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MÁRCIUS 1.
Ír és ószirmi mesék Kovács Gáborján előadásában
Veszprém, Kabóca Bábszínház
Info: Bíróné Bognár Ágnes Tel.:88/590-150

MÁRCIUS 1.
Djabe koncert
Veszprém, Városi Művelődési Központ
Info: C. Szalai Ágnes Tel.:88/429-111

MÁRCIUS 4.
Szakmai nap, előadások a bábszínházi rendezésről és zenéről
Veszprém, Kabóca Bábszínház
Info: Bíróné Bognár Ágnes Tel.:88/590-150

MÁRCIUS 5.
Farsangi Fúvóskoncert, 
Balatonfüred 
Info: Budáné Bocsor Ágnes Tel.: 87/580-480

MÁRCIUS 6.
Te meg én - Détár Enikő és Rékasi Károly előadóestje
Dunaújváros, Munkás-művelődési Központ
Info: Csibri Balázs, Kovács Rózsa, Bartók Gábor 
Tel.: 25/501-440
mmkkht@mmkkht.hu

MÁRCIUS 7.
Nefelejcs Bábszínház: A tücsök és a hangya
Dunaújváros, Munkás Művelődési Központ
Info: Csibri Balázs, Kovács Rózsa, Bartók Gábor 
Tel.:25/501-440; e-mail: mmkkht@mmkkht.hu

MÁRCIUS 11.
XXXIX. Kodály hangverseny
Balatonfüred, Anna Grand Hotel
Info: Budáné Bocsor Ágnes Tel.: 87/580-480

MÁRCIUS 11.
Pékmúzeum nyitónap
Komárom, Monostori erőd
Info: Pohlmüllner József Tel.: 34/540-582
info@fort-monostor.hu

MÁRCIUS 13.
A vérehulló madár - mesejáték a Pelikán Színház előadásában
Veszprém, HEMO
Info: Bíróné Bognár Ágnes Tel.:88/590-150

MÁRCIUS 15.
Ünnepi megemlékezések az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharc emlékére
A régió összes településén

MÁRCIUS 15.
48-as emléktúra
Komárom-Herkály-Ács-Komárom
Info: Budai István Tel.: 34/344-986
sportiroda.kom@citromail.hu

MÁRCIUS 15.
Városi díszünnepség, és Tőgl János honvéd emléktábla avatás
Bicske, Művelődési Központ és Kossuth tér
Info: Varga Csaba Tel.: 22/350-604

MÁRCIUS 23.
Andor’s Jazz Band koncertje
Dunaújváros, Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Info: Bíróné Tósaki Kinga, dr. Borsós Beáta Tel.: 25/402-598
bartokszinhaz@vnet.hu, www.bartokszinhaz.hu

MÁRCIUS 24. PÉNTEK 14 ÉS 19 ÓRAKOR
A 25 éves JMK Vadvirág Néptáncegyüttes gálaműsora
Pápa, JMK Színházterem
Info: M. Varga Veronika Tel.: 89/324-242

MÁRCIUS 24.
Nemzetközi borverseny
Komárom, Petőfi Művelődési Ház 
Info: Bozai Lászlóné Tel: 34/342-984
E-mail: bozaikati@freemail.hu

MÁRCIUS 25.
A Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar tavaszköszöntő hangversenye
Veszprém, Csermák Antal Zeneiskola
Info: Lambert Zsuzsanna Tel.: 88/566-790

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
MÁRCIUS-ÁPRILIS HAVI FONTOSABB 

RENDEZVÉNYEI
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MÁRCIUS 25-ÉN, SZOMBATON 18 ÓRAKOR
A 25 éves JMK Vadvirág Néptáncegyüttes gálaműsora
Pápa, JMK Színházterem
Info: M. Varga Veronika Tel.: 89/324-242

MÁRCIUS 26. 14.00 ÓRA
Összhang Kamarakórus születésnapi kórustalálkozója
Csákvár, Művelődési Ház
Info: Bíró Dénesné Tel.: 22/354-214

MÁRCIUS 31-ÁPRILIS 12.
József Attila versillusztrációk, gyermekvers illusztrációk kiállítása
Komárom, Monostori erőd
Info: Pohlmüllner József Tel.: 34/540-582
E-mail: info@fort-monostor.hu

ÁPRILIS 1.
CAC Országos Kutyakiállítás, Pápa, Várkert 
Info: Rádi Róbert Tel.: 89/324-241, 515-014

ÁPRILIS 1.
Szőlősgazdák napja, borverseny, Lepsény 
Info: Májer István Tel.: 22/585-019

ÁPRILIS 3. 19 ÓRA
ZORÁN koncert, Pápa, JMK Színházterem
Info: Baán Éva Tel.: 89/313-905/18

ÁPRILIS 6.
Berényi Esték sorozat Előadó: Hajnal Gyöngyi, egyetemi oktató
Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár             
Info: Vincze Eszter Tel.: 88/438-011

ÁPRILIS 11.
Költészet napja
Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár             
Info: Vincze Eszter  Tel.: 88/438-011

ÁPRILIS 11.
Költészet napja, irodalmi műsor, Balatonfüred  
Info: Budáné B. Ágnes Tel.: 87/580-480

ÁPRILIS 13.
Utazás Kínában, Szentkúti Mariann almádi fotós kiállítása
Balatonalmádi, Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár             
Info: Vincze Eszter Tel.: 88/438-011

ÁPRILIS 17.
Húsvéti programok, szokások, Balatonkenese
Info: Kelemen Viktória  Tel.: 88/594-645

ÁPRILIS 22.
Lovasi borverseny, Lovas  
Info: Bognár Mónika Tel.: 87/575-083

ÁPRILIS 26-MÁJUS 1.
XV. Komáromi Napok
Észak-Komárom és Dél-Komárom
Info: Rédli Margit Tel.: 34/541-304
E-mail: referens@komarom.hu

ÁPRILIS 28.
Borvárosok éves közgyűlése, Pápa 
Info: Rádi Róbert Tel.: 89/324-241, 515-014

ÁPRILIS 29.
III. Mezőföldi Művészeti Fesztivál, Lajoskomárom
Info: Szűcsné Sándor Zsuzsanna Tel.: 30/546-1217

ÁPRILIS 29.
A strandfoci- és strandkézilabda-pálya avatója neves belföldi 
csapatokkal, Balatonalmádi 
Info: Számfira Rendezvény-szervező Iroda, Gróf Tibor  
Tel.: 20/491-0685

ÁPRILIS 29.
IX. Dégi Népzenei Találkozó, Dég 
Info: Lázár Melinda Tel.: 70/379-2373

ÁPRILIS 29. 12 ÓRA
XXXII. Komárom-Komárno Nemzetközi Utcai Futóverseny
Dél-Komárom és Észak-Komárom
Info: Budai István Tel.: 34/344-986
sportiroda.kom@citromail.hu

ÁPRILIS 29-JÚLIUS 1.
Orbán fesztivál
Adony, Közösségi Kulturális Központ és Könyvtár
Info: Suszter László igazgató Tel.: 25/504-530
muvhaz@hu.inter.net, www.adony.hu

ÁPRILIS 30.
Majális, kirakodó vásár és vurstli színesíti a programot. 
Balatonalmádi, szabadtéri színpad
Info: Számfira Rendezvény-szervező Iroda, Gróf Tibor  
Tel.: 20/491-0685

ÁPRILIS VÉGE
Divattáncok Országos Bajnoksága, Dunaújváros, Sportcsarnok
Info: Csibri Balázs, Kovács Rózsa, Bartók Gábor 
Tel.: 25/501-440
mmkkht@mmkkht.hu, www.mmkkht.hu
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A T a r t a l o m b ó l :

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJA – 8-13. OLDAL
Alighanem régiónk megalakulása óta a legfontosabb dokumentumot közöljük lapunkban. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv 
ugyanis az egyes régiók operatív programjaiból áll össze, és ezek bizony nem szólnak másról, minthogy az első teljes 
uniós költségvetési ciklusunkban, 2007-2013 között miként használjuk fel a jelentősen megnövekvő forrásokat.

ISKOLAÉPÍTŐ POLGÁRMESTER - TÓTH DEZSŐ – 14-15. OLDAL
Enying városának polgármestere, volt iskolaigazgató Sárospatakon született, ahol szüleivel éltek. A Sárospataki 
Gimnáziumban tanul, szülei és nevelői nagy hatással voltak rá. Gondolkodásmódjuk, emberi tartásuk példaként állt 
előtte egész életében.

ÖKOMORV TÜZELŐBERENDEZÉSEK A RÉGIÓBAN – MORVAI FERENC – 26-27. OLDAL
Mindig élen járt a kazánfejlesztésben és -gyártásban Morvai Ferenc úr, akit sok év óta a megtisztelő 
Kazánkirály névvel illetnek. Már a 70-es évek közepétől fejleszti a MEGAMORV kazánokat, igazodva a 
legcélszerűbben hasznosítható energiaforrásokhoz.

KEMKIK MELLÉKLET – 30-34. OLDAL
Részleteket Dr. Parragh László – az MKIK elnöke – beszédéből – Mesterlevél a versenyképesség záloga - A 
VÁTI Kht. felhívása - Új rovatunk: kamarai könyvelői klub.

MÁTYÁSRÓL ÉS A HUNYADIAKRÓL - SZÁNTAI LAJOS – 52-53. OLDAL
Zsúfolásig megtelt a tatabányai Árpád Hotel előadóterme, amikor a Zarándokösvény Egyesület meghívására Szántai Lajos 
– aki magát oknyomozó történésznek vallja – tartott előadást Mátyás királyról. Az elfelejtett, eltorzított, félremagyarázott 
magyar történelem és a magyar értékek kutatója, népszerűsítője órákig képes volt a hallgatóság figyelmét fenntartani.

KÜZDENI EMBERÜL - EPERJES KÁROLY – 54-55. OLDAL
Színházi és filmszínész, előadóművész, rendező, közéleti ember, futballista. Egyaránt otthonosan mozog vígjátéki és 
drámai szerepekben. Markáns, szuggesztív egyéniség. Eperjes Károly 1954. február 17-én született a Fejér megyei 
Hegykőn. Az alábbi interjúval köszöntjük a művészt 52. születésnapján.



A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMJA

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
TÁRSADALMI-GAZDASÁGI JELLEMZŐI
A Közép-dunántúli Régió földrajzi helyzete 
kedvező, területe a közép-európai térség új 
fejlődési zónáit, innovációs erőcentrumait 
felfűző tengelyeken keresztül összeköttetés-
ben áll Európa magtérségeivel. A dél-bajor 
innovációs térséghez csatlakozó Bécs–Po-
zsony–Győr–Budapest fejlődési tengely, 
valamint a mediterrán „sunbelt övezethez” 
kapcsolódó, Velence–Trieszt–Ljubljana 
tengely a Kijev–Trieszt folyosón keresztül 
szintén rendelkezik budapesti kapcsolattal. 
A főváros, mint nemzetközi növekedési 
pólus a Közép-Dunántúli Régió területén 
keresztül érintkezik e két közép-európai 
fejlődési zónával. Ezeknek köszönhetően 
az európai fejlődési trendek közvetlenül 
és erőteljesen alakítják a régió fejlődését. 
A Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém 
megyék által alkotott Közép-Dunántúli Ré-
gió a Dunántúl középső részén helyezkedik 
el, 11237 km2-nyi területen. Északon 
Szlovákia, keleten a Közép-Magyarországi 
és a Dél-Alföldi Régió, délen és nyugaton 
a többi dunántúli régió határolja. A régió 
északon ugyan 77 kilométer hosszan hatá-
ros Szlovákiával, de e Duna menti ha-
társzakasz átjárhatósága meglehetősen 
korlátozott, így belső régiónak tekinthető, 
amelyben az országhatár menti együttmű-
ködések idáig kevés szerepet kaptak, bár 
vannak hagyományai.
A Közép-Dunántúl a tájtípusokban legin-
kább bővelkedő hazai régió, értékeit több 
nemzeti park és tájvédelmi körzet védi. 
Nyugati peremén és keleti területein sík, 
kedvező talajadottságú, döntően mező-

gazdasági művelésű területek húzódnak. A 
természeti értékekben leggazdagabb tájak 
a régió legnagyobb részét elfoglaló Du-
nántúli-középhegység területén találhatók, 
a Balaton-felvidék, a Bakony, a Vértes és 
a Dunazug hegység, valamint a vonulatok 
között húzódó medencék, völgyek, Duna-
parti teraszok. A hegységperemeken és 
dombvidékeken, valamint a Tapolcai-me-
dence tájképi kuriózumait adó tanúhegyein 
híres történelmi borvidékek húzódnak. A 
régió igazi környezeti sajátossága a karsztvíz 
kincs, mely egyedülálló minőségi ivóvízbá-
zis, hegyi források és patakok, barlangi víz-
folyások formájában fontos tájérték, egyben 
sérülékeny környezeti elem. A nehézipari és 
bányászati tevékenység visszaszorulását a 
levegőminőségi paraméterek és a vízfolyá-

sok minőségének és kapacitásának javulása 
kísérte, de a felszíni művelés tájsebei még 
gyakoriak.
A régió fejlődésének alapja az erős, mo-
dern feldolgozóiparra alapuló gazdaság és 
a kedvező közlekedésföldrajzi helyzet által 
hordozott innovációs és logisztikai poten-
ciál, valamint a kiemelkedő turisztikai adott-
ságok. A innovatív fejlődés egyes zónákban 
és nagyobb városi centrumokban már elin-
dult, azonban az innováció beágyazottsága 
sem területileg, sem vertikálisan nem elég 
erős. A tudomány, a felső- és szakoktatás, 
a gazdasági szférák és az ezek szektorai 
közötti intézményi-gazdasági kapcsolatok 
fejlesztésre szorulnak, mint ahogy a szerves 
hálózatszerű fejlődést, innovációt hordozni 
képes KKV szektor is.
A régió egyik legfontosabb térszerkezeti 
sajátossága, hogy Budapest közelsége és 
a magyar városhálózat egyenlőtlenségeinek 
köszönhetően nincsen egyetlen országos 
jelentőségű vagy többrégiós kihatású nö-
vekedési pólusa. Ennek ellenére a régió 
jó közlekedési kapcsolatokkal, felsőoktatási 
háttérrel rendelkező nagyvárosai kiemelkedő 

Alighanem régiónk megalakulása óta a legfontosabb dokumentumot 
közöljük az alábbiakban. A II. Nemzeti fejlesztési terv ugyanis az 
egyes régiók operatív programjaiból áll össze, és ezek bizony nem 
szólnak másról, minthogy az első teljes uniós költségvetési ciklusunk-
ban, 2007-2013 között miként használjuk fel a jelentősen megnö-
vekvő forrásokat. A dokumentumról március elsején társadalmi vita 
kezdődött, ha olvasóinknak is van ötlete, megírhatják a www.kdrfu.hu 
weblapra!
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szerepet töltenek be a hazai társadalmi-gaz-
dasági térben: Dunaújváros ipari, Tatabánya 
és Székesfehérvár gazdasági, logisztikai, 
Veszprém komplex felsőoktatási központ. 
A hazai fejlesztési pólusok rendszerébe a 
Székesfehérvár–Veszprém fejlődési tengely 
került be. A fenti nagyvárosok körüli agg-
lomerálódó térségek mellett erős az urbani-
záció a Balaton és a Velence-tó partmenti 
térségeiben, valamint a Duna mentén is.
A régió organikus fejlődésű és karakteres 
fejlődési potenciállal rendelkező középvá-
rosi térségei közül több országosan vagy 
regionálisan kiemelkedő funkciót hordoz, 
mint például Balatonalmádi, Balatonfüred, 
Bicske, Esztergom, Gárdony, Komárom, 
Mór, Pápa, vagy Tata. A Dunántúli-kö-
zéphegység mentén, mint bányászati-ener-
getikai tengelyre a szocialista iparfejlesztés 
során új kis- és középvárosok települtek 
(pl. Ajka, Dorog, Oroszlány, Várpalota). 
Az elmúlt másfél évtizedben struktúravál-
tásuk megindult, de térségi gazdaságuk 
még nem kellőképpen erősödött meg. A 

kis- és középvárosi 
központtal rendel-
kező térségek közül 
jellemzők a döntően 
agrárjellegű térségek 
is. Aba, Adony, 
Ercsi, valamint a 
legkedvezőtlenebb 
társadalmi-gazdasági 
mutatókkal rendel-
kező külső és belső 
perifériák, Enying, 
Sárbogárd, Sümeg, 
Tapolca, Kisbér és 
kistérségeik.
A Közép-Dunántúl 
korösszetétele, a 
népesség növe-
kedése országos 
összehasonlításban 
kedvezőnek mond-
ható. A régióban 
a nemzeti és etnikai 
kisebbségei közül 
csak a hegyvidékek 
elszórt sváb (német) 
és szlovák falvai, ill. 
a Nyugati-Bakonyal-
ja roma népessége 
emelhető ki.
 

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI 
RÉGIÓ JÖVŐKÉPE

A Közép-dunántúli Régió hosszú távú jövő-
képe, hogy az Innováció Régiójává váljon. 
Olyan magterületté, amely adottságai ha-
tékony hasznosításával folyamatosan növeli 
versenyképességét, és húzószerepet tölt be 
Magyarország modernizációjában.
A jövőkép elérésével Közép-Dunántúl 
olyan régióvá formálódhat:
– ahol a fejlesztési pólusok, a társadalmi-
gazdasági erőcentrumok – jelentős kis- és 
középvárosok – és a kiemelkedő gazdasági 
és társadalmi szervezetek olyan hálózatos 
rendszere jön létre az emberi erőforrások 
kedvező alkalmazkodóképessége és tar-
talékai alapján, amely képes helytállni az 
európai gazdasági térben, egyben sikeres, 
elismert és innovatív térséggé alakul;
– amely a Kárpát-medence személy- és 
áruforgalomi rendszerének megkerülhetetlen 

központi térségévé válik a régión be-
lüli észak-déli és a régión kívüli közlekedési 
kapcsolatok további fejlődése révén;
– ahol valós esély teremtődik a hátrányos 
helyzetű térségek felzárkózására, a hátrá-
nyos helyzetű csoportok munkavállalására, 
az esélyegyenlőségre, és a szolgáltatások 
egyenlő elérésére;
– ahol a komplex programoknak köszönhe-
tően megújulnak a volt bányászati-energe-
tikai tengely átalakuló térségei, valamint az 
agrárium szerkezetváltása és a fenntartható 
vidékfejlesztés révén megerősödnek a dön-
tően agrárjellegű térségek;
– ahol a turizmus új növekedési pályára áll, 
új turisztikai formák kerülnek előtérbe, és a 
kiemelt térségek vonzó turisztikai célpontok-
ká válnak;
– ahol biztosított a természeti és kulturális 
értékek megőrzése, mert a társadalmi-gaz-
dasági fejlesztések a fenntartható fejlődés 
elvének szigorú érvényesítésével valósulnak 
meg;
– amely hatékony együttműködései révén 
pozitív arculatot jelenít meg hazai és nem-
zetközi téren egyaránt.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI CÉLJAI

A jövőkép elérését szolgáló stratégiai fej-
lesztési cél, hogy a Közép-dunántúli Régió 
az innováció, az állandó megújulás elemeit 
befogadja, elterjessze és közvetítse, ezzel 
javítsa a régióban élők életminőségét.
A stratégiai cél megvalósulását segíti a Kö-
zép-dunántúli Régió két átfogó fejlesztési 
célja:
1. Innovatív társadalmi-gazdasági szerkezet 
létrehozása;
2. Kiegyensúlyozott regionális fejlődéssel 
vonzó élettér kialakítása.
Az átfogó fejlesztési célok elősegítik a 
Közép-Dunántúli Régió kiegyensúlyozott 
fejlődését, és hosszú távon önfenntartó 
közösségek kialakulását biztosítják.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
SPECIFIKUS FEJLESZTÉSI CÉLJAI

A Közép-dunántúli Régió két átfogó 
fejlesztési célja elérését további három 
specifikus fejlesztési cél támogatja:



1) Innovatív és versenyképes gazdasági 
környezet kialakítása
A Közép-dunántúli Régió fejlődésének 
alapja a helyi erőforrásokra építő nagy-
vállalatok mellett a hazai és nemzetközi 
környezetben egyaránt versenyképes KKV-
kra építő innovatív regionális gazdaság. A 
régió versenyképességének megőrzése és 
fejlesztése érdekében elengedhetetlen a 
helyi gazdaság innováció-orientált fejleszté-
se. Ebben a magas tudásbázisigénnyel ren-
delkező ipari és szolgáltatási tevékenységek 
mellett a komplexen értelmezett innovációs 
törekvések is megjelennek. Ez egyrészt a 
régió adottságaihoz igazodó innováció-tart-
almakat jelent (a turizmus és az agrárvidékek 
mezőgazdasági és strukturális-vidékfejleszté-
si innovációja). Másrészt szükséges, hogy 
a centrumterületek által képviselt innovációs 
és innováció-adaptációs képesség társuljon 
közvetítő szerepekkel, az innovációs fejlesz-
tések széleskörű kisugárzásával.
Az innováció-orientált és versenyképes 
gazdaság olyan versenyképes kis- és kö-
zépvállalkozó kört igényel, amely rugalmasan 
képes a nagyvállalatok változó igényeit kie-
légíteni, illetve saját szakterületén önmagá-
ban is hely tud állni. Az innováció-orientált 
regionális gazdaság ösztönzi a hálózatszerű 
fejlődést, amiben kiemelt jelentősége van 
a vállalkozások közötti hálózati együttmű-
ködések létrejöttének. Ennek egyik fontos 
fejlesztendő formája a több iparágban is 
formálódó klaszterek támogatása.
Továbbá kiemelt szükséglete a régiónak 
a kutatás-fejlesztés intézményes bázisának 
megerősítése, a fejlesztési eredményeket 
a vállalkozásokba átültetni képes szolgál-
tatások kialakítása és továbbfejlesztése, a 
szükséges infrastrukturális beruházások tá-
mogatása, valamint a hídképző szervezetek 
szolgáltatásainak fejlesztése.
A kiemelkedő történelmi és természeti 
értékekre épülő turisztikai szektor a Közép-
Dunántúli Régió gazdaságának egyik húzó-
ágazata, ahol szükségszerű a szerkezetváltás 
a vonzerők átértékelődése, a hagyományos 
vendégkörök átalakulása és a vonzerőket 
veszélyeztető környezeti problémák miatt. 
Az ágazat innováció-orientált fejlesztése 
a tömegturizmustól a diverzifikáltabb és 
magasabb minőséget képviselő turisztikai 
lehetőségek irányába mutat. Mindez 

változatos igényeket kielégíteni képes in-
novatív turisztikai termékek bevezetésével, 
a turisztikai infrastruktúra korszerűsítésével, 
valamint hatékony és célirányos marketing 
tevékenységek révén oldható meg.

2) Minőségi humán erőforrás-fejlesztés
E specifikus cél a régió oktatási rend-
szereinek korszerűsítésén túl a tudatos 
humánerőforrás- és foglalkoztatás-fejlesz-
tést, valamint a szociális ellátórendszer 
integrálását fogalmazza meg. Az oktatás 
területén kiemelt jelentőségű a felsőoktatás 
általános, illetve a felsőoktatási K+F háttér 
fejlesztése, valamint a gazdaság igényeihez 
igazodó integrált közép- és felsőfokú 
szakképzési rendszer létrehozása. Előbbi 
tekintetében fontos a régió felsőoktatási 
központjainak az egyedi érdekeik melletti 
együttműködése, egy sokszínű, de nem 
párhuzamosságokkal terhelt felsőoktatási 
paletta létrejötte. Utóbbi esetben az 
iskolarendszerű szakképzés mellett kiemelt 
szerepet kap a régió humánerőforrásának 
jövőbeli versenyképességét nagymértékben 
befolyásolni képes felnőttoktatás.
A szociális ellátás és a foglalkoztatás 
területén kulcsfontosságú a fejlődés és a fel-
zárkózási esélyek biztosítása a régió minden 

lakója, települése számára, olyan régió-spe-
cifikus, innováció-orientált foglalkoztatás- és 
szociálpolitika segítségével, amely a Kö-
zép-dunántúli Régió gazdasági versenyké-
pességének fenntartását és az életminőség 
javulását hordozza. Ennek egyik alapeleme 
az egyenlőtlenségeket figyelembe vevő, 
a rászorulók nagy hányadát elérő és jól 
képzett szociális szakembergárda munkáján 
alapuló szociális ellátási és intézményi struk-
túra kialakulása. Másik alapja a régióban 
megjelenő mindenkori munkaerőigényekhez 
rugalmasan illeszkedő, a „fenntartható fog-
lalkoztatottság” elve mentén szerveződő 
foglalkoztatotti réteg, illetve az illeszkedést 
elősegítő intézményrendszer kialakítása, 
fejlesztése. További elemként a kulturális 
gazdaság kiemelt fejlesztése elősegíti a régió 
társadalmi megújulását.

3) Fenntartható életminőség megteremtése
A specifikus cél a Közép-dunántúli Régió 
lakosságának életminőségét négy egymással 
szoros kapcsolatban lévő terület kiemelt 
támogatásával kívánja javítani: a környezet, 
a település, a közlekedés és az információs 
társadalom fejlesztésével.
A környezeti életminőséget alapvetően 
meghatározó települési hulladék- és 
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szennyvízkezelési, vízminőség-javítási fel-
adatok mellett a Közép-Dunántúlon kiemelt 
problémát jelent az országos jelentőségű 
karsztvízkincs védelme és összefüggésben 
a középhegységi tengely múltbeli és je-
lenlegi környezeti ártalmainak felszámolása. 
A régió élővizeinek víz- és partrendezési 
feladatai mellett fontos a számos közvetlen, 
illetve közvetett kárt okozó bel- és külterü-
leti csapadékvíz-elvezetés hiányosságainak 
megoldása is. A megújuló energiaforrások 
alkalmazásának alacsony szintjén változtatni 
kell a régióban nagy tartalékokkal ren-
delkező biomassza, szél- és napenergia fel-
használásának növelésével, a környezet-ipar 
támogatásával.
A régió településeinek fejlesztése sajátos 
hálózati megközelítések érvényesítését 
igényli. Székesfehérvár és Veszprém fej-
lesztési pólusszerepét szem előtt tartva a 
regionális decentrumok, a közép- és kisvá-
rosok, valamint a falvak és vonzáskörzeteik a 
településhálózat integrált fejlesztési szintjei.
A régió kiegyensúlyozott fejlődését a 
kedvező általános közlekedés-földrajzi 
helyzet ellenére a közlekedési hálózat 
egyes hiányosságai hátráltatják. A régió 
közlekedésfejlesztésének a gazdaság, a 
logisztika és a turizmus kiemelt kiszolgálá-
sa mellett az egyenlő hozzáférés elvének 
gyakorlati megvalósítását is szolgálnia kell, 
ami a megyeszékhelyek közötti kapcsolatok 
fejlesztésétől a zsáktelepüléseink elérhető-
ségi problémáinak enyhítéséig terjed. A 
mai igények szükségessé teszik a közösségi 
közlekedési rendszerek kialakítását elősegítő 
feltételek megteremtését is.

Az innováció befogadása, alkalmazása 
és közvetítése megkívánja az információs 
társadalom fejlesztését. Ez a régióban élők 
információs életterének folyamatos javítását 
és mindenki számára elérhetővé tételét je-
lenti.
A Közép-Dunántúl társadalmi-gazdasági 
szereplői és lakossága számára az egységes 
identitást szükséges megjeleníteni és erősíte-
ni, amely támogatja a régión belüli és kívüli 
együttműködések kibontakozását.

A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ 
FEJLESZTÉSI PRIORITÁSAI

A Közép-dunántúli Régió fejlesztésének 
három prioritása a jövőkép, valamint a 
stratégiai, az átfogó és a specifikus célok 
során megfogalmazott elképzelések elérési 
módját jelöli ki, amelyhez intézkedéseket és 
támogatható tevékenységeket rendel.
I. Regionális gazdaság- és turizmusfejlesztés
II. Települési- és humáninfrastruktúra-fej-
lesztés
III. Környezet- és közlekedésfejlesztés

I. Regionális gazdaság- és turizmusfej-
lesztés
A prioritás célja a Közép-Dunántúli Régió 
nemzetközi versenyképességének növelése, 
elsősorban az innováció-orientált gazdaság-
fejlesztési folyamatok és struktúrák előtérbe 
helyezésével, a hozzáadott értéket teremtő 
stratégiai működő tőke bevonásával, a 
kis- és középvállalkozások dinamizálásával, 
valamint a turizmus új növekedési pályára 
állításával.

A prioritás indoklása
A régió versenyképességének megőrzése 
és fejlesztése érdekében elengedhetetlen a 
helyi gazdaság innováció-orientált fejlesztése 
az eddigi olcsó munkaerőre és külföldi tő-
kebefektetésre épülő, tömegtermelésen ala-
puló modell helyett. Ösztönözni szükséges 
az adaptív, képzett munkaerőn és a fejlett 
tudásbázison alapuló, magas hozzáadott ér-
tékű termelést eredményező beruházásokat, 
erősíteni a gazdasági integrációkat, a kis- és 
középvállalkozások versenyképességét, az 
innovációt a termék/szolgáltatás teljes élet-
tartama alatt, a vállalkozások „innovációs 
körökbe” integrálódását.
A turizmus a régió gazdasági bázisának 
egyre jelentősebb forrását nyújtja. Megerő-
södtek a hagyományos turisztikai térségek, 
azok nagyobb, önállóbb szerepköröket 
kaptak. A speciális idegenforgalmi kínálati 
elemek térségi szintű összekapcsolásával 
növekedhet a régió vonzása, csökkenhet 
a szezonalitás, az egyes idegenforgalmi 
kínálati pontok komplex, integrált kínálattal 
értékelődnek fel.

A prioritás intézkedései
1.1. intézkedés: A régió gazdasági vonze-
rejének növelése
1.2. intézkedés: Gazdasági integrációk 
támogatása
1.3. intézkedés: A vállalkozások általános 
versenyképességi hátterének erősítése
1.4. intézkedés: A gazdaság innovációs 
miliőjének javítása
1.5. intézkedés: A turisztikai kínálat és 
fogadókészség minőségi fejlesztése 
1.6. intézkedés: A turizmus marketingjének 
erősítése

II. Települési- és humáninfrastruktúra-
fejlesztés
A prioritás célja a régió oktatási és képzési 
struktúrájának, szolgáltatásainak javítása, a 
gazdaság igényeihez igazodó szakképzési 
rendszer létrehozása, továbbá a munkaerő 
piaci egyensúly megteremtése. 
A foglalkoztatás és a szociális ellátás 
területén kulcsfontosságú a fejlődési és 
felzárkózási esélyek biztosítása olyan fog-
lalkoztatás- és szociálpolitika segítségével, 
amely az életminőség érzékelhető javulását 
eredményezi. Az egészségügy regionális 



feladata az ellátórendszer hatékonyságának 
növelése, valamin a lakossági egészség-tu-
datosság emelése.
A települési infrastruktúrák és szolgáltatások 
fejlesztése a funkciók bővítését, élhetőbb 
környezet kialakítását, differenciált fejlesz-
tési programok megvalósítását, az épített 
környezet és az örökség értékeinek megőr-
zését, az intézményhálózat és lakáshelyzet 
javítását célozza.

A prioritás indoklása
Az 1990-es évek elején megindult gaz-
dasági növekedésnek és a kedvező demo-
gráfiai adottságoknak köszönhetően ma a 
régió foglalkoztatási helyzete kedvezőbb 
az országosnál, de európai viszonylatban is 
az élmezőnyhöz tartozik. A tendenciák és 
a változás dinamikája azonban az öregedési 
folyamat felgyorsulását, a munkavállalói 
korcsoport létszámának fogyását vetíti előre, 
strukturális munkaerőhiány egyes térségekben 
már megjelent, ami különösen a szakképzett 
munkaerőre vonatkozik bizonyos ágazatok-
ban. A régió egyik legsúlyosabb foglalkoz-
tatási és szociális problémája a tartós mun-
kanélküliség, valamint számos kistérségben 
a munkaerőpiacra tartósan visszakerülni nem 
tudó munkanélküliek magas aránya.
Az iskolázottság jelentős javulása ellenére 
vannak olyan kedvezőtlen jelenségek a rég-
ióban, amelyek a későbbiekben a munkae-
rőpiac működésében zavarokat okozhatnak, 
a képzett munkaerő hiányát eredményezhe-
tik, és ronthatják a régió társadalmi-gazda-
sági versenyképességét, tudásfelhasználó és 
tudástermelő képességét. 
Miközben a régió egészségügyi kapacitásai 
több területen meghaladják az országos át-
lagot, addig számos fajlagos mutató terén 
elmaradás mutatkozik. A szociális ellátás 
területén viszont egyértelműen a gyengesé-
gek dominálnak. A kedvező gazdasági és 
foglalkoztatási helyzet nem vonta maga után 
az életesélyek javulását. Alacsony az egész-
ségügyi és szociális beruházások volumene, 
a szociális és rehabilitációs foglalkoztatási 
lehetőségek száma, kevés a szociális terüle-
ten az innováció. 
A településfejlesztés feladatain belül e 
területek problémái miatt is hangsúlyos a 
települési funkciók bővítése, a település-
központok és további városrészek komplex 

rehabilitációja, a többségében hátrányos 
helyzetűek által lakott településrészek 
fizikai megújítása, a barnamezős területek 
újrahasznosítása, valamint a helyi természeti 
értékek és építészeti örökségek védelme. A 
települések közterületeinek állapota is je-
lentős fejlesztéseket igényel, támogatni kell 
továbbá a helyi intézményhálózat megfe-
lelő kiépítését, korszerűsítését és a lakások 
állagának javítását.

A prioritás intézkedései
2.1. intézkedés: A foglalkoztatás növelé-
se, a humán szférába történő beruházások 
ösztönzése
2.2. intézkedés: A képzési rendszer 
fejlesztése, modernizálása, a gazdaság igé-
nyeihez történő igazítása
2.3. intézkedés: Az egészségügyi és szo-
ciális ellátórendszer fejlesztése, hatékonysá-
gának növelése
2.4. intézkedés: A települési funkciók 
bővítése, korszerűsítése
2.5. intézkedés: A települési környezet, épí-
tett környezet fejlesztése, örökségvédelem
2.6. intézkedés: Lakás- és intézményfej-
lesztés

III. KÖRNYEZET- ÉS 
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS

A prioritás célja a minőségi élettér és 
kapcsolatrendszer kialakítása a régió megkö-
zelíthetőségének és belső elérhetőségének 
javításával, a közlekedési hálózatok fejlesz-
tésével, a tömegközlekedés korszerűsíté-
sével. Továbbá a már meglévő környezeti 
problémák kezelésével, az életminőség kör-
nyezeti jellemzőinek javításával, valamint a 
helyes energiagazdálkodás elterjesztésével.

A prioritás indoklása
Nehezítik a régió kiegyensúlyozott fejlődését 
a közlekedési hálózat hiányosságai, melyek 
elsősorban Komárom-Esztergom megye és a 
másik két megye közötti – észak-dél irányú 
– kapcsolatokban mutatkoznak meg, illetve 
a főútvonalaktól kieső periférikus térségek 
elérhetőségében, zsáktelepülési jellegben 
érhetők tetten. A gazdasági központok, 
valamint a Balaton turizmus szempontjából 
kiemelt területeinek gazdasági dinamizmusa 
nem, vagy csak kis mértékben képes át-
terjedni a főleg a régió határai mentén el-

helyezkedő periférikus területekre. A közúti 
fejlesztéseken kívül nagyobb figyelmet kell 
fordítani a kerékpárút-hálózatok kiépítésére 
és fejlesztésére, továbbá a tömegközlekedé-
si rendszerek korszerűsítésére.
A környezetállapot javításában a leghatáso-
sabb eszköz a megelőzés, mely elsősorban 
a környezeti elemek terhelésének csökken-
tésével, a környezetbarát technológiák al-
kalmazásának elősegítésével, és a megújuló 
energiaforrások felhasználásának növelésével 
érhető el. Különös figyelmet érdemel a 
környezetet előtérbe helyező szemlélet erő-
sítése. A környezettudatosság kialakítását 
a környezeti infokommunikációs rendszerek 
fejlesztésével, a lakosság folyamatos tájé-
koztatásával lehet elősegíteni.
A térségben napjainkra csak a hulladékgyűj-
tés és -lerakás feltételei, létesítményei ala-
kultak ki, míg a hulladékhasznosítás alapját 
képező szelektív hulladékgyűjtés feltételei 
kedvezőtlenek, továbbfejlesztésre szorul-
nak, beleértve a tudatosság növelését is.
Elengedhetetlen a régió lakosságának egész-
séges ivóvízzel történő biztonságos ellátása, 
valamint a keletkező szennyvíz elvezetése, 
illetve a csatornázottsághoz szorosan kapcso-
lódó szennyvíztisztítás megfelelő szintjének 
biztosítása. Fontos feladat az erősen érzékeny 
területek, agglomerációk szennyvíz-csatorna-
hálózattal való ellátása, továbbá a 2000 
lakos egyenérték alatti települések szennyvíz-
elhelyezése, melyeket egyedi, környezetkímé-
lő rendszerekkel kell megoldani.
A környezet fejlesztésének elengedhetetlen 
feltétele a helyes energiagazdálkodás regio-
nális szinten is. Egy hatékony, diverzifikált 
és versenyképes energiaszektor nagyban 
hozzájárulhat a fenntartható regionális 
fejlődéshez. Ezért kiemelten kell támogatni 
a megújuló- és alternatív energiaforrások 
komplex térségi vagy települési közösségi 
rendszerekben való hasznosítását.

A prioritás intézkedései
3.1. intézkedés: Lakosság életkörülménye-
inek javítása, környezeti állapot javítása, 
környezettudatos fejlesztése
3.2. Megújuló energiaforrások és alternatív 
energiák hasznosításának növelése
3.3. intézkedés: Közúthálózat fejlesztése
3.4. intézkedés: Közösségi közlekedés 
fejlesztése
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KIEGÉSZÍTÉSEK, JAVASLATOK 
A KD ROP-HOZ

ENERGETIKA
– A megújuló energiaforrások hasznosítására 
épülő beruházások elhatárolási szempontrend-
szerében ne az 5 MW-os határ szerepeljen, 
hanem a gazdaságosság, illetve a helyi igények 
figyelembevétele.
– Főként a  kapcsolt – fűtés, villamosenergia- 
termelés – célú közösségi rendszerek élvezzenek 
prioritást.
– A kialakítás alatt álló KD ROP szempont-
rendszerében, prioritásai között nagyobb hang-
súlyt kapjon a fenntartható és komplex ener-
giagazdálkodás. A városokban és kistérségek 
településein a megújuló energiák termelésének, 
használatának  bevezetését megelőzően, illetve 
azzal párhuzamosan felmérésekre alapozva is 
javítható az energiahatékonyság, csökkenthetők 
a veszteségek, illetve a felhasznált energia. Ez-
zel pénzt lehet megtakarítani, sok munkahelyet 
lehet teremteni.

– Az  „Innováció Régiójában” a KD Régió 
három megyéjében alakítsuk ki a hátrányos 
helyzetű magyar kistérségek fenntartható 
komplex energiagazdálkodási modelljeit: az ön-
kormányzati intézmények energiahatékonyságát 
növelve
o Tata, Komárom, Tatabánya, Oroszlány bá-
nyászatai, átalakuló ipari övezeti kistérségeiben, 

rekultiválandó földjein termeljék meg, gyűjtsék 
össze a térség erőművei, fűtőművei számára 
a tüzelőanyagot. Hasznosítsák a komáromi 
gyógyvíz hulladékhőjét, mérsékeljék  minimálisra 
szállítási veszteségeit.
o A Sümegi Kistérség  gyenge földjein termelt 
energianövényeket, a térségben összegyűjtött 
biomassza-hulladékokat hasznosítsák pl. telepü-
lésközponti hő és villamos energia termelésre. 
A kistérség feleslegét értékesítsék. Hasznosítsák 
ahol gazdaságos – a földhőt.
o Azonos céllal és lehetőséggel, de jó földekkel 
rendelkező, mégis stagnáló kistérségben  fenn-
tartható komplex energiagazdálkodási modell 
kialakítása javasolt Fejér megyében.

– Legyenek e kistérségi modellek a kutatás, 
felesztés „gyakorlóterei”, hogy az eddigi ered-
mények minnél előbb hasznosúljanak. A tatai 
kistérség 5 településének, a Sümegi Kistérség 
mind a 21 településének polgármesterei írásban 
nyilatkoztak együttműködő partnerségükről.
– A média, a helyi tv, gazdasági- és napilapok 
szerepe kiemelt jelentőségű a tudatformálásban. 
Tevékenységükre forrásokat kell biztosítani.
– Csak a gazdaságosan termelhető megújuló 
energiákban szabad gondolkodni. A bányászat 
térségeiben a  zárványos földgáz, a balatoni 
térségekben a  nád energetikai hasznosításának 

lehetőségével is számolni kell.
– Nagyon fontos a napenergia felhasználásának 
fokozottabb támogatása. 
– A kutatás-fejlesztés és a nemzetközi piaci 
előrejelzések iránymutatásaira alapozva valamint 
az adottságokat figyelembe véve  a jöve-
delemtermelés és foglalkoztatást gyors fejlesz-
tést elősegítő nagyipari kapacitásokat  lehetne 
telepíteni a régióban (húzó ágazatokban).
– A jövedelemtermelés fokozásánál azonban 
támaszkodni lehet a térség sokszínű földrajzi, 
természeti és humán adottságaira. Pl. a mező-
gazdaságban  átgondolandó a struktúraváltás, 
a biomassza energiapotenciál hasznosítása, az 
energianövények gazdaságos termelése, stb.

A KD ROP 3.1 Intézkedésében („Lakosság 
életkörülményeinek javítása, környezeti állapot 
javítása, környezettudatos fejlesztése”) na-
gyobb hangsúlyt érdemelne a tudásgazdaság 
közreműködése. Az ebbe a csokorba tartozó 
projektek sikeres előkészítése, megvalósítása, 
disszeminálása nem képzelhető el a tudásgazda-
sággal (kutatási, fejlesztési, a térségi innovációt 
elősegítő képzési, tájékoztatási feladatok stb.) 
való szoros partnerség nélkül. Az NFT-nek a 
tudásalapú társadalom megteremtésére irányuló 
kiemelt célkitűzése nemcsak elkülönült intézke-
désként jeleníthető meg a KD ROP-ban (pl. 
2.1, 2.2 prioritások) hanem több program-
intézkedés tervezésénél nagyobb mértékben 
lehetne építeni a tudásgenerálásra (oktatás, 
képzés, tájékozatás) valamint a közösségi rész-
vételen (a lakosság, a civil szervezetek) alapuló  
alulról építkező tervezésre. A fejlesztési tervek 
jövőbeni hatékonyabb kidolgozása, megva-
lósítása, működtetése szükségssé teszi a civil 
szervezetek fokozottabb bevonását. 
– A társadalmi vita egyik felszólalásában élesen 
vetődött fel az NFT tervezésének és megvaló-
sításának hatékonyságát veszélyeztető jelenleg 
is fennálló probléma, hogy Magyarországon 
kormányzati szinten a különböző fejlesztési 
politikák („területfejlesztés”, „vidékfejlesztés”, 
„szociálpolitika”, „agrárpolitika” stb.) között 
nincs megfelelő összhang és koordináció.

Tudósítónktól

A KD ROP első társadalmi egyeztetésén, március elsején szek-
ciókban dolgoztak az egyes szakterületek képviselői. Mostani 
számunkban a környezetvédelmi szekció ülésén elhangzott fon-
tosabb megjegyzéseket, kiegészítéseket mutatjuk be.
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„Szüleimnek és gimnáziumi nevelőim-
nek köszönhetem pályára irányításo-
mat és egész életvitelemet. Édesapám 
nagyon nyugodt, rendkívül megfontolt 
jogász, édesanyám pedig csodálatos, 
családcentrikus ember volt. Sárospa-
takról az Egri Tanárképző Főiskolára 
kerültem, ahol 1967-ben negyedikes 
főiskolai hallgatóként lehetőséget 
kaptam arra, hogy tanulmányaimat 
követően a főiskola földrajz tanszékén 
tanársegédként tevékenykedjek majd. 
Az az igazság, hogy „stréber” voltam, 
csupa jelesem volt, így ennek és a 
felkínált tanársegédi állásnak köszön-
hetően felvettek a Debreceni Egyetem 
földrajz szakára. Régi álmom teljesült 
ezzel, mert 4 évvel helyhiány miatt 
elutasítottak.
Egerben biológia-földrajz és mezőgaz-
dasági ismeretek és gyakorlatok szakon 
végeztem. Sajnos a nyár folyamán át-
szervezés történt, így tanársegédként 
mégsem tartottak rám igényt. Az 
egyetemen azonban már ott voltam, 
így olyan közös igazgatású iskolát 
kerestem, ahol lehetőségem volt Kö-
zépiskolában is tanítani. Így kerültem 
az Enyingi Általános Iskola Gimná-
zium és Mezőgazdasági Gépszer-
elő Szakközépiskola, közös igazgatású 
intézményébe, ahol a munkaköröm 
ellátásához szükséges volt az egyetemi 
végzettség.”
1970-től óraadó a középiskolában. 
A Szakfelügyelet és az iskolavezetés 
elégedett a munkájával. Kedvez-
ményes, kamatmentes pedagógus- 
kölcsönből családi ház építésébe 
kezd és családot alapít. 1969-ben 
feleségül veszi a helyi születésű Gál 
Zsuzsannát. 1972 és 1974 kö-
zött a Szegedi Egyetemen kiegészítő 
diplomát szerez földrajz szakon, így 

középiskolai ta-
nár lesz. 1975-
től az iskola 
o s z t á l y f ő nö k i 
munkaközössé-
gének vezeté-
sével bízzák 
meg, 1981-től 
1986-ig igaz-
gatóhe lyet tes , 
1986-tól pedig  
– polgármester-
ré választásáig 
–  mint iskola-
igazgató áll az intézmény élén. Ezidáig 
egyetlen munkahelye az enyingi iskola.
„A polgármesterséget tulajdonképpen 
volt tanítványaim, illetve azok szülei-
nek, valamint baráti köröm ösztönzésére 
vállaltam annak idején 2002-ben. 
A települést és lakóit megismertem és 
megszerettem. Már három évtizeddel 
ezelőtt is úgy éreztem, hogy befogad-
tak, így kötelességemnek éreztem, hogy 
tehetségemhez mérten mind a munka 
területén, mind pedig társadalmi téren 

adjak valamit, szolgáljam a közösséget. 
Az itt eltöltött majdnem négy évtized 
alatt arra vagyok talán a legbüszkébb, 
hogy senkire nem tudtam megharagud-
ni, és igyekeztem minél szélesebb kör-
ben barátságot kialakítani, nyugalmat, 
megértést, az egymás iránti tisztelet 
érzését terjeszteni és népszerűsíteni. 

A több évtizedes tanári munka ko-
moly kihívásokat jelentett. Az 1990-
es évek elején tetőzött az általános 
iskolában a demográfiai hullám. Je-
lentős gondot okozott a beiskolázás 
és a továbbtanulás. A megye egy-két 
iskolaigazgatójával összefogva meg-
látogatja és tanulmányozza a már 
működő zirci háziasszonyképző szak-
iskolát. A tapasztalatok birtokában 
végül meggyőzi az enyingi tantestü-
letet, hogy dolgozzák ki egy  – a 8 
általánosra épülő – háziasszonyképző 

speciális szakiskola tantervét. A kép-
viselőtestület partner volt, felkarolta a 
kezdeményezést. Ezzel megoldódott  
– nemcsak Enying, hanem az egész 
kistérség –  szerényebb képességű 
leánytanulóinak a továbbtanulása, 
foglalkoztatása. Ez az iskolatípus 
1997-ig működött sikeresen.

ISKOLAÉPÍTŐ POLGÁRMESTER
Tóth Dezső Enying városának polgármestere, volt 
iskolaigazgató 1945-ben Hebertsfeldenben szü-
letett, 1946-tól lakik a család Sárospatakon. A 
Sárospataki Gimnáziumban tanul, szülei és nevelői 
nagy hatással voltak rá. Gondolkodásmódjuk, em-
beri tartásuk példaként állt előtte egész életében. 

HOBBI:
Régi térképek gyűjtése és az időjárás, a klímaváltozás folyamatos megfigyelése. Több 
publikációja is megjelent a természeti adottságok és az idegenforgalom kutatása terén: 
Enying idegenforgalma; potenciális lehetőségek a Mezőföldön; Enyingi városportré.
Tervei között szerepel egy enyingi városmonográfia feldolgozása és elkészítése.
Szabadidejében szeret utazni, s amit földrajzi tanulmányai során elsajátított, annak 
egy parányi részét a valóságban is megtapasztalni.
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„Visszagondolva rendkívül hasznosnak 
találtam ezt az intézményt. Az általá-
nos iskolai alapműveltség szintentartása 
mellett olyan gyakorlati tárgyakat is 
oktattunk, mint gépírás, szabás-varrás, 
házi betegápolás-gondozás, elsősegély-
nyújtás és persze sütés-főzés. Tankony-
hát, varrodát, írógépparkot szereltünk 
fel, amelyekben kis csoportokban 
gyakorlati oktatást tartottunk. A diá-
kok itt nagyon hasznos, konvertálható 
ismereteket szerezhettek. Sajnos végül 
a központi akarat miatt megszűnt az is-
kola, pedig ide éppen azok a gyerekek 
kerültek be, akik nem tudták volna a 
középiskolai szintet teljesíteni, de olyan 
képzést kaptak, ami lehetővé tette, 
hogy a pályaválasztás későbbre tolód-
jon. Egyszerűen több esélyük lett, mert 
az életre készítettük fel őket.” 

1979-től Enyingen megszűnt a kö-
zépfokú képzés. A demográfiai hullám 
miatt pedig nagy volt az igény a gim-
náziumi képzésre. A nappali képzéshez 
nem volt megfelelő szakembergárda, 
viszont egy gimnáziumi levelező tagozat 
indítása lehetővé vált. Így meghonoso-
dott ismét a középfokú képzés.
90-es évek demográfiai tetőzése 
után 4-5 évvel erőteljes csökkenés 
következett be az általános iskolások 
létszámában – nem csak Enyingen, 
hanem szinte mindenütt. Az önkor-
mányzat racionalizálást hajtott végre, ta-

nulócsoportokat vont össze, de ezáltal a 
nevelők maradtak volna munka nélkül.

„Ekkor már több kollégámat taníttat-
tam és másoddiplomát, középiskolai 
tanári oklevelet szereztek.
A térségi felmérés után azzal a gondo-
lattal álltam elő, hogy van reális alapja 
annak, hogy egy nappali tagozatos gim-
náziumi osztály, ill. a kimenő rendszerben 
működő háziasszonyképző szakiskola 
helyett a szakmunkások szakközépiskolája 
két éves intenzív nappali tagozatú képzé-
si formát bevezessük. Az igény megvolt 
rá, ugyanakkor a személyi és a tárgyi 
feltételek is már adottak voltak. Szeren-
csére az önkormányzat ismét partner volt. 
Nagy örömömre 17 évi szünet után újra 
lett középiskolai képzés Enyingen.”

Az 1996-97-es tanévben tehát a 
racionalizálást sikerült úgy megoldani, 
hogy az általános iskolai létszámcsök-
kenést kompenzálva, a középfokú 
oktatás bővítésével minden újra egyen-
súlyba került. Tóth Dezső ezirányba 
végzett tevékenységét a képviselő-tes-
tület nyilvános testületi ülésen ismerte 
el, a pályázatát pedig újra elfogadva  
– immáron harmadszor is – kinevezte 
az ekkor már közös igazgatású intéz-
mény igazgatójává.
A régi-új igazgató 1999-ben új 
kezdeményezéssel állt elő. Jól ér-
zékelhetően egyre nagyobb volt az 

igény a középfokú képzés iránt, ezért 
javasolta, hogy váljon külön az intéz-
mény. Így az általános iskola maradt az 
eredeti helyén, míg az új középiskola  
– a funkcióját veszített egykori ta-
nyasi kollégium átalakítása után – új 
épületben kapott helyet. Ekkor – a 
2000-2001-es tanévben – már a nap-
pali tagozaton négy évfolyamon, nyolc 
osztállyal, az esti levelező tagozaton 
pedig négy tanulócsoporttal működött 
a középiskola, amely felvette az enyin-
gi születésű, híres, pápai professzor, 
tudós, tanár Bocsor István nevét.

„Hat évtized után úgy érzem, hogy 
az iskolaépítés, az oktatásszervezés, 
a nevelés, a szülőkkel való kapcso-
lattartás teljes egészében betöltötte 
az életemet és munkásságomat. A be-
osztott pedagógiai tevékenységet, az 
iskolavezetést és a polgármesterséget 
is egyfajta szolgálatnak tekintem.
A tanári munkán kívül végzett társa-
dalmi munka, a szervezés rengeteg sza-
badidőmet emésztette fel és nagyon 
sokat voltam, illetve vagyok távol ma 
is a családomtól. Mindezt nem tudtam 
volna megtenni, ha nem áll mögöttem 
egy kiegyensúlyozott családi háttér, a 
család, élén a feleségemmel.”

A család: Tóth Dezsőné szül.: Gál 
Zsuzsanna. 35 évet dolgozott az egész-
ségügyben mint röntgenaszisztens, az 
enyingi tüdőgondozóban. Jelenleg 
korkedvezményes nyugdíjas. Két felnőtt 
lány: Judit (34 éves) – tanár a Török 
Bálint Általános Iskolában; Gyöngyi 
(32 éves) – az enyingi nevelési ta-
nácsadó titkárnője. Május elejére már uno-
kák is várhatóak, hiszen Judit ikreket vár.

„A település vonatkozásában nem 
tudom meghazudtolni magamat: a 
legfontosabbnak az egészségügyet és 
a képzést tartom. Ha egészséges és 
megfelelően képzett valaki, akkor a 
munkavállalási – s ezáltal az életben 
való boldogulásának – esélyei is meg-
sokszorozódnak.
Ezért ezen munkálkodom ma is.”

Cseh Teréz
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A munkavállalót megillető rendes szabad-
ság két részből áll: alap- és pótszabadság-
ból.
Az alapszabadság minden munkavállalót 
megillet, ideje pedig 20 munkanap, amely 
a munkavállaló életkorával egyenes arány-
ban nő, maximumát a 45. életévét már 
betöltött munkavállaló esetén éri el, ahol 
az alapszabadság mértéke 30 munkanap.
A pótszabadság életkori, egészségi, csa-
ládi és munkahelyi körülményekre tekintet-
tel jár. A pótszabadság mértéke:
– fiatal munkavállaló esetén 5 nap
– a gyermek nevelésében nagyobb részt 
vállaló szülő részére a gyermekek számá-
tól függően, egy gyermek esetén 2, két 
gyermek esetén 4, három vagy annál több 
gyermek esetén 7 nap
– vak munkavállaló esetén 5 nap
– föld alatt dolgozó vagy ionizáló sugárzás-
nak kitett munkavállaló esetén 5 nap.

A pótszabadság törvényi szabályaitól 
kedvezőbb irányba el lehet térni, kollektív 
szerződés ugyanis egyéb pótszabadságot is 
biztosíthat a munkavállaló számára.

A pótszabadság jogcímei halmozhatók, 
vagyis a munkavállalót egymás mellett több 
jogcímen is megilleti a pótszabadság (pl.: 
ha a fiatal munkavállaló föld alatti munkát 
végez, a pótszabadság értéke 5+5 nap).
A szabadság kiadásáról való döntés fősza-
bályként a munkáltató hatáskörébe tartozik, 
az Mt. azonban fontos jogokat biztosít a 
munkavállaló számára is:
– az alapszabadság egynegyedét akkor kell 
kiadni, amikor azt a munkavállaló kéri
– a szabadságot kettőnél több részletben 
csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni
– a szabadság időpontját legkésőbb egy 
hónappal korábban közölni kell a munka-
vállalóval
Ezek a szabályok jelentős beleszólási lehe-
tőséget biztosítanak a munkavállaló számá-
ra, illetve biztosítják, hogy a munkavállaló 
a szabadságról kellő időben tájékoztatva 
legyen.

A már megkezdett szabadságot a mun-
káltató megszakíthatja, erre azonban csak 
kivételesen fontos ok esetén kerülhet sor. 
Azt, hogy mi minősül ilyen fontos oknak 

a jogszabályok nem 
rendezik, ezt a mun-
káltatónak kell vita 
esetén bizonyítania 
(ilyen lehet például 
a munkáltatónál 
fellépő üzemzavar, 
amely elhárítására 
csak adott munka-
vállaló képes). Az 
oda-visszaút ideje és 
a munkában töltött 
idő ilyen esetekben 
a szabadság idejébe 
természetesen nem 
számít bele, továbbá 
a munkavállaló köve-
telheti a szabadság 

megszakításával összefüggésben felmerült 
kárának és költségének megtérítését is.
A szabadság pénzben való megváltását a 
törvény tiltja. Egyetlen kivétel van csak, 
ekkor viszont a munkáltató kötelessége a ki 
nem adott szabadság pénzben való megvál-
tása. Ez az eset az, amikor a munkavállaló 
a munkaviszony megszűnésekor, sorkatonai, 
polgári szolgálatra történő behívásakor a 
munkáltatónál töltött idővel arányos sza-
badságot nem kapta meg.
Ennek ellentettje, amikor a munkavállaló a 
munkaviszonyának megszűnéséig több sza-
badságot vesz ki, mint ami a munkáltatónál 
töltött időre neki járna. Ebben az esetben a 
munkavállaló köteles a többletszabadságra 
neki kifizetett munkabért visszafizetni, ki-
véve, ha a megszűnés oka nyugdíjazás, 
halál, a munkáltató jogutód nélküli meg-
szűnése, sorkatonai vagy polgári szolgálatra 
behívás volt.

Végül röviden szólni kell a betegszabadság 
szabályairól is. A munkavállalót betegsége 
miatti keresőképtelenség idejére évente 15 
munkanap betegszabadság illeti meg.
Ha a munkavállaló üzemi baleset vagy fog-
lalkozási betegség miatt keresőképtelen, 
ezen időtartamok nem terhelik a betegsza-
badság időtartamát, az ilyen okból történő 
keresőképtelen állapot nem számít bele a 
betegszabadságba.
A munkavállalót betegszabadsága idején 
is megilleti bizonyos mértékű járandóság, 
amely a törvény szerint a távolléti díj 
80%-át jelenti.

Dr. Hidas János
ügyvéd

RENDES SZABADSÁG ÉS 
ANNAK KIADÁSA

Soron következő cikkünkben olyan jogintézményt tárgyalunk, amely 
miden munkavállalót és így minden munkáltató érint. Ez az intézmény 
a rendes szabadság.
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CÉGALAPÍTÁS TOVÁBBRA IS 
SZÁZEZREKÉRT

MESSZE AZ ELSŐ VÁLLALKOZÁS 
INGYENESSÉGE

Várni kell még arra, hogy beteljesüljön 
a miniszterelnök tavaly áprilisi ígérete, 
miszerint egyszerűbb és olcsóbb lesz a 
cégalapítás. A Pécsi Tudományegye-
temen tavasszal tartott előadásában 
egyenesen azt hangoztatta, hogy az 
első vállalkozás bejegyzése – betéti, 
korlátolt felelősségű, illetve közke-
reseti társaságok esetében – teljesen 
ingyenes lesz. Ezzel szemben egy kft. 
alapítása bejegyzési, közzétételi, köz-
jegyzői és ügyvédi költségekkel együtt 
továbbra is megközelítően kétszázöt-
venezer, egy bt.-é pedig legalább 
százezer forintba kerül – tudta meg 
a Népszabadság Gábor Lászlótól, a 
Magyar Ügyvédi Kamara főtitkárától. 
Az eredeti tervek szerint már tavaly 
ősszel el kellett volna fogadnia a parla-
mentnek a Sárközy Tamás közgazdász 
professzor közreműködésével készülő 
új cégtörvényt ahhoz, hogy júliustól 
könnyebb legyen vállalkozni. Az ak-
kori elképzelések között szerepelt 
egyebek mellett, hogy nem kellene 
részletesen megjelölni a tevékenységi 
besorolási (TEAOR) számokat, s 
szerződésmintákat dolgoznának ki 
a legegyszerűbb cégformákra. Így 
gyorsabb lenne a bejegyzés, s a cég-
bíróságok sokkal nagyobb figyelmet 
fordíthatnának a cégek működésének 
törvényességi felügyeletére. A radi-
kális törvénymódosítás azonban várat 
magára. 

BEJEGYZÉSEK, MÓDOSÍTÁSOK 
AZ INTERNET SEGÍTSÉGÉVEL

A változtatás arra korlátozódott, 
hogy a törvény szerint egyes cé-
gek (egyelőre kizárólag az rt.-k és 
a kft.-k) bejegyzési ügyeit már az 
interneten keresztül is lehet intézni. 
A részvénytársaságoknál ez a céga-
lapításra és a változások bejegyzé-
sére egyaránt érvényes, a kft.-knél 
viszont csak a módosításokat (szék-
hely, telephely, tevékenységi kör, 
fiókalapítás) lehet elektronikus úton 
bonyolítani. Utóbbi társaságoknál az 
eredeti tervek szerint jövő januártól 
lenne teljes az internetes ügyintézés. 
Információink szerint azonban ennek 
határidejét idén júliusra tervezik elő-
rehozni. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
állampolgárok egy része félreértette a 
módosítást. Az elektronikus cégbe-
jegyzést ugyanis sokan úgy képzelték 
el, hogy otthon leülünk a számítógép-
hez, s e-mailben közöljük a cégbíró-
sággal a módosítani kívánt adatokat. 
Ez a lehetőség azonban csak az 
ügyvédi irodákat, közjegyzőket illeti 
meg – hangsúlyozta kérdésünkre 
Könnyűné Mondok Edit, a Fővárosi 
Cégbíróság kollégiumvezető-helyette-
se. Tehát továbbra sem spórolhatjuk 
meg az ötven-százezer forintos ügyvé-
di, illetve közjegyzői díjakat. Még az 
olyan egyszerű változtatásoknál sem, 
mint például a székhely módosítása. 
Ahhoz ugyanis taggyűlést kell ösz-

szehívni, módosítani kell a társasági 
szerződést, be kell fizetni az illetéket. 
Az elektronikus ügyintézés haszna 
lehet, hogy annak révén ötödére, 
azaz pár ezer forintra csökkenthető a 
közzététel díja. 

MINIMÁLIS AZ ELEKTRONIKUS 
ÜGYINTÉZÉS

Az ügyvédek azonban egyelőre még 
csak kóstolgatják ezt a lehetőséget. 
A Fővárosi Cégbírósághoz eddig 
mindössze 12-13 irat érkezett eddig 
elektronikus úton – tudtuk meg. Az 
eljárás csak látszólag egyszerű. A 
cégbejegyzési ügyeket ugyanis nem 
lehet az adóbevallásokhoz, s egyéb 
közigazgatási ügyekhez hasonlóan 
a kormányzati portálon elérhető 
ügyfélkapun keresztül intézni. Az 
ügyvédeknek, közjegyzőknek szüksé-
gük van hitelesítésszolgáltatók által 
kiállított minősített aláírásra, az ah-
hoz tartozó kártyára, kártyaolvasóra, 
időbélyeg-előfizetésre, egy e-szignáló 
programra, s természetesen számító-
gépre, internet-előfizetésre, valamint 
szkennerre a szükséges dokumentu-
mok digitalizálásához. Ráadásul egy 
irodának nem elég egy aláírás, hanem 
minden ügyvédet külön el kell látni 
vele – magyarázta Gábor László. 
Emiatt elsősorban a tőkeerős, zömmel 
cégügyekben eljáró irodák vállalják 
az ezzel járó, több százezer forintos 
költséget. Az ügyvédi kamarához 
be kell jelentkezniük azoknak, akik 
elektronikusan kívánnak ügyeket in-
tézni. Eddig csupán 5-6 szakembert 
regisztráltak.

Forrás: NOL.hu

Egyelőre nem lett sem olcsóbb, sem egyszerűbb a cégalapítás, 
szemben a tíz hónappal ezelőtti miniszterelnöki ígéretekkel. A 
döcögősen induló elektronikus ügyintézés nem az állampolgá-
roknak, hanem a tőkeerős ügyvédi irodáknak jelenthet köny-
nyebbséget. 
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– Alsótekeres közigazgatásilag 
Enying városához tartozik, de 
nyugodtan nevezhetjük a Balaton 
déli kapujának is, hiszen közvetlen 
szomszédja Balatonvilágos. A fais-
kola a 7-es úton éppen a 100-as ki-
lométerkőnél található. 450 hektá-
ron gazdálkodnak itt – tudtam meg 
Barabits Elemértől, a most 15 éves 
Alsótekeresi Faiskola Kft. ügyvezető 
igazgatójától.
– Valójában nincs is jubileumunk, mi 
nem 15 évesek vagyunk. Gyökereink 
még az 1900-as évekre nyúlnak vissza. 
A 20-as években egy helyi vállalkozó 
gazdálkodott itt, ezen a területen. Egy 
német kertész egyszer meglátogatta őt, s 
megígérte neki, hogy ő majd megcsinálja 
a szerencséjét. Ő segített megalapítani a 
faiskolát, amely a háború végéig sikeresen 
működött. Magyarország vesztes félként 
háborús elégtételt kellett, hogy adjon, 
így fáinkat sok éven át Oroszországba 
szállították.

Az ötvenes évek elején főleg a Balaton 
parti üdülőkbe szállítottunk rengeteg fát, 
bár ezek szinte kizárólag gyümölcsfák vol-
tak, hiszen a díszfa 1953-tól luxusnak 
lett nyilvánítva.
A 70-es évek végére Kelet-Európa leg-
nagyobb ilyen típusú üzemévé váltunk, 
s szerencsére a 80-as évektől már a 
díszfákkal is újra foglalkozhattunk. Sőt 
a rendszerváltáskor a világ szinte szó 
szerint megfordult, 1 millió eladhatat-
lanná vált gyümölcsoltványt égettünk el. 
Szerencsére azonban díszfaiskolánk ma is 
a legnagyobbak között szerepel.

– Mégis kik vásárolnak önöktől? Kik 
a vevőik?
– Jellemzően belföldre termelünk, illetve 
a Kárpát-medence területén keresik a 
fáinkat: önkormányzatok, parképítők, 
mindazok, akik meg tudják fizetni ezeket 
a fákat.
Természetesen exportra is értékesítünk, de 

mivel a fő profilunkba a felnőtt, többször 
átültetett fák, fasorok tartoznak, jelentős 
költséget jelent a szállítás, csomagolás. 
Így a távolság növekedésével arányosan 
csökken az értékesítés lehetősége. 

– Hová vittek már növényeket?
– A legtöbb magyar városban, város-
központban láthatóak a növényeink, 
illetve úton-útfélen találkozhatunk 
velünk. Szállítottunk már Győrbe, Deb-
recenbe, Szegedre, Tatára, Hévízre, 
Budapestre…
Itt többek között az Andrássy út új 
fasorát is mi adtuk. De a mi fáinkat 
ültették el Belgrád belvárosának sugár-
útján is, sőt külön érdekesség, hogy 
az előző rendszerben a Tito sugárútra 
is cégünk szállította a fákat. Siófokon 
lesz rövidesen nagyobb beruházás – a 
kikötő melletti parkolókat fásítják újra –, 
és rengeteg fát szállítunk az áruházláncok 
parkosításához is. Az Auschanok és a 
Tescók 50-60 százalékát mi szolgáljuk 
ki ezen a téren. 

– Igazán szép referenciákkal ren-
delkeznek. Itt a megyében illetve 
a Közép-dunántúli Régióban is 
vannak vevőik?
– Akad néhány – Tata, Esztergom, 
Aba… bár az igazgat megvallva azt 
nagyon sajnáljuk, hogy például Szé-

15 ÉVES ALSÓTEKERESI FAISKOLA 
TÖBB MINT 80 ÉVES MÚLTTAL

Modern világunkban gomba módra szaporodva, szinte egyik napról 
a másikra nőnek ki a földből az új épületek, lakóparkok, bevásárló- 
központok, intézmények. Az építkezés körül élők gyakran kisebb 
csodaként élik meg, hogy az új létesítmények között egyik pilla-
natról a másikra „kinő” egy-egy park, fasorokkal díszített út vagy 
parkoló. A hatalmas fák, a rengeteg csodás növény olyan, mintha 
mindig ott lettek volna, pedig életüket nem itt kezdték. Ezek már 
nem facsemeték, hanem komoly kort megélt, sok éven át nevelge-
tett, kifejlett fák, az alsótekeresi faiskola növendékei.

Alsőtekeresi Faiskola Kft; 8171 Balatonvilágos
Tel./Fax: 22/572-018, 22/572-038; Áruda: 22/374-384

e-mail: alsotekeresifaliskola@altekfa.hu; web: www.altekfa.hu
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kesfehérvárra  – annak ellenére, hogy 
mi magunk is ott élünk –  még nem volt 
lehetőségünk szállítani. Úgy tűnik itt is 
igaz a mondás: „Senki sem lehet próféta 
a saját hazájában”.
 
– Említette, hogy az önök 
szakmáját időnként még 
a politika is befolyásolta, 
hiszen az 50-es években 
ennek hatására „jöttek di-
vatba” a gyümölcsfák.
A faiskolában is van divat? 
Vannak slágertermékek?
– Van ebben a szakmában egy-
fajta konzervativizmus. Nyomon 
követhető ugyan a divatigény, 
de jellemzően a régi, jól bevált 
magyar fajtákat ajánljuk kedves 
vevőinknek. Sokan ugyanis próbálkoz-
nak, nem fogadják meg a szakmai taná-
csokat, aztán kezdhetik elölről az egészet. 
Magyarországon vagyunk, a magyar fák 
gyönyörűek, és itthon jól is érzik magukat. 
Különösen akkor figyelünk az ilyenekre, ha 
városokba, közterekre, nagyobb beruhá-
zásokhoz szállítunk, hiszen ezek a munkák 
gyakran 80-100 évre szólnak.

– Milyen szolgáltatásokat nyújtanak?
– A fő profilunk maga a termékelőál-

lítás. Hozzánk jellemzően akkor jönnek 
a vevők, ha olyan növényekre van 
szükségük, amit gyakorlatilag másutt nem 
tudnak beszerezni. A termékeink mellé 

természetesen teljes körű szakmai ta-
nácsadással szolgálhatunk üzletünkben és 
telephelyünkön egyaránt. Bemutatókat, 
ismertetőket tartunk szakembereknek, az 
önkormányzatok képviselőinek, parképí-
tőknek, főleg az őszi szezon előtt.

– A nagyközönséggel, ha jól sejtem, 
főleg „az utcán tartják a kapcsola-
tot”, van más módja is annak, hogy 
a nagyvilágnak is bemutathassák 
tevékenységüket?
– Hogyne! Gyakran érkeznek hozzánk 

csoportok, mintegy „üzemlátogatás”-
ként, de évente több kiállításon 

is megjelenünk.

Szinte kötelező a jelenlét a Flóra 
Hungária kertészeti kiállításon, amely 
a legnagyobb ilyen jellegű rendezvény 
a magyar piacon, 30-40 ezer látoga-

tóval. Ez Szigetszentmiklóson a 
Virágcsarnokban, évente kerül 
megrendezésre. Január végén, 
február elején pedig Essenbe 
megyünk minden évben a világ 
legnagyobb kertészeti kiállításá-
ra. Természetesen ennek óriási 
a látogatottsága, és külföldi 
vevőink egy részével is itt ismer-
kedünk meg.
Ezek mellett több kisebb kiállítá-
son is részt veszünk, és nem kis 
büszkeségünkre a legtöbb eset-
ben termékeinket vásárdíjakkal is 
kitüntetik.

– Végül – visszatérve kicsit az elő-
dökhöz – úgy tudom a növényekkel 
az önök családja nemzedékek óta 
szoros kapcsolatot tart, a Bara-
bitsoktól számos növény kapta a 
nevét.
– Igen édesapám és nagyapám is növény-
nemesítő volt. Így a pályaválasztás szá-
momra magától értetődően adott volt. 
A fiam szintén mezőgazdaságot tanult, 
ma önálló gazdálkodó, a jövőt pedig 
majd még meglátjuk.

Hazafelé tartva jóleső érzéssel néztem az 
útmenti fákra, eddig valahogy sohasem 
gondoltam arra, vajon hogyan is kerülhettek 
oda. Olyan természetes volt, hogy ott 
vannak. Mostantól, tudom, a parkokon 
áthaladva, a fasorok mentén sétálva már 

nem csak a növények szépségében 
gyönyörködöm majd, hanem 

mindegyik mögött ott fo-
gom látni az embert, 

aki felnevelte 
azokat.

Cs.T.
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ELEMZÉS A PÁRTOK 
MUNKAHELYTEREMTÉSSEL 

KAPCSOLATOS ÍGÉRETEIRŐL

KIEMELT KAMPÁNYTÉMA 
A munkanélküliség kérdése az eu-
rópai országok többségében a leg-
súlyosabb társadalmi és gazdasági 
problémák közé tartozik. Magyar-
országon sincs ez másképp, hiszen a 
foglalkoztatás aránya hagyományosan 
alacsonynak mondható hazánkban: 
jelenleg 57 százalékos, az Európai 
Unió 63 százalékos átlagával szem-
ben. Ráadásul hét éve nem volt 
ilyen magas a munkanélküliek aránya: 
2005-ben átlagosan 7,2 százalékos 
volt a munkanélküliség, ami kétség-
telenül jelentős növekedést jelent a 
2002-es esztendő 5,7 százalékos 
mutatójához képest. Ezen kívül több 
nemzetközi felmérés is bizonyítja, 
hogy a munkanélküliség ügye kie-
melt fontosságú a magyar lakosság 
számára. Az egyik legutóbbi európai 
összehasonlító kutatás szerint a ma-
gyarok – az európai átlagot megha-
ladó mértékben – félnek munkahelyük 
elvesztésétől, valamint a megkérde-
zettek fele a munkanélküliséget tartja 
Magyarország legnagyobb problémá-
jának. Egy másik nemrég készített fel-
mérés pedig arról tanúskodik, hogy 
a magyar lakosság csaknem fele úgy 
véli: az uniós csatlakozás óta csök-
kent a munkahelyek biztonsága. 
Politikai szempontból ugyanakkor 

korántsem törvényszerű, hogy a 
választók által fontosnak tartott 
témák kerüljenek a kampány közép-
pontjába. Nem a választók, hanem a 
pártok és politikusok határozzák meg 
ugyanis azokat a témákat, amelyekről 
kampányhelyzetben politikai vita 
alakul ki. A 2002-es parlamenti, 
valamint a 2004-es európai parla-
menti választás gyakran szimbolikus 
csatáihoz képest a jelenleg zajló 
választási küzdelemnek éppen az a 
sajátossága, hogy a pártok főként 
pragmatikus ígéretekkel állnak elő. 
A kampány mostani szakaszában az 
árakról, a bérekről, a nyugdíjakról és 
főleg a munkanélküliség kérdéséről 
esik a legtöbb szó. Mindez pedig 
elsősorban a Fidesz politikai stratégi-
ájának a következménye, amely ellen-
zéki pozíciójából fakadóan – és az 
említett felmérésektől vélhetően nem 
függetlenül – kampányának központi 
elemévé tette a munkahelyteremtés 
ügyét. 

EURÓPAI PÉLDA
A magas munkanélküliséggel sújtott 
európai országokban zajló választási 
kampányokban az utóbbi években 
gyakran került terítékre a foglalkoz-
tatáspolitika kérdése. Legutóbb a 
2005-ös német választások során 

vált vezető témává a munkahelyte-
remtés ügye, hiszen Németország 
számos régiójában 20 százalék fölé 
emelkedett a munkanélküliek aránya, 
országos szinten pedig az állástalanok 
száma 2005-ben túllépte az ötmillió 
főt. Gerhard Schröder és a szociál-
demokraták vereségét azonban nem a 
puszta tények okozták, hanem jelen-
tős részben a munkanélküliség ügye 
körül kialakult politikai vita. Schrö-
der kormányának ugyanis korábban 
éppen a munkanélküliség csökkentése 
volt a legfőbb célja. Mivel ezt nem 
tudta teljesíteni, a szociáldemokraták 
által vezetett kormány sok választó 
szemében elvesztette a hitelét. 
 

AZ ELLENZÉK ÍGÉRETEI
A foglalkoztatáspolitikai vita előzmé-
nyei 2004-ig nyúlnak vissza, amikor 
a Fidesz a baloldali érzelmű szavazók 
megnyerése érdekében, a „Munka, 
Otthon, Biztonság” jelmondatot 
alkalmazva meghirdette a Nemzeti 
Petíciót. Bár a legnagyobb ellenzéki 
párt ekkor kizárólag jóléti intézkedé-
seket követelt a kormánytól, a köz-
vélemény egy része úgy érzékelte: 
a Nemzeti Petíció a foglalkoztatási 
lehetőségek bővítésének követelé-
séről szól. Később Orbán Viktor 
egyre többet beszélt a „munkaalapú” 
gazdaság fontosságáról, valamint a 
foglalkoztatás bővítésének szüksé-
gességéről. A 2006-os kampány 
célegyenesébe fordulva pedig egy-
értelműen a munkanélküliség ügyét 
tette a legfontosabb kérdéssé. A Fi-
desz elnöke idei évértékelő körútján 
már egyenesen teljes foglalkoztatást 
ígért, melyet pártja a társadalom-
biztosítási járulék tíz százalékpontos 
csökkentésével kíván megvalósítani. 

Az idei választási kampányt eddig döntően pragmatikus, főképp 
gazdasági témák határozták meg, melyek kapcsán a pártok a válasz-
tópolgárok hétköznapi problémáira kerestek gyógyírt. Ezek közül is 
kiemelkedik azonban a munkahelyteremtésről szóló vita, amelynek 
során a politikai szereplők igyekeznek egyszerre megszólítani a 
munkanélkülieket, a munkavállalókat, valamint a vállalkozókat. A 
két nagy párt foglalkoztatáspolitikai téren folytatott összecsapása 
ugyanakkor túlmutat a választói célcsoportok megnyerésének szán-
dékán: a vita a baloldaliságról szóló hitelességi versennyé vált az 
MSZP és a Fidesz között.
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Eddig ez a Fidesz legfontosabb és 
leghangzatosabb javaslata, valamint 
minden további ígéret alapja. Or-
bán Viktor szerint ugyanis, ha el 
tudna helyezkedni az a 700 ezer 
ember, aki szeretne dolgozni, akkor 
Magyarországnak minden problémája 
megoldódna. 

A KORMÁNY VÉLEMÉNYE
Az MSZP szintén politikája kö-
zéppontjába helyezte a munkahely-
teremtés ügyét. A Gyurcsány-kor-
mány programjának egyik fejezete a 
Munkahely, Munkahely, Munkahely 
címet viselte. A miniszterelnök által 
meghirdetett Száz lépés program első 
22 lépése ugyancsak a foglalkoztatás 
bővítését kívánta szolgálni. A kor-
mány a pályakezdők elhelyezkedését 
célzott járulékkedvezménnyel segí-
tendő bevezette a Start-programot. 
Ezt kezdeményezést kiterjesztve 
Gyurcsány Ferenc nemrég bejelen-
tette a gyesről és gyedről visszatérő 
édesanyákat és édesapákat segítő 
Start Plusz, valamint az 50 éven 
fe-lüli munkakeresőkre vonatkozó 
Start Extra programot. Végül pedig 
a miniszterelnök – a Fidesz köz-
érthető radikális járulékcsökkentési 
ígéretéhez hasonlóan – a nagy állami 
fejlesztések vizionálásával, a „fejlesz-
tő kormány” jelszavában találta meg 
a maga fő üzenetét. 

ÍGÉRETEK VÁLLALKOZÁSOKNAK
A munkahelyteremtés kérdéséhez 
kapcsolódva mindkét nagy politikai 
erő előszeretettel ígér a kis- és kö-
zepes vállalkozásoknak is. A Fidesz 
rendszeresen hivatkozik a kormány-
zása idején bevezetett Széchenyi-
tervre, a kormányoldal pedig a már 
egyébként meglévő intézményekből 
létrehozandó Magyar Vállalkozások 
Bankjával ígér több és egyszerűbben 
igénybe vehető támogatást a vállal-
kozóknak. A foglalkoztatáspolitikai 
vitában így a megcélzott választói 
csoportok körét a lehető legszéle-
sebbre bővítették a pártok. Üzene-

teik egyszerre szólnak a 300-400 
ezer álláskeresőnek, a munkahelyüket 
féltő munkavállalóknak, valamint a 
munkaadóknak, közülük is elsősorban 
a mintegy félmillió kis- és középváll-
alkozónak. 

A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI 
VITA JELLEMZŐI 

A munkanélküliség ügyében folyta-
tott vita nem csupán kiemelt kam-
pánytéma lett, hanem magán viseli a 
kampány egészének jellemzőit is. Itt 
is megfigyelhető a szlogenek cseréje: 
a „Munka, Otthon, Biztonság” hár-
mas jelszavához hasonlóan a „Mun-
kahely, Munkahely, Munkahely” 
fordulat is hol az egyik, hol a másik 
oldalon tűnik fel. 
A választási kampány egészéhez 
hasonlóan az is látható ebben a 
vitában, hogy a pártok küzdelme 
két szintre bomlott: külön verseng 
egymással az MSZP és a Fidesz, és 
ebbe a versenybe csak alkalmanként 
tud beleszólni az SZDSZ és az 
MDF. A kampánylogikának megfe-
lelően azonban minden szereplőre 
jellemző, hogy egy, a választópol-
gárok számára jól kommunikálható 
üzenetet keres. Így, bár minden po-
litikus tudja, hogy a munkanélküliség 
problémája nagyon összetett kérdés, 
ami nem oldható meg egy csapásra, 
ma mindenkinek van egyetlen gyors 
és biztos csodaszere. A Fidesznek 
a radikális járulékcsökkentés, az 
MSZP-nek a fejlesztés, az SZDSZ-
nek az egykulcsos adó, az MDF-nek 
pedig a minimálbér-csökkentés.

MUNKANÉLKÜLISÉG:
PÁRTOK GYÓGYSZEREI

Katona Kálmán, 2006. február 2.: 
„A munkanélküliség csökkenése érde-
kében fontosnak tartjuk a minimálbér 
csökkentését a munkanélküliség által 
leginkább sújtott régiókban. Az el-
múlt évek ugyanis bebizonyították: 
a minimálbér emelése nem mindenhol 
segített az embereken, sőt sokan épp-
en emiatt vesztették el állásukat.”  

Orbán Viktor, 2006. február 11.:
„Nem ígéretekre van szükség. Meg 
kell oldani azt a feladatot, hogy aki 
dolgozni akar, annak lehessen biztos 
munkahelye. Mi a magunk javaslatát 
előterjesztettük, és kimondtuk, hogy 
az első és elkerülhetetlen feladat, 
hogy csökkenteni kell a munkát ter-
helő adókat, a tb-járulékot 10 szá-
zalékponttal. […] A kormány nem 
felszámolni akarja a munkanélkülisé-
get, hanem csak a következményeit 
akarja kezelni. Mi egy szemléletmód 
ellen küzdünk, amely kis, sem meri 
tűzni célul, hogy Magyarországon a 
dolgozni akaró emberek munkához 
juthassanak.

„
  

Kóka János, 2006. február 9.: „Az 
egykulcsos adórendszer az egyetlen 
markáns eszköz a foglalkoztatás nö-
velésére.”  
Gyurcsány Ferenc, 2006. február 
12.: „A kormánypártok oldalán 
kidolgozott program van a következő 
öt évre építkezésre, fejlesztésekre, 
adó- és járulékcsökkentésekre, a 
szakképzés teljes átalakítására, a 
szociális bérlakásépítés ösztönzésére, 
és van egy meglehetősen egyszerű és 
szerintem nem működő program, ami 
annyiból áll, hogy a tb-járulékot 10 
százalékkal csökkenteni kell.”  

CÉL A BALOLDALI ÉRZELMŰEK 
MEGNYERÉSE

Végül pedig a foglalkoztatáspolitikai 
vita részévé vált annak a küzdelem-
nek, melyet a két nagy párt folytat a 
baloldali üzenetekre fogékony válasz-
tók megnyeréséért. A Fidesz „mun-
kaalapú gazdaságról”, az MSZP a 
„munkásemberek” érdekének képvi-
seletéről beszél. Ugyanakkor mindkét 
fél igyekszik hitelteleníteni a másikat. 
A Fidesz ebben a kérdésben is „lu-
xuspolitikával” vádolja a kormányt, 
míg a szocialisták a járulékcsökkentés 
ígéretére hivatkozva nevezik kon-
zervatívnak („konzervpolitika”) a 
nagyobbik ellenzéki pártot.

Forrás: Political Capital



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
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KUTYASZÁNHAJTÓK BAKONYBÉLEN
A világszép Veszprém megyei község, Bakonybél rendszeresen helyet ad egy igazán különleges sportág, a 
kutyaszánhajtás különböző versenyeinek. Idén február 4-5-én ismét kutyaugatástól volt hangos a focipálya 
és környéke, ugyanis ekkor rendezték meg a Kutyaszánhajtók Országos Magyar Bajnokságát. Álljon itt 
néhány kép az eseményről, hátha valaki kedvet kap ehhez a nehéz, ám rendkívül szép sporthoz!



PROJEKT, PARTNERSÉG, PÉNZ!
Partnerségi hálózatok lét-
rehozásával várja az EU-s 
pályázatokat régiónk, annak 
érdekében, hogy térségünk-
be minél több fejlesztési for-
rás kerüljön. Az összefogás-
ban rejlő erőt szimbolizálja 
a program emblémája is.
A településfejlesztési pá-
lyázatok többsége ugyanis 
elvárja a helyi szereplőktől 
azt, hogy „egy hajóban ül-
jenek”, vagyis az együttmű-
ködést, és a partnerséget. 
Ez utóbbi pedig, valahogy 
nekünk- magyaroknak, még 
nem megy. De partnerségi 
hálózatokat szervezni nem-
csak nálunk, más európai 
országokban is sem egy-
szerű.

A Nemzeti Fejlesztési Terv II. mentén 
megfogalmazott pályázatok sikeressé-
ge érdekében a Regionális Fejlesztési 
Ügynökség proaktívan, (megelőző 
magatartást tanúsítva) járt el, ami-
kor a Regionális Operatív Program 
3.1.3.komponensére pályázott. Ez 
a pályázat nyert, így elindulhatott a 
Közép-Dunántúli régióban – a Köz-
ép-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynöksége koordinációjában - Part-
nerség-építő és együttműködéseket 
elősegítő képzés-tréning sorozat! 
A partnerségi program célja a terü-
letfejlesztésben érintett intézmények, 
önkormányzatok, civil szféra és 
gazdasági szféra együttműködésének 
elősegítése képzések, tréningek work-
shopok, egyéb események lebonyolí-
tása révén. A képzési program több 
modulból áll, amelyek keretében a 
résztvevők vállalkozói programozási, 
tervezési, pénzügyi kommunikációs 
ismereteket szerezhetnek, valamint 
kommunikációs technikák alkalmazá-
sát, és a mediációt sajátíthatják el. 
Jelenleg a tervezési és programozási 
modul tréningjei folynak. Március 

és április folyamán több érdekes 
tréning indítása várható a területfej-
lesztés és partnerség tématerületén, 
melyek időpontja és rövid elírása a 
www.kdrfu.hu honlapon elérhető. 
A programokra történő regisztráció 
a honlapon elhelyezett jelentkezési 
lapok kitöltésével és az Ügynökségre 
való eljuttatásával lehetséges.
A Közszereplés és hatni tudás modul 
– nagy érdeklődésre tart számot. 
A program 2006. március 9-én 
egy problémafelvető szakmai kon-
ferenciával indul, majd márciusban 
és áprilisban egy tréningprogrammal 
folytatódik, amelynek célja: a részt-
vevők megismertetése a partnerségi 
hálózatok szervezésének technikájá-
val, valamint az eredményes pr- és 
mediátori munkához szükséges kom-
munikációs és menedzsment ismere-
tek, készségek elsajátíttatása a régió 
településfejlesztésben érintett hallga-
tóival. A képzésekre még jelentkezni 
lehet a régió honlapján.
A március 9-i nyitó konferenciára 
Székesfehérváron, a Regionális Kép-
ző Központban kerül sor, melyen az 
előadások a kommunikáció minőségé-
nek a regionális fejlesztési programok 
sikerességében betöltött szerepére 
helyeznek különösen fontos hang-
súlyt. A meghívott előadók között 
szerepel többek között dr. Lévai Ka-
talin, EU képviselő, Szabó Gábor, 
a Közép-Dunántúli Régió Fejlesztési 
Tanácsának alelnöke, Dr. Sarudi 
Csaba, az Országos Területfejlesztési 
Hivatal elnöke, Dr. Göllner András 
kormányzati és önkormányzati kom-
munikációs tanácsadó.
A konferencia nyitott, meghívott 
köre: polgármesterek, közigazgatás-
ban dolgozók, kistérségi menedzse-
rek, fejlesztési ügynökségek, PR-
esek, mediátorok, civil szervezetek 
és vállalkozók. 
A Közszereplés és hatni tudás modul 
tréningeket az öt megjelölt célcsoport 
részvételével tervezik Az első, két na-

pos tréning a személyiség önismeretének 
fejlesztésére, mentális készségeinek és ké-
pességeinek felmérésére, illetve kooperá-
ciós készségének fejlesztésére irányul.
A második, három napos tréning-mo-
dul célja egy a régióra és annak kis-
térségeire adaptálható operatív prog-
ram keretében a komplex tervezési 
és kapcsolatmenedzselési folyamat 
végigkövetése, a szükséges háttér-
elemzések, alkalmazandó eszközök, 
érdekérvényesítési és érvelési tech-
nikák, valamint nyilvánosságra hozatal 
módszereinek gyakorlásával. 

A program eredményeként létrejövő 
partnerségi hálózatok -a régió operatív 
programjával összhangban- három nagy 
fő témakör mentén szerveződnek: 

• Turizmusfejlesztés
• Ifjúsági, fiataloknak szóló fejlesztési 
projektek
• Infrastrukturális fejlesztések (köz-
műfejlesztés, úthálózat, stb.)  
A projekt gazda KDRFÜ reméli, sike-
rül egy-egy tematikus hajóba ültetnie 
a térség fejlesztésekkel foglalkozó 
szereplőit, a régiók sikeres forrásszer-
zésért indított versenyében.

R
eg

io
 R

eg
ia

24 Regio Regia 2006. március

E HAVI LAPSZÁMUNK TÁMOGATÓI:
Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Tanács
Közép-dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség
Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara
Ajka város Önkormányzata

Enying város Önkormányzata
Pétfürdő község Önkormányzata

FBG Hungary Kft.
Alsótekeresi Faiskola Kft.

Megamorv Kft.
Két Lotti Villa, Gyógypanzió
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Simon Lajos, a többcélú társulás elnöke 
megnyitójában méltatta a korábbi güssingi 
tapasztalatszerző látogatás nyomán beindult 
munkát és eddigi eredményeket. Utalt rá, 
hogy a megújuló energiaforrások kiaknázása 
rendkívüli jelentőségű a vidékfejlesztésben, 
hiszen a forradalmian új technológiák alkal-
mazása nem csupán technikai jelentőséggel 
bír, de széleskörű pozitív társadalmi válto-
zások sorát hozhatja magával.
 
Dely László energetikus, a tatai Delfy Bt. 
ügyvezetője a sümegi kistérség lehetőségeit 
taglalta, amelyeket a Tatai medencében 
megvalósult fejlesztésekkel is alátámasz-
tott. Mint ismeretes, Tatán a Széchenyi-
tervi energiakoncepció és audit alapján 
a faaprítékos távfűtési rendszert sikerült 
gazdaságosabbá tenni. A  távfűtés primer 
oldalán modernebb és automatizált rend-
szerirányítás, valamint kapcsolt hő és villa-
mos energia termelés valósult meg ESCO-s 
beruházással. Új feladat azonban, s egyben 
munkahelyteremtő esély az alapanyag, az 
energianövények megtermelése, ugyanis 
egyelőre Szlovákiából érkezik az import fa-
apríték… E lehetőség – csakúgy mint több 
más szisztéma – nyitva áll a sümegi kistérség 
számára is. Ehhez sikeres uniós pályázat is 
hozzásegítheti az itt élőket egy folyamatban 
levő többéves projekthez kapcsolódóan. 
Elvégezték már a térség intézményháló-
zatának energetikai állapotfelmérését s 
megvalósíthatósági tanulmány eldöntheti, 
mennyire gazdaságos a faaprítékos  rend-
szer a hagyományos módozatokhoz képest. 
Dely László a nap- a szél- és a geotermikus 
energiák felhasználásának lehetőségeit is 
vázolta a hallgatóság számára.

 
Szabados Zsuzsa az alapvetően agrártérség-
ben a munkahelyteremtésben és az energia-
költségek helyben tartásában határozta meg 
a gyökeresen új ágazat előnyeit. A családi 
vállalkozásoknak csakúgy új lehetőséget ad 
az energianövény-termeléstől a hő- vagy 
villamos energia fejlesztéséig tartó folyamat, 
mint a logisztikával közreműködő, a techno-
lógiákat telepítő és üzemeltető vállalkozások 
számára. A célszerű működés érdekében 
vállalkozói partnerkapcsolatokat kell kialakí-
tani – határozta meg az egyik legfontosabb 
feladatot, majd kiemelte annak fontosságát, 
hogy a térségi szintű projektben a megvaló-
síthatósági tanulmánnyal egyidőben beruhá-
zás szervezési tanulmányt is kell készíteni a 
térségi tőkeerő bevonása érdekében.

Mezei Károly, az Energia Központ mene-
dzsere a pályázati lehetőségeket vázolta. 
Utalt rá, hogy a szemléletformálás terén is 
akad még bőven tennivaló, hiszen sokhely-
ütt „tehetős gazdaként” kezelik a nagyon is 
szűkös és drága energiaforrásokat.
 
Székely Nóra,  a Közép-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Ügynökség programmene-
dzsere azokról az esélyekről számolt be, 
amelyek kihasználásával számos integrált 
projekt vihető véghez eredményesen a 
sümegi térségben.

A térségben nem túl nagyok a geotermikus 
energia kiaknázásának esélyei – ez dr. Unk 
Jánosné, a Pylon Kft. ügyvezetője előadá-
sából világlott ki. Ugyanakkor érdemes a 
lehetőségeket mérlegelni. A sajátos ener-
giatermelési ágazattal három évtizede ered-

ményesen foglalkozó üzletasszony konkrét 
példaként Kistelek geotermikus projektjét 
ismertette. Az újonnan fúrt termálkút ví-
zét – amelynek visszasajtolásával fenn kell 
tartani a rétegnyomást – közintézmények 
hőellátására hasznosítják.
 
Zsuffa László, a budapesti Co-Energy Kft. 
ügyvezető igazgatója előadásában arról biz-
tosította a megjelenteket, hogy a térségben 
kitűnőek a lehetőségek a biomassza (faaprí-
ték alapanyagául szolgál fafajok, energianád 
és energiafű) termelésére. A biomassza fel-
használásával működő kistérségi erőművek 
célszerűen kombinálhatók a biogázzal vagy 
akár solar- azaz napenergiával. Emellett 
biogáz-üzemek létesítése és a biodízel-olaj 
termelésére is nyitott a lehetőség. Az agro-
energetikai parkok létesítése jól szolgálja a 
decentralizált vidékfejlesztést – szögezte le 
végül Zsuffa László.

A bioenergiák alkalmazásában újszerű le-
hetőséget, a bioetanol gyártását ismertette 
Varga László, az Agrárinnovációs Szövetség 
K+F tagozatának vezetője. A Svédország-
ban már működő modell szerint kukoricából 
vagy cukorrépából is fejleszthető az üzem-
anyagként is hasznosítható ipari alkohol.

A Magyarországon gyerekcipőben járó, ám 
egyes országokban már elterjedt biogáz-
termelés is reális lehetőség - erről Nemes 
Kálmán, az Országos területfejlesztési 
Hivatal szakértője szólt. A növényi vagy 
egyéb szerves hulladékból a természetes 
körforgásba illeszkedően fejleszthető ez 
a - földgáz fűtőértékének mintegy kéthar-
madával felérő - mesterséges gáz, amellyel 
fűthetünk, de akár az autónk üzemanyagául 
is szolgálhat.
 
A térségi információs nap rávilágított, hogy 
a kellő szellemi energiák befektetésével sok-
sok valódi energiát nyerhetünk a természet 
megújuló erőforrásainak hasznosítása révén.

louis

MEGÚJULÓ ENERGIATERMELÉS 
KISTÉRSÉGI SZINTEN

Végesek a fosszilis energiatartalékok a jó öreg kék bolygón. Ezért 
és a környezetszennyezés megfékezése végett is sürgető a meg-
újuló energiaforrások kiaknázása. Reális e természeti körforgásba 
tökéletesen beilleszthető energiák kistérségi szintű alkalmazása. 
Erről tartottak konferenciát Sümegen, a Polgármesteri Hivatalban 
a Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás, a Sümeg Kistérségéért 
Közalapítvány, a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 
a MTESZ Veszprém megyei szervezete, valamint a tatai Delfy bt. 
szervezésében.
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– Ma milyen újdonságokkal 
tartja tisztes pozícióját a kazán-
piacon, elsősorban az alternatív 
energiák hasznosításában?
– Mintegy 3-4 éve, az ország tíz 
egyetemével és kutatóintézetével 
karöltve fejlesztettük ki a fa alap-
anyagú pellet alapanyaggal műkö-
dő tüzelőberendezéseket. Hiszen 

láttam előre a gázproblémát, hogy 
vissza kell térni a természethez, s 

Magyarország tetemes mennyiségű 
alapanyaggal rendelkezik az erdők 
kitisztítása, asztalosipari és mező-
gazdasági hulladékok (fűrészpor, 
kukoricaszár stb.) hasznosítása és 
energianövények termelése révén. 
A nagy kihívást e speciális anyagnak 
az automatikus eltüzelése jelentette, 
ráadásul úgy, hogy a környezetvé-
delmi és gazdaságossági szempontok 
mellett a kényelmi követelményeknek 
is megfeleljünk.

– Milyen referenciákkal szolgál-
hat az érdeklődők számára?
– Az általam kifejlesztett automa-
tikus speciális égők, automatikák, 
kazánok ma már mintegy húsz refe-
renciahelyen működnek 30 és 600 
kW közti teljesítménytartományban. 
Kazánjainkkal akár családi ház, intéz-
mények, kisebb ipari létesítmények 
energiaszükséglete megtermelhető. 
Referencia-megállapodásaink szerint 
5 évig kedvezményes áron biztosítjuk 
a pelletet. A helyi médiákban egy 
évig hirdetjük a pellet-kazán műkö-
dését, amelynek megtekintéséhez a 
vevőnk hozzájárul.

ÖKOMORV TÜZELŐBERENDEZÉSEK A RÉGIÓBAN
OLCSÓBBAN, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ MÓDON FŰTHETÜNK

A KAZÁNKIRÁLY A MAGYAR VIDÉK 
TÖRTÉNELMI ESÉLYÉRŐL 

Mindig élen járt a kazánfejlesztésben és gyártásban Morvai 
Ferenc úr, akit sok év óta a megtisztelő Kazánkirály névvel 
illetnek. Már a 70-es évek közepétől fejleszti a MEGAMORV 
kazánokat, igazodva a legcélszerűbben hasznosítható ener-
giaforrásokhoz. A magyar technikai és gazdasági élet meg-
határozó személyiségével egy tudományos konferencia szü-
netében beszélgettünk.  

NAGYRÉDÉTŐL 
SVÉDORSZÁGIG

Morvai Ferenc és munkatársai 1975-től kezdték meg Nagyrédén a széntüzelésű 
kazánok fejlesztését, kis sorozatú gyártását, majd ’85-től állami engedéllyel már so-
rozatban gyártották a berendezéseket  lakossági és kommunális méretben.  A ’90-es 
években áttértek az automatikus olajtüzelésű, majd igazodva az aktuális energiahordo-
zóhoz, továbbléptek a gázüzemű fűtőberendezések gyártására. 
Az EU-csatlakozás előírásai, a kyotói egyezmény előírásai, az újrahasznosítható ener-
giák kiaknázásának szorító fontossága és a környezetvédelmi követelmények egyaránt 
arra a lépésre vezették a Kazánkirályt, hogy szakembergárdájával megküzdjön a mű-
szaki fejlesztésben igazi nagy kivívással: lakossági, majd ipari méretben is kidolgozták 
a fűrészporból, mezőgazdasági hulladékból és speciálisan e célra termesztett energiafű 
és nád alapanyagokból gyártott pellettel (tkp. aprószemű „öko-brikett”) működő 
kazáncsaládot. Az eredmény nemzetközi szinten is jelentős fejlesztési sikerként 
könyvelhető el. Magyarországi alkalmazása energiatermelési, környezetvédelmi, mun-
kahelyteremtési és egyéb problémák sorát oldhatja meg. Levélben fordult 2004-ben 
Gyurcsány Ferenchez, az (akkor még jelölt) miniszterelnökhöz, amelyben a korszak-
alkotó technológia támogatását sürgette. Két év elteltével úgy tűnik, megtört a jég. A 
Morvai-projekt révén az ország eleget tehetne a kyotói egyezményben foglaltaknak: 
5 éven belül a földgázenergia 50%-át kiválthatná a pellet-tüzelés, több mint 100 
millió forint értékben eladhatná az ország az ezzel összefüggő kvótát, s a GRIPEN 
program keretében évi közel 20 ezer kazánt és 5 millió tonna pelletet értékesíthetné-
nek Svédországba 30%-os nyereséggel.
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– Milyen környezetvédelmi előnyökkel jellemez-
hetjük a megújuló energiák Megamorv kazánok-
kal való hasznosítását?
– A lágyszárú növény elégetése külön technológiai problémát 
jelentett, hiszen környezetszennyező és a kazán élettartamát 
lerövidítő anyagok (szilícium, kálium) képződnek. A vándor-
rostélyos berendezéseinkben ezért a pelletet előbb 400 C 
fokon tökéletlen égéssel gázzá alakítjuk, így a káros anyagok 
a salakban maradnak, a gázt pedig az utóégetőben magas 
hőmérsékleten mintegy 90-92%-os hatásfokkal hasznosítjuk. 
A kibocsátás a földgázhoz képest egyharmadával sem terheli 
a környezetet.

– Gazdaságosabb az alternatív anyagokkal való 
fűtés, mint a hagyományos?
– A pellet-üzemű kazánok a két fűtési idény gyakor-
lati tapasztalatai alapján 17%-os energiamegtakarítást 
mutatnak, de ennek kétszerese is elérhető. A létesítési 
beruházás sem több, mint a gázkazános  berendezéseké. 
Mindez óriási lehetőség az egész ország számára! Rendbe 
tenné a parasztság helyzetét, s adottságaink révén pellet-
termelő nagyhatalom lehetnénk! Fontos, hogy a mindenkori 
kormány jelentőséget tulajdonítson neki, és nagyon kevés 
pénzt szánjon rá!

- ...?
- Amennyiben nem az újabb, más irányban elkötele-
zettséget jelentő gázvezetéket építenék meg, hanem e 
költség 10%-ával támogatnák a szarvasi-1 energiafű 
termelését mintegy 800 ezer hektáron, azzal 200 
ezer magyar parasztcsalád megélhetését biztosítanák. 
Csökkenthetnénk az ország kiszolgáltatottságát, a kör-
nyezetterhelési kvóta eladása révén visszatérülhetne a 
ráfordítás, s a gazdaságosabb energiatermelés révén a 
lakosság is megtakaríthatná az energiaköltségei jelentős 
hányadát. Előbbre tarthatnánk, ha a kormányzat három 
éve megfogadta volna a tanácsomat!

– Milyen tervekkel néz a jövő elé?
– Szeretnénk megvenni Közép-Európa legnagyobb, fel-
számolás alatti kazángyárát, amelyben a terveink szerint 
két hónap múlva 450 dolgozóval indítjuk be a nagyso-
rozat-gyártást. A kisebb kazánok már sorozatban készül-
nek, s már gyártjuk az első tíz, 1 MW-os kazánt táv-
hőszolgáltatók részére, amelyekkel csökkenhető a csúcs-
idő-fogyasztással járó többletköltség. A Királyi Régióban 
talán nem a súlyának megfelelően kezelték a kérdést 
eleddig, de hamarosan referenciaberendezést üzemelünk 
be például Dégen, és várjuk további intézmények, önkor-
mányzatok, létesítmények megkeresését. Reményeim sze-
rint nálunk is várhatók a skandináv országokéhoz hasonló 
programok, ahol a földgázkazánok helyett pellet-üzemű 
berendezéseket felszereltető intézmények, ipari létesítmé-
nyek költségeit 50%-ban finanszírozza az állam.

– Mit tudhatunk Morvai Ferenc úrról, a magán-
emberről, a családjáról, hobbyjáról? 
– Büszke vagyok a családomra, Mónikára, a fiatal felesé-
gemre három gyermekemre - 38 éves lányomra, 34 éves 
fiamra, 13 éves Attila fiamra – és öt unokámra. Sajnos, 
nem igazán jut rájuk szabadidőm, és hamar elfáradok. 
Épp ezért igyekszem egészségesen élni, reggelente futok, 
és a konferencia végeztével sem mulasztom el a szaunát.

Farsang Lajos

CÍM:
ÖKOMORV KFT. 

3214 NAGYRÉDE, JÓZSEF ATTILA ÚT 6.
TEL.: 37/373-140, 37/373-160, FAX: 37/373-415

WWW.TUZELESTECHNIKA.HU/OKOMORV

E-MAIL: OKOMORV@HU.INTER.NET



KÖZPONTOSÍTÁS AZ 
EREDMÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN

A Graboplast Zrt. tatabányai padlógyára 
küzdelmes gazdasági évet tudhat maga mö-
gött, amelynek alapvető oka van. Egyrészt 
az olajárak növekedése, amely az alap-
anyagárak növekedését vonta maga után, 
másrészt a padlógyártók piacán soha nem 
látott verseny alakult ki. 
A nehéz piaci helyzet központosító, meg-
szorító intézkedéseket tett szükségessé, 

amely egy átfogó költségcsökkentési prog-
ramot és egy vállalatátszervezési folyamatot 
indított el. Ennek eredményeként meg-
szűntek az önálló leányvállalatok, viszont 
sikerült az alapanyagárak okozta negatív 
folyamatokat megállítani.
A 2004-es kapacitásbővítésnek is je-
lentkezett a pozitív hatása a 2005-ös 
eredményeken – az olcsó tömegtermékek 

gyártásáról áthelyeződött a hangsúly egy 
magasabb minőségű, nagyobb hozzáadott 
értékű termékek termelésére. Megjelentek 
a Grabofloor termékpalettáján a préselt és 
az úgynevezett szórt termékek, amelyeket a 
piac kifejezetten jól fogadott. 
Elmozdulás mutatkozik a PVC-padlók pia-
cának vevői szerkezetében is. Új lehetősé-
geket jelent az amerikai és a kínai piac. Je-
lentősen nőtt az eladott mennyiség az orosz 
területeken is – az elmúlt évben a padlógyár 
termelésének 66%-a Kelet-Európában ke-
rült értékesítésre. Az EU-ban 16%, a világ 
egyéb országaiban 12%, belföldön pedig 
6% volt a padlóeladás aránya.
2006-ra jó kilátások mutatkoznak, hiszen 
a januári hannoveri vásáron jól szerepelt a 
gyár az új termékekkel. Míg a szezonalitás 
szempontjából egy esztendőben a III. ne-
gyedév szokott a legeredményesebb lenni, 
addig a vásáron felvett, kiemelkedően 
nagy számú rendelésnek köszönhetően az 
I. negyedév is nagyon erős lesz az idén. 
Ennek köszönhetően szükség lesz a költ-
ségcsökkentő intézkedések eredményeként 
megfogyatkozott létszám fejlesztésére és a 
folyamatos munkarend visszaállítására.
Bizakodásra ad okot az is, hogy várhatóan 
az alapanyagárak stabilizálódásával továb-
bi növekedés várható a padlóeladások 
piacán. 

A Graboplast Zrt. tatabányai Grabofloor gyára év eleji hagyományos 
sajtótájékoztatóján összevonásokról, költségcsökkentésről, de növekvő 
eredményességről számolhatott be. Új piaci lehetőségek is nyíltak a 
padlógyártásban – jelentősen nőtt a Kelet-Európába és Kínába szállított 
mennyiség, amely ellensúlyozta a belföldi forgalomcsökkenést. Az új, 
üvegszálas termékeknek pedig Amerika jelent jó piaci lehetőségeket.
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CSÖKKENŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁS MELLETT IS FEJLŐDNEK

KECSKÉD, EGY TÖREKVŐ KÖZSÉG 
AZ ÁLTAL-ÉR MENTÉN 

Szorgalmas, vállalkozó szellemű község 
a Komárom-Esztergom megyei Kecskéd. 
A szorító költségvetési keretszámok 
mellett is jut a fejlesztésre. Milyen esé-
lyekkel néz az idei év elé – erről beszél-
tünk Grúber Zoltán polgármesterrel. A 
képviselők még tárgyalnak az idei, 209 
millió forintos  büdzséről, ám már látható 
a jövő.
– A legtöbb pénzt az intézmények 
fenntartása, a munkabér és járulékai 
viszik el – bocsátja előre a falu első 
embere. 
– Az általános iskola, óvoda, polgár-
mesteri hivatal, a védőnői szolgálat 
fenntartása mellett a művelődési házat 
1,564, a vállalkozásban működő há-
ziorvosi szolgálatot 4,33, a fogorvosi 
praxist 2,34 millió forinttal támogat-
ják. A közéletben jelentős szerepet 
vállaló civil szervezeteket, a sport-, 
horgász-, önkéntes tűzoltóegyesü-
letet, a nyugdíjas klubot, a Rákóczi 
Szövetség helyi szervezetét, a német 
kisebbségi önkormányzatot, a német 
nemzetiségi együttest, a német nemze-
tiségi dalárdát és a néptáncegyesületet 
várhatóan több mint 4 millió forinttal 
támogatjuk.
– Az idén 840 ezer forintos többlet-
költség az oroszlányi központi orvosi 
készenléti és ügyeleti szolgálat díj, 
amelyet korábban a háziorvosaink 
láttak el. Ráadásul 4 millió forint 
környezetvédelmi bírság is kiesik a be-
vételből, amelyet korábban az erőmű 
kéndioxid-szennyezése miatt kaptunk, 
viszont a retrofit program révén je-
lentősen csökkent a szennyezés. A 
tavalyihoz képest az állami támogatás 
is 14 millió forinttal kevesebb. A 
helyiadókat, súly- építmény- telek- 
vállalkozók kommunális adója, ipar-
űzési adót az idén sem emeltük. 

– Mindemellett tervezhetők-e fej-
lesztések?
– Szükségszerű, hiszen nem szeretnénk 
megállni. Ám a fejlesztési terveink zö-
mére a pályázati önrész megteremtése 
jellemző, mivel az intézményfenntartás 
139 millió forintot felemészt. Szeret-
nénk a Kossuth utca útfelújítását folytat-
ni, belefogtunk egy járdaépítési-felújítási 
programba, amely a posta és az óvoda 
közti, valamint a polgármesteri hivataltól 
a művelődési házig tartó szakaszt érinti. 
Szeretnénk megvalósítani a Széchenyi 
utcában az út, továbbá a Sport utca 
vízelvezetésének megterveztetését. Re-
mélhetően kicserélhetjük az alumínium 
buszvárókat esztétikus, üvegezett újakra. 
Az iskola állagmegóvására és részleges 
felújítására 2 millió forint pályázati ön-
erőt tervezünk, a művelődési házban a 
bejárati portál felújítása és akadálymen-
tesítése készülhet el. A falu régi vágya 
egy új ravatalozó, amelyre 5 milliós, a 
településen belüli útbaigazító táblákra 
600 ezres  önerőt tervezünk. Az is-
kolaudvarban tavaly 350 négyzetméter 
díszburkolatot építettünk, ezt szeretnénk 
a füvesítéssel s a játszótér bővítésével 
folytatni. A fejlesztéseket sikeres pá-
lyázatok esetén vihetjük véghez, bízunk 
benne, hogy jelentős arányban.

– Kecskéden igazán van mire 
építeni, hiszen az utóbbi években 
is jelentős tervek valósultak meg. 
Kiemelhetünk közülük párat?
– Sikeres pályázati munkával számos 
feladatot elvégezhettünk. Szinte az 
egész újtelepi falurész útjait felújítottuk. 
Megvalósítottuk az óvoda, a Majki, a 
Rákóczi, a Malom, a Kis Széchenyi, a 
Hunyadi és a Kis Malom utca, az óvoda 
és a Majki köz útfelújítását. Óriási ered-
mény mindez, hiszen nem egyszerűen új 
aszfaltréteg készült, hanem alapozással, 

útszélesítéssel, szegéllyel és a felszíni 
csapadékvíz elvezetésével együtt, idő-
tálló módon oldottuk meg a feladatot. 
Felújítottuk a polgármesteri hivatalt, az 
általános iskolát, az óvodát, szépítettük 
a közterületeket. Új díszburkolatot, 
parkolót építettünk az önkormányzat, 
a művelődési ház és az óvoda előtt, 
s megvalósítottunk számos további 
tervet. Hatalmas munka áll e feladatok 
teljesülése mögött, s a jövőben sem 
rajtunk múlik, hiszen mindez „csak” pénz 
kérdése. Kecskéd képviselő-testülete 
racionális gazdálkodással megoldotta az 
ésszerű létszámleépítést, csoportössze-
vonást. Nem volt könnyű döntés, hiszen 
családokat érintett, de meg kellett lépni 
a falu érdekében. A munkaügyi hely-
zet biztató, s élénk a vállalkozói élet. 
Mintegy 150, jobbára kisvállalkozás 
működik, szinte valamennyi szolgálta-
tást helyben megoldanak, családjuknak 
megélhetést, a falunak pedig növekvő 
színvonalat biztosítva.
A testület 2005 októberében csatlako-
zott az oroszlányi többcélú kistérségi tár-
suláshoz, az oktatási, nevelési, közműv-
elődési, szociális, egészségügyi ellátási, 
gyermek és ifjúságvédelmi, sport, belső 
ellenőrzési és területfejlesztési feladatok 
előnyösebb megoldása érdekében.  
Ünnepelni is szeret s nemzetközi kap-
csolatokat is ápol Kecskéd. Tavaly a 
testvértelepülés, Biedenkopf küldöttsé-
gével együtt ünnepelték a 260 éve új-
ratelepített Kecskéd falunapját, amelyet 
az idén is májusban tartanak meg. A fa-
luban a testvértelepülés iskoláscsoportját 
is vendégül látták tavaly, az idén pedig 
a helybeli iskolások közül utazhatnak 
jó páran a csereoktatás keretében. A 
tűzoltóegyesület az idén ünnepelheti 
megalakulásának 80-ik évfordulóját.
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Az elnök úr tájékoztatójában el-
mondta, a rendszerváltás nem ment 
végig a gazdaság minden területén, 
így például a gazdaságot körülvevő 
nagy elosztó rendszerek (kormány-
zat, önkormányzatok, egészségügy, 
nyugdíjbiztosítás, oktatás) területén 
sem. Véleménye szerint jelentős 
változtatásra van szükség, mert nem 
tapasztalható elmozdulás ezeken a 
területeken. 
A magyar gazdaságban ma nagyon 
erős befektetői várakozás tapasztal-
ható. A befektetők azt várják, hogy 
a kormány hajtsa végre azokat az 
alapvető reformokat, amelyeket a vá-
lasztások alkalmával megígérnek. Je-
lenleg nincs megegyezés azon a téren, 
hogy hogyan kell végrehajtani ezeket 
a reformokat, csak azt tudja minden-
ki, hogy változtatásra van szükség. 
Véleménye szerint 2006-ban olyan 
kormányzati rendszerre lesz szükség, 
amely a társadalom valós igényeihez 
igazodik. 

Szükség van a szakképzés reformjára, 
szükség van arra, hogy a szakképzést 
gazdaságközeli minisztériumhoz kap-
csolják. Csökkenteni kell a kormány-
zatban dolgozók számát, a miniszté-
riumok számát és a háttérintézmények 
jó részét. Rengeteg olyan háttérintéz-
ménye van a kormányzatnak, amelyet 
a gazdaság már nem tud eltartani, 
ráadásul lassítják a gazdaság működé-
sét. Merni kell hozzányúlni ezekhez 
az intézményekhez, amelyek területi 
szinten próbálnak kormányzati fel-
adatokat ellátni. Ha átgondoljuk az 

önkormányzatok országos, regionális 
és megyei hatásköreit, látható, hogy 
ezek nagyon sok ponton fedik egy-
mást. Véleménye szerint a lakosság 
létszámához kell igazítani az önkor-
mányzatoknál alkalmazottak számát. 
A nyugdíjbiztosítás és az egészség-
biztosítás területén be kell vezetni a 
többszintű szolgáltatást, ahol a szol-
gáltatás árához igazodik a szolgáltatás 
minősége. 

A kutatásfejlesztést gazdaságközelivé 
kell tenni. Az alapkutatásokra szánt 
összegeket át kell terelni a gyakor-
lati életben hasznosítható kutatások 
irányába. Nagyon fontos kutatási 
eredmények kerülnek ki azért kül-
földre, mert itthon nincs pénz a meg-
valósításukra. 
Az oktatásnál ugyanez a helyzet. 
Olyan szakmákat tanítunk, amelyre 
nincs igény a piacon. 
Amerikában pl. az egyetemi okta-
tásért fizetni kell, de a befizetett 
összeg fejében a diák elvárhat egy 
megfelelő szintű tudást is. Nálunk a 
diplomások 1/3-a nem talál magának 
munkát, mert olyan szakmákat okta-
tunk, amelyekből túlkínálat van a pi-
acon. A 10 évvel ezelőttihez képest 
megsokszorozódott a felsőoktatásba 
beiratkozottak száma, ami nem lenne 
baj, ha lenne elég szakmunkás, elég 
szakképzett ember, akikre a gazda-
ságnak szüksége van. 

Elmondta, 3 esélyt lát a reformok 
megvalósítására: az egyik, hogy nem 
történik semmi. Az önkormányzati 

választásokig nem tesz a kormányzat 
érdemi változtatásokat. A másik 
variáció, hogy az új kormány készít 
többféle programot, amelyet a társa-
dalmi ellenállásba ütközve visszavon. 
A harmadik variáció, hogy lesz egy 
bátor és határozott kormány, aki azt 
mondja, hogy végigcsinálja a refor-
mokat. Véleménye szerint ez lenne 
mindenki érdeke. 

Nagy szerepet lát ezekben a re-
formokban a kamaráknak is. A 
kamara ma egy legitim, vállalkozók 
által támogatott, szakmailag elis-
mert szervezet. Sok helyen kikérik 
a véleményét, akár jogszabályokkal, 
akár gazdasági kérdésekkel kapcso-
latban. A kamarának van szakmai 
háttere, tudja milyen egy rendszert 
átalakítani, hatékonyabbá, működő-
képesebbé tenni. A kormányzatnak 
fel kellene használni a kamara jól 
működő szervezetét, kiépített or-
szágos hálózatát, hogy népszerűsítse 
például a Nemzeti Fejlesztési Tervet. 
Nagyon sok köztestületi feladat van, 
amiben a kamaráknak vannak tapasz-
talataik. Például a képzés területén, 
a szakképzésben, felnőttképzésben, 
felnőttoktatásban tudják a kamarák a 
gazdaság érdekeit képviselni. A szak-
képzés reformjához idő kell, minimum 
öt év, mire eredmény tapasztalható. 
A mesterképzésben meg kell hallani 
azokat a kritikai hangokat, amelyek 
a gazdaság részéről hallhatók, de 
át kellene gondolnunk, hogy hogyan 
lehetne a mesterképzést a mai gazda-
ság igényeihez igazítani, hogyan lehet 
az országos színvonalat megőrizni, 
továbbfejleszteni.

DR. PARRAGH LÁSZLÓ – AZ MKIK ELNÖKE
Az alábbiakban részleteket közlünk dr. Parragh László – az 
MKIK elnöke – beszédéből, melyet 2005. december 14-én a 
KEMKIK küldöttgyűlésen tartott. 



A mestervizsgáztatási rendszer 
nem önmagáért való, hanem célja, 
küldetése van. A tevékenység ma-
gas színvonalon való működésén 
túl a rendszerrel szemben támasz-
tott elvárás a tisztességes vállalko-
zások tekintélyének visszaállítása, 
megőrzése, nyújtson minőségi és 
etikai garanciát a megrendelőnek, 
adjon rangot a mestercím viselőjé-
nek, járuljon hozzá az utánpótlás 
színvonalas szakmai és morális 
neveléséhez, őrizze meg és építse 
tovább a jó hagyományokat. 

A MESTERI CÍM ÉRTELMÉT 
NEM CSAK A FENTI CÉLOK EL-

ÉRÉSE ADJA, HANEM A 
KÖVETKEZŐK IS: 

o Az EU német nyelvterületén 
megkönnyíti a vállalkozás indítását 
és a munkavállalást. 
o Könnyebb az elhelyezkedés bel-
és külföldön egyaránt. 
o Presztízse miatt nő a bizalom 
o Jövedelmezőbb besorolásban 
részesül. 
o Elsőbbséget élvez a tanulótar-
táshoz. 
o Várhatóan lehetőséget nyújt 
majd a felsőfokú továbbtanulásra, 
mint például Ausztriában. 
o Növeli a versenyképességet, 
stb. 

A mestervizsga három részből áll: 
o Vállalkozói és pedagógiai is-
meretek

o Szakmai gyakorlat 
o Szakmai elmélet 
(írásbeli, szóbeli) 

A vizsgázónak bizonyítania kell, 
hogy elsajátította szakmája leg-
újabb eredményeit, tájékozott 
pénzügyi és fogyasztói kérdések-
ben, magas szinten képviseli a 
vállalkozói kultúrát, és rendelkezik 
az elvárt pedagógiai ismeretekkel. 

Jelenleg 83 szakmában van le-
hetőség mesteri cím elérésére. 
Megyénkben a felkészülés meg-
könnyítése érdekében a következő 
szakmákban tervezünk tanfolyamo-
kat indítani: 

 A MESTERVIZSGÁHOZ KÖ-
TÖTT TEVÉKENYSÉGEK KÖZÜL: 
ács-állványozó, gázvezeték-és 
készülékszerelő, pék, villanyszer-
elő, kőműves, karosszéria lakatos, 
autószerelő, autóvillamossági sze-
relő, vízvezeték-és központifűtés-
szerelő, hentes és mészáros, gáz-
és olajtüzelőberendezés-szerelő és 
üzembe helyező.

A NEM MESTERVIZSGÁHOZ 
KÖTÖTT SZAKMÁKBAN:

Fogtechnikus, szakács, fodrász, 
esztergályos, szerkezetlakatos, 
nőiruha-készítő, cukrász, asztalos, 
szobafestő-mázoló és tapétázó, 
kozmetikus. 

A Vállalkozói és Pedagógiai Isme-
retek című tanfolyamokat a Kama-
ra központi székházában és eszter-
gomi kirendeltségében rendezzük, 
a szakmai felkészítőket kézműves 
és ipari vállalkozásoknál, valamint 
szakképző intézetekkel együttmű-
ködési megállapodások alapján. 

A felkészítő tanfolyamok díjai lét-
szám és szakma függőek, 100 és 
150 ezer forint között szóródnak. 
A mestervizsga díja a mindenkori 
minimálbér 150%-a, időtartama 
az intenzitás függvénye, amit a 
résztvevők határoznak meg, álta-
lában 3-6 hónap közötti.  

A KEMKIK 2006. első negyed-
évében felméri, hogy a különböző 
szakmákban milyen igény jelentke-
zik mesterképzésre. Kellő számú 
jelentkezés esetén – minimum 
10 fő – pályázati támogatásból 
lényegesen olcsóbbá tehető a 
képzés és a vizsga. Emellett lehe-
tőség mutatkozik munkából kiesett 
munkaidő részbeni megtérítésére. 

Meg kell jegyezni, hogy azokban 
az EU-s országokban, ahol a 
mestervizsga intézménye a leg-
több veszélyes szakmában él, ott 
a képzés 2-4 évig tart, és az ára 
forintra átszámítva 1-2 millió. 
A jelentkezés előfeltétele: szak-
irányú előképzettség és ötéves 
szakmai gyakorlat megléte. 

A leírtakkal kapcsolatban felvilá-
gosítást ad a kamaránál Bihacker 
Ottó a 30/466-6833-as tele-
fonszámon. 

MESTERLEVÉL A VERSENYKÉPESSÉG ZÁLOGA
A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. Törvény, valamint az 
1999. évi CXXI. Törvény rendelkezései alapján szervezi a mes-
terképzést és vizsgáztatást. 
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A PROGRAM CÉLJA
A program az Európai Szociális Alap 
és a Magyar Állam támogatásával 
valósul meg. A program lebonyolí-
tója a VÁTI Kht., a megvalósítást a 
Regionális Fejlesztés Operatív Prog-
ram Irányító Hatósága felügyeli. A 
felhívás célja alkalmazottak, önfoglal-
koztatók, valamint vállalkozások (al-
kalmazottaikra vonatkozóan) OKJ-s 
szakképzéseken, valamint szakmai 
továbbképzéseken történő részvé-
telének támogatása a résztvevők 
képzési díjának részleges megtéríté-
sével, a felhívásban foglalt feltételek 
teljesülése esetén. 
A régiós képzési listán szereplő kép-
zési programokon való részvételhez 
alkalmazottak, önfoglalkoztatók, vál-
lalkozások igényelhetik a képzési díj 
részbeni megtérítését:
A képzési díj támogatásának mérté-

ke:- vállalkozások esetén a támogatás 
mértéke a képzési díj maximum 60%-
a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő 
- alkalmazottak és önfoglalkoztatók 
esetén a támogatás mértéke a képzési 
díj maximum 80%-a, de legfeljebb 
250 ezer forint/fő.

JELENTKEZÉS HELYE, 
IDEJE ÉS MÓDJA

A jelentkezés várhatóan 2007 
közepéig folyamatos lesz. A je-
lentkezési dokumentációt 1 eredeti 
példányban (az alkalmazottak vagy 
önfoglalkoztatók esetén) az állandó 
lakóhely (a vállalkozás esetén) a 
székhely szerint illetékes VÁTI Kht. 
regionális képviseletre kell benyúj-
tani személyesen, vagy postai úton. 
(8000- Székesfehérvár, Távírda u. 2 
Tel: 22/502-926)
Jelentkezni egyszerűsített pályázás 

keretében lehet a jelentkezési adatlap 
kitöltésével és benyújtásával, melyhez 
csatolni kell a célcsoportonként meg-
határozott igazoló dokumentumokat. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A Jelentkezési Felhívás részletes szö-
vege, a régiós lista és a jelentkezési 
lap letölthető a www.vati.hu/rop34 
honlapról. A jelentkezéssel kapcsola-
tosan további felvilágosítás és segít-
ségnyújtás a pályázat elkészítéséhez a 
megyei kereskedelmi és iparkamarák-
nál kérhető. Tatabányán: 34/513-
023 Vértesi Gabriella.
A felhívással kapcsolatos felvilágosí-
tás kérhető a VÁTI Kht. regionális 
képviseletein, melynek elérhetőségei 
a honlapon megtalálhatók, továbbá a 
ROP 3.4.2. hivatkozás megjelölés-
ével levélben, illetve e-mailben az 
alábbi címen:

VÁTI Kht. ROP Végső 
Kedvezményezetti Csoport

1016 Budapest, 
Gellérthegy utca 30-32.
E-mail: ropvkcs@vati.hu.

Sikeres jelentkezést kívánunk!

FELHÍVÁS
A VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasz-
nú Társaság (VÁTI Kht.) felhívást tett közzé a Regionális Fej-
lesztés Operatív Program (ROP) 3.4 intézkedés 2. komponensé-
nek keretében vállalkozások, alkalmazottak és önfoglalkoztatók 
képzéseken történő részvételének támogatására.

OLVASSA MAGAZINUNKAT 
ON-LINE FORMÁBAN IS!

WWW.REGIOREGIA.HU
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Kiadónk a közelmúltban több területen 
együttműködési megállapodást kötött a 
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával. A szerződéseknek kö-
szönhetően havilapunk hónapról hónapra 
eljut a kamarai tagokhoz. Az együttműkö-
dés első lépcsőjeként lapunk helyet adott 
a legfrissebb kamarai híreknek, informáci-
óknak. Következő lépésként a Könyvelői 
Klubot kívánjuk közelebb hozni a vállal-
kozásokhoz amely a Komárom-Esztergom 
Megyei Iparkamarában már több éve sike-
resen működik. A klub havi összejövetelein 
számos olyan megoldásról esik szó, amely 
a legtöbb vállalkozást érinti. Éppen ezért 
gondoltuk fontosnak, hogy a már meglévő, 

feldolgozott információkat, értékeket minél 
több vállalkozó számára hozzáférhetővé 
tegyük. A vállalkozók és vállalatvezetők 
szinte állandóan időzavarban vannak. 
Számukra a legtöbb esetben elérhetetlenek 
a többórás tájékoztatók, előadások, ugyan-
akkor igényük van arra, hogy az őket érintő 
kérdésekben tájékozottak legyenek, azok 
lényegét röviden, áttekinthető formában 
megismerhessék.

Új rovatunkban havonta beszámolunk a 
Könyvelői Klub összejövetelén elhangzot-
takról, a legfontosabb tudnivalókról, illetve 
a részleteket, kapcsolódó jogszabályokat, 
anyagokat – terjedelmi korlátjaink miatt 

– online változatunk „hasábjaink” tekint-
hetik majd meg.

Természetesen egy Könyvelői Klub akkor 
igazán aktív, ha a „tagok” is rendszeresen 
„megjelennek”. Éppen ezért lapunk he-
lyet biztosít mindazoknak a könyvelőknek, 
könyvvizsgálóknak, akik fontosnak tartják, 
hogy az említett olvasói réteg figyelmét 
felhívják szolgáltatásaikra, szakértelmükre. 
Így a vállalkozók nem csak megismerhetik 
a változásokat, de azokat is láthatják, akik 
képesek ezeket a feladatokat maradék-
talanul ellátni. Fogadják a régi-új klubot 
szeretettel!

Cseh Teréz

ÚJ ROVATUNK: 
KAMARAI KÖNYVELŐI KLUB

A KEMKIK 1995 óta kisebb-nagyobb formai változások mel-
lett próbál segíteni a soraiban levő kis- és középvállalkozások 
vezetőinek, azok könyvelőinek rendszeres és szervezett formá-
ban. Az idők folyamán kialakult forma a Könyvelők Klubja 
lett. A Könyvelők Klubja legfontosabb szerepe az ismeretek 
közvetítésén túl abban van, hogy segít eligazodni, kiigazodni 
a jogszabályváltozások dzsungelében. Az előadások végén tar-
tott konzultációk lehetőséget nyújtanak az egyedi vagy egyedi-
nek tűnő problémák megtárgyalására. Új sorozatunk a klubban 
elhangzott ismertetéseket, beszámolókat adja majd közre írásos 
formában. Indulásképpen álljon itt a márciusi összejövetelen 
elhangzottak rövid áttekintése:

2005. évi beszámoló készítése. 
Áttekintettük a 2005. éves beszámolóhoz kapcsolódó stan-
dard problémákat és az új dolgokat. Ezek az alábbiak:
– mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet főbb téte-
leinek tartalma;
– üzleti jelentés fontosabb tételei és változásai;
– beszámolóhoz kapcsolódó taggyűlési, közgyűlési feladatok;
– beszámolóhoz kapcsolódó cégbírósági eljárási jog;
– közzététel, letétbe helyezés.

2006. ÉVI VÁLTOZÁSOK:
2006. január 1-jével ismét jelentős változások történtek az 
adójogszabályokban és az adózás során alkalmazandó eljárá-
sokban.
Többek között:

– változott a személyi jövedelemadó kulcsa, kedvezményei, 
sávhatára;
– jelentős mértékben (5%) és általános jelleggel csökkent az 
áfa-kulcs;
– több apróbb, kisebb változás történt a társadalombiztosítás-
hoz kapcsolódó járulékokban;
– alapjaiban változott meg az adatszolgáltatás milyensége az 
általános elektronikus bevallás meghirdetésével (ebben később 
részlegesen visszalépés történt).

A vállalkozások fő problémája az elmúlt évtized során nem any-
nyira a változások megértése volt, hanem a gyakori és sok-sok 
apró módosulás, változás nyomon követése.
1988. óta gyakorlatilag minden évben legalább egyszer-
kétszer változtak a jogszabályi előírások, nagyon sok esetben 
egymásnak ellentmondóan, illetve kellő összhang nélkül. Külön 
problémát okoz, hogy a jogszabályi változásokat nem önálló 
törvényben hozták nyilvánosságra, hanem egy csomagban, 
úgynevezett „saláta törvényben”, vagy eldugva valamilyen 
más törvény módosításában. Ezen eljárások igen nagy jog-
bizonytalanságot okoznak az alkalmazók számára. (Örömünkre 
az Alkotmánybíróság éppen a napokban hozott határozatot a 
„saláta törvények” betiltásáról.) 
Ebben próbál segíteni a Könyvelők klubja, ahol előadások illet-
ve konzultációk keretében igyekszik áttekinteni a változásokat. 
A márciusi előadás ezen témában folytatása volt az előző két 
hónapinak.

Herczigné dr. Soós Ilona,
a Könyvelők Klubja vezetője
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– Milyen újdonsült vezetőnek lenni a 
megyei kamarai apparátus élén?
– Számos olyan problémával kellett szem-
besülnöm, amelyekre nem számítottam. 
Például hogyan képviselhetjük, védhetjük 
a vállalkozások érdekeit, ha nincs róluk 
megfelelő nyilvántartásunk sem? Amióta 
eltörölték a kötelező kamarai tagságot, csak 
mintegy 1400 tagunk maradt. Különösen 
sok új, ipari üzem tüntet távolmaradásával, 
pedig ezek a legnagyobb foglalkoztatók. A 
kommunikáció érdekében jó lenne valamiféle 
kötelező regisztráció, hogy a tervezésnél, az 
érdekérvényesítő tevékenység során rálátá-
sunk legyen az általunk képviselt szakmák 
egészére. Azt vallom, hogy alulról kell épít-
kezni, az egyes vállalkozások problémáira 
kell reagálni, válaszolni. Csak közös gondol-
kodással tudjuk például megállapítani, hogy 
a cégeknek milyen képzettségű emberekre 

van szüksége – ez kijelölhetné a szakképzési, 
oktatási irányt. Az oktatás és képzés ugyanis 
szigorúan összefügg a gazdasággal, az új, le-
telepedni vágyó cégek először körülnéznek, 
milyen munkaerő áll rendelkezésükre. Ha 
nem találnak megfelelően képzett ember-
anyagot, egyszerűen odábbállnak.

– Mit tesz a VKIK ezen folyamatok 
generálása érdekében?
– 2006-os feladattervünket az előbbiekre 
figyelemmel állítottuk össze. Az önkor-
mányzati választások után megszervezzük a 
városi polgármesterek, a kamara elnöksége 
és a megyei Top 50 cég találkozóját. Ezzel 
az a célunk, hogy a vállalkozásokat a vá-
rosvezetők ne csak egyszerűen adóalanynak 
tekintsék, hanem vonják be őket a település 
fejlesztési elképzeléseinek kialakításába, 
véleményüket vegyék figyelembe például a 

helyi adók megállapításánál is.
– Másik tervünk már megvalósult, az 
országban elsőként a mi megyei kamaránk 
javaslatára létrejött a Közép-dunántúli Re-
gionális Érdekegyeztető Fórum a kamarák 
és érdekképviseleti szervezetek részvéte-
lével. Ezt a fórumot ki kell használni arra, 
hogy a Regionális Fejlesztési Tanácsnál – a 
fejlesztési célok meghatározásánál, a pályá-
zatok kiírásánál és a források elosztásánál 
– a vállalkozói érdekek maximálisan érvé-
nyesüljenek. Szerencsére ebben maximálisan 
partner a Tanács.
Létrejött a napokban a Veszprém–Székesfe-
hérvár fejlesztési tengely előkészítését végző 
munkacsoport, amelynek szintén delegált 
tagja vagyok. A szakmai grémium vélemé-
nye az, hogy Veszprémet illetően – ahol a 
kutatásfejlesztés, valamint a tudásalapú köz-
pont létrehozása megvalósul – nem szabad 
elfeledkezni a peremtelepülésekről sem, be 
kell vonni őket az előkészítő munkába.
Említsük még meg a Regionális Innovációs 
Tanácsot is, amely a három megye kamará-
iból, a KDRFÜ szakértőiből és a Magyar 
Tudományos Akadémia Veszprémi Területi 
Bizottsága szakembereiből áll. Itt a kutatási 
eredmények megismertetésén, terjesztésén 
dolgozunk, az innovációs források elosztásá-
ra teszünk javaslatot, a vállalkozások javasla-
tait, kéréseit továbbítjuk az illetékeseknek.

– Van tehát munka bőven. Jut idő szó-
rakozásra, kikapcsolódásra?
– Sokszor otthon is dolgozom, hiszen a 
férjem a megyei Fogyasztóvédelmi Fel-
ügyelőség vezetője. Ő a vevőt, én meg a 
szolgáltatót képviselem, így bőven van mit 
megvitatni. Lányaink 13 és 15 évesek, és 
nemegyszer megkapjuk, hogy hagyjuk abba 
a vitát. Persze az ő érdekükben is igyekszünk 
kevés szabadidőnket jól kihasználni, együtt 
eltölteni. Hobbynk a sport, főleg a síelés. 
Utazni is nagyon szeretünk, érdeklődünk a 
zene és az idegen nyelvek iránt. Egyszóval 
a lehetőségek szorításában is megpróbálunk 
teljes életet élni.

Veér Károly

ÚJ TITKÁR A VKIK-NÁL

BEMUTATJUK DR. SOMOGYI ISTVÁNNÉT
Dr. Somogyi Istvánné gőzerővel munkához látott. A Veszprém Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara novemberben megbízott új titkára 
– hasznosítva azt a lendületet, amely az idegenforgalomban eltöltött 
éveit jellemezte – szinte mindenhol ott van, ahol a megyéről, a megye 
vállalkozásainak jövőjéről, érdekeiről szó van. Terveiről, elképzelései-
ről beszélgettünk.



LAKÁSOKAT ADTAK ÁT AJKÁN

Az Ajkait Kft. a 2004. szeptember 
29-én megkötött adásvételi szerződéssel 
szerezte meg az ún. egyes és kettes mun-
kásszálló tulajdonjogát a MAL Rt.-től, 
amely társaság gazdasági és társadalmi bef-
olyását már egyre csökkenő mértékben tud-
ta érvényesíteni a városban. Az Ajkait Kft. 
még abban az évben korszerűsítette a kettes 
szállót, amelyben 22 db lakást alakított ki, 
és ebből a mai napig 20 lakást értékesített 
természetes személyek részére. Ezekben a 
lakásokban 41 személy teremtett magának 
otthont.
A január végén átadásra került épületben 
14 db lakás kialakítására kapott építési 
engedélyt a tulajdonos Ajkait Kft. A 
Németh Építőipari Kft.-vel megkötött 
kivitelezői szerződés alapján az elmúlt év 
nyarán kezdődtek el az építési munkák. 
Az épület külső hőszigetelést kapott, meg-

történt a tetőfedés teljes cseréje. Korszerű, 
hőszigetelt nyílászárók kerültek beépítésre, 
és ugyancsak megtörtént a teljes közmű-
rendszer cseréje. Új központi fűtés, víz 
és szennyvízcsatorna rendszer, illetve bur-
kolatok kerültek kialakításra, ezzel együtt 
megtörtént az új elektromos ellátó rendszer 
kiépítése. A régi szállóépületből csupán a 
falak maradtak meg néhány helyen, egyéb-
ként teljesen megújult az egész épület.
586 m2 hasznos, beépített alapterület ke-
rült kialakításra, ebből a legkisebb lakás 26 
m2, a legnagyobb alapterülete viszont 66 
m2. A lakások használatbavételére 2005. 
december 23-án érkezett meg a jogerős 
hatósági engedély. Ezután került sor az 

épület társasházzá minősítésére és a lakások 
ingatlannyilvántartási bejegyzésére.
A beruházás tervezett bruttó költsége meg-
haladja az 53 millió forintot, amely teljes 
mértékben fedezi a tényleges ráfordításo-
kat. Részben ennek figyelembe vételével 
került sor az eladási ár kialakítására, amely 
bruttó 161 500 Ft/m2. 
Az ár kialakításánál természetesen nagyon 
lényeges szempont volt az is, hogy az Aj-
kait Kft. meghatározó részben önkormány-
zati tulajdonban van, így - mint tulajdonos 
– megfelelő szociális érzékenységgel érvé-
nyesítette elképzelését az otthonteremtés 
elősegítésében.  Magyarán szólva az ön-

kormányzat nem csak piaci, hanem szociális 
szempontokat is érvényesített a lakások 
eladási árának kialakításakor.
A mai napig kilenc lakás értékesítése 
történt meg, és a közeli napokban tizen-
kilenc személy veheti birtokba új otthonát. 
Itt is segítséget nyújtott az önkormányzat, 
hiszen az Első lakáshozjutók támogatásáról 
szóló, közelmúltban módosított 8/2003. 
(III. 27.) Ökr. sz rendelet jelentős anyagi 
támogatást nyújt az otthonteremtéshez. 
Természetesen a jövőben is örömmel várják 
a lakások iránt érdeklődőket, hiszen még öt 
lakás vár értékesítésre, vevőre.

Tudósítónktól

Január végén az egykori munkásszállásból kialakított, korszerűsített 
lakásokat adtak át Ajkán. Ezzel újabb tizennégy család költözhet új 
otthonába. A tulajdonos Ajkait Kft. és az önkormányzat nem csak pi-
aci, hanem szociális szempontokat is érvényesített a lakások eladási 
árának kialakításakor.

A
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a
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AMINT ELMEGY A HÓ, MEGJÖNNEK AZ ÉPÍTŐK 
A sportcentrum átépítéséről, a VMK és környezete átalakításáról és a 2006-ra esedékes 
panelfelújításokról tartott sajtótájékoztatót Schwartz Béla polgármester. 
Schwartz Béla elsőként a Városi sportcentrum felújításáról beszélt. Elmondta, hogy a heti tes-
tületi ülésen zárt tárgyaláson hagyták jóvá a városatyák a sportcsarnok felújítás kivitelezésének 
résszerződéseit, így heteken belül immár láthatóan is megindul ott az építés, összesen 325 
millió forint értékben. Szinte teljesen megváltozik a csarnok körüli létesítmények külső megjel-
enése, odabenn úgyszintén komoly megújulásokra lehet számítani. Szeptember 30-ig végezni 
kell a munkálatokkal, amelyek többek között új főbejáratot is nyitnak majd a sportkomplexum-
hoz. A VMK és környezete hármas rendszerben újul meg. Céltámogatást kapott az épület, 
205 millió forintot, amelyből az árkádsor és az udvar beépülhet, új terek alakulhatnak ki, s 
többek között egy hatvan személyes “kamaramozi” is létesülhet. A beruházás összköltségvetése 
242 millió forint. A hozzáértők ebből az összegből tudják, hogy a VMK legnagyobb gondját 
orvosolni, a 609 személyes nézőtérrel bíró és rendkívül energiafaló nagytermet felújítani. Vál-
tozik viszont az épületegyüttes megjelenése a Borbála szobor felőli oldalon is. A mai földszinti 
irodák helyén új főbejáratot hoznak létre, ami új közösségi térre vezeti a belépőt. Szemből lift 
a mozgássérülteknek az emeleti könyvtárhoz és kiállító teremhez, mellette átjárás a mai udvar 
helyén kialakuló új helyiségekhez és a beépített árkádokhoz. Jobbról pedig információs köz-
pontba lépési lehetőség, ami számítógép terminálokkal, presszóval, teraszra nyitással várja a 
használókat. Itt “lép be” a VMK - környéki felújítások harmadik eleme, az ún. Agóra-program 
idei szakasza. Erre 15 milliót kíván (jórészt pályázati pénzekből) költeni a város, ami a megúju-
ló VMK - Információs központ körüli terek és a kávézó terasza előtt elvezető, új nyomvonalú 
járdák kialakítására elegendő. 
A polgármester végül a panelfelújítás híreiről számolt be. Arról értesítették őt, hogy a kormány 
megítélte városunknak mindazt a 205 millió forintot, ami a felújításában résztvevő valamennyi, 
tehát 1328 lakás tulajdonosainak a korszerűsítési lehetőséget jelenti. Ehhez az önkormányzat 
természetesen a maga 205 millióját hozzáteszi, a harmadik harmadot pedig a lakók állják. Így 
év végére az a – megyénkben egyedülálló! – helyzet alakul ki, hogy Ajka panelállományának 
egynegyede, csaknem 2000 lakás már energiatakarékosan fogadhatja a következő telet. 

Forrás: ajka.hu
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– A megyeszékhelyen 2005-ben besze-
dett helyi adó 2 milliárd 835 millió forint 
volt, amely közel nyolc százalékkal haladta 
meg az azt megelőző évi bevételeket. Ebből 
az iparűzési adó mértéke több mint 2 milli-
árd 67 millió forint – tudtuk meg Bencsik 
János polgármestertől.
A polgármester elmondta: erősödött a 
városban nagyobb hozzáadott értéket elő-
állító, s ezzel együtt szakképzett munkaerőt 
alkalmazó gazdasági társaságok jelenléte. 
A most letelepedett két japán autóipari 
társaság, az Asahi Glass és a Bridgestone 
csúcstechnológiával előállított termékei 
révén további biztos munkahelyeket kínál az 
itt élőknek. Érdemes tudni, hogy az ország 
legnagyobb beruházásai közé tartozik a két 
gyár megépítése – tette hozzá. 
Bencsik János ismertette, hogy a helyi adó 
és az iparűzési adó esetében is a növekedés 
lassulása volt tapasztalható. Ennek oka, 
hogy az új beruházások gyors felfutásával 
néhány év alatt a nettó árbevételnél magas 
bázisszámok képződtek, másrészt a világgaz-
dasági recesszió is érzékeltette hatását. 
A 2004-es évben a helyi adóbefizetések 
a város teljes bevételének 16,9 százalékát, 
2005-ben pedig várhatóan 16,3 százalé-
kát teszik ki. Ez utóbbi adatok jól mutatják, 
hogy az adófizetők szerepe továbbra is 

meghatározó a város működéséhez és 
fejlesztéséhez szükséges források biztosítá-
sában – emelte ki a polgármester.
Bencsik János kitért arra is, hogy a gaz-
daságban zajló változások magukkal hozták 
a szakemberigény módosulását is. Egyfelől 
növekszik a pályakezdő diplomás munkanél-
küliek száma, másfelől egyre több műszaki 
szakembert igénylő álláshely marad üresen.
– Az ősz folyamán a gazdasági társaságok-
kal és a szakképző intézményeink vezetőivel 
közösen meghatározott szempontok alapján 
alakítottuk át a képzés szerkezetét. Segít-
séget nyújtunk a pályaválasztási felelősök 
és a szülők számára, hogy a rájuk bízott 
gyermekek olyan szakmát választhassanak, 
mely megfelel az érdeklődési körüknek, s 
ezzel együtt biztos megélhetést is jelenthet. 
Eltökélt szándékom, hogy közös erővel visz-
szaadjuk a kétkezi munka becsületét – hang-
súlyozta a polgármester.
Bencsik János elmondta, hogy a kétmilliárd 
forintot meghaladó iparűzési adót összessé-
gében 6790 vállalkozás fizette be. A 2,5 
millió forint vállalkozási szintű adóalapot 
meg nem haladó kisvállalkozások 2005-
ben a teljes mentesség helyett 75 százalék 
kedvezményt élveztek. A 4691 vállalkozás 
által igénybevett kedvezmény értéke több 
mint 45 millió forintot tett ki.

Bencsik János közölte: a 2005-ös esz-
tendőben az első tíz adózó által befizetett 
összeg a teljes adó 23,2 százaléka volt, 
az első száz adózó pedig összességében 
az adó 56,6 százalékát fizette be. A tíz 
legnagyobb adózó között a 2005-ös esz-
tendőben kilenc termelő (2004-ban hat), 
egy szolgáltató (2004-ben kettő) társaság 
található. (2004-ben egy pénzintézet és 
egy kereskedelmi tevékenységet végző is 
volt). A polgármestertől megtudtuk, hogy a 
„tíz” közül öten az elmúlt esztendőben is a 
legnagyobb adózók közé tartoztak. A tízből 
hét gazdasági társaság sorolható azon cégek 
közé, melyek 1990 után kezdték meg te-
vékenységüket, s ezek mindegyike termelő 
tevékenységet folytat.
A polgármester ismertette, hogy Tatabányán 
is vannak olyan vállalkozók, akik nem fizetik 
a helyi és gépjárműadót. Az önkormányzat 
2005-ben 458 adós ellen indított eljárást, 
ennek eredményeként több mint 96 milliós 
tőkehátralék került behajtásra. A szervezett 
behajtói tevékenység ellenére az esedékes 
tőkehátralék összege növekedett. Ennek 
oka, hogy a hátralék növekedése részben a 
bevétel növekedésével járt együtt, másrészt 
bővült az adók módjára behajtandó köztarto-
zások köre. Növekedett a felszámolási eljárás 
alatt lévő vállalkozások hátraléka is, amely 
várhatóan a cégek törlésével rendeződik.
Az önkormányzat az iparűzési adóbevétel 
öt százalékából a befizető cégek ajánlása 
alapján támogatja a városban működő köz-
alapítványokat és a kiemelten közhasznú 
szervezeteket.

Tárnay Olivér

TATABÁNYA LEGNAGYOBB ADÓZÓI
Évek óta hagyomány Tatabányán, hogy a város polgármestere és 
vezetői az Erőműi Kaszinóban köszöntik az elmúlt évben legtöbb 
helyi adót befizető vállalkozások vezetőit. Az idén az eseményre 
február 16.-án került sor. Az idei Top 10 ábécérendben: Alpla Műa-
nyag Csomagolóipari Kft., ASG Gépgyártó Kft., Coloplast Hungary 
Kft., Eurál Kft., FCI Connectors Hungary Kft., Grabofloor Kft., 
Grundfos Magyarország Gyártó Kft., Lasselberger Hungária Kft., 
Reckitt Benkiser Kft., Suoftec Kft. és a Tatabányai Erőmű Kft.



VÁLLALKOZÓI 
KLUB 

OROSZLÁNYBAN

Mint megtudhattuk, a vizsgált időszakban az amerikai és az euró-
pai gazdaságok jelentősen vesztettek vezető pozíciójukból, ezzel 
szemben az feltörekvő országok (Kína, India) jelentős fejlődést 
mutat. Az előadásból kiderült, hogy míg a fogyasztói társa-
dalmak felélik megtermelt javaikat, addig a feltörekvők jelentős tar-
talékokat halmoznak fel annak ellenére, hogy jelentős fejlesztéseket 
is megvalósítanak.
A jelenlévők megismerkedhettek egy optimista és egy pesszimista 
megközelítéssel is, amelynek értelmében 2007. év márciusára a 
forint vagy a jelenlegi 250-es szinten marad, vagy a kedvezőtlen 
piaci alakulások miatt a 260-265-ös szintre emelkedhet az eu-
róval szemben.
Ezt követően Szuromi Zsolt, a Magyar Fejlesztési Bank képviselet-
vezetője a Sikeres Magyarországért Hitelprogram feltételeiről és a 
vállalkozások banki hitellehetőségeiről tájékoztatta a jelenlévőket, 
majd Arató Péter termékfejlesztő menedzser a Raiffeisen bank Ins-
tant vállalkozói hiteleit mutatta be. A konstrukciót a feltételeknek 
megfelelő vállalkozásoknak háromszázezer és huszonötmillió forint 
közötti sávban ajánlják, s újdonsága, hogy az ügyfélnek csak a 
nullás köztartozást igazoló dokumentumot kell bemutatnia, a hitel-
bírálathoz szükséges egyéb adatokat a bank szerzi be. Négymillió 
forintig fedezet nélküli hitelről is szó lehet, s a gyorsaságra jel-
lemző, hogy az anyagok beszerzését követően a hitelbírálat három 
órán belül megtörténik, és a hitel folyósítására is 10 napon belül 
sor kerül.

Tudósítónktól

Bár már többen jelezték, hogy nincsen alkalom 
a helyi vállalkozók gondjainak megbeszélésére, 
hogy a városban senki sem foglalkozik velük, en-
nek ellenére a kétszáz meghívottból csak mintegy 
huszonöten regisztráltatták magukat az oroszlányi 
vállalkozói fórum februári ülésére. Pedig igazán 
érdekes előadásokat hallhattak volna, hiszen mind-
járt az elején Török Zoltán, a Raiffeisen bank elem-
zője az európai uniós és a világgazdasági környezet 
bemutatásával kezdte a rendezvényt. 
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A Magyar Turizmus Zrt. a 29. Nemzetközi 
Idegenforgalmi Kiállítás legnagyobb kiállítója-
ként összesen 1220 négyzetméteren várja a 
belföldi utazási lehetőségek iránt érdeklődő 
közönséget a HUNGEXPO Budapesti Vásár-
közpotban: a magyarországi turisztikai régiók a 
„B” és „D” pavilonban mutatják be legfrissebb 
ajánlataikat, gazdag kulturális kínálatukat pedig 
a „B” pavilon központi színpadán vonultatják 
fel.  Érdemes felkeresni a „B” pavilonban a 
Magyar Turizmus Zrt. központi standját is, 
ahol az egész ország turisztikai kínálatából 
kaphatnak ízelítőt az utazni vágyók. A stand 
díszítését immár hagyományosan a Virágos 
Magyarországért környezetszépítő verseny 
bemutatkozása biztosítja. A virágok mellett a 
herendi porcelánfestés-attrakció is növeli majd 
a stand vonzerejét. 

A Magyar Turizmus Zrt. ismét az Utazás Kiál-
lítás megnyitásához időzítette több nagyközön-
ségi és szakmai kiadványának megjelentetését.
A nagyközönség utazási döntéseit az alábbi 

kiadványokkal segíti a Zrt.: 
– Gyógy-wellness üdülési ajánlatokat tart-
almazó kiadvány
A magyarországi minősített gyógy-, és wellness 
turisztikai szolgáltatók, szállodák 2006. évre 
érvényes, árakat tartalmazó, hazai üdülési 
ajánlatai. Megjelenik magyar, angol és német 
nyelveken.
– Kedvezményes családi üdülési ajánlatokat 
tartalmazó kiadvány
Hazai szolgáltatók (apartmanok, vendégházak, 
minősített szállodák, falusi vendéglátóhelyek 
stb.) 2006. évre érvényes árakat tartalmazó 
– kifejezetten családok számára kidolgozott 
– belföldi üdülési ajánlatai.
– Kedvezményes ifjúsági üdülési ajánlatokat 
tartalmazó kiadvány
Hazai szolgáltatók, 2006. évre érvényes konk-
rét árakat tartalmazó, belföldi üdülési ajánlatai, 
kisebb-nagyobb iskolás, ifjúsági csoportok, 
illetve táborozni vágyók számára. 
– Kedvezményes senior üdülési ajánlatokat tar-
talmazó kiadvány

Hazai szolgáltatók, 2006. évre érvényes árakat 
tartalmazó, belföldi üdülési ajánlatai, gyógyke-
zelések igénybevételének lehetőségével, orvosi 
felügyelet biztosításával kiegészítve, a zavartalan 
pihenésre, kikapcsolódásra vágyó idősebb kor-
osztály számára.
– Lóháton című kiadvány
A minősített hazai lovas szolgáltatókat bemu-
tató kiadvány, minden korosztály számára. A 
kiadványban a szolgáltatók ismertetésén kívül 
lovas bemutatókról, terápiás helyszínekről és 
gyermek-oktatóközpontokról is olvashatnak az 
érdeklődők.

A szakmai érdeklődőket az alábbi friss kiadvá-
nyokkal várja a Társaság:
– Turizmus Bulletin Jubileumi szám
A Turizmus Bulletin szakmai és tudományos fo-
lyóirat jubileumi, X. évfolyamának első száma. 
– Turizmus Magyarországon 2005 CD és 
leporelló
Idén harmadik alkalommal jelenik meg CD for-
májában a Magyarország turizmusát – és ezen 
belül a Magyar Turizmus Zrt. tevékenységét 
– bemutató kiadvány. Újdonság a – magyar 
és angol nyelven kiadott – Turizmus Magyar-
országon 2005 leporelló, amely a magyaror-
szági turizmus legfontosabb adatait nyomtatott 
formában foglalja össze. 
A Turizmus Bulletinhez és a Turizmus Magyar-
országon leporellóhoz ingyenesen hozzájut-
hatnak az érdeklődők a Szervezet standján. 
A Turizmus Magyarországon CD-ROM a 
Magyar Turizmus Zrt. www.itthon.hu címen el-
érhető honlapján, a szakmai oldalak menüpont 
alatt letölthető megrendelőlap segítségével 
fizethető elő.
Ismét belföldi szakmai prezentáció a szakma és 
a sajtó képviselőinek.
A tavalyi évben először megrendezett nagy-
sikerű prezentáció után, idén ismét – ezúttal az 
Utazás Kiállítás ideje alatt – megtartja szakmai 
bemutatóját a Magyar Turizmus Zrt., amelynek 
témája a belföldi turizmus alakulása, a magyar 
lakosság utazási szokásai, valamint a szervezet 
belföldön végzett marketing tevékenysége. Az 
előadásra 2006. március 16-án 14.30 órától 
az Utazás Kiállításon, a K épület konferenciater-
mében kerül sor.

Magyar Turizmus Zrt.

(ÍZ)UTAZÁS 2006
A Magyar Turizmus Zrt. egész évben, így Magyarország legnagyobb 
turisztikai börzéjén, az Utazás 2006 Kiállításon is a bor és gaszt-
ronómia tematikus évre helyezi a hangsúlyt. A Nagy Ízutazás 2006 
kampányév célja, hogy a hazai lakosság a gasztronómián keresztül fe-
dezzen fel újabb és újabb magyarországi tájakat. Ennek megfelelően a 
nemzeti turisztikai marketing szervezet idén először a „C” pavilonban 
megrendezendő Gasztrorandevú elnevezésű versenyen és kiállításon 
is önálló, 100 négyzetméteres standdal képviselteti magát, ahol kávé-
házzal, illetve bor- és pálinkakóstoltatással várják az érdeklődőket.   



A most hetvenéves Tarnóczy András 
1998 óta él feleségével a gyönyörű 
környezetben fekvő faluban. A rádiók iránt 
tanúsított érdeklődése egész kisgyermek 
korából eredeztethető. Édesapja gazdatiszt 
volt a Szabolcs megyei Korniss uradalom-
ban, így tanyájukon már fellelhető volt egy 
telepes rádió. Az akkor hatéves András 
megbűvölve bámulta a titokzatos dobozt. 
Ám nem csak bámulta, hanem – amikor 
szülei nem látták – elkezdte keresni benne 
a beszélő embert! „Munkálkodásának” 
eredményeképpen a rádió természetesen 
gyakran elhallgatott. A Mikulásnak kellett 
megfenyegetnie, hogy hagyja abba a masi-
na rendszeres szétszerelését.
– Általános iskolába már Abaújszántó-
ra jártam – idézi fel a múltat Tarnóczy 
András. – Családunk ideköltözött az 

üresen maradt házba, ugyanis nagybátyá-
mat – aki korábban itt élt – a románok 
agyonverték. Ebben az időszakban 
szükségszerű divat volt rádióépítéssel 
foglalkozni, hiszen a második világháború 
alatt az át- meg átvonuló seregek katonái 
minden mozdíthatót, így a rádiókészülé-
keket is elvitték. Ezért aztán detektoros 
rádiókat építettünk, nem volt ritka az 
udvarokban az 50 méter magas antenna 
sem. Egy ilyenhez készítettem 13 évesen 
erősítőt. Sajnos származásom miatt nem 
voltam jó káder, így csak az abaújszántói 
középiskolában tanulhattam, majd külön-
bözetivel technikus lettem. Ötször jel-
entkeztem egyetemre, de az említett ok 
miatt nem vettek fel. Középiskolásként 
– úgy 1952 körül - hoztam össze életem 
első csöves rádióját.

A technikai érdeklődés megmaradt, 
Tarnóczy András a katonaságot Adyli-
geten töltötte a Budapesti Határőrség 
Hírszázadában, ahol a rádióadót kezel-
hette. 1958-ban leszerelt, megnősült, és 
Budapestre költözött. Kezdetben, 1959 
és 1964 között a Telefongyárban (Terta) 
dolgozott, mint a műszergazdálkodási és 
karbantartó brigád vezetője.
– Közben a Kohó- és Gépipari Minisztéri-
um tanfolyamán műszer- és méréstechnikusi 
végzettségre tettem szert. 64-ben óriási 
kihívást jelentett a VILATI (Villamosau-
tomatikai Vállalat) megkeresése. A cég az 
akkori legkorszerűbb termékeket gyártotta 
(NC szerszámgépvezérlés, szénaszárítók 
automatikája, forgalmi lámpák elektronikája, 
vasúti helyfoglaló rendszer, stb.), procesz-
szorgráfunkat – amely a munkairányítás 
hatékony eszköze volt – először Horváth 
Ede, a győri Rába-gyár mindenható ura 
használta. Nos, itt lehettem én műszergaz-
dálkodási csoportvezető, huszonhét évig, 
egészen nyugdíjba vonulásomig.

Erre 1991-ben került sor, amikor gyakor-
latilag szétesett a cég. Jó magyar szokás 
szerint ami jó volt (kb. 200 millió forint 
értékű kiváló műszer) azt „elprivatizálták”, 
a maradékot pedig megpróbálták eladni. 
Tarnóczy András nem nézhette a vállalat 
atomjaira hullását, így korkedvezménnyel 
kérte nyugdíjaztatását.
– Elköltöztünk Pestről is, először Rába-
patonán vettünk házat, de mit mondjak, 
nekem a Kisalföld túl lapos volt, meg a ro-
konok is mind a fővárosban éltek. Így aztán 
igyekeztünk közelebb kerülni Budapesthez. 
Az is hajtott, hogy gyermekkorom hely-
színéhez hasonló hegyes-völgyes vidéken 
élhessek. Így kerültünk Tardosra 1998 
nyarán. A beilleszkedés könnyen ment, 
rövid idő alatt otthon éreztük magunkat 
ebben a csodálatos községben.

Nyugdíjas korára foglalkozhat igazán a régi 
szerelemmel, hobbyval, azaz a régi rádiók 
restaurálásával, gyűjtésével. Amíg felesége 

RÁDIÓMATUZSÁLEMEK ŐRZŐJE TARDOSON

TARNÓCZY ANDRÁS
A kilencvenes évek elején, Rábapatonán kezdődött. Az ottani 
étterem vezetője szenvedélyesen gyűjtötte a régi rádiókat, ám a 
technikához nem nagyon értett. Így jó ismerősét, az akkor ott élő 
Tarnóczy Andrást kérte meg, hogy a régi darabokat javítsa meg, 
újítsa fel. Ötvenhárom muzeális értékű szerkezetet reparált meg 
neki az ügyes kezű mester, aki szép csendben maga is megszállott 
gyűjtő lett. Ma Tardoson él, és saját erőből, saját házában működ-
teti a Régi Rádiók Állandó Kiállítását.

M
ag

az
in

40 Regio Regia 2006. március



M
agazin

41Regio Regia 2006. március

olvasgat, kézimunkázik, ő rádiókat bar-
kácsol, társadalmi munkában karbantartja 
a művelődési ház hangosító berendezéseit, 
valamint események alkalmából kezeli is 
azokat. Saját múzeuma mindig nyitva áll az 
érdeklődők előtt, a vendégkönyv tanúsága 
szerint rengetegen fordultak meg itt, ha-
zánkból és külföldről egyaránt.
– A patonai kocsmárostól kaptam ajándék-
ba az első régi rádióimat, amiből kettő volt 
neki, azokat megtarthattam. Itt, Tardoson 
állítottam ki őket először 2001-ben, a 
művelődési házban. Az akkori 27 darabos 
állomány mára 76-ot számlál. Mintegy 
háromszázan vagyunk gyűjtők Magyar-
országon, ám nagyon kevesen mondhatják 
el azt magukról, amit én, hogy valamennyi 
rádiójuk működik! A legidősebb kétlám-
pás, telepes, 1926-ból származó készülék 
csakúgy, mint a többiek. Valamennyit saját 
kezűleg tettem rendbe, olykor hónapokig is 
eltartott egy-egy roncs életre keltése. Soha 
nem fizettem egyetlen darabért sem. Vagy 
megdolgoztam értük, vagy pedig ajándék-
ba kaptam őket önzetlen adományozóktól, 
akiknek neveit természetesen odaírtam a 
kiállított készülék mellé.

Tarnóczy András gyűjteménye nagy él-
mény az idelátogatóknak. Persze neki is 
van álma, egy 1942-es Orion 299-es 
zeneszekrényt elfogadna. A gond ezzel 

csak az, hogy ebből ma Magyarországon 
talán kettő, ha fellelhető, értékük pedig 
egymillió forintra rúg. Annak idején kb. 
hetvenet gyárthattak belőle. Igazi luxuscikk-
nek számított, Jávor Pál és Weiss Manfréd 
birtokában is ilyen típus volt. Fantasztikus 
automatikával szerelték fel (rendelkezett 
automatikus állomáskeresővel is – 1942-
ben!), lemezjátszója, különleges hang-
színszabályzója valóságos koncertélménnyel 
gazdagította tulajdonosát és vendégeit. 
Aztán jött a második világháború, és ezek-
nek a páratlan készülékeknek is lába kélt... 
Az ilyen ritka berendezések is hozzájárultak 
Tarnóczy András gyűjtőszenvedélyének 
kialakulásához, amelyről így vall:
– A rádió az maga a csoda. Ez a technikai 

vívmány forra-
dalmasította az 
ember életét, az, 
hogy valaki mesz-
sze tőlem beszél, 
én pedig otthon 
hallgatom, ez 
valami lenyűgöző 
dolog. Nálam a 
gyűjtőszenvedély 
nem anyagi ér-
dekeket takar. A 
múlt értékeinek 
megőrzését tűztem 
ki célul magam elé. 
A rádió is ennek a 
múltnak egy darab-
ja, a régi fadobo-
zos készülék szép 
bútordarab, és egy 
életen át társ lehet. 

Gyönyörűséges dolog látni, hogy egy-egy 
régi, piszkos, kopott és romos állapotban 
lévő készülék miként újul meg a kezem alatt. 
Sebészi pontossággal, szinte sebészi eszkö-
zökkel kell dolgozni. A régi alkatrészek 
mára pótolhatatlanok, így bármilyen rádiót 
elfogadok, hiszen mindegyikben található 
használható tartozék.

Látogatásomkor – a legnagyobb tél kellős 
közepén – egy fiatal pár érkezett Tarnóczy 
András múzeumába, Komáromból jöttek. 
A házigazda személyesen mutatta be nekik 
gyűjteményének minden egyes darabját. 
Valamennyi rádiómatuzsálemnek története 
van, így több mint egy óráig tartott a tár-
latvezetés. Javaslom kedves olvasóinknak, 

hogyha tehetik, látogassanak 
el Tardosra. Higgyenek a sok 
száz eddigi látogató ven-
dégkönyvi bejegyzéseinek: 
páratlan élményben lehet 
részük!

RÉGI RÁDIÓK 
ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSA

2834 TARDOS, 
RÁKÓCZI U. 8. 

TELEFON: 
30/234-6840

Veér Károly







Sajátos történelmi örökségnek köszönheti létét 
a Bakony déli lankáin megbúvó nagyközség: 
A vegyiparnak, amely áldás és átok az itt élők 
számára. Az otthon- és munkahelyteremtő 
érdemeket nem vitathatja senki, meglehet, az 
itt élők egészségének – óvatos fogalmazással 
élve – nem volt épp’ előnyös az itteni “mikro-
klíma”. Ám a település lakói számára mindig 
fontos volt, hogy környezetüket szebbnek, 
otthonosabbnak láthassák. Az önállósodásnak 
immár közel tíz esztendeje. Az 1996. évi 
referendum óta nagyot lépett előre a nagy-
község, s tervekből sincs hiány. Minderről 
Horváth Éva polgármesterrel beszélgettünk, 
aki mind építészként, mind a település ön-
állóságáért küzdő csapat tagjaként sokat tett 
a városiasodó Pétfürdőért. Az első helyi 
hatósági választástól a mintegy ötezer lakosú 
nagyközség első embereként küzd a munkatár-
saival, a testület tagjaival együtt az élhetőbb 
településért.
– A Várpalotával közös évek alatt bizony 
nem kaptunk annyit a közösből, amennyit 
elvárt volna a péti lakosság – emlékezik 
a nem egykönnyű múltra Horváth Éva 
polgármester. – Itt volt a legnagyobb 
adófizető cég, s 90-től 94-ig alig kaptunk 
egyebet, mint a bombázás emlékművét. 

– Milyen érzés az önálló településért dolgozni?
– Nem volt könnyű... Be kellett bizonyítani 
a Belügyminisztérium előtt, hogy képesek 

vagyunk az önállóságra. Településszerkezeti, 
gazdasági és számos egyéb vonatkozásról 
tanulmányt készítettünk, ám a ‘97 februárjá-
ban kapott válaszban megkérdőjelezték több 
pontját. Csaknem meghiúsult a szándékunk, ám 
megválaszoltuk a nyitott kérdéseket. Az össze-
fogásnak, a szívós munkának köszönhetően ‘97 
október elsejével kihirdették a településünk ön-
állóságáról szóló határozatot. Novemberben, a 
helyihatósági választástól állt fel a nagyközség 
első önálló képviselő-testülete.

– Mire büszke az önálló évek teljesít-
ményéből?
– Pétfürdőn nagyon magas, országos át-
lagon felüli az egy főre eső IQ: Jelentős 
szellemi erők állnak a köz szolgálatában. Ez 
persze nem mindig jó, hiszen sok a gon-
dolkodó ember, így sok vélemény közt kell 
megtalálni a helyes utat. Legtöbb esetben 
a pozitív szándékoknak megfelelően sikerül. 
Nos, a kistérségnek juttatott “japán hitel” 
révén jelentős lépést tettünk a gáz- ivóvíz- 
és szennyvízhálózat kiépítésében s ‘98-tól 
felerészt elkészítettük a felszíni csapadékvíz- 
elvezetés kiépítését is. Bár még 2017-ig 
tart a törlesztés, elmondhatjuk, hogy 
három év alatt húsz évet léptünk előre a 
nagyközség infrastruktúrájában! Befejeztük 
az orvosi rendelő építését, bár ezt még 
Várpalota kezdte meg. Akkor építettünk 
bölcsődét, amikor másutt ez szinte senkinek 

eszébe nem jutott. Fiatalodik a nagyközség, 
közel 90 várandós kismamánk van! Szép 
ravatalozót építettünk, létrehoztuk a sze-
met gyönyörködtető Millenniumi Parkot. 
Van óvodánk, iskolánk, könyvtárral együtt 
közösségi ház, gondozási központ s ön-
álló önkormányzati tűzoltóságunk. Címert, 
zászlót, utcatáblákat készítettünk, s számos 
apróbb feladatot teljesítettünk. 

– Miben fejlődhet Pétfürdő?
– Nagy adósságunk az utak megépítése, a 
meglevők karbantartása. Sokhelyütt fel kell 
újítani az ivóvízhálózatot. Hosszabb távon 
biztosítani kell a polgármesteri hivatal el-
helyezését, hiszen a mostani helyünkön 
nehezen dolgozhat együtt a 23 ember. 
Feszített a költségvetésünk, a központi 
támogatás sokkal kevesebb a tavalyinál. Ha 
nem lennének ilyen adófizetőink – aminek az 
egészségügyi vonzatát egyébként érezzük 
– akkor nem is tudnánk az eddigi színvonalat 
tartani. Szigorú gazdálkodással egyelőre sike-
rül megőriznünk... A civil szervezeteket 10, 
az iskolatej akciót 2,5, a gyerekek étkezését 
14 millió forinttal támogatjuk. 
Kiemelkedően jó a kulturális és közösségi 
élet, s számos szervezet révén mozgalmas a 
sportélet. Több kórusunk s a színjátszó kör is 
nagyszerűen működik. A két nyugdíjasklub, 
a Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat 
és a kertbarát kör pedig sajátos feladat-át-
vállalással élő jelzőrendszerként megtalálja 
számunkra a segítségre szoruló embereket.  

– Lesz-e ismét “fürdőváros” Pétfürdő?
– Hajdan hét malom működött itt, az el-
múlt húsz évben pedig kiégett tőzeg uralta 
a vidéket... A bányászat idején elapadt 
vizek lassacskán visszajönnek. Kezelésük, 
hasznosításuk lesz a következő évtizedek 
nagy feladata! Nem feltétlenül a ma oly 
divatos wellness, de a megfizethetőbb, 
erdei tábor jellegű gyermekturizmus, a kon-
ferenciaturizmus, a kultúra és sport jegyé-
ben működő kiszolgáló, könnyen elérhető 
vendégvárás megvalósulhat az előttünk álló 
másfél-két évtizedben. 

Farsang Lajos

TÍZ ÉVE SZAVAZTAK AZ ÖNÁLLÓSÁGRÓL

PÉTFÜRDŐ A MAGA ÚTJÁT JÁRJAPé
tf
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A történelmi időkben önállóan szerepelt Pet, vagy Peth, mint nemesi birtok. A múlt század elejétől, 
1912-től jelent meg Pétfürdő néven az írásokban, mivel sajátos fürdőkultúra alakult ki az itt fel-
bukkanó karszt és egyéb vizek és fürdők révén. Az 1930-as évektől lendült fel igazán a település. 
Angol és más, külföldi mérnökök és vállalkozások jóvoltából létrejöttek a vegyiüzemek, megépült 
az értelmiség részére a belső lakótelep, valamint a “telepes falu”. Zalai György, a nitrogénművek 
igazgatója révén sokan jutottak otthonhoz, templomot kapott a falu a 30-as években. A háború 
amerikai szőnyegbombázásai iszonyatot hoztak az itt élők számára, ám a béke éveiben talpraálltak. 
Az itt lakók kérése szerint az akkori főispán és valamennyi párt támogatta az önálló községgé 
nyilvánítást, ám a kezdeményezés Rajk belügyminiszter alatt elvérzett, majd a ma már letűnt éra 
alatt Várpalota-Inota-Pét “szocialista iparvárossá” olvadt össze. A 80-as években az új szelek 
ismét civil mozgalmat hoztak, ám szintén süket fülekre talált az önállósági kezdeményezés, csakúgy, 
mint a rendszerváltás napjaiban. Végül a ‘90-es évek közepén érvényesült a régi civil törekvés. A 
népszavazást 1996-ban írták ki, május 19-re, majd az egyértelmű szándék hatására Göncz Árpád 
köztársasági elnök aláírhatta a Pétfürdő leválásáról szóló dokumentumot. (Inota is kezdeményezte 
az önállóságát, ám az érdektelenség következtében érvénytelen volt a népszavazás.)
A nagyközség végül 1997 októberétől léphetett az önállóság útjára és azóta is folyamatosan 
törekszik a hátrányos helyzet feloldására. Elmondhatjuk: komoly sikerekkel nézhetnek vissza az el-
múlt évtizedre.
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EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYAR 
BOROKÉRT 

2006. február 2-án, Balatonfü-
reden írták alá az ITDH Magyar 
Befektetési és Kereskedelem-
fejlesztési Kht., a Magyar Tu-
rizmus Rt., a Magyar Bormar-
keting Kht., valamint a Magyar 
Éttermi Szövetség vezetői azt 
az együttműködési megálla-
podást, amely a magyar borok 
promóciójának összehangolá-
sát hivatott szolgálni.

CÉL A KÜLPIACI JELENLÉT
Az együttműködés célja a négy szervezet 
összehangolt marketingtevékenységével a 
magyar bor külpiacra jutásának elősegítése, 
illetve ismertségének növelése külföldön és 
belföldön.
A négy szervezet között teljes az egyet-
értés abban, hogy a bor, a gasztronómia 
és a turizmus egymást kiegészítő és erősítő 
elemek, amelyeknek érdekei együttes fel-
lépéssel hatékonyabban képviselhetőek. 
Éppen ezért az aláírók az éves marketing-
tervek elkészítésekor egyeztetik az együtt-
működés pontos kereteit, közösen határ-
ozzák meg azon kiállítások és rendezvények 
körét, amelyeken együtt, vagy akár egymást 
képviselve lépnek fel, továbbá közös kiad-
ványokkal és egyéb marketing-eszközökkel 
segítik a magyar bor és gasztronómia érdek-
képviseletét.
Összehangolják és egységesítik a kommu-
nikációt, a PR tevékenységet és a témához 
kötődő sajtómunkát is, szakembereik pedig 
rendszeres szakmai találkozókon alakítják ki 
az együttműködés konkrét tartalmi elemeit.

ÍZUTAZÁS, BORUTAK
A Magyar Turizmus Rt. a megállapodás 
aláírását megelőzően is kiemelt feladatának 
tekintette a hazai borok népszerűsítését, 
illetve a borturizmus fellendítését. Ennek 
érdekében számos marketingeszközt al-
kalmaz: 2005-ben – bor- és gasztronó-
mia témában, illetve a témát is érintően 
– közel 800 marketingakciót bonyolított 

le, közel 100 millió forint értékben, és 
a munkát 2006-ban is folytatja. Belföldi 
marketingkommunikációjában idén a Bor és 
Gasztronómia tematikus évre koncentrál a 
márciusban induló „Nagy Ízutazás 2006” 
kampánnyal. A magyarországi borrégiókat 
bemutató kiadványt bővített formában, 
frissített tartalommal adta ki három nyelven 
2005 végén. Az új kiadvány a borrégiók 
mellett tartalmazza a hazai borutakat és 
azok ajánlatait is. A központi kiadvány 
mellett, az rt. regionális igazgatóságai is 
kiadják a saját területükön található borvi-
dékeket ismertető kiadványokat. A Bor & 
Gasztronómia kiadvány 2006 elején új ar-
culattal jelent meg, angol és német nyelven. 
A hazai borturisztikai kínálat megismerteté-

se és népszerűsítése érdekében a nemzeti 
turisztikai marketingszervezet rendszeresen 
szervez tematikus tanulmányutakat kül- és 
belföldi újságírók és utazási szakemberek ré-
szére, továbbá üdvözöl és szakmai támoga-
tásáról biztosít valamennyi színvonalas hazai 
bor- és gasztronómiai rendezvényt, amelyek 
promóciójában aktívan közreműködik.
Kutatásaiban rendszeresen vizsgálja a bor 
és a gasztronómia szerepét Magyarország 
belföldi és beutazó turizmusában, s az 
így szerzett információk felhasználásával is 
tovább fokozhatják a négy együttműködő 
szervezet munkájának hatékonyságát.

Forrás: Magyar Turizmus ZRt.
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Horváth János a Tan-Net Kft.-ben 
számítástechnikai- és nyelvtanfolyamok 
értékesítése terén szerzett tapasztalatokat, 
Szabó Gábor pedig biztosítási és pénzügyi 
brókerként. 
Szabó Gábor: Összefésültük kettőnk 
munkáját. Ez a cég arról szól, hogy a 
megrendelők, a partnerek oldalán állva a 
lehető legjobb és legolcsóbb szolgáltatá-
sokat biztosítsuk számukra. Csak cégekkel 
foglalkozunk, célunk a hosszú távú ügyfél-
kapcsolatok kialakítása, annak megértetése, 
hogy nem pénzt viszünk el, hanem inkább 
a racionalizálással megtakarításokhoz segít-
hetjük partnereinket. Korábbi munkánkat 
tovább folytatjuk, így jelenleg nem az FBG 
bevételeiből élünk.
Horváth János: A munkánk lényege abban 
áll, hogy cégek, intézmények tevékenysé-
gét átvilágítjuk, megvizsgáljuk, hogy egyes 
igényeiket ma milyen szolgáltatók elégítik 
ki. Ki takarít náluk, kivel végeztetik a dol-

gozói továbbképzéseket, milyen tarifákkal 
telefonálnak, stb. Az állapotfelmérés után 
rávilágítunk, hogy mely területeken érdemes 
váltani, újítani. Ekkor egy-egy témában 
ajánlatot kérünk a velünk kapcsolatban 
álló szolgáltatókkal, tulajdonképpen meg-
versenyeztetjük őket. A legjobb ajánlatot 
adó vállalkozást aztán kiajánljuk a megren-
delőnek.
Az FBG Hungary Kft.-nél nagyon meg-
válogatják, milyen szolgáltatókkal alakítanak 
ki kapcsolatot. Alaposan megvizsgálják a 
jelentkező szakmai hátterét, referenciáit, 
hiszen csak a megbízható, kiváló munkát 
végzőket tudják jó szívvel ajánlani bennük 
bízó partnereiknek.
Szabó Gábor: Megrendelőink számára 
nincs költsége a munkánknak, a beaján-
lott, a megbízást elnyert szolgáltatóktól 
kérünk sikerdíjat. Egy-egy témakörben 2-3 
olyan céggel állunk kapcsolatban, akiket 
nyugodtan tudunk ajánlani. Ehhez persze 

személyes kapcsolatra, az illető vállalkozás 
töviről-hegyire való ismeretére van szükség.
Horváth János: Eddig mindent magunk 
bonyolítottunk, természetesen a hatékony-
sági átvilágításoknál szakértőket kértünk 
fel. Erre szerintem azért van szükség, hogy 
mire alkalmazottak, tanácsadók veszik át a 
helyünket, tisztába legyünk a piac csínjával 
– bínjával, megtapasztalhassuk mind-
azon buktatókat, módszertani buktatókat, 
amikkel jövendő kollégáinknak szembe kell 
nézni.
Az FBG Kft.-sek nem akarják túlnőni 
magukat, bár jelenleg az országban nincs 
konkurenciájuk. Tevékenységüket mégis 
csak a Dunántúlra és Budapest környékére 
kívánják kiterjeszteni.
Szabó Gábor: Nemzetközi szinten Fran-
ciaországban, Szlovéniában és Angliában  
jöttek létre egy-két éve hasonló cégek. 
Itthon is volt, aki megpróbált belefogni, 
amikor azonban kiderült, hogy ez az ügyfél 
centrikus tevékenység nem hoz azonnal mil-
liókat, valamint nagyon sokat kell dolgozni 
a sikerért, mindenki meghátrált.
Horváth János: Eszközbeszerzéssel nem 
foglalkozunk, csak stratégiai partnerséggel. 
Egy cégen belül egyszerre csak 2-3 te-
vékenységet vizsgálunk, és ezekre kínálunk 
költséghatékony megoldásokat. Arra ösz-
tönözzük partnereinket és a munkát elvégző 
cégeket, hogy oda-vissza  vegyék igénybe 
egymás szolgáltatásait. Így jöhet létre az a 
bizalmi megrendelő-szolgáltató kapcsolat, 
amely hosszú távra szól, és amelynek létre-
hozása a célunk.
Az FBG Kft. ajtaja természetesen újabb 
alvállalkozók előtt is nyitva áll. Akik úgy 
érzik, hogy színvonalas szolgáltatásaikkal 
versenyképesek tudnak lenni, vegyék fel a 
kapcsolatot a cégvezetőkkel.

FBG Hungary Kft.
8200 Veszprém, Jókai u. 7.

Tel: 88/560-822,
www.fbg.hu

iroda@fbg.hu
Veér Károly

„A NYERESÉG NEM CSAK A BEVÉTELBŐL SZÁRMAZIK, HANEM AZ ÉSSZERŰ KIADÁSOKBÓL IS!”

FBG HUNGARY KFT. – VESZPRÉM
Az FBG Hungary (Furnishing Broker Group Hungary Kft.) tavaly no-
vemberi megalakulása ragyogó példája az innovatív szemléletű cé-
galapításnak. A veszprémi székhelyű céget két fiatalember, Horváth 
János és Szabó Gábor hozta létre, abból a célból, hogy a szolgálta-
tás-értékesítést, illetve az alkuszi szemléletmódot összeházasítsák, 
és ebből valami új minőség születhessen. Az alapító-tulajdonosokkal 
beszélgettünk.



KIÁLLÍTÁSOK

„CSENDLEMEZ” - VÁRALJAI ZSOLT természet- és 
tájfotói, KÁNTOR B. PÉTER verseivel.

Március 6. – április 2.
Megnyitó: 17 óra
Megnyitót mond: dr. Szilvási Csaba 

MICHL BALÁZS „KŐGÉPEK” c. kiállítása
Március 10. – március 30.
Megnyitó: 17 óra
Megnyitja: Lévai Ádám

„MESTERSÉGEK DICSÉRETE” –
 kismesterségek kiállítása, bemutató és vásár

Március 25. 10 óra
Megnyitja: Nyikus Anna a KEM Népművészeti Egyesület elnöke

TÁNC, ÖSSZMŰVÉSZET

TANULÁSUKBAN KORLÁTOZOTT 
GYERMEKEK GÁLAMŰSORA.

március 24. 9 óra

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
GYERMEK NÉPTÁNC FESZTIVÁL

március 25. 11 óra

CSIDER SÁNDOR „Varázshegedű” c. gyermek 
verseskönyvének bemutatója és TARPATAKI KÁROLY 

versillusztrációinak kiállítása
március 31. 15 óra

HANGVERSENYEK

OPERETTGÁLA a Pesti Magyar Operett Színpad 
művészeinek előadásában. 

Az előadás sztárvendége Oszwald Marika
március 11. 19 óra
/A jegyek ára 2000 Ft/

„ALLEGRO BARBARO” – BARTÓK EMLÉKKONCERT
március 24. 18.30 óra  
Közreműködnek:
Sebő Ferenc: Bartók Béla és a népzene – bevezető előadás 
Dezső Marianna zongoraművész

Petrozsényi Eszter előadóművész
Pribojszky Mátyás előadáművész
Kovács Andrea – zeneiskolai növendék
Lukács Erika – zeneiskolai növendék
Csillag Szabó Dóra – zeneiskolai növendék
Vox Juventus Kamarakórus–karvezető–Robozné Schőnfeld Zsu-
zsanna
Egressy Kórus – karvezető – Robozné Schőnfeld Zsuzsanna
Esterházy Énekegyüttes – karvezető - Schmidt Mónika
Tatai zeneiskolák – Concerto és Városi Zeneiskola - növendékei
Pötörke Néptánc Együttes – művészeti vezető - Kertai Gábor
Prónikné Mező Judit
/A jegyek ára 500 Ft/ 

ANDOR’S JAZZ BAND – Holland jazz együttes koncertje
Március 26. 19 óra
Együttműködő partner:
a XV. Nemzetközi „Bohém” Ragtime és Jazz Fesztivál. 
/A jegyek ára 900 Ft/
 

EGYÉB PROGRAMOK

„BARTÓK BÉLA EMLÉKEZETE”- Bartókról mindenkinek
március 21. 17 óra 

JÁTSZÓHÁZ – húsvéti készülődés
március 25. 9 óra 

„A JÁTSZÓTÁRSAM, MONDD, AKARSZ-E LENNI?”
április 1. 10 óra  
Közép-Dunántúli Regionális Bábfesztivál – Komárom-Esztergom 
Megyei Válogató
 

„A NAGY MESENAP”
április 2.10–16 óra 
11 óra - Levente Péter műsora
15 óra - Szabó Gyula /a „Nemzet színésze”/  gyermekműsora
EGÉSZ NAP HÁZTŰZ-ŐRZŐ MŰHELY, OTTHON SE-
GÍTŐ SZOLGÁLAT, JÁTSZÓHÁZAK, VÁSÁROK

A PROGRAMOK TÁMOGATÓI

Nemzet Kulturális Minisztérium
Tata Város Önkormányzata

Tatai Környezetvédelmi Részvénytársaság
Berta Malom Tata

TATAI TAVASZI FESZTIVÁL – 
2006. MÁRCIUS 6 – ÁPRILIS 2.

Ta
ta
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ÉVINDÍTÓ, BESZÁMOLÓ KÖZGYŰLÉS A HELYŐRSÉGI KLUBBAN

JUNIOROK A NYUGDÍJASOK KÖZÖTT

ELNÖKI BESZÁMOLÓ, 
ELISMERÉSEK

A Tata Helyőrség Nyugállományúak 
Klubja közel háromszáz tagot számlál. 
Az egykor kifejezetten fegyveres testü-
letektől nyugállományba vonult emberek 
gyűjtőszervezete ma már nyitott/abb/, 
tagjai közé léphetnek a honvédelmi 
szemlélettel szimpatizáló civilek is, vala-
mint szeretettel fogadják a patronálókat, 
akik hajlandóak elfogadni a szervezet 
szabályait. A közgyűlés levezető elnöke, 
Hetényi István, indításként a Himnusz 
elénekelésére kérte fel a jelenlévőket, 
majd Sárközi József ny. alezredes, a klub 
elnöke tartotta meg közel egyórás beszá-
molóját az elmúlt esztendő főbb ese-
ményeiről, a klub tevékenységéről. Az 
elnök egyebek mellett emlékező, néma 
tisztelgésre szólította fel a jelenlévőket, 
hogy a klub elhunytjai ne merüljenek a 
feledés homályába. Részletes beszámolót 
hallhattunk a tavalyi esztendő rendezvé-
nyeiről, kiállítások, kirándulások, ismeret-
bővítő előadások, s lazább, szórakoztató 
programok tömegéről. Ilyeneken szép 
számmal vettek részt – kedvezményes 
költséggel –  a klub tagjai. Hangsúlyozta 
Sárközi elnök, hogy milyen rendszeres 
támogatást kap a klub a 25. Klapka 
György Könnyű Lövészdandártól, a 
Vértes Volántól, az Önkormányzattól, 
s más szervezetektől, amelyekkel, akikkel 
a jövőben is rendszeresen kapcsolatot 
kívánnak tartani. Beszámolója végén az 
elnök megköszönte Kemecsi Lajos ny. 

ezredesnek, aki az elmúlt év utolsó nap-
ján végleg nyugállományba vonult, hogy 
a Helyőrségi Klub igazgatójaként tizenöt 
éven keresztül jelentősen támogatta a 
nyugállományúak klubjának működését. 
Külön köszönetet mondott az elnök 
Petczke Ferencnek, a Tatai Városi Tele-
vízió főszerkesztőjének és Berg Endrének, 
a Régio Regia magazin főmunkatársának, 
hogy munkájukkal az elektronikus és az 
írott sajtóban rendszeresen és hitelesen 
tájékoztatták a nyilvánosságot a klub 
munkájáról. A közgyűlésen beszámoltak 
a végzett munkáról a pénzügyi és ellen-
őrző bizottságok vezetői is. Megtudták, 
hogy tavaly megalakult a nyugállományú-
ak klubjának „junior” tagozata is. Nem 
véletlen ez, hiszen nagyon sok fiatal-
ember kerül ki különböző oknál fogva az 
aktív állományból, s így mégiscsak egy 
olyan közösségbe kerülnek, ahol azért 
otthonosan közlekedhetnek a bajtársak 
között.

FŐBB CÉLKITŰZÉSEK A 
KÖVETKEZŐ MUNKAÉVRE

Sárközi elnök beszámolóját követően 
Zentai László titkár meggyőző hanghor-
dozással, kötetlen formában ismertette a 
2006. év munkaprogramját. Egyebek 
mellett hangsúlyozta, hogy erősíteni kell a 
közösségi életet, a bajtársi szellem mélyí-
tését, a katonai hagyományok ápolását, 
az országban működő testvéri klubokkal 
való közös programokat, hangsúlyozni a 
Magyar Honvédségben való kötődést. 
A részletes programismertetés könnyíté-
se érdekében a klub minden tagja írásban 
is megkapta a rendezvények tervezett, 
időrendben felsorolt eseményeit.
A közgyűlésen jutalmak és elismerések 
átadására is sort kerítettek. Egyebek 
mellett a BFOSZ elnöke a junior tagozat 
vezetőjének, Kiss Lajos ny. őrnagynak 
könyvcsomagot adott át, Sárközi József 
ny. alezredesnek pedig a klub munká-
ját dícsérő oklevelet és emléktárgyat. 
Többen részesültek oklevél, illetve 
pénzjutalomban is. A Helyőrségi Klub 
színháztermében megrendezett köz-
gyűlés záróakkordjaként vacsorán látták 
vendégül a megjelenteket, s mindenki 
reményét fejezte ki arra vonatkozóan, 
hogy a következő éves közgyűlésen sem 
lesznek kevesebben.

Berg Endre

Január végén tartotta 2005. évi beszámoló, valamint a 2006. esz-
tendő évindító közgyűlését Tatán, a Helyőrségi Klubban, a Tata 
Helyőrség Nyugállományú Klub közel kétszáz résztvevője. A majd 
háromszáz tagot számláló szervezet közgyűlésén részt vett mások 
mellett Sipos Géza ny. ezredes a Bajtársi Egyesületek Országos 
Szövetségének elnöke, Tatai-Tóth András, a körzet országgyűlési 
képviselője, Gerébi Ákos, a város alpolgármestere, a Honvédség 
és Társadalom Baráti Kör helyi elnöke, Zsigmond Kálmán ezredes, 
a 25. Klapka György Könnyű Lövészdandár parancsnokhelyettese, 
Beutl József alezredes, a Komárom-Esztergom megyei Hadkiegészí-
tő Parancsnokság parancsnoka is.
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RENESZÁNSZ MULATSÁG 
TATABÁNYÁN

Február utolsó szombatján rendezték meg a tatabányai Közművelődés Házában a XI. Társasági Es-
télyt, amelyre ezúttal reneszánsz módiban került sor. A számos, színvonalas program mellett kiváló 
lakoma és zajos mulatság szórakoztatta a vendégeket, akik elsősorban a megye vállalkozói közül ke-
rültek ki. Íme fotós tudósításunk:

A Regio Regia felelős kiadója Cseh Teréz, és főszer-
kesztője Veér Károly reneszánsz jelmezben.

Az év mecénása, a Rabóczky Kft. (Stop Cukrászda és Söröző) lett, a díjat 
Rabóczky Bea vehette át.

Dúlt a viadal a lovagok közöttReneszánsz muzsika autentikus előadásban: a Tabulatúra régizene-együttes
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A szponzorokat maga Kamu lovag (megbízott hely-
tartója, mert a lovag nevéhez méltóan újra kamuzott, 
azaz nem jelent meg a rendezvényen) ütötte lovaggá 
és lovaginává, köztük felelős kiadó asszonyunkat is.

Jelmezben a Water Kft. vezetői: Víz János és neje.

A mesterszám (11. érkező) viselője, Andráska Gyula, Szárliget polgármeste-
re celebrálta a tombola húzását.

Dr. Slezák Tamásék és barátaik is jól érezték magukat.

Tánc reneszánsz módra a Mare Temporis Alapítvány 
tagjainak előadásában.

A 24 Óra képviseletében Mórocz Károly feleségével 
mulatott az emlékezetes éjszakán



„Nagy Lajos király halála előtt végrendel-
kezik, és ez eléggé titokzatos. Ha körbe-
tekintünk Európában és keressük azokat az 
uralkodói családokat, ahol a Turul nem-
zetség egy vércseppje még felfedezhető, 
akkor lehetne másokat is behívni, mert azért 
hívnak be királyokat, hogy Árpád vérét 
visszahozzák az országba, mert ebből egy 
csepp is elegendő, hogy újraéledjen. Lu-
xemburgi Zsigmond vérében pedig egyet-
lenegy csepp van, lehet, hogy ő erről a 
cseppről nem is tud, de vajon honnan tudja 
Nagy Lajos, hogy őt kell behívni? Honnan 
tudja a magyar főpapság és főnemesség, 
hogy neki kell bizalmat szavazni, mert erről 
az ágról fog valami kisarjadni. Tudni kell, 
hogy Zsigmond családjában megjelennek 
az Árpád-házi leányágazatból ősök. S 
kiderül, hogy ők szinte kivétel nélkül IV. 
Béla leányai... 

...S jön Luxemburgi Zsigmond, és mi ben-
ne az elképzelhetetlen? Előre megyünk az 
időben. Hunyadi Mátyás, amikor felépíti a 
budai és visegrádi palotát, szobrot állíttat 
apjának, testvérének, saját magának, és 
még valakinek: Luxemburgi Zsigmondnak. 
Pedig Mátyás, ha mint királyi elődjét te-
kinti Zsigmondot, akkor nem szobrot állít 
neki, hanem még az emlékét is kigyomlálja. 
Tehát ez a szoborállítás egy árulkodó jel...

...Luxemburgi Zsigmond élete kalandos. 
Először is, ő Mária királynő férje. Mária 
áldott állapotba kerül, és lovaglás közben 
– ez megint érdekes, magyar királylány már 
szinte szülés előtt van, de még mindig lova-
gol, - egyedül van egy erdőben, vágtázik, 
felbukik, a szülés megindul, és mindketten 

meghalnak. Tehát Zsigmond özvegyen 
marad, járja az országot, daliás fiatalember, 
s jó sorsa valahová Erdélybe vezérli, ahol 
találkozik egy Erzsébet nevezetű gyönyörű 
szép leánnyal. Zsigmond magyar király, 
bizonyos dolgokhoz joga van, és a ma-
gyar hagyomány szerint szerelembe esik. 
Bármily különös, azt lehet mondani, hogy a 
magyarság ezért a szerelemért fogadta el őt 
uralkodójának, és azért az egy csepp vérért, 
amit ősei révén magában hordozott Árpád 
véréből...

...Ki az édesapja 
Hunyadi Jánosnak? 
És itt ne arra gon-
doljunk, amit velünk 
megtanítottak, hanem 
az a lényeg, hogy 
Hunyadi Mátyás 
erre mit mondott. 
Amikor feltették 
neki a kérdést, hogy 
kegyelmednek ki 
volt a nagyapja, azt 
válaszolta, hogy Zsig-
mond király.
Mert Luxemburgi 
Zsigmond szerelembe 
esik az Erzsébet neve-
zetű lánnyal, s a nász 
után Zsigmond lehúz 
az ujjáról egy gyűrűt. 
Ez a gyűrű kerül bele 
a Hunyadiak címeré-
be, ez a gyűrű pedig 
arra szolgál, mondja 
Zsigmond Erzsébet-
nek, ha eljön az idő 

és fiút szülsz, hozd fel Buda várába, és ez 
a gyűrű legyen a bizonyság arra vonatkozó-
lag, hogy a gyermek, akit megszülsz, az én 
fiam. Történészeink nem tudnak elszámolni 
Hunyadi János gyors felemelkedésével. 
Hunyadi János még egyetlen cselekedetet 
nem hajt végre, nincsenek hőstettei, amikor 
már Zsigmond király mellett van, már a 
főnemesi udvarokban járja ki a minden 
magyar főnemespalánta számára kötelezően 
előírt oskolát... 

...A híres Vajkot, akit Luxemburgi Zsig-
mond, mint Hunyadi János apját felemel, 
megajándékozza a Hunyadi birtokokkal, és 
innen kapják a nevüket, de van egy hatalmas 
nagy bökkenő. Vajknak van még egy fia, 
János, és hogy hívják Hunyadit, őt is Já-
nosnak. Vajon hogyan fordulhat elő, hogy 
egy családban két gyermeknek, akik élnek, 
ugyanazt a keresztnevet kapják? Egészen 

SZÁNTAI LAJOS MÁTYÁSRÓL ÉS 
A HUNYADIAKRÓL

Zsúfolásig megtelt a tatabányai Árpád Hotel előadóterme, amikor 
a Zarándokösvény Egyesület meghívására Szántai Lajos – aki magát 
oknyomozó történésznek vallja – tartott előadást Mátyás királyról. 
Az elfelejtett, eltorzított, félremagyarázott magyar történelem és 
a magyar értékek kutatója, népszerűsítője órákig képes volt a hall-
gatóság figyelmét fenntartani. Az alábbiakban a Két hollós című 
tanulmányának részleteivel igyekszünk felidézni ezt a varázslatos 
téli estét.
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más dolog, ha meghal az első gyermek, 
születik egy másik, és aki meghalt, annak a 
nevét kapja a második. De itt él mindket-
tő, és mindkettőt Jánosnak nevezik. Vajk 
nem törődik Hunyadival, a másik Jánossal 
viszont igen. Hunyadi János nem azt a 
nevelést kapja, amit Vajk eredeti gyerme-
ke, János. Miért ez a megkülönböztetés? 
Hogyan lehetséges az, hogyha körbenézek 
Magyarországon, számtalan nemesi család 
van, meg sem lehetne Hunyadi Jánost 
találni, és rögtön ott van Zsigmond király 
udvarában. János pedig rögtön, miután az 
apródi iskolát kijárja, fényesen bizonyítja, 
hogy nem akárki. S már neki megjelenik a 
nevében, a címerében a holló és ezzel el-
indul egy program...

...A Hunyadiak származása tényleg rejtély, 
és Zrínyi Miklós is azt írja: „minden magyar 
forrás azt mondja, hogy Zsigmond volt 
az atyja Jánosnak”. A magyar forrásokról 
pedig azt kell tudni, hogy nem ismerik a 
hazudozást, mert mindig nagyon pontosan 
ügyelnek arra, ki honnan jött, és kik a fel-
menői... 

...Azt mondja Zrínyi, ha a régi időkben élt 
volna János, bizony az ő apjának Jupitert 
tették volna, mert ember ennyi jótettet 
végrehajtani nem tud. Ez az a hatalmas 
megújító erő, amit a holló a szent királyok 
véréből átment. Mert bármily különös, ez 
a holló IV. Béla vérét hozza magával. És 
kikerült Mátyás címeréből az Árpád-sáv? 

Nem, a családi címerben jelenik meg. Az 
ország címerében mindig benne van, de 
hogy a Hunyadi család címerében benne 
van, ez csak egyféleképpen lehetséges, ha 
egyetlenegy csepp árpádi vér elérkezik, s az 
kiterebélyesedve fává nő. Hogy Hunyadi 
János milyen tetteket hajt végre, ez min-
denki előtt tudott...

...1456 után megjelenik, és egész Eu-
rópa egén látható egy hatalmas üstökös. 
Menetrend szerint érkezik. Mikor érkezett 
menetrend szerint ennek az üstökösnek az 
elődje? Nagy Lajos halálán van, és felbuk-
kan egy üstökös, s mindenki tudja, hogy ez 
a király halálát jelenti. Ezt követően pedig 
Hunyadi János halála előtt jön az üstökös. 
Hunyadi a következőket mondja: „ez az 
üstökös sok minden jelent” – figyeljünk 
az észjárásra és a nagyságrendre, mert egy 
ilyen égi tünemény felbukkanásakor nagyon 
sok mindent el szoktak mondani, hogy mi 
mindent hoz magával, ezeket János is tudja, 
s a következőket mondja - „de legfőképpen 
az én halálomat jelenti”- ennyire van ő az 
égi pályához odakötve. Azért jön ez az 
üstökös, mert ez hozta Nagy Lajos halálát 
is. Ez a holló útja, és égi pályája. Ilyen volt 
Hunyadi János, s az ő halála indítja el vég-
képp a pályán a kisebb fiát, Mátyást...

...Mátyást a maga korában II. Atillának 
nevezték. Van egy első Atilla, ő indította 
a magyarság Kárpát-medencei küldetését, 
és van egy második Atilla, aki zárja, 

de ugyanakkor pedig valamit a jövő felé 
nyilván elindított: ez az igazságos Mátyás, 
tehát ő fog ránk várni az utolsó ítéletnél: 
Hollós Mátyást nem lehet kikerülni...

...Mátyás életpályája nincs bezárva, 
nem ismer határokat és korlátokat. Zrínyi 
Miklós kiváló művet írt Mátyás királyról, 
és tisztán lehet belőle látni, hogy valóban 
milyen nagyságrendben jelent meg a magyar 
nemesség és nép szemében Mátyás király. 
Érezhető, hogy Mátyás király alakja kime-
ríthetetlen. Emlékezzünk arra a halra, amit 
Mátyás csukájának nevez a néphagyomány. 
És bizony az ő képességei a csillagos ég-
bolton oda vannak lehorgonyozva. Ugyan-
ez a Zrínyi, Mátyás királyt Vitéz hollónak 
nevezi, aki bátorságával, vitézségeivel és 
erényeivel saskeselyűket szalasztott meg!
Zrínyi művében elhangzik megint egy fő-
szereplő Mátyással kapcsolatban: a főnix. 
Mátyás egy olyan kozmikus hős típusát 
jeleníti meg, aki sok évszázados szünet 
után, látszólag a semmiből érkezik közénk, 
és minden előzmény nélkül itt ragyog föl 
úgy, ahogy a főnix is hamvaiból támad fel. 
Egy ilyen kiváló elme, mint Zrínyi Miklós, 
a maga hasonlatait nem véletlenszerűen 
használja. Erre oda kell figyelni, mert 
megközelítőleg egy 500 éves ciklussal azo-
nosítható. S ha megnézzük, mikor halt meg 
Mátyás király, és most milyen időszaknak 
vagyunk a végén, lehet tűnődni, hogy vár-
ható-e ez a hatalmas nagy felragyogás. De 
ez a Teremtőtől függ... 
„De nem mindenik seculumban születik 
Főnix, és sok száz esztendeig kell fáradozni 
a természetnek, meddig formálhat oly 
embert, aki a világ és országok megbot-
ránkoztatásának gyógyítója legyen”. Zrínyi 
pontosan tudja, hogy mi egy ország és a 
világ közötti különbség. Mátyás szerepe 
üdvözítői szerepkör, és a maga nemzeté-
nek megvilágosítója. Népek Gyógyítója, 
nemzetének megvilágosítója – ez Hunyadi 
Mátyás.

„Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, de 
mivelhogy a természet ezenő alkotmányán 
sokat fáradt, hihető, hogy meg is fáradt.”
Nem olyan könnyű nagy embernek, 
világ megváltójának földi környezetbe le-
születnie.”



– Sok színháznak volt a tagja, a 
kaposvári Csiky Gergelytől a Nem-
zeti Színházon át a Radnótiig. Milyen 
okok késztették a váltásokra?
– Remélem, minden döntésemmel a mi-
nőséget szolgáltam. Az összes alkalommal 
egy számomra alkalmasabb helyre kerültem, 
ahol jobban tudtam dolgozni.

– Ön játssza Kardics szerepét Szabó 
István – tavaly forgatott – Rokonok 
című filmjében. Milyen volt a forga-
tás?
– Szabó István több mint tizennégy éve 
nem forgatott magyar filmet. A vele való 
munka mindig különlegesen jó minőséget 
jelent. Mindenféle értelemben. Felkészült, 
igényes, szellemes, megköveteli a társ-
alkotói státuszt a színésztől, és ez nagyon 
kedves nekem. Egyébként a forgatáson 
nagyon jó volt a hangulat, mondhatnám 
gyanúsan jó.

– Hogyhogy gyanúsan?
– Szoktuk egymásnak mondani, hogy nana, 
csak nehogy a film (vagy előadás) rovására 
menjen a sok nevetés. Bár nem szerencsés 
megjelenés előtt nyilatkozni egy filmről, de 
én már láttam a nyersvágott változatot, és 
csak remélni merem, hogy a nézőknek is 
akkora örömöt okoz majd, mint nekem.

– A XX. századi Istent Kereső Ma-
gyar Költők című előadóestjéhez 
hogyan válogatta össze a verseket?
– Több százat elolvastam, igen nehéz 
volt válogatnom. Ezek közül körülbelül 
nyolcvan-száz darabot jegyzeteltem ki; 
végül olyan 20-25-öt vettem a számba. 
Három téma köré csoportosítottam ezeket: 
a Szabad akarat, a Megtérés és a Lét 
végső értelme.

– Segített valaki felkészülni? Volt-e 
rendezője az estnek?
– Rendezője nem. Idolok voltak. Két elő-
adás tett rendkívül nagy hatást rám ebben 
a műfajban. Az egyik Latinovits Zoltán 
Balassi-estje, a másik pedig egy színészből 
lett pap és két másik művész műsora volt, 
ahol remekül tudott találkozni a zene és az 
irodalom.

– Milyenek voltak a visszajelzések?
– Meglepően nagy a sikere, ami igazol 
abban, hogy belefogtam, tehát igen nagy 
igény van az ilyen előadásokra. Nem ritkán 
öt-hatszázan is eljönnek, ami a mai szín-
házi viszonyokat ismerve hihetetlen nagy 
eredmény. De siker volt többek között 
Erdélyben, Chichagoban, New York-ban, 
Moszkvában és Rómában is. Mindenhová 
visszavárnak Jólesik, amikor az emberek 

olyan indokkal szeretnének rábírni a vissza-
visszatérésre, hogy el akarják hozni az isme-
rőseiket, mondván, ezt nekik is látniuk kell...

– A fejér megyei Hegykő szülötte. 
Mennyire jár haza arra a vidékre?
– Teljes mértékben. Az az otthonom. Ott 
nőttem fel, szüleim mindmáig ott élnek, 
és a sors úgy hozta, hogy most a fiam is 
Hegykőre udvarol. Otthon és menedék 
egyben.

KÜZDENI EMBERÜL
BESZÉLGETÉS EPERJES KÁROLLYAL
Színházi és filmszínész, előadóművész, rendező, közéleti 
ember, futballista. Egyaránt otthonosan mozog vígjátéki és 
drámai szerepekben. Markáns, szuggesztív egyéniség.
Eperjes Károly 1954. február 17-én született a Fejér megyei 
Hegykőn. Az alábbi interjúval köszöntjük a művészt 52. szü-
letésnapján.



– Hegykőről, Székesfehérváron át, 
Budapestre vezetett az életútja. 
Ott is a színművészeti főiskolára. 
De tudtommal majdnem egy másik 
intézményben kezdte meg főiskolai 
tanulmányait…
– Akkoriban a Videoton csapatában 
fociztam Fehérváron, de egy sérülés miatt 
nem tudtam edzésre járni. Rátaláltam egy 
színjátszó tanfolyam hirdetésére, ahova be 
is iratkoztam, lévén futballozni most úgysem 
nagyon tudok. Itt tanított engem Montágh 
Imre, a Színház- és Filmművészeti Főiskola 
neves beszédtanára. Ő volt az, akinek 
elhittem, hogy színész leszek, bátorítására 
helyére került az önbizalmam. Az év végi 
vizsgám nagyon jól sikerült, biztatott, hogy 
jelentkezzem a főiskolára. Én gondoltam 
magamban, hiszen beszédtanár, hogy egy-
értelmű, hogy a Gyógypedagógiai Főiskola 
logopédia szakára gondolt. Jelentkeztem 
is, de – szerencsére – az érettségi eredmé-
nyeim alapján nem vettek fel. Csak amikor 
legközelebb találkoztunk, derült ki, hogy ő 
a színművészetire gondolt.

– Azóta rengeteg szerepben lát-
hattuk már színházban, filmen egy-
aránt. Van még olyan szerep, amit 
mindenképpen szeretne eljátszani, 
csak eddig „elkerülték egymást”?
– Nincs szerepálmom. Nem idegesítem, 
hülyítem magam azzal, hogy ezt vagy ezt 
a szerepet nekem kellene játszanom. Egyik 
feladatom szebb, mint a másik. Egyetlen 
célom ezekben a lehető legjobban játszani. 
Ha jó előadásban jól játszom, akkor azt 
teszem, ami egy színész feladata. Én pedig 
színész vagyok.

– Van, hogy rosszul érzi magát egy-
egy előadásban?
– Nincs, de a próbák alatt néha nagyon 
nagy vitákba keveredem a rendezőkkel. 
Nincsen semmi bajom a modern formákkal, 
de nem tűröm el, ha a darab mondanivaló-
ját megváltoztatják. Az önzés.

– 2005 nyarán rendezőként is bemu-
tatkozott.
– Hangos sikerrel mutattuk be a Gyulai 
Várszínházban Tamási Áron Vitéz lélek 

című darabját. Ez a mű évtizedekig nem 
szerepelt magyar színpadokon. Ha mégis, 
akkor kiherélten, megfosztva a lényegé-
től. Szerintem merészen vállalva eredeti 
mondanivalóját egyfajta gyógyír lehet az 
emlékezetes 2004. december 5-ei lelki 
Trianonra.

– Jászai Mari-díj, Erzsébet-díj, Kos-
suth-díj… Hosszan lehetne sorolni. 
Melyikre a legbüszkébb?
– Minden egyes díjat jólesik úgy megkap-
ni, ha tudja az ember, hogy megdolgozott 
érte. Bármennyire is legyenek fontosak az 
ilyen elismerések, jelentőségük eltörpül 
annak a díjnak a fényében, amit  csak a 
végső nagy elszámolásban kaphatunk meg. 
Az igazi örök díj: Jól tudtam-e fölhasz-
nálni a jót. Ezért a legfőbb díjért küzdök 
– emberül.

Mórocz András  



A nemzetközi piacon versenyképes, kie-
melkedő minőségű termékek előállításának 
és a szolgáltatások fejlesztésének ösztön-
zésére meghirdették a 2006. évi Magyar 
Termék Nagydíj pályázatot.  
A kiírók közül Bodnár Zoltán, az Exim-
bank Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta: a 
díj azért is fontos, mert erkölcsi elismerést 
jelent a kiváló magyar termékeknek. Sza-
bóné Molnár Márta, a GKM főosztály-
vezető-helyettese aláhúzta: Magyarország 
uniós tagságával a magyar vállalatok éle-

sebb versenyfeltételek között dolgoznak, 
a versenyképességet csak magas minőségű 
termékekkel lehet garantálni.  
A gazdasági és a szociális tárca kö-
zösen gondolkodik azon, hogyan lehetne 
a minőségi magyar termékeket előtérbe 
helyezni az európai uniós feltételek között 
– mondta Mesterházy Attila, az Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi 
Minisztérium (ISCSM) politikai állam-
titkára.  
Szűcs András, a Fogyasztóvédelmi Fő-

felügyelőség igazgatója elmondta: a fo-
gyasztóknak megbízható eligazítást ad a 
vásárláshoz a terméken feltüntetett Ma-
gyar Termék Nagydíj logó. Az igazgató 
kiemelte: a pályázatnak végső soron a 
fogyasztók a nyertesei. Az elmúlt évben a 
fogyasztóvédelmi hatóság 320 veszélyes 
terméket talált a hazai kereskedelemben.  
Az idén kilencedik alkalommal meghirde-
tett Magyar Termék Nagydíj pályázatra 
május 26-áig lehet jelentkezni, az elismeré-
seket szeptemberben adják át. A pályázat 
első meghirdetése óta 1105 pályázatot 
értékeltek, nyolc év alatt 326 terméket 
ítéltek kimagaslónak, közülük 102 termék 
viseli a Magyar Termék Nagydíj címet.  

Forrás: magyarország.hu

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ 
PÁLYÁZAT 

Május végéig nevezhetnek a gyártók a Magyar Termék Nagydíj 
pályázatra, amelynek célja, hogy a minőségi magyar termékeket 
népszerűsítse az európai versenypiacon. A pályázatot kilencedik al-
kalommal írták ki, az elmúlt nyolc évben összesen 102 termék kapta 
meg a jogot a Magyar Termék Nagydíj cím viselésére.
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2006. június 2. és 4. között második 
alkalommal kerül megrendezésre a Kár-
olyi József Alapítvány szervezésében 
az Európai Dísznövény és Kertművészeti 
Napok a fehérvárcsurgói Károlyi kastély-
ban. A rendezvény támogatói a Magyar 
Turizmus Rt. Közép-dunántúli Régió és a 
Budapesti Francia Intézet, fővédnök a Vi-
rágos Magyarországért szervezet. Európai 
díszvendégek
Rosemary Alexander az English gardening 
School igazgatója Chelsea-ből, James A. 
Sellick, a Pashley Manor Gardens részéről,  
Henri Carvallo, Villandry kastély és park 
tulajdonosa a Loire völgyéből és  Dott. 
Giorgio  Galletti a firenzei Soprintenden-
za per i Beni Architettonici igazgatója. A 
kiállítás és vásár, tudományos előadások, 
koncertek és a gyerekek számára külön 
programmal várja a látogatókat. 

INFORMÁCIÓ: 
TEL.: 00 36 22 578 080 

E-MAIL: KASTELY@KAROLYI.ORG.HU

2. EURÓPAI DÍSZNÖVÉNY- ÉS 
KERTMŰVÉSZETI NAPOK



– Az elmúlt hónapok során többször 
bebizonyosodott, hogy nagyon jó ve-
zetőséget választott a tagság januárban. 
Egyrészt a földrajzi elosztás tekintetében, 
hiszen a Balatont  körbeölelve minden 
megyéből vannak tagok az elnökségben, 
így kellőképpen lehet őket „mobilizálni”. 
Nem utolsósorban pedig  nagyon aktívak 
az elnökségi tagok, jó példa volt erre a 
spanyol úszónak és kísérőinek az ellátása 
a nyár elején. Hirtelen jött a felkérés, de 
úgy érzem, hogy kiválóan megoldottuk 
a vendéglátást. Szintén az egyik segítői 
voltunk a Balaton körül megrendezett ma-
ratoni futásnak, ahol a frissítő pontokon, 
helyenként még éjszaka is segédkeztünk.

– A NABE  megalakulása óta fog-
lalkozik a parlagfű-mentesítéssel. 
Ebben az évben milyen programjaik 
voltak ezzel kapcsolatban?
– Az EU-LYFE Környezetvédelmi 
Program által támogatott Balaton projekt 
keretében  vállalta az egyesület, hogy 
belterületeken feltérképezi a parlagfűvel 
és egyéb allergiát okozó növényekkel 
fertőzött területeket. A települések utcáit 
bejárva  négyféle jelölést alkalmaztunk, 
megkülönböztetve a gyommentes  ré-
szeket az erősen fertőzött, gondozatlan 
területektől.
– Az így elkészített térképeket átadjuk 
a települési önkormányzatoknak, a jövő 
évi munkájukhoz felhasználhatják. A 
felmérés kezdetén kapcsolatba kerültünk 
Váradi Szabó Istvánnal, a Balaton köz-
munkaprogram  Veszprém megyei pro-
jektfelelősével, neki jeleztük a problémás 
területeket.
– A parlagfű-mentesítés 2005. évi 
tapasztalatairól  nemrégiben  Balatonal-
mádiban tartottunk egy konferenciát. Itt 

minden érintett szakhatóság képviselője 
röviden beszámolt az idei munkákról, 
– a hatósági munka eredményességéről 
és az új törvény alkalmazási nehézségeiről. 
Több előadó említette, hogy sok a kül-
földiek tulajdonában lévő elhanyagolt in-
gatlan, az elmúlt 15 év legjobb ötletének 
viszont a közmunkaprogram elindítását ne-

vezték, ami már ebben az évben látványos 
eredményeket hozott.
– A NABE  a civilek szerepvállalási le-
hetőségeit ismertette. Szeptemberben az 
ÁNTSZ pályázatot írt ki parlagfű-men-
tesítésre, ebből 13 településen kisebb 
elhanyagolt területet tudtunk parkosítani.

– Az EU-LYFE Program keretében 
volt még egy vállalásuk, a balatoni 
befolyó vizek minőségének vizsgá-
lata. Ezek a tesztek milyen eredmé-
nyeket hoztak ?
– Ez volt a másik fontos munkánk ebben 
az évben, melyet a Balatoni Integrációs 
és Fejlesztési Ügynökség Kht.-val egyez-
tetve, dr. Kutics Károly útmutatásával 
végeztünk. Szerencsére negatív esetekről 
nem tudok beszámolni, még a fűzfői 
Séd is jó eredményeket „produkált”. A 
méréseket előre meghatározott ütemterv 
alapján bonyolítottuk, öt olyan paraméter 
meghatározásával, amelyek alapvetően 

befolyásolják a vízminőséget. Ez a munka 
különös gondosságot igényelt, hiszen a 
vizsgálatokat csak nappali fényben lehe-
tett végezni. A kiemelt vízminta, valamint 
a hozzáadott reagens megfelelő keverése 
és reakcióideje után lehetett meghatározni 
egy színskála segítségével a vízben lévő 
anyagok koncentráltságát. Természetesen 
miden mérési eredményt rögzítettünk. Tíz 
mintavételi hely került kijelölésre, melyek 
vizsgálati eredményeitől azt várják a prog-
ram szakmai felügyelői, hogy a Balatonba 
folyó vizek minőségére egzakt választ 
kapunk. Az adatok feldolgozása folya-
matban van, a  tapasztalatokat és ered-
ményeket egy konferencián összegezzük 
november 12-én, Balatonberényben. 

– Mit szóltak ahhoz, hogy több év 
után ismét leengedték a Balaton 
vizét a Sió csatornán?
– Első hallásra nem igazán örültünk neki. 
Jelenleg a  Balaton ideális vízszintjét 
üdülési szempontból 100-110 cm-ben 
határozták meg... Igaz, hogy az időjárás az 
utóbbi években igen kiszámíthatatlan volt, 
de ősszel ilyen magas vízállásnál ez elfo-
gadható. Úgy érzem, hogy bizalommal kell 
fordulnunk azon emberekhez, akik az ilyen 
intézkedéseket elrendelik. Nyilvánvaló, 
hogy senki sem mer ez ügyben felelőtlenül 
döntéseket hozni, okulva a 2000. évi 
tavaszi vízleeresztés következményein.

– A jövőt illetően milyen elképzelé-
seik vannak?
– Három évvel ezelőtt volt egy jól sikerült 
vetélkedőnk A hely ahol élünk címmel 
iskolások részére. A mostani verseny két-
fordulós, az elődöntőben négyszer kapnak 
postán írásbeli feladatot a jelentkezők, ezt 
követi a szóbeli döntő, ahova a legjobb 
négyfős csapatok kerülnek 
– A vetélkedőre a NABE gondozásában 
megjelentetett Balaton könyvéből lehet 
felkészülni.

Forrás: Balatoni Futár

TOVÁBBRA IS ELSŐ 
HELYEN A BALATON
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Az év elején tartotta meg tisztújító közgyűlését a NABE a balaton-
füredi sportcsarnokban. Egy teljesen új elnökséggel, Szauer Rózsa 
vezetésével az elmúlt hónapok során nagyon sok minden történt 
a civil szervezet életében. Az elnök asszony készségesen állt ren-
delkezésésünkre. Beszélgetésünk során egyértelműen kiderült, 
hogy szívén viseli az egyesület ügyes-bajos dolgait.
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Nem próbáltam ki, de gyanítom, hogy a 
80-as, 90-es években három város NB 
I-es csapatában közel 150 mérkőzésen 
pályára lépő, húszegynéhány gólt szerző 
Kanyok Imre nevét kiejtve állomáshelyein 
az utca embere igencsak értetlenül nézne 
rám. A vele készült interjú talán felfrissíti 
az emlékeket.

– Hogyan kezdődött a pályafutásod?
– Ózdon születtem 1963-ban, és mint 
minden gyerek, én is nagyon szerettem 
a focit. Az Ózdi Kohászban kezdtem 
ismerkedni a sportág alapjaival 10 évesen. 
Nagyon fiatalon,. 16 évesen a Gyula 
ellen mutatkoztam be az akkor a másod-
osztályú felnőttcsapatban. Még ebben 
az évben megnyertük a bajnokságot. Az 
első osztályban a Csepel ellen játszottam 
először.

– Mi volt a következő állomás?
– Ózdon 1986-ig maradtam, ekkor a 
„nagy” Videoton hívott, és erre nem le-
hetett nemet mondani. Csodálatos éveket 

töltöttem ott a Disztl testvérek, Csongrádi, 
Májer fémjelezte csapatban.

– Mikor kerültél Tatabányára?
– Tatabányára 1989-ben igazoltam, nem 
titkoltan a több játéklehetőség reményé-
ben. Sajnos azonban az egyesület és a 
csapat összeomlásának lehettem volna 
tanúja és részese. A következő állomás az 
NB II-es Eger volt, majd egy rövid időre 
hazatértem Ózdra, a harmadosztályba. 
Visszatérve Tatabányára a szépemlékű Új-
városi FC-ben játszottam. A légiós életet 
az osztrák harmadosztályban szereplő 
Viener Neustadt csapatában próbáltam ki. 
Jelenleg is van játékengedélyem, a megyei 
első osztályú Vértesszőlősben játszom, nem 
rendszeresen, inkább a társaság kedvéért.

– Hogyan alakult az életed?
– Már 1989 óta Tatabányán élek, két 
lányom és egy fiam van, ők csak a mozgás 
öröméért sportolnak. Saját mélyépítéssel 
foglalkozó Kft.-m van, KANYOK 2001 
a neve, 8-10 embert foglalkoztatok. Van 

edzői papírom, de nem tervezem használni, 
nekem már csak hobbi a foci.
 
– Mi a véleményed a mai tatabányai, 
és általában a magyar fociról?
– Természetesen örülök, hogy az általam is 
átélt mélypont után ismét NB I-es csapata 
van a városnak. A magyar foci meg szerintem 
olyan, mint a vezetése. Talán az EB-rende-
zés változtat valamit, bár szerintem azzal is a 
szurkolók járnának jól, mert legalább élőben 
is láthatnának néhány jó meccset.

Süle Károly

KANYOK IMRE „CSAK” JÓ FUTBALISTA VOLT

AZ ÓZDI FOCIVÁNDOR
Érdekes világ a magyar labdarúgás. Ebben a világban, ahol ma már 
a nagy Lothar kísérletező kedvének köszönhetően pár perces első 
osztályú múlttal is be lehetett kerülni a válogatottba, ahol egykori 
sztárok elfelejtve, periférián élnek, ahol a mai úgynevezett nagy-
menők alsógatyájáról is mindent tudni lehet, ki emlékezik akár csak 
a közelmúlt zongoracipelőire?



Lakáshitel akció a 
Környe és Vidéke Takarékszövetkezetnél !

Használt lakás vásárlására, 
felújítására, bővítésére, korszerűsítésére !

Jelen hirdetés nem minősül ajánlattételnek, 
a törlesztőrészletek tájékoztató jellegűek.

A havi törlesztőrészletek alakulása 
a hitelösszeg és futamidő függvényében :

THM: 10,62 %

Ajánlatunk a 2006. március 31-ig 
benyújtott hitelkérelmekre vonatkozik !

Részletesebb felvilágosításért 
keresse kirendeltségeinket!

www.kornye.tksz.hu
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Cim: Környe, Alkotmány út. 14.
Telefon: 34/573-200
Fax: 34/573-203
E-mail: kozpont@kornye.tksz.hu
Honlap: www.kornye.tksz.hu



ÁTRENDEZŐDIK A 
TÁVKÖZLÉSI PIAC

A konvergencia újra a szolgáltatások 
kö-zéppontjába került, a szolgáltatási 
szektor újraszerveződik, a digitalizáció 
és a szélessáv új lehetőségeket kínál az 
iparágak kapcsolódására – jellemezte a 
távközlési piac helyzetét Simó György, a 
T-Online Magyarország Rt. vezérigazga-
tója. A szakember úgy vélekedett, hogy 
a teljes távközlési piac átrendeződik, az 
akvizíciók miatt pedig az egész iparág 
átalakul. Nemzetgazdasági szinten van

 

pénz a digitális távközlési piac fejlesz-
tésére, a politikai szándék és képesség 
azonban hiányzik – vélekedett a vezér-
igazgató. Hozzátette: a pazarlás és az 
allokáció hiánya veti vissza az ágazat 
fejlesztését. 

Hangsúlyozta: a második Nemzeti 
Fejlesztési Tervben (II. NFT) a konver-
genciát nem definiálták húzóelemként. 
Simó György elmondta: nem látja, hogy 
a politikai párbeszéd az egészségügy és 
az autópálya mellett a szélessáv felé is 
eltolódott volna. 

FEJLŐDŐ SZOLGÁLTATÁSOK
A szélessáv terjedése nem sikertörténet 
– jelentette ki Simó György. Utalt arra, 
hogy a 100 lakosra jutó szélessávú 
előfizetések száma a 2004-es 3,1 után 
tavaly még mindig csak 5,2-re nőtt, ami-
vel Magyarország az uniós lista végén áll. 
Ismertetése szerint a szélessávú penetrá-
ció a tavaly mért 13 százalékról 2008-ra 
várhatóan 33 százalékra nő. 
A vezérigazgató a piac új elemeként 
az internetes televíziózás turbulensen 
fejlődő technológiáját említette. Véle-
kedése szerint a szélessáv nyújtotta új 
lehetőségek között a vállalatok a kitörés 
irányát keresik. Hozzátette: a médiamix 
jelenleg 1 százalékát képviselő internetes 
költések területén “robbanás fog történ-
ni”. A szintén fejlődő, mobiltelefonon 
keresztüli televíziós műsorszolgáltatásról 
szólva hangsúlyozta: kérdés, hogy ezt 
a kereskedelmet folyamatosan generáló 
célokra használják-e majd, és beépül-e 
szervesen a fogyasztási kultúrába. Egy 
felmérés adatai alapján elmondta: az 
internet használata szorosan összefügg az 
iskolázottsággal, a lakóhellyel és az élet-
korral. Szólt arról, hogy a háztartások 65 
százalékát adó 60 éven felüliek körében 
mindössze 6 százalékra tehető az inter-
nethasználat.

HIÁNYZÓ SZABÁLYOZÁS 
A piac szabályozásáért felelős Nemzeti 
Hírközlési Hatóság (NHH) feladata az 
internet alapú televíziós műsorszolgáltatás 
szabályozási hátterének megalkotása 
– mondta Rozgonyi Krisztina, a hatóság 
tanácstagja. 
Úgy vélte, hogy a fejlesztéseket az 
elavult médiaszabályozás, és a koncep-
ciótlan médiapolitika gátolja, ezért az 
NHH az új technológiák megjelenését 
semmilyen módon nem gátló, verseny-
központú szemléletrendszer kialakítását 
is célul tűzte ki.

Forrás: privatbankar.hu

INTERNETES FORRADALOM ÉS 
SZÉLESSÁVÚ SZOLGÁLTATÁSOK 

Az idén tömeges méretekben fognak megjelenni új típusú széles-
sávú szolgáltatások, a teljes távközlési piac átrendeződését várják 
a szakértők. Robbanás várható az internetes költések területén, 
viszont a szélessáv terjedését mutató uniós listán még utolsók va-
gyunk. Megkezdődik a platformok versenye, amelyben a szolgálta-
tóknak, a szabályozóknak és a forrásokat biztosító államnak is meg 
kell találniuk helyüket – hangoztatták a távközlési piac szakértői a 
Hírközlés 2006 konferencián.
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ELEKTRONIKUSAN HITELESÍTENEK 
A KÖZJEGYZŐK MÁJUSTÓL  

Május elsejétől a közjegyzők minősített elektronikus aláírás használatával is hitelesít-
hetik a digitális iratokat. Az elektronikus aláírással ellátott dokumentumok ugyanolyan 
közokiratnak minősülnek majd, mint amit “hagyományosan” lepecsételtek.
Már 2005 szeptembere óta adott a törvényi lehetőség a korlátolt felelősségű és a 
részvénytársaságok elektronikus bejegyzésére, illetve a változások feltüntetésére. A 
jövő évtől a minősített elektronikus aláírás használata még nagyobb jelentőséggel bír 
majd, mivel a cégalapításhoz kapcsolódó minden iratot – például a társasági szerződést 
vagy a cégbejegyzési kérelmet – elektronikusan is be lehet nyújtani a cégbírósághoz.
Az elektronikus ügyintézés legfőbb előnye a gyorsasága. A cégbírósághoz benyújtott 
kérelem az elküldés pillanatában megérkezik, a küldésről kapott elektronikus tértive-
vény pedig bizonyítja a beérkezés tényét. Az akár a bíróság előtt is hitelt érdemlően 
bizonyítja, hogy a dokumentum az adott pillanatban már létezett, sőt azt is, hogy 
mikor módosítottak utoljára annak tartalmán. Az ország összes közjegyzői irodájában 
a Microsec Kft. alakítja ki a rendszert.
Parti Tamás, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szóvivője elmondta, hogy az 
elektronikus aláírással ellátott dokumentumok nem járnak többletköltséggel, sőt az 
eljárás gyorsabb és olcsóbb, az ügyfél pedig – kívánságára – akár e-mailben is meg-
kaphatja a dokumentumot.

Forrás: magyarorszag.hu



Szerény kiállítású, de fontos és értékes 
munkát jelentetett meg a Dunaalmás 
Barátainak Köre 2005-ben. A helyi fe-
lekezeti-, nép- és állami oktatás történeté-
ről készült összeállítás jelentőségét aligha 
lehet túlhangsúlyozni napjainkban, mikor a 
megszűnő vagy összevonásra kerülő falusi 
kis iskolákról ismét egyre többet hallani, 
olvasni. Iskola és falu, nevelés és szülőföld 
kapcsolata, kölcsönhatása megyénkben is 
számos oktatástörténeti-falutörténeti mű 
megírását indukálta. Falusi iskolákról helyi 
krónikák íródtak évfordulók jegyében 
(Környe 1998, Pilismarót 1996, Kocs 
2001, Tarján 2003), önálló műként 
vagy a falutörténet egy 
fejezeteként (Tardos 
2005), de született 
ilyen tárgyú szakdolgozat 
is (Bajna 1999). Meg-
jelentek tanácskozások 
kinyomtatott köteteinek 
résztanulmányaként (Dad 
1995), tudományos 
folyóiratban (Csep, 
Csép 1994). Formai és 
tartalmi változatosságuk 
ellenére közös bennük 
a felismerés: a helyi je-
lenségek, folyamatok ta-
nulmányozásában kiemelt 
szerepe, jelentősége van 
az iskola múltjának, az 
intézmény történetének.
E sorba illeszkedik Tóth 
Ferenc (1931), ősi du-
naalmási református csa-
ládból származó nyugdí-
jas mérnök, helytörténész 
műve is. A szerző több 
mint tíz éve tevékenyen 
kutatja szülőfaluja múltját. 
Nemcsak Dunaalmással 
kapcsolatosan folytat 
széleskörű forráskutatást. 
1994-ben jelentette 
meg helytörténeti kötetét 

Szülőfalunk Almás, Révalmás, Dunaalmás 
címmel. 2004-ben Visszatekintő címmel 
faluja múltjának legjelentősebb emlékeiből 
válogatott forrásgyűjteményt tett közzé. 
Közben foglalkozott Ekel, Marcellháza, 
Path, Virt és Neszmély község helytörté-
netével is. Munkásságáért 2005-ben A 
falvak Kultúrájáért Alapítványtól megkap-
ta A Magyar Kultúra Lovagja kitüntető 
címet.
Kiemelkedő jelentőségűnek tartjuk a 
szerző indíttatását, elkötelezettségét. 
“Egyedül tanítómnak és egykori isko-
lámnak maradtam adósa.” – említette 
egy személyes találkozásunkkor. Nos, 

ezt is sikerült lerónia a falusi iskola egy-
kori ösztöndíjasának. Lokálpatriotizmusra 
nevelő, értékőrző munkásságának fontos 
állomása a Dunaalmási iskolák története. 
Dokumentumok segítségével mutatja be 
az egy tantermes, osztatlan elemi isko-
láknak a helyi egyházközségekhez kötődő 
történetét. A szerző életpályáját alakító 
szerepén, személyes példáján túl a tanárok 
és diákok bemutatásával erősíti a faluhoz 
való kötődést. Az írott szövegen túl 
valószínűsíthetően a régi tablóképeknek 
lesz a legnagyobb sikerük e gazdagon 
illusztrált összeállításból. (1894-ből való 
a legelső osztálykép.). Egyúttal segíti a 

Dunaalmás Barátainak 
Köre azon munkálkodását 
is, amelynek keretében 
meghívják a faluból 
indult és jelentős pályát 
befutott személyiségeket, 

“öregdiákokat”. A szerző 
egykori tanáráról, Pap 
Kovács Emilről, aki mö-
gött 47 éves pedagógiai 
munka áll, a következő, 
mindent kifejező so-
rokkal emlékezik meg. 

“Pedagógusnapokon és a 
névnapján mindig virágba 
borul a lakás. Egyik ta-
nítványa – Tóth Ferenc 
vegyészmérnök Almásfü-
zitőről – szintén minden 
évben felkeresi, köszönti. 
Ez az érzés erősíti benne 
a felismerést: megérte, 
érdemes volt fáradoznia. 
Akiket tanított nem fe-
ledik el…”
(Tóth Ferenc: Dunaal-
mási iskolák története. 
- Dunaalmás: Dunaalmás 
Barátainak Köre, 2005. 
87 l.)

Dr. Horváth Géza

TÓTH FERENC: 
A DUNAALMÁSI ISKOLÁK TÖRTÉNETE
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Tudományos háttér

Avi Abraham nevéhez fűződik az a felfedezés, miszerint a 
betegség a sejt szintjén, a molekuláris változása következ-
tében jön létre. A behatásokra reagáló szervezetben így 
először a sejtekben tapasztalható elváltozás, majd az idő el-
teltével – akár napokkal később jelentkeznek a tünetek (mint 
pl. megfázás, influenza, stb. esetében a lappangásra mondják 

“számolj vissza három napot!”).
Szent-Györgyi Albert kutatási eredményei szerint a sejtek 
bioelektronikus kapcsolata a meghatározó az életműködés-
ben. 1975-ben technikailag lehetővé vált, hogy a sejtek 
ultrafinom bioelektronikai jeleit mérjék, az eredmények azt 
igazolták, hogy a beteg sejtek más impulzusokat bocsátanak 
ki mint az egészségesek. (Ehhez hasonló jelek láthatók az 
ismert EKG vizsgálatokon.)

A célzott elektro-biostimulációs kezelés 
4-5 alkalommal 15-35 percet vesz igénybe, 
a kezelt személy nyugalmi állapotban, nem 
érezhető ultrafinom elektro-impulzusokat 
kap, így hatunk ki a szervezet állapotára. A 
terápia igen eredményes, jelentős referen-
ciája: kórházak, olimpiai team kezelések, 
klinikák, negatív mellékhatásai nincsenek, 
a folyamatos gyógyulás új eszköze. (EN ISO 
9001: 2000 és CE 1011 tanúsítvánnyal, iga-
zoló szakvéleményekkel rendelkezünk.)
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A sejtek bioelektromos jeleket bocsátanak ki
Felmérték és analizálták a szervekhez tartozó sejtek egészsé-
ges bioelektromos jeleit, ezeket rendszerezték és etalonként, 
egészséges mintaként rögzítették, hogy a betegségekhez 
vezető eltéréseket felismerjék.
A kutatási eredmények azt bizonyították, hogy a sejt-
membránok nem csak sugároznak, hanem reagálnak is külső 
impulzusokra, így egészséges impulzusokkal a sejtműködés 
normalizálható. 
A testfelületen találhatók olyan pontok, melyek a szervek 
működéseit tükrözik, ezek ultrafinom érzékeny elektromos 
pontok (akupunktúra pontok). F. Morell felfedezései szerint 
ezek közül bizonyos felületek (Voll-területek) alkalmasak 
elektrodinamikus hullámok közvetítésére is. E felületekre 
kerülnek a klinikai készülék elektródái, ugyanúgy mint az 
EKG és EEG érzékelők. A kezelés során a digitális készülék 
egészséges impulzusokkal javítja a sejtek működését, így hat 
ki célzottan a szervek állapotára.

Már a lakosság szolgálatában
A technika fejlődésével e módszer az újkori gyógyászat meg-
határozójává vált, és több mint huszonöt éves tudományos 
ismeret után mára megjelent a lakossági gyógyászatban is, 
anyagilag elérhetővé vált akut diszfunkciók kezelésében, 
eseti vagy kúraszerű terápiában, csecsemő- és gyermekterápia 
esetében is. 
Jelen komplementer gyógyászati kezelés nem természetgyó-
gyászati módszer, hanem (elektro-biostimulációs) biofizikai 
tudomány eredménye.

Forrás: biolabor.hu

(Folytatjuk)



1) NÉVJEGY
Lehet, hogy észre sem veszed, de talán 
a legnagyobb volumenben terjesztett 
marketing anyagod az általad és kollé-
gáid által osztogatott névjegyek. Ho-
gyan dolgozik meg a névjegy a céged 
sikeréért? Vajon az – a konkurencia 
névjegyéhez hasonlóan – csak egy sima 
név/cím/telefonszám emlékeztető, vagy 
egy igazi kis minibrossúra, esetleg a 
honlap reklámja?
A minimum, hogy rajta legyen a cég 
szlogenje. Feltéve, hogy ugye a szlogen 
megmagyarázza: kinek érdemes Tőled 
vásárolnia, és hogyan profitál majd 
belőle?
Ha pedig a névjegyen szerepel a hon-
lap címe, akkor legyen ott az is, hogy 
valakinek miért éri meg meglátogatni 
azt a honlapot. www.uncsibiznisz.hu 
– ettől még nem ülnek le izgatottan a 
gép elé...

2) SZÁMLA
Mit is mondtam, hogy a névjegy az 
egyik leggyakrabban kiosztott céges 
marketing anyag?
Akkor a második leggyakrabb – amit 
a cégek 99%-a ugyanúgy nem használ 
ki mint a névjegyét – a számla. Pedig 
gondolj bele: mi a számla, ha nem 
egy direkt marketing üzenet, egye-
nesen a vásárlónak címezve? A céged 
számláján csak az összeg látható, vagy 
egy köszönet is a vásárlásért? Esetleg 
egy logikusan kapcsolódó termék vagy 
szolgáltatás reklámja is szerepel rajta? 
Netán egy kupon, ami akkor válik érvé-
nyessé, ha időben utalja a vevő a szám-
lán található összeget? Hiszen semmi 
sem tiltja, hogy még egy lapot betegyél 

a borítékba, ha már úgyis ki van fizetve 
a postaköltség. Kézenfekvő marketing 
eszköz, mégis alig használja valaki!

3) ÍRÓI BABÉROK
Hogyan válhat egy cég szakértővé? 
Hogyan kommunikálhatja egyértel-
műen, hogy ő nem csak egy a sok 
konkurens közt, hanem a téma igazi 
szakértője? Egyszerű: könyvet kell írni 
a szakmáról. Tessék, hogy már írt más? 
Biztos, hogy van még olyan megkö-
zelítés, olyan specializált információ, 
ami még szabad préda. Az előnyök 
pedig csőstül jönnek: innen kezdve 
nem csak úgy mutatkozhatsz be, hogy 
XY valamilyen igazgató, hanem mint a 
könyv szerzője, ha publicitást akarsz, 
egy újságíró sokkal előbb felfigyel egy 
könyv írójára, mint egy cégvezetőre, a 

“reklámod” így a könyvesboltokban is 
megjelenik (mármint a könyvön), ahol a 
vevők hajlamosak leengedni a reklámel-
lenes páncéljukat és így befogadóbbak 
lesznek az üzenetre.

4) RENDEZVÉNY
Szórakoztatod-e a régi vagy a poten-
ciális vevőidet? Szervez-e a céged 
játékokat, színes rendezvényeket az 
üzlet környékén? Az ilyenek a vevő-
csalogatás mellet jó lehetőséget kínál-
nak egy kis publicitásra is, hiszen erről 
egy érdekes sajtóközleményt küldhetsz 
körbe, vagy akár a helyi médiát is meg-
hívhatod az eseményre. Ossz díjakat, 
az még jobb hír!

5) KUPON
Postáz-e a céged rendszeresen kupono-
kat a régi és a potenciális ügyfeleknek? 

Megkönnyíted-e a számukra, vonzóvá 
teszed-e, hogy bejöjjenek az üzletbe 
felhasználni a kupont? Ha eladsz nekik 
egy ágyat, adsz-e kupont a párnákhoz? 
Egy jó tanács: a kuponon mindig legyen 
egy határidő. Ha bármeddig jó, akkor 
a vevők halogatják a reakciót, elvesztik 
a kupont. Ha valami sürgős, az jobban 
motiválja, jobban megmozgatja az em-
bereket!

6) FIZESSEN A GYÁRTÓ
Ha a céged más gyártók termékeit for-
galmazza, a legtöbb esetben kérhetsz a 
megvásárolt termékek után 1-2% ún. 
co-op büdzsét, vagy visszatérítést, 
amit a gyártóval együtt költhetsz el 
marketing akciókra. Jó esetben, közös 
akciónál, a cégednél felgyűlt összeghez 
a gyártó ugyanannyit hozzátesz, így már 
egész csinos kis promóciót hozhatsz 
össze! Csak kérni kell...

7) POSZTEREK
Használja-e a céged a jól sikerült 
reklámokat kinagyítva poszterként a 
boltokban vagy a tárgyalóteremben? 
Vagy a falat bámulják a vevők? Egy 
jól sikerült kreatív bekeretezve, egy 
régi kampány grafikai anyaga kinagyítva 
amellett, hogy díszítő elemként is reme-
kül megállja a helyét, még akár jobban 
el is tud adni mint egy csendélet vagy 
egy tájkép.

8) SZIGNÁL
A Pannonét mindenki kívülről fütyüli, a 
Matávét is sokan ismerik, de az audio 
szignál nem csak a nagyok kiváltsága! 
Van-e a cégednek egy zenei logója, 
ami egy másik érzékszervet támadva 
teszi megjegyezhetőbbé a cég nevét, 
szlogenjét? Az ilyet használhatod rádió 
reklámokhoz, a honlapon, a telefonos 
rendszerben, vagy a prezentációknál.

Wolf Gábor 
(Marketing Commando)

8 RITKÁN HASZNÁLT 
MARKETING ESZKÖZ

Ha küzdesz, hogy kiemelkedj a tömegből, ha félsz, hogy a marketin-
ged ugyanolyan, mint a konkurenciádé, akkor lehet, hogy nem egy 
eredeti reklám a megoldás, hanem olyan marketing eszközök, ami-
ket ma kevesen használnak. Reklám, honlap, direct mail, brossúra 
– ezeket álmunkból felkelve is ismerjük. De mi a helyzet a következő 
8 taktikával...
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TUDOMÁNNYAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Keresztrejtvényünk megfejtését (Vízsz. 1., Vízsz. 52., Függ 4.) beküldők között a 

Két Lotti Villa, Gyógypanzió (Veszprém, József A. u. 23.) jóvoltából egy 

KÖZÉRZETJAVÍTÓ, ELEKTRO-BIOSTIMULÁCIÓS KÚRÁT
(4-5 alkalom)

sorsolunk ki! (A kezelésről szóló cikkünket magazinunk 62-63. oldalán olvashatják.)

A helyes megfejtéseket 2006. március 31.-éig kérjük beküldeni szerkesztőségünk címére.
(Regio Regia Magazin, 2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.)
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VÍZSZINTES:
1. A biofizika huszonegyedik századi eredménye. (Folytatás a Vízsz. 50. és a Függ. 4. alatt!) 13. Edson Arantes do Nascimento 
beceneve. 14. Becézett Ádám. 15. Egynemű lazító! 16. Papírra veté. 17. Nyeldekli. 19. Erdélyi városból származik. 21. Csatta-
nós, rövid történet. 22. Rendszeresen ellátja. 24. Mosópormárka. 25. Szomorú. 26. Lóbetegség. 28. Dől róla a víz. 30, Írásjeleket 
vés. 32. Az uralkodó távollétében kormányoz. 34. Oxigén és stroncium. 35. Latin jog. 36. Mongóliai légitársaság. 38. Sára fél! 
39. A négyszögletű kerek erdő egyik lakójának magvas mondása. 41. Város Olaszországban. 43. Község Pápa mellett. 45. Az első 
női űrhajós. 48. Gabonát betakarító. 50. Területi egység. 51. Női név. 52. A megfejtés második része.

FÜGGŐLEGES:
1. Végtelen irodalmi műfaj! 2. Bámulok. 3. Szétdobál. 4. A megfejtés harmadik része. 5. Egyiptomi napisten. 6. Arra a helyre. 7. 
Játékvezető. 8. Kikötöző. 9. Dohányzik, régiesen. 10. Trinidad és Tobago autójelzése. 11. A csapatunk szintén. (Két szó) 12. 
Középen durci! 18. Krokodilszerű hüllő. 20. Vonatkozó névmás. 21. Kiejtett angol erdő. 23. Angol férfinév. 25. Tunézia Nemzeti 
Múzeuma. 27. Másik – németül. 29. A Vörös Hadsereg vezérkari főnöke volt 1941-től. 30. Francia utca. 31. Buksifej. 33. Apró 
töltény. 35. Fejvesztve menekülő. 37. Régi mértékegység. 40. Tanulmányokban hozzáfűzött gondolat, rövidítve. 42. Görbe vonalat. 
44. Borsod-Abaúj-Zemplén. 46. Ázsia háromötöd része! 47. Ragadozó madár. 49. Kiejtett mássalhangzó.
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Azok után, hogy Magyar Józsi bácsi „be-
szervezte” a gyermekkorú Joó Gyurikát a 
bányászok fúvós együttesébe, a testalkatát 
figyelembe véve, egy rövid állású klarinét 
lett az aprónövésű srác hangszere. A 
melódiák előadásának technikáját, egyál-
talán a hangszer megszólaltatását, időnként 
meg-megszakította a fegyelemre szoktatás, 
s egyáltalán nem volt különleges esemény 
az ifjak között, hogy nekik kellett takarí-
tani a zenekari próbák után a termet… 
Józsi bácsi következetesen szoktatta 
neveltjeit a zenére és a fegyelemre, 
emberi tartásra. Gyuri tizenegy eszten-
dősen már honoráriumért lépett fel. Egy 
szilveszteri buli, a Szivárvány zenekar 
tagjaként, már gázsit is kapott a srác. 
Harminc, azaz harminc /!/ egész forintot. 

Persze ez egy kissrácnak, no 
plána 1958-59-
ben azért jelentős 
summának tűnt. 

Aztán megismerkedett a más hangzású, 
csillogó szaxofonnal Gyuri, aki később 
már a Nautílus zenekarban szórakoztatta 
Tatabányán a nagyérdeműt. A hangsze-
rekkel való barátkozás azonban tovább 
folytatódott. A nagybőgővel színesítette 
a színpadi előadásmód hangzási palettáját, 
mivel basszusgitárt még nem tudtak hasz-
nálni a népszerű slágerek tolmácsolásakor. 
Az apró termetű Joó Gyurkánál viszont 
nem hatott előnyösen a hatalmas hangszer, 
ezért áttért a kezelhetőbb, kézben tartható 
gitárra, s így a Beatles-korszak slágereit 
egészen 1967-ig interpretálták hálás kö-
zönségüknek. Az igazi sikereket azonban 
az Atlasz zenekarral élték meg. A helyi 
sikert országos követte, de miután a megél-
hetéshez ez nem volt elegendő, vendéglá-
tózásba kezdtek, ami egész napjainkig tart.
A népszerűség:
A zene művelése többségében „sze-
relemből” történt, a megélhetést viszot 

az akkoriban még kivá-
lóan prosperáló bánya 
biztosította. Egészen 
2000-ig ment ez a 
kettős élet. Előadása-
ikkal megjárták Dániát, 
Németországot, Hol-
landiát, Horvátorszá-
got, a „sógorokról” már 
nem is beszélve. Auszt-
ria szinte már második 
otthonuknak nevezhető. 
A népszerűsége a mai 
napig sem csökkent a 

Jumbó zenekarnak. Nyil-
vánvaló, hogy szerepe van 

ebben az indíttatásnak Magyar József 
karnagy részéről a fegyelemre szoktatásnak, 
s nyilvánvaló, hogy nem hanyagolható el az 
a körülmény sem, hogy abszolút élőzenés 
/!/ előadásokat tartanak, csak élőzenés 
fellépéseket vállalnak. A Jumbó zenekar 
Joó György /basszusgitár és fúvósok/ 
vezetésével, Joó Márton /dob/, Szabó 
József /billentyűk/ és Minka József /gitár/ 
számtalan esetben bizonyította, hogy lehet 
kultúrált módon is örömet okozni a közön-
ségüknek, s nem álelőadásokkal hajszolni 
az átmeneti sikert. Tehetik is a maguk által 
felállított színvonalat nívós keretek között, 
hiszen mindegyikük vizsgázott és kategor-
izált előadóművészi képesítéssel bír, s mint 
már említettük, csak élőzenés fellépéseket 
vállalnak. A négytagú zenekar keresett és 
népszerű olyannyira, hogy Tatabányától 
Budapestig, Bábolnától Horvátországig 
megfordulnak, s aratják egymást követő 
sikereiket.

Berg Endre

HARMINC FORINTOS HONORÁRIUMTÓL A NÉPSZERŰSÉGIG

FÉL ÉVSZÁZAD A SZÓRAKOZTATÓ ZENÉBEN

Magyar József, a Tatabányai Bányász Fúvószenekar néhai kar-
nagya nem csak a nagyhírű együttes vezetését, menedzselését 
tartotta fontosnak, hanem akkurátusan kereste az utánpótlás 
megfelelő személyeit is annak érdekében, hogy a későbbiek-
ben is legyenek jól képzett és a zenét kiválóan művelő tagjai a 
zenekarnak. Ezek közül a fiatalok közül került be kilencévesen 
Joó György a nagyhírű együttesbe, s ma már több mint fél év-
százada is elválaszthatatlanul hódol a melódiák közvetítésé-
nek a Jumbó zenekar frontembere.



Tisztelt Asszonyom, Uram!

Idén ismét megrendezésre kerül
a ROTÁCIÓ EXPO

Nemzetközi Mezőgazdasági, Kertészeti és Erdészeti 
Gépkiállítás és Szimpózium

immár tizennegyedik alkalommal,
2006. március 10-11-én.

A kiállítás hagyományaihoz híven, idén is 
a TATAI OLIMPIAI EDZŐTÁBOR csarnokaiban és 

szabad területein fogjuk megtartani.

A résztvevők között a magyar gyártók és forgalmazók mellett 
külföldi márkakereskedők is lesznek.

Főbb szakterületek:
mezőgazdasági gépek, eszközök és technológiák
kertészeti gépek, parképítés és parkfenntartás
erdészeti gépek és famegmunkálási eszközök

öntözéstechnika
számítástechnika és irodatechnika
szerszámgépek és kézi szerszámok

haszongépjárművek és személygépkocsik.

A kiállításra szeretettel várjuk:
a hazai gyárakat és szakkereskedőket, külföldi partnereinket és 

térségünk vásárlóközönségét!
Tavaly igen nagy volt az érdeklődés a rendezvény iránt, idén is 
legalább hatezer látogatóra számítunk. Az esemény megfelelő 
előkészületeihez azonban pontosan tudnunk kell, hogy mely 
cégekre számíthatunk, ezért kérjük, minél hamarabb jelezze 

részvételi szándékát!

Szeretettel várjuk Önt, és számítunk cége megjelenésére 
a ROTÁCIÓ EXPO 2006 kiállításon!




