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BÉKÉST, ÁLDOTTAT!
Mit is mondhatnánk a 2005-ös évről, így decemberben? Ha gazdasági értelemben 
nézzük – volt jobb is. Partnereink zöme – akárcsak kiadónk – a KKV-k, azaz a 
kis- és középvállalkozások közé tartozik, ez a réteg nem mondható éppen az idén 
nyertesnek. A legnagyobbaknak több lehetőségük volt fejlődni, fejleszteni – talán 
jövőre nekünk is jobb lesz. 2006 a választások éve lesz, így nehezen fogunk tisztán 
látni, hiszen négyévente nincs hiány ígérgetésekből, de jó lenne, ha ezeket be is 
váltanák...
Az biztos, hogy januártól 20%-ra csökken a 25%-os áfakulcs, nő a minimálbér. 
Ugyanakkor a vállalkozásokat havi bevallásra ítélték, rossz nyelvek szerint a 15-ös 
áfát is 20-ra emelik, a minimálbérrel együtt nőnek a befizetendő bérterhek...
Az ördög, aki itt jósolni merészel. Marad a hit, a bizalom. Hit saját alkotóerőnk-
ben, innovációs képességünkben, bizalom a makrogazdasági környezet pozitív ala-
kulásában, partnereinkben, egymásban. Talán az új EU-s költségvetési időszakban 
hazánk is megkapja a remélt támogatásokat, így nekünk is csurranhat-cseppenhet 
valami ebből!
Idei utolsó lapszámunk afféle összegzés, mi történt régiónk megyéiben, vállalkozá-
saiban. Karácsony lévén azokra is gondolunk, akik nehezebb körülmények között 
élnek, és nagy odafigyelésre van szükségük. Adjuk meg nekik, családunknak, baráta-
inknak, partnereinknek, ami ingyen van: törődést, nyugodt légkört, kiegyensúlyozott 
kapcsolatot, szeretetet.
Ezen gondolatok jegyében kíván minden kedves olvasónknak békés, áldott Ka-
rácsonyt, és boldog új évet:

Veér Károly

A Regio Regia magazin a

cégadatbázisát használja. www.adatbazis.com

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

E havi lapszámunk támogatói:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
Fejér megye Közgyűlése

Komárom-Esztergom megye Közgyűlése
Veszprém megye Közgyűlése

Tatabánya város Önkormányzata
Dorog város Önkormányzata

Rohr-Bau ’96 Kft.

MI TÖRTÉNT RÉGIÓNK HÁROM MEGYÉJÉBEN 2005-BEN? – 8-13. OLDAL
Szabó Gábor Fejér megye, Agócs István Komárom-Esztergom megye és Kuti Csaba Veszprém megye 
közgyűléseinek elnökei foglalják össze olvasóinknak, mi történt a Közép-dunántúli Régiót alkotó három 
megyében az elmúlt évben.

HAJNALTÓL NAPESTIG A VADAK NYOMÁBAN – 15. OLDAL
Mint azt már megszokhatták, magazinunk őszi lapszámai a vadászat köré csoportosulnak. Idén sem volt ez másként, 
ráadásul kiváló apropóként szolgált a Bársony István Alapítvány által, a vadászíró születésének 150. évfordulója 
alkalmából kiírt országos természetfotós pályázat. A versenyt egy agárdi fiatalember, Mészáros András nyerte meg.

MÁSODIK SZENT BORBÁLA NAPOK TATABÁNYÁN – 18-19. OLDAL
Hagyományteremtő szándékkal második alkalommal rendezte meg a tatabányai önkormányzat és a 
polgármesteri hivatal a Szent Borbála Napokat a megyeszékhelyen. A háromnapos rendezvénynek 
december 2. és 4. között A Közművelődés Háza adott otthont.

SZÁRNYALÓ MELÓDIÁK – BÁNYOCZKY NÓRA – 24. OLDAL
A közelmúltban Tatabányán megrendezett Ki Mit Tud? versenyen győztes, sőt kétszeres győztes Bányoczky 
Nóra dalai nincsenek híján a melódiának! Szívet melengető, már-már himnikus énekszámai méltán varázsolták el 
a zsűrit csakúgy, mint a közönséget.

A PEA 2005-BEN -  30-31. OLDAL
A KDRFT hatáskörébe tartozó feladatok közé tartozik a projektek felkutatásán, előkészítésén túl a területfejlesztés 
szempontjából kiemelt ún. központi projektek előkészítése, valamint a 2007-2013-as fejlesztési időszakra vonat-
kozó Európa Terv, és a Kohéziós Alap részeként megvalósítandó projektek azonosítása és előkészítése.

AKIKNEK ERŐT ÉS TARTÁST AD A VERESÉG IS – 33-35. OLDAL
A MERI SE focicsapata az őszi záráskor az utolsó helyen áll a tatabányai városi kispályás bajnokság leggyengébbnek 
tartott III/1-es csoportjában. A ZS-ligában, ahogy a Jubileum parki szleng becézi ezt a csoportot. A MERI SE 
még soha nem nyert egyetlen mérkőzést sem, viszont ők a legsportszerűbb csapat a bajnokságban.

MOSOLYTERÁPIA A GYERMEKOSZTÁLYON – 50. OLDAL
Immár Székesfehérváron is „rendelnek” a bohócdoktorok! A kedvező budapesti és szombathelyi tapasztalatok birtokában, 
980 vizit, 54 ezer beteg gyermek megnevettetése után a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány tréfaművész „orvosai” 
a legnagyobb vidéki kórházban fekvő beteg gyermekekhez is eljuttatják a nevetés örömét, segítve felépülésüket.
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F

CSENDES 
ÉJ

Csendes éj, szentséges éj
új remény, elkísér
pásztori jászolban moccan fiad
mennybéli csillaggal üzen szavad
százezer áldás az éjfél
mézízű álmot ígér

Csendes éj, szentséges éj
éledés, csöpp csoda
méhednek gyümölcse, jó Mária
emberré virult az Isten fia
üzenet zizzen a bölcsőn
örök igét hirdetőn

Csendes éj, szentséges éj
lágyan int holnapunk
három királyoknak nyújtunk kezet
bűntelen az is ma, ki vétkezett
felejtsd a múltat, és hidd el,
egyszer majd megérkezel

Medgyessy Tóth Sándor verse
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– Elnök úr, milyen elképzelésekkel 
kezdték el a 2005-ös évet?
– Van egy elfogadott ciklusprogramunk, 
amely mentén mind a politikai, mind a 
fejlesztési, intézményműködtetési szándékok 
időrendben követhetők. Tudott volt, hogy 
merre akarunk haladni, továbbfejlődni. Ami-
kor az idei éves működésünket, üléstervet, 
költségvetést rögzítettük, illetve a politikai 
szándékokat megfogalmaztuk, akkor az volt 
a kiinduló pont: illeszkedjen bele a saját 
magunk által megfogalmazott ciklusprogram-
ba, intézményi fejlesztési programba. Sajnos, 
megyei önkormányzat számára nem előnyösek 
azok a feltételek, amelyeket az országos költ-
ségvetés biztosít számunkra.  Abból, hogy 
felerősödött két új szintnek a szerepe, a kis-
térségé és a régióé, nyilvánvalóan következik: 
megyei szintről egy kicsit a hatáskörök, a 
jogok, a pénzügyi lehetőségek gyengüljenek, 
vagy átadódjanak ezekre a szintekre. A mi 
elképzelésünk eredetileg az volt: e ciklus 
végére felállna egy közigazgatási értelemben 
vett régió, ami három megyére, statisztikai 
régióra épül, s ez esetben Fejér megyének 
egy olyan erős, határozott megyeképet kell 
mutatatni, ami ebben a hármasban fontos, 
meghatározó pozíciót tud számára biztosíta-
ni. Ezt a magatartást, illetve az ehhez igazo-
dó működést szerettük volna biztosítani, nem 
számolva azzal, hogy az éves költségvetés az 
alapfeladatokra, a kötelező feladatokra sem 
biztos, hogy elegendő muníciót ad. Ha pe-
dig a kötelező feladatokra sem jut elegendő 
pénz, akkor valószínű, hogy az önként vállalt, 
politikai célokból kellett inkább lefaragni. 
Azt, hogy erős megye, összefogott megye le-
gyünk, megint könnyebb a feladatok mentén 
teljesíteni, mint a közigazgatási vagy politikai 
oldalról. A megye településeit úgy összefog-
ni, hogy ehhez törvényi hatásköre nincsen a 
megyének, csak koordináló, szervező, együtt-
működő, a partnerség elvén alapuló társként 
jelenjen meg a megye, ez nyilván zömében az 
önként vállalt feladatokra tud alapozódni. A 
szolgáltatói megyei jelleg, amellyel a megye 
egész területét kiszolgáljuk, az kötődik job-
ban az intézményeinkhez, és annak sorsa függ 

elsősorban az állami finanszírozástól. Ebben 
a logikában egy olyan helyzet elé kerültünk, 
hogy az idei éves költségvetésünkben meg-
próbáltunk reális mérleget felállítani. 

– Hogyan és mivel számoltak?
– Mivel ez a korábbi évekhez képest há-
romszáz milliós nagyságrenddel rosszabb 
finanszírozást jelentett, ezért nem tehettünk 
mást: elhatároztuk, hogy tovább megyünk a 
vagyonfelélés útján, és ami nagyobb ingatla-
nállományunk van, ennek a hasznosításából 
próbáljuk meg fedezni a hiányunkat, és nem 
más technikával. El kell mondanom, hogy 
abban voltunk reálisak, vagy realitáshoz kö-
zeliek, hogy csak olyan ingatlanhasznosítást 
terveztünk az idei évre, amelyre az előző 
években érdeklődés már volt. Tehát megkere-
séseink voltak, esetleg kiírt pályázatunk volt, 
amire már jelentkezők voltak, így nemcsak 
elméletben terveztük ezeket  bevételeket, 
hanem azt gondoltunk: hogyha ezt ténylege-
sen a piacra tesszük, akkor ebből befolynak 
majd a hiányzó összeg fedezetei, és innentől 
kezdve nem lesz hiányunk az éves mérlegben, 
és ezáltal az éves mérleg biztosítani tudja a 
ciklusban elhatározott, éppen erre jutó fel-
adatok  teljesítését.  

– Már tavaly áttekintették vala-
mennyi intézményük működését, 
s az önkormányzat bevételi lehe-
tőségeit…
– Akkor perspektívát határoztunk meg 
mindegyik intézmény elé, vázoltuk, a cik-
lus folyamán a sorsukba hogyan kívánunk 
beleavatkozni. Voltak intézményeink, ahol 
folyamatos felújításokban, bővítésekben 
gondolkodtunk, voltak intézmények, ame-
lyeknek azt mondtuk:  működjenek tovább 
a hátralevő időszakban, sem helyzetüket 
rontó, sem helyzetüket javító intézkedéseket 
nem tervezünk. És vannak olyan helyzetű 
intézményeink, amelyekre kimondtuk: olyan 
állapotban, olyan körülmények között mű-
ködnek, hogy egyértelműen újjáépítés, egy 
új helyszín kialakítása vagy az egész épület 
újjáépítése lehet a megoldás. Ezért róluk 

pályázatokban, állami támogatásokban, nagy 
beruházásokban gondolkodunk, és csak akkor 
teszünk koncepciózus lépéseket, ha ehhez 
megkapjuk az anyagi biztosítékokat. Ezt a 
felhalmozási, felújítási elképzelési listasorozat 
idén végre akartuk hajtani. Nyilván van az 
úgynevezett nem kötelező, megyepolitizáló 
feladatkörünk, amiben idén csak folytatni 
akartuk a munkákat, de minden ilyen esetben 
az önkéntességben vagy plusz források előte-
remtésével, vagy plusz munkával, energiával 
tudjuk csak biztosítani azt, hogy ami nem 
kötelező, annál többet teljesítsünk. Ezen a 
területen szintén meghatározó lépéseket tet-
tünk. Mert folytatni szeretnénk a ciklus ele-
jén meghatározottakat, a partnerséget, ami a 
településekkel, a megye kistérségeivel, illetve 
a megye különböző társadalmi szervezeteivel 
kapcsolódott össze. 

– Az éves napi költségvetésünket úgy kellett 
kezelni, hogy minden nap és minden héten 
azt néztük meg: meddig „nyújtózkodhatunk”, 
meddig ér a „takarónk”. Ha nincs plusz 
bevételünk, plusz forrásunk az állami finan-
szírozáshoz képest, akkor nézzük meg azokat 
az ele-meket, amelyekkel vissza lehet fogni 
a kiadási oldalt. Plusz forrás lehetett volna 
még az ingatlanhasznosításon túl, hogyha az 
illetékhivatali bevételeink megnövekednek, 
amelyek az egetlen ilyen adószerű támogatást 
adnak a megyei önkormányzatnak, de miután 
az ingatlanok illetéke is a piachoz kötődik, és 
a piac állt, így nem volt nagyobb ez a bevétel 

MI TÖRTÉNT FEJÉR MEGYÉBEN 2005-BEN?
PARTNERSÉG, EGYÜTTMŰKÖDÉS, SZOLGÁLTATÓ JELLEG

Ellentmondásos esztendő vége felé közeledünk. S a december a 
számvetés ideje, a tények és tendenciák elemzésének időszaka. 
A visszapillantásé és persze a tervezésé is. Bár végleges mérleg 
még persze nem készíthető, de a 2005-ös események elemzésé-
re kértük Szabó Gábort, a Fejér Megyei Közgyűlés elnökét. 



R
egio R

egia

9Regio Regia 2005. december

sem. Azt látom, most az év végéhez közeled-
ve, hogy az illetékhivatalunk nem tudja hozni 
azt a nagyságrendű bevételt, ami pluszokat 
vártunk az idei évben, de még a tavalyi 
eredmény sem biztos, hogy elérhető.  Az év 
elején megemeltük azokban az intézmények-
ben a térítési díjakat, ahol ilyet fizetnek az el-
látottaink. (kollégiumok, szociális otthonok). 
Itt pedig azt tapasztaltuk, hogy a térítési díj 
elért egy olyan szintet, hogy az ellátottaink-
nak egy része nem bírja a megemeléseket már 
tovább fedezni, ezért nagyon sok munkával, 
személyre szóló elemzéssel alig jutottunk 
előre. A bevételi oldalon elég kevés kéz-
pénzt tudtunk a költségvetési mérleg számára 
biztosítani. 

– Mit tehettek a kiadások csökken-
tése érdekében? 
– Azt mondtuk, hogy racionálisabb, visz-
szafogottabb működést várunk az intézmé-
nyeinktől. A mérleghiányunk elsősorban a 
felújítások rovására ment. Hogy ne álljon elő 
működési zavar, ne fenyegessen csődhelyzet, 
ezért kénytelenek voltunk a hitelállományt 
is, amennyire lehetséges volt, kihasználni. 
Az előző évben elérte a hitelállományunk 
a 800 milliós nagyságrendet, éves folyó-
számlahitelként, kénytelenek voltunk idén 
ezt 900 millióra felemelni, hogy a működési 
zavart és a csődhelyzetet elkerüljük. Ha ezt 
valaki meghallja, azt kell értenie, hogy egyféle 
visszafogott, de biztos működést garantáltunk 
az év során, elhasználódó, elkopó intézményi 
háttérrel, feltételekkel. 

– A pályázatok terén 2005-ben 
voltak jelentős eredményeik…
– Benyújtottunk pályázatokat, amelyek 
eredményesek voltak, ezekhez különféle 
pénzeket, támogatásokat kaptunk. A leg-
nagyobb eredményünk a megyei levéltár sor-
sához kötődik.  Ebben az évben realizálódott 
egy hosszú, teljes folyamat. Sikerült elérnünk, 
hogy egy kormánydöntés értelmében a 
tulajdonunkba került az épület, amelynek 
azonban életveszélyes sok része. Így ismét az 
államhoz fordultunk, adjon pénzt a felújításra. 
Évente egyszer adnak címzett állami támoga-
tást, amelynek a nagyságrendje eléri a milliár-
dos összeget. A kormány ebben az évben a 
Fejér Megyei Levéltárat támogatta, 1 milliárd 
175 millió forintra becsülik a felújítás össze-
gét. Jövőre megindulhatnak a felújítási folya-
matok. Két év múlva már egy modern levéltár 
működik majd. Ilyen célzott elképzelésünk 
volt még a sárosdi szociális otthon és a pol-
gárdi iparterületen lévő rehabilitációs intézet, 
ahol fogyatékos ellátást biztosítunk. Ezen a 

két helyen olyanok a körülmények, hogy szin-
tén hasonló nagyságrendű, nagy beruházásra 
van szükség.  Megoldás lenne, ha új épületek 
épülnének, vagy máshová költöztethetnénk 
az intézményeket. Erre most nem nyertünk 
pénzt. Ezeket a pályázatokat életben tartjuk, 
és tovább visszük.  Vannak olyan típusú 
eredményes pályázataink, amelyek egy-egy 
intézmény egy részének felújítását segítették. 
Ebben a legnagyobb eredménynek tartom, 
hogy a Fejér Megyei Szent György Kórház 
számára két terápiás medence felújítására, 
Csákváron és Székesfehérváron, lehetőség 
adódott. A pályázathoz az önrészt a megyei 
önkormányzat biztosította, és ehhez a támo-
gatást a Regionális Területfejlesztési Tanácstól 
nyertük.  Az idén elnyert pályázatoknak csak 
a megkezdésére van lehetőség. A pályázaton 
szerzett pénzek mellett intézményeink egy 
folyamatos továbbélést tudtak produkálni. 
Működési zavar vagy a korábbiakhoz képest 
nagyobb lerobbanás az intézményekben nem 
következett be. Van egy tervszerű, folyama-
tos karbantartási, felújítási rendszerünk, ez 
működik, és ehhez kötődően kellett volna a 
plusz bevétel az ingatlanhasznosításból. 

– Hogyan látja a társadalmi kap-
csolataik fejlődését?
– E tekintetben óriási előrelépésnek tekintem, 
hogy az Ady Endre utcai Civil Ház sorsával 
kapcsolatban megoldásra tudtunk jutni. Ebbe 
az intézménybe úgy kerültek be különböző ci-
vil szervezetek, hogy Székesfehérvár városával 
közösen kerestünk arra helyet, hogy irodákat, 
működési feltételeket biztosítsunk nekik. Az 
előző önkormányzati ciklusban betelepültek 
ezek a szervezetek, de miután a megyei ön-
kormányzat biztosította a ház működőképes-
ségét, a városi önkormányzat a rezsihez járult 
hozzá. E kettő magán hordozta azt a feltételt, 
hogy ha rendezvényeik, programjaik vannak, 
akkor arra a pénzt a civil szervezeteknek kellett 
biztosítani. Az épület felújítására így tényleg 
nem maradt pénz, s a ház állapota egyre 
romlott. Mivel rövid időn belül nagy léptékű 
felújításra szorul majd az épület, ezért hatá-
roztunk úgy: jobb ha a civil szervezetek mű-
ködését áthelyezzük egy másik intézménybe. 
Ennek egyeztetésében partnerünk volt a civil 
szervezetek megyei szövetsége. Az egyez-
tetés eredménye az lett, hogy a Fejér Me-
gyei Művelődési Központba helyeztük el a 
szervezeteket. Megnyertünk egy igen komoly 
összegű pályázatot Fejér Paktum pályázatként. 
50 millió forintot arra, hogy Fejér megye te-
rületén minden olyan szereplőt – munkaügyi 
központot, önkormányzatot, vállalatot, mun-
kakereső személyt – leültessünk egy asztalhoz, 

és működtessünk egy ilyen kapcsolati rend-
szert, irodára „felfűzve”, hogy mindenki be-
adja a szándékait, munkaerőigényét, és közös 
adatbázisra, együttműködésre, koordinációra 
épülve ezek a szereplők találkozzanak egy-
mással. Ennek megvalósítására nyertünk tehát 
állami forrásból 50 millió forintot, és ennek a 
rendszerét két éven belül ki kell alakítanunk. 
Ezt indítottuk el idén augusztusban. Ugyanígy 
nyertünk arra pénzt, hogy Fejér megye minden 
kistérségében szeretnénk, ha működne egy 
vállalkozókat segítő inkubátorház. Azt vállal-
tuk fel, hogy átnézzük a megye kistérségeit, és 
az ottani helyzeteknek megfelelően nyújtunk 
segítséget. Ahol nincsen még elképzelés sem, 
ott mi magunk készíttetünk elképzelési terve-
ket. Ahol van elképzelés, ott mi megvalósítási 
terveket készíttetünk. Ahol már működik, 
ott pedig a fejlesztést terveztetjük meg. Az 
a célunk: Fejér megye minden kistérségében 
elkezdődjön egy ilyen inkubátorház kialakí-
tása.  Vannak olyan társadalmi eredményeink 
is, amelyek nem pénzfüggőek. Felélénkült az 
idei évben a kábítószerügyi fórum, felélénkült 
a közbiztonságügyi bizottságunk, amit együtt 
működtetünk a Fejér Megyei Rendőr-főkapi-
tánysággal.  Harmadik partnerként bevontuk 
ebbe a Kodolányi János Főiskolát is. Az 
idei év végére ez a bizottság a megye egész 
területére kiterjedő közbiztonsági koncepciót 
tud már elfogadni. Idén őszre megalakítottuk 
a szociális kerekasztalt. A megye területén 
működő összes szociális intézmény képviselte-
ti magát, egy koordinációs párbeszéd-asztalról 
van szó. 

– Hogyan összegezné, értékelné az 
elemzett témaköröket?
– A legkevesebb előrelépést az anyagi háttér 
előteremtésében és a kötelező feladatok mű-
ködési feltételeinek javításában értünk el. Az 
intézményhálózatban és beruházásfejlesztési 
területen vannak kiugróan jó példáink, komoly 
összegű nyertes pályázataink, előrelépéseink. 
Vannak eredményeink a társadalmi kapcsola-
tok erősítésében is.  Nem volt eredményte-
len év. Mi még nagyobb fejlődést szerettünk 
volna elérni, főleg anyagi fejlesztés területén, 
de következetesen haladunk azon a nyomvo-
nalon, amit elhatároztunk. A politikai, társa-
dalmi téren folytatjuk azt a magatartást, ami a 
partnerségen, az együttműködő szándékon és 
a megye szolgáltató szerepén alapul. Megyei 
önkormányzatként, Székesfehérvárral együtt-
működve, itt, a dunántúli régióban biztosítani 
tudjuk a fejlődést, a megfelelő életkörülmé-
nyeket, a jó munkafeltételeket a jövőben is, 
egy megerősödő régióközpont érdekében. 

Cs.B.
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Január 22. Elismerések a 
Magyar Kultúra Napján

A Himnusz megszületésének 182. 
évfordulóján, a Magyar Kultúra 
Napján második alkalommal ünne-
pelt közösen a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat, valamint 
Tatabánya Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata a tatabányai Jászai Mari 
Színház, Népházban. A január 22-ei 
eseményen a 2005. évi PRO ARTE 
– Komárom-Esztergom Megye Mű-
vészeti Ösztöndíjat Hídvégi Áron, 
a Tatabánya Kultúrájáért díjat Saltzer 
Géza vehette át. 

Március 12. Megalakult a 
Dunakanyar Térségfejlesztési Tanács 
Az előkészítő munka eredményeként 
a Dunakanyar területén működő 3 
megye (Pest, Nógrád és Komárom-
Esztergom) területfejlesztési tanácsai, 
valamint 3 régió (Közép-Magyar-
országi, Közép-Dunántúli és Észak-
Magyarországi) és regionális fejlesz-
tési tanácsai létrehozták a Dunakanyar 
Térségi Fejlesztési Tanácsot. A Tanács 
elnökévé dr. Bóth Jánost, Vác Város 
polgármesterét, a Dunakanyar-Vác 
Területfejlesztési Önkormányzati 
Társulás elnökét, általános alelnökké 
Agócs Istvánt a Komárom-Esztergom 
Megyei Területfejlesztési Tanács el-
nökét választották. 

Március 31. Komárom-Esztergom 
Megye gazdaságáért díjátadó

Második alkalommal vehették át 
március 31-én a gazdasági élet sze-
replői a megye gazdaságáért díjat, 

melyet 2004. januárjában alapított 
a megyegyűlés a Komárom-Esztergom 
megye gazdasági életét kiemelkedő-
en elősegítő gazdasági szervezetek 
tevékenységének elismerésére. A 
Komárom-Esztergom megye Agrárvál-
lalkozása címet az Aranykocsi Rt., 
az év innovációs vállalkozása Komá-
rom-Esztergom Megyében elismerést 
a Magyar Suzuki Rt. nyerte el, míg 
Komárom-Esztergom Megye Beruhá-
zója a NOKIA Komárom Kft. lett. A 
bíráló bizottság a DRAT Kft.-t külön-
díjban részesítette.

Április 25. 
Összehangolt javaslatok a Helsinki 
V/C korridor páneurópai folyosóról
A Nyitrai Kerületi Önkormányzat és 
a Komárom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat közötti együttműködési 
megállapodásban rögzített feladatok 
ellátását értékelte, valamint a határ 
menti térségek kölcsönös érdekeltsé-
gén alapuló integrált fejlesztési célokat 
határozta meg találkozóján Doc. Ing. 
Milan Belica a Nyitrai Kerületi Ön-
kormányzat elnöke és Agócs István 
a Komárom-Esztergom Megyei Köz-
gyűlés elnöke Nyitrán. A felek a Hel-
sinki V/C korridor páneurópai folyosó 
nyomvonala kapcsán megfogalmazott 
javaslatokról is egyeztettek. 

Április 26. 95 milliós beruházás 
a tatai Időskorúak Otthonában

A Komárom-Esztergom Megyei Ön-
kormányzat 95 millió Ft-os beruházá-
sában valósult meg a tatai Időskorúak 
Otthonában az akadálymentes köz-

lekedést is szolgáló lift megépítése, 
valamint a földszint rekonstrukciója. 

Július 4. Deklaráció egy új 
észak-déli összefüggő közlekedési 

tengely létrehozásáért
Szlovák közlekedési és területfejleszté-
si szakemberek, valamint a területileg 
érintett polgármesterek tették közzé 
az V/C jelű, páneurópai folyosó 
nyomvonalára tett javaslatukat rögzítő 
deklarációjukat a szlovákiai Zselizen. 
A közzététel célja, hogy Magyar-
ország és Szlovákia területfejlesztési 
koncepcióiban megjelenjen a javasolt 
útvonal, ennek érdekében a szervezők 
a deklarációt eljuttatták az Európai 
Unió intézményeihez, valamint Ma-
gyarország és Szlovákia Európai Parla-
menti képviselőihez.

2005. szeptember 13. 
18 milliárddal gazdagodik 
Komárom-Esztergom megye

A Komárom-Esztergom megyéből be-
érkezett pályázatok közel fele szerepelt 
sikerrel a Nemzeti Fejlesztési Program 
különböző pályázatain, a megítélt tá-
mogatási összeg meghaladja a 11 milli-
árd Ft-ot, ebből majdnem 650 millió 

MI TÖRTÉNT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN 2005-BEN?

KALENDÁRIUM HELYETT
Hosszasan próbáltuk összeszedni Agócs Istvánnal, a Komárom-
Esztergom Megyei Közgyűlés elnökével, hogy milyen fontosabb 
események történtek a közgyűlés háza táján az elmúlt évben. 
Termetes papírhalom feküdt az elnök úr előtt, sehogy sem akart 
összeállni az interjú. Ezért aztán úgy döntöttünk, hogy a nap-
tárat nézegetve inkább kronológiai sorrendben idézzük fel az 
eseményeket.
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már meg is érkezett a nyertes projektek 
elkészítőihez. Az eddig támogatott 
programok eredményeként Komárom-
Esztergom megyében 2698 munka-
hely tartható meg, valamint 1634 új 
jön létre. A Nemzeti Fejlesztési Terv 
programjainak, valamint a címzett állami 
támogatásoknak köszönhetően a 2003 
– 2006 közötti időszakban összes-
ségében több mint 18 milliárd Ft-os 
értékteremtő beruházásokkal, fejleszté-
sekkel gazdagodik Komárom-Esztergom 
megye és a települések.   

Október 5. Az Esthajnal 
Időskorúak Otthonának megújulása
Az intézmény három év alatt 600 mil-
lió Ft-os ráfordítással újult meg Pilisma-
rót-Basaharcon. A festői környezetben 
ma már egy európai színvonalú otthon 
várja az időskorúakat. A 2000-ben 
elnyert címzett állami támogatásnak, va-
lamint a fenntartó Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat komoly anyagi 
erőfeszítésének köszönhetően az elmúlt 
években megvalósult felújítása, bővíté-

se, így a festői környezetben immár egy 
európai színvonalú, 100 férőhelyes 
otthon várja az időskorúakat. 

Október 6. Milliárdos megyei 
beruházás a Pszichiátriai Betegek 

Otthonában 
Az otthon kialakításához 1 milliárd 41 
milliós állami támogatást nyert el a me-
gyei önkormányzat, melyhez 130 
millió Ft-os önrészt biztosít. A munká-
latok 2004 novemberében kezdődtek, 
a beruházás várhatóan 2007-re valósul 
meg. A Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Pszichiátriai Betegek 
Otthona feltételeinek javítása érde-
kében a fenntartó először 2000-ben 
kezdeményezte címzett állami támoga-
tás igényléséhez pályázat benyújtását, 
amely 2004-ben sikerrel szerepelt.

Október 24. 
Elkészült Komárom-Esztergom 
megye területrendezési terve

A 2003-ban megindult tervezési 
folyamat végeredményeként megszü-

letett Komárom-Esztergom megye te-
rületrendezési terve, mely részletesen 
tartalmazza a megye fejlesztési irány-
vonalait. A terv az egyes települések 
fejlődését úgy biztosítja, hogy az össz-
hangban legyen a kistérségi, a megyei, 
valamint az országos érdekekkel és 
célokkal is.

December 6. 
Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola, 
Diákotthon és Kollégium 

100 millió forintos beruházása
Idén fejeződött be az Általános Isko-
la, Speciális Szakiskola, Diákotthon 
és Kollégium intézmény 100 millió 
forintos beruházása, melynek révén az 
intézményi összevonások miatt bővült 
létszám elhelyezése oldódott meg. 
A rekonstrukció során teljessé vált a 
lapos tető szigetelése, csaknem 500 
nyílászáró cseréje, vizesblokkok fel-
újítása és tűzjelző rendszer kiépítésére 
került sor.

vk
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– Az idei esztendő során a legna-
gyobb horderejű változást a Balaton 
Tourist értékesítése jelentette. Tavaly 
télen kezdtük a tárgyalást, s mint-
egy féléves döntési folyamat végén, 
májusban döntöttük el, hogy érté-
kesítjük. A vevő vállalta, hogy 40 
milliárd, 40 millió forint beruházást 
hajt végre a területen. Felmerült per-
sze, hogy 80 hektár Balaton vajon 
mennyit ér? A cél az volt, hogy az 
idegenforgalmi ágazatba való be-
ruházás mellett döntsünk, ezért ezt 
már a kiírásban is megfogalmaztuk. 
Tíz érdeklődőből csupán öt vette 
át a kiírást, és mindössze hárman pá-
lyáztak. A nyertes pályázat tehát 

40 milliárdos fejlesztést mutatott 
be. Azért döntöttünk mellette, mert 
meggyőződésünk, hogy az idegenfor-
galmi gondok egyik fő forrása éppen 
az, hogy ma már nem lehet csupán 
„Zimmer Frei”-jel idecsábítani a turis-
tákat. Fejlesztések kellenek, s az ön-
kormányzatnak pedig erre soha sem 
lett volna lehetősége.
Az értékesítés során a politikai kon-
szenzusra is törekedtünk, a fizetés 
négy részletben történik, évente 1-1 
milliárdos törlesztéssel, így a követke-
ző ciklus is rendelkezhet a bevételek 
fölött. Fontos bevételek ezek, hiszen 
biztosítják a fejlesztések kétharmadát. 
Ugyanakkor nem elhanyagolható a 

megyében megvalósuló egyéb fejlesz-
tés sem, hiszen például csak az orszá-
gos, illetve a megyei mentőszolgálat 
fejlesztésére 150 milliót kívánunk 
fordítani, ezzel összességében 450 
milliós fejlesztést generálunk a meg-
yében tizenegy település – Ajka, 
Balatonfűzfő, Balatonfüred, Pápa, 
Sümeg, Tapolca, Tüskevár, Várpa-
lota, Veszprém, Zirc, Nagyvázsony 
– hozzájárulásával.
– Akár saját erőből, akár hitelből, 
de az egyik fontos célunk a regionális 
onkológiai centrum elindítása a jövő 

MI TÖRTÉNT VESZPRÉM MEGYÉBEN 2005-BEN?

ÚJ ÉPÍTŐKOCKÁK
„Veszprém egy vonzó megye… Magyarország egyik legszebb 
területi egysége, ahol – a nagyvárosi életet kivéve – hazánk 
minden tájegységének jellemzője megtalálható, a hegyvidék 
éppúgy, mint a síkság, vagy a vízpart és a műemlékek csakúgy, 
mint a modern városrészek. … Veszprém megye szépsége 
vonzza az itt letelepedett, alkotó vagy csak pihenni vágyó 
világhírű írókat, költőket, képzőművészeket, zeneszerzőket és 
filmrendezőket, de Veszprém megye lehetőségei idecsábítják 
a hazai és a külföldi befektetőket is. Érdemes a megye 
adottságaival közelebbről is megismerkedni” – írja az új 
Veszprém megyei helyzetképet bemutató kiadvány előszavában 
Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke. Év végi 
– mondhatni szokásos – beszélgetésünkben éppen ezekről 
kérdeztem.
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év végére. Természetesen jelenleg 
is folyamatban vannak beruházások, 
a dákai Batthyány Ilona Szociális 
Otthonban folyik egy 700 milli-
ós beruházás címzett támogatásból. 
A megyében megindult továbbá a 
vidékfejlesztés egész sora. Pápán és 
Ajkán beindultak az ipari parkok, 
egyre több cég települ be, s ez 
természetesen visszahat a városok 
környezetére is. Balatonfűzfőn is jól 
halad a rehabilitáció. Megyénkben 
nagy gondot jelentett a szemétkezelő 
rendszer telepítése, amely megakadt, 
de új reményt jelent, hogy az eredeti 
helyszín, Királyszentistván végül még-
is befogadta azt.

– A beruházások, fejlesztések mel-
lett határon túli kapcsolatainkat is 
tovább ápoltuk, a közgyűlés szoká-
sos felvidéki látogatásán túl 2004 
októberében testvérkapcsolatunkat 
szerződésbe foglaltuk Nyitra meg-
yével. Az erdélyi – háromszéki 
– együttműködésen is nagyot len-

dített, hogy létrehoztunk egy ún. 
szülőföld alapot 15 millió forinttal, 
amelyből öt az itthoni településeket 
segíti, míg tízmillió forintot a határ-
on túlról érkező kérésekre fordítunk, 
ami reményeink szerint elősegíti a 
szülőföldön maradást is. Kovászna 
megyében 3 millió forinttal járultunk 
hozzá egy európai oktatási központ 
létesítéséhez az Árkosi kastélyban, a 
parajdi általános iskola felújítását 2 
millió forinttal segítettük. Támogatjuk 
továbbá a beregszászi leégett kaszinó 
felújítását, valamint a nyitragelencséri 
iskola építését. Kovászna megye 18 
turisztikai szakemberét pedig úgy 
segítjük, hogy számukra Veszprém 
megyében szerveztünk egy egyhetes 
szakmai kurzust.
– Természetesen az idén is lesznek 
kitüntetettjeink is, a Veszprém Me-
gyéért Érdemérmet december 15-én 
adjuk át, s akik átvehetik: Vágfalvi 
Ottó, festőművész, dr. Gaál Zoltán, 
az egyetem rektora, dr. Markovszky 
György, a Csopak Rt. vezérigazgató-

ja és az idén 75 éves Balatonfüredi 
Fúvószenekar.

– Mindezek mellett nagyon fontos-
nak tartjuk biztosítani a forrásokat a 
kötelező feladatokhoz. Az iskoláink 
zöme szerencsére jó állapotban van, 
de a folyamatos fejlesztés elengedhe-
tetlen. Kulturális téren immáron tíz 
éve szisztematikus fejlesztés folyik. 
Címzett támogatásból átadhattuk az 
új levéltárat. Helyére – föl a várba, 
gyönyörű épületbe – költözhetett a 
megyei közművelődési intézet, s itt 
kap helyet a múzeum is, de ehhez to-
vábbi fejlesztések szükségesek. Végül 
színházunkat is meg kell említenem, 
hiszen nekik is vannak technikai és 
egyéb forrásigényeik. Úgy gondolom 
intézményrendszerünk pár évtizedre 
megalapozottan nézhet a jövő elé. 
Márpedig ez a dolga a megyei ön-
kormányzatoknak: biztosítani, hogy 
az itt élő 370 ezer ember jól érezze 
magát itt Veszprém megyében.

Cseh Teréz
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Már működő foglalkozásaink: 
- pingpongklub
- önvédelem
- thai chi
- alakformáló torna
- angol nyelv

Decemberben megnyílnak kezelőink, ahol bioenergetika, refle-
xológia, thai masszázs áll vendégeink rendelkezésére, valamint 
szűrővizsgálatok helyszíne is lesz. Megnyílik a gyógynövé-
nyekkel, táplálékkiegészítőkkel foglalkozó részlegünk is!

Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:
2481 Velence, Árok u. 2.

Törökné Fellner Márta 70/313-6198

EGÉSZSÉGES 
ÉS KULTURÁLT

 EMBEREKÉRT EGYESÜLET
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HAJNALTÓL NAPESTIG A VADAK, 
MADARAK NYOMÁBAN

– Mikor kezdődött?
– Tíz éve, festészettel, rajzzal. A fotózás 
ahhoz kellett, hogy minél pontosabban 
találjam el a formákat, íveket. Többnyire 
olajjal festek, tussal rajzolok, az akvarell ne-
kem nem tűnik értékesnek. Mára azonban 
fordult a kocka, a fotózás került előtérbe. 
Autodidakta módon kezdtem, majd elvé-
geztem egy tanfolyamot Zsila Sándor irá-
nyításával. Itt nyertem öt-hat évet, hiszen a 
tanárom kezembe adott olyan technikákat, 
módszereket, amelyekre csak hosszú idő 
után jöttem volna rá magamtól. 
Úgy érzem, nem vagyok nagy tehetség 
a festészetben, viszont a fényképeimen 
látszik, hogy festéssel indultam. A „szak-
mabeliek” gyakran rákérdeznek, hogy nem 
festek-e. Számomra ez óriási elismerés, 
hiszen a fotók személytelenek – általában 
nem lehet felismerni képről, hogy ki ké-
szítette. 

– A téma mindig a természet?
– Csak azt tudom és szeretem fotózni, fes-
teni, ami érdekel. Szeretem az apróvadas 
témákat, a vízimadarakat. Szerencsére na-
gyon jó helyen lakom, Agárd körül megvan 
minden tájegység, amire egy fotósnak – és 
vadásznak – ingere lehet. 

– Melyik nehezebb? A fotózás vagy a 
vadászat?
– Egyik sem könnyű, hiszen túl kell járni 
a vad eszén, észrevétlennek kell maradni. 
A fotózás azonban nehezebb, hiszen ott 
figyelni kell még ezer más beállításra is. 
Madarakat általában saját készítésű les-
helyről fotózok. Nagyon fontos, hogy a 
szárnyasok ne lássanak meg, mert különben 
abban az évben már ott babér nem terem. 

A leshelyet elfogadják, tájelemként kezelik, 
de nem szabad, hogy embert lássanak ki-
be mászkálni és hogy bántsák őket onnan. 
Ezért gyakorta előfordul – főleg tavasszal 
– hogy az egész napomat egy másfélszer 
másfél négyzetméteres nádkunyhóban töl-
töm, ugyanis hajnal háromkor már be kell 
mennem, hogy odaérjek pirkadat előtt, 
amikor elkezdenek vízre húzni. A leshely 
környéke gyakorlatilag egész nap madarak-
tól zajos, így csak naplemente után, este tíz 
óra körül tudok kijönni. 
Nem mondom, hogy életem legkényel-
mesebb napjai ezek, de százszorosan 
kárpótolnak a fotók, és az, hogy néhány 
centire tőlem éli mindennapi életét a diny-
nyési fertő. Az őzekkel kicsit könnyebb a 
helyzet, ők kíváncsiak. Egyszer egy téli 
sorozatot úgy tudtam elkészíteni, hogy 
hóembernek öltöztem – teljesen fehérbe 
bugyoláltam magam és a felszerelésemet. 
Mivel ők még nem láttak hóembert, és 
szagot sem kaphattak, néhány méternyire 
meg tudtam őket közelíteni, amit nagy 
érdeklődéssel figyeltek. Persze mindezt 
törpejárásban, alig néhány óra leforgása 
alatt tudtam véghezvinni. Aztán addig-
addig mesterkedtek, amíg szélirányba nem 

kerültek, na akkor aztán szagot fogtak és 
ki merre lát. 

– A fotózás és a vadászat hobbi. Mi 
a szakmád?
– Magasépítő technikus és földmérő mér-
nök vagyok. 

– Ez igen messze áll a képző- és fotó-
művészettől..
– A családomban nincs „művészeti” 
hajlamú ember, viszont az építőipar közel 
áll hozzánk; ez magyarázata lehet a pálya-
választásomnak. Ráadásul itthon nem lehet 
megélni a fotózásból – amíg egy Bágyi 
Ferenc Németországban megél ebből, 
Magyarországon erre még vajmi kevés 
esély van. Hobbinak sem olcsó, és fogom 
a fejem, amikor látom, hogy a milliomospa-
lánták a legszuperebb felszereléssel amatőr 
képeket készítenek – a legalapvetőbb hibá-
kat követik el. Hogy én mit tudnék kezdeni 
ilyen technikai háttérrel!

– Szeretnéd ennyire, ha a munkád 
lenne?
– Nem tudom. A teljesítménykényszer min-
dent el tud rontani. Ha az lebeg a szemem 
előtt, hogy ma még három címlapot kell fo-
tóznom, elvész az élvezet. Ha viszont ked-
vem szerint fotózhatok azt amit akarok, nem 
tudnék vele betelni, de a munka ugye nem 
erről szól. Így marad a hobbi, és megmarad 
az idősebb vadásztársaktól már gyermekként 
eltanult természetszeretet és védelem.

Vitkóczi Éva

Mint azt már megszokhatták, magazinunk őszi lapszámai a 
vadászat köré csoportosulnak. Idén sem volt ez másként, ráadásul 
kiváló apropóként szolgált a Bársony István Alapítvány által, a 
vadászíró születésének 150. évfordulója alkalmából kiírt országos 
természetfotós pályázat. A versenyt egy agárdi fiatalember, 
Mészáros András nyerte meg. Útját számos megnyert pályázat, az 
Év Természetfotósa díj és egy nemzetközi különdíj is jelzi. 



M
ag

az
in

16 Regio Regia 2005. december

– Az üzemorvos is ugyanolyan hatékonysággal tudja el-
végezni a vizsgálatokat, mint egy szemész?
– Nem vitatom az üzemorvosok tudását és fontosságát, ugyanakkor  
ez egy igen speciális terület, amelybe nem nagyon mernek belenyúlni 
azok, akiknek nem szakterülete a szemészet. Azt helyesen észlelik, 
ha valami probléma van, de utána ők is továbbküldik a pácienst a 
szemészhez. Céges szűrések alkalmával a vizsgálatot általában egy-
szerre, a helyszínen és díjmentesen végzzük el, 
így megkíméljük a munkaadót a felmerülő költ-
ségektől és a munkakieséstől, és a dolgozók-
nak is kényelmesebb így – nem kell fél napot 
a rendelő előtt csücsülniük. Sokan nem ismerik 
egyébként a rendeletet, és sokan összekeverik 
a monitor káros hatásaitól való védelemtől. 
Nem arról szól, hogy a képernyő hatásaitól kell 
megvédeniük a dolgozókat, hanem a látásukat 
kell ellenőrizni, kétévente szűrővizsgálaton kell 
részt venniük, és ha romlott a szemük, hozzá 
kell jutniuk a megfelelő szemüveghez. 

– Hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat?
– Ha megállapodásra jutottunk egy céggel, és megrendeli tőlünk a 
szűrést, akkor nem csak a hagyományos vizsgálatot kapják a dolgo-
zók, hanem egy tanácsadás keretében igyekszünk megismertetni velük 
azokat az egyszerű ergonómiai tényezőket, amelyekkel megelőzhetik 
a fejfájást, fáradtságot, változó látást. Ezen kívül nem egy látszerész, 
hanem egy szemész orvos méri fel problémáikat, igényeiket, így tud-
juk azt, kinek van szüksége szemüvegre és kinek nincs. Szerencsére 
az a tapasztalatom, hogy a cégvezetők az árakon és a százalékokon 
nagyon keményen tudnak alkudni, de nem a minőség rovására. Visz-
szatérő megrendelőink a Suzuki, a megyei földhivatalok, a tatai Pneu 
Trade Kft., a Raiffeisen és OTP bankok.

– Mit tehetünk, hogy ne fárasszuk szemünket feleslege-
sen?
– Fontos, hogy ne üljünk erős fényforrásnak háttal, és a monitor 
45-75 cm-re legyen a szemünktől. Az a legmegfelelőbb, ha „látjuk 
a port a monitor tetején”, vagyis a  felső széle  szemmagasság alatt 

van, ugyanis így esik abba a tartományba, ahol a legkevésbé fárasztja 
a szemet. A forrásmunkát semmi esetre se tegyük magunk elé, igye-
kezzünk azt a monitor mellé elhelyezni, és olyan messze, amilyen 
messze a monitor van – így nem kell szemünknek folyton távolságot 
váltania. Pihenteti a szemet, ha távolba nézünk – ez egyébként 
munkaegészségügyi előírás is, lehetővé kell tenni, hogy óránként 
messzire nézhessünk. Ennek igen egyszerű a magyarázata – ősember 
korunkban ugyanis ahhoz alkalmazkodott a szemünk, hogy felszed-

jünk néhány magot, tehát közelre 
nézzünk, majd a láthatárt kémleljük 
ellenség után kutatva, tehát a távolba 
nézzünk. Szemünk harántizmai így 
tudnak pihenni, ugyanúgy mint a 
karunk: ha felveszünk-leteszünk 
súlyokat, sokkal később fáradunk 
el, mintha folyton tartanunk kéne.  
Gyakori panasz a szemszárazság, 
amely szintén ide vezethető vissza. 
A közeli tárgyak éles látása komoly 
munkát igényel szemünktől. Mind-
annyiszor, ahányszor szemünk elől 

eltűnik az, amire fókuszáltunk, vagyis pislogunk, újra kell „állítani az 
élességet”, amely közeli tárgyaknál nehezebb, nagyobb pontosságot 
igényel, mint a távoliaknál. Ezért szemünk hajlamos közelre nézésnél 
kevesebbet pislogni, így szemünk kiszárad. Műkönny használatával 
ez megelőzhető. 
A legfontosabb mégis az, hogy ne használjunk hosszú távon boltok-
ban kapható, párszáz forintos olvasószemüveget, mert nagyon sokat 
ártunk vele szemünknek. A szemüveg személyes tulajdonságaink 
alapján elkészített eszköz, amely minden embernél egyedi, hiszen 
felépítésünk és genetikai adottságaink is azok. Ne kockáztassuk 
szemünk világát silány minőségű termékekkel!

ÍRISZ OPTIKA
ESZTERGOM, RUDNAI TÉR 6. 

TEL.: 33/400-944
TATA, ALKOTMÁNY U. 12.

TEL.: 34/481-901

SZEMÜNK VÉDELME A MINDENNAPI 
MUNKÁBAN

Hazánk jogalkotói az 50/1999(XI. 03.) EM rendeletben 
fektették le a monitor előtt dolgozók látásának 
védelméhez szükséges intézkedéseket, amelyek a 
munkáltatót kötelezik bizonyos előírások betartására. 
Ilyen a kétévente elvégzendő szűrővizsgálat is, amelyet 
elvégezhet üzemorvos, de munkatársainkat bizhatjuk 
szakemberre is. A témáról Horváth Tamás szemész 
orvossal, az Írisz Optika tulajdonosával beszélgetünk, 
aki már nagy tapasztalatokra tett szert a céges 
szűrések területén.
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A HARCMŰVÉSZET MESTERE - CSŐR GÁBOR

– Kérem, mesélne eddigi élete fontos 
mozzanatairól?
– Úgy alakult, hogy a gyerekkori, helytelen 
edzésmódszerek miatt, kopás jött létre a bal 
combforgómon. Ötvenszázalékos rokkanttá 
minősítettek. Mondanom sem kell, hogy ez 
mennyire megváltoztatta az életemet. Nos, 
ott és akkor döntöttem, saját magam fogom 
kezelni. Kidolgoztam egy edzésrendszert, 
gyakorlatokat, amelyeket két éven át nap 
mint nap végeztem. Eljutottam oda a trénin-
gekkel, hogy – úgy, ahogy én szerettem volna 
– tudjam a lábaimat teljes értékű végtagként 
használni.

– De a végén edző lett…
– Igazából volt egy mesterem: Ho, ő vietnámi 
származású, aki Magyarországon Sopronban 
volt kórházban. Mivel én akkortájban ott 
tartózkodtam, hallotta a híremet, megkeresett. 
Ő szeretett mozogni, amiért cserébe engem 
megtanított a Viet wo dan Kung Fu technikára, 
később a speciális gimnasztikáját használtam fel 
a saját egészségem visszaállítására, illetve 
fenntartására.  Későbbiekben a judo felkészí-
tési rendszerébe is beépítettem, s ennek rövid 
időn belül kézzelfogható eredményei voltak. 
Nyolcvanhéttől kilencvenig, Rudolf Hauner 
nagymesternek voltam a személyes tanítványa 
Bécsben, s ezzel párhuzamosan Tix Richárd 
nagymesternek, ki későbbi barátom is lett. 
Kung Fu edzéseket vezetek 1988-tól, ettől 
az időtől tagja vagyok a Kung Fu Szövetségnek 
is. Tíz éve nagy változás következett be ismét 
az életemben, s emiatt Magyarországon az 
edzések vezetését átadtam tanítványomnak. 
Külföldön tettem próbára képességemet, az 
USA-ban, Kanadában, majd egy évig Romá-
niában tanítottam.

– Megtalálta önmagát?
– Az úton vagyunk…

– Úgy tudom, 2002 januárjában indult 
itt Tatabányán a Tai Chi Chuan csoport, 
akikkel folyamatos munkát végez. Ez a 
harcművészet egyik fajtája?
– Nos, ez egy izgalmas kérdés, ugyanis a Tai 
Chi Chuan eredete különböző legendák sze-
rint Isteni eredetű. Mióta ember van és vadá-
szat, mindig volt harcművészet, de történelmi 
koronként változott ennek a jelentősége. A 
Tai Chi – lényege, hogy a mozgáson ke-
resztül ismerjük meg magunkat. Ezek konkrét 
meditációs gyakorlatok. Meggyőződésem, 
hogy lélek és test együtt képzése, adja meg 
a teljes egészet. A Tai jelentése legfensőbb, 
fenséges, mennyei, égi. A Chi egyértelműen 
egy dolgot jelent, erőt, energiát, a testünk-
ben rejlő belső energiát. A tudat és lélek, 
mozgató rugója ezen energiának. A Chuan 
alapszinten ököl. Ebben az összefüggésben 
úgy kell érteni, hogy a Tai Chi Chuan a leg-
főbb energia fejlesztésének gyakorlásának az 
útja, de az ököl a harcművészeten keresztül 
történő gyakorlásra utal.

– Ezek szerint azt vallja: a Tai Chi 
Chuan örök?
– Igen. A minél tökéletesebb mozgás 
és lelki harmónia elérése és gya-
korlása a lényeg.. Az úton kell 
lenni…

– Hol tart a saját útján?
– Az évek során párhuzamosan 
különböző Kung Fu stíluso-
kat, irányzatokat sajátítottam 
el, oktatói szinten. A harci 
művészetben egy-egy oktatói 
szint elérése, hat-nyolc év. 
Sőt célszerű bizonyos életkort, 
élettapasztalatot is mellé tenni. 
Ehhez tehát egyfajta érettségre is 
szükség van.

– Mit szeretne elérni még, mint harc-
művész?
– Minél szélesebb körben terjeszteni, át-
adni, az általam ismert, megismert technikát 
és ezeknek a spirituális hátterét is, hogy minél 
több önmagát ismerő, elégedett, mondhatjuk 
boldog ember, legyen köztünk. 

– A cél?
– Tatabányán létrehozni egy egészségházat, 
ahol huszonnégy órában lehessen gyakorolni 
mindenkinek a számára megfelelő gyakorlatokat 
és mellette felsorakoztatni a keleti és termé-
szetes gyógymódok tárházát. Ehhez megfelelő 
anyagi és befektetői háttér szükséges.

– Közeleg a szeretet ünnepe, a Ka-
rácsony. Mit adna át az embereknek?
– Válaszként leírok egy Tai Chi Chuan gya-
korlatot, amelyet én vezettem be. A gyakorlat 
lényege, körbe állunk és megfog-
juk egymás kezét, és tiszta szível 
gondolattal, átadjuk, megoszt-
juk egymással az energiát.

Zelina Irma 

Ember – igen, a szó szoros értelmében. Ő Csőr Gábor 5. /Ng./ 
Duen Keg Kune Do Mester. Tizenkét éves kora óta foglalkozik 
küzdő sporttal. Ökölvívás, birkózás, judo. 1976-1980-ig a Soproni 
Sport Egyesület edzője. Filozófia szakosítót végzett. Szülővárosa 
Tatabánya, ahol él, ahová visszatért, hiszen az élet úgy hozta, 
hogy éveken át nem itt tartózkodott. Életútjában, magánéletében 
változások álltak be, elvált, így került vissza Tatabányára. Huszonhat 
évvel ezelőtt megkapta a Judo Sport Oktatói minősítést.
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Tatabánya fejlődését meghatározó ipar-
ágra, a bányászokra való emlékezést 
fontosnak tartja a város, éppen ezért a 
megyeszékhely vezetői egy éve határoz-
tak arról, hogy a bányászok védőszent-
jének napján és azt megelőzően több 
napos programot szerveznek – hang-
súlyozta Bencsik János polgármester. 

Hozzátette: a Szent Borbála Napokon 
gyermekrajzpályázat, képzőművészeti 
kiállítás, zsoltárhangverseny, játszóház 
és táncház, színházi és bábelőadások, 
karácsonyfa és betlehemállítás teremtett 
alkalmat az élményeket kínáló találko-
zásokra. Tatabánya képviselőtestülete 
a korábbi évekhez hasonlóan decem-

ber 4-én tartotta 
ünnepi közgyűlését 
– tette hozzá a 
polgármester.
A Szent Borbála 
Napok december 
másodikán Szent 
Miklós gyermekrajz-
kiállítással kezdő-
dött. A tárlaton 
a rajzpályázatra 
benevezett óvódás 
és általános iskolás 
korosztály leg-
szebb alkotásait 
tekinthették meg 
az érdeklődők. A 
délután folyamán a 
művészetet kedvelő 
közönség Szykszni-
an Wanda grafikus-
művész munkáját is 
megismerhette. A 
Madonnák című 
tárlatot este Sebes-
tyén Márta, Gryllus 
Dániel és Vilmos 
Tizenöt zsoltár 
című zsoltárhang-
versenye követte 

a bánhidai református templomban. 
Másnap, december 3-án gyermek 
és felnőtt programokkal várjták az 
érdeklődőket az újvárosi művelődési 
központba. A pécsi Márkus Színház 
bábelőadásában betlehemi történetet 
mutatott be. Az adventi játszóházban 
szalmabáb, mézeskalács és karácsonyi 
ajándék-készítéssel, korongozással, 
gyöngyfűzéssel és gyertyaöntéssel 
foglalatoskodhattak a gyermekek. A 
programot a Bácsi Gyurka zenekar és 
Marosvölgyi Ágnes közreműködésével 
moldvai csángó táncház színesítette. 
A Növekvő Életfa Egyesület szervezé-
sében a Magyarkanizsai Udvari Kama-
raszínház Halottak napjától virágvasár-
napig című előadását láthatta-hallhatta 
a közönség. Este az Árpád Hotelben 
Országos Magyar Bányász és Kohász 
Egyesület Tatabányai Szervezetének 
bálját rendezték.
A Szent Borbála Napok záró rendez-
vénye a december 4-i ünnepi közgyű-
lés volt. Ekkor adta át Bencsik János 
polgármester a képviselők által arra 
érdemesnek tartottaknak a díszpolgári 
címet, a Tatabánya Fejlesztéséért és az 
Ezüst Turul díjakat. Az ünnepi köz-
gyűlést kulturális műsor tette érdekes-
sé. Az Évszakok zenekar kíséretében 
Vörös Gyula és Laskai Zsuzsanna 
hegedűversenye csendült fel, Dezső 
Marianna zongora-előadással, Téri 
Sándor színművész adventi regényrész-
lettel készült és Marosvölgyi Ágnes 
népdalénekes adventi énekeket adott 
elő. Fellépett a Rozmaringos Bányász 
Egylet is. Az ünnepi közgyűlést köve-
tően a résztvevők a Szent Borbála té-
ren közös gyertyagyújtással tisztelegtek 
a bányászok védőszentje előtt. Ezután 
az óvárosi Szent István templomban 
ünnepi szentmise zárta a programot.

Kommunikációs és 
Tájékoztatási Iroda

MÁSODIK SZENT BORBÁLA NAPOK 
TATABÁNYÁN

Hagyományteremtő szándékkal második alkalommal rendezte meg 
a tatabányai önkormányzat és a polgármesteri hivatal a Szent Bor-
bála Napokat a megyeszékhelyen. A háromnapos rendezvénynek 
december 2 és 4 között A Közművelődés Háza adott otthont. A 
szervezők az előző év tapasztalataihoz hasonlóan a bányászat vé-
dőszentjének ünnepe köré csoportosították a társadalmi, kulturális 
és művészeti eseményeket. Tatabánya képviselőtestülete is ekkor 
tartotta ünnepi közgyűlését, amelyen átadták a díszpolgári címet 
és az Ezüst Turul-díjakat.
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TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA

Csóka Zsigmond (1931-1984)
Csóka Zsigmond 1931. január 30-án Ta-
tabányán született. Felsőfokú tanulmányait a 
Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki 
Karán végezte, és 1954-től dolgozott első 
és egyetlen munkahelyén, a KOMÉP-nél, 
illetve annak jogelődjénél. A vállalati szakmai 
beosztások mindegyikét végigjárta. Technikus-
ként kezdett, majd Tatabánya és Oroszlány 
ipari létesítményeinek kivitelezését irányította. 
1961-ben főépítésvezetővé nevezték ki. 
1968-tól a vállalat termelési osztályát vezette. 
1970-ben 39 éves korában lett a KOMÉP 
igazgatója. Irányításával a vállalat a magyar épí-
tőipar legjobbjai közé tartozott, amely hatszor 
érdemelte ki a Kiváló Vállalat címet. Munkáját 
többször is magas elismerésben részesítették. A 
vállalati mellett kormány és állami kitüntetések 
sora jelzi, hogy egy kiváló kollektíva kiváló szak-
mai vezetője volt.
A KOMÉP igazgatójaként, közéleti személy-
ként igen sokat tett Tatabányáért. Munkássága 
alatt alakult ki a város mai arculata. Tapasztalt 
szakemberként és vezetőként sok kezdeménye-
zést támogatott, amely a tatabányaiak életét 
segítette. Csóka Zsiga – ahogyan őt szinte 
mindenki szólította – nagytekintélyű, felkészült, 
országosan ismert kiváló szakember és vezető 
volt. Fiatalon, 53 éves korában távozott kö-
zülünk 

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
EZÜST TURUL DÍJASA

A Rozmaringos Bányász Egylet 
Tatabánya közösségi és kulturális életébe új 
színt hozott a Rozmaringos Bányász Egylet. 
Akik létrehozták, működtetik, sok évtizedes 
munkájuk során megtanulták a bányászélet alap-
igazságát: legfontosabb az egymáshoz tartozás, 
az egymást segítő, egymást megérteni akaró 
emberi érzés. Az egylet tagjai nyugdíjas bá-
nyász- gépészmérnökök, bányatechnikusok, 
akik munkájuk során elismerést, megbecsülést 

szereztek a szakmájuknak. Céljuk a bányászati 
hagyományok, a bányászdalok megőrzése, 
előadása.
A BDSZ 2002-ben a Bányásznap alkalmával 
Művészeti Nívódíjjal tüntette ki az egyletet. 
Bencsik János polgármester úr támogatásával 
megjelent a bányászdalokat megörökítő CD-
jük. További munkájuk során is szeretnének részt 
venni a város bányászati jellegű kulturális tevé-
kenységében, a hagyományok megőrzésében, a 
bányászdalok tanításában ás átadásában.

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
MEGOSZTOTT EZÜST TURUL DÍJASAI

Csernai Tibor, Gelei József, valamint 
posztumusz Szepesi Gusztáv

Nem csak a tatabányai futballszurkolók, de 
a város közvéleménye is jól emlékszik azokra 
a labdarúgókra, akik a bányász színeiben 
öregbítették Tatabánya hírnevét. A hatvanas 
évek csapata mindig zsúfolt lelátókat vonzott 
a bajnoki, és a különböző kupamérkőzésekre. 
A tatabányai futballtörténelem egyik aranykora 
volt ez az időszak, s ennek a csapatnak volt 
meghatározó alakja Csernai Tibor, Gelei József 
és Szepesi Gusztáv. Tehetségüket nem csak ha-
zai mérkőzéséken, hanem a nemzeti színekben is 
megismerhette a közönség. Így az 1964-es to-
kiói olimpián is, ahol tatabányai labdarúgóként, 
a magyar csapat tagjaként aranyérmet, olimpiai 
bajnoki címet szereztek.
Csernai Tibor nyolc évig játszott a Tatabánya 
csapatában, a százhetvenöt bajnoki mérkőzésen 
hatvan gólt rúgott. Számtalan nemzetközi tornán 
és kupán vett részt, húsz alkalommal szerepelt 
a magyar „B” válogatottban. A tokiói olimpián 
nyújtott csatárteljesítményével oroszlánrészt 
vállalt a sikeres szereplésből.
Gelei József sportpályafutásának meghatározó 
városa volt Tatabánya. A bányász kapujában 
nyújtott teljesítményével lett a tokiói olimpián, 
majd az angliai világbajnokságon játszó magyar 
válogatott tagja. Nemzetközi kupa- és torna-
győzelmek, emlékezetes magyar bajnoki mérkő-
zések, valamint az 1966-os világbajnokságon 
a nemzeti válogatottal Brazília ellen aratott 3:

1-es győzelem jelzik egy pálya szép állomásait. 
Edzőként és technikai igazgatóként is sikeres 
sporttevékenysége végzett. 
Szepesi Gusztáv 1959-től tíz éven keresztül 
játszott kék-fehér színekben. Védőként több 
alkalommal tagja volt a magyar „B” és „A” 
válogatottnak. Pályájának csúcspontja kétség-
kívül az a brazilok elleni angliai mérkőzés volt, 
ahol teljesítményével hozzájárult a csapat győ-
zelméhez. Sorozatos és makacs sérülések miatt 
kellett visszavonulnia a labdarúgástól, amelytől 
nem szakadt el, hiszen edzőként fiatalokkal 
foglalkozott. Tragikus hirtelenséggel, 47 éves 
korában hunyt el. 

TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
TATABÁNYA FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJASA

W. Csoma Éva
A díjazott közéleti hitvallását így fogalmazta 
meg: „Egy várost lehet nem szeretni és nem 
szeretni, szidni és büszkének lenni rá, de 
egyet nem lehet: közömbösnek maradni és nem 
tenni érte.” W. Csoma Éva, mint az Alfadat 
Press Kft. tulajdonosa és igazgatója ennek 
szellemében végzi tevékenységét. 1994-ben 
létrehozta a Vértes Expót, hogy a város és 
a régió vállalkozásainak bemutatkozási lehe-
tőséget adjon. Mára a Vértes Expó a régió 
legjelentősebb gazdasági kiállítása. Az elmúlt 
tizenkét év alatt munkatársaival harminc nagy-
rendezvényt szervezett, melyeken több mint 
háromezer kiállító részt. Közülük ezerszázan 
megyén kívüliek voltak. Többek között olyan 
országos hírű, magas színvonalú rendezvény öt-
letgazdája és megvalósítója, mint Kiprich József 
nemzetközi hírű labdarúgó búcsúmérkőzése, az 
atlétikai ugrógála vagy az Élettér, lakberende-
zési kiállítás.  Szakmai munkájának elismerését 
jelenti, hogy tagja a Magyarországi Kiállítás- és 
Vásárszervezők Szövetsége elnökségének. Kia-
dói, szerkesztői munkája révén harmincöt kötet 
jelent meg városunkról, hagyományainkról. A 
gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb eleme 
a marketing. W. Csoma Éva ebben alkotott 
fontosat, hasznosat, amivel nagyban hozzájárult 
a város fejlődéséhez is.

TATABÁNYA KITÜNTETETTJEI A SZENT 
BORBÁLA NAPOK ALKALMÁBÓL
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TELJES KÖRŰ FÜRDŐSZOLGÁLTATÁSSAL ÉS 
GYÓGYSZOLGÁLTATÁSSAL VÁRJA ÖNT AZ 

AGÁRDI TERMÁL- ÉS 
GYÓGYFÜRDŐ.

A fürdőben igényesen kialakított belső és külső medencék (gyógy, termál és 
strand) állnak a fürdőzők és a gyógyulni vágyók rendelkezésére. Az eltérő 
hőmérsékletű, gyógyhatású termálvíz jelentős ásványianyag-összetétele miatt 
kiválóan alkalmas mozgásszervi betegségek gyógyítására, kezelésre.
Kényeztesse magát nálunk, gondoljon egészségének megőrzésére, betegségének 
gyógyítására. Legyen Ön is vendége a minden korosztály érintő, több kedvez-
ményt is nyújtó Fejér megye egyedülálló termál- és gyógyfürdőjének.

Információ: Agárd, Határ út, Tel.: 06 (22) 579-230
E-mail: agvart@t-online.hu

Nyitva tartás: H-Szo.: 08.00-22.00 V.: 08.00-19.00



R
eg

io
 R

eg
ia

22 Regio Regia 2005. december

Csütörtökön délelőtt Lazók Zoltán vezér-
igazgató a társaság székhelyén fogadta a 
PR- és marketingbizottság tagjait, majd 
röviden ismertette a Szolgáltató Rt. műkö-
dését, hiszen az egykor csak a távhőszol-
gáltatással foglalkozó cég ma már sokirányú 
tevékenységet folytató városüzemeltetőként 
(stadtwerke) van jelen a piacon. A tavalyi 
évben több mint egymilliárdos bevételt 
elért részvénytársaság fő üzletága még 
mindig a távhő biztosítása, de komoly 
összeg származik a szennyvízkezelésből, 
vagyongazdálkodásból és a vállalkozási 
tevékenységből is, melynek első látványos 

elemeként az idén ősszel került átadásra az 
óváros rehabilitációjának kezdetét jelentő 
Iskola utcai lakótömb.
A cég bemutatását követően Kontschán 
Jenő beruházási igazgató A távhőellátás te-
rületi bővítése Oroszlány városban címmel 
tartott előadásában célként a piacbővítést, 
a hatékonyságnövelést, a költségcsökken-
tést és az árbevétel növelését nevezte meg, 
s ennek érdekében 1997-2004 között 
több mint 2600 méter nyomvonalhosszon 
létesítettek új vezetékrendszert, melynek 
köszönhetően az óvárosban is mind többen 
állhatnak át a hagyományos széntüzelésről 

a környezetbarát, korszerű fűtési módra. 
A bővítés összköltsége meghaladja a 300 
millió forintot, aminek döntő részét a tár-
saság és az önkormányzat finanszírozta. A 
területbővítés során többfajta hitelfinanszí-
rozási rendszert is kidolgoztak a társasházi 
közösségeknek és a magánfogyasztóknak. 
Mivel a rendszerbővítés tulajdonképpen 
befejeződött, az így felszabaduló források a 

meglévő rendszerek fejlesztésére fordítha-
tók. Az ipari parki cégek döntő többsége 
is a távfűtést választotta a gázberuházással 
szemben, s az ő megtartásuk érdekében 
különböző kedvezményeket biztosít a 
szolgáltató.
A konferenciát László Györgynek, a 
fővárosi FŐTÁV Rt. üzletfejlesztési és 
PR-igazgatójának tájékoztatója zárta, aki 
a távhőszolgáltatók uniós marketingjé-
nek fontosságára hívta fel a jelenlévők 
figyelmét, ugyanis az EU is mind több 
támogatást nyújt ennek a környezetbarát, 
,,tiszta” energiahasznosításnak.
Az oroszlányi fogyasztóknak egyébként 
jó hír a Szolgáltató Rt-től származó 
azon információ, hogy az igazgatótan-
ács jóváhagyta a jövő évi díjemeléseket, 
melyek igen mérsékeltek lesznek, ha az 
önkormányzat képviselő-testületének 
decemberi ülése is jóváhagyja azokat. A 
tervezet szerint a szennyvízkezelés 4,8%-
al emelkedik, míg a távhőszolgáltatás csak 
2,3%-al drágul január elsejétől.

TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ SZAKEMBEREK 
OROSZLÁNYBAN

Két napon keresztül tanácskoztak Oroszlányban a Magyar Távhő-
szolgáltatók Szakmai Szövetségének (MaTáSzSz) PR-ral és mar-
ketinggel foglalkozó szakemberei. A konferencia szerdai napján 
– melyen Budapest, Győr, Debrecen és Pécs szolgáltatói képvisel-
tették magukat – a vendégek a város ipari parkját tekintették meg, 
ahol folyamatosan bővíti ügyfélkörét az oroszlányi Szolgáltató Rt., 
majd felkeresték az egyik legnagyobb üzemet, a Zenont, ahol gyár-
látogatáson ismerkedtek meg a világhírű membrántechnológiás 
víztisztítási rendszerrel. 

Székesfehérvár is azon önkormányzatok 
közé tartozik, amelyek támogatást nyertek 
a kormányzati közfoglalkoztatási program 
keretében. A 12,5 millió forintos támoga-
tásról szóló hivatalos értesítést Budapesten, 
a BM Duna Palotában vehették át. 
A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium, a Belügyminisztérium, vala-
mint az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztérium, illetve a 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
közösen írt ki pályázatot a kormány 100 
lépés programjának részeként. A támogatás 
célja, hogy a tartós munkanélküliek, és a 
munkanélküli ellátásból már kiszorult aktív 
korú, rendszeres szociális segélyezettek 
átmeneti foglalkoztatását segítse. Olyan 
munkában, ami települési, közösségi célokat 
valósít meg.
Székesfehérvár is a támogatott önkormányza-
tok között van. Pályázatával a 12,5 milliós 

közmunkaprogram  költségeihez 7,6 millió 
Ft támogatást nyert.  Ennek eredményeként 
2005. december 1-jétől 2006. február 
28-áig 7, valamint 2006. március 1-jétől 
május 30-áig 41 főt tudnak foglalkoztatni a 
közmunka-program keretében.
Mint Warvasovszky Tihamér polgármester 
elmondta: a program keretében település-
üzemeltetési és tisztasági, továbbá park-
fenntartási feladatok valósulhatnak meg, 
valamint az illegálisan lerakott hulladékok 
összegyűjtésében és elszállításában segítenek 
majd a foglalkoztatottak. Székesfehérvártól 
egyébként nem idegen ez a törekvés, hiszen 
a Városgondnokság hasonló feladatok 
ellátásra folyamatosan foglalkoztat úgyne-
vezett közhasznú munkásokat. A számuk 
időszakonként változó, a 25 főtől 100 
főig terjed. Az ő munkájukat egészíti ki jól 
a most elnyert közmunkaprogramra szóló 
támogatás. 

KÖZMUNKAPROGRAM INDULHAT 
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A MÚLT
Hogy a park mikor épült, az igazat megvallva 
nem tudom. Mióta a városban élek, azóta a 
helyén van, ez bizonyos. Emlékszem még ap-
rótalpúként édesapámat kísértem ki a kerítéssel 
körülvett betonpályákra, és néztem csodálattal 
hogyan védi a lövéseket, illetve hogyan rúgják 
össze a labdával. Kisiskolásként is rendszeresen 
látogattuk a parkot hasonszőrű társaimmal. 
Az akkor még kifejezetten jó állapotban lévő 
mászókák, homokozók, vagy éppen a hatalmas 
bábuknak készített sakktábla mind-mind jó szó-
rakozást nyújtottak. 
Ahogy telt az idő, a park szerepe úgy alakult át. 
Ma már alig-alig látni kisiskolásokat a játszótéren, 
a sakktáblát kavicsos petanque-pályák váltották 
fel, a szórakozási eszközökre szinte semmi figyel-
met nem fordít a város. Elavult. Egyetlen dolog 
azonban a régi. Minden évben március végétől 
november elejéig itt rendezik meg a városi kis-
pályás labdarúgó-bajnokságot. Azt gondolom, 
Tatabányán ez a legtöbb embert megmozgató, 
rendszeres részvételt lehetővé tevő tömegsport-
esemény.

A JELEN
Az elmúlt évben több mint hetven nevezett 
csapat vett rész a küzdelmekben. Persze ko-
rántsem beszélhetünk azonos erőkről, hiszen 
négy osztályban zajlanak a mérkőzések, és az 
első (kiemelt) csoport majdnem profi csapatait 
vétek lenne összevetni a 4. osztály (ZS-liga) 
lelkes amatőrgárdáival. Azonban mindenki célja 
alapvetően az, hogy heti egy-két alkalommal 
kimehessen a parkba, lejátszhassa a neki rendelt 
30-40 percet, majd veszekedések, és persze 
egy jó sör után azzal a tudattal mehessen haza, 
hogy ezen a napon is mozgott valamit.
Cégünk csapata már két szezon óta tagja a 
mezőnynek. Ebben a két szezonban találkoztunk 
persze unszimpatikus gárdákkal és emberekkel, 
de kötöttünk baráti kapcsolatokat is bőven. Bár 
fontos a győzelem, hiszen aki pályára lép, azért 
megy, hogy nyerjen, nálunk, azt gondolom, a 
társaság, és a mozgás inkább előtérben van, 
mint az eredménykényszer. Kiabálni lehet, és 
olykor kell is, de eddig nem emlékszem olyan 
összetűzésre, amit adott meccs után egy-két jó 
sör mellett ne tudtunk volna elintézni. Mert a 
tömegsport nem az összetűzésről, a folytonos, 

mindenáron győzni akarásról kell, hogy szóljon.
És a tömegsporthoz tartozik az is, hogy szom-
baton vagy vasárnap, minden kötöttségtől 
mentesen az ember kimehessen a pályára, és 
egy-két órát elrugdoshassa a labdát. Senki által 
nem figyelve, és térítésmentesen. Ez az a pont, 
ami miatt némi üröm is vegyült az örömbe a park 
kiszolgáló létesítményei és a pályák felújításának 
hallatán.

A JÖVŐ
Régi nóta már, hogy a Jubi-parkot, ami amellett, 
hogy a város központjában van, központi szere-
pet is játszik a városi tömegsportban, felújítják. 
Az elmúlt években voltak ilyen-olyan beruházá-
sok, gondolok itt a „deszkásoknak” kialakított 
félcsőre, vagy az idén ősszel elkészült parkolók-
ra, azonban magát a játéktereket nem bolygatták 
már jó ideje. Tavasszal jöttek az első hírek arról, 
hogy felújítják a Petőfi Tömegsport Egyesület 
irodájaként, öltözőként és vendéglátóipari egy-
ségként egyaránt funkcionáló épületegyüttest, 
és a pályákat is. Szó szót követett, míg aztán 
az ősszel valóban bizonyossá vált a renoválás. 
Csakhogy problémák is merültek fel azonnal a 
parkba kijáró közösség körében.
Mint kiderült, 2006 márciusában már – a 
kor követelményeinek megfelelően – műfüvön, 
palánkkal körülvett pályán zajlanak majd a városi 
bajnokság küzdelmei. Ez rendkívül örömteli hír, 
szinte mindenki alig várja már a jövő év tavaszát. 
Sajnos azonban olyan hírek is szárnyra kaptak 
hogy mivel ez komoly beruházás, nagy pénzeket 
emészt fel, gyakorlatilag megszűnik a Jubi ingye-
nessége. A bajnokságon kívül csak pénzért lehet 
majd bérelni a pályákat, a közpark, mint ingye-
nes testmozgást nyújtó hely, lekerül a térképről. 
Ez okozott aggályokat ősszel is, olyannyira hogy 
minden, a bajnokságban játszó csapat kapitánya 
aláírta azt a kérvényt, amivel ennek elkerülését 
akartuk elérni. Természetesen sikertelenül.
A döntésnél megint csak azokat nem kérdezték 
meg, akik a legtöbbet használják a létesít-
ményeket, pályákat. Tipikusan magyar módi, 
amivel egy jó és szükséges lépést kellően rosszul 
teszünk meg.

Veér Zoltán - Regio Regia FC

MI LESZ VELED, TÖMEGSPORT?

MOZOGNI KELL VALAHOL...
A Jubileum parkot minden tatabányai ismeri. Ki a korábban szebb na-
pokat látott játszóteréről, ki a petanque-pályákról, de azt gondolom, 
a többség a városi kispályás focibajnokság helyszíneként azonosítja 
be. Illetve olyan területként él a városiak körében, mint testmozgásra 
bármikor igénybe vehető hely.
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RÖGTÖNZÖTT KONCERT
A tizennyolc esztendős tatabányai kislány – 
bocsánat, ifjú hölgy – első helyezést érdemelt 
ki a könnyűzenei előadói kategóriában szóló-
ban, valamint duóban is Skrinyár Cocettával. 
A kettős siker okán kerestük fel otthonában az 
ifjú, utolsó éves középiskolás művészpalántát, 
hogy néhány mozzanatot említsen meg eddigi 
pályafutásából lapunk számára.
Nóra magától értetődőnek tartotta, hogy kéré-
sünkre otthonában rögtönözzön egy csipetnyi 
előadást. Meg kell mondani: áll leesett, szem 
fennakadt. Egyszerűen lenyűgöző volt a melo-
dikus hangvitel kulturált előadásmódja, főleg, 
hogy manapság a kereskedelmi televíziókban 
mást sem hallani, mint trágár rap-et, egyeseknek 
tetsző house-t, vagy éppen az őrjítő tuc-tuc-tuc 
sokadalmat. Kikiáltanak képzetlen, fahangú ön-
mutogatókat megasztárnak, akiktől oly messze áll 
a melódia, mint Makó Jeruzsálemtől. Ma már 
sokan talán azt sem tudják, hogy Frank Sinatra 
vagy Tom Jones, uram bocsá’ Vámosi János, 
Németh Lehel, netán Koós János fülbemászó 
dallamai miként is hódították meg a közönséget.
Nagy örömmel és élvezettel hallgattuk tehát 
Bányocky Nóra győztes számait. Tizenkilenc 
induló közül lett első Lean Rimes: Please 
remember című dalával, Skrinyár Concettával 
pedig ugyancsak elvitték a pálmát Barbara 
Streisand és Celine Dion: Tell him-jével. 
Kifejezetten érzelmekre ható, kidolgozott 
előadást hallhattunk a mini koncerten, s még 
a büszke édesanyának is gyanúsan párásodott 
a szeme Nóri éneke közben.

A KI MIT TUD? GYŐZELEM ELŐZMÉNYEI
Bányoczky Nóra jelenleg a tatabányai Kos-
suth Lajos Közgazdasági és Humán Szakköz-

épiskola utolsó éves hallgatója. Már tizenegy 
éve foglalkozik a zene megismerésével, hat 
éve énekel. Nó-
rinál is működött 
a „fürdőszoba 
szindróma”, ám 
már szülei és ta-
nárai is felfedezték 
benne a tehet-
séget. Édesanyja 
és édesapja tö-
rődést, energiát 
és anyagiakat nem 
kímélve taníttat-
ták, taníttatják a 
kislányt.
B u d a p e s t e n , 
Pintácsi Viktória 
zeneiskolájában 
Antall Csilla 
vezette be az 
éneklés rejtelmei-
be. Tatabányán az 
Erkel Ferenc Ze-
neiskolában képzi 
magát jelenleg is. 
Ebben Zádorfalvi 
Margit van óriási 
segítségére, aki 
egyébként idős 
kora ellenére 
Budapestről jár 
oktatni Tatabá-
nyára.
Az mindenkép-
pen meglepő volt 
számunkra, hogy 
a könnyűzenei 

kategóriában kétszeres győztes Nóri éppen 
tanszakot váltott: jelenleg klasszikus képzésen 
vesz részt. Ez egy abszolút tudatos választás 
volt, ugyanis itt komoly hangsúlyt fektetnek a 
tanítványok technikai és hangképzési ismere-
teinek elsajátítására.
Remélhetőleg a Ki mit tud? győzelmek csak első 
állomásai voltak egy nagy ívű pályafutásnak, kar-
riernek. Ehhez kívánunk nagyon sok sikert!

Berg Endre

SZÁRNYALÓ MELÓDIÁK – 
BÁNYOCZKY NÓRA

A kilencvenedik életévéhez közelítő, kétszeres Aranytrombitás 
– Kossela Béla bácsi – mondta egy beszélgetésünk alkalmával, 
hogy melódia hiányában olyan a zene, mint a szárnyaszegett 
madár. Meggyőződhettünk róla, hogy a közelmúltban 
Tatabányán megrendezett Ki mit tud? versenyen győztes, sőt 
kétszeres győztes Bányoczky Nóra dalai nincsenek híján a 
melódiának! Szívet melengető, már-már himnikus énekszámai 
méltán varázsolták el a zsűrit csakúgy, mint a közönséget.





Az Európai Unió Környezetvédelmi 
Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) 
támogatásával megvalósítandó projekt ke-
retében várhatóan egy éven belül, 2006 
novemberéig hat településen – Gárdony-
ban, Kápolnásnyéken, Nadapon, Páz-
mándon, Sukorón, és Velencén – épül ki 
a szennyvízcsatorna-hálózat. A beruházás 
elvégzésére az érintett települések és a 
Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Rt. 
konzorciumot hozott létre. 
A tó körüli települések korábban már 
többször pályáztak költségvetési céltá-
mogatásra. 2004-ben a KIOP keretére 

nyújtottak be pályázatot az Európai Uni-
óhoz, amely prioritásként kezeli a szenny-
vízelvezetést és -tisztítást. Ez a pályázat 
lehetőséget ad arra is, hogy nagyobb 
térségek együtt, közösen az üzemeltetővel 
folyamodjanak támogatásért. 
A beruházás keretében nem csak a hat 
település csatornahálózatának kiépítése, 
fejlesztése történik meg, hanem bővítik a 
központi szennyvíztisztítót is. A több mint 
6 milliárd forintos projekt költségeinek 
fedezésére a konzorcium 5,832 milliárd 
forintot nyert el a KIOP keretéből, így a 
teljes beruházás 70 százalékát az Unió, 

25 százalékát a magyar költségvetés, 5 
százalékát, pedig az érintett települések 
önkormányzatai, valamint a DRV Rt. állja. 
A munkálatok során csaknem a duplájára, 
napi 6700 m3-ről 12400 m3-re növelik 
a térség központi szennyvíztisztítójának 
kapacitását, és gondoskodnak a tisztított 
szennyvíz átvezetéséről a dinnyés-kajtori 
csatornába. Összesen 85 kilométernyi 
gravitációs csatornát és 14 kilométernyi 
nyomóvezetéket fektetnek le, és csaknem 
5600 ingatlant kötnek be a szennyvízcsa-
torna-hálózatba. 
A beruházás környezetvédelmi szem-
pontból is igen jelentős, mivel annak 
befejezésével lényegesen csökkenni fog a 
Velencei-tavat érő, úgynevezett „háttér-
szennyeződés”. Korábban a csatornázatlan 
területekről a szokásos szikkasztás miatt a 
talajon keresztül sok szennyező anyag ke-
rült a tóba. A szennyvízcsatornák megépí-
tése után ez a veszély már nem áll fenn, sőt 

a tisztított szennyvíz sem terheli 
a tavat, hiszen az a dinnyés-
kajtori csatornába kerül. Az 
itt alkalmazott új tisztítási tech-
nológia lényegesen csökkenti 
majd a tisztított víz foszfor- és 
nitrogéntartalmát. Olyannyira, 
hogy azzal megoldhatják a 
Dinnyés-fertő természetvédelmi 
terület vízutánpótlását. Fontos 
szempont volt még a tisztítás 
közben keletkező szennyvíz-
iszap elhelyezése is. Ezután az 
iszap nem kerül a tó körüli me-
zőgazdasági területekre, hanem 
iszapvíztelenítés után távolabbi 
komposztáló telepre szállítják, 
és ott tovább hasznosítják azt. 
A csatornaépítés és a szenny-
víztisztító bővítési munkála-
tainak kivitelezője az Alterra 
Építőipari Kft. A beruházást a 
KIOP Projektiroda koordinálja.

T.O.

ÓRIÁSBERUHÁZÁS INDUL 
A VELENCEI-TÓNÁL

Az Európai Unió támogatásával több mint 6 milliárd forintos beruházás 
vette kezdetét azzal, hogy Persányi Miklós környezetvédelmi és 
vízügyi miniszter közreműködésével elhelyezték a Velencei-tó mellett 
fekvő települések szennyvízének elvezetésére és tisztítására szolgáló 
rendszer alapkövét. A Velencei-tavi Regionális Szennyvízelvezető és 
-tisztító Rendszer bővítésével, fejlesztésével a tó környékén élők évek 
óta húzódó gondja oldódik meg.
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A MÜTF – a Gazdálkodási és me-
nedzsment szakon – várja azokat a 
jelentkezőket, akik „vállalkozó szelle-
műek”, tehát érdeklődést mutatnak a 
vállalkozás, az üzleti élet különböző 
szakterületei, a vállalati gazdálkodás, a 
pénzügyek, a számvitel, az adózás és a 
menedzsment kérdései iránt, és ismere-
teiket nagy- és kisvállalatnál vagy saját 
ill. családi vállalkozásában szeretnék 
hasznosítani. Az e szakon végzettek 
elsősorban kis- és nagyvállalatnál, a 
pénzügy, az adózás, a számvitel és az 
irányítás területén helyezkedhetnek el 
diplomájuk kézhez vétele után.
A MÜTF – a Kereskedelem és marketing 
szakon – várja azokat a jelentkezőket, 
akik „kreatívak”, tehát jó szervezőkész-
séggel rendelkeznek, innovatívak, fogé-
konyak az új eljárások és a szakmában 

alkalmazható technikák iránt, vállalkozó 
szelleműek, rugalmasak, és érdekli őket 
a média világa. Az e szakon végzettek a 
gazdaság minden ágában, de kiemelten 
a kereskedelemben és a szolgáltatásban 
helyezkedhetnek el diplomájuk kézhez 
vétele után.
A MÜTF – a Nemzetközi gazdálkodás 
szakon – várja azokat a jelentkezőket, 
akik „utazó vénával” rendelkeznek, tehát 
nagy érdeklődést mutatnak a nemzetközi 
üzleti élet iránt, önálló problémafelisme-
rő és megoldó készséggel rendelkeznek, 
az idegen nyelvek és más kultúrák is-
merete által toleránssá és kooperatívvá 
kívánnak válni munkájuk során. Az e 
szakon végzettek elsősorban nemzetközi 
nagyvállalatoknál, a kereskedelemben, 
kis- és középvállalatok nemzetközi 
ügyleteinek irányítójaként, intézmények 

nemzetközi munkatársaként ill. EU- 
intézményekben helyezkedhetnek el 
diplomájuk kézhez vétele után.
Azok, akiknek nem sikerül a felvételi 
vizsgája, vagy ki szeretnék próbálni 
magukat egy felsőoktatási intézmény-
be jelentkezés előtt, a MÜTF-ön az 
Intézményi kommunikátor, a Logisztikai 
műszaki menedzser asszisztens valamint 
az Informatikai statisztikus és gazdasági 
tervező felsőfokú szakképzések közül 
választhatnak.

A felvételizők részére tájékoztatást 
adó NYÍLT NAPOK rendje:

- Tatabányán: 
december 14. (szerda) 9.00 h, 
január 7. (szombat) 10.00 óra, 
január 17. (kedd) 14.00 óra

- Budapesten: 
december 12. (hétfő) 8.00 h 

(a nem állami főiskolák közös nyílt 
napja a Villányi úti Konferenciaköz-

pontban), 
december 15. (csütörtök) 12.00 

óra (Budapesti Tagozat),
 január 19. (csütörtök) 13.00 óra 

(Budapesti Tagozat).

Újszerű kezdeményezés, hogy a felvételi 
előtt állók – a továbbtanulási lehetősé-
geket ismertető – bemutatkozó CD-t 
kérhetnek az intézménytől, amelyen az 
egyes oktatási részlegek szöveges, ké-
pekkel illusztrált tájékoztatója valamint 
a hallgatói szervezetek bemutatkozása 
található. A CD segítségével a jelent-
kezők betekintést nyerhetnek a főiskola 
életébe, ezáltal közvetlen információkat 
kaphatnak az intézményről.

Honlap: www.mutf.hu, 
e-mail: mail@mutf.hu, 
telefon: 34/520-400, 

1/450-2426

BACHELOR OF SCIENCES 
SZAKOK A MÜTF-ÖN

A Moder Üzleti Tudományok Főiskolája 2006 szeptemberében – az. 
ún. bolognai képzési rendszerre áttérve – három BSC (Bachelor of Sci-
ences) szakot hirdet. A jelentkezők Kereskedelem és marketing, Gaz-
dálkodási és menedzsment valamint Nemzetközi gazdálkodás szakon 
folytathatnak tanulmányokat a tatabányai és a budapesti tagozaton. 
A választható szakirányok köre is átalakult ill. bővült, ezek a követke-
zők lesznek: Controlling, Kis- és középvállalkozások, Marketingkom-
munikáció, E-kereskedelem, Kereskedelem az EU-ban (angol nyelvű), 
Regionális fejlesztés.
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Custumer Relationship Manage-
ment, ügyfélkapcsolat-menedzs-
ment. Fontosságáról talán már 
hallottunk párszor. Ez a válla-
latvezetési stratégia, ami egyben 
filozófia is, egyre nagyobb teret 
hódít Magyarországon is.

Abban az esetben, ha nem 
használ valamilyen ügyfélkezelő 
rendszert, több nyilvántartásból 
tudja csak kiszedni azokat az 
információkat egy adott céggel 
kapcsolatban, amelyre az adott 
pillanatban szüksége van. Ennek 
hátránya, hogy nincs egy olyan 
felület, amelyből, első pillantás-
ra láthatja, hogy egy betelefoná-
ló ügyfél hol tart az értékesítési 
folyamatban.
Meglévő ügyfél? Mióta? Mi-
lyen terméket, szolgáltatást vá-
sárolt tőlünk eddig? Mire lehet 

még szüksége? 
Ha még nem ügyfelünk, hogyan 
tehetnénk azzá? Kapott anyagot 
tőlünk? Kapja rendszeresen hírle-
velünket? Találkoztunk már vele? 
Mit beszéltünk meg? Mikor kell 
újra kapcsolatba lépnünk?

Önnek hány nyilvántartást kell 
átnéznie ahhoz, hogy minden 
információt (első kapcsolatfel-
vétel, forrás, árajánlat kérése, 
árajánlat, megrendelés, számlá-
zással kapcsolatos adatok, el-
érhetőségek, tárgyalási naplók, 
kalkulációk), megkapjon egy 
adott ügyfélről?

A másik kardinális dolog egy 
vállalat életében, az az, ha 
valamelyik értékesítő távozik a 
kötelékből. Ezen a területen nem 
ritka a nagy mértékű elvándor-

lás. Mi történik azokkal az 
ügyfelekkel, amelyekkel ő volt 
kapcsolatban? A legtöbb érté-
kes információ CRM rendszer 
hiányában az értékesítő fejében 
van.
Kevés olyan céggel találkoztam, 
ahol az elméleti síkon kívül 
gyakorlatban is vezették a sa-
les-es kollegák, az úgynevezett 
„tárgyalási naplót”, ahová a 
tárgyaláson elhangzott fontos, 
vagy kevésbé fontos(nak tartott) 
információkat rögzítették.
Megmaradnak ezek az informáci-
ók? Vagy az értékesítővel együtt 
„elvándorol” az információ is?

Amennyiben úgy látja, hogy ér-
demes erről a kérdéskörről kon-
zultálnia szakemberekkel, kérjük, 
keresse tanácsadó kollegáinkat! 

Gáll Tünde

INFORMÁCIÓRENGETEG – 
(T)RENDSZEREZVE

Cégvezetőként, olyan emberként, aki ügyfelekkel foglalkozik, az Ön 
számára is az egyik legfontosabb dolog az információ.
Lehet, hogy most még nem érzékeli az ügyfelekkel kapcsolatos információ 
mennyiséget, hiszen eddig el sem tárolta nagy részüket, csupán azokat, 
melyekről azt gondolta, hogy fontos lehet.
De honnan tudhatnánk előre, hogy egy – az adott pillanatban 
haszontalannak ítélt –, információ egy év múlva nem lesz fontos? Olyan 
tudás, mely hasznot is hozhat?

WWW.UNIT.HU
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A II. Pályázat Előkészítő Alap 
fejezeti kezelésű előirányzat felhasz-
nálásnak részletes szabályairól szóló 
15/2004. (VIII.14.) TNM rend-
eletben, illetve az azt módosító 15/
2005. (V.2.) TNM-TNM együttes 
rendeletben foglalt rendelkezésekre, 
valamint az Országos Területfejlesz-
tési Hivatal (korábban MTRFH) 
és a Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács között megkötött 
(2004. december) Támogatási 
szerződésben foglaltakra tekintettel 
a Közép-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács hatáskörébe tartozó 
feladatok közé tartozik a projektek 
felkutatásán, előkészítésén túl a te-
rületfejlesztés szempontjából kiemelt 
ún. központi projektek előkészítése, 
valamint a 2007-2013-as fejleszté-
si időszakra vonatkozó Európa Terv, 
valamint a Kohéziós Alap részeként 
megvalósítandó, projektek azonosí-
tása és előkészítése.
Az RFT egyik feladata a Projektek 
felkutatása, a „projekt-csatorna” 
gondozása, melynek tekintetében 
a Közép-Dunántúli Régió „Project 
Pipeline” projekt-adatbázisának 
frissítése, aktualizálása tavasszal 
megkezdődött, az ezzel kapcsolatos 
feladatok a KDRFÜ Kht. munka-
társainak koordinálásával, a térségi 
szereplők, projektgazdák és szakér-
tők bevonásával, szakmai egyeztető 
fórumokon keresztül folytak.
A szerződés értelmében az RFT to-
vábbi feladatai közé tartozik különbö-
ző regionális, a 2007-2013 közötti 
időszakban megvalósítandó projektek 
előkészítésének támogatásra.  
A Közép-Dunántúli Regioná-
lis Fejlesztési Tanács 42/2004. 
(VII.05.) sz. határozattal döntött 
a Közép-Dunántúli Régió szempont-
jából kiemelt jelentőséggel bíró, ún. 
„központi projektekről, megyénként 
egy-egy ERFA- és ESZA-finanszíro-
zású projekt előkészítési munkálatai-
nak támogatásáról.

A TÁMOGATOTT PROJEKTEK 
AZ ALÁBBIAK:

Kistérségi inkubátorházak létesítése 
(ERFA) – 15000000 Ft 

A nők vállalkozóvá válásának 
segítése képzéssel (ESZA) - 

5000000 Ft 

Tata üdülővárosi rangjának hely-
reállítása az Öreg-tó rehabilitációja 

útján (ERFA) - 
15000000 Ft 

Oroszlány városban és kistérsé-
geiben felügyelet nélkül csellengő 

gyermekek számára szabadidős 
programok a város játszóterein 

(ESZA) - 5000000 Ft 

Szakképzéssel a sikeres Bala-
toni vendéglátásért (ESZA) - 

5000000 Ft 

Ivóvíz javítása, csőhálózat rekonst-
rukció (ERFA) - 15000000 Ft 

A Tanács a 2005. március 11.-én 
15/2005. (III.11.) sz. határozatá-
ban döntött további 16,  regionális 
támogatásban részesülő, kiemelt fon-
tossággal bíró projekt fejlesztéséről. 
Az ügynökség adatbázisában nyilvántar-
tott projektek, a project pipeline alapján 
és a régió stratégiai irányait figyelembe 
véve a beruházás jellegű projektek közül 
a közlekedésfejlesztésre illetve idegenfor-
galom- és turizmusfejlesztésre vonatkozó, 
ún. ESZA típusú projektek közül a fel-
sőoktatás-fejlesztésre irányuló projektek-
ből történt meg a PEA-2 rendszerben 
támogatni kívánt projektek kiválasztása a 
Közép-Dunántúli Régióban.

A Közép-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Tanács megalapozott 
döntését biztosította, hogy a régiót 
alkotó megyék belső egyeztetése-
ket követően eljuttatták előzetes 

fejlesztési javaslataikat, majd az így 
nevesített – a régió stratégiai irányait 
figyelembe vevő, minősítésen átesett 
– projektek közül összesen 16 javas-
lat került kiválasztásra.

Királyi Városok – Magyar királyok 
panteonja - 12000000 Ft 

Regionális Közösségi Közlekedési 
Központ - 12000000 Ft 

Dunaújvárosi kikötő és kombitermi-
nál létesítése - 12000000 Ft 

Aba Ófalu - 12000000 Ft

„Mikulásfalva”- mesefalu: ide-
genforgalmi, turisztikai program 

- 12000000 Ft

Királyi Városok – Séd-völgy reha-
bilitációja - 12000000 Ft

Balaton-felvidéki regionális köz-
lekedési kapcsolatok fejlesztése 

- 12000000 Ft

Veszprémi völgyhíd - 12.000.000 Ft
Fertő-Hanság-Balaton kerékpárút háló-

zat kialakítása - 12000000 Ft

82. sz. főút Zirc átkelési szakasz - 
12000000 Ft

Királyi Városok - A Mattyasovszky 
bástya és  a Kis Fürdő helyreállítása és 

hasznosítása -12000000 Ft

Királyi Városok – A tatai Esz-
terházy-kastélyegyüttes felújítása 
és kulturális célú hasznosítása - 

12000000 Ft

Helsinki V/C észak-déli tengely 
- 12000000 Ft

1. sz. főút – Tatbánya Újváros au-
tópálya csomópont – Vértesszőlős, 
Tata elkerülő út - 12000000 Ft

A PEA 2005-BEN
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Komárom - Új Duna-híd - 
12000000 Ft

Technopolis Regionális Egyet-
emi Hálózat program - a Köz-

ép-Dunántúli Régió felsőoktatási 
intézményeinek regionális stratégiai 

partnersége - 15000000 Ft

A fenti támogatásokból a következő 
dokumentumok elkészítése volt tá-
mogatható az előzetesen megküldött 
projekttervnek megfelelően:

Előzetes megvalósíthatósági ta-
nulmány
Megvalósíthatósági tanulmány 
Pénzügyi-gazdasági megvalósítható-
sági tanulmány 
Műszaki megvalósíthatósági ta-
nulmány 
Kiviteli terv
Engedélyezési tervek (beleértve a 
hatósági engedélyekhez szükséges 
dokumentáció)
Környezetvédelmi hatástanulmány 
Közbeszerzési dokumentáció 
Közbeszerzési eljárás lefolytatása

NÉHÁNY PROJEKT RÖVID LEÍRÁSA:
A régióban igen fontos az ún. Királyi Vá-
rosok integrált projekt, melynek keretein 
belül négy királyi illetve királynői város 
turisztikai fejlesztését megalapozó tanul-
mányok elkészítése került támogatásra:

Királyi Városok – 
Magyar királyok panteonja

Magyar Királyok Panteonja egyfajta 
sajátságos emlékhely, mely történelmi 
múltunkat és értékeinket mutatja be a 
legmodernebb technikai eszközök segít-
ségével, egy földalatti múzeumban. A 
projekt célja új turisztikai vonzerő létre-
hozása, olyan beruházás megvalósítása, 
amely további beruházásokat generál, új 
munkahelyeket hoz létre, új befektetőket 
vonz, és a régió eltartó képességét erősí-
ti. Cél továbbá, hogy a város megőrizze 
történelmi értékeit, erősítse lakóinak helyi 
és regionális identitástudatát, a magyar 
királysági múlt bemutatásával. Azért van 
szükség egy ilyen kulturális létesítményre, 

hogy minél szélesebb körben megismer-
tessük az egykori koronázó város, Szé-
kesfehérvár és a középkori Magyarország 
történelmét, valamint Szent István máig 
ható örökségét, mégpedig egy különle-
ges élményt nyújtó, történelmi időutazás 
keretében, egy Európában párját ritkító, 
csúcstechnológiával berendezett, inter-
aktív múzeumban.

Királyi Városok – 
Séd-völgy rehabilitációja

A kiemelkedő természeti adottságokkal 
rendelkező Veszprém szívében elhe-
lyezkedő Benedek-hegy a Séd-patak és 
völgyének a rekonstrukcióját megalapozó 
tanulmányok elkészítése került támoga-
tásra a PEA II. program keretein belül. 
Veszprém a régió turisztikai szolgáltatásai-
nak bővítése céljából az egyedi természeti 
és épített értékekkel rendelkező, jelenleg 
fejlesztésre váró, történelmi terület komp-
lex fejlesztését kívánja megvalósítani, a 
városba látogató vendégek tartózkodási 
idejének növelése, és a város szolgál-
tatásainak bővítése érdekében. Ezzel 
szerkezetileg szervesen egybe kapcsolva 
és kiterjesztve a belváros, a várnegyed 
és a Kittenberger Vadaspark területét. A 
területen elhelyezkedő műemlék épületek 
(jezsuita templom valamint apácakolostor 
romok) felújításával, illetve teljes feltárá-
sával és a terület komplex fejlesztésével 
egy rekreációs, kulturált zöldterület és 
kulturális központ (zenei és egyéb ren-
dezvények) helyszíne alakulhat ki.

Királyi Városok – 
A Mattyasovszky bástya és  a Kis 
Fürdő helyreállítása és hasznosítása

A belváros szívében, az esztergomi séta 
útvonalán, a Kis-Duna parton található 
a Mattyasovszky bástya (hódoltsági 
megnevezése Hévízi bástya), mely a 
középkori királyi város védműrendszeré-
nek egy jelentős sarokbástyája volt. A 
bástya jelenleg rendkívül rossz, omlás-
veszélyes állapotban van, mihamarabbi 
rekonstrukcióra szorul. A bástya belső 
udvarán 4,5 m vastag feltöltés van, 
melynek gyomrában egy teljesen ép, jól 
rekonstruálható kis török fürdő is talál-
ható. Esztergom rendkívüli adottságok-

kal rendelkező, természeti és kulturális 
örökségekben gazdag település, azon-
ban az elmúlt rendszer örökségeként 
hatalmas beruházáshiány halmozódott 
fel a területen, mely hiányosságok 
koncentráltan jelennek meg Esztergom 
városában. Ez a projekt jelentősen hoz-
zájárulhatna a város idegenforgalmának 
fellendítéséhez. 

Királyi Városok – 
A tatai Eszterházy-kastélyegyüttes fel-
újítása és kulturális célú hasznosítása

A tatai Eszterházy-kastélyegyüttes a 40 
évi kórházi használat ellenére megőrizte 
belső értékeinek jelentős részét. A mű-
emlékegyüttes jelentőségét tovább növe-
li, hogy a mai alaprajzi rendszer nagyrészt 
a XVIII. századi eredeti térszerkezetet 
mutatja. A fejlesztés helyszíne a “Kiskas-
télyt”, a “Nagykastélyt”, a kocsiszínt, 4 
melléképületet és történeti kert helyreállí-
tását foglalja magába. Az épületegyüttes 
Komárom-Esztergom megye első számú 
kastélymúzeumává válhat a Műemlékek 
Állami Gondnoksága és a Tatai Kuny 
Domokos Múzeum együttműködésével. 
A főépületben az eredeti enteriőrök 
rekonstrukciójával létrehozott, az Eszter-
házy-család grófi ágának életmódját fel-
idéző barokk kastélymúzeum helyet adhat 
egy diplomáciatörténeti kiállításnak, vala-
mint Fellner Jakab – tatai építőmester, 
a kastélyegyüttes és Tata számos más 
műemlékének tervezője, a XVIII. századi 
Magyarország egyik legjelentősebb épí-
tésze – munkásságát bemutató kiállításnak 
is. Ezen kívül a híres tatai kályhaművesség 
történetét feldolgozó kiállítást is befo-
gadhatja a főépület.

A „Kiskastély” és a nagy számú mellék-
épület sokrétű, integrált hasznosítást tesz 
lehetővé, ezek az épületrészek helyet 
adhatnak kulturális funkcióknak (rend-
ezvényterem, konferenciaterem, audiovi-
zuális terem, stb.), illetve idegenforgalmi 
kiegészítő funkcióknak (pl. szálláshelyek, 
étterem, kávézó, ajándékbolt stb.), va-
lamint bérbe adhatók irodák kialakítása 
céljából is.
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A Komárom-Esztergom megyében 15 éve folyamatosan 
polgármesteri tisztséget betöltő személyeket köszöntöt-
te Agócs István, a megyegyűlés elnöke 2005. november 
25-én Tatabányán. Dr. Bujdosó Sándortól, a Belügymi-
nisztérium önkormányzati helyettes-államtitkárától 27 
polgármester vehette át az elismerő oklevelet.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöksége a 
15 éves magyar önkormányzati rendszer fennállása alkalmából kezde-
ményezte, hogy az önkormányzati rendszer kialakításában meghatározó 
szerepet betöltő személyiségek és a 15 éve folyamatosan polgármesteri 
tisztséget betöltő személyek erkölcsi elismerésben részesüljenek. Ko-
márom-Esztergom megyében 27 település lakói tették le voksukat a 
rendszer fennállása óta minden önkormányzati választáskor ugyanazon 
polgármester mellett, őket köszöntötte 2005. november 25-én, Ta-
tabányán Agócs István, a megyei közgyűlés elnöke. A Települési Ön-
kormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
elnökének kézjegyével ellátott elismerő okleveleket dr. Bujdosó Sándor, 
a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes-államtitkára adta át.

ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT:
ARANYOSI ISTVÁN – Csém; AUBÉLI FERENC – Dunaszentmiklós

BALOM LÁSZLÓNÉ – Aka; BENCSIK JÁNOS – Tatabánya
BENKOVICS LÁSZLÓ – Pilismarót; BÉRCES JÓZSEF – Csolnok

DÉKÁN JÁNOS – Héreg; FÜLÖP ISTVÁN – Tarján
GRÚBER MIKLÓS CSABA – Szomód

GYÖKERES SÁNDORNÉ – Bársonyos; HANIG ANTAL – Csatka
HORVÁTH MIKLÓS ENDRE – Környe

KLUPÁCS ANDRÁS – Ácsteszér; MADARI FERENC – Kömlőd
MASZLAVÉR ISTVÁN – Naszály; MAYER FERENCNÉ – Dág

MISKOLCZI JÓZSEF – Nyergesújfalu
MORAVCSIK MÁRIA – Tardos; NAGY GYÖRGY – Szomor

PÁLFY IMRE – Kocs; PÖLÖSKEI JÓZSEF – Réde
REMÉNYI IMRE – Súr; SÁROS GYÖRGY – Gyermely

SCHUNDER TIBOR – Baj; SZÍJJ FERENCNÉ – Nagyigmánd
TÖRÖK JÁNOS – Bajót; VALTER ALAJOS – Bokod

POLGÁRMESTEREKET 
KÖSZÖNTÖTT A 

MEGYEGYŰLÉS ELNÖKE
Az Üzleti Kapcsolatok Klubja abból a célból jött létre, hogy 
partnereinek termékeit, szolgáltatásait minél szélesebb körben 
megismerhessék, úgy a  belföldi, mint a nemzetközi piacon.
A klubtagság teljesen ingyenes. Több ezer partnerrel állunk 
kapcsolatban. Alacsony költségekkel – utólag fizetendő sikerdíj 
– keressük meg tagjainknak a legmegfelelőbb üzleti kapcsolato-
kat a gazdasági élet minden területéről. Az Üzleti Kapcsolatok 
Klubján keresztül a reklámozás pénzébe sem kerül. Csak és 
kizárólag sikerdíjért dolgozunk, melyet az üzlet létrejötte után 
kell fizetni! A teljesség igénye nélkül említenénk néhányat a 
szolgáltatásaink közül.

ANGOL JOG SZERINTI CÉGALAPÍTÁS – LTD – , AMELY 
AZ EU MINDEN TAGÁLLAMÁBAN JOG- ÉS ÜZLETKÉPES. 

Előnyei: - alacsony megalakítási költség /kb. 750 EUR/
 - 2 héten belüli megalakítás,
 - egyesíti a Kft. és Rt. előnyeit,
 - az egyén mentesül a teljes anyagi felelősség alól,
 - profi jogi és könyvelői háttérrel rendelkezik,
 - a nemzetközi üzleti életben az LTD-megjelenés 
   presztizs értékű.

TELJES KÖRŰ ÜZLETI PARTNERKÖZVETÍTÉS:  

 - rendezvény szervezések,
 - jogi, ügyvédi szolgáltatás,
 - biztonságtechnika, 
 - építőipar,
 - MLM-es hálózati munka profiknak, kezdőknek,
 - nyelvoktatás /hagyományos, internetes /,
 - biztosítások,
 - egészségügy,
 - video-mail szolgáltatás,
 - szakmai tanácsadás,
 - stb.

BANKI HITELEK, BEFEKTETÉSEK, EGYÉB BANKI 
TERMÉKEK KÖZVETÍTÉSE, ÜGYINTÉZÉSE.

Kérjük tiszteljen meg bizalmával és használja fel üzleti és magán-
jellegű döntéseiben az Üzleti Kapcsolatok Klubja által nyújtott 
lehetőségeket.

Keresse területi képviselőnket:
Telefon: 20/997-2071

e-mail: hargay@easymail.hu
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Először azt hittem, hogy beszédes 
nevük azt jelenti, nem tudnak ugyan 
focizni, de merik vállalni ezt – némi 
öniróniával. Nem sok utánjárás kel-
lett ahhoz, hogy kiderüljön: nincs 
itt semmiféle humor. Önirónia meg 
pláne nincs.
A MERI SE a Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat által működte-
tett Mentálhygiénés és Rehabilitációs 
Intézmény (ennek rövidítése a MERI) 
Reintegrációs Egyesületének csapata. 
Akik idáig eljutottak az olvasásban, 
talán most sokan azt gondolják: az 
más. Mi tagadás, valóban 
más. Talán ez az írás se-
gít az ilyenfajta másság 
megismerésében és 
pozitívabb meg-
ítélésében.

SZABÓ ATTILA 
INTÉZMÉNYVEZETŐ:

„A MERI-ben két fő részleg mű-
ködik. Munkatársaim pszichiátriai 
betegek tartós ellátását biztosító 
ápoló-gondozó, és értelmi fo-

gyatékossággal élőket rehabilitáló 
tevékenységet végeznek két, részben 
önállóan működő pavilonban.
Az intézmény szocio- és pszicho-
terápiás eszközöket és módszereket 
alkalmaz, és rehabilitációs célú 
munkaterápiát folytat. Érvényesíti 
az egyéni- és csoportterápiás mód-
szereket, alkalmazza az andragógia, 
gyógypedagógia, szociális munka 
módszereit és eszköztárát. Vezérelv-
nek a fokozatos integrációt tartjuk, 
ennek érdekében három, egyenként 

AKIKNEK ERŐT ÉS TARTÁST AD 
A VERESÉG IS

A MERI SE focicsapata az őszi záráskor az utolsó helyen áll a 
tatabányai városi kispályás bajnokság leggyengébbnek tartott 
III/1-es csoportjában. A ZS-ligában, ahogy a Jubileum parki 
szleng becézi ezt a csoportot. A MERI SE még soha nem nyert 
egyetlen mérkőzést sem, viszont ők a legsportszerűbb csapat a 
bajnokságban.
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tíz férőhelyes lakóotthont működtetünk, valamint rend-
elkezésre áll két védett lakás is Tatabányán.
Ezek a száraz tények az ismertetőnkből, ami emögött van, 
arról nemhogy újságcikket, hanem akár könyvet is lehetne 
írni. Kollégáim állandóan képezve magukat, sokszor erőn 
felül teljesítenek gondozottaink érdekében. Anyagi hely-
zetünk – mint minden intézménynek – nekünk sem túl 
rózsás, de folyamatosan pályázunk, ennek révén sikerül 
plusz forrásokat szereznünk. Sok tervünk megvalósult, de 
sajnos nem mindenre futotta.”

SALLÓ KATALIN PSZICHOLÓGUS, 
PEDAGÓGIAI CSOPORTVEZETŐ:

„Örülök, hogy lakóink tevékenysége nyilvánosságot 
kap, és ezáltal árnyaltabbá tehetjük a róluk kialakult 
képet. Sajnos rajtuk a stigma, hogy „síkvölgyiek”. Az 
őket nem ismerők összemosva az intézményünkön belüli 
különbségeket, sztereotípiák alapján ítélnek, amit gondo-
zottaink nehezen élnek meg. Az ő világukban „bentiek” 
és „kintiek” léteznek, és ha nyitott közeledésükre negatív 
visszajelzést kapnak, az azon kívül, hogy bántja őket, a 
mi reintegrációs törekvéseinket is hátráltatja.
Mi a sportot az egészségnevelésen kívül fontos terápiás 
eszköznek tartjuk, így a kezdetektől fogva bekapcsolód-
tunk a Magyar Értelmi Fogyatékosok Sportszövetsége és 
a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség szervezésében 
zajló sportéletbe. Úszás, labdarúgás, kosárlabda, asz-
talitenisz és természetjáró sportágakban versenyeznek a 
nálunk lakók hasonló sorsú társaikkal. Nagyon büszkék 
vagyunk rájuk, hiszen annyi érmet és oklevelet szereztek, 
hogy már meg sem tudjuk számolni. Kiléptünk a nemzet-
közi porondra is, három sportolónk kosárlabdában tagja 
a speciális olimpiai válogatottnak.
Már hét éve részt veszünk Tatabánya és környéke sport-
életében is. Nem múlhat el részvételünk nélkül a Kihívás 
Napja, a Gyalogló Világnap, vagy a Minimarathon, 
hogy csak a nagyobb eseményeket említsem. Egy ideje 
sport, és kulturális tevékenységünket a MERI Reintegrá-
ciós Egyesület keretei között végezzük, melynek alapítói 
elsősorban lakóink közül kerülnek ki. 
Igen népszerű a szalontánc, amit Zsolnai Laci kezdett 
el a KPVDSZ Művelődési Házban, és már országos 
versenyzői szinten űz, és itt az intézményen belül is 
oktat. Különböző csoportjaink rendszeresen fellépnek 
intézményekben, rendezvényeken. A közelmúltban ren-
deztük negyedik jótékonysági gálánkat, ahol szép sikerű 
műsort adtunk elő. December 23-dikán lesz a karácsonyi 
ünnepségünk, amikor egy kis műsor után saját készítésű 
ajándékokkal lepjük meg egymást.
Visszatérve a focira, a fiúk kérésére neveztük be őket a 
városi bajnokságba. Külön köszönet illeti a Petőfi Tö-
megsport Egyesületet, hogy ezt ingyen tehettük meg. 
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Eleinte volt olyan mérkőzés, amelyen huszonkilenc gólt 
kaptunk, de a kudarcok nem törik meg a fiúkat, mert 
nagyon szeretnek focizni.
A kezdeti nehézségeken Havasi Alfréd játékvezető segí-
tette át őket. Ő mind a mai napig a csapat mellett áll, 
a srácok apjukként tisztelik. Számunkra is örömteli ami 
velük történik, hiszen az állandó kapcsolat a külvilággal 
érezteti náluk a hatását. Sokkal bátrabbak, nagyobb az 
önbizalmuk, és ez önmagukhoz képest nagy fejlődést jel-
ent. Közülük kerülhetnek ki az úgynevezett kirepülők.”

VARGA HERMINA SPORTOLÓ:
„A kömlődi fog-
lalkoztató iskolában 
kezdtem sportolni, 
rendszeresen pedig 
itt kezdtem újra. 
Úszok, kosárlabdá-
zok, asztalitenisze-
zek. Összesen har-
minchárom érmem 
és egy kis kupám 
van. A pillangó-
úszást szeretem a 
legjobban, mert 
az a legnehezebb. 
Mondta is a Bubo-
rékban (tatabányai 
sportuszoda) az edző néni, amikor fáradt voltam, hogy 
ne add fel! És én nem adtam fel. Megtanultam, hogy 
semmit ne adjak fel, és én nem is fogok! A kis kupámra 
vagyok a legbüszkébb, ezt egy diszkóhajón a Csepregi 
Évától kaptam. Sajnos csalódtam a külvilágban: amikor 
egy fiúval szerettük egymást, és a szülei eltiltották tő-
lem...”

ZSOLNAI LÁSZLÓ SPORTOLÓ:
„Gyermekkorom óta 
sportolok. Focizok, 
úszok, kosárlabdázok 
és versenytáncolok. 
Nagyon szeretek a kinti 
bajnokságban focizni, 
rúgtam már gólt is. Ott 
nagyon rendesek az 
emberek, mindenkit sze-
retünk, jó, amikor kezet 
fognak velünk!”

MENCSER ZOLTÁN SPORTOLÓ, 
CSAPATKAPITÁNY:

„Én is gyermekko-
romtól sportolok. 
Úszni szeretek a 
legjobban. A leg-
büszkébb arra va-
gyok, hogy 1998-
ban átúsztam a 
Balatont. Már 
akkor is azt hajto-
gattam magamban, 
hogy meg tudom 
csinálni! Szeretek 
a Jubileum parkban 
focizni, mert ott jó 
a közösség, normá-

lis közeg van, és nem bántanak. Nem zavar, hogy nem 
nyerünk, a részvétel a fontos. Nekem ez egy lehetőség 
a kikerülésre.”

HAVASI ALFRÉD PTSE-GONDNOK, 
JÁTÉKVEZETŐ ÉS FRÉDI PAPA:

„Az első mérkőzésüket vezető kolléga azzal jött le a 
pályáról, hogy ő többet ilyeneknek nem vezet meccset. 
Azóta minden összecsapásukat én dirigálom. Én elfo-
gadtam őket, ők elfogadtak engem – ennyire egyszerű 
ez. Védem őket, de nem pátyolgatom, és ezt értékelik. 
Mindig fellépek a pályán, vagy a nézőtéren esetleg el-
hangzó beszólások ellen.”

Hát ennyi. Ilyen az élet egy szelete azoknak, akiknek  
– minden félelmet keltő kegyetlenségével együtt – a 
vágy titokzatos tárgya kategóriájába tartozik a kinti világ. 
Mi kintiek meg nem is tudjuk, hogy mi „kintiek” vagy-
unk, és nekünk milyen jó...
Ilyenkor, karácsony táján nem ártana elgondolkodnunk 
azon, hogy vannak embertársaink, akiknek ajándék egy 
kézfogás, vagy egyáltalán az, ha nem bántjuk őket. 
Nekünk olyan kicsiny dolog ez, tegyük hát képzeletbeli 
karácsonyfájuk alá ezt az ajándékot! Nekünk nem kerül 
semmibe, nekik pedig ez lesz a legértékesebb, amit kap-
hatnak.

Süle Károly

ELÉRHETŐSÉG, KONTAKTUS:
KEM Mentálhygiénés és 
Rehabilitációs Intézmény

2801 Tatabánya – Síkvölgy, Pf. 1245
Telefon/fax: 34/514-750, 514-751

E-mail: psyche@mail.datanet.hu
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VÁRJÁK A KÉPZŐINTÉZETEK 
AJÁNLATAIT 

Közzétette a Regionális-fejlesztés 
Operatív Program (ROP) régióspe-
cifikus szakképzési és továbbképzési 
központi programjának képzési lis-
táját a Magyar Regionális Fejlesztési 
és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 
(VÁTI). A 2 milliárd forintos prog-
ram keretében pályázat útján 1 milliárd 
670 millió forint fordítható a régiók 
szakképzési igényeit figyelembe vevő 
oktatásra 2007 végéig. A Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) 
már korábban felmérte és folyamatosan 
figyelemmel kíséri a régiók munkaerő-
piacának szakképzési igényét, ez alap-
ján jelentkezhettek a képzőintézetek 
ajánlataikkal.
  

MINTEGY 100 KÉPZÉSRE 
JELENTKEZHETNEK  

November 29-étől 31 képzőintézet 
mintegy 100 képzésére jelentkezhetnek 
elsősorban a mikro-, kis- és középvállalko-
zások alkalmazottai, maguk a vállalkozások, 
önfoglalkoztatók, segítő családtagok, falusi 
vendéglátók. A listán szereplő képzésekre 
a képzési díj 60, illetve 80 százalékára, 
egyénenként legfeljebb 250 ezer forint 
támogatást igényelhetnek az érintettek.  
Kolber István regionális fejlesztésért és fel-
zárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter 
hangsúlyozta, hogy a fejlesztések egyre 
fontosabb eleme a humánerőforrás. A 
miniszter szólt arról, hogy az EU strukturális 
alapjainak felhasználása jó ütemben halad.  
A Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján 
közzétett adatok szerint a Nemzeti Fejleszté-
si Terv pályázataira 29 630 pályázatot ad-

tak be, támogató döntés született 11 955 
pályázatról 551,8 milliárd forint értékben.  
Kordás László, a Foglalkoztatáspolitikai és 
Munkaügyi Minisztérium államtitkára el-
mondta, hogy a kormány a foglalkoztatás 
bővítésére kiemelt hangsúlyt helyez. Jövőre 
a felnőttképzések támogatására hazai és 
európai uniós forrásból jelentős összeget 
fordíthatnak.
  

FIGYELEMMEL KÍSÉRIK A 
MUNKAERŐPIAC IGYÉNYEIT  

Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara (MKIK) elnöke a gazdasági 
szereplők bevonásának fontosságát hang-
súlyozta a különböző területeken. Elhang-
zott, hogy a kamara a régiók munkaerőpiaci 
igényeit folyamatosan figyelemmel kíséri, 
és ennek alapján tesz javaslatot a képzési 
lista változtatására. Számítások szerint 
2005-2007 között ötezren vesznek részt 
a támogatott képzési programban, amely 
1500-2000 kis- és középvállalkozást 
érint.  

Forrás: magyarorszag.hu

RÉGIÓSPECIFIKUS SZAKKÉPZÉSI 
TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI

Pályázat útján 2007 végéig több mint másfélmilliárd forintot 
fordítanak a régiók szakképzési igényeit figyelembe vevő oktatásra. 
A képzésekre egyénenként legfeljebb 250 ezer forint támogatás 
lehet igényelni.

Új sportkönyvet mutattak be a napokban Veszprémben. 
Főszereplője a honi kézilabdázás egyik kimagasló szemé-
lyisége, Csoknyai István. Tizenöt éves veszprémi pálya-
futása alatt huszonöt aranyérmet nyert csapatával, így az 
egyik legeredményesebb hazai kézilabda-játékos vált be-
lőle. Ráadásul ő a klub abszolút csúcstartója a lejátszott 
hazai és nemzetközi mérkőzések alapján. A Csoki-papí-
ron című könyv ezt a sikeres karriertörténetet mutatja be 
sok színes fotóval, érdekes történetekkel, anekdotákkal, 
amelynek végén azért az is kiderül, miként válhatott a 
kontinens egyik legjobb együttesévé a Veszprém. Gazda-
gítja a könyv tartalmát, hogy aki egyszer is pályára lépett 
ebben a csapatban, az megtalálhatja magát benne.

DONÁT TAMÁS: 
CSOKI - PAPÍRON
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HÁROMSZOROS KAPACITÁS
Lapinformáció szerint végleges dön-
tés született arról, hogy egy újabb, 
több milliárd forint értékű fejlesztési 
program keretében a jelenlegi három-
szorosára növeli gyártókapacitását a 

szabadegyházi székhelyű Hungrana 
Keményítő és Izocukor Gyártó és 
Forgalmazó Kft. Az osztrák Agrana 
és az angol Tate & Lyle tulajdonában 
lévő társaság a várhatóan két évig tar-
tó beruházást követően Európa egyik 
legnagyobb bioetanolgyártója lesz.
 
Mindemellett bővítik édesítőszer- és 
alkoholgyártó kapacitásukat is. A 
fejlesztés befejezése után a társaság a 
jelenlegi napi 1,2 ezer helyett több 
mint 3 ezer tonna kukorica feldolgo-
zására lesz képes.
 

EGYRE NAGYOBB AZ IGÉNY
A beruházás hátterében az áll, hogy a 
benzinbe keverhető bioetanolra idehaza 
és külföldön is egyre nagyobb az igény. 
A Hungrana a közelmúltban kétéves, 
több milliárd forint értékű szállítási szer-
ződést kötött a Mol Rt.-vel. (2005 
júniusától szolgálja ki bioetanollal az 
olajipari céget.) Mindemellett a társa-
ság Magyarország legnagyobb izocukor-
gyártója és egyben kvótatulajdonosa is. 
A több mint száz éve létrehozott 
szabadegyházi szeszgyárat, amely a 
háború után állami vállalatként mű-
ködött, a ’90-es évek elején magá-
nosították, majd nem sokkal később a 
Hungranába olvasztották.

Forrás: Napi Gazdaság

SZABADEGYHÁZÁN ÉPÜL EURÓPA 
LEGNAGYOBB BIOETANOLGYÁRA

A bioetanol iránti kereslet megugrása miatt több milliárd 
forintos beruházással háromszorosára növeli szabadegyházi 
gyárának kapacitását a Hungrana.

100 éves a magyar autógyártás. De 
hol van már az egykoron híres Botond 

csapatszállító, a Csepel vagy a Rába 
teherautó? Pedig Magyarországon még 

ma is vannak autógyárak, csak éppen 
az ott készülő autók már nem magyar 
fejlesztésűek. Az Opel szentgotthárdi 
üzemében már csak motorokat gyárta-
nak, de a többiekben is csak az anyag-
yárakból beszállított motorblokkok, 
és karosszéria elemek összeszerelését 
végzik. A kormány azonban ezen a 
területen is szeretné elérni, hogy az 

autógyárak kutató és fejlesztő köz-
pontjai Magyarországra jöjjenek. 
A gazdasági tárca tisztában van 
azzal, hogy a nagybefektetők 
Magyarországra csábításához 
az infrastruktúra fejlesztésére is 
szükség van. Hiszen a dél-koreai 
gumigyárat is – az anyagi támoga-
táson túl – az M6-os autópálya 
megépítésének ígéretével győzte 
meg a gazdasági tárca. 
A többiek szemében is a sztrá-
dákkal tennék vonzóvá Magyar-
országot - ami nehéz lesz, jelenleg 
ugyanis mindössze négy nagyváros-
ba lehet eljutni autópályán.

Forrás: hirtv.hu

100 ÉVES A MAGYAR AUTÓGYÁRTÁS 
Míg Magyarország egykor az elsők között volt az autótervezésben 
és -gyártásban, addig ma már csak az utóbbi létezik. Ezért 
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a nagy autógyárak 
kutató-fejlesztő központjainak Magyarországra csábítására egy 
programot dolgozott ki. Ebben kiemelt helyen szerepel a még 
mindig lassú és drága autópályaépítés felgyorsítása is. A cégek 
ugyanis a sztrádák mellett szeretnek elsősorban megtelepedni.
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A Palotavárosban – mint Székesfehérvár 
legnagyobb lélekszámú összefüggő lakó-
negyedében – és a többi, panelházas lakó-
telepen elsősorban a vagyon elleni bűncse-
lekmények borzolják az emberek idegeit: a 
betörések, autólopások és feltörések időről 
időre komoly feladatot adnak a rendőrség 
számára. Biztató eredmények is vannak a 
felderítés terén, de ahhoz, hogy a köz-
biztonság terén érzékelhető javulás követ-
kezzen be, nem elég a rendőrség munkája, 
széleskörű összefogásra és kommunikációra 
van szükség elsősorban a lakosság és a rend 
őrei között, de szorosabb együttműködésre 
lenne szükség az önkormányzat, az egyéb 
hatóságok és a civil szervezetek között is. 
A drogellenes küzdelemben Székesfehérvá-

ron szerencsére nincs annyira magára hagyva 
a rendőrség, mint sok helyütt az országban. 
A probléma kezelése azonban lényegesen 
nagyobb erőforrásokat és összefogást igé-
nyelne. Főleg a fiatalkori drogprevenció 
terén van számos teendő, ahol egyébként 
legtöbbet talán a pedagógusok, illetve 
maguk a szülők segíthetnének. 
Dr. Cser-Palkovics András és Hagymásy 
András a rend-
őrkapitánnyal és 
munkatársaival való 
találkozást a Fidesz 
– Magyar Polgári 
Szövetség pénteki 
sajtótájékoztatóján 
igen hasznosnak 

ítélte. Meggyőződésük szerint a városi 
bűnüldözés feladata jó kezekben van, ezt 
az eredmények is mutatják. Hangsúlyozták: 
szeretnének együttműködni a rendőrséggel 
annak érdekében, hogy segíthessék a 
bűnüldöző, bűnmegelőző munkát, hiszen 
a székesfehérváriak nyugalmának, bizton-
ságérzetének javítása a közélet szereplői 
számára kiemelt feladatot jelent. A Fidesz 
képviselői és a városi rendőrség vezetői 
megállapodtak abban, hogy a konzultációt 
a jövőben folytatni fogják. A következő 
alkalommal áttekintik a városi közlekedés-
biztonság problémáit. Kérték a kapitányt: 
adjon tájékoztatást a Palotavárosban és a 
belváros körül tapasztalható kaotikus köz-
lekedési helyzet lehetséges megoldásairól, 
hogy képviselőként az önkormányzatban ők 
maguk is közreműködhessenek a tízezreket 
érintő állapotok megváltoztatásában.

Cs.B.

EGYÜTTMŰKÖDÉS 
A KÖZBIZTONSÁG ERŐSÍTÉSÉÉRT

A lakótelepek közbiztonsága nem rosszabb az országos 
átlagnál, és a rend őrei a legnagyobb riadalmat kiváltó 
betörés- és autófeltörés-sorozatok tetteseinek felderítésében is 
eredményeket tudnak felmutatni. Dr. Simon László alezredes, 
városi rendőrkapitány erről tájékoztatta a Fidesz – Magyar 
Polgári Szövetség székesfehérvári önkormányzati frakcióját 
képviselő dr. Cser-Palkovics Andrást és Hagymásy Andrást. A 
találkozó célja a kölcsönös tájékozódás és az együttműködés 
erősítése volt a közbiztonság erősítése érdekében. Az 
önkormányzati képviselők és a rendőrkapitány a konzultáció 
folytatásában állapodtak meg, hogy egymás munkáját a város 
közbiztonságának javítása érdekében kölcsönösen segíthessék.
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Ha a napi munkaidő hossza meghaladja 
a 6 órát, a munkavállalót 20 perc, 
minden további 3 óra után újabb 20 
perc munkaközi szünet illeti meg. 

A munkaközi szünet célja elsősorban 
az, hogy a munkavállaló ezen idő alatt 
étkezhessen. A munkaközi szünet 
ideje a munkaidőbe nem számít bele, 
kivéve a készenléti jellegű munkakör 
esetét.

A munkavállalót a munka befejezése 
és a másnapi munkakezdés között leg-
alább 11 óra pihenőidő illeti meg. A 
kollektív szerződés ettől eltérhet, még-
hozzá két esetben: egyrészt előírhatja, 
hogy a napi pihenőidő csak 8 óra. Erre 
készenléti jellegű munkakör, megsza-
kítás nélküli munkarend, többműszakos 
munkarend és idénymunka esetén van 
lehetőség. Másrészt előírhatja azt is, 
hogy a készenlétet követően egyáltalán 
nem jár pihenőidő. A napi pihenőidőt 
mindig egyben, megszakítás nélkül kell 
kiadni.

A munkavállaló számára hetente két 
pihenőnapot kell biztosítani, amelyből 
az egyiknek vasárnapra kell esni. Ha a 
munkáltató munkaidőkeretet alkalmaz, 
ettől a szabálytól eltérhet. 

A munkavállaló munkaszüneti napon, 
csak megszakítás nélküli munkarend, 
rendeltetése folytán e napon is mű-
ködő munkáltató esetén foglalkoztat-
ható.

A munkaszüneti napokat a törvény 
pontosan felsorolja, úgymint: január 
1., március 15., húsvéthétfő, május 
1., pünkösdhétfő, augusztus 20., 
október 23., november 1., december 
24-26.

Gyermek születésével kapcsolatban a 
munkavállalót szintén megilletik munka-
idő-kedvezmények: ezek közé tartozik 
a terhes illetőleg a szülő nőt megillető 
24 hét szülési szabadság, az anyát meg-
illető szoptatási munkaidő-kedvezmény, 
illetve az apát megillető 5 nap mun-

kaidő kedvezmény. 
A terhes illetőleg 
szülő nőt megillető 
szülési szabadságot 
úgy kell kiadnia 
a munkáltatónak, 
hogy abból 4 hét a 
szülés várható idő-
pontja elé essen. 
Az anyát a gyer-
meke 6 hónapos 
koráig napi kétszer 
1 óra, 9 hónapos 
koráig napi 1 óra 
munkaidő-kedvez-
mény illeti meg. 
Az apát megillető 
munkaidő-kedvez-

ményt a szülést követő 2 hónapon be-
lül az apa kérésének megfelelő időben 
kell kiadni.

A gyermek gondozására, ápolására te-
kintettel a munkavállalót fizetés nélküli 
szabadság illeti meg. A gyermek gon-
dozására járó fizetés nélküli szabadság 
a gyermek hároméves koráig, ha pedig 
a munkavállaló gyermekgondozási se-
gélyben részesül, 14 éves koráig jár. A 
gyermek betegsége esetén az ápolása 
érdekében biztosított fizetés nélküli 
szabadság a munkavállalót a gyermek 
12 éves koráig illeti meg.

A munkavállalót közeli hozzátartozója 
ápolása és gondozása érdekében is 
megilleti a fizetés nélküli szabadság. 
Ennek ideje maga az ápolási, gondozási 
idő, de legfeljebb 2 év. A szabadság 
azonban csak akkor jár, ha a munka-
vállaló az ápolást illetve a gondozást 
személyesen látja el.

Fizetés nélküli szabadság illeti meg 
a munkavállalót akkor is, ha magán-
erőből, saját használatra lakást épít. A 
szabadság időtartama ebben az esetben 
legfeljebb egy év.

A fizetés nélküli szabadságot akkor 
kell kiadni, amikor azt a munkavállaló 
kéri, ha pedig részletekben kívánja 
a szabadságot igénybe venni, erről 
köteles a munkáltatóval előzetesen 
egyeztetni.  

dr. Hidas János

PIHENŐIDŐ ÉS EGYÉB 
MUNKAIDŐ-KEDVEZMÉNYEK
A munkavállaló számára a törvény, különböző munkaidő-
kedvezményeket biztosít. Jelen cikkünkben ezek fontosabb szabályait 
tekintjük át.
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Háromoldalú, hároméves 
megállapodást kötöttek a 
minimálbérről az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsban. 
Az ülésen a jövő évi bé-
rajánlásról is meg tudtak 
egyezni.
 

BÉRMINIMUM ÉS 
SZORZÓSZÁMOK

Két hónapig tartó tárgyalások után 
egyeztek meg a minimálbér szabályo-
zásáról és mértékéről az Országos 
Érdekegyeztető Tanácsban (OÉT). 
A munkavállalói, munkáltatói és 
kormányzati oldal által kötött megál-
lapodás három évre előre szabályozza 
a minimálbért. E szerint 2006-ban a 
mostani 57 ezer forintról 62 500 
forintra emelkedik a mi-
nimálbér, 2007-ben 65 
500, 2008-ban pedig 
69 000 forint lesz a ga-
rantált legkisebb bér. 
A megállapodás alapján 
a középfokú végzettséget 
igénylő munkakörökben 
bérminimumot vezetnek 
be, melyet a mindenkori 
minimálbérhez kötnek. 
A szorzószám a sze-
rint is változik, hogy 2 
évnél kevesebb vagy 
annál több tapasztalattal 
rendelkezik-e egy munka-
vállaló. 2006-ban a 2 
évnél kevesebb munkatapasztalattal 
rendelkező dolgozók a minimálbér 
1,05-szörösét, a 2 évnél több ta-
pasztalattal rendelkezők 1,1-szeresét 
kapják. Jövőre azonban csak a máso-
dik félévtől kötelező a szorzószámok 
figyelembe vétele és érvényesítése, az 
első félévben csak ajánlott. 2007-
ben a szorzók 1,1-re és 1,15-re 
módosulnak, majd 2008-ban 1,2-re 
és 1,25-re emelkednek. 

A felsőfokú végzettséget igénylő 
munkakörökben a mindenkori minimál-
bérhez kötve 2006-ban 1,4-szeres, 
2007-ben 1,5-szeres, 2008-ban 
pedig 1,6-szeres szorzót ajánl a meg-
állapodás. 
A bérajánlásról is sikerült megegyez-
niük az OÉT-ben: jövőre 3,5 száza-
lékos reálkereset-növekedést ajánl a 
tanács.

MUNKAADÓI TEHER
A kormány tárgyalásra bocsátott, 
eredeti terve két területen javasolt 
változtatást 2006-tól a minimálbér-
megállapítás gyakorlatában: egyrészt 
az alapösszeg mértékének a Központi 
Statisztikai Hivatal által legutoljára 
nyilvánosságra hozott létminimum-

hoz kötését, másrészt a minimálbér 
képzettség alapján történő differen-
ciálását.
A munkaadói oldal egyik javaslatot 
sem fogadta kirobbanó örömmel. A 
létminimumhoz kötött minimálbérnél 
túlzottnak tartották, de a három-ele-
mű minimálbér-rendszer bevezetését 
még kevésbé támogatták. A munka-
adói érdekképviseletek szerint eleve 
nagy terhet jelent az alap minimál-

bér-emelés, a szakmunkás és diplo-
más minimálbér pedig még nagyobb 
terhet ró a vállalkozásokra, közülük 
is a kis- és középvállalkozókat érinti 
ez a legkényesebben. A jelenlegi 
minimálbér-emelés közel 10 száza-
lékkal növeli a bérköltségeket, és 
a képzettség szerinti szorzóval még 
tovább nő a teher. Feltehetően a 
munkaadói oldal kérésére került be 
a három éves megállapodásban a 
2006 első félévére kapott türelmi 
idő a szorzószámok érvényesítésé-
re.
 

SZAKSZERVEZETI ÖRÖM, 
MUNKAVÁLLALÓI BÁNAT

A munkaadókkal szemben a mun-
kavállalói oldal elégedettebb lehet, 

mivel a kezdetektől 
támogatták a minimálbér 
létminimumhoz kötését, 
és a háromelemű rend-
szer bevezetését már ko-
rábban is szorgalmazták. 
A három évre kötött 
megállapodás feltehető-
en a munkavállalói oldal 
nyomásának köszönhe-
tő, mivel a munkaadók 
által reálisnak tartott 
szorzókat kevesellték, 
így azonban garanciát 
kaptak a saját céljaik 
megvalósulására, még ha 
fokozatosan is. A szak-

emberek szerint a minimálbér emelése 
egyértelműen az alacsony képzett-
séggel, alacsony presztízsű munkát 
végzők munkavállalási esélyeit rontja. 
Bár közgazdasági modell nincs a bér-
emelés hatásairól, annyi bizonyos, 
hogy a 2001-2002-es bérfejlesztés 
érezhető, 1,5–2,5 százalékos fog-
lalkoztatás-csökkenéssel járt. 

Forrás: fn.hu

62500 FORINT LESZ A
 MINIMÁLBÉR JÖVŐRE



Ta
ta

 -
 S

al
gó

ta
rj

án

42 Regio Regia 2005. december

BARÁTAI NEM FELEJTETTÉK EL AZ 
EGYKORI IGAZGATÓT

Sokan ismerték és szerették az egykori remek 
sportembert és sportvezetőt, a néhai Takács 
Tamást szűkebb pátriáján, Salgótarjánon túl is. 
Kiváló emberi és szervezői munkájának eredmé-
nyeként egyebek mellett kinevezték a Mátraházán 
működő edzőtábor első emberének, majd 2001 
végén került a magyar sportélet egyik legnagyobb 
és legismertebb fellegvárába, a tatai edzőtáborba.
Először igazgatóhelyettesi rangban kezdte tevé-
kenységét, majd 2002 októberében már a kiváló 
létesítmény első emberét tisztelhettük személyé-
ben. A szülővárosához való erős kötődés miatt 
több alkalommal is meglátogatta Salgótarjánt, így 
tavaly novemberben is. Ez az út azonban végze-
tes, tragikus kimenetelű lett számára. Egy hatalmas 
kamion hozta meg számára a visszavonhatatlant... 
Tatai barátai azonban nem felejtették el.

A BARÁTSÁGHOZ NEM FELTÉTEL A 
HIVATALI KÖTŐDÉS

Egy egészen más esemény kapcsán kerestük 
fel a Tatai Honvéd Atlétikai Club székházát, 
amikor Tata városának polgármestere, Hetényi 
Tamás szállt ki egy előttünk érkező autóból. 
Az újságíró ekkor arra gondolt, hogy nem tud-
ja eredménnyel befejezni látogatását a THAC 
elnökénél, ám abszolút közvetlenséggel invi-
tálta beljebb Komáromi Lajos, mondván, rop-
pant szerény idő áll rendelkezésünkre, ugyanis 
indulófélben vannak Salgótarjánba!
Amíg az útitársak összejöttek a klub székhá-
zában, röviden tájékoztattak bennünket arról, 
hogy Takács Tamás egykori edzőtábor-igazga-
tó végső nyughelyéhez mennek emlékező és 
tisztelgő látogatásra a volt barátok.
Az újságíró persze magától értetődőnek tar-
totta, hogy Hetényi Tamás a várost képviseli, 
ám a polgármester kifejezetten hangsúlyozta, 

hogy magánemberként, egykori barátként vesz 
részt Takács Tamás sírjának megkoszorúzásán, 
illetve a család meglátogatásán. Akárcsak a 
többi tatai barát is.
A tisztelgésen és emlékezésen Hetényi 
Tamáson kívül részt vett Komáromi Lajos, a 
THAC elnöke, Basky Péter elnökségi tag, 
önkormányzati képviselő, Orbán István, az 
edzőtábor jelenlegi igazgatója, Reining István, 
ugyanezen intézmény korábbi igazgatója, 
Kőhalmi Zoltán, a Kőkúti Általános Iskola 
igazgatója. Mindannyian hangsúlyozták, hogy 
szó sincs valamiféle testületi szervezkedésről, 
mindannyian magánemberként indulnak el 
megkoszorúzni az egykori barát végső nyug-
helyét.
Az elhunyt sportvezető gyermekeinek egy 
foci- és egy kézilabdát vittek emlékbe a tatai-
ak, remélve, hogy a sporthoz való kötődésük 
hasonló lesz korán letávozott édesapjukéhoz.

Berg Endre

SPORTBARÁTOK EMLÉKEZTEK 
A (SPORT)BARÁTRA

Mély emberi érzelmekről tettek tanúbizonyságot a minap Sal-
gótarjánban Tatán élő és dolgozó sportvezetők, prominens tatai 
személyiségek. Éppen egy évvel ezelőtt hunyt el tragikus körülmé-
nyek között Takács Tamás, a tatai edzőtábor akkori igazgatója. 
Tősgyökeres salgótarjáni volt, a vizek városába kerülését követően 
remek emberi és sportvezetői kapcsolatokat épített ki és ápolt Ta-
tán (is). Rá emlékezve vittek végső nyughelyére koszorút az egykori 
barátok.
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„Lencsés est un des grands hautboistes d’aujourd’hui 
(Lencsés a mai nagy oboisták egyike) – írta 1990-ben 
a híres párizsi zenei újság, a „Diapason”, az „Arany Di-
apason” díj odaítélésnek alkalmából, melyet Lencsés egy 
oboaszonáta francia felvételéért kapott.
Lencsés Lajos 1943. január 18-án született muzsikus, 
akinek családjában nemzedékek óta hagyomány volt a 
zenélés. Évtizedek óta járja a világot és több mint ötven 
szóló CD-felvételével nemzetközileg kivételes helyet fog-
lal el kortársai között. Minden nemzetközisége ellenére 
azonban ennek a muzsikusnak a gyökerei magyarok – és 
magyarok maradnak.
Zenei tanulmányait a Bartók Béla Konzervatóriumban 
és a Liszt Ferenc Zeneakadémián végezte. A buda-
pesti Francia Intézet felfigyelt a fiatal muzsikus akti-
vitására, és Lencsés több ízben kapott franciaországi 
mesterkurzusokra ösztöndíjat. A zeneakadémiai ta-

nulmányok és az egy 
év párizsi tanulmá-
nyút után 1968-ban 
a híres genfi zenei 
verseny díjnyertese 
lett, mely az élvo-
nalbeli muzsikusok 
közé emelte, s meg-
alapozta nemzetközi 
tekintélyét. 
Mint szólista eljutott 
Párizs, Bécs, Berlin, 
Madrid, Brüsszel, 
Athén, Lisszabon 
mellett Amerika és 
Japán több városába 

is. 1971-ben a Stuttgarti Rádiózenekar szóló oboistájá-
nak nevezte ki, mely pozícióhoz mai napig hűséges maradt. 
Szoros kapcsolat fűzi a Budapesti Vonósokhoz. Fiatalkori 
kutatószelleme nem hagyta el, számtalan ismeretlen, kia-
datlan műből készült  a több, mint ötven cd egy része. 
Lencsés a világ nagy zenei könyvtárainak állandó lá-
togatója. Számos országban, s Magyarországon is tart 
mesterkurzusokat fiatal muzsikusok számára. Hatvanadik 
születésnapja alkalmából a Magyar Köztársaság Lovagke-
resztjével tüntették ki. A töretlen energiával dolgozó ze-
nész idejét feleségével, Veronikával, lányával, Ludmillával 
és Leo fiával Stuttgart, Magyarország és Provence között 
osztja meg.

IFJ. LENCSÉS LAJOS, 
DOROG BÜSZKESÉGE

Dorog Város Önkormányzatának a Rauscher 
György díj adományozásáról szóló 14/2004. 
(V.03.) számú rendelete értelmében, ezen díj 
azon személynek adományozható, akik kie-
melkedő művészeti tevékenységet végeztek, 
mellyel hozzájárultak Dorog város hírnevének 
gyarapításához. Dorog Város Képviselő-testü-
lete 2005. április 29-i ülésén döntött úgy, hogy 
Rauscher György díjat adományoz ifj. Lencsés 
Lajos oboaművésznek, a nemzetközivé kitelje-
sedő, sokoldalú művészi pályafutása elismeré-
seként.
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A tapolcai iskolások és a helyi veteránok vé-
delmébe ajánlotta az ország ötödikként megnyílt 
hadtörténeti parkját Ravasz István alezredes, a 
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhe-
lyettese – a létesítmény avatásán. 

A hadtörténész szerint a parkban kiállított haditechnikai eszközök 
leginkább az egykor itt szolgált katonáknak, valamint a történelem 
iránt érdeklődő fiatal generációnak nyújthatnak élményt. 
A tapolcai katonaság elmúlt hetven évének történetét megörökítő 
állandó kiállítás valójában már korábban is létezett, ám csak a 
laktanyafalakon belül, így a civil közönség eddig nem láthatta. A 
haditechnikai parknak a városba történő kitelepítését és önkor-
mányzati kezelésbe adását a tapolcai kiképzőközpont decemberi 
bezárása tette szükségessé. Matuz István ezredes, a felszámolás 
alatt álló kiképzőközpont parancsnoka szerint a lehető legjobb 
helyet, az egykori honvédségi sportpálya és a helyi Batsányi Já-
nos Általános Iskola közötti szabad területet sikerült kiválasztani a 
haditechnikai park számára. 
Ravasz Istvántól megtudtuk, hogy Tapolca hadtörténeti szem-
pontból már az ókortól kitüntetett szerepet élvezett: a római 
birodalomban például katonai állomáshelynek számított, a kö-
zépkorban és a török hódoltság idején a közeli várak – a szigligeti 
és a sümegi – adták a jelentőségét, az 1800-as évektől pedig 
ismét katonai állomáshelyként tartották nyilván. A város 1906-
ban kezdeményezte, hogy honvédségi helyőrséget alakítsanak ki 
Tapolcán, ám erre végül csak a második világháborúra történő 
felkészülés idején, 1937-ben került sor. 
A most átadott haditechnikai parkban jórészt a néphadsereg idő-
szakában rendszeresített fegyverek, hadieszközök kaptak helyet, 
így lövegek, páncélozott harci járművek, harckocsik, aknavetők. 
A park központjában állították fel azt az emlékművet, amelyre 
felvésték az 1937 és 2005 között szolgálatot teljesítő tizenhét 
helyőrségparancsnok nevét, valamint felszentelték az úgynevezett 

“
mindenki keresztjét”, amely a jövőben lehetőséget nyújt majd a 

tapolcai katonák emléke előtti tisztelgésnek. 
Ravasz Istvántól megtudtuk: a hadtörténeti park a tapolcai ön-
kormányzat, a kiképzőközpont, valamint számos civil szervezet 
összefogásával, megközelítően egymillió forintból valósult meg. A 
kiállított hadieszközök – amelyek a hadtörténeti múzeum tulajdo-
nában maradtak – a helyi önkormányzat tartós kezelésébe kerül-
tek, az ingyenesen látogatható park működtetését, karbantartását 
a város vállalta magára.

Forrás: nol.hu

HADITECHNIKAI 
PARK 

TAPOLCÁN
Az informatika esélyei és lehetőségei címmel ren-
deztek regionális szakmai fórumot Székesfehérváron 
november utolsó napján a Technika Házában. A szép-
számmal összegyűlt polgármesterek, kistérségi elnö-
kök Dr. Világosi Gábortól, a parlament alelnökétől, 
Szabó Gábortól, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács alelnökétől és Kovács Kálmán informatikai 
és hírközlési minisztertől kaptak tájékoztatást a kor-
mány informatikai stratégiájáról, a jövő évi pályázati 
lehetőségekről.

Bevezetőjében Dr. Világosi Gábor kiemelte, hogy régiónk gazdasági fej-
lettsége az informatika területén is jelentkezik. Példának a székesfehérvári 
intelligens város projektet és térinformatikai rendszert, valamint az e-ön-
kormányzat fejlesztését említette.
Szabó Gábor szerint régiónk ellentmondásokkal terhelt terület, az élen-
járó gazdasági eredmények mellett vannak elmaradottabbnak tekinthető 
területek is. Ugyanez érvényes az informatikára is, hiszen a magas színvo-
nalú műszaki kultúra csak egyes területeken jelentkezik, sok helyütt nem 
élnek, vagy nem tudnak élni a felkínált lehetőségekkel. A KDRFT aktuális 
ügyként kezeli a kommunikációs stratégia kérdését, megteremtette hatá-
rozatairól, munkájáról a teljes nyilvánosságot, pályázataiban pedig kiemelt 
hangsúlyt fektet a szakterületre.
Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter a kormány törekvései 
közül három elemet emelt ki: a hírközlés monopóliumának lebontását, az 
elektronikus információk szabadságát, valamint a szolidaritást, ami a Köz-
háló programban nyilvánul meg, és valamennyi magyar oktatási intézmény 
szélessávú internet kapcsolattal való ellátását, az e-magyarország pontok 
kialakítását jelenti. Jövőre új szakmai képzést – közösségi informatikus 
- indítanak az országban öt helyen, ezzel is elősegítve, hogy az e-kultúra 
minél közelebb kerüljön az emberekhez. Lapunk kérdésére a miniszter 
elmondta, hogy kevésbé fogja terhelni a számítástechnikai eszközökkel 
jelenleg felszerelt intézmények költségvetését a korszerűsítés, az eszközök 
szükséges cseréje, hiszen jövőre 5,5 milliárd forint áll rendelkezésre, hogy 
három év alatt teljesen lecseréljék a Közháló programban érdekelteknél az 
akkor már elavultnak számító számítógépeket.

vk

SZAKMAI 
FÓRUM 

SZÉKESFEHÉRVÁRON
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A következő tervezési időszakra való 
felkészülés, a II. Nemzeti Fejlesztési 
Terv kidolgozása során reflektorfény-
be került a vidékfejlesztés fogalma, 
melynek központjában az emberi, a 
közösségi, a környezeti értékek áll-
nak. A kulturális vidékfejlesztés olyan 
európai uniós alapelvet jelent, amely 
csökkenti a nagyvárosok és a kistele-
pülések közötti kulturális szakadékot, 
megerősíti, megteremti a helyben el-
érhető kulturális alapszolgáltatásokat. 
Minthogy a vidékfejlesztés csakis az 
ágazatok összehangolt tevékenysége 
során valósulhat meg, a kulturális irá-
nyítás is átgondolta: mi lehet a szféra 

szerepe és feladata ebben a munkában. 
Ennek eredményeképpen a következő 
évekre szóló magyar kulturális stratégia 
a fő feladatokat az esélyteremtés, az 
érték- és hagyományőrzés, valamint 
az új értékek létrehozásának céljai 
mentén fogalmazta meg, a megvalósítás 
kereteként pedig létrehozta a kulturális 
vidékfejlesztés programját, a KÖZ-
KINCS PROGRAMOT, amelyet a 
Nemzeti Kulturális Örökség Miniszté-
riuma (NKÖM) 2004. július 26-án, 
miniszteri értekezleten fogadott el. A 
program célkitűzése, hogy megújítsa a 
kulturális szervezeti kereteket, hogy a 
többletforrások bevonása érdekében 
létrehozza az Európai Unió által is 
elfogadott regionális és kistérségi 
kulturális szervezetrendszert, hogy az 
összehangolt, partnerségen alapuló 
fejlesztésekben megvalósítsa a szubszi-
diaritás, a dekoncentráció alapelveit, 

miszerint a döntéseket az érintettekhez 
közel kell meghozni, aminek következ-
tében nem csupán a döntések, de a 
felelősség is megosztásra kerül az állam 
és a helyi döntéshozók között. Ennek 
szellemében a Magyar Művelődési 
Intézetet megbízta a Közkincs program 
megvalósításához szükséges szervezeti 
keretek megteremtésével, ahol 2005. 
április 1-jén megkezdte működését a 
Regionális Programok Főosztálya. Fel-
adata lett többek között a regionális 
Kulturális Koordinációs Irodák meg-
szervezése, melyek helyszíne pályázat 
útján került kiválasztásra. Ezzel párhu-
zamosan zajlott az irodavezetők pályá-
zati kiválasztása, valamint megjelent a 
Közkincs pályázat első kiírása is.

A Közép-dunántúli Régió Kulturális 
Koordinációs Irodája Székesfehérvárra 
került, vezetője pedig előbb Gábor 
Klára, majd Mók Ildikó lett. A re-
gionális irodák elsősorban közvetítő 
és koordinációs feladatokat látnak el 
a közkultúra fejlesztése érdekében. 
Szoros, a tartalmi tevékenység ko-
ordinálására, a regionális fejlesztési 
programok kialakítására összpontosító 
munkakapcsolatokat alakítanak ki a 
régióban dolgozó munkatársakkal, a 
közkultúra megyei szakmai feladatokat 
ellátó intézményeivel. A regionális 
irodák munkájának célja elsősorban 
a vidékfejlesztésben megjelenő, egy-
mást támogató tevékenységek, hatások 
ösztönzése, a partneri kapcsolatok 
kiépítése, a pályázati források fel-
használásának koordinálása, az EU-s 
pályázati forrásokhoz való hozzáférés 
szorgalmazása. 

A Közkincs Program, a kulturális vidék-
fejlesztés programja megvalósításának 
egyik fontos lépéseként a regionális 
fejlesztési tanácsok szakbizottságaiként 
létrejöttek a Közkincs Bizottságok, 

melynek tagjai a régióban működő 
közművelődési, könyvtári, múzeumi 
jellegű intézmények, egyházi-, civil 
szervezetek, kulturális vállalkozások 
meghatározó jelentőségű személyisé-
geiből kerülnek ki. A Közép-dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács Közkincs 
Bizottsága munkacsoportja első felada-
taként értékelte a Közkincs pályázatra 
beérkezett pályamunkákat és javaslatot 
tett a rendelkezésre álló támogatási 
összeg felosztására.

A Közkincs pályázat 2005. évi 
kiírására   országosan összesen 305 

pályázat érke-
zett, melyek 
540 millió 
207 ezer 
forint támo-
gatási igényt 
foga lmaz t ak 
meg. A ren-
d e l k e z é s r e 
álló 170 
millió 500 
ezer forint 
217 pályázat 

között került felosztásra. Régiónk 40 
beérkezett pályázatából mind a 37 
érvényesnek minősített anyag forráshoz 
jutott, összesen mintegy 23 millió 
forint értékben. A pályázati célok rész-
ben már megvalósultak, részben 2006 
közepéig bezárólag megvalósulnak. Az 
igényekhez mérten mérsékeltnek mond-
ható támogatási mérték – kiegészülve 
a helyi forrásokkal – számos olyan 
program, modell értékű együttműködés 
létrejöttét segítette, amelyek hozzá-
járulnak a helyi értékek őrzéséhez, 
ugyanakkor a kistérségi- illetve regioná-
lis partnerséget is erősítik. 

A Közkincs program – a kulturális 
vidékfejlesztés programja 2006-ban 
is folytatódik!

KÖZÉPPONTBAN A KULTURÁLIS 
VIDÉKFEJLESZTÉS 
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Fél éve kezdődött el, az új  Székesfehérvár 
– a térség szolgáltató e-önkormányzata 
projekt megvalósítása. Az önkormányzat 
januárjában mintegy 300 millió forintot 
nyert a Gazdasági Minisztérium pályá-
zatán, melyhez 40 millió forint önrészt 
biztosítottak. Így a tervezett projekt össz-
költsége 340 millió forint. A projekt meg-
valósításában a város partnere a további 
17 települést magába foglaló Székesfehér-
vár és vonzáskörzete Önkormányzati Terü-
letfejlesztési Társulás, illetve a Vállalkozói 
Központ Közalapítvány. 

A kis- és középvállalkozások mellett a 
projekt célcsoportja a város és a kistérség 
civil szervezetei, intézményei és természe-
tesen a civil lakosság. A projekt keretében 
nyilvános Internet-hozzáférési pontokat 
létesítenek; olyan ügyirat-kezelési rendszert 
alakítanak ki, mely képes az elektronikus 
aláírással beküldött ügyiratokat fogadni, 
illetve képes így aláírt dokumentumokat 
kibocsátani, valamint a vállalkozások és a 
lakosság részére elektronikus szolgáltatáso-
kat nyújt – hangsúlyozta a városházán dr. 

Szelier András alpolgármester és dr. Csapó 
Csilla aljegyző. 
A januári nyertes pályázat megvalósítására 
a székesfehérvári önkormányzat közbeszer-
zési eljárás keretében választotta ki az Uni-
tis Rt.-t, s fél éve dolgoznak a projekten. 
Az eredeti tervek szerint még az év végével 
lezárul a tervezési fázis, és 2006-tól új 
fejezet kezdődhet, ami már a megvalósítást 
jelenti.

Az elmúlt időszak alatt elkészültek azok 
a tervezési és stratégiai dokumentumok, 
rendszerterv-dokumentációk, amelyek a 
kialakítandó elektronikus rendszer működé-
sének alapját jelentik. 

A projekt egyik jelentős állomása volt 
október közepén az ügyirat-kezelési rend-
szer” már önmagában is használható, pilot-
tesztrendszerének elkészülte és bemutatása. 
Ennek segítségével a polgármesteri hivatal 
munkatársai megismerhették, és gyakorlat-
ban is kipróbálhatták azt a programot, ami 
a jövőben az ügyiratkezelést segíti majd, a 
szakembereknek pedig lehetőségük volt a 

tervezés során kialakított rendszerkoncepció 
és ennek megfelelően fejlesztett rendszer 
tesztelésére, finomítására. A projekt kere-
tében sor került az ügyfélszolgálati iroda, 
az okmányiroda és a gyámhivatal számí-
tógépes hálózatának korszerűsítése is, így 
az új ügyiratkezelési rendszert már az egyik 
újonnan leszállított szervergépen keresztül 
használhatják, tesztelhetik a polgármesterei 
hivatal munkatársai.

Október végével a projekt egy másik fon-
tos mérföldkövéhez érkezett: megérkeztek 
Székesfehérvárra az e-önkormányzati szol-
gáltató rendszerhez szükséges hardverek. 
Az e-önkormányzati szolgáltató rend-
szer tervezése a civil szervezetek, a szé-
kesfehérvári kistérség, valamint a kis- és 
közepes vállalkozások képviselőivel történt 
egyeztetések alapján történik. Itt szó esett 
a rendszertől elvárható funkcionalitásokról, 
illetve azok alkalmazhatóságáról a felsorolt 
szervezetek érdekében. A megbeszélések 
alapján egyértelmű, hogy az érintett cé-
gek, szervezetek részére kiemelten fontos 
a pontos tájékoztatás, ennek érdekében a 

megvalósítási fázis részeként részle-
tes gyakorlati információkkal látják 
majd el őket a projekt megvalósítói 
a rendszer használatáról.  
A projekt megvalósítása az ere-
deti ütemezés szerint halad, és 
ennek megfelelően az év végéig 
sikerül teljesen előkészíteni az 
e-önkormányzati szolgáltató rend-
szer megvalósítását, ami  2006 
novemberében indul. Ennek révén 
mind a polgármesteri hivatal mun-
katársai, mind nagyközönség – civil 
szervezetek, kis-és középvállalatok, 
érdekképviseletek és a székesfe-
hérvári kistérség önkormányzatai 
– részesei lehetnek az elektronikus 
ügyintézés és a korszerű informáci-
óáramoltatás előnyeinek.

CS.B.

ÚTON AZ 
„E-ÖNKORMÁNYZÁS” FELÉ
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November 22-étől használhat-
ják az autósok a Székesfehér-
várt nyugatról elkerülő, 63-as 
főút kétszer kétsávos új részét. 
A beruházás második ütemét 
jelentő 7 kilométeres útszakaszt 
Kiss Péter kancelláriaminiszter 
és Warvasovszky Tihamér pol-
gármester avatta fel, hatalmas 
hóesésben. 

Kamionok dübörgése, elviselhetetlen zaj, 
hatalmas por vagy sár, torlódás… Ettől 
mentesülhet mostantól Fehérvár. Az ösz-
szesen 14,2 milliárd forint beruházással 
készült 11 kilométernyi utat az állami költ-
ségvetés finanszírozta. A város a szükséges 
területet biztosította, ez 800 millió forint 
önrészt jelent. 

Kiss Péter, a Miniszterelnöki Hivatalt 
vezető miniszter hangsúlyozta: Székesfe-
hérvár példa arra, hogy össze lehet kötni 
az emberek vágyait, a munkahelyeket és a 
megélhetést, valamint az uniós forrásokat. 
Köszönetet mondott a tervezőknek, a ki-
vitelezőknek és mindazoknak, akik politikai 
ciklustól függetlenül tettek az elkerülő út 
megépítéséért. „Az emberek vágyai nem 
tagolhatók politikai ciklusokra” – mondotta 
Kiss Elemér, aki azt is határozottan kijelen-
tette: „utat építeni nem luxus”. 
Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár 
polgármestere kiemelte: rendkívül jó mi-
nőségben, határidőre készült el az elkerülő 
út. Forgalomba helyezésével most végre be-
zárult az elkerülő körgyűrű, jelentősen javul 
a város közlekedési helyzete, a belvárosban 
élők közérzete, s a teherfuvarozók útja is 

gyorsabb lesz. Dióssy Gábor, a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztérium politikai állam-
titkára részletesen szólt a beruházásról. 

A 2003-ban, szintén nagy hóesésben át-
adott első útszakaszt folytatva 1,4 millió 
köbméter földet mozgattak meg, 9 híd, két 
vasúti felüljáró és több más műtárgy épült. 
Mint lapunk megtudta: az önkormányzat 
tervei szerint a belvárosból hamarosan 
kitiltják a városon csak áthaladó, 7,5 
tonnánál nehezebb teherjárműveket. Ez 
az intézkedés nemcsak a környezetvédelmi 
szempontok alapján kedvező, hanem – az 
igen jelentős teherforgalom-csökkentés ré-
vén – biztonságosabb városi közlekedést is 
eredményez.

Cs.B.

ÁTADTÁK AZ ELKERÜLŐ UTAT: 11 KILOMÉTER, 14,2 MILLIÁRD FORINTOS BERUHÁZÁS

BEZÁRULT A KÖRGYŰRŰ
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ÉSZAK VAGY DÉL?
A projektet illetően nincs teljes konszenzus 
az önkormányzatban: a szocialista-szabad 
demokrata városvezetés pártolja a beruházást, 
míg a Fidesz és több civil szervezet ellenzi azt. 
Álláspontjuk szerint a város déli iparterületére 
kellene vinni a gyárat. Ezzel viszont egyfelől 
az a gond – tudtuk meg Fábos Zsolttól, az 
önkormányzat szóvivőjétől –, hogy a terület 
nem egyedül az önkormányzat tulajdona, 
vagyis azt csak a tulajdonjog megszerzése után 
tudnák felajánlani a Hankooknak. Másfelől 
a közművesítés többszörösébe kerülne, mint 
az északi iparterület esetében, ahol egykilo-
méteres távolságon belül megvan valamennyi 
közmű-csatlakozási lehetőség. 

Igaz, a gumigyárnak helyet adó északi ipar-
terület 56 hektárja is vegyes tulajdon, ebből 
húsz hektár Dunaújvárosé, amely ezért 170 
millió forintot kap majd. A többi telek itt is 
magántulajdonban van. Ez azonban nem jel-
ent gondot – jelezte lapunknak Schrick István, 
Rácalmás polgármestere –, mivel az előkészí-
tésben részt vevő Pentele Projekt Kft. opciós 
vételi szerződést kötött a területet birtokló 
gazdákkal, akik ennek értelmében kötelesek 
a rögzített áron átadni telküket december 
végéig. 

A vételárról a polgármester nem nyilatkozott, 
úgy tudjuk azonban, hogy az az M6-os autó-
pálya nyomvonalába eső telkek kisajátítása 
során kapott összegnél nem kevesebb. Birtok-
viták tehát nem állhatnak a beruházás útjába. 

KÖZÖS HASZNOSÍTÁS 
RÁCALMÁSSAL

Mivel a telkek egy része közigazgatásilag 
Rácalmáshoz tartozik, a nagyközségnek el kell 

készítenie helyi építési szabályzatát, ennek a 
költségeit Dunaújváros finanszírozza. A két 
önkormányzat egyébként megegyezett a terület 
közös hasznosításában. Rácalmás az ingatlan-
értékesítésből nem profitál, viszont pénzhez 

jut a majdani adóbevételek 65-35 százalékos 
arányú megosztása révén. 

Az adóforintokból a nagyobb részesedést 
kapó Dunaújvárosban kiemelten kezelik a 
beruházást, ennek érdekében egyablakos 
ügyintézői irodát állítottak föl, amely kizá-
rólag a projekt engedélyezésével, a folyamat 
koordinálásával foglalkozik. A döntéshoza-
talban pedig Kálmán András polgármester 
gyakorlatilag teljhatalmat kapott, bizottsági 
tárgyalás és közgyűlési jóváhagyás nélkül is 
eljárhat az ügyben a szervezeti és működési 
szabályzat módosításának nyomán. 

A környezetvédelmi engedély beszerzése sem 
okozhat komoly problémát, mert azt Szlová-
kiában egyszer már megkapta a Hankook, ez 
azt jelzi, hogy valóban környezetbarát csúcs-
technológiát hoznak Dunaújvárosba. 

A Hankookkal kötött megállapodás szerint 
a Pentele Projekt Kft. nevű cégnek közmű-
vesítve kell átadnia a telket. Ennek költségei 
azonban nem publikusak, ám sajtóhírek 
szerint meghaladják a hétmilliárd forintot. A 

Pentele Projekt Kft. menedzseli a közműve-
sítést, intézi a terület átminősítését, mező-
gazdasági termelésből való kivonását. Erre a 
feladatra a cég szindikátusi szerződést kötött 
Rácalmás és Dunaújváros önkormányzatával, 
valamint a helyi ipari parkot üzemeltető In-
nopark Kht.-vel. 

A hírek szerint a dunaújvárosi önkormányzat 
később 

“
szomszédokat” is hozna a Hankook 

mellé, igaz, kisebb volumenű beruházásokban 
gondolkodnak. Hely van bőven, a kétszáz 
hektár alig több mint negyede kelt el, de nap 
mint nap újabb és újabb befektetők – esetle-
ges beszállítók – érdeklődnek a letelepedési 
lehetőségek felől az önkormányzatnál.

FIATAL SZAKEMBEREKET VÁRUNK
– A Dunai Vasmű felépítése óta nem volt 
hasonló nagyságrendű beruházás Dunaúj-
városban. Az 500 millió eurós költséggel 
megvalósuló gumiabroncs üzem városba 
telepítése hosszútávon biztosítja az ipar 
fejlődését – mondta a megállapodás aláírá-
sát követően Kálmán András polgármester. 
– A jövendő gyár munkaerő szükségletét 
15 kilométeres körzetből szeretnék biz-
tosítani, de a Duna-híd 2006 novemberi 
átadását követően munkát találhatnak majd 
a gumiabroncs-üzemben a Duna bal partjának 
településein élők is.

Kálmán András információja szerint a Han-
kook dunaújvárosi üzemében elsősorban a fi-
atal szakemberek, pályakezdők találnak majd 
munkalehetőséget. A foglalkoztatás szem-
pontjából szerencsés helyzet, hogy Dunaúj-
városban középfokon folyik vegyipari képzés, 
a helyi főiskolán pedig anyagmérnököket is 
képeznek, de a Közép-dunántúli régióhoz 
tartozó Veszprémi Egyetemen végzettek is 
találnak munkalehetőséget az új üzemben .

– A térségben megvalósuló nagy infrastruk-
turális beruházások – az M6-os autópálya 
Érd- Dunaújváros között épülő szakasza, a 
Duna-híd – már éreztetik hatásukat. A térség 
iránt számottevően megnőtt a befektetők 
érdeklődése – közölte Dunaújváros polgár-
mestere.

Forrás: vg.hu

MÁRCIUSTÓL ÉPÍTKEZHET 
A HANKOOK

A dél-koreai Hankook gumiabroncsgyártó cég és Dunaújváros 
önkormányzata együttműködési megállapodást írt alá 
a tervezett gyárépítés támogatásáról. A félmilliárd 
dolláros beruházás 2007 júniusára készülhet el, s 
kezdetben személygépkocsikhoz, később teherautókhoz 
és autóbuszokhoz is gyártanak majd abroncsokat. Teljes 
kapacitását – amelyet 2010-re ér el - évi tízmillió abroncsra 
tervezik. A nagyüzem három műszakban 1500 főt foglalkoztat 
majd – jelentette be Eung Young Lee, az üzem leendő 
vezérigazgatója, a Hankook Kft. ügyvezetője.
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Minden reggel pontosan hét és negyednyolc 
között érkezett házunk elé. Megállt a kirakott 
szemetes kosarak előtt és barna, fakéreg ujjaival 
turkálni kezdett a hulladékban. Gondosan kis-
zedte a papírdarabokat, összehajtogatta és le-
rakta őket a járda szélérre. Az ételmaradékokat 
már válogatás nélkül szedte ki és mindig talált 
olyasmit, amit falánk mohósággal megevett.
Görnyedt, fáradt alakjáról, cafatokban lógtak 
a rongyok, lába papírosba, rongyokba csavart 
két tuskó, az arca eltűnt a szakáll, bajusz és 
haj gondozatlan feketésbarna rengetegében.  
Ahogy elnéztem ablakomból, elfacsarodott a 
szívem. Istenem! – gondoltam, amint a függöny 
mögül leskelődtem rá – mi minden kell, hogy 
egy emberrel történjék születése pillanatától 
addig, amíg ide jut? Ide, a járda szélére, a sze-
metes kosarak elé… honnan jött minden reggel 
pontosan, hová ment? – olyan nehéz titok volt, 
mint maga az ÉLET…
Karácsony estéjén, amikor dobogó szívvel 
végigizgultuk a kis Jézus hozta ajándékok 
boldog örömét, és két kicsi fiam, szemükben 

a csillagszórók és gyertyácskák fényével aludni 
ment, feleségemmel halkan megbeszéltem a 
haditervet. Csináltunk egy kis csomagot, szép 
selyempapírba gondosan beleraktunk két szelet 
húst, kenyeret, mákos-diós tésztát, néhány da-
rab karácsonyfacukrot, kis fenyőfaágat és külön 
papírba két csillogó két pengőst. Úgy izgultunk, 
mint gyertyagyújtás előtt… beállítottam az 
ébresztőórát, nehogy reggel megelőzzön az én 
szegény barátom, és lefeküdtünk… Amikor 
reggel kiléptem a csendes utcára, tejfehér köd 
lepte be a liget fáit és a magányosan szen-
dergő házakat. A szemetet már kirakták. Kis 
csomagunkat a legnagyobbik kosár közepére 
helyeztem. A függöny mögül lestük a fejlemé-
nyeket. Mint minden reggel, most is pontosan 
érkezett. Fásult, fáradt, hidegtől zsibbadt ujjak-
kal motoszkált egy darabig a kosárban, amikor 
észrevette a kis csomagot. Ujjai egy pillanatra 
megálltak, majd lassan, óvatosan bontogatni 
kezdték a vékony papírt. Hirtelen elkapta a 
kezét, mintha megégette volna az ujjait. Úgy 
állt kővé dermedten, majd lassan, fáradtan 

térdre ereszkedett a járda szélére, és ráborult 
a kis csomagra, a szemetes kosárra, és magához 
szorította az egészet… vállai rángatóztak. Szí-
vünk táján olyan melegséget éreztünk, mint még 
soha. Azután letörölte a könnyeit, lassan felállt, 
gondosan visszacsomagolta kis ajándékunkat, 
és becsúsztatta rongyai közé. Ott álltunk a 
sűrű mintájú függöny mögött, nem láthatott 
bennünket, mégis úgy éreztük mindketten, hogy 
szomorú könnyes szemével az ablakunkra néz… 
Arrébb húzódtunk, mint két csintalan gyerek, 
és akkor megemelte rongyos sapkáját. Az abla-
kunknak, a háznak, az egész világnak és benne 
a kis Jézusnak, aki reá is gondolt… és lassan 
elindult a ködbe…
Addig néztünk utána, amíg el nem tűnt a sze-
münk elől. Úgy hallottuk, mintha valahol halkan 
égi muzsika szólna: „Mennyből az angyal”… 
és a szakadozott, öreg szemetes kosár olyan 
furcsa, meleg fényben csillogott a járda szélén 
a ködben, mint még soha… 
Török János történetét lejegyezte: 

Zelina Irma  

MENNYBŐL AZ ANGYAL…

Németh Lászlónak vannak irigyei. Nem 
meglepő ez – sokan tudják az Alba Vo-
lán Rt.  sofőrjéről, hogy milliomos. S ő 
nem is próbálja titkolni: nagyon gazdag 
ember. Mármint tapasztalatokban, hiszen 
1 millió 750 ezer kilométert vezetett, 
balesetmentesen.  

Az utazóközönség szerencséjére nem számít 
ritkaságnak, ha egy Volán-buszvezető több 
mint egymillió kilométert vezet, baleset-
mentesen. Évente egyszer –  Fehérváron 
hagyománynak számít – elismerik ezeket 
a hihetetlen teljesítményeket. Az idei ki-
tüntetés-átadó ünnepségen, az Alba Volán 
Rt. központi tanácstermében Tóth István 
vezérigazgató hangsúlyozta: a rekorderen 
kívül másfélmillió kilométert tíz, 1 millió 
250 kilométert nyolc munkatársuk vezetett 
koccanás, baleset nélkül. Szinte hihetetlen! 
Németh László 18 évesen került a 14. sz. 
Volán dunaújvárosi részlegéhez. 
– Gyermekkori álmom volt: egyszer, ha 

majd nagy leszek, autóbuszt 
vezetek, amellyel az utasokat 
épségben, biztonságban szál-
lítom. Ez vált valóra akkor, 
amikor 34 éve felvettek a 
vállalathoz sofőrnek – em-
lékezett kicsit meghatottan. 
Két évig teherautó-vezetőként 
dolgozott, majd ezt követően 
ülhetett az autóbusz volánjá-
hoz a baracsi fiatalember. 
– Akkor még 240-260 órát dolgoztunk, 
és az én 1971-es havi fizetésem 1800-
2400 forint között volt. A távolsági 
munkásjáratok úgy működtek, hogy az 
ország távolabbi pontjain dolgozó duna-
újvárosiakat és a környékbelieket hoztuk 
haza a családjukhoz. Elmentünk pénteken, 
majd miután megjöttünk, hétfőn hajnalban 
már mentünk is tovább. Bejártam az egykori 
NDK és NSZK, no meg Svájc, Török-
ország, Görögország csodálatos vidékeit. 
Kár, hogy út közben keveset nézelődhettem 

– jegyezte meg mosolyogva. 
Ma az országos távolsági 
útvonalon, főként a Közép- 
és Nyugat-Dunántúl útjain 
dolgozik. 
– Szerencsésnek mondhatom 
magam, mert a feleségem 
mindig biztosította a nyu-
godt családi hátteret. Ez az 
alapfeltétele annak, hogy 

jól végezzük a munkánkat – hangsúly-
ozta. – Ha otthon minden rendben van, 
akkor teljes egészében a munkájára tudunk 
koncentrálni. Fontos ez, hiszen az út során 
felelősséget vállalunk az utazókért és a száz-
milliós értékű autóbuszért. 
S hogy mennyi is az a bizonyos 1 millió 750 
ezer balesetmentes kilométer? Ha az elmúlt 
34 évben csak az Egyenlítő pályáján járt vol-
na az 52 éves dunaújvárosi sofőr, Németh 
László, közel 40-szer kerülte volna meg a 
Földet. Aki nem hiszi, járjon utána…

(cs)

A MILLIOMOS AUTÓBUSZVEZETŐ 
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Renátát epilepsziás rohammal vitték be 
másfél napja, hajnalban a fehérvári kórház-

ba. Kis szobatársának a cukorbetegségét 
vizsgálják ki, mellettük egy lány mandulamű-
tét után lábadozik. Most nem is nevetnek 
ők hárman – hanem kacagnak, tele szájjal.  
Dr. Lala ugyanis gondosan megmérte Reni 
lázát, és megállapította, hogy az hónaljától 
az ujja hegyéig 70 centiméter…  A műtét 
előtti altatáshoz dr. Kudarc, dr. Nokedli és 
dr. Tulipán fölöttébb hamis kíséretében el-
énekelte neki, hogy „lehunyja két szemét az 
ég”, majd ráterítettek egy „teljesen steril”, 
hatalmas ál-porfelhőt árasztó kendőt, és a 
„műtét során” mesekönyvet, édességet, kis 
játékokat, kedves ajándékokat varázsoltak 
elő. 

Székesfehérváron, a Fejér Megyei Szent 
György Kórház gyermekosztályán, az 
októberi próbaviziten dr. Simon Gábor 
osztályvezető főorvos, továbbá orvos 
kollégái és az ápolók meggyőződhettek 
arról, hogy a vidám gyógykezelések milyen 
pozitív hatással vannak az osztályon fekvő 
beteg gyermekekre, sőt a hozzátartozókra 

és az éppen ügyeletes munkatársakra is. 
Ezt követően egyhangúlag hozzájárultak a 

látogatások rendszeressé tételéhez. 
Így, az együttműködési megállapo-
dás aláírása után, minden héten 
egy teljes délután „rendelnek” a 
fehérvári kórházban, a betegágyak-
nál a bohócdoktorok.  (Göde 
Andrea felvétele a bohócdoktorok 
bemutató vizitjén készült.) 
Nagyon jó a munkakapcsolat, a 
nevetés pedig valódi gyógyító erő, 
hiszen a jó szó, a vidámság nélkül a 
legmodernebb technika sem lehet 

eléggé hatékony – állapította meg a han-
gulatos bemutatót követően Szabó Bakos 
Zoltánné ápolási igazgató. 
Utalt arra: az elmúlt évtizedben végzett ku-
tatások bizonyították, hogy a jókedv nem-
csak a betegség kiváltotta rossz közérzetet 
változtatja meg, s a feszültséget oldja,  ha-
nem a neurohormonális rendszeren keresztül 
az immunrendszert is stimulálja. A nevetés 
hatására, a humor erejével a beteg képessé 
válhat személyiségét betegségétől elkülönít-
ve vizsgálni, és saját, belső gyógyító erőit 
kifejleszteni. A nevetés elűzi 
a félelmeket, optimiz-
must és megnyugvást 
hoz, segít abban, hogy 
a gyógyulni vágyók to-
vábbléphessenek életük 
e nehéz időszakán. A 
nevetésterápia fél év-
tizede ezért arat óriási 
sikert mind a gyermek 
és szülei, mind pedig 
az intézeti orvo-

sok és ápolók között.
Néhány hete – Magyarországon elsőként 
– halmozottan súlyos fogyatékos ember-
társainkat látogatják az alapítvány mo-
solyszakemberei a nagytétényi Reménysugár 
Habilitációs Intézetben. A heti rendszeres 
találkozások során ágyról ágyra, betegtől 
beteghez eljutva segítenek számukra kö-
zelebb hozni a civil élet vidám pillanatait, 
jókedvre deríteni az intézmény több mint 
100 lakóját.

Az alapítvány bohócdoktorai 2000 feb-
ruárjában kezdték lélekgyógyító munkájukat 
a budapesti Heim Pál Gyermekkórházban.  
Később a Svábhegyi Állami Gyermek-
gyógyintézetben, és a SOTE II. számú 
Gyermekgyógyászati Klinikáján, valamint 
a szombathelyi Markusovszky kórházban 
több mint ezer viziten 55 ezer beteg 
gyermeknek vitték el a nevetés örömét. A 
székesfehérvári nevetésterápia-programra 
a „Segíthetek?  MOL Gyermekgyógyító 
program” pályázata révén jutott az Ala-
pítvány támogatáshoz, továbbá az adózók 
felajánlásaikkal járultak hozzá  e munka 
folytatásához – összegezte  fél évtized 
tapasztalatait dr. Wéber Júlia, Magyar 
Bohócok a Betegekért Alapítvány kurató-
riumi elnöke. A Magyar Bohócok a Bete-
gekért Alapítvány az első teljesen magyar 
non-profit szerveződés, amelynek 
elődleges célja a hátrányos 
helyzetű, a súlyos, illetve 
krónikus betegségben 
szenvedők hagyományos 
kórházi kezelésének kiegé-
szítése a nevetés mint lelki 
gondozás módszerével. 

Cs.B.

TRÉFAMŰVÉSZ „DOKTOROK” A FEHÉRVÁRI KÓRHÁZBAN 

MOSOLYTERÁPIA A GYERMEKOSZTÁLYON 
Immár Székesfehérváron is „rendelnek” a bohócdoktorok! A kedvező 
budapesti és szombathelyi tapasztalatok birtokában, 980 vizit, 54 
ezer beteg gyermek megnevettetése után a Magyar Bohócok a 
Betegekért Alapítvány tréfaművész „orvosai” a legnagyobb vidéki 
kórházban fekvő beteg gyermekekhez is eljuttatják a nevetés 
örömét, segítve felépülésüket.  E speciális gyógyító munkát 
bemutató viziten szemléltette dr. Lala – vagyis Balogh László 
diplomás artistaművész – és három vidám „doktornő” társa a Fejér 
Megyei Szent György Kórházban.  






