrovállalko-
zások, többcélú integrált és fenntartható 
erdőhasználat
További kiemelt térségeink:
– Az M4-M8 tengely régiónkra eső 8-
as főút térsége elsősorban közlekedés- és 
gazdaságfejlesztési jelentőséggel bír. 
– Az Ister-Granum kisrégió és a Vág-
Duna-Ipoly eurorégió együttműködés a 
Közép-Dunántúl határon átnyúló fejlesz-
tési lehetőségeit kínálják fel.
– A szocialista iparosítás gazdasági, 
szociális és környezeti örökségével 
küzdő térségekben - mint a Dunántúli-
középhegység „Energiatengelye” illetve 
a Komárom-Esztergom közötti Duna 
menti ipari települések - elsősorban az 
ipari szerkezetváltásra, a beindult pozitív 
folyamatok erősítésére valamint a még 
meglévő környezeti károk felszámolására 
kell helyezni a hangsúlyt.
– A leszakadóban lévő vagy stagnáló, 
elsősorban agrár hagyományú Kisbér, 
Sümeg, Tapolca, Aba, Adony, Ercsi tér-
ségében, ill. a Dél-mezőföldi térségekben 
a gazdasági tevékenység diverzifikálása, 
az alternatív jövedelemszerzési módok és 
az ökológiailag fenntartható agrárgazdál-
kodás kereteinek megteremtése jelenthet 

kiutat, de törekedni kell az előnyös mező-
gazdasági térségek fokozott versenyelőnyé-
nek kihasználására is.

A dokumentum szerzőiként úgy érezzük, a 
megalapozó tervdokumentum készítésének 
keretein belül induló és a jövőben célszerű-
en fenntartandó folyamatok eredményeként 
egyrészt a mindenkori regionális tematikus 
tervdokumentumok pontosítása, másrészt 
a horizontális szinten érvényesítendő 
regionális igények hatékony alátámasztása 
révén egyaránt tágabb teret nyithatunk ré-
giónk fejlesztésének.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács javaslata és az Országos 
Területfejlesztési Hivatal előterjesztése 
alapján a Magyar Köztársaság Kormá-
nya döntött a jövő évi címzett támo-
gatásokról. Így a 2006. évben a Köz-
ép-Dunántúli Régióban 10 projektet 
összesen 6,8 milliárd forinttal támogat-
nak, ezáltal Fejér, Komárom-Esztergom 
és Veszprém megyében (önerővel e-
gyütt) több mint 7,5 milliárd forint 
értékű összberuházás valósulhat meg.

Fejér megyében a székesfehérvári Megyei 
Levéltár felújítása 900 millió forint, a 
dunaújvárosi József Attila iskola kollé-
giummá alakítása 425 millió forint és az 
adonyi felszíni vízelvezetés megoldását 
célzó beruházás 628 millió forint címzett 
támogatásban részesül. 

Komárom-Esztergom megyében a tata-
bányai Jászai Mari Színház rekonstruk-
ciója, amely a legnagyobb, 1,7 milli-
árd forintos támogatást kapta, továbbá 
az esztergomi Bottyán János Műszaki 
Szakközépiskola rekonstrukciója, ame-
lyet 845,5 millió forinttal segítenek. 

Veszprém megyében összesen 2,3 
milliárd forint címzett támogatásban 
részesül a balatonfüredi Eötvös Ló-
ránd Általános Iskola bővítése, a 
veszprémi Lovassy László Gimnázium 
rekonstrukciója, az ajkai Nagy László 
Városi Könyvtár és Szabadidő Köz-
pont bővítése és rekonstrukciója, a 
pápai Belvárosi Tarczy Lajos Álta-
lános Iskola épületrekonstrukciója, 
valamint a Bakonybéli Közösségi Ház 
megépítése.

CÍMZETT 
TÁMOGATÁSOK
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CÉL A BORTURIZMUS FEJLESZTÉSE

Fő piacuk továbbra is Nagy-Britannia, 
ahová – értékesítésüket fokozatosan nö-
velve – közel hétmillió palack bort szállíta-
nak évente, melynek 70%-a fehér, 30%-a 
vörösbor, ez termelésük kb.: 90%-a. 
Boraik a jelentősebb szupermarketekben, 
borszaküzletekben, szállodákban és étter-
mekben idehaza is megtalálhatók.
Kiegészítő tevékenységként üzemeltetik: a 
Hilltop Neszmély Borhotelt és Éttermet, 
mely a vidék borturizmusának központja. 
Hitvallásuk, hogy tisztelik a részleteket, 
ez olykor  kíméletlen igényességet jelent 
valamennyi kollégájukkal szemben. Céljuk 
a magyar bor jó hírnevének feltámasztása és 
tovább erősítése határainkon innen és túl.
Neszmély, mely az Ászár–Neszmélyi 
Borvidék egyik centruma, az első magyar 
főváros, Esztergom közelében található, a 

Duna partján, nem messze a Dunakanyartól. A Hilltop Borhotel 
és Étterem – amely csupán 70 kilométerre található Budapesttől 
– igazi rácsodálkozásra készteti az embert. A Melegeshegy tetején 
épült 1997-ben, erdők és szőlőhegyek ölelik körül. A hotelben 
nyolc szoba található, egyszerre tizennyolc vendégnek kínál remek 
szabadidőtöltési lehetőséget és családias hangulatot. Az étterem 
nyolcvan-, az impozáns terasz negyvenfős. 
A szobák erkélyéről és a reggelizőteraszról csodálatos látvány 
nyílik a Duna 35 km hosszú kanyarulatára. Neszmély környéke 
kedvelt nyaraló-, és kirándulóvidék, és a vendégekre a hotelben 
is számos izgalmas program vár: a kilátótorony melletti gyönyörű 
uszoda (májustól októberig) a teniszpályával együtt a sportsze-
retők kedvenc találkozóhelye. Július elején a Hilltop–borünnep 
vezeti fel az igazi különlegességet: az őszi szüreti programokat. 
Remek lovaglási lehetőséget nyújt a mindössze három kilométerre 
lévő Juhász István vezette lovasparadicsom Dunaalmáson. S ne 
feledjük, a nemzetközi, Bécs – Budapest kerékpárút is a borászat 
és a borhotel mellett vezet el.

LÁTOGATÁS NESZMÉLYEN
Lágy szellő fújdogált a kora délutáni órákban, amikor is a Hilltop 
Neszmély lenyűgőzően szép, festői kilátást nyújtó hoteljének tera-
szán két ifjú hölggyel beszélgettünk. Horváth Enikő az üzletvezető, 
Giliga Valéria pedig a marketing menedzser, a Hilltop Neszmély 
budapesti központjukból érkezett a beszélgetésre. 

– Nem kis feladat hárul Önökre!
– Valóban így igaz, de tudni kell, hogy kiváló teammel dolgoz-
hatunk együtt.

Négy magyar magánszemély Keresztury Éva, 
Török Imre, Storcz Judit és Kamocsay Ákos 
többségi tulajdonú vállalkozásként alapította a 
HIILTOP Neszmély Rt.-t 1990-ben. Kezdetektől 
fogva kizárólag minőségi bor termelésével és 
értékesítésével foglalkoztak, foglalkoznak. Már 
tanulóéveik alatt is Angliába exportáltak magyar 
borokat. 1993-ban megvásárolták a neszmélyi 
borászatot, ahol a XXI. század technológiájával 
működő üzemet építettek.
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– Úgy tudom, a Hilltop Étterem  
magyar hagyományokat és a helyi 
specialitásokat ötvöző konyhája igazi 
kuriózum az ide látogató vendégek 
számára.
– Természetesen, sőt meg kell említeni, 
hogy egész évben várjuk kedves vendége-
inket üzemlátogatással egybekötött borkós-
toló túrákra, valamint szeptember elejétől 
október közepéig (időjárástól függően) a 
Hilltop szüreti mulatságokra. Látogatóink 
szüretelhetnek a szőlőültetvényeinken, 
mustot préselhetnek, a munka végeztével 
pedig elfogyaszthatják jellegzetes szüreti 
ételeinket.

– Mi jár a finom falatok mellé?
– Több mint ötven különféle Hilltop-bort 
kínálunk. De ne feledkezzünk meg a házilag 
készített süteményeinkről sem, melyeket 
egy csésze finom kávéval ajánlunk.

– Milyen termesztésű szőlőből készül-
nek boraik?
– Legjobb boraink saját szőlőinkből készül-
nek – az utóbbi tíz évben 560 hektárnyit 
telepítettünk. A Duna és a napsütötte 
neszmélyi szőlőhegyek teremtette mikro-
klíma csodás szőlőterméseket produkál. 
Főborászunk, Kamocsay Ákos Nagy-Bri-
tanniában 1997-ben és Magyarországon 
1999-ben megkapta az Év borásza 
kitüntetést.

– A szakma ezek szerint elismeri te-
vékenységüket.
– Így igaz. Továbbá meg kell említeni, hogy 
az 1997-es évjáratú Neszmélyi Cserszegi 
Fűszeres bort Angliában, 1998-ban az Év 
Fehérbora díjjal ismerték el.

– Boraik minden évben számos érem-
mel térnek vissza a külföldi és hazai 
megmérettetésekről. A legutóbbi 
sikerek? 
– A Hilltop Neszmély Rt. 2004-ben el-
nyerte az Év pincészete és a Magyarország 
Kiváló Pincészete címet.  2005-ben az 
év XXIX. országos borversenyén boraink 
közül három aranyérmes és huszonnégy 
ezüstérmes lett, emellett megalkottunk egy 
új borcsaládot: a HILLTOP márkanévvel, 
amely tizennégy tagból áll. Az elmúlt évek 
sikerei méltó büszkeséggel és jóleső öröm-
mel töltenek el minket. 

– A titkok titka az alapanyagokban 
rejlik?
– Boraink alapanyaga minden esetben a 
kiváló minőségű, válogatott, érett, ízben, 
összetevőiben kiteljesedett szőlő. Ez rész-
ben saját tulajdonú, mintegy ötszáz hektár 
összterületű ültetvényeinkről, részben más 
történelmi borvidék (Sopron, Mór, Tokaj, 
Villány, Pannonhalma, Etyek-Buda stb.) 
több mint ezer szőlőskertjéből kerül –, 
féltő, gonddal szállítva – a neszmélyi és a 
császári borászatba. Szeretném megemlíteni, 
hogy a Melegeshegy tetején álló modern 
borászatban Kamocsay Ákos főborászunk, 
borásztársa Dezsényi Ágnes irányítása alatt 
születnek a Hilltopra közismerten jellemző 
üde gyümölcsízű, zamatos fehérborok, míg 
a császári borászatban a testes, továbbér-
lelésre alkalmas vörösborok készülnek.

– Kuriózum? Friss új-
donság?
– Egy izgalmas borcsalád 
a Hilltoptól, melyet szin-

tén Kamocsay Ákos és Dezsényi Ágnes 
alkotott meg. A Riverview márkanév a 
neszmélyi borászatból a Dunára eső külön-
leges látványra utal. A Riverview borcsalád 
az elismert hozzáértést, a modernséget, az 
üde alternatívát képviseli megszokott, meg-
bízható minőséggel.

– Tudomásom szerint kétféle kitűnő 
törkölypálinkát is készítenek.
– Valóban, valamint vendégeinknek a klasz-
szikus módszerrel érlelt sorszámozott száraz 
pezsgőink egyaránt különleges csemegét 
jelentenek.

 A Hilltop Neszmély Borhotel és Étterem  
megér egy estet, egy napot… Esetleg 
többet is! Kérem, látogasson el családjával, 
munkatársaival, vagy barátaival, a festői 
környezetű Hilltop Borhotel és Étterembe!

ÉRDEKLŐDNI:
HILLTOP NESZMÉLY BORHOTEL ÉS ÉTTEREM

2544 NESZMÉLY PF.:4.
TELEFON: /0036/ 34/ 550 – 440
E- MAIL: HILLHOT@HU.INTET.NET

Zelina Irma
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A rendkívüli felmondást a törvény mind-
össze két esetben engedi meg. Rendkívüli 
felmondás lehetséges a munkaviszonyból 
származó lényeges kötelezettség szándé-
kos, vagy súlyos gondatlansággal történő 
megszegése, illetve valamelyik fél olyan 
magatartása esetén, amely a munkavi-
szony fenntartását egyébként lehetetlenné 
teszi. 
A rendkívüli felmondás indokolására 
ugyanazokat a szabályokat kell al-
kalmazni, mint a rendes felmondásra. 
Hasonlóan a korábban elmondottakhoz, 
ebben az esetben is lehetőséget kell 
biztosítani a munkavállaló számára, hogy 
az ellene felhozott indokokat megismerje, 
és ezek ellen védekezhessen. A rendkívü-
li felmondás ezen túlmenően határidőhöz 
kötött. A törvény egy szubjektív és egy 
objektív határidőt is tartalmaz, úgymint a 
rendkívüli felmondás alapját képező ok 
megismerése utáni 15 nap, legfeljebb 
azonban az ok bekövetkezésétől szá-

mított 1 év. Amennyiben a rendkívüli 
felmondást a munkavállaló alkalmazza, 
a munkáltató köteles annyi időre járó 
átlagkeresetet megfizetni, amennyi a 
munkavállalót rendes felmondás esetén 
is megilletné. 
Tipikus oka lehet a rendkívüli felmon-
dásnak, ha a munkavállaló a munkát 
alkoholos állapotban végzi, illetve az is, 
ha a munkáltatói utasításokat sorozatosan, 
ismételten megszegi.  
A munkaviszony megszüntetése pontos 
eljárási szabályokhoz kötött. Ezek a 
szabályok mind a munkavállalóra, mind 
a munkáltatóra rónak bizonyos kötelezett-
ségeket. A munkavállaló például köteles 
a munkakörét az előírt rendben átadni, és 
elszámolni a munkáltatóval. A munkáltató 
pedig az utolsó munkában töltött napon 
köteles a munkavállaló számára a mun-
kabérét, egyéb járandóságait kifizetni, a 
jogszabályban meghatározott igazolásokat 
kiadni. A törvény pontosan szabályozza 

a kiadandó igazolás 
tartalmát is. A mun-
kavállaló kérelmére 
a munkáltató műkö-
dési bizonyítványt 
is köteles kiállítani, 
amely tartalmazza 
például a munkavál-
laló által betöltött 
munkakört, munkájá-
nak értékelését. 
A munkaviszony 
jogellenes megszün-
tetéséhez a törvény 
szigorú szankciókat 
fűz. Amennyiben a 
munkáltató szünteti 
meg jogellenesen a 

munkaviszonyt, el-
sődlegesen köteles a 
munkavállalót eredeti 
munkakörében to-
vábbfoglalkoztatni, 
kivéve, ha a tovább-
foglalkoztatás, illetve 
az eredeti munkakör-
be történő visszahe-

lyezés a munkáltatótól nem várható el. 
Ez utóbbi esetben azonban a munkáltató 
köteles legalább 2, legfeljebb 12 havi 
átlagkeresetnek megfelelő összeget meg-
fizetni. Meg kell téríteni továbbá a mun-
kavállaló számára az elmaradt munkabérét, 
felmerült kárát is, kivéve azt a kárt és 
munkabért, amely máshonnan megtérült. 
Amennyiben a munkavállaló szünteti meg 
munkaviszonyát jogellenesen, köteles a rá 
irányadó felmondási időre járó átlagke-
resetnek megfelelő összeget a munkáltató 
számára megfizetni. 
Ha a munkaviszony határozott idejű volt, 
és az abból hátralevő idő kevesebb, mint 
a fenti időszak, akkor csak a hátralevő 
időre járó átlagkeresetet kell megfizetni. 
Mindezeken felül a munkáltató is érvé-
nyesítheti a fenti összeget meghaladó 
kárát. 
A munkaviszony megszűnéséhez köthető 
intézmény a végkielégítés. Ez a törvény 
szerint két esetben jár, amennyiben a 
munkaviszony munkáltatói rendes felmon-
dással vagy a munkáltató jogutód nélküli 
megszűnésével szűnik meg. Nem jár azon-
ban végkielégítés abban az esetben, ha a 
munkaviszony megszűnésének időpontjá-
ban a munkavállaló nyugdíjasnak minősül. 
A végkielégítés mértéke a munkaviszony-
ban töltött idővel arányosan nő. A 
törvény e körben is különös védelemben 
részesíti a nyugdíjkorhatárt megközelítő 
munkavállalókat. A törvény alapján járó 
végkielégítés ugyanis háromhavi átlagker-
esettel emelkedik abban az esetben, ha a 
munkaviszony megszüntetésének időpont-
jában az öregségi, vagy a korkedvezmé-
nyes öregségi nyugdíjkorhatárig kevesebb, 
mint 5 év van hátra. Nem jár azonban 
az emelt összegű végkielégítés abban az 
esetben, ha a munkavállaló korábban már 
emelt összegű végkielégítésben részesült.

Dr. Hidas János

A MUNKAVISZONY 
MEGSZŰNÉSE, ILLETVE 

MEGSZÜNTETÉSE II.
Jelen cikkünkben folytatjuk a munkaviszony megszüntetése 
szabályainak bemutatását. Ebben a részben a rendkívüli felmondásról, 
a végkielégítésről és a megszüntetéshez kapcsolódó fontosabb eljárási 
szabályokról lesz szó. 
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Most még a tervezés második sza-
kaszában vagyunk, ugyanis előzetes 
felmérések alapján már elkészítettük 
a kistérségi közoktatási intézkedési 
terv helyzetelemző részét. Az intéz-
kedési terv második része, amelyet 
november 30-ig kell elkészíteni, az 
elkövetkező három év kötelező illet-
ve vállalható feladatait mutatja be.

A tavaszi felmérések alapján az in-
tézményvezetők a következő fontos 
kistérségi közoktatási feladatokat 
nevezték meg:
- kistérségi információs rendszer 
működtetése
- tanulmányi versenyek szervezése
- szakmai munkaközösségek létre-
hozása

- sportversenyek szervezése
- pedagógus továbbképzések
- mérések
- közös rendezvények
- szakszolgálati tevékenység
- pályaválasztási tanácsadás
- kistérségi helyettesítési rendszer 
kialakítása.

Kiemelten említenénk a szakszolgá-
lati tevékenység megszervezését és 
a szakmai munkaközösségek kialakí-
tását. Utóbbinál már vannak próbál-
kozások és jól működő közösségek 
is. Ilyen például az Óvodavezetők 
Munkaközössége, amely már hosszú 
idelye jól és hasznosan működik. 
Hasznos lenne, ha ezen a szinten 
jelentős szemléletváltás indulna 

el, és mind osztályfőnöki, mind 
tantárgyi munkaközösségek össze-
hangolt munkája emelné az oktatás 
színvonalát. Fontos lenne abból a 
szempontból is, hogy a közoktatási 
pályázatok elnyerésére nagyobb 
esély van, ha konzorciumok pályáz-
nak, az együttműködő intézmények 
és szakmai munkaközösségek erre 
kiváló alapot teremthetnek.

Cél lehet, hogy az egyes települése-
ken működő intézmények specializá-
lódjanak, és azon kívül, hogy így a 
szülők tagozatos iskolákba írathatják 
majd gyermekeiket, megoldódik a 
szakos ellátottság problémája is. A 
másik cél a szakszolgálati tevékeny-
ségek hatékonyabb megszervezése. 
Így a gyógypedagógusok, a logo-
pédusok és más, sajátos nevelést 
igénylő gyermekekkel foglalkozó 
szakemberek napjai jól szervezhető-
vé válnak és nagy költséghatékony-
sággal jobb színvonalú, teljesebb 
képzést alakíthatunk ki.

Persze fontos lenne a koordináló 
háttér kialakítása is, hiszen a szer-
vezés és ellenőrzés nem lehet a kis-
térség egy települése kezében sem, 
ki kell alakítani egy olyan irodát, 
amely a településektől függetlenül 
látja el az adminisztrációs, ellenőrző 
és koordináló feladatokat minden 
területen.
Célunk, hogy a várpalotai kistérség 
települései pontosan és hatékony 
együttműködés keretében tudjanak 
együtt dolgozni. Fontos lenne, hogy 
a közös munkához szükséges szem-
léletváltást minél több település és 
intézmény vezetője elfogadja, hiszen 
külön-külön nem biztos hogy képe-
sek vagyunk adott keretből megfe-
lelő szintű szakmai szolgáltatásokat 
nyújtani, viszont ez egy összefogás 
eredményeként könnyen elérhető.

Hazánkban egyre nagyobb szerephez jutnak az általában 5-9 
települést összefogó kistérségek, amelyek együtt a költségvetések 
ésszerűbb felhasználása mellett magasabb szinten tudnának 
szolgáltatni akár az oktatás, akár az egészségügy területén. 
Várpalota a kistérség geszortelepülése, itt találkoztunk Tuza Pálné 
közoktatási szakreferenssel és Puklicsné Nagy Viktória kistérségi 
közoktatási szakreferenssel, akik a 2005/2006-os tanévkezdésről 
ennek kistérségi jelentőségéről beszéltek.

ÚJ SZEMLÉLETŰ TANÉVET NYITOTTAK A 
VÁRPALOTAI KISTÉRSÉGBEN
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– Ez egyszemélyes vállalkozás?
– Ez családi vállalkozás. Míg hasonló mé-
retű, ismertségű és népszerűségű szabadtéri 
színpadokon 15-20 fős csapat dolgozik, itt 
nincs erre lehetőség. Mert a belépőjegyek 
értékesítéséből és nehezen megszerzett tá-
mogatásokból tartjuk fenn magunkat. Nincs 
külön igazgató, népművelő, szervező, admi-
nisztrátor, takarító, kertész, propagandista, 
marketinges. Mindezt egy személyben én 
végzem, illetve a családom segít. Például a 
lányom, egy 25 éves hölgy, a jegyszedő. 
A szívem csücske az Agárdi Popstrand. 
Megszerettem, hiszen én építettem föl, 
bár a város tulajdona itt minden. Rengeteg 
földet hordtam ide 5-6 év alatt talicskával, 
hogy ne álljon sárban az esős időszakban 
a közönség.  Dréncsöveztem a területet, 
vízelvezetési rendszert építettem ki a saját 
két kezemmel, erre is büszke vagyok. A 

nyilvános WC, a zenekari öltöző, a 
kerítés, a fák ültetése, a színpad-

építés, a színpadtető-építés, és 
még lehetne hosszan sor-

olni, miért dolgoztam, 
c s a l á domma l 

együtt, az elmúlt években.  Béke van, bol-
dogság van. S a közönség észreveszi, hogy 
a kellemes kikapcsolódás érdekében történik 
itt minden.

– Hogy került ide? S egyáltalán: 
hogyan jut valakinek az eszébe, 
hogy egy ilyen jellegű munkába 
fogjon? 
– Budapesten, a Kertészeti Egyetem klubjá-
ban 1975-től nagyon nagy és emlékezetes 
koncerteket rendeztem már, élő tv-adásokat, 
különféle tavaszi fesztiválokat, gálaműsoro-
kat, lemezpremiereket, bemutatkozó koncer-
teket. Ott kerestek meg az agárdi fiatalok, 
pontosabban Magyar István, hogy segíte-
nék-e a velencei-tavi programszervezésben, 
mert itt van egy kiemelt üdülőkörzet, ahol 
nincs szabadidős és kulturális szolgáltatás, 
nincs program, nincs művelődési ház, mozi, 
ugyanakkor a helybeliek, az érdeklődők és 
a turisták is igénylik. Mostoha kö-
rülmények között ténykedtünk, hisz 
igazából színpad, öltöző, áram, víz, 
iroda sem volt ’77-ben. Személy-
szállító pótkocsikat láncoltunk össze 

színpadként, tehát teljesen 
nulláról kezdtük. Mégis mű-
ködött, életben maradt! Én 
pedig ezt a működtetést 
ma már életművemnek 

tekintem.

– A fejlesztési eredmények közül 
melyikre a legbüszkébb?
– Mára az Agárdi Popstrand egy regionális 
rendezvényközpont, óriási szabadtéri szín-
paddal, idén már tetővel is ellátva. Huszon-
hét év után ez azért is kiemelten fontos, mert 
a ki- és bepakoláshoz szemerkélő esőben 
különben nem lehetne hozzákezdeni, tehát 
az előkészítéshez és a program lebonyolítá-
sához is kell. Szándékosan magas a színpad, 
mert gondolunk a középmagas vendégekre, 
s a gyerekekre is. Így ők se két fület, két 
nyakat látnak, hanem a teljes színpadképet. 
A jó hangzás, a szép látvány mellett nagyon 
fontos az igényes szórakozáshoz, hogy lás-
sák, mi történik a színpadon.

– Ha nehézségek árán is, de 2001-
től folyamatos a  fejlődés. Miért volt 
szükség arra, hogy – miként említet-
te –, kényszervállalkozóként dolgoz-
zon tovább?
– Korábban, az 1970-80-as években a 
Velencei-tavi Költségvetési Üzem volt a 
fenntartó, működtette a strandokat és az 
összes szolgáltatást. Később a Velence 
tours vállalkozás bérelte az agárdi Napsugár 
strandot, s mint annak bérlője, finanszírozta 
a Popstrand költségeit is 1999-ig. Ezután 
az önkormányzat pályázatot írt ki a működte-
tésre. Az egyik pályázó anyagában  az sze-
repelt, ha ők nyernék el a Napsugár strand 
üzemeltetési jogát, megszüntetik az Agárdi 

A KÉNYSZERVÁLLALKOZÓ ESETE AZ AGÁRDI POPSTRANDDAL

A JÓ ZENE ÉS A TISZTASÁG BECSÜLETE
Évtizedek alatt fogalommá vált tízezrek körében az Agárdi 
Popstrand. Több egy szépülő természeti környezetű 
nyaralóhelynél, több egy szórakoztató koncertsorozatnál, 
ahol nívós előadók szerepelnek, közönségtalálkozók, táborok 
zajlanak. Leginkább talán egymást követő generációk ízlését 
és gondolkodását alakító életforma. Itt nincsenek balhék, 
rongálások – mindenki tiszteli a közel három évtized harcával 
megteremtett értékeket. Így gondolkodik a regionális 
rendezvényközpont főrendezője, Turbók János, amikor 
vállalkozása múltjáról és jelenéről faggatom.   
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Popstrandot, mert nincs rá pénzük, és nincs 
kedvük csinálni Ezzel a gondolattal szembe-
sült a gárdonyi önkormányzat 2000-ben. 
Ekkor kérdeztek meg: ha különválasztanák a 
strandot és a színpad területét, vállalnám-e 
Popstrand irányítását egyéni vállalkozóként. 
S akkor hosszas töprengés után úgy döntöt-
tem, hogy kiváltom a vállalkozói engedélyt, 
mert különben megszűnt volna az agárdi 
Popstrand.

– Állami vagy önkormányzati fi-
nanszírozás nélkül hogyan lehet 
életképes egy regionális térségnek 
pihenést és programot adó vál-
lalkozás?
– Támogatásokat kell szerezni, mert a 
koncert nemcsak tiszteletdíjból áll, hanem 
van utazási, szállítási költség, világítás, 
rendezők, takarítás, áram, víz, propagan-
da. Nem panaszkodom, így vállaltam. Az 
éppen elég, hogy az önkormányzat elvileg 
támogat, s kimondta, hogy szükség van az 
Agárdi Popstrandra. Megoldom, de nem 
könnyű. Úgy működik, hogy pályázunk. 
Ám nem minden évben jelenik meg kiírás, 
az elbírálások pedig júniusra és szeptemberre 
esnek, tehát gyakran utófinanszírozásnak szá-
mít. Egy dolgot tehetek, nincs 15-20 fős 
személyzet, nem adom ki ezeket a munkákat, 
hanem én elvégzem. 

– A Velencei-tó – Vértes térség kie-
melt körzetté nyilvánítása, s a Ve-
lencei-tó-Vértes Fejlesztési Tanács 
megújulása jelenthet új forrásokat 
a rendezvényközpontnak?
– Hallottam, hogy a kiemelt üdülőkörzetség-
gel járnak új pályázatok, ezzel foglalkoznom 
kell, s ki is kell használnom a lehetőséget. A 
regionális színpad nemcsak a gárdonyiaknak 
szól, sőt nemcsak a Velencei-tó környéki-

eknek, hanem a 
közép-dunántúli 
régió legjelen-
tősebb szabad-
téri színpada. 
Számítok erre a 
lehetőségre, meg 
fogom keresni 
őket. Van még 
mit fejleszteni!

– Csaknem 
három év-
tizedre visz-
szatek int ve 
tán botorság 
ilyet kérdez-
ni, mégis: 

tudna-e választani, a fellépők 
közül? Kik állnak önhöz a 
legközelebb?
– Művészetével, emberségével, 
zenéjével az Edda áll hozzám a 
legközelebb.  Az idén 25 éves 
Edda Művek nélkül már nem 
létezne az Agárdi Popstrand! 
Minden évben nagy szabású 
élő koncertekkel elégítik ki három 
nemzedék igényét. A 11 Edda-
tábor pedig felejthetetlen élmény 
a sok ezer résztvevő számára. 
Emellett vannak olyan fontos 
előadóink, mint Szikora Robi, aki 
több mint két évtizede szerepel a 
színpadon, s a magánéletében pél-
damutatóan él, nem dohányzik, a 
zenéjével és a dalszövegeivel is jó 
irányba viszi a közönségét. Ki ne 
felejtsem Demjén Rózsit, és akihez 
1977-ben az első koncertünk 
fűződött: Charlie-t.  Mindent 
elárul: egy férfi, aki nem alkalmaz-
kodik gyorsan múló divatokhoz, 
mégis, vagy talán épp ezért 28 
éve várják a színpadokon, mert tud 
értéket közvetíteni. Szenzáció még 
az Omega, és nagy öröm volt szá-
momra, hogy idén augusztusban, 
sikerült megszervezni a koncert-
jüket. Hiszen 26 évvel ezelőtt 
a hatalom – egy húsáremelés 
kapcsán, a tömegektől félve 
–, betiltotta az Omega és 
a Piramis előadását.

– A hagyományos 
téli, zenés, játékos 
családi korcsolya-
programokat már 

szervezi. De formálódnak-e már a 
tervei 2006 nyarára?
– Az Edda-tábor és -koncert mellett az 
LGT-re gondoltam. Vagy a Piramis együt-
tesre. S jó lenne, ha az István, a király pro-
dukció is eljönne Agárdra. A konkrét kon-
certek mellett számomra az a fontos, hogy az 
emberek, családjukkal, barátaikkal tudjanak 
eljárni valahová télen-nyáron. A diákok, az 
osztályok találjanak olyan helyet, ahol szép 
a környezet és igényes a muzsika. Ebből már 
következik a fiatalok kulturált viselkedése. 
Mert megbecsülik a tisztaságot, a szépséget, 
a higiéniát. Szükség van ilyen helyekre, ami 
nem a füstről, a drogról, nem a rossz han-
gosításról, nem a baromi kábító zenéről szól! 
Az Agárdi Popstrand ilyen hely.      

Göde Andrea
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Kelemen Zoltán, a Közművelődés 
Háza igazgatója: 
– A minisztérium összesen 1804 koncert 
megrendezését támogatja, ebből 681 
amatőr és 1123 profi zenekarok produk-
ciója. A 69 támogatottból 3 egyetemi és 
főiskolai klub, 29 művelődési központ 
ifjúsági klubja, 37 pedig olyan koncert-
szervező illetve vendéglátóhely, amely a 
környezetükben működő amatőr rock, jazz 
ill. egyéb zenét játszó amatőröknek bizto-
sít fellépési lehetőséget. A pályázaton 12 
város 40 klubja, 26 megyei jogú város és 
3 község klubja nyert támogatást program-
jaira.. A kluboknak előzetesen regisztrálni-
uk kellett (ezt 166 klub tette meg), majd 
a konkrét koncertprogramok beküldésével 
támogatási kérelmet nyújtottak be. Azok 
a vidéki klubok kaphattak működési tá-
mogatást, amelyek havonta legalább egy, 
egy évben legalább 12 élőzenei koncertet 
rendeznek, és ebből legalább 2 amatőr 
zenei előadás. 

Sugár Gabriella, A Közművelődés 
Háza művészeti vezetője: 
– Mivel a tárca elsősorban a vidéki és kis 
amatőr zenekarokat kívánja helyzetbe hozni, 
és nem cél a már piacképes profik támogatá-
sa, ezért nem támogat olyan koncertet, ahol 
a fellépőknek fizetett összes fellépti díj meg-
haladja a bruttó 400 ezer Ft-ot. Budapesti 
klub nem pályázhatott. Olyan koncerttel 
sem lehetett pályázni, melynek fellépő 
előadói hangfelvételeiből az Artisjus adatai 
szerint 10 ezer vagy annál több példány ké-
szült a fellépés évét megelőző évben. Nem 
támogatott a tárca olyan koncertet sem, 
amelyen kizárólag nem magyar 
állampolgár előadók kizárólag 
nem magyar nyelvű előadása 
hangzik el. 

Cserteg István, a Per-
on Music Alapítvány 
titkárának nyilatkozata 
szerint a Közmű-

velődés Háza alapítása óta támogatja 
az élőzenei törekvéseket. Történetében 
mindig helyet kapott a helyi zenekarok 
nagy többsége. A Ház ugyancsak hely-
et ad az évenként megrendezendő Peron 
Tehetségkutató Fesztiválnak. Fontos, hogy 
olyan zenei együttesek mutatkozhassanak 
be, akik már közönséggel rendelkeznek, 
új alkotásokra és új lemezek létrehozására 
képesek, és ezek publikálásában aktív 
szerepet vállalnak. Tatabánya jelentős 
műhelye a hazai kortárs zeneművészetnek. 
Így a hazai városok között előkelő helyet 
foglal el Tatabánya, az új alkotások létrejöt-
tének tekintetében.  Továbbá az is fontos 
szempont a fellépő zenekarok között, hogy 
magyar nyelven mutatkozzanak be közön-
ségüknek. A nagyobb nevek között helyet 
kapott Török Ádám és a Mini, a feltörekvő 
zenekarok között pedig több alternatív ze-
nekar is szerepel.
A Közművelődés Háza programja 2006 
szeptemberéig kapott támogatást.

A ROCKZENE HELYZETBE HOZÁSA
A PANKKK program keretében 69 vidéki ifjúsági és zenei klub részesül 
összesen 92,7 millió Ft működési támogatásban. Tatabányán a legtöbb 
élőzenét bemutató hely a Közművelődés Háza nyert a PANKKK 
pályázaton. Az intézmény a Peron Music Alapítvánnyal fogott össze, 
és 13 élő koncertet terveztek a következő évadra. A koncertek egy 
része a helyi feltörekvő zenekarokra, másrészről pedig a profikra 
épül.  A támogatás célja az élőzenei klubélet felpezsdítése, hogy a 
klubok fellépést biztosítsanak a már ismert zenekarok számára, és 
bemutatkozási lehetőséget nyújtsanak az induló amatőr zenekaroknak. 
A tárca 2005 októberében ismét meghirdeti a pályázatot.

A Közép-dunántúli régió nyertesei:
A Közművelődés Háza, Tatabánya 500.000 Ft
Méhkasaula Kulturális Egyesület, Székesfehérvár 790.000 Ft
Várkert Klub – Auduo Kft., Veszprém 3.000.000 Ft
Amatőr Klub - Elfo Pangea Bt., Oroszlány 600.000 Ft



Tardos község önkormányzata ötödik éve 
minden esztendőben megjelentet egy 
művet a falu történetének, kultúrájának va-
lamely fontos szeletéről. A község kiadási 
tevékenysége – igaz, még sorozatcím nélkül 
– 2000-ben, a millecentenárium évében 
indult. Ekkor jelentették meg Varga Rózsa
szerkesztésében a Tardoson, a téren és a 
pázsiton: Tardosi szlovák balladák, dalok, 
imák című, függelékében a falu történetét 
is röviden ismertető kötetet (2000). 
Ehhez kapcsolható az időközben sorozat-
címmel ellátott Tánccal és dallal a Gerecse 
tövében című kötet (2002), amely a Vö-
rösmárvány táncegyüttes 30 évét mutatja 
be, bizonyítván, hogy a gazdag szlovák 
hagyományok őrzése, a nemzetiségi kultúra 
ápolása e kis gerecsei faluban központi 
kérdés.
A sorozat számozottan első kötete Motil 
László Tardos sportja című írása (2001). 
Motil László amatőr helytörténész, maga is 

tevékeny részese volt a falu labdarúgó- és 
sport-életének. 
...ezzel a könyvvel segít emlékezni mind-
azoknak, akik részesei voltak a történetnek, 
segít tudni a múltat az újabbaknak, és segít 
tanulni mindenkinek, aki az elődök példáját 
nem tartja hiábavalónak sem sikereiben, 
sem kudarcaiban. írja a mű kiadója.  Motil 
László a sorozat következő köteteinek elő-
készítéséből is tevékenyen kivette részét. A 
helyi önkéntes tűzoltó egyesület 90 évét 
bemutató -, Busa János jegyezte könyvhöz 
is gyűjtött anyagot. (Helytörténeti füzetek 
3.). A tardosi (gerecsei) kőfejtés történeti 
emlékei című könyv megszületése – amely a 
falu első okleveles említésének 800. évfor-
dulójára íródott – szintén elképzelhetetlen 
lett volna az ő hosszú évek óta folyó és 
gyümölcsöző kutatatásai nélkül. (Tardos. 
Helytörténeti füzetek 4.) Szorgos kutatók, 
helytörténészek és a helyi önkormányzat 
összefogásának eredménye a most megjel-

ent 5. füzet is: Körmendi 
Géza – Motil László: 
Fejezetek Tardos köz-
ség történetéből című 
munka.
E füzet szerves folytatása 
az előzőeknek. Külön-
legessége abban áll, 
hogy eddig nem ismert 
adatokat, tényeket sor-
jáz, a nagyközönség előtt 
ismeretlen levéltári forrá-
sok segítségével vázolja 
fel és egészíti ki többek 
között a Varga Rózsa 
által jegyzett kötet tör-
téneti fejezetét. A falu 
múltjának jelentősebb 
állomásaihoz szervesen 
kapcsolódó plébánia- és 
iskolatörténeti fejezetek 
(III. és IV) gazdagítják 
a képet.
Az első rész a földrajzi 
fejezet, a történelem 

helyszínét, a gerecsei tájat írja le röviden. 
Ezt követi a településtörténet a régészeti 
leletektől a 19. század elejéig. A korai 
keresztény kőfaragók történetétől az avar 
kori sáncokon át a honfoglalás- és Árpád-
kor történeti kútfőkig szólnak röviden a falu 
históriájáról, majd a török kori pusztulás 
dokumentumaival zárják le szerzők a közép-
kori ismeretanyagot. A mű legérdekesebb, 
legtöbb újat hozó része a II/4. és 5. feje-
zet, amelyek a 18. század fontos történé-
seit vetítik elénk. Az írók 1725-re teszik 
a falu újratelepítésének dátumát. Elemzik 
az egyéb adatok ellentmondásait, majd 
közlik az e kérdésben perdöntő telepítési 
szerződést. A faluban ma is meglévő csa-
ládnevek és az 1767. évi úrbéri szerződés 
egybevetésével megállapítják, hogy mely 
Nyitra vármegyei falvakból érkeztek a tar-
dosiak ősei. Az 1767. évi úrbérrendezés 
körüli egyéb iratanyag segítségével nemcsak 
a földtulajdonlás szabályozásáról, a szolgál-
tatások mennyiségéről, gazdasági vonatko-
zásokról írnak, hanem az akkoriban ott élők 
társadalmáról (iparosok, kőfejtők stb.) is. 
Ezzel mintegy az uradalmak történetének 
megírására is felhívják a figyelmet.
A mű több fejezetében van a források kö-
zött utalás a plébánia történetének néhány 
vonatkozására. Ezen tematikai egységet a III. 
fejezetben dolgozták fel. Itt további fontos 
források (egyházvizsgálati jegyzőkönyvek, 
plébániai iratok) segítségével mutatják 
be az előbb fiókegyházként, majd önálló 
egyházközségként működő római katolikus 
vallású Tardos lakói lelki gondozásának, 
egyházi életének kereteit, tényeit. Hasznos 
kiegészítője a IV. fejezet, amely a község 
életének egyik legfontosabb szeletéről, a 
helyi elemi oktatás múltjáról íródott. Lénye-
ges – talán nem eléggé közismert – tény, 
hogy a tardosi általános iskola 1994-ben 
vette fel a falu nagy szülötte, a turkológus 
akadémikus Fekete Lajos nevét. Érdeklődés-
sel várjuk a Komárom-Esztergom megyében 
is párját ritkító sorozat folytatását.

Dr. Horváth Géza

A TARDOSI HELYTÖRTÉNETI 
FÜZETEK SOROZATRÓL
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Ezelőtt száz évvel az orvosok nagy 
humanisták voltak. Vallották, hogy 
a lélek és a test együtt beteg, eb-
ből kiindulva tudtak eredményesen 
gyógyítani. A mai korunkra jellem-
ző a lélek „elfelejtése”.
Leningrádban végeztem az orvosi 
egyetemen. Bár gyógyító orvos-
ként nem dolgoztam, mégis a sors 
úgy hozta, hogy megismerkedtem 
a különböző alternatív gyógyítási 
technikákkal, spirituális tanokkal, 
tanításokkal, s rátértem arra az útra, 
amelyet magaménak vallok.

– Mit jelent számodra ez az 
út?
– Hozzásegíteni az embereket, 
hogy az életet – amely a lélek és 
a test harmonikus együttműködése 
– a maga teljességében élhessék 
meg.

– Milyen eszközökkel tudsz 
segíteni? 
– Erre való a mély önismeret, az 
asztrológia, az enneagram, a home-
opátia, a kínai Thai Chi Chuan és a 
különféle meditációk, mint például 
a kiváló hindu meditációs mester 
által átadott Osho.  A baj az, 
hogy az embert a mai orvoslás nem 

komplex egésznek tekinti. Pedig az 
egész nem más, mint a lélek és a 
test egysége.

– Újságíró vagyok, számomra 
mindig is fontos volt a lélek, 
úgy látod, sokaknak az?  
– Szerencsére egyre több ember 
szükségét érzi, hogy törődjön a 
lelkével. Meggyőződésem, hogy 
a hagyományos orvoslást kell ki-
egészíteni alternatív gyógyítással, 
gyógymódokkal. A fő probléma 
tulajdonképpen a rendkívül sok 
gyógyszerfogyasztásban rejlik. 
Az emberek sajnos egyre jobban 
gyógyszerfogyasztóvá vállnak. Va-
lójában nincs prevenció! 
Már a testi tünetek megjelenése 
előtt oda kellene figyelni az ember 
egészére. A cél az egészség fenn-
tartása. 

– Életvezetési Műhelyt ve-
zetsz, amelynek neve: MAN-
DALA. Mesélnél erről?
– Szükségét éreztem, hogy azokkal a 
kollégákkal, akik a gyógyítás más szak-
területét képviselik, azonban velem 
hasonló gondolkodású emberek, együtt 
eredményesen tevékenykedhessünk, így 
jött létre az Életvezetési Műhely.

– Mit jelent a MANDALA?
– Az élet virága! A problémák 
megjelenítése szimbólumok, színek 
megfestése által, amely üzen az 
értő szemnek. A másik út, amikor 
a tudatosan elkészített MANDA-
LA gyakorol harmonizáló hatást a 
páciensre. 

– Mit tudnál még ajánlani a 
megoldások keresésére?
– A hindu számmisztikát, ami 
útmutatást tud nyújtani az életve-
zetés szempontjából, párkapcsolati 
problémáknál, munkahelyváltásnál, 
munkatársak megválasztása esetén, 
vállalkozás indításánál. Szükség 
lenne arra, hogy minél inkább a 
köztudatba kerüljön, hogy milyen 
sok eszköz áll rendelkezésünkre a 
fenti problémák megoldására.

– Mi motivál nap mint nap, 
hogy segíts, gyógyíts?
– Jóleső és örömet okozó érzés, 
hogy az emberek lelkével és testé-
vel együtt foglalkozhatom, szeretem 
látni azt, amikor embertársaim talp-
ra állnak, ismét EGÉSSZÉ vállnak.

Zelina Irma

MANDALA
… a szó jelentése kör, kapcsolat, közösség.  Az őt készítő nő vagy férfi 
szimbóluma a világban” 
Dr. Dárdai Ágnes, orvos – életvezetési tanácsadó
Magyaráz, okít, tanít, a nagybetűs ÉLET dolgait adja át a hallgatóinak, 
pácienseinek.
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