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MÉDIA7
Lassan közeledik az évvége, kezdjük ünneplőbe öltöztetni szívünket. Erre több
okunk is van. Decemberben negyedik születésnapját ünnepli magazinunk, és egy
páratlan összefogásra készülnek Komárom-Esztergom megye médiumai is.
Mi is ez az összefogás? Megszokott dolog, hogy a tömegkommunikáció területén
dolgozó cégek az év utolsó hónapjában találkozóra, afféle évértékelőre hívják üzleti
partnereiket, megköszönve az együttműködést. Mivel aki komolyan gondolja a
marketingtevékenységet, szinte valamennyi helyen hirdet, ezért aztán a decembere
mással sem telik, mint egyik partnertalálkozóról a másikra sietni, hogy minden meghívásnak eleget tehessen, senkit se sértsen meg.
Az ésszerűség és a logika tehát kínálta, hogy a médiumok összefogva, közösen
lássák vendégül kiemelt partnereiket – mivel ezek között amúgy is nagy az átfedés.
Sikerült közös nevezőre jutni, az érdekeket egyeztetni, így aztán heten mint a gonoszok (Regio Regia Magazin, 24 Óra, AlfadatPress Kft., Itthon-TKTV, A Közművelődés Háza,
T-Mobil Tatabánya, Radir Rádió) közös találkozóra
invitálja az idén kedves partnereit.
A Média7 fantázianevű rendezvény december
8-án lesz Tatabányán, a Közművelődés Házában. Ebből az alkalomból valamennyi résztvevő
kedvezményeket kínál, ajándékokkal kedveskedik
vendégeinek. Reméljük, ilyen együttműködésben
folytathatjuk 2006-ban is!
Veér Károly
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A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI
RÉGIÓ 2005-BEN

A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a
területfejlesztésről és területrendezésről szóló, 1999. XCII.
törvénnyel módosított 1996. XXI. törvény 16. és 17. §aiban foglalt rendelkezések alapján 1999. december 10-én
alakult meg. Munkájának célja, hogy a Közép-dunántúli
Régió az innováció régiójává válva, mintegy magtérségként
meghatározó szerepet töltsön be a hazai modernizációban. A
KDRFT elnökével, Agócs Istvánnal beszélgettünk.
– Bár a közigazgatás átszervezése
hazánkban egyelőre csúszik, egyre
erősödik a Regionális Fejlesztési Tanácsok szerepe az adott területeken.
A Közép-dunántúli Régió milyen
sajátosságokkal rendelkezik, amelyek túlmutatnak az egyes megyék
lehetőségein?

– A Fejér-, Komárom-Esztergom- és
Veszprém megye alkotta Közép-dunántúli
Régió Magyarország úgyszólván valamenynyi tájképi sajátosságával és szépségével
rendelkezik. Területileg az ország második
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legkisebb régiója, (11 263 km2),
azonban itt él az ország lakosságának 11 százaléka, 1107 millió fő.
Iparosodásának köszönhetően mind
a bruttó hazai termék tömegében,
mind pedig a GDP-ben – Budapestet nem számítva – az első-második
helyet foglalja el Magyarország hét
régiója között. A régióhoz tartozik
a Balaton szinte teljes északi partvonala, európai hírű üdülőhelyekkel,
a tóra néző szőlőhegyekkel és a

A régiót nagyfontosságú vasútvonalak,
közutak és autópályák (M1, M6, M7)
szelik át. A térséget északról és keletről
a Duna, Európa egyik legfontosabb vízi
útja határolja. A szerencsés adottságoknak
köszönhetően egyformán fejlett az ipar, a
mezőgazdaság és az idegenforgalom.
A régió két nagy európai fejlődési zóna
metszéspontjában
helyezkedik el, nagytérségi pozíciója ennél fogva kitüntetett
értékű. Az európai
gazdasági folyamatok
közvetlenül érvényesülő hatásai lehetővé
teszik a Közép-dunántúli Régió tartós
és folyamatos megújulását, fejlődését. A
2000-es évek elején a fejlődés üteme
a régiók között már
a kiegyenlítődés jeleit mutatja, de a Közép-dunántúli Régió

ipari, mezőgazdasági és idegenforgalmi
potenciálja a legjobbak között van.
– Régiós tudatról manapság inkább
csak a vezetők és a gazdasági élet
szereplői esetében beszélhetünk. Mit
tesz ennek kialakításáért, fejlesztéséért a KDRFT?

Regio Regia

Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal. Szintén
a régióban található a Budapesttől alig
40 kilométerre eső Velencei-tó, melynek
tájképi szépsége a Balatonéval vetekszik.
A három nagy múltú, hajdani királyi város,
Székesfehérvár, Veszprém és Esztergom, a
magyar államiság bölcsői, s egyben vonzó
turisztikai célpontok.

– Azon vagyunk, hogy tevékenységünk
ne csak formális legyen, hanem valóban
a három megye közös gondolkodásának,
cselekvésének rakjuk le az alapjait. 2005ben nyolcszor ülésezett a tanács, egy
megkezdett hagyományt folytatva mindig
más-más helyszínen. (Székesfehérvár, Sümeg, Kisbér, Sárbogárd, Neszmély, Ajka
és Aba) Ezzel is hangsúlyozni szeretnénk,
hogy régióban gondolkodunk.
Tudomásul kell vennünk, hogy a forráselosztásban egyre hangsúlyosabb a régiók
szerepe. Az idén majdnem 12 milliárd
forintnyi pályázati pénz, támogatás bírálatában, elosztásában, véleményezésében
vettünk részt. Ez jelentősen több az elmúlt
évinél, és reményeink szerint jövőre még
több forrást tudunk önkormányzataink,
F
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szervezeteink, intézményeink és gazdasági szereplőink számára biztosítani. Helyi, települési szinten még tovább erősödik a kistérségi
fórumok szerepe, hiszen az ő feladatuk a különböző fejlesztési
elképzelések, tervek fontossági sorrendbe rakása, véleményezése.
– Melyek voltak a Regionális Fejlesztési Tanács legfontosabb tennivalói az idén?

– A pályázati felhívások közzétételén és bírálatán túl véleményeztük az Országos Területfejlesztési Koncepciót (önálló Regionális
Operatív Program, kiemelt térségek szerepe, innováció, KKV-k,
RIÜ-k, kulturális koncepció készítése, az V/C folyosó, a regionális
É-D-i tengely fontossága, projektek gyűjtése és generálása), működtettük a Pályázati Információs Szolgálatot (PISZ), amely rendszer az elmúlt két évben mintegy 2200, pályázatokkal kapcsolatos
felvilágosítást adott tíz irodája segítségével. Ezek az irodák a régió
területét egységesen és egyenletesen fedik le.
Az NFT házhoz jön program keretében ötvenkét új tanácsadónk
a második Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó pályázati tanácsadást végez, valamint a fejlesztési ötletek generálását, továbbgondozását, a nyertes pályázók pályázatainak lebonyolítását segíti.
A régió önálló fejlesztési programjának (önálló ROP) tervezése is
ebben az esztendőben kezdődött.

versenyképes
gazdasági
és
társadalmi struktúrák fejlesztése
területén innováció-orientált,
versenyképes
gazdasági környezetet, valamint
hatékony
és
megújulni képes
humán-erőforrás hátteret szeretnénk kialakítani.
Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó életteret kell biztosítanunk
az itt élőknek (fenntartható környezeti állapot, a településrendszer minőségi fejlesztése, közlekedési szolgáltatások, információs
társadalom), hatékony regionális kapcsolatokat kell kialakítanunk,
ápolnunk, erősítenünk kell a civil szférát, és előre kell lépnünk
a már említett régiós tudat megteremtése, fejlesztése területén.
Mindezen célok megvalósításához, stratégiai és operatív programok lebonyolításához természetesen szükség van a régiós szereplők
(önkormányzatok, kistérségi fórumok, megyék, intézmények, civil
szervezetek és a gazdasági élet résztvevői) közös gondolkodására,
összefogására.

– Melyek az önálló Regionális Fejlesztési Program fő
céljai?
- Sok sikert kívánunk a kitűzött célok megvalósításához!

– A fő cél az állandó megújulás átfogó kiterjesztése, és ezúton
az élet minőségének folyamatos javítása a régióban. Az innovatív,

8
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Veér Károly

A hónap szálláshelye

HOTEL MAGYAR KIRÁLY
SZÉKESFEHÉRVÁR

Kitekintek az ablakon, tekintetem révedezik.
Sárguló falevelek. Itt az ősz, visszavonhatatlanul. Kellemes patinás, királyi környezet. Barna,
zöld, arany, réz… a söröző asztalterítője piros
színű. Magyar Király Szálloda, Székesfehérvár.
Megnyerő külsejű, fiatalos, barátságos úriember
közeledett az asztalhoz. Kedvesen üdvözölt. Az
úr Márton Gábor, a Magyar Király Szálloda igazgatója, mely Székesfehérváron a Fő utca tízben
található.
– Királyi város, királyi szálloda?

– Igen, így igaz.

– Mesélne, kérem a ház történetéről?

– A palotát gr. Schmidegg Pál császári és királyi kamarás építette
1816-tól az 1820-as évek elejéig. Az épület tervezésében részt
vett Pollack Mihály, a korszak legjelentősebb magyar építésze is.
A palotát 1829. augusztus 10-én Schmidegg Pál 15 500 Ft-ért
és húsz aranyért eladta az arisztokrata Zichy családnak. A XIX.
század közepétől Zichy Edmund, majd Zichy Jenő, végül Zichy
Erzsébet tulajdona. Az 1870-es évek elejétől szállodaként, Magyar Király Szálló néven működik. Az első sikeres rendezvény a
városi színház megnyitó előadása után rendezett d í s z v a c s o r a
1874. augusztus 22-én Zichy Erzsébet 1912. október 1-én egyszáznegyvenhatezer koronáért eladta az épületet Kaszás Lajosnak.
Rövidesen újabb tulajdonosra talált a ház: Tosch Károly 1914.
május 15-én 150 ezer koronáért vásárolta meg a Magyar Király
Szállót. Szántó Károly budapesti építész tervei alapján 1916-ban
átalakították az épületet. Következő nagyobb átalakításra 1938ban került sor. Ebben az évben ünnepelte a város a török uralom
alóli felszabadulás 250. évfordulóját. Erre az évre esett Szent
István király halálának 900. évfordulója és a 34. Eucharisztikus
Világkongresszust is hazánkban rendezték meg. A második világháború alatt az épület kisebb károkat szenvedett. A szálloda
felújítását ifj. Tosch Károly 1946-47-ben fejezte be. 1949-ben
államosították; előbb szakszervezeti központ, majd tisztiklub lett.
1958-tól Velence Szálló néven újra szállodaként működik. Az
eredeti Magyar Király Szálló nevet 1990 óta viseli újra. Székesfehérvár a királyok városa. Közvetlenül az M7-es autópálya
mellett fekszik 60 km-re Budapesttől, 40 km-re a Balatontól, így
mindkét hely könnyedén és gyorsan elérhető autóval. A szálloda
a belvárosban, a sétálóutca elején található. Kellemes sétával eljuthatunk szinte öt perc alatt a városi uszodába, ahol ötven méter
hosszú mélymedencén és gyermekmedencén kívül szauna, konditerem, szolárium, masszázsszalon várja a látogatókat. Közvetlenül az
uszoda mellett látható a városi strand, amely természetesen nyáron
üzemel. A szálloda szomszédságában megtalálható a Vörösmarty
F
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Színház, ahol színvonalas színpadi
darabokat és hangversenyeket tekinthetünk meg. Az utca másik végén a
főtér, az Országalmával, a Romkerttel és a püspöki palotával.
– Vállalta, vezeti, igazgatja a
szállodát. Mióta?

– Ez év márciusában kaptam a megtisztelő feladatot, hogy ezt a patinás
szállodát ismét rangjához méltó szintre emeljem. A város egy másik, nagy
múltra visszatekintő szállodájának
igazgatójaként megismertek, és megszerettek a partnerek, s ezt remekül
tudtam kamatoztatni. Büszke vagyok
a megbízatásomra.

másért és a városért dolgozni.
– Nap mint nap utazik?

– Nem tudok minden nap visszautazni Budapestre, hiszen a mi munkánk
nem nyolc órás műszakból áll, gyakran kell Székesfehérváron maradnom.
Amikor tehetem, iparkodom haza,
hiszen egy csodálatos hároméves
kislány lesi esténként a kocsim érkezését. Ő Szíra, a kislányom.
– Mivel töltődik?

– Naponta töltődöm a kihívásoktól, szerintem a családom mellett a
szakma és ezzel együtt a szállodám
szeretete motivál nap mint nap. Ha
újra születnék, akkor is ezt a hivatást
– Úgy tudom Ön budapesti. választanám.
Szeret a királyok városában tartózkodni?
– Tervek, célok?

– Valóban Budapestről érkeztem,
de már negyedik éve dolgozom a
városban, és Székesfehérvár hamar
a szívemhez nőtt. Örülök, hogy a
székesfehérvári, idegenforgalomért
tevékenykedő kollégák hamar befogadtak, és ragyogóan tudunk egy-

– Az újjávarázsolt Vörösmarty Színház közvetlen szomszédságában nem
is lehet más célunk, mint megvalósítani azt a nagyszabású épületrekonstrukció tervet, amely szállodánkat a
régió legmeghatározóbb szállodájává
tenné. A terveink készülnek, s remélem, mielőbb
nekiláthatunk
a
kivitelezésnek is.
Nem
vagyunk
türelmetlenek, hiszen Ön is látja, a
szálloda jelenlegi
állapotában
is
impozáns, s a legmesszebbmenőkig
kielégíti partnereink igényeit.
– Változások, itt
és most?

–
Folyamatosan
haladunk a kor
igényeivel a felújítás
kezdetéig
is. Különböző befogadóképességű
konferenciatermeket nyitunk meg
az épületben, s
szobáinkat fokoza10
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tosan modernizáljuk, persze ügyelünk
azért az épület hangulatának megőrzésére.
– Széles a paletta a szolgáltatások körébe, egyszerűen királyi.

– A Magyar Király Szálloda szolgáltatásai: 57 darab zuhanyozóval, színes televízióval, telefonnal, minibárral
felszerelt szoba, ebből huszonhárom
jelenleg felújítás alatt van. Értékelhelyezés, szobaszerviz, tizennégy
féle reggeli, felszolgálással, parkolási
lehetőség várja vendégeinket. Száz
főig állófogadások, konferenciák,
rendezvények, esküvők lebonyolítását is vállaljuk. Étkezési lehetőséget
biztosítunk a sörözőben, ahol elrévedezhetünk akár délutánonként a
régi korok emlékéről. A falon monumentális képek, címerek által korhűen
jelen van a múlt. Nyáron sörkert és
grillkonyha áll a kedves vendégek
rendelkezésére, valamint exkluzív
casino, drink-bar amelynek nyitvatartási ideje 0-24 óráig. A kirándulást
kedvelőknek, kerékpár kölcsönzési
lehetőség, továbbá business-center
és ajándékbolt várja az itt megpihenő
vendégeket.
– Mint a mesében, ha a jó tündér megjelenne, és három kívánságát teljesítené, mi lenne az?

– Sajnos jó tündérek nincsenek,
s én is csak a magunk munkájának
eredményében hiszek, de ha mégis történne egy ilyen csoda, nem
árulnám el, hiszen akkor biztosan
nem valósulna meg, de azért párat
elárulok. A város szakembereinek
összefogását kérném a jó tündértől, hogy városunk idegenforgalmi
vonzerejét oly mértékben megnövelhessük, hogy a turisták ne csak
pár órát, hanem napokat töltsenek
el itt. Legyen a tervezett repülőtér
megnyitása olyan jótékony hatású
Székesfehérvárra nézve, mint a
fapados járatok bevezetése Budapestnek jelentett.
Zelina Irma

2005. november 14-én Székesfehérváron,
a Barátság házában tartotta meg díjkiosztó
gálaestjét a Bársony István Alapítvány. A
vadászíró születésének 150. évfordulója
adott alkalmat arra, hogy pályázatra hívják
meg napjaink természetfotósait, amelyre
400 fotót jelöltek 48 fotóstól, és ebből 14
Magyarországról, a többi külföldről (Svájc,
USA) érkezett – büszkélkedik az alapítvány
elnöke.

A nagy látogatottságnak örvendő K u l t u r á l i s
gálaesten Székesfehérvár megyei Bizottságájogú város nak elnöke
meghatódva fejezte
ki örömét mind a pályamunkák
igényessége miatt, mind pedig azért,
mert Bársony István neve a mai napig hatásos hívó szónak bizonyult,
és az emberek nem várt érdeklődést
tanúsítottak a rendezvény és a fotók
iránt.
A pályázaton díjazottak (a teljesség igénye nélkül) Szabó Márta, Wágner Csapó József,
Szabó László, Dainovszki
Zoltán, Pados Diána, Mercz
Éva, Dr. Perényi István,
Szili István. Az alkotásokat
megtekinthetik
Székesfehérváron, a III. Béla
király téren, a Barátság

Székesfehérvár

A TERMÉSZET KÉPEI BÁRSONY ISTVÁN
EMLÉKÉRE

Házában 2005. december 8-áig.
A pályázat első helyét Mészáros
András nyerte el, aki bár hobbifotós,
nagy érdeklődéssel van a természetfotózás iránt. A nyertes képek
lakhelyén és annak szűk környékén, a
Velencei-tónál készültek. A fotók készítésekor igyekezett végigjárni más,
a szokásostól eltérő megközelítési
lehetőségeket is.
Következő – decemberi számunkban
interjút olvashatnak Mészáros Andrással, a Bársony István Fotópályázat
nyertesével!
Álljon hát itt néhány Mészáros úr
legszebb fotói közül, mindenki gyönyörűségére.
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Bakonyerdő Rt.

A BAKONYERDŐ SZÍVÉBEN
Régiónk egyik legnagyobb erdőkkel borított, vadászatra kiváló
területét a pápai központú Bakonyerdő Rt. bírja. A főként
Veszprém – és kisebb részben Zala – megyei „birtok” 71 000
hektár kiterjedésű, amelyen kilenc erdészet működik, egy híján
mindegyik vadászterülettel is rendelkezik. A részvénytársaságról
és munkájáról Korn Ignác, vadgazdálkodási osztályvezető
beszél.
- Részvénytársaságunk a Balaton északi
partjától, a Bakonyon át a Kisalföld pereméig nyúló területet öleli fel. Három
vadgazdálkodási egységre tagolódunk
– Bakony-Devecser és Monostorapáti
a két Veszprém Megyei és a Keszthelyi Erdészet működik Zala megyében.
Kifejezetten nagyvadas területekkel
büszkélkedhetünk, mind az öt vadászható nagyvad megtalálható erdeinkben.
(Ezek a gím- és dámszarvas, őz, muflon,
vaddisznó.)

közt tartanunk, illetve ennek a tudatos
szelekciónak köszönhetően jobb adottságú populációt alakíthatunk ki. A vadászati hatóság általában a mi javaslatunknál
nagyobb keretszámot ír elő. Az intézkedés annak tudható
be, hogy még így
is magas a vadkárok,
a más gazdasági
ágazatban okozott
károk mértéke, amely
alacsonyabb
vadlétszám fenntartása
– Hogyan dől el, hogy melyik fajból mellett csökkenthemennyit lehet kilőni?
tő – persze okos
– Társaságunk javaslatot tesz az éves ko m p r o m i s s z u m o k
kilőhető keretszámra, amelyet a vadászati kialakításával.
hatóság hagy jóvá. Így kerül meghatározásra, hogy miből mennyit lehet – és – A kilövésre szánt
kell kilőni. Ez kicsit kegyetlenül hang- állatokra milyen sors vár?
zik, de ha belegondolunk, mégsem az. – Társaságunk vadászatszervező irodája,
Mivel hazánkban napjainkban már nem a BEFAG-JAGD bérvadászatokat szertalálhatóak meg ezeknek a vadfajtáknak vez, de jelentkezni lehet a Bakonyerdő
a természetes ellenségei, a szaporulatot Rt. többi egységénél is. A fő szezon a
nekünk, embereknek kell ésszerű keretek téli hónapokra, a szarvasbőgésre esik, és
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szeptember 1-jétől február 28-áig tart.
Utána közvetlenül márciusban a szalonkaszezonnal kezdődik a vadászati év.
– A vendégek közül a külföldiek
vagy a hazai vadászok vannak
többen?

– A külföldi vadászok száma egyre csökken, amely nem örömhír, viszont az, hogy
ezt ellensúlyozza a hazai vendégek sűrűbb érkezése, már az. Napjainkban szélesebb rétegek számára elérhető sporttá,
hobbivá vált a vadászat, míg régen csak

az igen tehetős rétegek engedhették meg
maguknak. A külföldiek elmaradását véleményem szerint több tényező okozhatja;
az egyik, hogy az uniós csatlakozással
drágult a vadászat is, mivel áfa-körbe
tartozik. Társaságunk a 25% helyett
azonban csak 10%-kal emelte árait, a
nem EU-tag szomszédainkkal azonban így
is nehéz felvenni az árversenyt. A másik
– kicsit elvontabb ok, hogy Nyugat-Európában egyre kevésbé divatos vadászni.
Nagyobb hangsúlyt kap a környezetvédelem, és ez a kettő az emberek fejében
még nem vált eggyé. Pedig a tudatos
vadgazdálkodás a környezetvédelemhez
igen közel áll. A nyugati politikusok
kedvelt hobbija mára inkább a horgászat,
számomra érthetetlen módon, hiszen míg
a vadászatok alkalmával előre kiválasszuk
a kilövésre alkalmas példányokat, addig a
horgászok előbb kifogják a halat – ezután
eldöntik, hogy lehet-e, érdemes-e, majd
a hal számára biztos nem kellemes procedúra után esetleg visszadobják őt.

– Zárt kertben? Nem igazságtalan ez egy kicsit a
vaddal szemben?

– Hova várják a vadászokat?

– Veszprém megyében hét, igényesen berendezett és jól felszerelt
vadászházunk várja vendégeinket,
de nem csak a vadászokat látjuk
szívesen, hanem a természetet kedvelő turistákat is – és üdülési csekket
elfogadunk! A sarvalyi, sárosfői,
hódoséri, kisszépalmai, somhegyi,

németbányai és huszárokelőpusztai
vadászházainkon kívül Kupon és Balatoncsicsón erdei iskolával és több
tanösvénnyel szeretnénk lehetőséget
adni a jövő nemzedékének is a Balaton-felvidék és a Bakony növényés állatvilágának megismeréséhez.
Széchenyi Zsigmond óta világhírű a
bakonyi vaddisznóhajtás, amely igen
hangulatos akár szabad területen akár

– Nem úgy kell érteni a zárt
kertet, mint egy hagyományos
veteményest. Három ilyen vaddisznóskert van a területünkön,
amely kb. 250 hektáros, megbújásra alkalmas bozótos, cserjés
növényezettel. Így a vadnak is
megvan az esélye arra, hogy ne
fusson össze a vadásszal, a vadásznak meg – aki többnyire két
napot tölt nálunk – a nagyobb
vadsűrűség miatt nagyobb esélye
van arra, hogy vadászélménnyel
térjen haza és jó hírünket vigye magával.
Elérhetőségeink:
Bakonyerdő Rt.
8500 Pápa, Jókai u. 46.
Tel.: 89/513-100
Fax: 89/513-120
e-mail: info@bakonyerdo.hu
web: www.bakonyerdo.hu
Vitkóczi Éva

Bakonyerdő Rt.

zárt kertben űzik a vadat.

BEMUTATKOZIK A VÉRTESI ERDŐ RT.
Cégünk a Vértes-hegység, a Gerecse, a Császári dombság és a
Bakonyalja tájegységeken belül közel 43 000 ha állami tulajdonú
erdőterület kezelője. Fő tevékenységeink az erdőgazdálkodás,
vadgazdálkodás, fafeldolgozás és a faszéntermelés.
A tevékenységeinkből adódó feladatok
öt erdészetünk és egy fűrészüzemünk
látja el tatabányai székhelyű központunk
irányításával.

közjóléti objektumok a Turuli-, Majkiés Várgesztesi Parkerdők, valamint
az Agostyáni Arborétum. Erdeink
gyakran szolgálnak különböző turista- és
sportszervezetek által szervezett, jelentős
számú résztvevőt felvonultató, országos
jelentőségű rendezvények helyszínéül.
Parkerdeink
növekvő
látogatottsága
mellett megnövekedtek az igények az
erdei táborozások iránt is. Ezt felismerve
– pályázati forrásokat is felhasználva – az
elmúlt években több kiépített táborhelyet
is létesítettünk.

Erdeink állományalkotó fafaja főként a cser
és a tölgy, amelyek számos fás- és lágyszárú
fajjal társulást alkotva megfelelő élőhelyet
nyújtanak a gím, a dám, az őz, a muflon,
a vaddisznó számára. A vadászatok
szervezését cégünk saját vadászati irodája
végzi. Vendégeinket négy vadászházunkban
tudjuk elszállásolni, amelyek nemcsak a
vadászok, hanem a pihenni vágyók számára
is nyitva állnak, valamint rendezvények, A ránk bízott óriási értéket, az erdőt,
üzleti tárgyalások helyszínéül is szolgálnak. a benne élő vadállományt, a jövő
nemzedékeinek csak úgy tarthatjuk
Az erdőgazdaságunk által fenntartott fenn, ha alaposan átgondolt, biztos

szakmai alapokon nyugvó gazdálkodást
folytatunk. Az erdővel szemben támasztott
társadalmi igények köre fokozatosan bővül.
Biztosítanunk kell a fát, mint megújuló
nyersanyagot, sok vidéki család számára a
megélhetést, és egyre több figyelmet kell
fordítanunk a környezetünkben végbemenő
természeti változásokra és mindazokra, akik
pihenés vagy tanulás céljából keresik fel
erdeinket. Munkánk során arra törekszünk,
hogy mindezen igényeknek a lehető
legjobban megfeleljünk.
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ÚJ BANKFIÓK A MEGYESZÉKHELYEN
Évek óta tapasztalható a CIB Bank Komárom-Esztergom megyei rendszerünkben olyan módosításokat
jelenléte a kis és középvállalkozások számára nyújtott pénzügyi vezettünk be, amelyek ügyfeleink számászolgáltatások területén.
ra kedvezőbb feltételeket jelentenek az
eddig megszokottnál.
– Mit jelent ez a gyakorlatban húzunk éles határvonalakat, hiszen az
– kérdeztük Nagy Ákost, a CIB Bank Rt. ügyfél igényeinek leginkább megfelelő
– Már csak egy kérdés: hol tudják
közelmúltban nyíló tatabányai fiókjának szolgáltatások kiválasztása nem csupán
igénybe venni a megyében működő
igazgatóját.
a vállalkozás méretétől függ. Bankunk vállalkozások az említett szolgálta– Bankunk valóban az elsők között elsődleges célja, hogy az adott vállal- tásokat?
nyitott a hazai pénzintézetek so- kozás igényeihez a legjobban illeszkedő – Bankfiókunk Tatabányán a Köztársaság
rában a kis- és középvállalkozások felé. terméket ajánljon.
út 1. szám alatt található. Esztergomban
2000-ben Esztergomban nyitottuk első
az ügyfelek által már megszokott helyen,
Komárom-megyei fiókunkat. Mára – a – A kis- és középvállalkozások a Széchenyi tér 22. szám alatt érhető
korábban elsősorban a nagyvállalatok számára kiemelt fontosságú a el a CIB fiók, és egy hónap múlva már
bankjaként ismert bank – a gazdasági finanszírozás kérdése. Milyen lehe- Tatán is helyben lesznek szolgáltatásaink
életben egyre meghatározóbb szerepet tőségeket kínálnak ezen ügyfelek a decemberben nyíló legújabb CIB
játszó kis-és középvállalkozói körbe számára?
fiókban. Üzletkötőink, ügyintézőink
tartozó vállalatok piacvezető bankjává – Az üzleti partnerek mind teljesebb készséggel állnak rendelkezésre, legyen
vált. A KKV szegmens mellett kiemelt kiszolgálása érdekében már több évvel szó bankszámlavezetésről, finanszírofigyelmet fordítunk a lakossági ügyfele- ezelőtt kialakítottuk a CIB Üzleti és zásról, befektetésről, lízingről vagy
a CIB Mikro hitelrendszert, amelyek
ink igényeire is.
éppen faktoringról. Akik az interneten
keretében a hitelkérelmek elbírálása egyérdeklődnek, részletes információkat ol– Milyen kört tekintenek kis- és szerűsített módon történik. Az eddigi
vashatnak a www.cib.hu címen elérhető
középvállalkozásoknak a CIB-nél?
tapasztalatokat és ezen vállalkozói kör
– Amikor erről a körről beszélünk, nem igényeit szem előtt tartva hitelbírálati weblapunkon.
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Vélhetően maguk a bakonysárkányiak sem hiszik, hogy valamikori
őseik „mesebeli szörnyetegek” voltak, holott a település nevét a
török eredetű sárkány főnévből, de legalábbis egy kora középkori
személynévből eredeztetik, amely csak 1902-től egészül ki a Bakony
előnévvel. A községet Weilandits István polgármester mutatta be.

SARCAJNBÓL SÁRKÁNY

– A hozzávetőlegesen ezer lelket
számláló település a megye déli határán, Fejér megye tőszomszédságában,
a Vértes-Velencei hegyvidék peremén,
a Móri árok „bejáratánál” fekszik.
Részben a Bakony, részben a Vértes
északi lankáin terül el, az itt fakadó patakok ezért északra és délre is indulnak,
hogy a Gajába, illetőleg a Concóba
torkoljanak. A falu első írásos említése
1193-ból ismert, amikor III. Béla megerősítette a fehérvári kereszteseket a falu
birtoklásában, amelyet ekkor „Sarcajn”ként említettek.
– A falu történetét szinte emberöltőnyi
pontossággal végigkísérhetjük, mivel két
okból is fontos stratégiai helyen feküdt:
részben a Via Regia, azaz Királyi út
mentén, részben pedig a Csókakői vár
közvetlen szomszédságában, tehát hovatartozásának dokumentálására mindig
komoly hangsúlyt fektettek.

INTÉZMÉNYEK

ÉS ELLÁTÁS

– A település 1000 lakosával a kistelepülések közé sorolható, nemzetiség
szerinti megoszlása 94% magyar, 6%
kisebbségi. A község saját működtetésű
50 férőhelyes óvodával és nyolcosztályos Általános iskolával rendelkezik,
melyben 30 óvodás és 90 iskolás
gyermekkel foglalkoznak a pedagógusok.
Iskolánkban a 2005/2006-os tanévtől
új oktatási forma kerül bevezetésre,
(kisebbségi nyelvoktatás) amellyel még
színvonalasabb szolgáltatást tudunk
biztosítani a tanulók számára. A szabadidő hasznos eltöltéséhez a lakosság
rendelkezésére áll a községi könyvtár, a
kábeltévé-hálózat, a Teleház és felújított

Faluház.
– A lakosság egészségügyi ellátását a
háziorvosi és védőnői szolgálattal biztosítjuk. Hétvégeken, munkaszüneti napokon valamint éjszaka központi ügyelet
működik. A tömegközlekedést a vasút
illetve a távolsági autóbuszhálózat biztosítja. A környező városokban (Mór,
Kisbér, Székesfehérvár, stb.) megépült
ipari parkok biztosítják a munkavállalás
lehetőségét, a vállalatok saját járműveikkel szállítják a dolgozókat.

RENDEZVÉNYEK,

LÁTNIVALÓK

– Községünkben ifjúsági és gyermek
tánccsoport működik. Minden év
márciusában megrendezésre kerül a Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál,
májusban pedig a Folklór Nemzetiségi
Találkozó. Az augusztus közepén-végén
immár hagyományosan megrendezzük a
Sárkányi őrület fantázianevű futóversenyt, amelyen minden évben több
százan állnak rajthoz.
– Látnivalóink közül községünk római
katolikus temploma műemlék jellegű,
melyet 1774-1775 között barokk
stílusban emeltek, majd 1804-1807
között romantikus elemekkel gazdagítva
átalakítottak. Érdemes még meglátogatni
az 1700 körül épült Wágner-házat is,
amelynek pincéjéből alagút vezetett a
közeli erdőbe.

Bemutatkoznak Komárom-Esztergom megye kistelepülései 3.

NEM SZÖRNYETEGEK LAKNAK
BAKONYSÁRKÁNYBAN

Információ:
Bakonysárkány Község Önkormányzata
2861 Bakonysárkány Béke u. 100.
Tel.: 34/377-077, 34/577-002,
Fax: 34/577-002
Forrás: www.bakonysarkany.hu
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Bemutatkoznak Komárom-Estergom megye kistelepülései 3.

CSÉP
Csép Komárom-Esztergom megye nyugati felének
középtáján helyezkedik el. Közlekedésföldrajzi helyzete
kedvező, Tárkánnyal közös vasútállomása van a
Komárom-Székesfehérvár vasútvonalon. Komárom
és Kisbér egyaránt könnyen megközelíthető innen. A
hattagú képviselőtestület Széber József polgármester
irányításával vezeti a négyszáz lelket számláló
kistelepülést.

CSÉP TÖRTÉNETE

A település az ősidőktől lakott hely,
határában bronzkori
leleteket,
honfoglalás-kori sírokat is
találtak. Első okleveles
említése, Chep néven,
1257-ből származik.
Elnevezése a Csépán
(István) korabeli személynévre vezethető vissza. Első ismert birtokosai az Apátiak és a Rátonyiak voltak. Zsigmond király idején
hetivásárokat tartottak a faluban, amelyet a török-idők előtt a járás
legjelentősebb településének tartottak. Csép a török hódoltság idején, 1543-tól elnéptelenedett, majd 1672-1673-ban Pázmándy
Gergely próbálta újratelepíteni szlovák jobbágyokkal. A birtokos
utódai a XVIII. század közepére nemesi közbirtokosságot szerveztek
az örökségből, leszármazottaik alkották a falu törzslakosságát.
A települést a csendes, lassú fejlődés jellemezte a XIX. században,
lakossága ebben az időben főként szántóföldi műveléssel foglalkozott. A második világháború után stagnáló, illetve lassan visszafejlődő gazdaságú település lakói számára napjainkban is a mezőgazdaság
jelenti a legfőbb megélhetési forrást. Gazdasági társaságokban,
egyéni és társas vállalkozásokban találnak munkalehetőséget, sokan
a környező településekre ingáznak.

CSÉP, A CSENDES SZIGET

A csendes, barátságos község környezete hullámzó síkság, amelyet
három patak, a Concó, a Császár-ér és a Vékony-ér szel át. A nyugodt, tiszta levegőjű település kellemes kikapcsolódási lehetőséget
kínál az ide látogatóknak.
A látnivalók közül kiemelkedik a község korai klasszicista stílusú
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református temploma, amely 1788-ban épült. A XIX. század első
felében több nemesi kúria is épült, amelyek az egykori középbirtokosok Thaly, Csapó és Micskey családok) lakóházai voltak. A
település története iránt érdeklődők az egykori református iskolában
elhelyezett helytörténeti gyűjteményt tekinthetik meg.

CSÉP HÍRES SZÜLÖTTEI

Thaly Kálmán (Csép, 1839. jan. 3. – Zablat,
1909. szept. 27.) író, költő. A pápai ref.
kollégium tanulója 1854-től 1856-ig. Az iskola
hazafias szelleme nagy hatással volt rá. Pápán kezdett verselni, itt írta első kuruc témájú költeményét
is. A későbbiekben a Rákóczi-szabadságharcot
népszerűsítő kutatásai, történeti művei és versei
tették nevét ismertté. Az MTA-nak 1864-től levelező-, 1880-tól
rendes tagja, a Történettudományi Bizottság elnöke. Életművében a
tudományos eredmények és költői erények egyoldalú lelkesedésből
fakadó tévedésekkel, és elfogultsággal váltakoznak.
Csajághy Laura
(Csép, 1825.
február
20.
– Kápolnásnyék,
1882.
febr.
15.): Vörösmarty Mihálynak, a Szózat
írójának felesége,
a költő gyönyörű
szerelmi lírájának
ihletője. Vörösmarty 1841ben ismerkedett meg vele, 1843-ban vette feleségül. Hozzá írta A
merengőhöz c. és több más szép költeményt. Férje halála (1855)
után visszavonultan élt, három gyermekét nevelte.
Információ: Csép Község Önkormányzata
2946 Csép, Kossuth Lajos u. 52. Tel./ Fax: 34/387-122
Forrás: www.csep.hu

A közterület-szépítési verseny már az ötödik alkalommal került
meghirdetésre a megye önkormányzatai részére. A verseny
2005. április 20.–2005. szeptember 15. között három napon
zajlott. A feladatok elvégzésére egy kötött időpont is volt, a
Föld Napja április 22, a második és a harmadik nap egy-egy
választott szombati napon került kijelölésre.

A VERSENYFELADATOK

a) A települések parkjainak, zöldterületeinek, játszótereinek bővítése
b) Virágosítás, fásítás, fák ápolása,
gyepesítés
c) Vízelvezető árkok rendbetétele
d) Gyomtalanítás, parlagfűírtás
e) A közterületi szemét eltakarítása, az
illegális hulladéklerakók felszámolása
f) Környezetvédelmi témájú ismeretterjesztő programok, rendezvények (pl.
előadás Magyarország és az Európai
Unió környezetvédelméről, vetélkedő)
megtartása
A legtöbben az I. és II. kategóriában jelentkeztek, a 300 valamint az 300-500
fő közötti létszámú települések közül.
Az idei évben a takarítást a települések
kevés kivétellel mindhárom napon elvégezték, nem csak az előírt áprilisi Föld
Napja akció keretén belül. A résztvevők
ekkor illegális hulladéklerakókat is megszüntettek. A nyári csapadékos időjárás
ellenére megvalósultak a programok, így
a fásítás, virágosítás, a parlagfűírtás, a

Az eredmények:
I. kategória (300 fő alatti települések):
1. helyezett: Kisberzseny
2. helyezett: Bodorfa
3. helyezett: Hegyesd

Veszprém

A TISZTA, VIRÁGOS VESZPRÉM MEGYÉÉRT

II. kategória (300-500 fő közötti települések):
1. helyezett: Ukk
2. helyezett: Pénzesgyőr
EREDMÉNYHIRDETÉS
Néhány önkormányzat e megyei verseny 3. helyezett: Veszprémgalsa
mintájára helyi versenyt írt ki a virágosabb, szebb porta, környezet elérése III. kategória (500-1000 fő közötti
érdekében. A díjátadó ünnepségnek települések):
Csabrendek adott otthont. Turcsi József 1. helyezett: Bakonyoszlop
polgármester köszöntötte a résztvevő ön- 2. helyezett: Bakonytamási:
kormányzatok képviselőit. A Veszprém 3. helyezett: Bakonyszentkirály
Megyei Közgyűlés Területrendezési és
Kommunális Bizottsága javaslatára a IV. kategória (1000-3000 fő közötti
Veszprém Megyei Önkormányzat Köz- települések):
gyűlésének elnöke a versenyben nyújtott 1. helyezett: Monostorapáti
munkájuk eredményeként díjazásban ré- 2. helyezett: Bakonybél
szesített 15 települést, a többi verseny- 3. helyezett: Olaszfalu
ző település könyvjutalmat kapott.
A díjátadás utáni műsorban Csabrendek V. kategória (3000 fő feletti telepütáncegyütteseinek fiataljai mutatkoztak lések):
be. A programot színesítette a három 1. helyezett: Ajka
környékbeli
festőművész,
Borbély 2. helyezett: Csabrendek
Katalin, M. Mester Katalin és Turcsi 3. helyezett: Várpalota
Bernadett kiállítása, mely még két hétig
megtekinthető a település művelődési
Forrás: vpmegye.hu
házában.
vízelvezető árkok tisztítása.
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NYITVA: HÉTFŐN 8.00-19.00 ÓRÁIG
KEDDTŐL VASÁRNAPIG 8.00-22.00 ÓRÁIG

Agárd

AGÁRDI TERMÁL- ÉS GYÓGYFÜRDŐ!
Az egész éven át folyamatosan nyitva tartó Agárdi Termálés Gyógyfürdő várja a pihenni, gyógyulni vágyó betegeit,
vendégeit.
A megújult és kibővült fürdőkomplexumban számos gyógy-,
wellness-, fitness- és rekreációs szolgáltatás vehető
igénybe.
A Fürdőben igényesen kialakított belső
és külső medencék (gyógy, termál és
strand) állnak a fürdőzők és gyógyulni
vágyók rendelkezésére. Az eltérő hőmérsékletű, gyógyhatású termálvíz jelentős
ásványianyag-összetétele miatt kiválóan
alkalmas mozgásszervi betegségek gyógyítására, kezelésére.
A Fürdőben a hét minden napján reumatológiai szakorvosi ellátás mellett
teljes körű fiziko- és balneoterápiás
gyógyszolgáltatások állnak a látogatók
rendelkezésére.

A gyógyszolgáltatásokat a Társadalombiztosítás finanszírozza.
A gyógyászati egység rendelkezik a legmodernebb balneoterápiás, fizikoterápiás
berendezésekkel. Az itt dolgozó szakorvosok irányításával komplex terápiában
részesülhetnek a betegek és a gyógyulni
vágyó vendégek.
Az egyedülálló környezetben 9,2 ha-os
fás, ligetes területen elhelyezkedő fürdő vánunk, Önnek/Önöknek a természetes
kiváló gyógyhelyi adottságaival kellemes gyógyvíz jótékony hatásával.
pihenést és kikapcsolódást nyújt.
Legyen Ön is vendége a minden korKÉNYEZTESSE MAGÁT NÁLUNK ! osztályt érintő, több kedvezményt is
nyújtó, Fejér megye egyedülálló TermálGondoljon egészségének megőrzésére,
és Gyógyfürdőjének.
betegségének gyógyítására.
Kellemes pihenést és eredményes fürdőkúrát kí-

Információ: Agárd, Határ út,
Tel.: 22/579-230
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MEGALAKULT A KÖZÉPDUNÁNTÚLI RÉGIÓ GAZDASÁGI
ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUMA
November 10-én ünnepélyes keretek között, az alapító dokumentum
aláírásával létrejött régiónk Gazdasági Érdekképviseleti Fóruma.
A fórum célja, hogy a következő Nemzeti Fejlesztési Terv sikere
érdekében stratégiai szinten kidolgozza a régió gazdaságfejlesztési
elképzeléseit.

H USZONEGY

ALAPÍTÓ TAG

Jelenleg is komoly szakértői hálózat
dolgozik a tervek formába öntésén, de
annak érdekében, hogy régiónk magas
színvonalú, a II. Nemzeti Fejlesztési
Tervhez illeszkedő önálló Regionális
Fejlesztési Operatív Programot tudjon
készíteni, és a későbbiek során végrehajtani, szükség van a régió összes
releváns szakmai szereplőjének véleményére, javaslatára. A fenti célok
elérése érdekében a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács létrehozta a Közép-Dunántúli Régió Gazdasági Érdekképviseleti fórumát (GÉF). A
Fórum az alábbi 21 szervezet aláírásával kerül megalakításra:
– Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
– Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
– Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
– Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara,
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– Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara,
– Fejér Megyei Agrárkamara,
– Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara,
– Veszprém Megyei Agrárkamara,
– Fejér Megyei Iparszövetség,
– Komárom-Esztergom Megyei Iparszövetség,
– Veszprém Megyei Iparszövetség,
– Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei tagozatai,
– Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének megyei tagozatai,
– Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetségének
megyei tagozatai,
– Ipartestületek Országos Szövetségének képviselete,
– Építési Vállalkozók Országos Szövetségének képviselője
Fontos hangsúlyozni, hogy az együttműködők köre nyitott, abban minden
olyan szervezet aktívan részt vehet,
amely szervezet releváns szakmai

tapasztalattal rendelkezik, és az együttműködők befogadják.
Az együttműködés kiemelt szakmai
területei:

1. TERVEZÉS - PROGRAMOZÁS

Napjaink fontos feladata olyan gazdaságfejlesztési programok készítése,
amelyek a terület-, és gazdaságfejlesztési célkitűzéseket egyaránt és
összefüggéseiben is segítik. Ennek fő
területe a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
keretében készülő Regionális Fejlesztés
Operatív Programjának (ROP) elkészítése. Amennyiben témához köthető
projektek, programok készítéséhez az
együttműködő felek igénylik egymás
segítségét, úgy annak kimunkálásában
együttműködnek. A ROP készítése
során a régió munkaerőpiaci térképének és a lehetséges változatainak bemutatásával segítik a program sikeres
tervezését és lebonyolítását.
Az együttműködők rögzítik, hogy lehetőség szerint részt kívánnak venni nemzetközi
és hazai forrásokból megvalósítható fejlesztési koncepciók, tervek véleményezésében, valamit javaslataikkal, észrevételeikkel
segítik egymás szakmai tervező munkáját.

Takarékossági Világnap 2005

2. FEJLESZTÉSI FELADATOK
ÖSSZEHANGOLÁSA ( FORRÁSALLOKÁCIÓ )

A területfejlesztési és gazdaságélénkítési munkában egyre
jelentősebb szereppel bír a fejlesztési források koordinált
felhasználása. Ezért célszerűen a szerződő felek forrásaikat, pénzfelhasználásaikat egyeztetik esetleges pályázati
kiírásaikat megelőzően, valamint egyéb pénzügyi források
feltárása, elnyerése érdekében együtt munkálkodnak, közös tevékenységet fejtenek ki. Az együttműködő felek
pályázati kiírása még azok véglegesítését megelőzően egymással egyeztetik.
Együttműködnek befektetői programok, ajánlatok kidolgozásában, a működő tőke letelepítésének elősegítésében,
amelyhez közösen befektetési kínálatot készítenek.
Összehangolják tevékenységüket az európai uniós feladatok kidolgozása és végrehajtása kapcsán – miután fontos
szempont a foglalkoztatási szint emelése, a tartós munkanélküliség csökkentése és a gazdasági versenyképesség
növelése.
Együttműködnek az elmaradott térségek és kistérségek
felzárkóztatásának elősegítésében a kis- és középvállalkozások munkaerő-megtartó képességének erősítésében,
különös tekintettel a gazdaság igényeinek megfelelő szakés átképzés érdekében.

3. A

KÖLCSÖNÖS TÁJÉKOZTATÁS KERETEI

A programok, tervek készítéséhez szükséges és igényelt
információkat egymásnak átadják, illetve a területi, térségfejlesztési és foglalkoztatáspolitikai programokat egymás
rendelkezésére bocsátják, az elfogadott (jóváhagyott)
szakmai anyagokat egymásnak megküldik. A képzési programokhoz kapcsoló információkról időben tájékoztatást
nyújtanak egymásnak.
A pályázatok támogatási döntéseiről egymást kölcsönösen
értesítik, továbbá pályázati adatbank cseréjével segítik a
még szélesebb körű információáramoltatást az ügyfelek elérést, tájékoztatását.
Az GÉF a fentieken elő kívánja segíteni a Regionális Fejlesztési Tanács elemző, tervező munkáját adatok, elemzések, vezetői információk átadásával, cserélésével.
Az együttműködés során a felek részt vehetnek egymás
szakmai rendezvényein, munkamegbeszélést, konzultációt
szervezhetnek; egyeztetik álláspontjukat, esetenként közös
rendezvényeket, tájékoztatókat szervezhetnek, közös kiadványokat jelentethetnek meg a szakma és az érintettek számára. A GÉF felajánlja segítségét a Regionális Fejlesztési
Tanács számára, munkamegbeszélések, információk továbbítása (publikus elektronikus adatbázisok, szóróanyagok,
faliújság, polcos anyagok), valamint kistérségi konferenciák megszervezésének és lebonyolításának céljaira.
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Portré

MAKÓ GYÖRGY - ÉPÜLETBURKOLÓ MESTER
Hosszasan nézelődtem Vértesszőlősön a Valusek út 51/b.,
szám alatt lévő TREND Parkett bemutatótermében. A
monumentális, szép, igen magas színvonalú, sokrétű anyaggal
– parkettával – lakótérszerűen berendezett üzlet, növényekkel
díszített. Rácsodálkoztam. Miért? Nos, a szó szoros értelmében
parketták. A színkollekciók szemkápráztatóak, úgy érzem, hogy
a minőség, a TREND jelen van. Gondolataim futottak, azonban
megérkezett Makó úr, barátságosan hellyel kínált.
táról van szó, ami harmincéves garanciát foglal
– Miért? – Nevetett Makó György. – Ami magában, padlófűtés mellett is.
igaz, mindig megkaptam a talpra álláshoz a
lehetőséget. Tulajdonképpen az út hosszú volt. – Ön igen sokrétű. Érzem, látom, szereti
Sikerrel, kudarccal tűzdelt évek. Sopronban a a munkáját.
Faipari Szakközépiskolába jelentkeztem. Felvettek, azonban a családi körülményeim, és a sors
keze közbeszólt, ezért tanulmányaimat Tatabányán az épületburkoló szakon végeztem el.
– Isten kegyeltje Ön!

– Társam Katalin. Gyermekeim közül nagyobbik
fiam, Krisztián aktívan részt vesz az együttes
munkálatokban, ő önálló vállalkozó. Kisebbik
fiam, György, számítástechnikát tanul. Szeretném, természetesen, ha ő is akarja, mivel a fa
szeretete nála is érezhető, hogy velünk együtt
dolgozzon.
– Nejével együtt vezetik a vállalkozást.
Hány éve?

– Az üzletet, immár tizenegyedik éve.
– Jelenleg?

– Nos, itt és most a parketták, laminált padlók
mellett a kivitelezési munka is fő feladatunkká vált.
– Sokat dolgozik! Jut idő a kikapcsolódásra? Hobbija?

– Nem bánta meg?

– A motorozás. Számomra az egyik lazítási forma, nyugtat. Szeretném az eredeti szerpentinek,
kanyargós útjainak motorral történő „meglovaglását”. Az erdő, a szabadság, a jó levegő…
mind feltölt, hogy nap, mind nap újra kezdjem.
Erőt ad.

– Az életemet abszolút jó irányba terelte,
akarva, akaratlanul.
– A folytatás?

– A fa szeretete, hiszen az anyagban az élet
tovább él, érdekes módon szinte kijelölt útként
megváltoztatta az életemet. Találkoztam egy
laminált padlót forgalmazó személlyel, ki a
mentorom lett. Több évi ismeretség után sajnos megszakadt a kapcsolat, önhibámon kívül.
Akkortájban levélben megkeresett a Kährs cég
Magyarországi forgalmazója. Itt rátértem a faparketta forgalmazásának az útjára. Ez a minőség
„…a parketták királya”.

– Ki biztosítja a hátteret, a nyugodt munkavégzéshez?

– Mit szeretne elérni?

– A szépet szeretem. Nem mindegy, amikor az
általunk ajánlott kiváló minőségű anyagokból,
újjá varázsolódik például egy ház lakótere. Jól
eső érzéssel tölt el, amikor látom, hogy elégedett
a megrendelő.

– Családommal még hosszú-hosszú éveken át
tovább vinni vállalkozásunkat. Megdolgoztunk
érte. Nos! Igen, a motorozás! Kisebbik fiammal
sok túrázást megélni.
– Tervek?

– Bővíteni a palettát… például az újfajta

– Úgy tudom, családi vállalkozás. A Barlinek szalag parketta és egyéb trópusi fákból
svéd padlók forgalmazásával, exkluzív kivitelben.
– Természetesen. Itt egy egyedi, a gyártó által neve?
– Mit ért ezen? Megmagyarázná?

feltalált háromrétegű fazáras szalag parket- – Makó és Társa Bt.

Természetesen a színvonalat tartva, várjuk kedves
vásárlóinkat. Szeretnénk, ha továbbra is visszatérnének hozzánk!

Zelina
Irma
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Internet

E-MAGYARORSZÁG,
E-KORMÁNYZAT 2005
Konferenciát és kiállítást rendeztek november 10–11-én az eMagyarország, e-kormányzat, azaz az elektronikus ügyintézés M INEK VIDÉKRE SZÁMÍTÓGÉP ?
bevezetéséről, jelenéről, jövőjéről. Ez a konferencia évről évre a A beszélgetés résztvevői az e-önkormány, az üzleti szektor, az önkormányzatok, a régiók és a kamarák kormányzat bevezetésének és működésének lehetőségét vitatták meg az
immár hagyományosan legnagyobb részvételű párbeszéde.
e tekintetben meglehetősen elmaradott
diságát feloldani, akik a papíralapú vidéki területeken. A beszélgetésben
M IT VÁR A VÁLLALKOZÓI
ügyintézési módszerekhez szokottan – amelyet Risztics Péter, az Inforum
SZFÉRA AZ ÁLLAMTÓL ?
alelnöke vezetett – Somogyi Tamás, a
Szabó Zoltán, a Belügyminisztérium idegenkedve fogadják az új elektro- Synergon Informatika Rt. üzletág-igazmunkatársa beszámolt arról, hogy a nikus eljárások megjelenését. A tárca gatója, Piróth István, az IHM vezető
jogszabályi háttér fejlesztése nagy a KET érvényesülésével kapcsolatban tanácsosa és Jelen Tamás, a Századvég
lépésekkel halad, az állami és ön- monitoring rendszert állít fel, amellyel Közigazgatási Akadémia igazgatója vett
kormányzati szolgáltatások minősé- folyamatosan elemzik a törvénnyel részt.
gének javításában elsőrendű szerepet kapcsolatos ellentmondásokat, s a
játszik az elektronikus megoldások többi tárca is hasonló rendszert épít Jelen Tamás szerint az elektronikus
fejlesztése. Nem utolsósorban át- majd ki. Folyamatosan értékelni kell közigazgatást néhány csúcsértelmiségin
láthatóbbá válik ezen intézmények a hatósági ügyintézés során felmerülő kívül jelenleg nem kívánja senki Ma- mint szolgáltatók – működése. A szabályozásbeli és technikai problé- gyarországon. Nem a számítógépek
2004–2006-os
kormányprogram mákat, s azokra reagálni kell.
osztogatásában kellene a kiutat keresni,
kiemelten foglalkozik a szolgáltató
hanem a fejekben kellene megváltoztatállam kiépítésével és a jogszabályi Leczki István ehhez hozzátette: a vál- ni a hozzáállást. A képzés nagyon fonlalkozói szféra egyszerűbb és gyorsabb
ügyintézést vár a kormánytól, amiben tos. A kistérségi területeken bevezejókora szerep jut majd a KET-nek. tendő számítógépes rendszerek három
Általános eljárási szabályokat fogalmaz éven belül nem érnek majd semmit, ha
meg, amitől eltérhetnek az ágazati nem költenek az érintettek hardver- és
szabályok, ám amennyiben nem hatá- szoftverfejlesztésre.
roznak meg külön eljárásokat, úgy a
KET lesz az irányadó. Az államtól Piróth István elmondta, hogy az e-önelvárható, hogy szolgáltasson, ha már kormányzat bevezetéséhez szükséges
szolgáltatási díjat - illetéket - szed be. informatikai háttér nem célként, hanem
Újdonság, hogy az intézményeknek eszközként kell, hogy megjelenjen. Ez
információt kell nyújtani az ügyfélnek, az eszköz arra szolgál, hogy az önkormégpedig legfeljebb öt napon belül. mányzatok működését és korszerűsítését
Így elkerülhető, hogy az ügyfélt meg- támogassa. A törvények, minisztériumi
háttér megteremtésével. Ennek egyik
lepetésszerűen érje, ha ellene például rendeletek, kormányrendeletek helyi
eleme a KET, melynek legfőbb célja az
eljárás indul. Ezen felül mindenféle szintű adoptálásához elengedhetetlen,
ügyfélbarát szolgáltatások bevezetése.
szakhatósági engedélyt a hivatalnak kell hogy a helyi önkormányzatok hozzák
A hatóságok feladatkörébe kerül az
beszerezni, hogy ezzel is megkönnyít- meg azokat a rendeleteket, amelyek
egyéb hatóságoktól származó dokusék az ügyfelek dolgát. Ezért cserébe elősegíthetik a folyamatot.
mentumok beszerzésének feladata, így
a vállalkozóknak mindössze annyit kell
megszűnik az ügyfél számára az intéztenniük, hogy jóhiszeműen járnak el az 2002-től 2006-ig 25 milliárd forint
ményből intézménybe való rohangálás.
ügyintézés során – azaz nem csapják került az önkormányzati szektorba
Ugyanakkor új jogorvoslati formák is
be a hatóságokat – mivel ebben az informatikai fejlesztésekre. Jelenleg a
bekerülnek a törvénybe, mint például
esetben minimálisan is pénzbüntetést GVOP 4.3.-as és a GVOP 4.2.-es
az újrafelvételi eljárás. Igyekeznek
pályázatok szolgálják ezt a célt. Ez a
rónak ki rájuk.
az ügyfelek szkepticizmusát, marapénz nem marad az önkormányzatok-
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milliós beruházási projektekhez néhány
éven belül ugyanennyit hozzá kellene
tenni. Kérdés, hogy az önkormányzatoknak megvanak-e a megfelelő forrásai
a korszerűsítéshez, fejlesztéshez. A
megoldásokat szállító cégek maguk is
tudnak segíteni az önkormányzatoknak,
amennyiben ötleteket adnak, hogyan
származhatna bevétele a hivataloknak
az e-önkormányzati rendszerekből. A
megoldásszállítók feladatai jelentősen kibővültek az utóbbi időben. A
hardver és szoftver megoldások mellett
társadalmasítási, marketing és oktatási
feladatok is bekerültek a rendszerbe. A
kormányzatnak mindenképpen nagyobb
figyelmet kell fordítania a jövőben
kiírandó pályázatoknál a társadalmasításra, mivel vidéken egészen alacsony a
számítógépesítés és a hozzá szükséges
tudás aránya. A KKV-szektor szerepe
mindenképpen abban keresendő, hogy
használják ezeket a megoldásokat, ezzel
Somogyi Tamás úgy látja, hogy az ön- mutatva példát más cégeknek és adott
kormányzati beruházások veszélyeket esetben magánszemélyeknek is.
rejtenek magukban, mivel a 300-400
Forrás: Piac és Profit

Internet

nál, hisz tovább kerül az iparág szereplőihez. Ahhoz, hogy az összegek jó
helyre kerüljenek, és hasznosan költsék
el, fontos, hogy az önkormányzatok
megismerjék az informatika szakmai lehetőségeit, a beszállítók pedig ismerjék
meg az önkormányzati szektor igényeit
és sajátosságait. A pályázatok azonban
mind hazai mind uniós szinten kizárólag
fejlesztésre és beruházásra irányultak,
nem fordíthatóak üzemeltetésre vagy
fenntartásra. Nagy kihívást jelent a
minisztérium és a kormány felé, hogy
az e-kormányzat keretében létesült
beruházások mi módon támogathatóak,
milyen források segítségével tarthatóak
fenn. Fontos kérdés a fejlesztések

témakörében a szabványosítás, egységesítés, hogy az e-önkormányzati
rendszerek tudjanak egymással, illetve
az ügyfelekkel kommunikálni. Ezt kétféle módon is el lehet érni. Egyrészt
a GVOP 4.3.-as pályázatok – ezek
jelentik az önkormányzatok informatikai
struktúrájának kialakításához nyújtható
támogatásokat – nem lesznek megismé-telhetőek, a hatalmas összegek
miatt. Ezek a fejlesztések aztán ASPközpontok kialakulásához vezethetnek.
Ezek a rendszerek megszilárdulnak,
mintaként szolgálnak az újabb önkormányzati rendszerek épüléséhez,
s az újabb nyertes önkormányzatok
már a létrejövő hálózathoz fognak
kapcsolódni. 2007-től a tőkehiányos
önkormányzatok kapcsolódhatnak a
már létrejött központokhoz. Az így
létrejövő központok egységesítik majd
az informatikai rendszereket.

KOMÁROM
ERŐDVÁROS
Komárom Város Önkormányzata gyönyörű albummal lepte
meg a hadtörténet, a helytörténet, valamint a kettős város
történelme és rejtett szépségei iránt érdeklődőket. Az
1998-as első kiadás után megújulva, jobb minőségben adták
ki a Komárom erődváros című kötetet.
Szamódy Zsolt míves fotográfiái a kilencvenes években,
a szovjet csapatok kivonulása után készültek a komáromi
erődrendszer épületeiben, ahogy Wehner Tibor művészettörténész fogalmaz bevezetőjében „...végső soron csataképek
csata nélkül, ostromképek ostrom nélkül...”.
A fotósorozatot jól egészíti ki Csikány Tamás és Horváth
Csaba, az albummal azonos című tanulmánya, amelyet számos
térkép, rajz és korabeli fénykép illusztrál. Az írás Komárom
erődjeinek történetét taglalja tudományos pontossággal és
tárgyszerűséggel a napóleoni háborúktól 1991-ig, azaz a
szovjet csapatkivonásig.
Az album megrendelhető, megvásárolható Komáromban,
a polgármesteri hivatalban.
(2900 Komárom, Szabadság tér 1. Tel: 34/340-199)
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Zirc

VIII. BAKONYI TURISZTIKAI KONFERENCIA
– A BAKONY A BALATON HÁTORSZÁGA

Zircen rendezték meg az idei Bakonyi Turisztikai Konferenciát
– immár a nyolcadikat. A majd’ egésznapos konferenciát az
információk és a tapasztalatok cseréje jellemezte, terítékre került
a Balaton és a Bakony kapcsolata, együttműködése is.
Az előadások sorát Pál Béla politikai államtitkár nyitotta, majd
megismerkedhettünk az épülő szarvaskúti szabadidőközpont és
a felújításra váró eplényi sípálya terveivel. Ezt követően a Hotel
Marina és a Hotel Annabella igazgatója, Nagy Jenő vázolta fel
a két szomszédos és fontos turisztikai térség, a Balaton és a
Bakony együttműködési lehetőségeit, megismerkedhettünk a Pápai
Várkert Fürdő eredményeivel valamint a Veszprém Megyei Európai
Információs Pont Kht. munkájával.

Pál Béla statisztikákkal felfegyverkezve érkezett, és ismertette a turizmus idei eredményeit, amely szerint eredményes évet
zártunk, nőtt a vendégek és az eltöltött
vendégéjszakák száma. Magyarországon
a turizmus a hét kiemelt fejlesztési ágazat
egyike, amely azért fontos, mert ott, ahol
magas a belföldi turizmus aránya, ott jellemzően magas az életszínvonal, javul az
életminőség.
– A növekvő tendencia jelzi, hogy beérni
látszanak az üdülési szezon meghosszabbítására tett törekvések is, amely lépésekben kiemelt szerepe van a Bakonynak.
Ugyanakkor az év nagy nyertese Budapest. Eredményessége az olcsó légitársaságoknak tudható be, hiszen ennek
köszönhetően megnőtt a külföldi turisták
száma a fővárosban. Az ide repülők azonban gyakran csak két-három napot töltenek hazánkban, és vidékre nem jutnak el.
Ezért a Magyar Turizmus Rt. meghirdette
a „Repüljön és buszozzon” akciót – az
olcsó légijáratokhoz olcsó buszjáratokat
kívánnak csatolni, így tenni elérhetővé a
vidéket. Ehhez kapcsolódó fontos lépés
a régiónkban működtethető repülőterek
megnyitása az olcsó légitársaságok előtt
– és nem elhanyagolandó a közutak színvonalának emelése sem.
Megtudhattuk, hogy az Európai Unió
segíti a határkörnyéki turisztikai kapcsolatok erősödését – ennek eredményeként
működik az Erdélyi-Dél-Alföldi termálklaszter is, amelynek nagy szerepe van
a falusi turizmus fellendülésében. Az
28

Regio Regia 2005. november

Unióban egyébként jó hírünk van, a külföldi vendégek 80%-a eu-s tagországból
érkezik.
Az államtitkár úr egy örömhírt is bejelentett: kétéves előkészítés után szeptember
végén a kormány elfogadta a Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégiát, amely alapja a turizmus – és így a gazdasági- és az
életszínvonal fellendülésének, az ország
adottságainak és kulturális örökségének
ésszerű kihasználásának, a szolgáltatási és
intézményi háttér fejlesztésének, valamint
a turisztikai oktatásnak. A gazdaság és a
turizmus fellendülését szolgálja az adóváltozások nagy része, és az is, hogy a
falusi turizmussal járó adókedvezmények
már nem csak a falvakban, hanem a városokban, de falusi környezetben működő
vendéglátókra is érvényesek lesznek.
Osztrák mintára lehetővé akarják tenni
a jellegzetes, háztáji termékek árusítását
is. Emelik az üdülési- és étkezési csekkek
értékhatárát, és az üzleti reprezentációra
elkölthető összeget, amely szintén a forgalom fellendülését segíti.
A turizmus fejlesztésére fordítható eu-s
támogatások kapui 2007 és 2013 közt
nyílnak meg ismét, ekkor azonban 6-7szerese lesz az előzőnek.
Megismerkedhettünk két bakonyi beruházással is. Az egyik a Szarvaskúton,
44 hektáron megvalósuló, udvarház jellegű szabadidőközpont, panzió. A két
apartman és tíz szoba mellett golf- és
teniszpálya, bicikli- és sétaút, valamint
egy állattartó gazdaság áll majd a ven-

dégek rendelkezésére. A másik az eplényi sípályát kívánja európai színvonalú
síparadicsommá fejleszteni, hóágyúkkal, a
felvonókapacitás- és parkolóbővítéssel. A
célok közt szerepel az is, hogy a környék
kisiskolásainak az úszásoktatás mellett télen a síoktatás is megvalósítható legyen.
Megismerkedhettünk a Veszprémi Ünnepi
Játékok Kft. tevékenységével, valamint a
Pápai Várkert Fürdő megújulásának részleteivel is.
Nagy Jenő, a Hotel Marina és Hotel
Annabella igazgatója elmondta még,
hogy a Balatonon a tömegturizmus megszűnt, és a belföldi felfutás még nem helyettesíti a kiesett forgalmat. Sok minden
változtatásra szorul, mind magatartásban,
mind a fejekben, olyan bátor és ötletes
fejlesztésekre van szükség a vízparton
is, mint Eplényben. A Balaton-parton
két módon lehet felvenni a versenyt
– vagy az árat kell csökkenteni, vagy a
szolgáltatások minőségét növelni, mert a
jóra van vevő. A Bakony a tömegturizmuson tudna változtatni, a térség igényes
vendégkört tud hozni. Fontos azonban a
tájékoztatás, jó programok most már vannak, csak nem tudnak róla. A Bakony és
a Balaton a vendéglátásban konkurencia,
de sorstársak is, összefogással könnyebb
élni és fejlődni. Kiút mindig van, csak nem
szabad elkeseredni. Három fontos dolog
kell a túléléshez: tőke, stabil minőség és
piaci ismeretek.
Ezekhez a zárógondolatokhoz nyújtott
továbbgondolási lehetőséget a Veszprém Megyei Európai Információs Pont
Kht. ügyvezetője, aki nem csak az uniós
kérdésekben segített eligazodni, hanem
a fejlesztésekhez, jó és bátor ötletekhez
szükséges pályázati források figyelésében
és a pályázásban is áll rendelkezésre.
Ha kérdésük van, keressék Őket
bátran, címük:
8200 Veszprém, Komkút tér 3.
Tel/fax: 88/411-204,
e-mail: eip.veszprem@euvonal.hu

Energiakonferencia Tatán

KISTÉRSÉGEK NAGY LEHETŐSÉGEI A
FENNTARTHATÓ ENERGIAGAZDÁLKODÁSBAN
A fenti címmel, az Energiaközpont Kht. UNDP-GEF programjának támogatásával rendeztek konferenciát Tatán november
3-án, a Magyar Tudomány Napján. A konferencia célja a magyar
bioenergetikai, energia- és környezetgazdálkodási kutatások,
fejlesztések gyakorlatban hasznosítható eredményeinek öszszegzése, és a megvalósításhoz szükséges lépések áttekintése
volt.

FELTÉTELEK ÉS LEHETŐSÉGEK

Az első rész előadói (Dr. Balogh István
– GKM, Dr. Nagy József – FVM, Prof.
Dr. Marosvölgyi Béla – Magyar Biomassza
Társaság, Vas László – Vért Rt.) az energia
szerepéről, a megújuló energiafelhasználás
mezőgazdasági adottságairól, az erőművi
lehetőségekről és a tudomány eredményeiről beszéltek.
Ezt követően képet kaphattunk a kérdéskör
területfejlesztési oldaláról (Pintye Ágnes
– OTH), és a térségi biomassza potenciálok feltárásáról, a megvalósíthatósági tanulmányok szükségességéről (Zsuffa László
– Co-Energy).
Az utolsó előadók (Mezei Károly
– UNDP/GEF, Weöres Botond – Energo
Banking, Heinrich Péter – KDRFÜ) a
különböző projektek anyagi oldalát járták
körül, feltárva a pályázatokban rejlő lehetőségeket, a finanszírozási forrásokat.

A konferencia és az azt követő gyakorlati bemutatók (KEM Parképítő Rt., Biocalor Fűtőmű) igazolták, hogy a magyar
tudomány felkészült napjaink kihívásaira.
A klímaváltozás veszélyeit, a környezetszennyezést csökkentő alternatív,
megújuló energiák alkalmazásához rend-

elkezésre állnak a szükséges technikák,
technológiák, a megfelelő energianövény
fajok.

MINTAPROJEKTEK

Két mintaprojekttel is megismerkedhettek
a konferencia résztvevői. A KEM Területfejlesztési Tanács elnökének megbízása
alapján kidolgozott Energiahatékonyság
és megújuló energiák a Tatai medencében
című komplex alternatív energetikai együttműködési javaslatot a KDRFÜ a Minta
(Nagy)Projektek között tartja számon.
A modell energetikai tapasztalatai, megőrzendő hagyományai, adottságai miatt
hasonló ipari, erőművi, felhagyott energetikai rekultiválandó területek, bányásztelepülések, kistérségek részére szolgálhatna jól
hasznosítható tapasztalatokat.
A Sümegi Kistérségben induló komplex
alternatív energetikai programmal - amely
adottságait tekintve agrárkörnyezeti mintaként szolgálhat – együtt kistérségi, térségi
energia- és környezetgazdálkodási modellként ajánlható megvalósításra.
A két modelljavaslat fenntartható megvalósítása sok magyar kistérség számára mintát jelenthet a „helyben munkalehetőséget, jó jövedelmet” kitörést jelentő programjának sikeres
megvalósításához 2007 és 2013 között, a
II. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében.
vk

AZ ENERGIAFORRÁSOK ÉS AZ ENERGIANÖVÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁRÓL
A megújuló energiaforrások és az energianövények termesztésének kistérségi lehetőségeiről, az energiahatékonyság módszereiről tárgyaltak a közelmúltban Komárom-Esztergom megye kistérségeinek vidékfejlesztési menedzserei. A megyeszékhelyen megtartott találkozón a többi között szó
esett az „energetikai roadshow” megrendezéséről is.
A vidékfejlesztési megbeszélésen résztvevő tatabányai, tatai és oroszlányi kistérség szakemberei megállapodtak, hogy a korábbiakban Tatán
megrendezett „Kis térségek nagy lehetőségei a megújuló energiagazdaságban” című konferencia folytatásaként tájékoztató jellegű „energetikai
roadshow-t” szerveznek a megye kistérségeiben - tájékoztatott Németh Gábor. A Polgármesteri Hivatala vidékfejlesztési menedzsere hozzátette:
a programba a tatabányai, a tatai, az oroszlányi és a kisbéri kistérséget vonják be, mivel ezek a területek érintettek az ún. energianövény termesztésében.
Mint ismeretes a tervek szerint a Vért. Rt. bokodi erőművében 2007-től a kazán fűtését harminc százalékban biomasszával oldják meg. Megtudtuk, hogy a szakemberek a tájékoztató fórumokat 2006-ra tervezik alkalmanként más-más kistérségben. A rendezvényen a gazdák tájékoztatást
kapnak az energianövények termelési feltételeiről, lehetőségeiről, előnyeiről, illetve termesztésének támogatási módjáról. Az előadásokon részt vesz
a Vért Rt. és az integrátori szerepet vállaló Enagro Kft. is, az egyes témákról pedig szakemberek tartanak majd előadásokat.
Az önkormányzatokat érintő energiagazdasággal kapcsolatos másik, tervezett program januárban kezdődik. Akkor a térségi településeknek az
Energiaközpont Kht. szakemberei nyújtanak felvilágosítást az európai unió által támogatott UNDP programról. Ennek lényege, hogy az önkormányzatok kedvezményesen készíthetik el energiahatékonysági tanulmányukat és energiaracionalizálási programjukat. A találkozón a vidékfejlesztési
menedzserek egyeztettek a jövőbeli összehangolt munkáról és a közös, a szomszédos kistérségeket érintő programokról, tervekről is. Ilyen például
a 2007-re tervezett II. Vidékfejlesztési Tervvel és annak térségünket érintő lehetőségeivel foglalkozó konferencia.
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Az előző oldalon ismertetett konferencia főszervezője Dely
László energetikus mindössze hat évvel ezelőtt érkezett a megyébe. Lányával, Dely Krisztinával – aki környezetvédelemmel
foglalkozik – hozták létre a Delfy Bt.-t, és ők dolgozták ki a
tatai és a sümegi kistérségi projektterveket. Az ő segítségükkel ismerkedhetünk meg ezzel a megújuló energiákra épülő, új
szemléletmódot sugárzó koncepcióval.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS, ALACSONY nyomatékát, kezdeti kihívását.
HATÉKONYSÁG

A környezetszennyezés, klímaváltozás,
a drága energia, az energiaimport függőség egybeesnek vidéki településeink
mindennapi gondjaival. Költségvetésük
egyre nagyobb hányadát kénytelenek
környezetvédelemre, hulladékkezelésre,
energiaköltségekre fordítani. A szükséges fejlesztésekhez nem rendelkeznek
kellő forrásokkal, sok esetben hiányzik a
pénz, a jó döntésekhez szükséges szakmai információ, a megfelelő szakember.
Magyarországon a hőenergia több mint
50%-a vidéken, az önkormányzati és
lakossági szférában fogy alacsony hatékonysággal, nagy környezetszennyezéssel.
A fenntartható megoldást kutatva egy
kistérségi energetikai és környezetvédelmi
együttműködésen alapuló koncepciót
dolgoztunk ki három kistérség (Oroszlány,
Tata, Tatabánya) energiahatékonyságának
növelésére és az alternatív energiapotenciálok közös hasznosítására.
E három kistérség aktív együttműködését
feltételezve a Nemzeti Fejlesztési Terv
2007-2013 időszakára létrejöhet egy
biomassza klaszter a Vértesi Erőmű, a
tatai Biocalor fűtőmű, új faluközponti
fűtőművek, valamint a lakosság helybeni
tűzifa és faapríték ellátására.

KEZDETI KIHÍVÁS : TATA VÁROS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI PROGRAMJA

2000-ben Tatán a biomassza alapú, faapríték tüzelésű Biocalor távfűtőmű megmentése, azaz önkormányzati tulajdonban
tartása, és fenntartható működésének
biztosítása jelentette a program indító-

Ezt követően született elhatározásunk egy
komplex operatív program – Tata város
energiahatékonyság – fejlesztési programja
– elkészítésére. Ez a program az energiahatékonyságot és a megújuló energiákat,
mint a fenntartható helyi fejlődés és
vidékfejlesztés kiemelten fontos eszközeit
egy komplex rendszerben kezelve mutat
rá a Tatán rövid, közép és hosszú távon
realizálható lehetőségekre.
Ha a koncepciókban, auditokban megfogalmazottak szerint jár el az önkormányzat, akkor 15 éves távlatban a program
végrehajtásából pl. a húsz intézmény
energiaköltségének 50%-át kifizetheti, és
az energetikai berendezések fenntartását is
megoldhatja.

A most induló új mintaprogram megvalósulása esetén tudomásunk szerint ez
a térség lehet az első olyan, ahol három
kistérség településeinek együttműködésével létrejöhet egy – a már létező sikeres
környezetvédelmi és vízgazdálkodási
együttműködés bázisán – fenntartható
energetikai kooperáció is.
A szűkös természeti erőforrásokkal
való gazdálkodás, ideértve az energiagazdálkodást és vízgazdálkodást, nem
csak önkormányzati, hanem mindinkább
kistérségi, térségi és régiós szintű összefogást, együttműködést és megvalósítást
igényel. (Nincsen például minden kis
önkormányzatnak lehetősége főállású
energiamenedzser foglalkoztatására!) Ez
összhangban van a közigazgatási reform
törekvéseivel, mely a kistérségek közös
tevékenységének hatékonyabbá tételét,
optimalizálását célozza.
E gondolkodásmód első lépése lenne a
kistérségi energiamenedzser asszisztens
képzés elindítása Tatán, a jelenlegi önkormányzati szakemberhiány enyhítésére.

Energiakonferencia Tatán

ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉS MEGÚJULÓ
ENERGIÁK A TATAI-MEDENCÉBEN

TÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI
ÖSSZEGZÉS
TATAI-MEDENCÉBEN A felsoroltakból látható, hogy a koncep-

KONCEPCIÓ A

Koncepciónk szerint a három kistérség
(Oroszlány, Tata, Tatabánya) között
létrejövő energetikai együttműködés célja
a megújuló energiák, a biomassza potenciál, valamint a kihasználatlan földterületek
energetikai hasznosítása. Ezek lehetővé
tennék a vidéki munkahelyek megőrzését
és bővítését, az energiahatékonyság növelését és az energiaköltségek csökkentését a
fosszilis energia felhasználás, így a környezetterhelés mérséklése mellett.
A hagyományos szénalapú energiatermelés és hasznosítás „kisrégiójában”, a Tataimedencében elindult energetikai fejlesztési
folyamatokra már eddig is országos, sőt
nemzetközi figyelem irányult a szakemberek körében: Tatán többször is találkoztak
például nemzetközi szaktekintélyek a faenergetikai napokon.

ciónkban ajánlott modell megvalósítása
egy innovációs feladat, melyben a segítő
partnerek tapasztalataikkal, kutatási tevékenységükkel is hasznosan kapcsolódhatnak.
A felsőoktatás régiós és helyi szereplői
a megvalósítás katalizátorai és az interregionális együttműködés kezdeményezői
lehetnek.
A multiplikálható szervezési és technológiai modellek kialakítása folyamatában
a kutatások segíthetik az EU követelményeknek megfelelő jogi és gazdasági
szabályozók (pld. energiatámogatások,
önkormányzati érdekeltségi rendszer kialakítása) megteremtését.
Delfy Bt.
(Dely László, Dely Krisztina)
Regio Regia 2005. november
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JUBILEUMI MEGEMLÉKEZÉS A MÜTF
BUDAPESTI TAGOZATÁN
Dr. Kandikó József főigazgató, dr. Szennyessy Judit tagozatvezető
JUBILEUMI EMLÉKLAPOK,
és dr. Tóth József, a XIII. kerület polgármesterének ünnepi
köszöntője után a Főiskolai Tanács ünnepi ülése a következő
ÖSZTÖNDÍJAK
határozati javaslatot fogadta el egyhangú szavazással.
Jubileumi emléklapot vehettek át tíz
év során megbízott tagozatvezetők: dr.
zata elismertségében és sikerében megHATÁROZATI JAVASLAT
Szöllős Péter, Borbély László, dr. Vörös
„A Modern Üzleti Tudományok Fő- határozó szerepe volt és van a tagozat
Mihály, dr. Szennyessy Judit, valamint a
iskolája Tanács a főiskola Budapesti mindenkori vezetőinek, valamint a
legalább öt éve ott dolgozó munkatársak:
tagozatának 10. évfordulója alkalmával felnőttképzés bővítésében és fejlesztéDemeter Ibolya, Friedmann Lászlóné,
tartott ünnepi tanácsülésen megállapít- sében kifejtett erőfeszítéseknek.
Harajka Jánosné, Jakab Istvánné, Kard
ja, hogy bátor és helyes döntés volt, A Főiskolai Tanács köszönetét fejezi
Mária, dr. Kaszás Mária, Káldy Zoltánhogy 1994-ben – kihasználva az ki a főváros XIII. kerülete (Angyalföld
né, Kis Márta, Kocsis Lilla, Kovács Antal,
adódott lehetőséget – az első vidéki és Lipótváros) Önkormányzatának és
Kovács Tímea, László Lajosné, Molnár
főiskolaként nappali tagozatos képzési vezetőinek, hogy színvonalas helyJulianna, dr. Mundruczó Györgyné, dr.
helyszínt hozott létre a fővárosban. színt biztosítottak a Modern Üzleti
Nagy Gyula, Nagy Katalin, dr. Tarnói
Elismerés illeti a létrehozókat, a ve- Tudományok Főiskolája Alapítvány
Judit, Vári Csaba Nándorné.
zetőket, akik a főiskola központjától kuratóriumának, hogy a lehetőségekhez
A novemberi 9-ei tudomány napi rentávoli helyszínen, észrevehetően rossz- képest jelentős fejlesztésekkel biztosídezvényen sor került a BAT ösztöndíjak
abb infrastrukturális körülmények között totta a képzés feltételeinek folyamatos
ünnepélyes átadására. A nagyprofesszori
javítását. A Főiskolai Tanács kéri, hogy
sikerre vitték ezt a kezdeményezést.
ösztöndíjat – eddigi szakmai munkássága
Dicséret és elismerés illeti a főiskola mind a XIII. kerületi Önkormányzat,
elismeréseként – dr. Kandikó József, a
azon dolgozóit, mindenek előtt azon mind a kuratórium a továbbiakban is
kisprofesszori ösztöndíjat - színvonalas
oktatókat, akik erejüket és idejüket ál- fordítson kiemelt figyelmet a Budapesti
kutatói munkája és oktatói tevékenysége,
dozva vállalták azt, hogy két helyszínen tagozaton folyó képzés versenyképes
tudományos fokozat megszerzésére tö(Tatabányán és Budapesten) ugyan- oktatói és technikai feltételeinek fennrekvése ill. a régió részére kiemelkedően
olyan színvonalas képzést biztosítottak tartására.”
hasznos kutatói tevékenya hallgatóknak, és hozzájárultak ahhoz,
sége elismeréhogy a MÜTF Budapesti tagozata
sea hazai üzletemberképzés elismert
és sokak által irigyelt helyszínévé
fejlődjön.
A MÜTF Budapesti tago-
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TUDOMÁNYOS

NAP

A Magyar Tudomány Napja alkalmából
rendezett tudományos nap nagy sikerrel
zárult. A plenáris ülésen – nagyszámú hallgatói és oktatói részvétel mellett – hasznos
előadásokat hallhattunk: dr. Kádár Béla
akadémikus, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke a magyar gazdaság tízéves teljesítményéről, dr. Kandikó József főiskolai
tanár, kandidátus pedig a marketing trendjeiről és kihívásairól tartott érdekfeszítő
előadást. A „Közgazdász akadémikusok”
című kiállítás megnyitója után került sor a
délutáni szekcióülésekre négy témakörben
(A versenyképesség főbb gazdasági tényezői, A verseny regionális kérdései, A
kis- és középvállalkozások versenykényszere és versenyesélyei, Tudástőke a verseny
szolgálatában). A résztvevők – az előadók
és a hallgatóság – aktív munkájának, a sikeres előadásoknak és a jó szervezésnek köszönhetően igen eredményes tudományos
ülést tartottunk.

ÖREGDIÁK

TALÁLKOZÓ

A november 9-ei budapesti öregdiák-találkozón mintegy hatvan végzett hallgató
és szép számú oktató és munkatárs vett
részt. Az estig tartó találkozó során
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ként - Borbély Katalin, Kovács Gergely,
Kovács Tímea valamint Dr. Sinkovics
Alfréd kapta.

mációkat kaptak az érdeklődők marketing, menedzsment, kommunikációstechnikák, pénzügy, valamit Európai
Uniós ismeretek témakörökben. A hallott
információk elsajátítását megkönnyítették
a kézhez kapott előadásvázlatok, amelyek
hétről hétre az interneten is megjelentek
a www.eumtk.hu weblapon. Sepsiszentgyörgyön december 10-én zárul
a program oktatási része, melyet ott is
szintén nagy érdeklődéssel fogadtak a
KKV szektor szereplői. Tatabányán a
tanácsadási és mentori szolgáltatás december 15-éig vehető igénybe, melynek
keretében szakértőink személyre szabott
tanácsokat adnak a vállalkozóknak. A
főiskola a jövőben is arra törekszik, hogy
az érdeklődők – így pl. a kis- és középvállalkozások – képzési igényeit mind
főigazgatói és tagozatvezetői köszöntő, szélesebb körben kielégítse.
a végzett hallgatók elhelyezkedéséről
szóló felmérés eredményének ismertetése
valamint dr. Nagy Gyula és dr. Sárkány Péter vidám visszaemlékezése
hangzott el, kvíz vetélkedő zajlott
le, közös fénykép készült, majd
az intézmény mindenkit vendégül
látott egy állófogadáson.

ELŐADÁSSOROZAT
VÁLLALKOZÓKNAK

Sikeresen zárult a speciálisan a
kis- és középvállalkozói szektor versenyképességének növelése céljából
második alkalommal megrendezett EU
MTK ingyenes előadás-sorozat
Tatabányán, melyet a
MÜTF valamint a
Gazdasági és
Közleke dé si
Minisztérium
s z e r ve z e t t.
Az
öt
szombaton
át
tartó
programsorozatban
érdekes,
hasznos,
naprak é s z
inforRegio Regia 2005. november
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A VÁLLALKOZÓK ÁLTAL TÁMOGATHATÓ
GAZDASÁGPOLITIKA
Az MKIK Gazdaság és Vállalkozáselemző Intézet (MKIK GVI)
2005 októberében – szokásos konjunktúra felvétele során
– a szabályozási környezettel és a kormányzattal szembeni
vállalkozói elvárásokat mérte fel. Az elemzés eredményét és az
annak alapján kialakított kamarai álláspontot 2005. november
10-ei sajtótájékoztatóján az MKIK elnöke, dr. Parragh László
ismertette.
A dinamikus és fenntartható fejlődés a
magyar gazdaság valamennyi szereplőjének
közös érdeke. Magyarország egyensúlyi
pozíciói ingatagok, ezért az egyensúly
javítása alapvető célkitűzés. A Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara támogatja az
e célok elérését előmozdító programokat.
Együttműködő partnerként részt vesz a
munkaadói szervezetek minden olyan kezdeményezésében, amelyeket e célok teljesítése
érdekében indítanak el.
Az MKIK szerint a gazdaságpolitika középpontjában a versenyképesség javításának, a hazai hozzáadott érték növelésének
kell állnia. Ehhez előfeltétel a jó vállalkozói
környezet, az innováció és a foglalkoztatás
bővítése, az oktatás, az egyensúly javítása,
az államháztartás reformja.

MEGVALÓSÍTHATÓ

GAZDASÁGSTRATÉGIÁT !

A gazdaság szereplői világos és megvalósítható gazdaságpolitikát és gazdaságstratégiát
várnak. A vállalkozó szféra ezért elvárja,
hogy a kormány és minden, gazdaságpolitikai környezetet meghatározó szereplő
– döntéseit elsődlegesen hosszú távú és ne
aktuálpolitikai érdekek alapján hozza meg;
– gazdaságpolitikájában és a gazdasági
környezet szabályozásában legyen kiszámítható és következetes, vegye figyelembe a
gazdasági realitásokat és a közgazdasági törvényszerűségeket, a vállalkozói környezetre
gyakorolt hatásokat;
– tegyen meg mindent annak érdekében,
hogy a jegybanki alapkamat nagysága ne
okozzon versenyhátrányt;
– a fenntartható fejlődés és az egyensúlyjavítás követelményeit úgy hangolja össze,
hogy ne sérüljön a társadalmi-gazdasági élet
34 Regio Regia 2005. november

rugalmasan értelmezett stabilitása;
– törekedjék a széles platformon nyugvó
közmegegyezés megteremtésére.

MIELŐBB EURÓT!

A vállalkozói szféra elengedhetetlennek
tartja az euró bevezetését. A tudatos felkészülés érdekében szükségesnek tartja az
ehhez vezető út, az előnyök és hátrányok
egyértelmű és világos felvázolását. A folyamat részeként a kormány
– vizsgálja felül a konvergencia-programot,
határozza meg a szükséges teendőket;
– mérje fel, milyen áldozatokkal jár a felkészülés az euró-bevezetés kritériumainak
teljesítésére, vizsgálja meg az euróbevezetés
hatásmechanizmusait, ezen belül kiemelten a
vállalkozói szférára gyakorolt hatásokat és a
reakciókat;
– a belépéskori árfolyam megfelelő kialakításához mérje fel, hogy különböző árfolyamszintekhez milyen export és import, milyen
tőkemozgások tartozhatnak (figyelembe
véve a várható ár- és költségváltozásokat);
– kezdeményezze a maastrichti kritériumrendszer az államháztartási hiány 3%-os
korlátjára vonatkozó lazítását azzal, hogy az
ebből eredő többletfinanszírozási lehetőség
kizárólag a felzárkózás céljait szolgálhatja.

ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORMOT!

A kormány haladéktalanul készítse elő,
2006-ban pedig következetesen hajtsa
végre az államháztartás reformját. Szolgáltató államra van szükség, amely takarékos
és teljesítményelven működik. Ehhez a
kormány
– vizsgálja felül a közigazgatási és hatósági
feladatokat, elvégzésük módját, a különböző engedélyeket, előírásokat. A fölöslegessé

váló tevékenységeket szüntesse meg, azokat
a feladatokat, amelyek ellátása hatékonyabban (alacsonyabb költségekkel, gyorsabban,
könnyebben elérhetően) biztosítható a kamarai intézményhálózaton keresztül adja át a
gazdasági kamaráknak;
– az államigazgatási teljesítmények mérésének és értékelésének feltételeit, a szolgáltatások standardizálásának módszertanát
állítsa össze;
– tegye átláthatóbbá a költségvetési tervezést és a hosszú lejáratú állami kötelezettségvállalásokat, dolgozza ki a PPP-konstrukció
törvényi szabályozását;
– a gazdasági önkormányzatok bevonásával
alakítsa ki a feltételeket, az ügyintézést tartalmában és technikailag is szervezzék egyablakossá, a közigazgatási eljárásokat tegyék
rugalmassá, gyorssá és pontossá.

A VERSENYHELYZET JAVÍTÁSÁÉRT

A vállalkozói szféra nem elégedett versenyhelyzetével, üzleti környezetével. Szükségesnek tartja, hogy javításuk érdekében a
kormány
– érezhetően mérsékelje az élőmunka
terheit;
– dolgozzon ki 4–5 éves programot a
nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékok
költségviselő szerkezetének átalakítására;
– az iparűzési adót szüntesse meg, alakítsa
át az önkormányzatok finanszírozását;
– a jövedéki adó szabályozásánál vegye
figyelembe a gazdaság szempontjait;
– határidőre teljesítse a vállalkozásokkal
szembeni kötelezettségeket. Az állami és az
önkormányzati szférára dolgozzon ki korrekt,
szabálykövető magatartási normákat, és
szankciórendszert, maradéktalanul tartsa be
a jogszabályokat;
– a szabályozási változások feltételeit, valamint a feltételekben való elmozdulás esetére
a beavatkozás paramétereit a vállalkozói
szféra bevonásával határozza meg;
– fejlessze és bővítse a támogatási és intézményrendszert a KKV-k helyzetéhez, valós
igényeihez igazodva. Ennek keretében fejF
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nózisokra építve;
– biztosítsa a költségvetésben a kamarai közfeladatok ellátásához szükséges forrásokat.

PARTNERSÉGET A

TERÜLETFEJLESZTÉSBEN !

lessze tovább a jelenlegi sikeres programokat
(Széchenyi-kártyakonstrukció bővítése), indítson újakat (beruházási hitelkonstrukciók,
üzleti angyalok hálózat kiépítése a kamarai
irodák bázisán a tanulószerződéses hálózat
mintájára);
– biztosítsa a megtelepedett külföldi tőke
megtartásának, illetve az új magasabb hozzáadott értéket termelő tőke vonzásának
feltételeit, készítsen felméréseket, elemzéseket, előrejelzéseket egyes szakágazatok,
illetve régiók tőkevonzó (tőkemegtartó)
képességének feltárására, fejlessze tovább a
befektetés-ösztönzés eszközrendszerét.
– biztosítsa a vállalkozások külpiaci megjelenésének támogatásához szükséges
forrásokat, teremtse meg a belföldi intézményhálózat gazdasági önkormányzatokhoz
telepítésének pénzügyi feltételeit;
– alakítson ki vállalkozásközeli hálózatot,
alkalmazzon egyablakos rendszert a területi
kamarák kapacitásaira építve (egységes,
integrált tanácsadó hálózat működtetése,
amelyen keresztül a hatósági ügyintézéshez
szükséges dokumentumok, nyomtatványok,
és a vállalkozások felhatalmazása alapján
a pályázatokhoz szükséges igazolások is
beszerezhetők).

PRIORITÁST AZ INNOVÁCIÓNAK,
MUNKAHELYTEREMTÉSNEK,
KÉPZÉSNEK !

A kormány gazdaságpolitikájában biztosítson
prioritást az innováció, a kutatás-fejlesztés
ösztönzésének, teremtsen rugalmasabb pénzügyi feltételeket a tudományos-kutatási eredmények gyakorlati hasznosításához, a kis- és
36 Regio Regia 2005. november

középvállalkozások műszaki megújulásának
támogatására differenciált eszközrendszert
működtessen; az innovációt, kutatás-fejlesztést szolgáló támogatási-pályázati konstrukciókat folyamatosan működtesse; tegyen eleget a Kutatási és Technológiai és Innovációs
Alap létrehozásakor vállalt, költségvetési
támogatásra vonatkozó kötelezettségének.
A foglalkoztatás fenntartását és bővítését,
az aktivitási ráta emelését a kormány az
adó és járulékrendszernek a munkaköltséget
csökkentő átalakításával, a nyelvtanulás, az
élethosszig tartó tanulás ösztönzésével, a
felnőttképzés és a szakképzés összehangolásával mozdítsa elő, olyan munkahelyteremtő programokat dolgozzon ki, amelyek
nagyobb hozzáadott értéket, jobb jövedelemtermelő képességet biztosító minőségi
munkahelyeket hoznak létre.
A vállalkozói szféra sürgeti, hogy a kormány
a gazdasági szereplők közreműködésével teremtse meg a munkaerő-piac igényeihez igazodó oktatási-képzési rendszer jogi, pénzügyi feltételeit. Ezért
– szűkítse az OKJ-s szakmák körét, alakítson ki átjárható, moduláris felépítésű szakmaszerkezetet;
– dolgozza ki a felnőttképzési szakképesítések jegyzékének, valamint a gyakorlatorientált felsőfokú szakképzés feltételrendszerét;
– alakítsa ki a minőségbiztosítás és az ellenőrzés feltétel-és követelményrendszerét;
– teremtse meg a gyakorlati képzés felnőttképzésre is kiterjedő felügyeletének egységes,
kamarai ellátásához szükséges feltételeket;
– alakítsa át az intézmény-finanszírozási
rendszert munkaerő-piaci trendekre, prog-

Az EU-források optimális kihasználása érdekében a kormány a reálszféra képviselőit
vonja be a területfejlesztésbe, a második
nemzeti fejlesztési terv kidolgozásába, végrehajtásába. Ennek keretében:
– a területfejlesztési törvény módosításával
a gazdasági kamarák és a gazdasági érdekképviseletek számára biztosítson teljes jogú
tagságot a területfejlesztési tanácsokban;
– a partnerség elvére építve, a párhuzamosságokat kiküszöbölve teremtsen megfelelő
szakmai és intézményi hátteret az NFT2
előkészítéséhez, végrehajtásához, az uniós
források optimális kihasználásához;
– az NFT2 kidolgozásában, megvalósításában a gazdasági önkormányzatok feladatait
az érintett szervezetekkel kötött külön megállapodás rögzítse. A megállapodások tartalmazzák az intézményrendszer vállalkozásokat érintő, szolgáltató jellegű funkcióinak
megosztását a területi kamarákkal;
– a kormány a térségi jellegű hátrányokat
racionálisan, a forrás lehetőségekhez igazodóan mérsékelje. A területi felzárkózás
elősegítése érdekében erősítse a decentralizációt és a regionalizmust, határozza meg
a régiók, megyék és a kistérségek helyzetét,
szerepét, alakítsa ki a központi kormányzati
feladatok átadásának feltételeit.

JOGI NORMÁKAT A PARTNERSÉG
ELVÉÉRT !

A közélet, a társadalmi gazdasági együttműködés javítása érdekében a vállalkozói szféra
fontosnak tartja, hogy a kormány
– dolgozza ki a jogos közérdek tartalmát,
valamint az országos és a helyi többség
viszonyát szabályozó jogi normákat;
– gondoskodjék a folyamatos, érdemi párbeszédről az üzleti világ, a kormányzat, a
pártok, a civil szféra képviselői között;
– az EU-gyakorlattal összhangban újítsa
meg a partnerség elvének alkalmazását,
és teremtse meg a párbeszéd fórumainak
működéséhez szükséges jogi, intézményes
garanciákat.

A kínai porcelán világra szóló dömpingje és a fő vevőkör, a
polgári középosztály Európa-szerte tapasztalható fogyatkozása
válsággal fenyegeti a luxusipart, ezért emberemlékezet óta
először ráfizetést prognosztizál Herenden az ősszel kinevezett
vezérigazgató.

VESZTESÉG

VÁRHATÓ

Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra szeptember derekán kinevezett új vezérigazgatója felére vette
vissza a négytagú felső vezetés fizetését, közte a sajátját is. A
cégnél korábban vállalati
jogászi posztot betöltő,
majd felügyelőbizottsági
tagként
tevékenykedő
szakembert azután választották meg csúcsvezetővé
a 75 százalékban dolgozói, 25 százalékban állami
tulajdonosok, hogy az
elődjét, Polányi Sándort
év közben, júliusban menesztették. Az idei üzleti
terv és vele a Polányi-féle
hatéves stratégia ugyanis
megbukott. Az egész évre eredetileg
7,2 milliárd forintra tervezett árbevétel nyárra már 1,5 milliárd forinttal
maradt el az előirányzattól, miközben
a kiadások több mint 1,3 milliárd forinttal meghaladták a bevételeket. Az
egyenleget a vészesen leromlott dollár-forint árfolyam is rontotta, hiszen
a herendi porcelán fő exportpiaca az
Egyesült Államok és Japán.

TAKARÉKOSSÁGI

CSOMAG

Az új vezérigazgató, elődjével szemben, már nem bízik abban, hogy a piac
egyhamar bővülni fog, ezért szigorú
stabilizációs programot hirdetett. A

takarékossági csomagnak csupán egyik
eleme a vezetői fizetések, juttatások,
költségtérítések példamutató megkurtítása, ettől 80 milliós megtakarítást
vár a vezér. Sokkal fájdalmasabb az
idei egyszeri, legfeljebb 220 fős
leépítés, amely után csaknem 1100
dolgozóval azért még továbbra is a
legnépesebb európai porcelánmanufaktúra marad a herendi. A felesleges
tanácsadói szerződések felmondásától
további megtakarítást remélnek. Simon Attila elutasítja az olcsó
tömegtermelést, amellyel esetleg
újabb, igaz, kispénzű vevőket
is megnyerhetne a márka. Azt
tartja: a Herendi jövője a különleges minőségben rejlik.
„Azt készítünk, amit a vevő
kér” – magyarázza a vezérigazgató. Mindezt – a hatékonyság
érdekében – a porcelánmanu-

Herend

MEGSZORÍTJÁK A NADRÁGSZÍJAT
HERENDEN
faktúrák világában eddig szokatlan
„just in time” rendszerben. „Csak
annyit termelünk és akkor, amennyi
a megrendelés, nem dolgozunk raktárra” – szögezi le Simon Attila. A
kiadásokat és a bevételeket is mielőbb
szinkronba akarja hozni, de ez már
csak jövőre sikerülhet. Az idei esztendőt – évtizedek óta először – több
százmillió forintos veszteséggel zárja a
manufaktúra. Nem folytatják az előző
vezetés idején meghirdetett,
3,5 milliárd forintos fejlesztési programot sem.
Az új vezetés a jelentősebb
döntések előtt kikéri – az állami
és a dolgozói tulajdonosokból,
a szakszervezetekből és a felügyelőbizottságból létrehozott
– „nagykoalíció” áldását. Abban máris teljes a konszenzus,
hogy a manufaktúra talpon
maradása érdekében tovább
kell javítani a minőséget, s a
hagyományokat felelevenítve
újra be kell kapcsolódniuk a
művészeti életbe, a stílusteremtésbe.

VEVŐ

A LÁTHATÁRON ?

Másra is figyelnek Herenden: korábban az a hír járta, hogy egyes bankár-befektetői körök megvásárolnák az
állam 25 százalékos részét a porcelánmanufaktúrában. A herendi kisebbségi csomag nyilván alkalmi megszerzése
ígéretes lehetőség, hiszen az idei
pénzügyi „baki” ellenére nincs nagy
baj a társasággal. Néhány százmilliós,
esetleg milliárd körüli marketing-beruházással, tőkeemeléssel – amivel
a többségi részesedést is könnyen
megszerezhetné a türelmes befektető
– csodákra lenne képes az a társaság,
ahol az ománi szultán és a jordániai király testvére mellett amerikai és keleti
milliomosok is mindennapos vevők.
Forrás: fn.hu
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ROKONOK, BARÁTOK, ISMERŐSÖK
HAJTOTTAK FEJET

In memoriam

KIÁLLÍTÁS KÉSZ ISTVÁN EMLÉKÉRE

A minap rendeztek be egy kiállítást Tatán, a Helyőrségi
Klubban Kész István honvéd ezredes emlékére, aki
váratlanul hunyt el néhány hónappal ezelőtt. A szó igazi
értelmében, emlékező szándékkal rendezték be a művelődési
intézmény kiállítótermét a rokonok, egykori bajtársak,
annak érdekében, hogy emlékezzenek a roppant sokoldalú,
színes egyéniségre, aki egyszerre volt remek katona, kiváló
eredményeket elérő sportoló, fotós és kameraman, társasági
ember és közösségért tenni tudó, nyugállományú honvéd
főtiszt.

A SPORTOLÓ KATONA

Kész István jószerivel egész életét a honvédségnél töltötte. A Kalocsáról elszármazott fiatalember felderítő szakon végzett a
katonai főiskolán, s többféle beosztásban
dolgozott, ám Őt leginkább sporttiszti tevékenységéből ismerhette meg igazán ezer
és ezer fiatal katona. Annak idején még
a kötelezően „angyalbőrt” viselő fiatalok
voltak azok, akik elsőkézből tapasztalhatták
meg a sokoldalúan képzett tiszt oktatási,
nevelői tevékenységét. Kész Pista azonban
nem az az alkat volt, aki „vizet prédikált és
bort ivott”, azaz aktívan, s izmokat megmozgatva, jómaga is részt vett a legkülönbözőbb sportok művelésében. A kötelező
tematikán túlmenően oktatta és nevelte

beosztottjait, de önmaga is megmérette
magát a harcművészetekben csakúgy, mint a
speciális, katonai sportokban, a tájfutásban
éppúgy, mint az ejtőernyős ugrásokban,
hogy csak néhányat emeljünk ki a sokféle
sportág közül. De dolgoztak kezei alatt
Európa- és világsikereket elért sportolók,
birkózók és ökölvívók, és még sok-sok más
sportágban jeleskedők.

AZ EMLÉKEZŐ KIÁLLÍTÁS

– Tatán a Helyőrségi Klubban emlékezési
azándékkal rendezték be a kiállító termet
a rokonok, és az elhunyt ezredes bajtársai.
– tudtuk meg Kemecsi Lajos ezredestől, az
intézmény igazgatójától.
Mint azt már fentebb említettük, Kész
István egy roppant
sokoldalú személyiség volt. A sporton
túlmenően
remek
érzékkel megáldott
fotós is volt, s nem
történhetett katonai,
vagy társadalmi esemény anélkül, hogy
arról Kész Pista ne
csinált volna művészi
igénnyel megkomponált fotókat, illetve
videó felvételeket.
Az emlékére berendezett kiállítás fő
vonulata ezekre a

valóban igényes felvételekre támaszkodva
adott némi betekintést az elhunyt művészi
vénájára, de a rengeteg érdeklődő számtalan sportsikerének relikviáit is megtekinthette. Rengeteg kitüntetéséből is megnézhettünk jó párat, a csillogó-villogó serlegek és
érmék mellett pedig több tucat fotó idézte
meg az eltávozott jóbarát emlékét.
A kiállítást Sárközi József ny. honvéd
alezredes, a Tata Helyőrség Nyugállományúak Klubjának elnöke, el-elcsukló
hangon nyitotta meg. Bepárásodó szemei
és az emlékezés mondatai meghatották a
jelenlévők mindegyikét, köztük Kész István
lányát Ágit, valamint fiát Istvánt is. Egyszerűen képtelen még a kívülálló barát is
feldolgozni, hogy egy olyan ember már fél
éve nincs köztünk, aki maga volt a megtestesült „ÉLET”. Mindig viccre, adomázásra
kész volt a Kész...
Az emlékező kiállításra még Kalocsáról is
érkeztek vendégek, de mások mellett jelen
volt Tata városának alpolgármestere, Gerébi Ákos is, aki a Honvédség és Társadalom
Baráti Kör helyi szervezetének elnöke is, és
roppant sokat dolgoztak együtt a hatvanötödik évében örökre eltávozott Kész István
ny. honvéd ezredessel.
Berg Endre
Regio Regia 2005. november
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Justicia tanácsai

A MUNKAIDŐ MÉRTÉKE
ÉS BEOSZTÁSA
A munkaidő fogalmát az Mt. egészen pontosan meghatározza: a
munkaidő a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig
tartó időtartam, amibe be kell számítani a munkavégzéshez
kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység időtartamát is.
Eltérő rendelkezés vagy megállapodás hiányában a munkaidőbe a
munkaközi szünet időtartama nem számít bele.

A fentiek ismeretében elsőként a
teljes munkaidő szabályairól lesz
szó. A törvény szabályai szerint a
teljes munkaidő mértéke napi 8, heti
40 óra. A törvény e főszabály alól
azonban mindkét irányban enged
kivételt. Egyrészt lehetőség van arra,
hogy a felek ennél rövidebb teljes
munkaidőben állapodjanak meg,
másrészt, bár jóval korlátozottabb
keretek között, de hosszabb teljes
munkaidő – napi 12, heti 60 óra – is
megállapítható. Erre két esetben van
lehetőség: készenléti jellegű munkakör
esetén (ahol a munkaidő nagyobb
részét nem a tényleges munkavégzés
teszi ki) illetve abban az esetben, ha
a munkavállaló a munkáltató vagy a
tulajdonos közeli hozzátartozója.

40
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Egészségre ártalmas, veszélyes munka
esetén jogszabály vagy a kollektív
szerződés meghatározhatja, hogy a
munkaidőn belül mekkora az adott
tevékenységre fordítható legmagasabb
időtartam. A gyakorlatban ezt
leginkább a radioaktív sugárzásnak (lsd.
röntgen) kitett munkavállalók esetén
alkalmazzák.
Szólni
kell
mindenképpen
a
munkaidőkeret intézményéről és annak
szabályairól is. A munkaidőkeret
hosszyabb időtartam vonatkozásában
határozza meg a teljes munkaidő
figyelembe vételével a ledolgozandó
munkaórák számát.
A munkaidőkeret hossza 2, 4 illetve
6 hónap lehet, készenléti jellegű
munkakör, megszakítás nélküli, illetve
többműszakos
munkarend, valamint idénymunkát
végző munkavállaló
esetén
kollektív
szerződés
éves
munkaidőkeretet
is meghatározhat.
A munkaidőkeret
kezdő és befejező
időpontját
pontosan meg kell
határozni, és erről
írásban tájékoztatni
kell a munkavállalót.
Ennek célja a

munkaidőre
és
a
pihenőidőre
vonatkozó szabályok
ellenőrizhetősége.
A munkáltató a
munkaidő beosztásánál köteles figyelembe venni a
munka jellegét, az egészséges
és
biztonságos
munkavégzés
követelményét.
A
munkavállaló
szempontjából kedvező szabály, hogy
a napi és a heti munkaidő törvényi
maximuma már az esetleges rendkívüli
munkavégzés idejét is magában foglalja.
Fő szabályként a munkavállaló napi
munkaideje legfeljebb 12, heti
munkaideje legfeljebb 48 óra. A
kivételt a készenléti jellegű munkakör
jelenti, ahol ez legfeljebb 24, illetve
72 óra. A készenlét teljes ideje
munkaidőnek számít a törvény szerint
abban az esetben, ha a készenléti idő
alatti tényleges munkavégzés időtartama
nem mérhető. A munkáltatónak
lehetősége van arra, hogy a napi
munkaidőt egyenlőtlenül ossza be,
ennek egyetlen megszorítása az, hogy
a napi munkaidő semmiképpen nem
lehet 4 óránál rövidebb (kivétel a
részmunkaidős foglakoztatás esete).
Lehetőség van továbbá osztott
munkaidő alkalmazására is, vagyis amikor
a munkavállaló a napi munkaidejét több
részletben teljesíti, pl.: délelőtt 9-11
óráig, majd ugyanazon a napon délután
14-20 óráig. A munkaidő-beosztás
körében is speciális védelem illeti meg
a terhes, illetve kisgyermeket nevelő
nőt, illetve férfit. Ebben a személyi
körben egyenlőtlen munkaidő beosztás,
osztott munkaidő csak az érintett
hozzájárulásával, éjszakai munkavégzés
pedig egyáltalán nem alkalmazható.
dr. Hidas János

A tervek szerint jövő júliustól már hatályba
léphet az új társasági és cégtörvény. Miközben épít a hagyományokra, figyelembe
veszi az igényeket: új jogintézményeket,
rugalmas megoldásokat, és két munkanap
alatti cégbejegyzést kínál a vállalkozóknak.

KÉT ÉVI ELŐKÉSZÍTŐ MUNKA

Benyújtották a parlamenthez az új társasági
és cégtörvény tervezetét. A hatályos társasági jogi szabályozás 1997-ben készült,
amikor lényegében befejeződött a privatizáció, befejeződött a cégalapítási láz. Nem
csupán az azóta eltelt idő, hanem uniós
tagságunk és a technika vívmányai is szükségessé teszik a szabályozás korszerűsítését.
A kétévi előkészület után megszületett
törvényjavaslatok célja, hogy biztosítsák a
társaságok gyors és költségtakarékos piacra
lépését, az átlátható működés feltételeit,
garantálják a jelenleginél rugalmasabb
szabályozást, a hatékonyabb hitelező- és
befektetővédelmet csakúgy, mint a cégek
tevékenysége feletti érdemibb törvényességi felügyeletet.

KHT-BÚCSÚ 2007-TŐL

A gazdasági társaságokról szóló törvényjavaslat négy cégformát rögzít, a kkt.-t, a
bt.-t, a kft.-t és az rt.-t. A közös vállalatokra vonatkozó rendelkezéseket mellőzi,
ám a meglévők tovább működhetnek az
1997-es szabályok szerint. Az új társasági
törvénnyel megpecsételődik a Ptk.-ban
szabályozott közhasznú társaság sorsa.
Mivel ez a cégforma megszűnik, a leendő
törvény létrehozza a bármilyen társasági
formában működtethető nonprofit vállalkozást, de a közhasznú jelzőt – egy másik jogszabály feltételeinek megfelelően – ki
kell majd érdemelni. A kht.-ra vonatkozó
szabály azonban nem jövőre, hanem csak
2007 júliusától érvényesülne, és további
két esztendőt hagyna a meglévő szervezeteknek, hogy eldöntsék, átalakulnak-e
nonprofit céggé vagy megszűnnek. Az
új törvény valamennyi társaságnál növeli
a tulajdonosok döntési autonómiáját. Az
eddiginél nagyobb szabadságot kapnak
az ügyvezetés kialakításában. A tervezet,
miközben őrzi a jól bevált megoldásokat,

ÖKOHÁZAT AVATTAK HÁRSKÚTON
Megújuló energiával működtetett ökoházat avattak a Bakonyban,
Hárskút községben. A 30 millió forintos beruházással felépített
irodaház energiaellátását négy napkollektor, nyolc napelem, két
szélturbina és egy aprítékkazán biztosítja.
Radzik Károly, a Hárskúti Megújuló Energia Központ Kft. ügyvezető igazgatója a házavatón
elmondta: az ökoház csak az első létesítménye – lényegében irodaháza – annak a ökogazdasági projektnek, amelyet a jövő évtől kezdenek majd megvalósítani. Tavasszal kezdik a biogazdaság létrehozását a Veszprém megyei község határában; elsőként egy kecsketelepet létesítenek,
ahol mintegy 500-600 kecskét tartanak majd.
Hozzátette: a telep mellett felépítenek egy tejüzemet és sajtházat. Az igazgató hangsúlyozta:
megállapodtak a Gödöllői Agrártudományi Egyetemmel őshonos magyar kecske génbank
létrehozására. Megjegyezte: az ökofarmon bemutató jelleggel tartanak majd szürke marhákat,
rackajuhokat és mangalica disznókat is.
Radzik Károly szerint a jövő évi terveik közt szerepel egy oktatási és kutatási központ létesítése
is, ahol biogazdálkodásra ta-nítanák a gazdálkodókat. A projekt része olyan lakóépületek felhúzása is a bioparkban, amelyek kizárólag megújuló energiával működnek majd.
Az igazgató ismertetése szerint az oktató-kutató központ és a biogazdaság létrehozására
körülbelül 800 millió forintot fordítanak. A projekt legnagyobb beruházása a mintegy 30
toronyból álló szélerőműgpark létrehozása a hárskúti fennsíkon, 13 milliárd forintos költséggel.
A jogerős környezetvédelmi engedély birtokában jövőre megkezdik a tornyok alapozását és
felállítását, s a 2006. év végén működni fognak a szélkerekek.

új jogintézményeket is bevezet. Ezek kedvezően hatnak társasági jogi szabályozásunk
versenyképességére, és így Magyarország
nagyobb vonzerőt jelenthet a külföldi
befektetők számára. A javaslatban ezért
kap helyet például a német jogban régóta
alkalmazott elismert vállalatcsoport intézménye, ennek révén az elkülönült, de üzleti
értelemben mégis közös irányítású cégek
egységes egészként működhetnek. Szintén
újdonság a vezető tisztségviselők munkájára
vonatkozó úgynevezett felmentvény. A
nyilvános részvénytársaságnál lehetővé válik
az angolszász befektetők által kedvelt vezetési rendszer, a board kialakítása.
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CÉGBEJEGYZÉS KÉT NAP ALATT

CÉGALAPÍTÁSHOZ IS
LESZ SZERZŐDÉSMINTA

A szakemberek szándékai szerint a mainál
világosabb, áttekinthetőbb lesz a cégtörvény. A jogunkban először alkalmazott
törvényi szerződésminták megkönnyítik a
cégalapítók dolgát. Ezekkel a leendő bt.-k,
kkt.-k és kft.-k élhetnek, míg a nagyobb
és cizelláltabb szervezetben gondolkodó
cégek a hagyományos társasági szerződésekkel jöhetnek létre.
Már ma is feleannyi időbe telik, mint korábban, a jövőben pedig még gyorsabb
lesz a cégalapítás. Jövő júliustól gyakorlattá válhat az úgynevezett egyszerűsített
cégeljárás, amikor a szerződésmintát
alkalmazó, a bejegyzést elektronikus
úton kérő cég bejegyzéséről – vagy a
beadvány elutasításáról – a cégbíróság
két munkanapon belül dönt. Akár a hagyományos úton, akár szerződésmintával
alapítanak gazdasági társaságot, az eljárás
továbbra sem nélkülözheti a jogi képviselő közreműködését, akinek – a cégiratok elektronikus átalakításával, illetve az
ügyfél adatainak előzetes ellenőrzésével
– nő a felelőssége. A szerződésmintákkal, az elektronikus úttal csökkennek
a cégbírák adminisztratív terhei, és
tevékenységükben a fontosabb érdemi
teendők, a cég törvényességi felügyeleti
eljárásai kapnak hangsúlyt.
Forrás: Világgazdaság
Regio Regia 2005. november
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70 MILLIÓ EURÓS GYÁRTMÁNYFEJLESZTÉS
AZ ALCOA-KÖFÉM KFT-NÉL
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter és Forgó Béla, az
Alcoa-Köfém Kft. vezérigazgatója november 14-én, Budapesten
bejelentette, hogy az Alcoa 70 millió eurót meghaladó költséggel,
jelentős gyártmányfejlesztési beruházást indít székesfehérvári
leányvállalatánál, az Alcoa-Köfém Kft-nél.

A BERUHÁZÁSRÓL

A beruházás felöleli a hengerelt termékek
gyártásának bővítését, a vállalat infrastruktúrájának fejlesztését, a Dura-Bright®
keréktermék gyártását, valamint egy új gyáregység létrehozását speciális ötvözetekből
készült öntött alkatrészek megmunkálására.
A fejlesztés, amelyet 2007 végére fejez be
a vállalat, közel 200 új munkahelyet hoz
létre az Alcoa-Köfém Kft-ben.
A beruházás biztosítja a vállalat termékszerkezetének megújítását és magasabb
hozzáadott értéket képviselő termékek felé
való eltolását. A döntés tovább erősíti az
Alcoa európai jelenlétét, és tanúsítja, hogy
az Alcoa stratégiai, hosszú távú befektetési
helynek tekinti Magyarországot.
A beruházás központi eleme a vállalat
Hengermű gyáregységének korszerűsítése.
Ennek célja az autóiparban
használt forrasztható alumínium hőcserélő lemezek
(brazing sheet) gyártásának
bővítése, hogy a felhasználók által igényelt minden
vastagságú lemezt tudjanak
előállítani.
A korszerűsítés és a versenyképesség
növelése
jegyében ugyancsak jelentős
fejlesztés történik a vállalat
Keréktermék
gyáregységében, amely 1997-től
gyárt alumínium keréktárcsákat nehézgépjárművekre:
kamionok, pótkocsik és
buszok számára. Az Alcoa
által kifejlesztett és szabadalmaztatott Dura-Bright®
felületkezelési eljárás Magyarországra – Keréktermék
gyáregységbe - való tele42
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pítésére kerül sor a gyáregységben. Ez az
egyedülálló technológia megvédi a kerekeket
az oxidációtól, megőrzi azok fényességét és
csillogását, valamint biztosítja könnyű és
egyszerű tisztításukat, a korábbi munkaigényes felpolírozás helyett.
A fejlesztések további eleme, hogy az Alcoa
beindítja a Köfémben a szuperötvözetekből
készült precíziós öntvények megmunkálását
és anyagvizsgálatát. E termékeket repülőgép
hajtóművekbe és ipari gázturbinákba építik
majd be.

AZ ALCOÁRÓL

Az Alcoa a világ vezető alumíniumgyártó
társasága. Tevékenysége felöleli az alumíniumipar minden fontosabb területét (bauxit
bányászat, timföldgyártás, alumíniumkohászat, alumínium félkésztermék előállítás),

aktívan részt vesz az alumíniumipar minden
főbb ágazatában. Az Alcoa kiszolgálja az
űrtechnikát, a repülőgép-, a gépjármű-, a
csomagoló-, és építőipart, a kereskedelmi
fuvarozást és szállítmányozást, valamint
egyéb ipari ágazatokat. Sokirányú tervezői
és mérnöki tevékenységével is a vásárlók
szolgálatára áll.
Az ipari termékek mellett az Alcoa előállít
fogyasztási cikkeket is, mint például a Reynold Wrap® alumínium- és műanyagfóliák,
Alcoa® keréktermékek és Baco® háztartási
csomagoló anyagok. A vállalat egyéb tevékenységei között ugyancsak megtalálhatók a
műanyag épületburkoló elemek, zárókupakok, rögzítő elemek, precíziós öntvények
és autóipari kábelkötegek gyártása. A vállalatcsoportnak 131.000 alkalmazottja van
43 országban és a davosi Világgazdasági
Fórum a világ három legéletképesebb vállalata közé sorolta. További információk a
www.alcoa.com internet címen találhatóak.
Magyarországon az Alcoa 1993. január
1-el hajtotta végre első befektetését a
Székesfehérvári Könnyűfémműbe, 1996.

AZ ALCOA TOVÁBBI MAGYARORSZÁGI BERUHÁZÁSAI

1994-ben ugyancsak Székesfehérváron létrehozta az Alcoa CSI Magyarország Kft-t,
amely műanyag zárókupakot gyárt.
1995-től működik a móri székhelyű AFL
Hungary Kft., amely az autóipar részére
elektromos kábelkötegeket gyárt.
1997-ben alakult az Alcoa Európai Keréktermék Gyártó és Kereskedelmi Kft., amely
alumínium keréktárcsákat állít elő nehéz
gépjárművekre (kamionokra, pótkocsikra
és buszokra).
2002-ben az Alcoa megvásárolta a Fairchild vállalatcsoport precíziós kötőelemek
üzletágát. Ennek magyarországi vállalata, az
Alcoa Fastening Systems a repülőgépipar
számára rögzítő rendszereket és elemeket

gyárt Nemesvámoson (Veszprém megye).
Az Alcoa-Köfém Kft. eredetileg alumínium
félkész (ötvözetlen és ötvözött alumíniumot,
hengerelt és sajtolt), valamint autóipari
termékeket állított elő négy gyáregységében
(öntöde, hengermű, présmű és autóipari
termékek üzeme).
2003-ban az Alcoa magyarországi üzleti
szervezetének átszervezése, ésszerűsítése
nyomán a Keréktermék, a Zárókupak és a
Kötőelem üzemek gyártási tevékenységét a
Köfémben vonta össze, termelő tevékenységük az Alcoa-Köfém Kft-be integrálódott.
Ennek eredményeként az Alcoa-Köfém Kft.nek jelenleg hét gyáregysége van.
Az Alcoa- Köfém árbevétele 1993-2004
között négyszeresére nőtt, termelékenysége
több mint megduplázódott.
Az Alcoa a közelmúltban valamennyi európai üzemeit kiszolgáló regionális központokat telepített Magyarországra, nevezetesen
az Európai Adminisztrációs és Pénzügyi,
valamint az Informatikai Adatközpontot.
Az Alcoa a legkiválóbb értékeket képviseli,
és honosítja meg Magyarországon a munkabiztonság területén, az egészséget nem

károsító munkakörülmények kialakításában, a
környezetvédelemben, a dolgozók képzésében és a vezetési etikában.
Üzleti kultúrájának szerves részét képező
jótékony célú tevékenységét is meghonosította Magyarországon. A korporáció
humanitárius tevékenységét irányító és
összefogó Alcoa Alapítvány 1993-tól,
az Alcoa magyarországi jelenlététől kezdve
kiterjesztette támogatását a magyar civil
szervezetekre. 1993-2004 között összesen 3,1 millió dollár készpénz összeggel
támogatta a magyar oktatást, egészségügyet, környezet védelmet, kultúrát és
szociális célú kezdeményezéseket. Ezzel az
összeggel az Alcoa a legnagyobb vállalati
adományozó Magyarországon. A magyar
civil szervezeteknek nyújtott támogatásért
több nemzeti elismerésben részesült az
Alcoa és Alapítványa.
Az Alcoa aktív, pozitív szereplője a sikeres
magyar gazdasági átalakulásnak. Termelő
tevékenységével hozzájárul az ország exportvezérelt gazdasági növekedéséhez, társadalmi felelősségvállalásával pedig példát mutat
a gazdaság többi szereplőinek.
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július 1-től a vállalat 100%-os tulajdonosa
(Alcoa-Köfém Kft).
Az Alcoa az ötödik legnagyobb beruházó
Magyarországon és a második az amerikai
beruházók rangsorában. Vállalatai összesen
5500 főt foglalkoztatnak (a 12. legnagyobb munkaadó).
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Pályázat

A BAROSS GÁBOR PROGRAM
PÁLYÁZATA
A PÁLYÁZAT CÉLJA

1. A gazdasági integráció támogatása,
2. Az innovációs infrastruktúra és menedzsment fejlesztése
2/A. A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó
intézmények infrastruktúrájának erősítése
2/B. az ipari parkok, logisztikai központok,
innovációs központok közötti együttműködés ösztönzése, innovációs folyamatokat
javító vagy fejlesztő programok, szolgáltatások fejlesztése.

A TÁMOGATÁSRA
JOGOSULTAK KÖRE

1.: egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és
középvállalkozások, illetve azok más vállalkozásokkal és non profit szervezetekkel
alkotott konzorciumai
2.A.: kutatóhelyek, laboratóriumok, felsőoktatási intézmények technológiai pontok,
technológiai inkubátorházak, innovációs
központok, innovációs transzferközpontok,
inkubátorházak, egyéni vállalkozók, mikro-,
kis- és középvállalkozások, illetve egyéni
vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások, illetve azok más vállalkozásokkal
és nonprofit szervezetekkel alkotott kutatóhelyek, laboratóriumok, felsőoktatási
intézmények technológiai pontok, technológiai inkubátorházak, innovációs központok, innovációs transzferközpontok,
inkubátorházak

2.B.: vállalkozásfejlesztési alapítványok, vezetését szolgáló innovációs tevékenység
kamarák, regionális fejlesztési társaságok,
ipari parkok, logisztikai központok, inno- 2.A.
vációs központok
Az innovációs láncba illeszthető alkalmazott kutatási/fejlesztési eredmény előállítására képes, K+F tevékenységhez köthető.:
A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
A támogatás minimális összege 5 millió Ft; K+F eszközök, műszerek, szoftver, technológiák, know-how, licensz beszerzése.
maximális összege 30 millió Ft
Előleg folyósítható (133/2004. (IV.29.)
2.B.
Kormányrendelet 18 §-ában)
Kutatás-fejlesztés jellegű tevékenység – új típusú, közös tevékenység kialakítása,
esetén 133/2004. (IV. 29.) Korm. előkészítése és beindítása;
Rendeletneknek megfelelő arányban tá- – ipari parkok, logisztikai központok,
innovációs központok és egyéb háttérintézmogatható
Beruházás jellegű projektek esetében, a mények közötti közös információs rendszer
85/2004. (IV. 19.) Korm. Rendelet és adatbázis kialakítása;
– az innováció térbeli terjedését katalizáló
az irányadó
marketing tevékenység, pl. kiadványok,
Beadás: 2005. november 30.
média-termékek, komplex programok
A TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK – konferenciák, kiállítások, előadássorozatok, stb. – rendezése;
1.
– újszerű, az innovációs láncolatba alátá- – partner közvetítő szolgáltatások kialakítámasztottan illeszthető, kutatáson és/vagy sa – igény szerint tanácsadással összekapfejlesztésen, alapuló termék mintadarab- csolva – a nagyvállalatok és a potenciális
jának elkészítése, szolgáltatás kidolgozása, beszállító vállalkozások között;
– speciális, innováció-orientált támogató
bevezetése
– beszállítói célú innovatív termék előál- tanácsadás a régió kis- és középvállalkolításához, illetve szolgáltatás nyújtásához zásai számára innovációs, technológiai,
kapcsolódó technológiai fejlesztések (pl. iparjogvédelmi, üzleti és logisztikai kérdésekben;
eszközállomány korszerűsítése);
– a “minőséget” jobbítani képes termékek, – kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz
eszközök, szolgáltatások létrehozását, be- köthető regionális tervezési dokumentumok
létrehozása; projektcsatorna-fejlesztés.

IN MEMORIAM KUHÁR PÉTER

November elején, mikor nála jártam és interjút készítettem vele az 50 éves Vértesalja ÁFÉSZ-ről, mondta, hogy
december 8-án nem tud ott lenni a Média 7 Partnertalálkozóján, mert a cégcsoportnak is akkor lesz valamilyen
rendezvénye. Azt azonban egyikünk sem tudta akkor még, hogy valójában más lesz majd, ami elszólítja őt…
Kuhár Pétert, a Vértesalja ÁFÉSZ elnökét november 10-én az égiek rendelték színük elé.
Ma sem értem hogy történhetett, hiszen alig néhány napja mint régi, kedves ügyfelünkkel, egy sikeres, életvidám
üzletemberrel beszélgettem, aki büszke volt arra, hogy irányítása alatt vállalkozása mindvégig eredményes volt,
cége mindig alkalmazkodni tudott a változó körülményekhez, s ennek irányításában elnökként nem kis szerepet
vállalt.
A beszélgetés végén képet kerestünk számítógépén az interjúhoz, büszkén, s boldogan mutatta, hol, merre járt
az üzlettársakkal, a kamarával, és szinte gyermeki örömmel mesélt közeli terveiről. A digitális képtárból azonban
egyik fotót sem tartotta megfelelőnek, végül egy-két nappal később két papírképet küldött, s a borítékon ez állt
a kézírásával: „Kérem vissza!” Aláírás: Kuhár Péter.
Csak az új címét, ha egyszer elkérhetném még…
Cseh Teréz
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Több hitelintézet is tárgyi fedezet
nélküli vállalkozói hitelkonstrukcióval állt elő a közelmúltban. A
hitelkérelmek elbírálásánál elsősorban a vállalkozás működési és
számlamúltját vizsgálják a bankok.
A hitelösszeg akár több tízmillió
forint is lehet.

ÚJ

TÍPUSÚ HITELEK

VÁLLALKOZÁSOKNAK

Az erősödő piaci verseny új típusú
hiteltermékek megjelenését hozta magával a vállalati banki szolgáltatások
piacán: több hitelintézet is tárgyi fedezet nélküli, főként kisvállalkozások
által igényelhető hitelkonstrukciókkal
állt elő a közelmúltban. Tekintettel
arra, hogy a vállalkozások jelentős
része idegenkedik az ingatlan- vagy
egyéb tárgyi fedezet felajánlásától a
hiteligénylés során – még akkor is,
ha erre adott a lehetősége –, vélhetően élénk érdeklődés kíséri majd a
konstrukciók megjelenését.

BANKRÓL

BANKRA

A HVB Bank Hitelautomata néven
kínál a vállalkozás számlaforgalmával
együtt változó folyószámla-hitelkeretet érintett ügyfeleinek. A
forintban és euróban igényelhető

hitelkeret szabadon felhasználható,
fedezeteként pedig a vállalkozás
számlaforgalma és a tulajdonosok
kezességvállalása szolgál. A hitel
igényléséhez a bank nem kéri üzleti
terv benyújtását, és az esetlegesen
más banknál vezetett folyószámláját
sem kell megszüntetnie az ügyfélnek.
A hitel futamideje 12 hónap, amely
lejárat előtt újabb egy évre meghoszszabbítható. A hitelösszeg egy- és
tízmillió forint között mozoghat,
de nem haladhatja meg az ügyfél
előző éves nettó árbevételének 6
százalékát.
Ami az igénylőkkel szembeni elvárásokat illeti: az ügyfélnek minimum
egyéves vál-lalkozói múltat – legalább egy lezárt üzleti évet – kell
felmutatnia, legalább 20 milliós

éves nettó árbevétel
mellett, és legalább
háromhavi számlamúltat
kell igazolnia valamelyik
magyarországi hitelintézetnél.
A HVB akciós feltételek nyújtásával is
igyekszik még vonzóbbá tenni a konstrukciót:
ha az ügyfél e hónap
végéig benyújtja hitelkérelmét, az első három
hónapban nem számol
fel kamatot a hitelintézet. A K&H
Bank könnyített gyorshitelrendszert
fejlesztett ki a tárgyi fedezet nélküli
konstrukciók iránt érdeklődő vállalkozásoknak. A rendszer keretein
belül az ügyfél igényelheti a bank
bármely, rövid lejáratú forinthitelét,
így a vállalkozói folyószámlahitelt, a
rövid lejáratú rulírozó forgóeszközhitelt, és ez utóbbinak nem rulírozó
változatát is. A hitel igényléséhez
a vállalkozásnak a K&H-nál sem kell
üzleti tervet készítenie, elegendő
az elmúlt hathavi számlaforgalmát
igazolnia. A hitel összege a K&Hnál akár 50 millió forint is lehet: a
hitelkeret nagyságát a vál-lalkozás
éves nettó árbevétele, számlaforgalma, a már meglévő kötelezettségvállalások mértéke, illetve a hitelbírálati minősítés tükrében határozzák
meg. A hitel fedezeteként a K&H
is elfogad más banknál vezetett folyószámlát, és a kérelem elbírálását
akár három munkanap alatt is elvégzi
a bank. A hitelintézet – december
végéig – akciós kamatfeltételekkel
kínálja a terméket.
A Raiffeisen Bank Magyarországon
be-jegyzett társas kis- és mikrovállalkozásoknak kínálja Instant Vállalkozói Hitel nevű termékét. Az
ügyfél a bank tájékoztatása szerint
már az igénylés napján megtudhatja,
mekkora összegű hitellel számolhat.
Forrás: vg.hu
Regio Regia 2005. november
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Portré

„…AZ ŐSI, ANYAGGAL JELENÍTI MEG LELKÉNEK BELSŐ VILÁGÁT…”

IVANCSICS PÉTER:
A MÁS - KERÁMIÁS
– Gyönyörű a műhelye!

– Így látja? Örülök.

Kellemes őszi napon meghívást kaptam a
Tatabányán élő Ivancsics Péter KERÁMIKUS úrtól és élete párjától Laky Verától.
Nézegettem az agyagba formált alkotásokat. Ivancsics úr az ősi anyaggal jeleníti
meg lelkének belső világát.
– Mi motiválja?

– Maradandót alkotni. Az egész élet értelme, hogy valami hasznos dolog maradjon utánunk. Középiskoláimat az Esztergomi Bottyán János Gépipari Technikumban
végeztem. Később Kecskemétre kerültem,
az ottani műszaki főiskolát végeztem el.
Fiatalon megnősültem, páromnak volt a
tanult szakmája a kézművesség. Tulajdonképpen segíteni szerettem volna és később
átvettem tőle a tervezési és gyártási munkát. Az Iparművészeti Vállalat égisze alatt
bedolgozóként
főként exportra
termeltünk. A
vállalat saját
boltjait láttuk
el
áruval.
A
zsűrizett
termékek
a
képcsarnok
boltjaiban voltak kaphatók.
Az élet haladt
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előre, mentünk az események után. A
bedolgozóból… Kft lett. Jelenleg hat fős
„csipet-csapattal” dolgozunk.
– MÁS KERÁMIÁS. Úgy tudom ez
az új mottója!

– Nos, igen. kerámikusnak és kézművesnek vallom magam.
– Nehéz a helyzete a kézműves
szakmának?

– Igen. Ebben a nagy rohanásban a vásárlók nem fogadják el azt a tényt, hogy meg
kell adni minden anyagnak a megmunkáláshoz szükséges időt. A kerámia esetében
a gondolattal az elkészült darabig, lehet
két-három hét, mérettől függően több
hónap. Kezdettől fogva arra törekedtem,
hogy olyan kissorozatú munkákat vállaljak,
amely a művészeknek sok, a gyáraknak
kevés. E tevékenységet jelenleg Kft.-formában, Tatabányán, Bánhidán a főúton
egy hangulatos százötven négyzetméteres
régi parasztházban végezzük.
– Itt van a bemutató termük?

– Valóban. Valamint az üzletünk is.
– Úgy tudom igen
látogatottak.
A szép portékák kelendőek.

– Igen, jól

látja. Egy éve nyitottuk meg az üzletet a
helyi vásárlók előtt. Kifejezetten az a szándékom, hogy bármilyen kérést teljesítünk,
ami a kerámia anyagából elkészíthető.
– Sok a munkájuk, azonban a túlélésre mindig figyelni kell. Mi erről
a véleménye?

– Nos, a túlélés esélyét abban látom, ha

Portré
mást tudok nyújtani, mutatni, kínálni, mint lalkoztam párhuzamosan. Sikerrel! Végül alapfeltétel az egymás segítése!
a multik tömeg árukínálata. Ezzel én nem maradt a SZERELEM a feleségem és a
akarok versenyezni.
kerámia.
- Jut idő a pihenésre?
- Nem. A családom sokszor megró érte.
– Célja?

– Minél személyesebb, minél testre
szabottabb, kézi munkával készült darabokat alkossak. Az ilyen versenyt, kihívást
mindig szívesen vállaltam, vállalom. Nem
a konkurenciától félek, hanem az egyenlőtlen, diktátumszerű üzleti helyzettől.

– A vállalkozás egyfajta szabadságot
adott önnek? Jól érzékelem?
- Mily módon töltődik?

– Igen.

- Egyéni megbízásaim sikerei, munkáim viszszacsatolása, unokámmal töltött pár perc,
– Barátságos, korrekt, melegszívű, szintén erőt ad a tovább folytatáshoz.
folyton-folyvást alkotó ember. Milyen ön számára a világ?
- Mit szeretne még elérni?

– Nekem túl kemény… Számomra az - Nos, az idelátogató érdeklődő úgy
a fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, menjen el, hogy itt mást kapott, és visz– Nap mint nap, újra kezdi…
– Harminc éves tapasztalatom az, hogy azokra az emberekre, akiket nagyon szere- szatérjen.
pályaelhagyóként csak azzal érdemes tünk, kiváltképp a társamra.
foglalkozni, amit szeret az ember. Hálás
Ivancsics úr alkot, alkotása a munkája.
vagyok a sorsnak, hogy ez ily módon – Mi zavarja, mit nem tud elfogad- Kezébe veszi az anyagot, és innentől
megadatott. Nem bántam meg, sőt a váll- ni?
beindul a gondolat, az elképzelés, a
alkozásom során például az export mindig – Az öszintetlenséget, a felelősség nem születés…
barter-üzlet lehetőséggel járt. Bizonyság vállalását. E kis közösségben, a mi csaerre, hogy többféle vállalkozással is fog- patunkban abszolút nem engedhető meg.
Zelina Irma
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A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ
DECEMBER HAVI FONTOSABB
RENDEZVÉNYEI
KIÁLLÍTÁSOK
Március 19. - 2007.március 31.
Konsturktív Koncepciók
Veszprém, Modern Képtár Vass László Gyűjtemény
Info: Fenyvesi Ferenc
Tel.: 88/425-204
www.vasscollection.hu
Május 20 - december 31.
Napló - Történeti kiállítás
Veszprém, polgármesteri hivatal
Info: Bozsik Éva
Tel.:88/549-100
Szeptember 20 - december 20.
Azonos hullámhosszon - Nagy István festő
és fia, Nagy Gergely kiállítása
Veszprém, Csermák Antal Zeneiskola
Info: Lambert Zsuzsanna
Tel.:88/566-790
Szeptember 24 - 2006. január 14.
Rita Ernst kiállítása
Veszprém, Modern Képtár Vass László Gyűjtemény
Info: Fenyvesi Ferenc
Tel.: 88/425-204
www.vasscollection.hu
Október 15 - december 31.
Kutasi Kovács Lajos emlékkiállítás
és könyvbemutató
Veszprém, Városi Művelődési Központ
Info: Vidi Nándorné
Tel.:88/564-330
November 25 - december 30.
Tábori Csaba kiállítása
Dunaújváros, Kortárs Művészeti Intézet
Info: Fehérvári Tamás
Tel.: 25/412-220
E-mail: ica-d@dunanet.hu

48

Regio Regia 2005. november

November 25 - 2006.március 31.
Komáromi pingáló asztalosok
Komárom, Klapka György Múzeum
Info: Számadó Emese
Tel.:34/344-697
December 9 - december 30.
Mikulás tárlat
Dunaújváros, Kortárs Művészeti
Info: Fehérvári Tamás
Tel.: 25/412-220
E-mail: ica-d@dunanet.hu
December 10.
Ovigaléria
Komárom, Csokonai Művelődési Központ
Info: Gábor Klára
Tel.: 34/540-064
December 16 - január 15.
Téli Tárlat tókörnyéki művészek alkotásaiból
Gárdony, Művelődési Ház
Info: dr. Várnai Zoltánné
Tel.: 22/355-013

RENDEZVÉNYEK
December 3 -18.
Karácsonyi játszóház karácsonyi koncertek
Naszály, Művelődési Ház
Info: Tóth Anikó
Tel.: 34/350-629; 06-20/9314-163
December 4. 14 óra
A János Vitéz c. darab a Tihanyi
vándorszínpad előadásában
Nagykarácsony, Mikulás Ház
Info: Takács Rózsa
Tel.: 25/249-219, 20/362-6356
December 4.
Malompart advent - karácsonyi vásár
Kapolcs, Malompart
Info: Princz György
Tel.: 20/347-0569
E-mail: info@malompart-kapolcs.com

December 6. 14 óra
Az Elvarázsolt Katinka c. zenés mesejáték
a Tihanyi vándorszínpad előadásában
Nagykarácsony, Mikulás Ház
Info: Takács Rózsa
Tel.: 25/249-219, 20/362-6356
December 6.
Mikulás – műsor
Balatonszepezd
Info: Csizmazia Kenéz
Tel.: 20/823-1233
December 6 - 9.
Adventi játszóház
Zirc, Városi Könyvtár, Művelődési Ház és
Tourinform
Info: Vargáné Máhl Szilvia
Tel.: 88/416-816
December 8. 17.30 óra
A magyar tánc évszázadai - Rendhagyó
történelemóra, Novák Ferenc
(Kossuth-díjas koreográfus) előadása.
Közreműködik: Honvéd Táncegyüttes,
Hegedűs Népzenei Együttes
Pápa, JMK Színházterem
Info: Szabadkai Verita
Tel.: 89/324-242
December 9.
Nyugdíjas Mikulás est
Balatonvilágos, Művelődési Ház
Info: Horváth Kinga
Tel.: 88/446-034
December 10.
Karácsonyi készülődés
Révfülöp, Evangélikus Oktatási Központ
Info: Székely Szabolcs
Tel.: 30/330-4201
www.revfulop.hu
December 11. 16 óra
Karácsonyi koncert
Csákvár, Katolikus templom
Info: Horváth József
Tel.: 22/354-369

December 11.
Adventi koncert

Alsóörs
Info: Váradi Szabó Viktória
Tel.: 87/447-195

December 12 – 23
Karácsonyi Hangulat c.
hagyományőrző rendezvénysorozata
Dunaújváros, Dózsa Mozi tér
Info: Dr. Skaliczky Andrea, Dr. Bocsi Andrea,
Szabó Györgyné
Tel.: 25/500-148
E-mail: euidegenforg@vnet.hu,
dunaujvaros@tourinform.hu
December 15.
Karácsonyi vásár
Almásfüzitő, Teleház
Info: Töröttő Ferencné
Tel.: 34/348-831
December 15.
Adventi hangverseny
Nagyigmánd, Magán Zeneiskola
Info: Ocskay Simon
Tel.: 34/356-824
December 16.
Nyugdíjasok karácsonya

Révfülöp
Info: Pál Lászlóné
Tel.: 87/464-244

December 17.
Táncház
Veszprém, Hemo
Info: Bakcsi András
Tel.: 88/423-627
www.hemo.hu
December 17.
Karácsonyi műsor
Felsőörs, Teleház
Info: Schuszter Zsolt
Tel.: 87/577-011
December 17. 16 óra
Karácsonyi koncert
Veszprémi Egyetem, Aula
Info: Lambert Zsuzsanna
Tel.:88/566-790

December 17.
Térségi karácsonyváró kavalkád
Zirc, Reguly Általános Iskola, Apátsági udvar
Info: Vargáné Máhl Szilvia
Tel.: 88/416-816

December 24.
Pásztorjáték
Enying – Balatonbozsok
Info: Dózsa István
Tel.: 22/372-111

December 17 - 20.
Karácsonyi ünnep a Molaj telepen
Komárom-Szőny, Cathedra Központ
Info: Marcsa Lajos
Tel.: 34/340-827

Lepsény
Info: Dózsa István
Tel.: 22/372-111

december 18.
Városi karácsony
Komárom, Szabadság tér
Info: Rédli Margit
Tel.: 34/541-304

December 24.
Pásztorjáték
Mezőszentgyörgy
Info: Dózsa István
Tel.: 22/372-111

December 18.
Ádventi Zenés Áhítat
Tata, Kapucinus templom
Info: Schmidt Mónika
Tel: 30/7472-765

December 25.
Ó-év futás
Komárom, Városi Sportcsarnok
Info: Lamatsch János
Tel.: 30/265-1199

December 18.
Mindenki karácsonya
Bana, Kultúrház
Info: Gyöngyös Lajos
Tel.: 34/468-868

December 26.
Ruppert István karácsonyi koncertje
Tihany, Bencés Apátság
Info: Csizmazia Bulcsú
Tel.: 87/538-200

December 20.
Falukarácsony
Naszály, Művelődési Ház
Info: Tóth Anikó
Tel.: 34/350-629; 06-20/9314-163

December 26.
IX. Lovasáldás
Dunaalmás, Templomdomb
Info: Juhász Rita
Tel.: 34/450-407; 30/309-2830
E-mail: d.lovarda@freemail.hu
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December 11.
Komolyzenei adventi hangverseny
Tihany, Bencés Apátság
Info: Csizmazia Bulcsú
Tel.: 87/538-200

December 24.
Pásztorjáték

December 21.
A DAL-MA Egyesület karácsonyi koncertje
December 31.
Veszprém, Hemo
Szilveszter
Info: Bakcsi András
Komárom, Park étterem, WF Szabadidőpark
Tel.: 88/423-627
Info: Farkas Mária
www.hemo.hu
Tel.: 34/347-233
December 23.
Falukarácsony
Ács, Bartók Béla Művelődési Ház
Info: Németh Gyula
Tel.: 34/385-043

December 31.
XXV. Szilveszteri Futás
Tata, THAC Csónakház
Info: Horváth Zoltán
Tel: 34/588-661; 30/9394-017
E-mail: horvathzoltan@tata.hu

December 23. 17 óra
Veszprémi Betlehemes játék
Veszprémi vár, Szentháromság tér
Info: Fenyvesi Ferenc
Tel.: 88/425-204
www.vasscollection.hu

December 31.
Szilveszteri Pezsgőfutás
Agárd, Velencei-tavi
Vízi Sportiskola és SZK.
Info: Hetyei Veronika
Tel.: 22/570-078
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LÁTVÁNYHALÁSZAT AZ ÖREG-TÓNÁL

EKKORA HALAT FOGTAM...

Az égiek is kegyeikbe fogadták október végén azokat a markos
legényeket, akik Tatán, az Öreg-tó mentén tartották meg immár
ötödik alkalommal a vizek városának legnagyobb vízgyűjtőjének
lehalászását. Találó kifejezéssel élve, látványhalászat volt ez a
javából, amelyre rengetegen kíváncsiak voltak.

LÁTVÁNYHALÁSZAT

Szikrázó napsütés fogadta Tatán a látványhalászat résztvevőit. Kissé csípősnek mondhattjuk
ugyan a kora reggeli levegőt ez alkalommal,
ám minden bizonnyal megizzadtak a hálót
húzó halászok, amikor kiemelték lételemükből
a néma pikkelyeseket, akikre bizony szomorú
sors várt. Volt köztük, aki perceken belül már
főzőedényekben melegedhetett, roston, s
más módon sütkérezhetett, ínycsiklandó illatokat árasztva környezetükben. A kihalászott
uszonyosok jelentős része a sokak által kedvelt
ponty volt, de a „rokoni ág” is képviseltette
magát, busák, süllők, s más fajtájú halakkal,
a hálót húzók és a közönség legnagyobb
örömére. Ez az esemény valóban látványosnak
bizonyult, amire rengetegen voltak kíváncsiak.
Meg merjük kockáztatni azt is, hogy éppen
ez okból – mármint, hogy rengeteg érdeklődő
volt az eseményen – többek bizony ugyancsak
bosszúsak lettek. A bosszúság oka pedig főként abban rejtezett, hogy kissé sokat kellett
várni a fogyasztásra kész halacskákra, noha ugyancsak buzgón
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igyekeztek az ország több részéről is Tatára
érkezett halfőző mesterek, hogy a sok éhes
szájnak remekléseik bizonyítékait elkészítsék.
Találkoztunk bizony olyan türelmetlen és sorukatkivárni képtelen látogatókkal, akik látványhalászat ide, halászlé és sülthal oda, elmentek
a közeli görög étterembe éhségük és szomjuk
oltása céljából...

EKKORA HALAT FOGTAM!

Mint az horgászkörökben dívik, úgy nagy általánosságban elmondható, hogy a vitapartner
az, aki a világon a legnagyobb halat fogta. No
persze csak szövegben! Mert bizony sokan
vannak a nagy ho-ho, damiltekergetők között
(is), akik bizony valamelyik halasboltba settenkedve veszik meg az aznapi „kapást”, hogy
legalább otthon bizonyíthassák az asszonynak,
hogy nem töltötték tétlenül a vízparti kirándulásaikat. Tatán viszont kihalászták helyettük
a szebbnél-szebb halakat, bár ezek közül is
voltak irigylésreméltő méretűek, amelyekkel
aztán akár dicsekedni is lehetett otthon. Ott,
az események helyszínén

hallottunk egy tipikusnak mondható viccet,
amely mi másról, mint a sport (?) horgászok
sikereiről szólt. Megosztjuk olvasóinkkal, íme:
Három nagy ho-ho vitatkozik, melyikük fogta
eddig a legnagyobb halat. Mondja az első:
- Tudom, nem hiszitek el, de a minap fogtam
egy majdnem méteres pontyot. Segítséget kellett kérnem, hogy valahogy kihúzzam a vízből.
- Az semmi! - mondja a másik - Amit én fogtam ki a múlt héten, nem értem át még a két
karommal sem!
A harmadik nem szól semmit, csak elővesz egy
fehér krétát, s elkezd rajzolni egy kört maga
körül. Elhűlve nézik társai, hogy mit akar ezzel
demonstrálni cimborájuk.
- Csak nem azt akarod mondani hogy Te
ekkora halat fogtál?
- Hát szóltam én egy szót? Nem, dehogy,
amit én fogtam ki, annak csak a szeme volt
ekkora!
Szóval idén is megvolt a látványhalászat Tatán.
Sokak örömére, s néhány ember bosszankodásától kísérve. Látványosnak mindenképpen
nevezhető volt, s állítólag a legnagyobb hal
ezúttal majd hét kilós volt.
Berg Endre

