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AZÉRT A VÍZ AZ ÚR…

Soha nem lehet eléggé figyelni lánglelkű költőnk, Petőfi Sándor szavaira. Lehetnek
hazánkban választások, beszélhetünk erről és arról, élhetünk jól vagy rosszul, a
természet erőivel szemben azonban még a huszonegyedik században is csak kiszolgáltatott ősemberek vagyunk.
Szerencsére nálunk nincsenek hurrikánok, tájfunok és cunamik, a nagyobb földrengések is elkerülnek bennünket, vulkán pedig időtlen idők óta nem aktivizálódott
a Kárpát-medencében. Ám ha szeszélyes folyóink vize megindul a gátak felé, az
komoly gondot okoz. Ha jön az ár, jobb elhúzódni előle, és minden erőnket, tudásunkat, közös akaratunkat ennek megfékezésére kell összpontosítani. Ne feledjük,
amint címlapunk dunaalmási fotója is
bizonyítja: azért a víz az úr!
Húsvét előtt mi mást is kívánhatnék
kedves olvasóinknak, mint árvízmentes,
nyugodt ünnepeket, a locsolóknak piros tojást, gyerekeknek ajándékot, lányoknak-asszonyoknak pedig sok-sok
locsolót, hiszen ilyenkor a víz vagy a
szagos víz nem veszélyt hoz, jelképez,
hanem tavaszi megújulást, kikeletet és
szárba szökkenő életet.
Kellemes húsvétot kíván a főszerkesztő:
Veér Károly
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Az eddigi legnagyobb támogatási összegről
döntött a Regionális Fejlesztési Tanács

261 PÁLYÁZAT NYERT
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON
A Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat Decentralizált Szakmai Fejlesztési Programok (TRFC
Szakmai) keretéből a nyertes pályázók összesen
50 millió forint támogatáshoz jutottak hozzá,
amelynek felhasználásával például, a Veszprémi
Állatkert marketingkampánya, a Balaton-felvidéki
turisztikai kampány, vagy a székesfehérvári belvárosi turisztikai tájékoztató rendszer kiépítése
valósulhat meg.

Négy pályázati programon belül 261 pályázatot támogatott
március 31-ei veszprémi ülésén a Közép-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács. A szétosztott mintegy 2 milliárd forint
segítségével valósíthatják meg a pályázók a tervezett fejlesztéseket a régióban.
A teljes forrás közel feléről a Települési Belterületi Közutak
Burkolat-felújításának Támogatása (TEÚT) elnevezésű pályázati program keretében döntött a tanács. Ennek eredményeként mintegy 200 útszakasz újul meg a Közép-Dunántúlon.

beszerzését.

A Települési Hhulladék-Közszolgáltatás fejlesztésének támogatásával (TEHU), 82 millió 600
ezer forinttal segítik többek között a szelektív
hulladékgyűjtés elterjedéséhez szükséges eszközök

A négy pályázati programra összesen 466 pályázat érkezett.
Az igényelt támogatás meghaladta a 3,3 milliárd forintot.
A tanácsülésen a Közkincs program nyertes pályázóiról is szavaztak, a javaslatot azonban a szerződéskötés előtt jóvá kell
hagynia a kulturális miniszternek, ez április közepén várható.

A régiós testület elfogadta a Közép-Dunántúli Regionális FejA Terület és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) keretében
lesztés Operatív Program (KD ROP) második változatát. A
886 millió forintot osztott szét a Tanács 60 pályázó között.
társadalmi és ágazati egyeztetés után 239 észrevétel érkezett a
A Zirc Bakonyi Természettudományi Múzeum új elhelyezésére
KDROP-ról az ügynökséghez, amelyek nagy részét beépítették
50 millió forintot különítettek el.
a programba.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK :
TRFC adatok

Régió összesen:
Beérkezett pályázatok száma:
129 db
Nyertes pályázatok száma:
60 db
Összes kért támogatás:
1 065 027 000 Ft
Összes megítélt támogatás:
885 848 000 Ft
Fejér megye
Nyertes pályázatok száma:
2006:
2007:
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15 db
41 459 000 Ft
227 073 000 Ft

521 059 000 Ft
308 971 000 Ft

TEHU ADATOK
Régió összesen:
Beérkezett pályázatok száma:
23 db
Nyertes pályázatok száma:
16 db
Összes kért támogatás:
148 812 000 Ft
Összes megítélt támogatás:
82 600 000 Ft
Fejér megye
Beérkezett pályázatok száma:
Nyertes pályázatok száma:
Összes kért támogatás:
Összes megítélt támogatás:

Komárom-Esztergom megye
Nyertes pályázatok száma:
6 db
2006:
33 280 000 Ft
2007:
31 000 000 Ft
Veszprém megye
Nyertes pályázatok száma:
39 db
2006:
98 809 000 Ft
2007:
454 227 000 Ft

5 db
3 db
39 919 000 Ft
29 480 000 Ft

Komárom-Esztergom megye
Beérkezett pályázatok száma:
12 db
Nyertes pályázatok száma:
8 db
Összes kért támogatás:
62 724 000 Ft
Összes megítélt támogatás:
26 683 000 Ft
Veszprém megye
Beérkezett pályázatok száma:
Nyertes pályázatok száma:
Összes megítélt támogatás:

6 db
5 db
26 437 000 Ft

TRFC SZAKMAI ADATOK

TEÚT ADATOK
Régió összesen:
Beérkezett pályázatok száma:
241 db
Nyertes pályázatok száma:
129 db
Összes kért támogatás:
1 939 654 000 Ft
Összes megítélt támogatás:
923 760 000 Ft

Régió összesen:
Beérkezett pályázatok száma:
73 db
Nyertes pályázatok száma:
56 db
Összes kért támogatás:
155 053 392 Ft
Összes megítélt támogatás:
49 403 000 Ft

Fejér megye
Beérkezett pályázatok száma:
Nyertes pályázatok száma:
Összes kért támogatás:
Összes megítélt támogatás:

Fejér megye
Nyertes pályázatok száma:
Összes megítélt támogatás:

74 db
34 db
759 701 000 Ft
306 821 000 Ft

Komárom-Esztergom megye
Beérkezett pályázatok száma:
88 db
Nyertes pályázatok száma:
47 db
Összes kért támogatás:
658 894 000 Ft
Összes megítélt támogatás:
307 968 000 Ft
Veszprém megye
Beérkezett pályázatok száma:
Nyertes pályázatok száma:

Regio Regia

Összes kért támogatás:
Összes megítélt támogatás:

79 db
48 db

19 db
14 210 000 Ft

Komárom-Esztergom megye
Nyertes pályázatok száma:
14 db
Összes megítélt támogatás:
15 300 000 Ft
Veszprém megye
Nyertes pályázatok száma:
Összes megítélt támogatás:

22 db
19 393 000 Ft

A régió egész területét lefedő pályázat
Nyertes pályázatok száma:
1db
Összes megítélt támogatás:
500 000 Ft
Regio Regia 2006. április
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KITÜNTETETT ÚTÉPÍTŐ MÉRNÖK:
DOBOSI TIVADAR
Dobosi Tivadar jelenleg a Magyar Közút Kht. Kelet-magyarországi
területi koordinátora. 2006. március 15-én abban a megtiszteltetésben részesült, hogy átvehette a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét, a KEM Állami Közútkezelő Kht. ügyvezető igazgatójaként végzett, a közútépítés, fejlesztés, valamint a közúthálózat
fenntartás és üzemeltetés feladatainak irányításában folytatott, a
szakmai kultúrát és gyakorlatot szolgáló munkájáért.
– Mióta épít és kezel közutakat?

– 35 éve dolgozom útépítő mérnökként.
Építésvezetőként kezdtem, dolgoztam
kivitelezőként Baján, ahol születtem és
érettségiig tanultam, innen Kecskemétre
kerültem, ahol a Közúti Igazgatóság osztályvezetőjeként dolgoztam, majd 8 évet
töltöttem miniszteri főtanácsosként, ahol a
közútfenntartás és -fejlesztés országos feladataival foglalkoztam. A közútkezelésben
eddig eltöltött éveim során nagy segítséget
jelentett, hogy megtanultam a kivitelezői
részét is a munkámnak – így ezeket a szempontokat a gyakorlati tapasztalataim alapján
tudtam figyelembe venni.
1998 januárjában lettem a MK Kht. KEM
jogelődjének, az Állam Közútkezelő Kht.nak az ügyvezető igazgatója, ahol 2006
szeptemberéig dolgoztam, a feladatom az
országos közúthálózat megyei részének biztonságos üzemeltetése, fejlesztése volt.
– Milyen fejlesztések, újítások történtek az ön igazgatása alatt?

– A közlekedés biztonságát szolgálva az
országban elsők között alkalmaztuk az
építésre előkészített projektek forgalombiztonsági auditálását, amelyet egy független
szakbizottság végez. Az auditálást az
Országos Közutak Kezelői Szabályzata miniszteri rendelet írja elő, amelynek előkészítőjeként dolgoztam a miniszteri főtanácsosi
éveim alatt, majd az elfogadása után – immár megyei igazgatóként – a gyakorlatban
is alkalmazhattam azt.
Az itt eltöltött kilenc esztendő alatt
elkészült fejlesztések közül az egyik legkedvesebb a Mária Valéria híd újjáépítése, amelyre 56 évet kellett várni. A híd
újjáépítése nem csak Esztergom és Párkány
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lakóinak nagy jelentőségű, de a magyar
és szlovák kapcsolatok működését is jelzi, valamint európai szinten is szimbolikus
jelentőséggel bír. Külön öröm számomra,
hogy a híd elkészüléséhez a szlovák kollégák megnyerésére is szükség volt, és a
felújítás végig az együttműködés jegyében
telt. A Mária Valéria híd tehát megtanított
minket együtt dolgozni, és ez a szlovák-magyar közúti szakértői kapcsolatokban, út és
hídépítések, felújítások összehangolásában
is tetten érhető.
– Az újjáépítéshez kapcsolódva megvalósult az Esztergom belvárosát tehermentesítő
a Bánomi úti és Prímás sziget – Árok
utcai új nyomvonal. Elkészült a 10 sz.
főút, Dorog és Tát elkerülését biztosító
új útja is, így a tranzit teherforgalom a
településeket elkerülhette, valamint az
ebben az időszakban gyorsan fejlődő ipari
parkok becsatlakoztatásai az úthálózatba, a
körforgalmak kiépítése megyeszerte. Mindig fontos szempont volt az ésszerűség,
költséghatékonyság – ennek jó példája a
Bana-Ács közötti földút szilárd burkolattal
való ellátása, amely az autópályáról felmart
aszfaltot hasznosította újra. Ez az anyag az
útépítés szigorú szempontjai szerint megfelelő egy ekkora forgalmú út ütemezett
kiépítésére, a többi mart aszfalt felhasználás
a kisebb forgalmú közutak megerősítésénél
jelentett lényegesen olcsóbb megoldást.
– Előkészítési szakaszba került több fontos
terv is. Ilyen a 81-es főút rehabilitációjának
előkészítése. A 2007-ben induló munkálatokat megalapozta a 2004-ben GyőrMoson-Sopron megye határánál sikeresen

kipróbált új típusú aszfalttechnológia,
amely felhasználásra kerül a Győrt Székesfehérvárral összekötő út erősítése, szélesítése, korrekciója során. Megkezdődött
a komáromi Erzsébet Duna-híd felújítása.
A szlovák szakemberekkel összehangoltan
egy új komáromi régióközi Duna-híd, és a
Gdanks Ploce között az Észak-Déli tranzit
közúti forgalom lebonyolítását szolgáló új,
Zilina – M6 százhalombattai csomópont
közötti szakaszának megvalósítása lehet a
közös EU-cél. Ennek keretében tervpályázatot írtunk ki az új párkányi Duna-híd
kialakítására.
– Munkám során nem csak a mérnöki teendőket kellett ellátnom, hanem össze kellett
hangolnom a turisztikai, önkormányzati,
úthasználói érdekeket a finanszírozói háttérrel – gyakran országhatárokon keresztül.
Igyekeztem azonban a szakmai szempontokat – forgalombiztonság, láthatóság, zöld
környezet karbantartása – mindig keményen
és határozottan képviselni, a meglévővel racionálisan gazdálkodni, a leromlás folyamatát lassítani, és csak ezután tovább növelni
az úthálózat felületét. Sajnos az ország 30
éves lemaradásban van az úthálózat felújításában, és a felzárkózás nem könnyű.
Büszkeséggel tölt el, hogy az igazgatásom
alatt felnövő mérnökökből vezető beosztású szakemberek lettek.
– Milyen érzés volt átvenni a kitüntetést?

– Nagy megtiszteltetést jelent. Bár az elmúlt évek alatt kaptam különféle szakmai díjakat – Baross Gábor-díj, a Magyar Útügyi
Társaság szakmai díja, Miniszteri dícséret
– nagy meglepetést jelentett átvenni a
Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkeresztjét.
Azt jelzi számomra, hogy érdemes hosszú
távra, felelősen gondolkodni, vállalni bizonyos ütközéseket, és kitartani a szakmailag
helyes út mellett.
Vitkóczi Éva
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ÚJ SZÍNEKBEN JÁTSZIK TOVÁBB
SZÁVAY ÁGNES
2006. április 5-én, sajtótájékoztatóval egybekötött ünnepségen
futást, valamint reményét fejezte ki, hamaírta alá a támogatási szerződést a Gaz de France, illetve marosan gyakorolhatják a nemzetközi tolerangyarországi leányvállalatai, az Égáz Rt. És a Dégáz ZRt. Szávay
ciát, amikor Ágnes kijut Párizsba, és maga
Ágnessel, aki a női magyar teniszélet fiatal tehetsége.
mögé utasítja a francia versenyzőket.
A Gaz de France csoport olyan sportágakat támogat, amelyek megfelelnek a
csoport dinamikus, modern, ember- és
környezetközpontú szemléletének – ilyen
az atlétika, és 1991 óta a női tenisz is.
Utóbbi területen jelentős szerepet vállaltak
a sportág nemzetközi és országos ismertségének és elismerésének növelésében; a mára
rangot jelentő Gaz de France Open női
teniszverseny létrehozása is az ő nevéhez
kötődik.
A sportág támogatása során a Gaz de
France sok fiatal, tehetséges teniszező szakmai és személyes fejlődését segítette elő.
Idén tavasszal pedig egy magyar versenyzővel, Szávay Ágnessel bővült a támogatottak köre (Marion Bartoli, Alizé Cornet,
Nathalie Dechy, Elena Dementieva, Youlia
Fedossova, Irena Pavlovik…)
A támogatás három évre szól, Ágnes a

hazai és nemzetközi versenyeken egyaránt
Szávay Ágnestől megtudtuk, hogy a
a Gaz de France színeiben indul.
mai magyar sportéletben nagyon nehéz
A támogató Gaz de France részéről Jean- támogatókra találni, a tenisz, a külföldi
Francois Carriere, a Gaz de France Közép- versenyek pedig drágák. Magyarországon
európai igazgatója, dr. Laczó Sándor, az sok tehetséges sportoló van, de épp a
Égáz Rt. és a Dégáz Zrt. vezérigazgatója, szponzoráció hiánya miatt nehéz igazán
valamint Patrick Marcel, a Gaz de France nagy eredményeket elérni.
kommunikációs igazgatóságáról fejezte ki Ágnes bízik abban, hogy hasznos partnerei
örömét, hogy támogatottjaik köre végre lesznek egymásnak a Gaz de France-szal,
és nem csak három évre szól az együttműegy magyar teniszezőnővel bővül.
Dr. Laczó Sándor elmondta, hogy az ködésük.
Égáz Rt. és a Dégáz Zrt. követi a Gaz de
France sportszponzorációs és kommunikációs politikáját. Támogatják a hazai
atlétikai és teniszélet eseményeit – például
a 2004-ben Szombathelyen megrendezett
kalapácsvető világbajnokságot, a minden
évben megrendezésre kerülő Budapest
Grand Prix Teniszkupát, és az ország hat
megyéjében rendezik meg az Égáz-Dégáz

SZÁVAY ÁGNES EREDMÉNYEI :

WTA rangsor:
– egyéni 253 (2006/03/20)
– párosban 59 (2006/03/20)
– eddigi legjobb helyezés egyéniben 163
(2005/10/31)
– 2005. évi Junior ITF Bajnokság 2.
helyezés
2006. évi eredmények:
– Ausztrál Open: harmadik forduló párosban Michaella Krajicek-kel
– Bogotában nyolcaddöntő
– Fedettpályás Országos Bajnokság Pécs:
Magyar Bajnok
2005. évi eredmények:
SENIOR
– Modena WTA torna: elődöntő
– Gaz de France Stars: döntős párosban
Michaella Krajicek-el
JUNIOR
– Roland Garros Slam-torna: junior egyéni
és páros győztes
– Ausztrál Open: Junior egyéni és páros
döntő
– Wimbledon Grand Slam-torna: egyéni
középdöntő és páros győztes
– Junior Európa Bajnokság: egyéni győztes
Vitkóczi Éva
Regio Regia 2006. április
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Portré

A VÁROSVÉDŐ ÉS FAFARAGÓ:
HEINRICH PÉTER
Lapunkban többször olvashatták a Közép-dunántúli Regionális
Ügynökség ügyvezető igazgatója, Heinrich Péter nyilatkozatait,
sajtóközleményeit. Munkájáért az elmúlt hónapban – a regionális
ügynökségvezetők közül elsőként – vehette át a Pro Regio díjat a
szakminisztertől.
Heinrich Péter 1948-ban született a királyvárosban. Ősei is tősgyökeres székesfehérváriak,
családfáját ötszáz évre vezeti vissza. A felmenők földműveléssel és építőipari tevékenységgel foglalkoztak, ő maga is vitte tovább
a családi tradíciót. Építőtechnikusi, majd
építőmérnöki diplomát szerez, később elvégzi
a közlekedési és urbanisztikai szakmérnökit a
Műszaki Egyetemen. EU-s ismereteket, pályázat-menedzsmentet tanul, közép- és felsőfokú
ingatlanbecslői papírja is van, ám szerinte a
legnagyobb iskola maga az élet.
– Mérnökként helyezkedtem el 1972-ben
– emlékszik vissza – a Fejér Megyei Közúti
Igazgatóságnál. Helyszíni műszaki ellenőrként
jártam a vidéket, majd üzemeltetési vezetői
beosztásba kerültem. Mindig a fejlesztések
iránt éreztem elkötelezettséget, közreműködtem a veszélyes útkanyarulatok halszálkás
rendszerének és a gyalogos-átkelőhelyek
villogó lámpás rendszerének kidolgozásában,
bevezetésében. 1984-ben a városháza hívott
műszaki osztályvezetőnek, ami a mai városi
főmérnöki pozíciónak felel meg. Mi foglalkoztunk a fejlesztésekkel, a városüzemeltetéssel,
elláttuk az építéshatósági feladatokat is, évente 6-800 milliós fejlesztéseket, felújításokat
valósítottunk meg.
A rendszerváltás után pályázni kellett saját
állására, ám ekkor új kihívást talált. 1991ben negyedmagával, az országban elsőként
létrehozták a Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítványt Székesfehérvárott. Úttörő munkát
végzett, fejlesztési menedzserként befektetési
lehetőségek felkutatásával, kistérségi, nagyvárosi és megyei fejlesztési programok kidolgozásával foglalkozott egészen 1998-ig, amikor
újabb izgalmas feladatba vágott bele.
– Dr. Rechnitzer János professzor úr hívta fel
a figyelmemet, hogy a Regionális Fejlesztési
Ügynökség létrehozására, vezetésére pályá-
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a vitáknak, az egyes kérdések tisztázásának. Ez
megkönnyíti a tanács munkáját, így lehetséges,
hogy üléseiken 99%-ban – a jó előkészítésnek köszönhetően – konszenzusos döntések
születhetnek. Biztosítjuk a teljes nyilvánossázatot írtak ki. Tartottam egy kicsit a dologtól, got is, az ülések nyitottak, sajtótájékoztatókat
hátha ez a kabát egy kicsit nagyobb, mint én tartunk, anyagaink olvashatók a www.kdrfu.hu
vagyok, de belevágtam. Negyvenhárom pá- weboldalon is.
lyázó közül – három fordulóban történt bírálat
után – én nyertem el az állást. Így szinte napra Munkájáról lapunk rendszeresen beszámol,
nyolc évvel ezelőtt, április elsején kezdhettem így inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy a
el a munkát.
Pro Regio-díjas Heinrich Péter mit csinál a
szabadidejében?
Az ügynökség alapjait kellett lerakni. Négyen – Ebből bizony nem sok van, ám szerencsére
kezdték – volt munkatársai közül hárman nyugodt, békés, boldog családi háttérrel
tartottak vele az új helyre –, mára hatvanan rendelkezem. Feleségem műszaki könyvtáros
dolgoznak a KDRFÜ-nél.
a főiskolán, lányom Olaszországba ment
– Nagyon jó itt dolgozni, csupa értelmes, férjhez, jelenleg a trentói egyetemen jogot
intelligens, felsőfokú végzettségű, nyelveket hallgat, fiam pedig Veszprémben tanul közbeszélő ember – 80%-uk 30 év alatti – vesz gazdásznak. Szerencsére édesanyám is él még,
körül. Majd szétfeszíti őket a tudásvágy, tan- így minden adott ahhoz, hogy két hobbimmal
ulásukat az ügynökség támogatja is. Nálunk foglalkozhassak. Egyik a városvédelem, jelalulról építkező, hálózatos tervezési rendszer enleg a közlekedés szempontjából veszélyes
működik, ahol az egyes települések, kis- helyeket térképezem fel Székesfehérváron.
térségek és a megyék működnek együtt. Újkeletű a másik szabadidő-elfoglaltságom,
Nagyon tiszta a felállás, kilenc munkacsoport a fafaragás. Gyermekkorom óta érdekelt, de
és öt bizottság segít a döntés előkészítésben csak három éve foglalkozom vele intenzíven.
a regionális tanácsnak. Pályázati információs Egy tanfolyam után heten létrehoztunk egy
szolgálatot működtetünk szerte a régióban, szakkört, most éppen a bakonybéli meghiszen óriási a szerepünk a projektgenerá- yei kézműves-kiállításra készítünk használati
lásban, a pályázati előkészítőmunkában és a tárgyakat. Remélem, az én faragásaimmal is
pályázatok bonyolításánál is. A döntéselőké- találkozhat itt a közönség!
szítés bizottsági szinteken zajlik, itt van helye
Veér Károly

Mondhatják őket megszállottnak, mániákusnak, mindenesetre tény, hogy a Harmath
József és Végvári István vezette
tatai Rotáció Kft. immár tizennegyedik alkalommal rendezte
meg idén regionális szakmai kiállítását az edzőtáborban. Nagy
dolog ez egy kisvállalkozástól,
ismerve a hazai vásárszervezők
nehézségeit, gondjait.

Rotáció Expo

XIV. ROTÁCIÓ EXPO – 2006.

VÉGVÁRI ISTVÁN :

– Mindig úgy állunk neki a szervezésnek,
hogy vajon idén sikerül-e megfelelő számú
és minőségi terméket kínáló kiállítót és
kellő létszámú közönséget magunkhoz csábítani. Nagy a rizikó, hiszen a közismerten
nehéz gazdasági helyzetből, vállalkozói
környezetből nem tudunk felszívni kellő
optimizmust, csak magunkra számíthatunk.
Ennek ellenére mindig jól sül el a dolog, a
március közepi, csöpögős, változó időjárás
ellenére 36 kiállító és több mint tízezer
(!) látogató tisztelte meg a Rotáció Expót. Ez nagyon magas érdeklődést tükröz,
alig lehetett parkolóhoz jutni, néha sorba
kellett állni a bejáratnál, az egyes standoknál. A vásárlások, megrendelések száma a
szokásos átlagot hozta, ám egyik kiállítónk
sem panaszkodott. A közönséget, úgy

látszik jobban vonzzák a helyi kiállítások,
hiszen színesebbek, értékesebbek, érdekesebbek a komoly nehézségekkel küszködő
országos rendezvényeknél. A két nap
alatt mezőgazdasági -, erdészeti - és
kerti kisgépekkel, autókkal és motorokkal,
építőipari gépekkel és anyagokkal, megújuló energiaforrást kínáló megoldásokkal,
szabadidő-eltöltést segítő ajánlatokkal és a
helyi médiumok kínálatával ismerkedhettek
látogatóink.

HARMATH JÓZSEF:

– Szakmai körökben híre, neve van a Rotáció Expónak, ennek köszönhetően szinte
valamennyi jelentős, szakirányú gyártó és
forgalmazó termékei bemutatkoztak. Különösen sikeresek voltak azok a kiállítók, akik
megszólították, demonstrációkkal magukhoz csábították a közönséget. Reméljük,
a jövőben mások is követik példájukat.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy bizony
kinőttük az expónak eddig helyet adó
négyes számú csarnokot, a jövő évi, jubileumi kiállításunkra már egyeztetjük az ötös
csarnok és a futófolyosó felhasználását. A
megnövekvő kiállítótérhez persze 50%-kal
több cég jelenlétére lesz szükség, de ezek
megszervezése már a mi feladatunk. A XV.
Rotáció Expóra különféle extrákkal, akciókkal készülünk, egy gyártó például szívesen
hozna kapálógépeket Expo ’15 márkanévvel, és persze jelentős árengedménnyel
Tatára. Tervezzük egy jubileumi kiadvány
megjelentetését is, dolgozunk a vendéglátás
színvonalának emelésén, különböző programokkal, műsorokkal színesítjük majd a jövő
évi kiállítást. Az idei pozitív tapasztalatok
megerősítettek bennünket abban, hogy jó
dolgot csinálunk, ezért így köszönhettünk
el partnereinktől és vendégeinktől: jövőre,
veletek, ugyanitt!
vk.
Regio Regia 2006. április
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PÉNZT, DE HONNAN? I.
A Piac és Profit magazin szervezésében a fenti címmel regionális szakmai konferenciát rendeztek Székesfehérváron március
23-án, az ALCO művelődési házában. A rendezvényen mintegy
kétszáz vállalkozó és önkormányzati dolgozó vett részt. Az
elhangzott előadások „zsebbe vágóak”, közérdekűek, ezért a
legfontosabbak sorozat formájában valamennyi olvasónk rendelkezésére bocsátjuk.

A

MAGYAR KIS - ÉS KÖZÉP -

Vállalkozásfejlesztési Program, melyVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉ- nek fő pillérei a következők:
– Versenyképesség és teljesítményPESSÉGE
növelés
Előadó: dr. Zeiler Júlia vezető fő– Kiszámíthatóság
tanácsos (GKM Kis- és Középvál– Gyorsuló alkalmazkodás
lalkozás Fejlesztési Főosztály)
– Esélyteremtés
– Felzárkózás az EU szintjére
1. Kormányzati lehetőségek
A kis- és középvállalkozás felzárkóKormányzati lehetőségek a vállalkozása az uniós szintre valamennyiünk
zások felzárkózásához a versenykéérdeke. A kezdeményezés a mi kepesség szempontjából:
zünkben van, hogy a lehetőségekkel
– A tőkehiány enyhítése,
élni tudjunk, az információt és a
– a modernizáció, a technológiai
tudást mindenkinek meg kell szerezfelzárkózás ösztönzése,
nie, és meg kell tudnia jól sáfárkodni
– a működési környezet javítása,
ezekkel.
– az üzleti, tanácsadói szolgáltatá2002 óta működik a Széchenyi
A tudás szempontjából:
sok igénybevételének támogatása.
– Az EU-források felhasználásához
szükséges
feltételek megteremtése,
– felkészülés az EU-s követelményeknek való megfelelésre,
– az EU-val kapcsolatos
ismeretek, a jogszabályoknak való megfelelés és alkalmazások.
2. 2006-os változások az
adórendszerben
A társasági adó ötmillió
forint adóalapig 16-ról
10%-ra csökkent, efölött
16%. Ennek feltétele
legalább öt fő foglalkoztatása, az alkalmazottak
után legalább a minimálbér
másfelszerese utáni járulékfizetés, illetve az, hogy más
társasági adókedvezményt
a vállalkozás nem vesz
igénybe.
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3. Kormányzati támogatások a kis- és középvállalkozók részére
A, Pályázatok EU-társfinanszírozással (Forrás: EU,
és hazai költségvetés):
–
Gazdasági
Versenyképesség
Operatív Program (GVOP) 2.
priorítás;
– KKV-k fejlesztése 2.1.1 pályázat.
B, Nemzeti támogatási programok
(Forrás: KKC):
– KKV adókedvezmények;
– Külső finanszírozási forráshoz
jutást elősegítő támogatási konstrukciók;
– Pályázati támogatások (négy került meghirdetésre);
– EU felkészítő program (PLATO,
Business Line)
4. Finanszírozási konstrukciók
1999 és 2004 között a kis- és
középvállalkozások hitelállománya
460 milliárdról 2200 milliárd fölé
emelkedett. Fejlődésükhöz arra van
szükség, hogy a hitel- és tőkekonstrukció ott legyen, ahol a piac saját
eszközeivel nem tudja megoldani
a szektor finanszírozását. Kiemelten fontos az induló vállalkozások
hitelezése, a KKV-k fejlesztési- és
kockázati tőkével való ellátása, és
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A számviteli törvény módosításával a beszerzéskor
egy összegben költségként
elszámolható
eszközök
értékhatára
ötvenezerről
100000 forintra változott.
A
szakképzésben
tanulószerződéssel részt vevő
adózó a minimálbér 20%-a
helyett annak 24%-ával
csökkentheti adóalapját.
Az ÁFA legfelső határa
25%-ról 20%-ra csökkent.
Január elsejétől megszűnt
a társaságok osztalékadója,
a külföldiekre vonatkozóan
is.

a támogatási programok folyamatos
felülvizsgálata. A finanszírozás formái a következők:
– Mikrohitel-program (5 millió
helyett 2006-tól 6,35 millió forint, a futamidő öt évről nyolc évre
nőtt. A kamat a jegybanki alapkamat, 2006-tól +-3%. A hitelezés
helyszínei: a helyi vállalkozói központok és az MVA.);
– Széchenyi kártya (Összege 10
millió forint, egyszerűsített eljárású,
szabad felhasználású hitel. A kamat
mértéke csökkent, 2%-os állami
kamattámogatás jár hozzá. Március 17-éig 51582-en igényelték
229,29 milliárd forint értékben.
A garanciadíj 1,8%-ról 1,5%-ra
csökkent, ennek 50%-át az állam
átvállalja.);
– Sikeres Magyarországért (Az
MFB vállalkozásfejlesztési hitelprogramja, a midihitelt váltotta fel.);
– Európa Hitel (10-500 millió
forint közötti fejlesztési hitel, a
kormány árfolyamgaranciát biztosít,
így a kamat mértéke maximum 67%.);

– Mikrohitel Plusz Program (110 millió forint hitel, a mindenkor
érvényes jegybank alapkamattal.
Futamidő maximum tíz év. Elérhető
az MFB Rt-vel bankügynöki szerződésben álló ügynökök segítségével,
eddig a HVK és a VOSZ irodákkal
tárgyaltak.);
– Sikeres Magyarországért Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram (Az
agráriumon kívül működő KKV-k
számára meglévő 310 milliárd forintos keretösszeg. A hitel összege 51000 millió forintig. Kamat a három
havi EURIBOR + 4%, ebben benne van a kezelési költség is. Türelmi
idő a szerződéskötéstől számított
két év, a futamidő legfeljebb tizenöt év. 2005. június 1. óta 2022
vállalkozásnak 115,2 milliárd forint
kölcsönt hagytak jóvá.)
További információk:
Interneten: www.gkm.gov.hu;
www.mfb.hu
Telefonon: 40/200-494,
40/200-617
(EU Pályázati Információs Központ)

(Folytatjuk)
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Tatabánya

FAIR AUTÓKIÁLLÍTÁS
TATABÁNYÁN

Az Alfadat Press Kft. és a Fair Média szervezésében április 7–9.-e között zajlott a tatabányai
sportcsarnokban az immár hagyományos autókiállítás. 1200 m 2 fedett, szőnyegezett területen,
kulturált körülmények között mutatkozhattak be az autószalonok. Két nap alatt csaknem 3000
látogató csodálhatta meg a megyei és megyén kívüli márkaképviseletek legújabb típusait. Szalontai
Réka fotói a kiállításon készültek.
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Justicia tanácsai

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.
A munkavállalót megillető rendes szabadság két részből áll: alap- és pótszabadságból.
Az alapszabadság minden munkavállalót
megillet, ideje pedig 20 munkanap,
amely a munkavállaló életkorával egyenes
arányban nő, maximumát a 45 életévét már
betöltött munkavállaló esetén éri el, ahol az
alapszabadság mértéke 30 munkanap.
A pótszabadság életkori, egészségi, családi és munkahelyi körülményekre tekintettel jár. A pótszabadság mértéke:
– fiatal munkavállaló esetén 5 nap
– a gyermek nevelésében nagyobb részt
vállaló szülő részére a gyermekek számától 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 sugárzásnak kitett munkavállaló esetén 5 nap.

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).
természetesen nem számít bele, továbbá
a munkavállaló követelheti a szabadság
A szabadság kiadásáról való döntés fősza- megszakításával összefüggésben felmerült
bályként a munkáltató hatáskörébe tartozik, kárának és költségének megtérítését is.
az Mt. azonban fontos jogokat biztosít a A szabadság pénzben való megváltását a
munkavállaló számára is:
törvény tiltja. Egyetlen kivétel van csak,
– az alapszabadság egynegyedét akkor kell ekkor viszont a munkáltató kötelessége a ki
kiadni, amikor azt a munkavállaló kéri
nem adott szabadság pénzben való megvál– a szabadságot kettőnél több részletben tása. Ez az eset az, amikor a munkavállaló
csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni
a munkaviszony megszűnésekor, sorkatonai,
– a szabadság időpontját legkésőbb egy polgári szolgálatra történő behívásakor a
hónappal korábban közölni kell a munka- munkáltatónál töltött idővel arányos szavállalóval
badságot nem kapta meg.

Ezek a szabályok jelentős beleszólási lehetőséget biztosítanak a munkavállaló számára, illetve biztosítják, hogy a munkavállaló
a szabadságról kellő időben tájékoztatva
A pótszabadság törvényi szabályaitól kedlegyen.
vezőbb irányba el lehet térni, a kollektív
A már megkezdett szabadságot a munszerződés ugyanis egyéb pótszabadságot
káltató megszakíthatja, erre azonban csak
kivételesen fontos ok
esetén kerülhet sor.
Azt, hogy mi minősül ilyen fontos oknak, a jogszabályok
nem rendezik, ezt a
munkáltatónak kell
vita esetén bizonyítania (ilyen lehet például a munkáltatónál
fellépő üzemzavar,
amely
elhárítására
csak adott munkavállaló képes). Az
oda-visszaút ideje és
a munkában töltött
idő ilyen esetekben
a szabadság idejébe
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Ennek ellentettje, amikor a munkavállaló a
munkaviszonyának megszűnéséig több szabadságot vesz ki, mint ami a munkáltatónál
töltött időre neki járna. Ebben az esetben a
munkavállaló köteles a többletszabadságra
neki kifizetett munkabért visszafizetni, kivéve, ha a megszűnés oka nyugdíjazás,
halál, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, 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 foglalkozási betegség miatt keresőképtelen,
ezen időtartamok nem terhelik a betegszabadság 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

Kóka János, gazdasági és
közlekedési miniszter 2006.
március 28-án ünnepélyes
keretek között immár második alkalommal adta át a
Parlamentben a Befektetői
Okleveleket azoknak a befektetőknek és befektetőket
segítő partnereknek, akik
2005-ben
a
legnagyobb
mértékben járultak hozzá a
magyar gazdaság fejlődéséhez és a foglalkoztatottság
növeléséhez. A díjazott vállalatok 2005 óta összesen 84
milliárd Ft értékű beruházást
valósítottak meg.

melés teljes felfutása is. A beruházás
a tervek szerint a következő 3 évben
130 millió euróból valósul meg, és
400 munkahelyet teremt. A beruházás olyan autóipari vállalatokat követ,
amelyek új kapacitásokat hoztak létre
Kelet-Közép-Európában.
A tokiói székhelyű Asahi Glass a világ
legnagyobb autóüveggyártó vállalata.
Világpiaci szinten 30%-os a részesedése, éves árbevétele 2005-ben 2,1
milliárd euro volt világszerte mintegy
5200 fő foglalkoztatásával.
A díjat Fabio Boccalatte ügyvezető
igazgató vette át.

2. Az év legnagyobb
volumenű bővítése Oklevél
Az ITDH Magyar Befektetési és Ke- BorsodChem - Kazincbarcika
reskedelemfejlesztési Kht. 2004-ben
hat kategóriában Az Év Befektetője
3. Az év legtöbb új munkahelyet
oklevelek alapítását kezdeményezte,
teremtő vállalata Oklevél
amelyeket első alkalommal 2005-ben Nokia – Komárom
adtak át, elismerve azon befektetők A Nokia vezető gyártó a mobil komtevékenységét, és az őket segítő munikációs eszközök területén. A válazon szervezetek munkáját, akik az lalat 1998-ban hozta meg döntését,
adott évben a legnagyobb mértékben hogy a növekvő mobiltelefon-igények
járultak hozzá a magyar gazdaság fej- kielégítésére Komáromban gyártó kalődéséhez.
pacitást hoz létre. A termelést 2000
Idén, a 2005. évben végzett tevé- januárjában indította el, csupán 8
kenységeket díjazta a Gazdasági és hónappal az alapkőletételt követően.
Közlekedési Minisztérium felügyelte A vállalat filozófiája a hatékonyság,
Szakmai Bizottság a tavalyiakkal meg- mely folyamatos fejlesztést igényel.
egyező alábbi hat kategóriában:
Ennek megfelelően a Nokia 2004
januárjában jelentette be komáromi
1. Az év legnagyobb volumenű
gyárában a termelés és a gyártóterület
zöldmezős beruházása Oklevél
bővítését több mint 50 millió eurós
AGC Automotive – Tatabánya
beruházással. A teljes gyártóterület
Az Asahi Glass 2005 nyarán in- a bővítés után mintegy 50 000
dította el beruházását Tatabányán. m² lett. A bővítés rekordidő alatt
Gépkocsikhoz való üvegtermékek valósult meg, az új csarnokot 2005
gyártásával (hőkezelt oldal és hátsó januárjában avatták fel. A megnöveüveg) a kelet-közép-európai országok kedett gyártókapacitás miatt a Nokia
növekvő igényét szeretnék kielégíteni. 2005-ben folyamatosan bővítette a
A próbagyártás 2006 elején indult foglalkoztatottak létszámát, mely mára
el, az első sorozatgyártás 2006 elérte a 3000-et. Az újonnan felvett
közepén kezdődik meg, a teljes munkatársak száma az elmúlt évben
beruházáshoz és gyártáshoz összes meghaladta az 1000 főt.
géppark beszerelése pedig 2006 A díjat Timo Kahelin ügyvezető igazvégére várható. Akkortól indul a ter- gató vette át.

4. Az év legnagyobb regionális
központját létrehozó vállalata Oklevél
IBM – Budapest
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AZ ÉV BEFEKTETŐI
5. K+F együttműködésért Oklevél
Magyarországi Bosch Csoport – Miskolci Egyetem
6. Az év befektetőbarát
Ipari Parkja Oklevél
Komáromi Ipari Park
A Komáromi Ipari Park 1998-ban kapta meg az Ipari Park címet. Fennállásának
7 éve alatt 16 vállalat letelepítésében
működött közre, melyek összesen mintegy 14000 (törzslétszám: 8700 fő)
új munkahelyet teremtettek. 2006
végére a létszám az előrejelzések szerint
meghaladja a 16000-et, az összes
beruházási érték pedig mintegy 760
milliárd forintra nő.
A termelő beruházások megvalósítása
érdekében a város kezdetben 160 MFt
értékű út- és közműberuházást hajtott
végre, mely a későbbiek folyamán az
igényeknek megfelelően tovább bővült.
Elsőként az Ex Air Rt. létesített a parkban katalizátortöltő üzemet, de jelentős
áttörést a Nokia mobiltelefon-gyár letelepedése jelentett, mely 1999 decemberében nyitotta meg üzemét. A Nokia
megjelenésével együtt a Perlos Műanyag
Fröccsöntő és Gyártó Kft. is megkezdte
beruházását, későbbiekben pedig a
Savcor, Sunarrow, és Mirae beszállítók
is. A Nokia folyamatos bővítése mellett
beszállítói is bővítenek.
A múlt évben 4 vállalat kezdett meg beruházást ill. bővített a parkban (Mirae,
Perlos, Nokia, Hansa-Print), valamit a
Stora-Enso Packaging is bejelentette letelepedési szándékát. Az alkalmazottak
száma 2005-ben a beruházásoknak köszönhetően mintegy 3500 fővel nőtt.
A díjat Bertalanits István, az ipari park
igazgatója vette át.
A díjazott cégekről bővebb információ az
www.itd.hu/sajto honlapon található.
Regio Regia 2006. április
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2006-BAN MUNKÁBA ÁLL A TÍZEZREDIK
KOLLÉGA, ÉS MEGNYÍLIK A KÉTSZÁZADIK SPAR
Feiner Péter, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezető
igazgatója, az igazgatóság elnöke, az élelmiszer-kereskedelem
egyik legeredményesebben működő vállalkozásának irányításáért
és az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöki feladatának magas
színvonalú ellátásáért Klauzál Gábor-díjat vett át 2006. március
15-én Kóka János gazdasági és közlekedési minisztertől. Az eseményről hírportálunk is tudósított. A díj, azoknak adományozható,
akik a kereskedelem terén végeztek kiemelkedő szakmai tevékenységet. Szerkesztőségünket a kitüntetés mögött álló teljesítmény, a
jól végzett munka részletei is érdekelték, ezért a legilletékesebbet,
Feiner Péter ügyvezető igazgató urat kérdeztük.
– Hogyan kezdődött ez a történet?

– 1998-ban kerültem a Spar Magyarországhoz.
Valójában először pénzügyi vezetőt kerestek, és
a szokásos felvételi interjút követően ajánlatot
kaptam egy ilyen posztra. Ezt azonban mégsem
fogadtam el, mert nem tűnt akkora kihívásnak,
mint reméltem. Pár hónappal később azonban
Nemes úr, az akkori igazgató felhívott, és egy
gazdasági ügyvezető igazgatói állást ajánlott.
Végül engedtem a csábításnak, és elszegődtem
a Spar Magyarországhoz. Elsősorban számviteli,
kontrolling, raktározási, logisztikai feladatokat
irányítottam, tehát inkább az üzemeltetéssel kapcsolatos teendők tartoztak a munkakörömbe.
– Milyen eredményeket sikerült az évek
során elérnie?

– Amikor én idekerültem, a vállalat túl volt már
sok-sok vállalatátvételen: Szuper Közért – Budapest, Élker – Szeged, Generál – Tatabánya…
Kereste a cég a helyét a piacon, és próbált a növekedés útjára lépni. A legfőbb feladatom így az
volt, hogy a hátteret rendbe tegyem. Rengeteg
fejlesztést hajtottunk végre, és a cég folyamatosan növekedni kezdett. 1998-ban 50 milliárd
volt az éves forgalmunk, míg tavaly 201 milliárd, és olyan 170 körül van az üzleteink száma.
2003-ban volt a cég életében talán a legnagyobb cégátvétel, amikor a Käiser’s 22 üzletét
szereztük meg. Ez nem csak a boltok gyarapodása miatt volt fontos a számunkra, hanem azért
is, mert a minőségi élelmiszerek piacán ez az
üzletlánc jelentette akkor a csúcsot, hiszen a legigényesebb termékeket ezekben az üzletekben
találhatták meg a vásárlók.

– Mióta tevékenykedik elnök-ügyvezető igazgatóként?

Gazdaság

Klauzál Gábor-díjat kapott a SPAR ügyvezető igazgatója

nyitottunk 3 szupermarketet, és még további
20-at adunk át az év végéig, továbbá 5 új
Interspart nyitunk: Gyulán, Ózdon, Pápán,
Győrben, Nyíregyházán – az utóbbi két
városban ezzel már a másodikat. Abban is
reménykedem, hogy még 2006-ban megnyithatom a kétszázadik üzletünket is.
– Mit gondol, mi a sikerük titka?

– Meggyőződésem, hogy a titok nem más,
mint hogy megtaláltuk azt a szegmenset,
ahol szinte egyedül vagyunk. Az összes
konkurensünk az olcsó élelmiszerek irányába
mozdult el, egyedül a mi cégünk célozta meg
a minőséget. Persze ez nem azt jelenti, hogy
a Spar üzleteiben ne lennének kedvező árak
– mi sem bizonyítja ezt jobban, mint jubileumi
akcióink. A 15 éves Spar 51% kedvezménynyel kínál sok-sok terméket; ezekről akciós
szórólapjainkon tájékoztatjuk vevőinket.

– A 2003 év végén aztán Nemes úr nyugállományba vonult és engem bíztak meg a cég
további vezetésével. Egész pontosan a Sparnál több ügyvezető igazgató is van, négyen
irányítjuk a vállalatot, de ezek között mindig
van egy kiemelt, aki egyben az igazgatóság
elnöke is. Ő tartja a kapcsolatot a tulajdonossal, és vitás esetekben is övé a döntő szó. Ez – Ön nem csak az eredményes gazdálkodásért kapta a kitüntetést, hanem
a megtiszteltetés tehát engem ért.
mint az Országos Kereskedelmi Szövetség elnöke is. Mit tudhatunk meg
– Folyamatosan terjeszkedünk. A Tesco után erről a tevékenységéről?
– Milyen terveik vannak 2006-ra?

a második élelmiszeripari kiskereskedelmi lánc
a miénk. 1998-ban háromezren dolgoztak
itt, ma nyolcezerhatszáz főnél tartunk, és az
év végére reményeink szerint kollégáink száma eléri majd a tízezret. Erre tényleg minden
esélyünk megvan, hiszen az idén már meg-

– Az Országos Kereskedelmi Szövetség
elnökeként részt vettem az új – nyár elején
hatályba lépő – kereskedelmi törvény kialakításában, s ezt a munkát értékelte ily módon a
kormányzat. A Szövetség egy érdekvédelmi
szervezet. Kis-, közép és nagyvállalatok egyaránt vannak a tagjaink között. Igyekszünk
olyan szakmai munkát végezni, hogy valamennyi tagunknak hasznára, segítségére legyünk. A kisebb vállalkozások részére szakmai rendezvényeket szervezünk, ahol például
tájékoztatjuk őket a jogszabályváltozásokról,
vagy egyéb, számukra hasznos információkról. A nagyobb vállalkozások esetében pedig elsősorban az érdekvédelemre helyezzük
a hangsúlyt, szerepet játszunk a törvények
megalkotásában, vagy most például éppen
egy etikai kódexet készítünk elő. Ez egy viszonylag kis, kevés létszámú szervezet, amely
megpróbál hatékonyan működni.
Cseh Teréz
Regio Regia 2006. április
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Pályázat

PÁLYÁZAT VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE
– GVOP 2.1.1.
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GVOP Irányító Hatósága meghirdeti a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai
hátterének fejlesztését támogató pályázat (GVOP 2.1.1.) negyedik
szakaszát. A nyertes projektek támogatására rendelkezésre álló
összeg 4 Mrd Ft. A pályázatok benyújtására 2006. április 3. napjától 2006. május 5-éig van lehetőség. A pályázati felhívás 2006.
március 31-től letölthető a www.gkm.gov.hu, a www.lendulet.hu
valamint a www.mvf.hu weboldalakról.

A „GVOP 2.1.1. Műszakitechnológiai fejlesztés” pályázat
keretében eddig három szakaszban,
összesen 35,7 Mrd Ft értékben
született kis- és középvállalkozások
eszközvásárlását, telephelyfejlesztését támogató döntés. Közel 2000
db szerződés került megkötésre, és
a benyújtott elszámolások alapján
kifizetett összeg meghaladja a 9,5
Mrd Ft-ot.
A KKV-k körében legnépszerűbb

uniós pályázat támogatási feltételei
alapvetően nem változnak, azonban
az elszámolható költségek köre az
alábbiak szerint módosul:
Ingatlanépítés, bővítés, korszerűsítés, átalakítás, átépítés, felújítás
költsége nem támogatható, így a
pályázat eszközbeszerzésre, műszaki
gépek és berendezések beszerzésére, technológiai fejlesztésre irányul.
A fenti általános szabályon túl
az üzembe helyezésre aktiválható

MÁRCIUS 10-TŐL OLCSÓBB LETT
A SZÉCHENYI KÁRTYA
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a KA-VOSZ Rt. és a konstrukcióban résztvevő hitelintézetek – az OTP Bank Rt, az ERSTE Bank Hungary
Rt, az MKB Bank Rt. a több mint 120 takarékszövetkezet és a Magyarországi
Volksbank Rt. – valamint a Hitelgarancia ZRt. megállapodásának eredményeként a Széchenyi Kártya konstrukció 2006. március 10-től jelentősen olcsóbb
lett.
A hitel kamata 1 százalékponttal, 3 havi BUBOR+4%-ra csökkent, a kezelési költség 0,2 százalékponttal 0,8%-ra csökkent, és a Hitelgarancia ZRt díja
– a kezesség mértékének változása mellett – 0,3 százalékponttal, 1,5%-ra
csökkent.
A változásokkal összességében kb. 1,5 százalékkal lett olcsóbb a konstrukció.
A hiteldíj változása a már élő Széchenyi Kártyákra is érvényes.
A Széchenyi Kártya konstrukcióban további változások is várhatók, a 10 milliósnál nagyobb, legfeljebb 25 millió forintos hitelkereteket áprilistól igényelhetik a kis- és közepes vállalkozások.
Forrás: GKM
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mindazon költségek köre továbbra
is elszámolható, amely közvetlenül
a pályázat keretében beszerzett
berendezés beszereléséhez, üzembe
állításához kapcsolódik.
Módosul a bírálati szempontrendszer is:
1. A bírálat során még nagyobb
súlyt kapnak a vállalkozás gazdálkodási adatai. A stabil gazdálkodást,
növekedést felmutató pályázó a
korábbiaknál több ponthoz jut az
értékelés során.
2. Megszűnik a foglalkoztatotti
létszám bővítésével kapcsolatos
kötelezettség vállalás, azonban
továbbra is előnyt élveznek a
hátrányos helyzetű embereket foglalkoztató vállalkozások. A nők, a
fo-gyatékkal élők, a romák és további hátrányos helyzetű csoportok
foglalkoztatásáért (pl: pályakezdők,
gyesről visszatérő nők, 50 év felettiek, munkanélküliek), valamint
a munkahelyi esélyegyenlőséget
javító egyéb intézkedésekért (pl.
akadálymentesített vagy családbarát
munkahelyért) továbbra is többlet
pontszám jár.
3. Bevezetésre kerül a területi versenyképesség értékelése, melynek
célja az országon belüli fejlettségi
egyenetlenségek csökkentése. A
módosítás eredményeként több
pont jár a pályázónak akkor, ha
mérsékelten vagy jelentősen elmaradott területen valósítja meg
projektjét. A területi besorolásokat
az Útmutatóban hivatkozott jogszabály tartalmazza.
Forrás: KEMKIK

NEM TETT JÓT AZ
EU–CSATLAKOZÁS A CÉGEKNEK
A PricewaterhouseCoopers
saját ügyfélkörében végzett
felmérést, ebből kiderült,
hogy a cégek általában
elégedettek a magyar gazdasági környezettel, a közeljövőben a vezetők jelentős része százmillió forintot
is meghaladó beruházást
tervez, a többségnek viszont
kényelmetlen az EU.

M AGYARORSZÁG
KELLEMES HELY

Magyarország alapvetően kellemes
hely, ahol a politikai kurzusváltás
nem befolyásolja a gazdasági működés stabilitását, jó pontnak számít az
infrastrukturális fejlettség, valamint
a munkaerő képzettségi szintje, az
adórendszert azonban a beharangozott módosításokkal sem sikerült
kitornászni a „sem kiemelkedően jó,
sem kiemelkedően rossz” pozícióból
– derült ki a PricewaterhouseCoopers (PWC) ügyfélkörében végzett
beszélgetésekből.

N EM

TÖMEGEKNEK

A tanácsadó cég 120 személlyel
beszélgetett a befektetési tervekről,
és a reprezentatívnak ugyan nem
mondható minta 60 százaléka jelezte beruházási szándékát – nagyrészt
100 millió forintot meghaladó értékű beruházásokról van szó – mondta
Erdős Gabriella, a PWC adópartnere egy sajtóbeszélgetésen.
Arról nem nyilatkoztak ugyan sokan,
hogy milyen típusú beruházásról van
szó, az erre a kérdésre válaszolók
többsége egy-egy speciális vállalati
funkció Magyarországra telepítéséről
beszélt. Erdős szerint ez megfelel az
ország fejlődési irányának, vagyis a
képzett munkaerőt felszívó tercier

szektor bővülésének. A szakértő
ugyanakkor megjegyezte, hogy a
PWC látókörébe került beruházási
szándékok, bár komoly értéket képviselnek, viszonylag csekély foglalkoztatásbővülést jelentenek, egy-egy
ilyen vállalati egység ugyanis tipikusan 30–40 embert vesz fel.

e téren, ezekben inkább újabb adminisztratív nehézséget látnak. Az
áfa csökkentését és a iparűzési adó
megszűnési dátumának kitűzését mindenképpen pozitívumként értékelik a
cégek, egyértelműen negatívan értékelik viszont a bérre rakódó terhek
alakulását – a természetbeni juttatások adóterheinek növekedését és az
elszámolás bonyolódását, amivel a
I NKÁBB RÉGIÓBAN
válaszadók szerint nőtt a jogbizonyGONDOLKODNAK
A beruházási döntések zöme nem talanság e kérdésben.
kifejezetten Magyarországot, hanem
A TÖBBSÉG VÉLEMÉNYE
a régiót célozza, s egy alku-, illetve
versenyfolyamat eredményeképpen
NEGATÍV
szólhat a többnyire 3-5 évre ter- A felmérés meglepő eredménye,
vezett beruházásokkal kapcsolatos hogy a többség inkább negatívumválasztás Magyarország mellett. ként élte meg eddig az EU-csatlakoPusztán a magyar piac miatt nem zást, az avval fokozódó versenynyojönnének a külföldi befektetői cso- mást és a növekvő adminisztrációs
portok, őket leginkább a felvevő- terheket. Az euró bevezetésének
piacaik közelsége, az infrastruktúra dátuma pedig jószerével szóba sem
fejlettsége, a képzettségi szinthez került, vélhetőleg a beruházások
képest olcsó munkaerő vonzza, s itt tervezett – 3-5 éves – időtartama
léphet be az adórendszer versenyké- miatt sem, noha a legtöbben egypessége is.
értelműen negatívumként élik meg a
A megkérdezettek zöme összességé- magyar valuta volatilitását.
ben nem értékelte pozitívan a tavalyi
és a beharangozott módosításokat
Forrás: Napi Gazdaság
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Office – avagy mi kell egy jó irodába

A MÁSODIK OTTHONUNK
Új sorozatunk témája a munkahely. Abban szeretnénk segítségükre lenni, hogy irodahelyiségeink
kialakítására, felújítására berendezésére, felszerelésére megismerhessék, megérthessék milyen
lehetőségek állnak rendelkezésünkre.
Feltételezzük, maga az iroda rendelkezésünkre áll.
Az alapoktól indulunk. Az első fontos döntés: mi
legyen a lábunk alatt?
E havi számunkban szakértőink: Fülöp Tamás, a
székesfehérvári Montáltech Kft. ügyvezető igazgatója és Makó György, a vértesszőlősi Trend Parkett
Szaküzlet tulajdonosa.

MI LEGYEN A TALPUNK ALATT? –
AZ ÁLPADLÓ, VAGY KETTŐSPADLÓ
FÜLÖP TAMÁS :

Az álpadlókat Németországban, illetve Angliában hasznosították
elsőként, elsősorban nagy terű irodáknál, ahol egy térben több munkahelyet kellett kialakítani, válaszfalak nélkül a munkahelyek számát
növelni, átalakítani, csökkenteni lehetett. A lábakra szerelt padlóelemek alatt a telefon, villany , víz és fütésvezetékek, majd később
a nyolcvanas években a számítógépek csatlakozásai is elvezethetőek
lettek. Ha változtatásra volt szükség egyszerűen egy ponton felnyitották az álpadlót, átkötötték az igényeknek megfelelően a „madzagokat”, később ide elosztókat csatlakozódobozokat telepítettek
a padló alá melyre a médiumokat (telefon, PC, stb) csatlakoztatni
lehetett. A 80-es évek irodaházai, telefon- és irányítóközpontjai,
elektromos helyiségei, stúdiói már így épültek.
Nálunk a 90-es évek elején, a számítógépek elterjedésével egy
időben jöttek be az álpadlók. Ma már egy-egy új irodaépületet az
építtetők eleve úgy készíttetnek el, hogy csak a külső falak fixek,
a belső álpadlóra ugyanis az irodahelyiségek gipszkarton válaszfalai
vagy mozgatható mobilfalak ráépíthetőek. Így tökéletesen alkalmazkodni tudnak a bérlők-vevők igényeihez. Mindenki pontosan
akkora, és olyan berendezésű irodát kap, amilyet óhajt.
Így épült például nemrégiben Budapesten a Duna-parton két nagy
irodaház, az Európa Torony és a Duna Torony, de az elmúlt időszakban az iroda és szolgáltató épületek ilyen padlóval készültek.
A padlószerkezetekre az akusztikai és szerelési előírások figyelembevételével építhetők a szerelt válaszfalak. A MONTÁLTECH
által gyártott álpadló rendszerek székgörgő állóak és akusztikailag
zaj nyelő tulajdonságuak.
Álpadlóból alapvetően kétféle megoldás van: fa vagy gipsz alapú.
A fa alapanyagból készült álpadlók általában jobban bírják a terhelést és környezetbarát nyersanyagnak számítanak. Burkolhatjuk
szőnyeggel , gumival, PVC-vel, parkettával.
A gipsz alapú álpadló borítható: kerámiával, kővel, márvánnyal , stb.
Az állpadló elemek alkalmasak padlófütés vagy hütés fogadására is.
38

Regio Regia 2006. április

Office

– Ez újdonság a piacon , az álpadló elemekbe üzemileg elhelyezzük
a fütésvezetéket mellyel a nyári időszakban az épületet hüteni is
lehet. Így gyakorlatilag egy egybefüggő területet kapunk, amely
„részben hozzáférhető”, tehát bizonyos pontokon lehet a padló
alatti vezetékekhez hozzáférni.
Az álpadlók nagyon sokféle területen felhasználhatóak, azt mondhatjuk, hogy irodában minden tekintetben érdemes meggondolni,
ha valaki felújít, vagy újat épít.

MI LEGYEN A TALPUNK ALATT? –
PARKETTA VAGY LAMINÁLT PADLÓ

Makó György:
A legfontosabb kérdés mindig az, hová kell feltenni? Irodába, üzlethelyiségbe vagy lakóházba más és más való.
A fa parketta készülhet tömör fából, ezek rendszerint
valamilyen trópusi fák, vagy nemes fák. Örök életűek,
de természetesen ezek a legdrágábbak. Parketta van ún.
három rétegű megoldással is: 1 mm-es tűlevelelű – rendszerint fenyő –, 9 mm-es keresztirányú tűlevelelű faanyag
– ez akadályozza meg a tekeredést-csavarodást – , és egy
3,5 mm-es nemesfa réteg kerül mindezek fölé. Ez 3 alkalommal csiszolható – megnyugtatásként első alkalommal
kb. 30 év után szükséges –, s végül a tetejére jön az öt
rétegű lakk.
A parketta inkább lakásokba való, ahol tudunk vigyázni
rá, puha cipőben, papucsban járunk rajta.
A laminált padló viszont – a fürdők kivételével – bárhol
kitűnően használhatóak. A laminált padlóból többféle létezik, rendszerint kopásállóságuk alapján soroljuk be őket.
Anyaguk általában 95%-os fenyőfa őrlemény, 5% tölgyvagy cserfa őrlemény és mindezekhez melamint (műgyantát) adagolnak hozzá, hogy masszává álljon össze. Az
így kialakított 25-30 cm-es anyagot végül 7-8 mm-esre
préselik. Erre kerül rá a fotómontázs, vagyis a fadekor és
a tetejére ismét melamin réteget égetnek 290 °C-on. Ez
biztosítja a felületi keménységet.
Vásárláskor érdemesebb az ajánlottnál kicsit nagyobb
keménységűt választani, például a lakásba 23-as helyett 31-est, míg irodába 32-es a megfelelő keménységű
laminált padló.
A vizet egyik sem szereti – tehát ne álljon rajta a víz, és
takarításánál is figyeljünk erre! Ez persze nem azt jelenti,
hogy ha kidől valami, akkor itt a világ vége, hiszen ettől
még nem fog felpúposodni egyik sem. Ha azonban sokáig
éri a nedvesség, az anyag magába szívja azt, és akkor már
nincs mentség. Ezért a karbantartásnál mindkettőnél fontos, hogy nedvesen, de ne bő vízzel tisztítsuk.
Azoknál a parkettáknál, amelyeket már kicsit régebb óta
használunk, a mikrokarcok eltüntetésére van egy kitűnő
megoldás, az ún. lakkfelújító. Ez tehát a mikrokarcokat eltünteti és ezzel a parketta élettartamát meghosszabbítja.
Nagyon fontos az is, hogy a bútorokat fel kell filcezni, küF
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lönben a parkettán lévő öt lakkréteg
– bármennyire is kemény – nagyon
gyorsan tönkre megy.
A laminált padlók a görgős székeket nagyon jól bírják ugyan, de azért itt is hasznos lehet a bútorok talpának filcezése.
A parketták állaga megóvható úgy
is, hogy egy ún. roll-stop lágy plexianyagot tesznek rá. Ez nem teszi
tönkre a hatást, de képes megóvni
a görgőktől a parkettát. Ha viszont
ragaszkodunk a „natúr” parkettához,
akkor elkerülhetetlenek a gumigörgős
bútorok.
A parkettáknál és a laminált padlóknál is adott a lehetőség továbbá a

kisebb hibák javítására egy-egy elem
cseréjével. A laminált padlók klikkes
rendszere különösen egyszerűvé teszi
a hibás elem kicserélését.
A karbantartás, javítás viszont mit
sem ér, ha a burkolatot rosszul tették
le. Alapvető, hogy 2 milliméteren belül 3 milliméternél nagyobb
egyenetlenség nem lehet. Az aljzatkiegyenlítésre, illetve a rétegrendre
oda kell figyelni. Szőnyegre tilos rárakni mindkettőt, mert a benne lévő
poratkák és a párakicsapódás miatt
előbb-utóbb szabályosan büdös lesz
a helyiségben.
Nagyon fontos a párazáró fólia

használata is és a dilatációs hézag
biztosítása, vagyis legalább 1 cm
legyen körben, hiszen a levegő páratartalmától függően a parketta és a
laminált padló is hol tágul, hol pedig
összehúzódik. Ezt takarja rendszerint
körben a szegőléc.
Mindkét megoldás hosszú élettartamot ígér: a tömörfa parketta tökéletes alapozás esetén örök életű
lehet, viszont, ha rosszul rakták le,
akkor nagyon gyorsan tönkremegy.
A rétegelt parkettára rendszerint 30
év teljes körű garanciát biztosítunk, a
laminált padlóra pedig a keménységétől függően 10-20 évet.

A ZOLTEK LEHET A VILÁG
LEGNAGYOBB SZÉNSZÁLGYÁRTÓJA

Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter és Rumy Zsolt, a
Zoltek Zrt. elnök-vezérigazgatója 2006. március 31-én Budapesten
sajtótájékoztató keretében bejelentette, hogy a vállalat új beruházást valósít meg Nyergesújfalun. A fejlesztéssel a Zoltek az üzemet a
világ legnagyobb szénszálgyártó létesítményévé teszi, csaknem 400
új dolgozót alkalmazva.

A beruházás értéke mintegy 20
milliárd Ft, amely magában foglalja
az akril gyártókapacitás korszerűsítését, a szénszálgyártás bővítését, valamint egy kutató és fejlesztő központ
létrehozását. A vállalat tervei szerint
2007 végére az éves szénszálgyártás
Magyarországon eléri a 8 ezer tonnát, összehasonlítva a 2005-ös év
ezer tonnájával.
A sajtótájékoztatón Rumy Zsolt
hangsúlyozta: „A magyar üzemünk
a jövőben vezető szerepet tölt be
a kereskedelmi minőségű (polgári
felhasználású), a felhasználók által
keresett szénszál gyártásában és
ezeket értékesíti az Európai Unióban
és a világpiacon is. A szénszál – a
technológia, marketing és gyártási
szempontból is – az anyagok elkövetkező legnagyobb forradalmának a
központjában áll majd.”
Amióta 1993-ban részvénytársasággá vált, a Zoltek a polgári, ipari célú
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szénszál gyártására koncentrál, vagyis
arra, hogy a különleges tulajdonságokkal rendelkező anyag költségét
és árát csökkentse – olcsóbbá tegye
– valamint arra, hogy nagy menynyiségben tudja gyártani. A Zoltek
célja, hogy a szénszál legyen a XXI.
században az anyagok új generációjának képviselője a legkülönbözőbb
alkalmazásokban, beleértve a szélenergia hasznosítását, a mélytengeri
fúrás eszközeit, a szuper erős, de
szuper könnyű betonszerkezetek
előállítását, valamint a különleges
üzemanyag-takarékos autók új generációjának a fejlesztését.
1995-ben a Zoltek megvásárolta
a magyarországi Viscosa Rt.-t, ahol
akrilszálat gyártottak, és ez alkalmas
volt arra, hogy átalakítsák prekurzorra (vegyipari továbbfelhasználásra
kerülő előanyag, pl. a szénszálgyártás
alapanyaga), amelyet a Zoltek eljárásában használnak szénszálgyártáshoz.

A vállalat ezzel megragadta a lehetőséget, hogy biztosítsa a bőséges,
alacsony költségű nyersanyagot a
jövőbeli szállításokhoz, és alkalmazza
a gyárban a sok, magasan képzett
munkás- és mérnöktehetséget. Azóta a Zoltek négy szénszálgyártósort
létesített Magyarországon, és megvalósította a prekurzor gyártását.
2004-ben a Zoltek felismerte a
szénszálak kereskedelmi mennyiségű,
áttörő alkalmazásának lehetőségét a
szélenergia hasznosítását biztosító
berendezésekben. A Zoltek ugyanis
aláírt egy hosszú távú stratégiai szállítási szerződést a dániai Vestas Wind
Systems AS-el, a világ legnagyobb
szélturbina-generátor gyártójával és a
spanyol pamplona-i Gamesa Eolicaval, a világ második legnagyobb gyártójával. A vállalat a Magyarországon
gyártott szénszálat szállítja mindkét
vevőnek. Az eredményt mutatja az
is, hogy 2005 végétől magyar menedzserek játszanak kulcsszerepet az
Egyesült Államokban, a texasi Abilene-ben lévő Zoltek létesítményben
a szénszálgyártás újraindításában.
Forrás: GKM

A PROGRAMBAN RÉSZT VEVŐ
ISKOLÁKAT IS TÁMOGATJA A TISZK
Még ebben a tanévben elkezdődnek a
munkák, és szeptember végére be is fejeződnek. A 758 millió forintos TISZK
projekt 711 milliós támogatást tartalmaz.
A 47 milliós önrészt Tatabánya önkormányzata adja. Az összeg egy részéből
átalakítják a Térségi Integrált Szakképző
Központnak otthont adó épület egy
részét, a fennmaradó helyiségeket pedig
felújítják. Meghirdették azt a közbeszerzési eljárást, amely a Bánki Donát TISZK
építési munkálataira szól.

A szakképzést támogató eszközökre
több mint 300 millió forintot fordít
a Bánki Donát TISZK Kht. A most
kialakított képzőközpont valamennyi, a
programban részt vevő szakképző iskola
rendelkezésére áll a jövőben. A dózsakerti – volt Bánki – iskola épületének
földszintje a TISZK-en belül megvalósuló munkaerőpiaci képzéseknek, és a
Modern Üzleti Tudományok Főiskoláján
várhatóan hamarosan induló felsőfokú
műszaki szakképzésnek is bázisa lesz.

A rendelkezésre álló összegből fedezik
a teljes bútorozást, a műhelyek, laboratóriumok csúcstechnikai berendezésekkel
való felszerelését is. Több számítástechnika termet, nyelvi labort, és egy jelentős
méretű, több mint száz négyzetméteres
könyvtárat is kialakítanak a munkák
során.

Még ebben a tanévben elkezdődnek
a munkák, és szeptember végére be is
fejeződnek – mondta el az ütemezésről
Mezővári Tibor, a Bánki Donát TISZK
Kht. ügyvezetője. Augusztus végén a
felújított tantermeket bútorozzuk be,
majd a következő tanév során szereljük
fel csúcstechnikai berendezésekkel a

Tatabánya

Még ebben a tanévben elkezdődik a látványos munka

műhelyeket, laboratóriumokat. Az elsők
között a nyelvi laborokat alakítjuk ki,
mert a szaknyelvi képzést a lehető leghamarabb szeretnénk megkezdeni.
– A projekt közel 400 millió forintos
része a pedagógiai fejlesztést szolgálja,
és közvetlenül az iskolákat is érinti. Így
a programban résztvevő oktatási intézményekben összesen 112 millió forint
értékű eszközzel javítjuk a felszereltséget,
illetve a létesítmények állagát.
Már folyamatban van a nagy értékű
szerszámgépek, műszerek, informatikai
eszközök beszerzése. Száznál is több
számítógépet, nyelvi labor-eszközöket
vásárolunk, valamint 7,5 millió forintot
az épületek felújítására fordítunk ebben a
hat iskolában - mondta el az ügyvezető.
Munkatársunktól
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Jubiláló vállalkozások

Céljuk: többet tenni a betegekért

10 ÉVES A KOMÁROMI BALZSAM PATIKA
Földi halandó ritkán jár a gyógyszertárak officináján kívül más
gyógyszertári helyiségekben. Dr. Kissné Cseke Margit Ilonával,
a Balzsam Patika tulajdonosával az officina mögött meghúzódó,
kellemesen berendezett irodájában beszélgettünk. A hallottakból
egyértelmű lett számomra, hogy méltán büszkék arra, hogy kis csapatuk immáron tíz esztendeje áll a betegek szolgálatában.

hiszen akik szerződést kötöttek ilyenekkel,
azok a kedvezményeiket csak így tudják
igénybe venni.
Nagy hangsúlyt fektetünk számítógépeink
fejlesztésére. Egyrészt ezzel is segítjük
betegeink informálását – hiszen a gépek
– Miért akar valaki patikát nyitni?
megkapják a gyógyszereiket, de még több nagy segítséget jelentenek a gyógyszer– 1981-ben kerültem ide, mint gyógysze- tanáccsal, szolgáltatással tudunk segíteni kölcsönhatások feltárásában –, másrészt a
számítógépek elengedhetetlenek az OEP
rész. Akkoriban még nevük sem volt ezek- nekik.
által előírt elszámoláshoz is.
nek az intézményeknek, ez volt a 2/14-es
Állami Gyógyszertár. Frissen végeztem a – Mit tettek mindezek érdekében?
Semmelweis Orvostudományi Egyetem – Különféle fejlesztésekbe fogtunk. Lég- – Milyen a visszajelzés a vásárlók
Gyógyszerésztudományi Karán, s először, kondicionálót szereltünk be, felújítottuk a részéről?
mint beosztott gyógyszerész dolgoztam világítást, bővítettük a szolgáltatások körét, – A betegeink hálásak a lelkiismeretes
itt. 1996-ra, a privatizáció idejére volt pl. vásároltunk egy olyan modern gépet, munkáért, több köszönőlevelet is kaptunk
már annyi gyakorlatom, hogy úgy éreztem: amely vérnyomást, testzsírt, testmagasságot a tíz év alatt.
érdemes belevágni vállalkozásként is ebbe a és testsúlyt is képes automatizáltan mérni, s Az egyik – talán számunkra a legkedvesebb – egy bácsi levele, aki annyira sietett
patikába. Azóta vezetem ezt a társaságot. ezt bárki használhatja.
Az motivált, hogy úgy gondoltam, lehet Több apróbb előrelépést is megvalósítot- haza, hogy a gyógyszerét kifizette, de
jobban is csinálni ezt a munkát. Szerettem tunk: lehetővé tettük a bankkártyás fizetést. itt felejtette. Természetesen eljuttattuk a
volna, ha az ide járó betegek továbbra is Folyamatosan bővítjük az együttműködé- lakásába az orvosságait, és ez a tett annyira
sünket a legnagyobb egészségpénztárakkal, meglepte és meghatotta, hogy örömében
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ha belegondolunk, hogy ötezerféle cikket
forgalmazunk, és ezek között van olyan is,
amelyből havonta mindössze egy-két darab
fogy csupán. Ha a véletlen úgy hozza, ez
a készlet néhány óra alatt is kifogyhat, de
akár az is előfordulhat, hogy hónapokig
sem keresi senki. Naponta kétszer rendelünk, de így is komoly erőfeszítéseket
kell tennünk, hogy mindig mindennel betegeink rendelkezésére tudjunk állni.
Vásárlóink elégedettek továbbá akkor is,
ha megkapják kérdéseikre a válaszokat. Jó
tanácsainkat gyakran kikérik az ide betérők,
és egyfajta „lelki segélyszolgálatot” is ellátunk időnként.

– Mikor elégedettek ön szerint a
betegek?
– Milyen terveik vannak a közeljövőre
– Elégedettek például, ha ki tudják fizetni vonatkozóan?

a gyógyszereiket. Kollégáink az esetek
többségében kérés nélkül is felhívják a
figyelmet az olcsóbb helyettesítő termékekre. De elégedettek amiatt is, hogy
megkapják a keresett gyógyszereket,
mert folyamatosan figyeljük és pótoljuk
készleteinket. Ez nem is olyan könnyű,

– Az egyik legnagyobb eredményünknek
tekintjük, hogy sikerült megvásárolnunk
az épületet, amit 2000-ig béreltünk.
A 326 m2-es, városközpontban lévő
ingatlan komoly erőforrásokat igényel. Az
elmúlt években kissé átalakítottuk, és egy
kisebb – jelenleg a működésünkhöz nélkü-

lözhető – részét bérbe adtuk. Szeretnénk
előbb-utóbb felújítani az épületet, főleg a
tetőszerkezetet átalakítani, mert a mostani
lapostetős megoldással csak gondjaink vannak. A közeljövőben tervezzük az officina
bútorzatának cseréjét is annak érdekében,
hogy praktikusabb, rugalmasabb lehessen a
kiszolgálás.
– Mennyire megoldott a szakmai
háttér, a szakembergárda?

Jubiláló vállalkozások

egy kedves, szívhez szóló levelet írt nekünk, amelyben megköszönte a figyelmességet. Sok ilyen, és ehhez hasonló levelünk
és történetünk van szerencsére. No, és az
is azt mutatja talán, hogy jó úton járunk,
hogy az évek során a forgalmunk megsokszorozódott, bár sokszor a vevőink
nem is visznek semmit, csupán tanácsért
lépnek be hozzánk. Éppen ezért meggyőződésünk, hogy a legapróbb dolgokkal is
foglalkoznunk kell, hogy a betegek érezzék a gondoskodást. Az érdekünk tehát
megegyezik: cél, hogy sok-sok elégedett
betegünk, vásárlónk legyen.

– Büszke vagyok a munkatársaimra, s
szeretném ezúton is megköszönni nekik,
hogy mindvégig kitartottak mellettünk. Ez
egy olyan csapat, amelynek tagjai minden
tekintetben „eredetiek”, vagyis nem csak jó
ötleteik vannak, de szinte a kezdetek óta
változatlan kollektívával dolgozunk.
A kollégáimon túl itt a lap hasábjain szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik
megtiszteltek bennünket azzal, hogy rendszeresen igénybe vették szolgáltatásainkat.
Remélem, hogy a jövőben is velünk tartanak.
Cseh Teréz
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KAMARAI KÖNYVELŐI KLUB – ÁPRILIS
Ez alkalommal is zsúfolásig megtelt számviteli szakemberekkel a
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tárgyalóterme. A szakmai klub vezetője, Herczigné dr. Soós Ilona az aktuális
témák ismertetése után máris megjelölte a következő találkozó időpontját: május 3., szerda 9.00 óra. Lapunk abban vállalt szerepet,
hogy hasábjaink betekintést nyújtanak önöknek, vállalkozóknak,
vállalati-intézményi-önkormányzati vezetőknek, döntéshozóknak, a
klub életébe és tudósít az ott elhangzottakról. Persze mindez csupán
segítség kíván lenni, semmiképpen sem szeretnénk lebeszélni senkit
a személyes jelenlétről, hiszen a jókedvű, vidám társaság alaposan
rácáfol arra a hiedelemre, hogy a könyvelők mind unalmasak, és nem
értenek a humorhoz. Ennek épp az ellenkezőjét tapasztaltam. Örömmel és érdeklődéssel hallgattam Herczigné dr. Soós Ilona szavait:
– A tervezett témáink tehát a következők: az elektronikus adóbevallás
problematikája; társadalombiztosítási
változások; adóbevallások-beszámoló készítés.
Kezdjük mindjárt azzal, hogy megjelent az új gazdasági törvény és
gazdasági eljárási jog, amely májustól hatályos. Júniusban ezzel
majd részletesen is foglalkozunk.
Ajánlatos addigra a törvényt beszerezni, kinyomtatni, és ezzel jönni a
találkozónkra.
– Ehhez kapcsolódóan szeretném
felhívni mindenkinek a figyelmét
arra, hogy évente minden társaságnál
illik összeülni, hiszen a beszámoló
miatt amúgy is szükséges a tagok
jóváhagyó gyűlése, vagy másképpen a közgyűlés. Ilyenkor érdemes
az utolsó társasági szerződést is
megvizsgálni. Ne feledjék, hogy
ügyvezetőt maximum 5 évre lehet
megbízni! Tíz cégből nyolc emiatt
törvénytelenül működik! A meghívóba tehát érdemes egy olyan
napirendi pontot is beletenni, hogy
a társaság alapító dokumentumának
áttekintése. Érdemes odafigyelni,
mert ha a Cégbíróság egyszer töröl
egy társaságot, akkor azt soha többet nem lehet semmissé tenni, csakis
újra alapítani.
– A legelső – amiről konkrétan szerettem volna szólni az az 1/2006.
OM rendelet, a mérlegképes
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könyvelőkről. A korábban érettségihez és szakmai szakképzéshez
kötött végzettség ezentúl felsőfokú
végzettséggel szerezhető csak meg.
A pénzügyminisztérium e tekintetben iránymutatókat ad ki, amit a
www.p!enta.hu honlapon lehet majd
olvasni. A jogszabály biztosít egy
moratóriumot: 2006. április 1-jén
lép hatályba, de 2008. december
31-éig még a régi feltételekkel meg
lehet kezdeni a tanfolyamokat.
Szeretnék javasolni még egy honlapot: a www.5percado.hu oldalt,
amelynek hírlevél-szolgáltatása is
van. Ez egy-egy rövid tájékoztató,
egy-egy rövid kérdéssel.
– A hvg.hu oldalon a munkaügyi
ellenőrzésekhez kapcsolódóan jelent meg egy figyelemre méltó írás:
2006. január 1-jétől a gyesen lévő
kismamák elmehetnek dolgozni. Ha
tehát pl. 1 év után bejelentkeznek
dolgozni, akkor a munkaadó köteles
őt visszavenni. A gyerek 3 éves koráig nem mondhatnak fel neki. Ha
nem tud neki munkát adni, akkor
ún. állásidőt kell fizetnie. Ehhez a
gondolatsorhoz tartozik még, hogy
az apákat a gyermekáldást követő
2 hónapon belül 5 nap munkaidőkedvezmény illeti meg.
A minimálbér ez évi változásaihoz
kapcsolódik a teljesítménybérekre
vonatkozó bérmegállapítás. Az
alkalmazott lehet havibéres, telje-

sítménybéres, vagy ún. kombinált
bérezésű. Figyelni kell arra, hogy az
utóbbinál az alapbére ugyan lehet
kevesebb, mint a minimálbér, de a
teljesítménybérével együtt a minimálbért minden esetben el kell érnie.
Újdonság a dolgozók fizetési kötelezettsége a le nem töltött felmondási
időre. A dolgozó részéről megvalósított rendkívüli felmondásnál az
erre az időre járó bért a munkaadó
megfizettetheti a dolgozóval. Akár
peren kívüli fizetési meghagyással is
behajthatja azt.
– Sokan nem tudják, hogy munkaügyi
ellenőrzéseknél mit kell biztosítani,
ha az ellenőrzés külső munkahelyen
történik? Különösen az építőiparban
aktuális ez a kérdés. Nem kell a
munkaszerződéseket a helyszínen tartani, de tudni kell felszólítás esetén
bemutatni azokat. Nem elég csupán
a munkaszerződés, az EMMÁ-hoz
elküldött bejelentőlapot is csatolni
kell. Ha nincs, 100 eFt/fő a büntetés. Az APEH-nél be kell jelenteni,
hogy az iratok tárolási helye hol van.
Ott kell lenniük a szerződéseknek és
egyéb munkaügyi papíroknak.
– Következő témánk: a munkavállalás formái. Munkát vállalhatunk
rendszeres munkavégzéssel, vagy
időszakosan – ez kétféle lehet:
megbízási szerződéssel, vagy vállalkozói szerződéssel – és végezhetünk
alkalmi munkát. Ez esetben nincs
szerződés, nem is lehet. Az alkalmi
munkakönyv van a szerződés helyett.
Ezt a munkaügyi központ adja ki, de
persze nem csak munkanélkülieknek.
– Sokan nem tudják, mi a különbség
a megbízási szerződés és a vállalkozói szerződés között sem. Az előbbi
soha nem eredményt produkáló dologról szól, hanem általában ügyek
viteléről, míg az utóbbi fő célja az
eredmény produkálása. Természetesen vállalkozói szerződést nem csak
vállalkozók köthetnek, hiszen ezt az

munkaszerződésben. A távmunka
esetén ugyanis a munkavégzés helyét
a munkavállaló határozza meg.
– Elektronikus adatszolgáltatás: elindult a folyamat első-második lépcsője. Amire ma még nem terjed ki,
arra 2-3 éven belül sor kerül majd.
Az összes magánszemélyhez tartozó
adatszolgáltatás 2008-ra egy egységes rendszert fog alkotni. Ebből
kilóg még a magánnyugdíjpénztár,
de addigra az is be fog épülni.
– Az adatszolgáltatásra kötelezettek köre: a munkáltatóknak adatot
kell
szolgáltatniuk
mindenkiről,
aki kvázi „munkakönyves”, vagyis
munkaviszonyban dolgozik, tehát
alkalmazott.
– Szükséges technikai háttér: 1 db
számítógép, 1 db Internet kapcsolat
és 1 fő, aki mindezt kezelni tudja.
A bevallásra kötelezettek körében
mindez problémát fog okozni. A
nagy- és középvállalkozások megoldják és a könyvelőirodák nagy része
is. A kisvállalkozások egy jelentős
része azonban – önhibájukon kívül
– nem ért a számítógépekhez. Egy
hete volt egy nagy szakmai vita az
egészről. Az ő számukra megoldást
jelenthetnek a teleházak, illetve a
kamarai elektronikus pontok, ahol
segítséget kapnak majd a kitöltéshez. 2007 elejére elvileg fel is fogják készíteni erre ezeket a pontokat.
Sőt az elképzelések szerint addigra
a magánszemélyek is ugyanígy fogják
„pötyögtetni” az adataikat bevallásaikban.
Kérdésként merül fel, hogy ennek a
kezeléséről képzést esetleg indít-e
valaki. Természetesen a klub tagjai
kapnak erre segítséget.
Az elektronikus bevallás kapcsán
felmerül a meghatalmazotti kérdés.
Elvileg lehet eseti vagy állandó
meghatalmazást adni a bevallásokra.
Elektronikus formánál csak az utóbbi
jöhet szóba. Itt merül fel a „könyvelő” fogalma, amire a törvény hivatkozik. Nem tudjuk pontosan mit
takar ez, és mi köze az adóbevalláshoz. Az biztos, hogy ha a könyvelő

egyéni vállalkozó, regisztrált mérlegképesnek kell lennie. Ha azonban
társaság tagja, vagyis alkalmazott,
akkor ilyen előírás nincs. A Pénzügyminisztérium a március 23-án
Internetre feltett anyagot véglegesnek tartja, de könnyen előfordulhat,
hogy ennek ellenére változik majd.
– Felmerülhet a kérdés, hogy mi
van akkor, ha valaki helyett – mint
könyvelő – regisztrálok, és az illető
elmegy tőlem később másik könyvelőhöz? Hivatalos válasz nincs. A
tanács: írja le papírra és jelentse be
az APEH-nak. Kicsit részletesebben
az alábbi a probléma:
Ma kétféle lehetőség van a regisztrációra: vállalkozóként bemegyek az
önkormányzathoz, ott saját magamat
regisztráltatom, és utána bejelentem
magamat az APEH felé, majd megadok egy e-mailt, amire a visszaigazolásokat küldhetik.
– A másik lehetőség, hogy egy
köny-velőiroda vezetőjeként bemegyek az önkormányzathoz, és
regisztráltatom magam egy saját
számon. Majd előveszem a 06180at, és bejelentkezem akár több száz
ügyfél nevében, és megadom mindegyik esetben a saját e-mail címem
a visszaigazolásokhoz. Ha azonban
ezt követően az ügyfelem valamiért
más könyvelőhöz fordul, akkor van
a gond, mert az APEH továbbra is
a megadott e-mail címen fogja küldeni a visszaigazolásokat, és itt fog
reklamálni is, ha esetleg nem küldték
a bevallásokat.
Tehát mi ilyenkor a teendő? A tanács tehát úgy szól: írjuk le mindezt
az APEH-nek. Nagy valószínűséggel
ezt ők iktatják is, de sajnos minden
marad a régiben, mert nem írják át az
e-mail címet.
– Javaslom tehát, hogy ha valaki
egyéni vállalkozóként könyvel, akkor
regisztráltassa be az összes ügyfelét
és az APEH felé is minden ügyfélnek a saját nevében adják be a
bevallását. Ezzel hitelt érdemlően
igazolni tudja, hogy ő elvégezte a
munkáját.
F
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intézményt a PTK szabályozza.
– Munkát vállalhat valaki adószámmal – ahogyan mi hívjuk, ők a hetesek –, egyéni vállalkozóként, illetve
társasági formában. A Pénzügyminisztérium állásfoglalása szerint, ha
valaki magánszemélyként munkát
végez, adószáma kell, hogy legyen.
A PTK ugyan ismeri a szívességi
ügyeket, ám az APEH revizorai nem
fogadják ezeket szívesen.
– Kinek van joga aláírni? Magánszemély, természetesen saját maga
ír alá. Egyéni vállalkozónál ugyanez
evidens, de gazdasági társaságnál
csak a képviseletre feljogosított személyek tehetik ezt meg. Ki képviselhet? Akik a társasági szerződésben
meg vannak adva, és aláírási címpéldánnyal rendelkeznek. A probléma
általában abból van, ha több első
ember van a cégnél. Ez csak a látszat! Az igazi első ember az, aki
a munkáltatói jogokat gyakorolja.
Munkáltatói papírokat csak ő írhat
alá! Természetesen az aláírási jogok
(banki, stb.) leadhatóak. A bevallásokat több aláíró esetén bármelyik
elláthatja kézjegyével, de együttes
aláírás esetén minden aláíró kell!
– A tulajdonos viszont nem írhat
alá, ha nem jogosult a képviseletre!
Ez gyakori hiba! Fontos tehát aláírási
címpéldányt kérni a cégek vezetőitől. A bevallás ugyanis aláírás nélkül
vagy hamis (ez esetben okirat hamisításról beszélünk), vagy érvénytelen
(ez esetben viszont nincs érvényes
adóbevallás). Egyik sem kívánatos.
– 2006. évi 14-es adózási kérdések: a lakóhelyen tárolt cégautó
helyzete: SZJA szempontjából a
lakóhelyről a munkahelyre történő
bejárás munkába járásnak számít és
SZJA-köteles, kivéve (SZJA 3.
§ 11. pontja), ha a lakóhely és
a munkahely közötti útszakaszon
kirendelés formájában „mozgatom”
a munkavállalómat. Ez esetben nem
merül fel adó. Megoldást jelent erre
– a Munka Törvénykönyve alapján
–, a távmunka, ahol a munkavégzés
helyét változónak kell megadni a
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– Ugyancsak fontosak lehetnek
az egyéb háttérbiztosítékok. Ezért
szükséges, hogy írásban is rögzítsék,
hogy mire vállalkoznak. Ő, mint
könyvelő vállalja az adatok rögzítését, a dokumentumok formai ellenőrzését és maximum adatszolgáltatás
teljesítését, de nem bizonylatok
tartalmi elemzését, főleg szakértő,
adótanácsadó nélkül.
– Az elektronikus bevallásnál féléves
moratórium van – addig nem büntetik a tévedéseket.
– Még egy javaslatom lenne, hogy akik
még nem kötelezettek az elektronikus
bevallásra, azok ne jelentkezzenek
még be, bár elvileg ezt megtehetik,
hiszen őket önkénteseknek tekintik, és
lehetőségük van erre. Mégis javaslom,
várjanak még egy kicsit.
A Pénzügyminisztérium egy támogatást is meg fog hirdetni a honlapján
az elektronikus adatszolgáltatás elősegítésére. Olyan könyvelőirodáknak
szeretnének segíteni, akik legalább
10 főnek könyvelnek. Várhatóan
30 Regio Regia 2006. április

kb. 150 Ft/gép erejéig támogatják
majd a beszerzéseket.
A szükséges számítástechnikai kapacitás: minimum Window98, 300
MHz és 64 MB.
– Javaslom továbbá, hogy az e-mailen
érkező visszaigazolásokat nyomtassák
ki, és az ügyféllel írassák is alá.
Végül a társadalombiztosításra vonatkozó változások közül is szeretném felhívni a figyelmet néhányra.
Gyakorlatilag nem változtak az előírások, de néhány speciális területen
történt módosítás. Egy ilyen, az ún.
7-es adószámú magánszemélyeket
érinti – ahogy mi hívjuk őket magunk
között. Rendszerint ilyenek a művészek. A tevékenységükről számlát
adnak, amiből elvileg SZJA-előleget kellene vonni. De 2005-ben volt
egy rendelet (39/1997-es MKMPM rendelet), amely kimondta,
hogy ha ők azt mondták, ne vonjunk
SZJA-t, akkor ezt megtehették.
Lehetőségük volt arra, hogy saját
adóbevallásukban a bevételeikkel

szemben költségeket számoljanak
el. A rendelet azt is megmondta,
mik lehetnek ezek a költségek, s
az 50%-át engedte elszámolni.
Nekik tehát erre a jövedelemre
társadalombiztosítási kötelezettségük
nem keletkezett. Az eho-t is saját
maguknak kellett fizetniük. 2005ben tehát még ez volt. 2006-ban
azonban mindez már járulékalapot
képező jövedelemnek minősül.
– Még egy korábbi kérdésünkre
sikerült választ kapnunk, ami legutóbbi találkozásunkkor merült fel
a szoftverekkel kapcsolatosan. Itt is
megváltozott a szabályozás. A saját
szoftver szellemi terméknek minősül,
míg a vásárolt, vagyoni jognak. Elvileg tehát át kell őket sorolni, bár
Nagy Gábor úr a Számviteli Szakemberek Egyesületétől úgy foglalt
állást, hogy utólag nem sorolná át
ezeket a tételeket.
Ennyi fért tehát a mai találkozóba,
május 3-án folytatjuk.
Cseh Teréz

Kamara

SZEREZZEN DIPLOMÁT
AZ IBS-OXFORD BROOKES UNIVERSITY ÉS AZ
MKIK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL A CERTIFICATE OF
MANAGEMENT ÉS DIPLOMA IN MANAGEMENT
STUDIES PROGRAMJAI SEGÍTSÉGÉVEL
Ha Ön nem rendelkezik felsőfokú iskolai végzettséggel, de az
idő múlásával szükségét érzi új, korszerű ismeretek megszerzésének, mellyel vállalkozásának további lendületet adhat, és
fontosnak tartja, hogy mindezt egy diploma megszerzésével
kösse össze, melynek nem feltétele az angol nyelv tudása, akkor
programunkat ÖNNEK AJÁNLJUK.
Ajánljuk ezt a gyakorlatias képzést olyan felsőfokú végzettségű
vállalkozónak és vezetői gyakorlattal rendelkezőknek is, akik
néhány évtizeddel ezelőtt szerezték meg diplomájukat, és úgy
érzik, hogy az új piaci és gazdasági környezet és a rohamos fejlődés igényli tudásuk korszerűsítését.
A programon való részvétel költségét – a résztvevő sikeres pályázata alapján – a HEFOP/2005/3.4.1 program 50-90%-ban
finanszírozza.

MIBEN

REJLIK A MÓDSZER

ÚJDONSÁGA?

– Korszerű, gyakorlatias ismeretátadás, mely az ismert és elismert
intézmény, az Oxford Brookes
University tematikája alapján, a
magyar üzleti élet sajátosságainak
figyelembevételével készült és
formálódik az aktuális igények
szerint.
– A tematika súlypontjai a jelentkezők egyéni igényeinek megfelelően kerülnek kialakításra.
– A résztvevők elfoglaltságához
rugalmasan alkalmazkodó legkorszerűbb oktatási formák (részidős
képzés, távoktatás, e-learning)
alkalmazása.
– Minden résztvevő személyes
tanácsadó (tutor) segítségével
készülhet fel a képzési modulok

anyagára. A képzés ideje alatt
szakmai tanácsadók állnak rendelkezésre a saját vállalkozásuk
problémáinak, gondjainak megoldásához.
- A vizsgák helyett egyéni és
team-feladatok megoldásával kell
bizonyítani a tananyagok elsajátítását, melyek a saját vállalkozásuk
egyes részproblémájáról szólnak,
azaz önmaguk és környezetük értékeli a feladat megoldását.
- Az oktatás magyar nyelven
folyik, és az Oxfordi oklevél
megszerzésének nem feltétele a
nyelvvizsga.
- Cél, hogy az itt szerzett tudással
a vállalkozók az új EU-s környezetben is piacképesen megállják
helyüket, s hogy széleskörű és
korszerű management szakmai

ismeretek elsajátításával vállalkozásaiknak új lendületet adjanak, és
további sikereket érjenek el.

A

PROGRAMOK TARTALMA :

A program 28+28 hetes időtartamú, a résztvevők elfoglaltságához rugalmasan alkalmazkodik.
Az első 28 hetes program sikeres befejezésével a résztvevők
megkapják az Oxford Brookes
University “Certificate of Management” (CM) diplomáját, amely
megfelelő szakmai előélet esetén
feljogosítja őket arra, hogy bekapcsolódjanak a második 28 hetes
programszakaszba. Ennek sikeres
elvégzésével nyerik el a résztvevők
az oxfordi intézmény “Diploma in
Management Studies” (DMS)
nevet viselő, nemzetközileg is
számon tartott és elismert tanúsítványát.
A CM program tematikája,
szervezése:
(első 28 hetes program)
A CM program képzési moduljai elsősorban a vállalkozói
gyakorlatban
elengedhetetlenül
fontos személyes hatékonyság
kérdéseire, továbbá a vállalkozás
környezetével és a vállalkozáson
belüli fő folyamatokkal kapcsolatos, már megszerzett, alapvető
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Kamara
menedzsmenttudás
bővítésére,
rendszerezésére és fejlesztésére
összpontosítanak.
A Certificate in Management diplomaprogramon való részvétel feltétele:
érettségi, továbbá legalább kétéves
önálló vagy társas vállalkozói gyakorlat, vagy legalább 2 éves, minimum
csoportvezetői szintű alkalmazotti
státusz. A felvételt – elsősorban a jelentkező igényeinek, elvárásainak
pontosítását célzó – interjú előzi
meg.

University Certificate in Management diplomájának, az oxfordi
intézményben vagy az IBSOBUMKIK közös kurzusán történő
megszerzése, továbbá legalább 3
éves önálló vagy társas vállalkozói
gyakorlat, vagy legalább 3 éves,
minimum
osztály/részlegvezetői
szintű alkalmazotti státusz. A felvételt – elsősorban a jelentkező
igényeinek, elvárásainak pontosítását célzó – interjú előzi meg.

A DMS program tematikája,
szervezése:
(második 28 hetes program)
A DMS program, a CM kurzuson
megszerzett ismeretekre építve, a
szervezeti és erőforrás-gazdálkodás hatékonyságjavításának korszerű, gyakorlati ismereteit közvetíti. A Stratégiai menedzsment
modul integrálja a program során
tanultakat, míg az Üzletfejlesztési
modul keretében a résztvevők,
– tutoraik segítségével – a maguk
vállalkozására, munkahelyére alkalmazzák azokat.
A Diploma in Management Studies programon való részvétel
feltétele: az Oxford Brookes

A modulok teljesítésének értékelése az időszaki, egyéni és/vagy
team-munkára építő gyakorlati feladatok alapján történik. A témák
kiválasztásakor a hallgatók vállalkozásukkal kapcsolatos konkrét
megoldandó feladatra fókuszálnak. Vizsgák nincsenek.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS :

AZ

OKTATÁS LEBONYOLÍTÁSA :

A személyes jelenlétet igénylő oktatásra az IBS-ben, Budapesten,
vagy kellő számú jelentkezés esetén Tatabányán kerül sor, a 28 hét
során 2x6 hétvégi program plusz
1 készségfejlesztő hétvége, vagy
külön megállapodásban rögzített
egyéni időbeosztás keretében. A

csoportlétszám legfeljebb 22 fő.

A

PROGRAM KEZDŐ
IDŐPONTJAI :

A program két, őszi és tavaszi
szemesztere (2x14 hét) szeptember második felében és február
közepén indul, de mód van a
tetszőleges időpontban történő
indításra is.

RÉSZVÉTELI

KÖLTSÉG :

A (CM és a DMS programra is
külön fizetendő!) szemeszterenként 750000 Ft+áfa, amely a
programra való felvételt követő 14
munkanapon belül, ill. a szemeszter megkezdését 14 munkanappal
megelőzően egy összegben fizetendő, a felek között létrejövő képzési
szerződés alapján. A Diploma kiadásának költsége: 450000 Ft+áfa. (CM és a DMS programra is
külön fizetendő!)
A programmal kapcsolatban (kellő számú jelentkezés esetén) tájékoztatót szervezünk 2006. április
15. és 30. között.
Bővebb felvilágosításért keresse
Révai Gabriellát.
Telefon: 34/513-010,
e-mail: kemkik@kemkik.hu

OLVASSA MAGAZINUNKAT
ON-LINE FORMÁBAN IS!
WWW.REGIOREGIA.HU
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A SIKERES KÓRHÁZÜZEMELTETÉS
RECEPTJE

Dr. Tóth Ildikóval legutóbb, mint a Szent Borbála Kórház főigazgatójával készítettünk interjút, Tatabányán. A veszteséges, eladósodott kórházat több évi kitartó munkával sikerült talpra állítania
és az intézmény mérlegét pozitív irányba billentenie. Elégedett volt
beteg és szakember, mégis vezetőségváltás lett a vége. Azóta Ildikó
nap mint nap Várpalotára jár. Nincs egyedül, hiszen Tatabányáról
gazdasági vezetője is vele tartott. Várpalota számít rájuk, szaktudásukra, hiszen ami Tatabányán egyszer már sikerült, az reményeik
szerint Várpalotán is megvalósulhat. Sikeres, jól működő kórházra
vágynak, ahol elégedettek a betegek és az orvosok egyaránt. A kórház üzemeltetése teljesen újszerű, hiszen 2005. szeptember 1-jétől
már nem az önkormányzat, hanem a Palotahosp Kft. felel érte.
– Leszkovszki Tibor polgármester úrtól úgy tudom, hogy
a kórház épülete továbbra is
az önkormányzat tulajdonában marad, s így természetesen annak állagáról is a város
gondoskodik a továbbiakban.
A kórház üzemeltetését azonban önök látják el, az eszközök fejlesztéséért, folyamatos
üzemeltetéséért a Palotahosp
Kft. vállalt felelősséget a továbbiakban. Miért jó tehát ez
a betegeknek, az állampolgároknak?

sohasem jutott elegendő pénz. A
várpalotai kórház jelenleg egy adósságspirálban van, most a megítélése
nagyon rossz.
Ebben a helyzetben egy önkormányzat nem sokat tehet. A legtöbbjük
nem tud felvenni további hiteleket,
mert egyéb pénzügyi gondjai miatt
már így is el van adósodva, vagy
ha hitelképes, akkor másra is kell
a pénz. Ugyanakkor egy vállalkozás
sokkal rugalmasabb, egyszerűbbek
a döntési folyamatok és banki

Várpalota

Tatabányán már nem kellett – Várpalotán tárt karokkal várták

bevonással képes megvásárolni a
szükséges eszközöket és biztosítani
a működéshez szükséges minél jobb
feltételeket.
– Miért fontos a működtetőnek, hogy jó gépei legyenek?
Sokan úgy gondolják, a vállalkozás célja nem a fejlesztés,
hanem az, hogy a meglévő
eszközökkel minél több hasznot „termeljenek”?

– Egy kórház alapvetően a betegeiből él. Ha nincsenek betegek, nincs
a kórháznak bevétele sem, hiszen
az OEP-től a betegek ellátásáért
kapja a térítést az intézmény. Ezért
egy magánüzemeltető sokkal érzékenyebben reagál a betegek elvándorlására, mint egy önkormányzat.
Elemi érdeke, hogy a betegek bizalmát megszerezze és megtartsa. Mi
is azon dolgozunk, hogy a kialakult
rossz megítélést megfordítsuk. Szeretnénk visszahozni a betegeinket.
Az elment kollégák helyett olyan
orvosokkal kötöttünk szerződést,

– Engem azért hívtak ide Várpalotára, hogy tegyem rendbe a kórházat,
amely már több mint 10 éve veszteségesen működik. Már háromszor
konszolidálták az intézményt, vagyis
három alkalommal mentette meg az
önkormányzat a csődtől. A betegek elpártoltak, hiszen fejlesztésre
Dr. Rácz Tamás
Orvos-kandidátus képzettségű, több éves
tengerentúli tapasztalatokkal. 1992-94
között az Egészségügyi Minisztérium Rendszerváltozási Bizottságának tagja. Azóta
aktív résztvevője az egészségügyi reformfolyamatoknak, amit eddigi sikeres vállalkozói
tevékenysége - melynek a motivációja elsődlegesen a beteg érdeke - is megerősít.
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Várpalota
akik szívügyüknek tekintik, hogy a
betegek visszakerüljenek. Szeretnénk, hogy ha az egynapos sebészet felé mennénk. Természetesen a
jó felszereltség ezt a folyamatot is
megkönnyíti.
Kardiológia, gasztro-entrológiai, diabetológia, általános belgyógyászat
– ezekre az osztályokra új szakorvosok kerültek, és további kollégákkal
tárgyalunk annak érdekében, hogy a
kórház szakmailag megerősödjön. A
veszprémi kolléga a jövőben a vesebetegek gondozását itt fogja helyben
végezi, és a nőgyógyászat területére
is olyan orvost vettünk fel, aki az
egynapos sebészetben nagyon jártas
– éppen most jött haza Angliából –,
és ő is minket választott.

Szeretnénk továbbá a megyei és
a mi kórházunk között egy gyakorlatorientált együttműködést is
kialakítani. Akiket mi nem tudunk
ellátni, azok a lehető legrövidebb
időn belül a legjobb helyre kerülhessenek. A Veszprém Megyei
Kórházból pedig szeretnénk a krónikus betegeket átvenni, ez ma már
folyamatban van.
– Az adósságspirálból hogyan
tudnak kikeveredni? Milyen
konkrét intézkedéseket tettek?

– A kórházaknál – mint itt is
– az egyik legfőbb probléma a
rossz munkaszervezés. Sokan nem
feltétlenül a betegágy melletti munkát végeznek. Ugyanakkor mégsem
mertek korábban senkit elbocsátani,

Dr. Tóth Ildikó
Az édesapja természetét örökölte, aki már 25 évesen, bányamérnökként
vezető lett. Munkáját egészen nyugdíjas koráig iszonyatos munkabírással, borzasztó nagy empátiával végezte. Kollégái még ma is szeretettel
gondolnak rá. Ildikó hasonló képességekkel van megáldva. Sokat dolgozik – sokat utazik, de a hátrányokból is előnyt tud kovácsolni.
Gazdasági vezetőjével például a Tatabánya-Várpalota utat egyfajta munkaértekezletnek tekintik oda is, vissza is. Így sokkal
gyorsabban, s főleg hasznosabban telik az idő.
Két gyermekét is nagyon liberálisan neveli – meggyőződése, hogy a játékszabályokat kell kialakítani, s akkor
működik a demokrácia.
34
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pedig ezt meg kell
tenni az ott maradtak érdekében.
Vannak
olyanok,
akik nagyon sokat
dolgoznak és vannak
– voltak – olyanok
is, akik csak néhány
órát töltöttek hasznosan a munkaidejükből. Ezt egy jó
menedzsment látja,
tudja, de minden
egyes
elbocsátott
minimum 2-3 roszszalló cikket jelent,
amiben támadják a
kórház
vezetését.
Pedig a kiadások
85%-a munkabér
volt. A normális
60-65%
között
van, amit még ki lehet gazdálkodni.
Mi az intézkedéseket követően,
végül 15-tel lettünk kevesebben és
így 185-en maradtunk.
A másik fontos terület, hogy nagyon
keményen átvizsgáljuk a beszállítói
árakat. 20-30%-os megtakarításokat tudunk elérni így. Élelmezésben,
műszaki területű fejlesztéseknél
megversenyeztetjük a beszállítókat.
Tehát nem a betegektől, a fejlesztésektől vagy a kollégáktól vonjuk el a
szükséges forrásokat, hanem a szállítóinkat válogatjuk meg jobban. A
cél, hogy a kórházat nullszaldósan
tudjuk működtetni. Ehhez körülbelül egy fél év elegendő.
– Azt mondja, hogy egy 10 éve
veszteséges kórházat fél év
alatt helyre lehet hozni magánüzemeltetéssel?

– Igen. Bár véleményem szerint nem
az a fő kérdés, hogy önkormányzati
vagy vállalkozói üzemeltetésről
beszélünk-e, hanem az, hogy jó,
gondos gazdaként gondolkodjunk
és cselekedjünk. Én a magaménak
érzem ezt az intézményt, és eszerint
dolgozom nap mint nap.
Cseh Teréz

VÁRPALOTÁN NEM EMELIK
A HELYI ADÓKAT

Mikor legutóbb – december végén, az évértékelő
interjú elkészítése ügyében – Várpalotán jártam
Leszkovszki Tibor polgármester úrnál, épp a költségvetés összeállítása folyt. Elmesélte, náluk ez
úgy történik, hogy minden érintett intézmény,
szervezet összeállítja az elképzeléseit, és
számszerűsíti azt. Természetesen első
körben valamennyien a maximumra törekednek, papírra vetik álmaikat. Ott
jártamkor a költségvetés tervezése éppen az álmok összesítésének szakaszában
járt, s a tervek éppen 400 millióval voltak
nagyobbak a reálisan elérhetőknél. Leszkovszki úr már ismerte
ezt a folyamatot, s tudta, hogy a java csak most következik, hiszen
egyezségre kell jutniuk: mi marad ki, és mit valósítanak meg az
elképzelésekből, és mint mindig, a költségvetés most is elkészült.
Polgármester urat arra kértem, ismertesse kicsit részletesebben is
a jóváhagyott terveket.
– Az idei költségvetés összességében
3 milliárd forint. Ebből 450 milliót
fordítunk fejlesztésre, beruházásra, a
többit működésre. Az intézmények
bevonásával összeállított 400 milliós hiányt mutató költségvetést az öt
bizottság és a két részönkormányzat
az ízeire szedte, s a tárgyalások
eredményeként, a józan realitásokat
alapul véve lett elfogadva a város
végleges költségvetése.
– Természetesen a legfontosabb
feladatunk az idén is garantálni az
anyagi feltételeket a város és intézményei működéséhez. Szeretném
megemlíteni, hogy az idei keret
700 millióval szűkebb, mert szeptember 1-jétől a kórház költségvetése már nem átfutó tétel, hiszen az
üzemeltetéséről már egy vállalkozás
gondoskodik. (Lásd cikkünket a
következő oldalon!)
– A fejlesztés területén kiemelt
fontosságú a vár rekonstrukciójának
folytatása. A teljes tetőtér már
megújult, de a 200 milliós fejlesztés egyharmada még hátra van,

A felszíni vízelvezetés 10 millióba fog
kerülni, a temetők bővítése, vízelvezetése, a ravatalozó tervezése 4, a közvilágítás bővítése 7, park és játszótér
építése pedig 5 millió forint újabb
beruházást-felújítást jelent majd.
– Kiírás előtt áll a tanuszoda közbeszerzési eljárása. A távhőszolgáltató
területén 60 milliós beruházás-fejlesztés folyik majd: a hőközpontok
felújítási programjának befejezése és
a készenléti távhőrendszer rekonstrukciója.
– A város feladata – többek között – az EU-normás játszóterek
kialakítása, és a nem megfelelőek
megszüntetése.
Mindamellett,
hogy 60 játszóteret elbontottunk,
már 4 új készen van, s az idén is
megvalósulhat 2-3, s a következő 3
évre összesen 14-et terveztünk. A
megszokott helyeken a gyerekekkel
tudnak játszani, de a szabványon
kívülieket el kellett bontani.

jelenleg az eddig helyre nem állított
helyiségek újjáépítése folyik.
Szeretném kiemelni, hogy a fejlesztéshez-működéshez szükséges bevételeket úgy biztosítjuk, hogy a helyi
adótételeken nem változtatott a
város. A múlt évi adóbevétel 480
helyett 510, a gépjárműadó pedig
65 helyett 70 millióra lett tervezve
az idén.
– Sajnos további háromszázzal
csökkent a munkahelyek száma a
– Visszatérve a fejlesztésekhez, kohó „jóvoltából”, így összesen
53,4 milliót terveztünk ebben az 8,2-8,5% között van a munkanélévben felújításra. Ez elsősorban az küliségi ráta, ezekből a pályakezdő
intézményeket érinti. A panelprog- munkanélküliek aránya az országos
ramra 30 milliót különítettünk el, átlagnak megfelelő. Ez a mutató5 milliót tervezésre, utak, közművek szám egyébként a kistérségben az
és telkek kialakítására fordítottunk. ötödik helyet jelenti. 130 fő ré110 milliót költünk 2006-ban szére – 5 hónapon át –, pályázati
utak, járdák, parkolók építésére, fel- pénzből közmunkaprogramot tudunk
újítására. Rendezési tervre 4,5 milli- indítani, s ez talán némi enyhülést
ót fordítunk, és ugyanennyibe kerül hoz a gondokat illetően. Sajnos
majd egy digitális térkép fejlesztése, – idevonatkozóan – azt is meg kell
amelyhez minden felhasználónak jegyezzem, hogy a munkára behíhozzáférést biztosítunk majd. Ezen vottak egyötöde alkalmas csupán a
a térképen részletesen megtekinthető munkavégzésre. Nagy részük régóta
lesz a város teljes közműhálózata. munkanélküli, és rossz egészségügyi
Remélhetőleg ez sokak számára segíti állapotban van.
majd a jövőbeni építkezéseket.
Cs.T.
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HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER
KONZULTÁCIÓ

A Modern Üzleti Tudományok Főiskolája – az új felsőoktatási
törvény megalkotásában részt vett szakértők közreműködésével
– 2006. március 24-én hallgatói követelményrendszer-konzultációt
szervezett. A rendezvényre az ország összes felsőoktatási intézménye meghívót kapott, így azon mintegy 150 fő vett részt.
A konzultáció szakértői, vezetői részéről
az elnökségben foglalt helyet dr. Szövényi
Zsolt, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetője, dr. Rádli Katalin, az Oktatási
Minisztérium főosztályvezető-helyettese,
dr. Réffy József, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, Bakonyi László, a Felsőoktatási
Regisztrációs Központ vezetője, a MÜTF,
mint házigazda részéről az elnökségben
foglalt helyet dr. Kandikó József rektor,
dr. Kruppa Éva oktatási és nemzetközi
rektorhelyettes, Szilfai Istvánné gazdasági
és szolgáltatási rektorhelyettes, Bariné Turán
Csilla főtitkár.
A konzultáció ötlete a február közepén Baján tartott főtitkári konferencián fogant meg.
Az előadók ott is nagyon sok, az új fel-

sőoktatási törvényhez kapcsolódó kérdésre
válaszoltak, ezzel is segítve az intézmények
szabályzatmódosítási munkáját. A MÜTF
hasznosnak vélte a hallgatói követelményrendszerrel összefoglalóan is foglalkozni,
hiszen minden felsőoktatási intézmény a
hallgatókért van, és arra törekszik, hogy
szabályozásai mind egyértelműbbek, világosabbak és az új törvénynek megfelelőek
legyenek.
A konzultáció kiemelt témái voltak: a hallgatói jogok gyakorlásának és a kötelességek
teljesítésének rendje (hallgatói jogorvoslat),
a tanulmányi és vizsgaszabályzat, a térítések
és juttatások rendje. Az általános kérdések
között a hallgatóság többek között választ
kapott arra, hogy a törvényalkotók miben
látják a március 1-jén életbe lépett új felső-

oktatási törvény jelentőségét, melyek a leglényegesebb elvi és gyakorlati változások. A
hallgatói követelményrendszer átalakításával
foglalkozó részben többek között a felvételi
eljárás változásairól, az Oktatásügyi Közvetítő Szolgálat és a Felsőoktatási Regisztrációs
Központ szerepéről, a hallgatók által kötelezően teljesítendő kritériumkövetelményekről,
a felsőfokú szakképzésről, a kreditrendszerű
képzés főbb szabályváltozásairól, a nyilvántartási rendszerről esett szó.
A szakértők szakmai közreműködésének, a
jól megfogalmazott kérdéseknek és az értékes
gondolatoknak köszönhetően a szervezők
nagyon eredményes konzultációt tudhatnak
maguk mögött. A szakértők több oldalról
megvilágították és segítettek értelmezni a
törvényalkotók szándékát, az ülés során
a résztvevők sok konkrét információval,
tapasztalattal gazdagodtak, amelyek segítik
a hallgatói követelményrendszernek az új felsőoktatási törvény szerinti átdolgozását.
Bariné Turán Csilla

Második lett a tatai Életfa

ALKOSS KÉKET!

„Alkoss kéket!” címmel hirdette meg kreatív pályázatát 2005 decemberében az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és a Sulinet.
A felhívásra Komárom-Esztergom megyéből két kategóriában összesen
négy csapat nyújtotta be pályázatát, s a legsikeresebben a tatai Talentum Általános Iskola, Gimnázium és Kézműves Szakiskola szerepelt,
mely „Életfa” alkotásával az országos rangsor második helyén végzett.
Az Európa jövőjével kapcsolatos iskolai
viták és beszélgetések ösztönzése érdekében hirdette meg a 12-18 év közötti
korosztály számára Alkoss kéket! címmel
kreatív pályázatát 2005 decemberében
négy kategóriában (nyomtatott, intermédia, vizuális, egyéb) az Európai Bizottság
Magyarországi Képviselete és a Sulinet.
A felhívásra Komárom-Esztergom megyéből két kategóriában összesen négy
közösség nevezett: az esztergomi Dobó
Katalin Gimnázium EuropArt csapata
– Prezentáció Európáról, a tatai Talentum
Általános Iskola, Gimnázium és Kézműves
36
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Szakiskola Talentum csapata – Életfa, a
tatabányai József Attila Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Hírharang csoportja – Hírharang és a tatai
Eötvös József Gimnázium Digitality-Team
csoportja – Munkavállalás az Európai Unió
tagállamaiban című munkájával. A megyei
pályamunkák közül vizuális kategóriában
a Talentum csapat Életfa című alkotása,
valamint intermédia kategóriában a Hírharang csoport kisfilmje nyerte el a jogot az
országos fordulóban való szereplésre. Az
elbírálás során a Sulinet honlapján szavazhattak a látogatók a kategóriánkénti

egy-egy közönségdíjas alkotásra, illetve a
voksolás lezárását követően neves közéleti
személyiségekből és művészekből álló zsűri
választotta ki a legjobb 20 művet, melyek
a közönségdíjas alkotásokkal együtt vehettek részt a 2006. március 23-án rendezett
országos döntőn. A zsűri a tatai Talentum
Általános Iskola, Gimnázium és Kézműves
Szakiskola Talentum csapata (Varga Péter,
Karsai Katalin, Kovács András, Havancsák
Patrícia, Krosztics Noémi, Mészáros Gábor, Kovács Norbert, Ring Annamária,
projektvezető pedagógus: Szigetvári Krisztina) Életfa c. alkotását a második helyre
rangsorolta, mellyel az alkotók ezer euró
pénzjutalomban részesültek.
Jagicza Krisztina
ügyvezető
Vág-Duna-Ipoly Eurorégió Fejlesztési Kht.

A bioüzemanyagok iránti növekvő igény kihasználására 82
milliárd forintos beruházással két bioetanol-üzemet épít Magyarországon a Bio-Tech-Energy Kft. és a CSLM Group amerikai
befektetési társaság, írta a Világgazdaság.

ÜZEMEK HAJDÚSÁMSONBAN,
M ARCALIBAN ÉS CSURGÓN

Hatvannégymilliárd forintos beruházással bioetanol-üzem építését
tervezi Hajdúsámsonban a magyar
Bio-Tech-Energy Kft. és a CSLM
Group amerikai befektetési társaság, tájékoztatta a Bloomberget
Hamza Gábor, a település polgármestere. A várhatóan mintegy 150
főt foglalkoztató gyárban évente
egymillió tonna kukoricát és egyéb
gabonafélét dolgoznak majd fel.
A két társaság bejelentette, hogy
hasonló üzemet létesítenek 18
milliárd forintért a Somogy megyei
Marcaliban is, ahol évente félmillió tonna kukorica feldolgozásával
számolnak, írta összeállításában a
Világgazdaság.
Az idei előkészítő munka után a
beruházás már jövőre elkezdődhet,
és várhatóan 2007 végére, de
legkésőbb 2008 elején felépül
az 50 főt foglalkoztató üzem. A
marcali beruházáshoz szükséges
anyagi forrásokat és technológiát
az amerikai befektető biztosítja,
amelynek ingatlanfejlesztési részlege
az interneten található adatok szerint több magyarországi projektben
is érdekelt. A magyar partner szaktudásával, jogi ismereteivel és a beruházás lebonyolításával vesz részt a
projekt megvalósításában.
Március közepén jelentették be,
hogy Csurgón is bioetanol-üzem
épül a svájci United Biofuels Holdings Europe AG és a Duna Fejlesztési Holding részvételével 12 milliárd forintos beruházás keretében.
A gyárban a tervek szerint évente
300 ezer tonna kukoricát dolgoznak fel, s mintegy 80 ezer tonna
bioetanolt állítanak elő.

UNIÓS

CÉLKITŰZÉSEK

Az Európai Bizottság februárban
fogadta el a bioüzemanyagokkal
kapcsolatos stratégiát, amely három
fő célkitűzést határozott meg: a
bioüzemanyagok térnyerésének elősegítését a közösségben és a fejlődő
országokban, a felkészülést széles
körű felhasználásukra, valamint azon
fejlődő országok támogatását, amelyekben a bioüzemanyag-előállítás
fenntartható gazdasági növekedést
eredményezhet. A bioüzemanyagok
alkalmazásával csökkenhet Európa
függősége a fosszilis tüzelőanyagok
importjától, emellett új piacokat
teremt a mezőgazdasági vállalkozók
számára.
A hazai bioüzemanyag-előállító vállalkozásoknak különösen azután lehet
érdemes növelni a termelést, hogy a
Mol Rt. januárban nyílt pályázatot
hirdetett a gázolajhoz keverhető
biodízel gyártásához szükséges komponensek és alapanyagok beszállítóinak kiválasztására. Az olajipari vállalat 2008-tól évi 150 ezer tonna
kész biodízel-komponenst vagy
az ennek előállításához szükséges
alapanyagot vásárolna, további évi
50 ezer tonnát opcióként lekötve,
öt-hét éves szerződéseket kínál a
legjobb ajánlatot benyújtónak.
Az előirányzott biodízel-mennyiség
felhasználásával teljesíthetővé válik
az Európai Uniónak tett magyar
vállalással összhangban lévő célkitűzés, hogy 2008-tól a Mol Rt.
által gyártott gázolajban elérje a
4,4 százalékot a biokomponensek
aránya. A biokomponensek felhasználását ösztönzi az adótörvény
elmúlt év végi módosítása is, amelynek értelmében 2007. július 1-jétől literenként nyolc forinttal több
jövedéki adót kell fizetni azoknak

a gyártóknak, amelyek benzinében
a biorész aránya nem éri el a 4,4
százalékot, míg a gázolaj esetén
ugyanezek a feltételek 2008.
január 1-jén lépnek életbe. A bioetanol-beszállítók kiválasztására a
Mol Rt. már 2005-ben lefolytatott
egy hasonló pályázatot. A benzin
gyártásánál
oktánszámnövelésre
használt MTBE-t tavaly nyár óta
részben a bioetanolból készülő
ETBE-vel (etil-tercier-butil-éterrel)
váltotta fel.

Energia

BEINDUL A HATALMAS BIOBIZNISZ

M AGYARORSZÁG
ÉLENJÁRÓ LEHET

A megfelelő átalakítás után a benzinhez adagolható bioetanol iránti
kereslet már tavaly megugrott, a
további fejlesztéseket pedig segítheti, hogy szakértők szerint az
Európai Unió jelenlegi évi 1-1,5
milliárd literes alkoholfelhasználása
az évtized végére megtízszereződhet a bioüzemanyagok terjedése
nyomán. Ez óriási lehetőséget jelent
a magyar gyártók számára, mert a
pótlólagos kereslet a mezőgazdasági túltermelés enyhítését és a
jövedelmek emelkedését jelenti. A
bioüzemanyag-iparág fejlesztését a
II. Nemzeti fejlesztési terv is prioritásként kezeli.
A három említett projekt is mutatja:
Magyarország komolyan élenjár az
EU-ban a bioetanol-gyártásra való
felkészülésben, s aki előbb lép, az
lesz a nyerő - kommentálta a hírt
Garamhegyi Ábel, a gazdasági
tárca helyettes államtitkára. Mint
mondta: a három termelőüzem
közvetlenül is munkahelyet teremt,
emellett közvetetten munkát biztosít nagyon sok mezőgazdasági dolgozónak, hiszen felszívja az általuk
megtermelt kapacitásokat. Jelentős
exportcikk lesz a termék, amelynek
eljuttatása a külpiacokra forgalmat
ad a logisztikai ágazatnak.
Forrás: Világgazdaság
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Környe

IPARI PARK KÖRNYEI TERÜLETEN

Elfogyott a hely a tatabányai ipari parknak kijelölt földeken, így a
legújabb beruházók már a közigazgatásilag a szomszéd településhez, Környéhez tartozó területen építkezhetnek. Erre a város és a
község által 1997 novemberében aláírt együttműködési megállapodás keretében kerülhet sor. Horváth Miklós környei polgármester
korábbra várta ezt a pillanatot.
– Sajnos nem jött az ipari parkba egy
nagy autógyártó cég, így az apró lépések taktikája mára vezetett ahhoz,
hogy a park átért a mi területünkre.
Az együttműködési megállapodásban
rögzítettük, hogy a betelepülő cégek
esetében egyforma adókulcsot alkalmazunk, és a befolyt összeg 25%-a
illeti községünket.

és Csákvárral összekötő út korszerűsítése. A szükséges magántulajdonú
földek kisajátítása megtörtént, építési engedély is van, kezdődhet a
beruházás.
– Át kell vezérelnünk ide a teherforgalmat, ehhez az ipari parki bejárónál
körforgalom épül, könnyen elérhető
lesz az autópálya is. Távlati célunk az
északi, községünket elkerülő út megA legújabb betelepülő gyár, az építése. Ha ez is sikerül, akkor megAGC autóüveggyár már 100%- oldódhat a jelenleg olykor kaotikus
ban környei területen épül. Az közlekedési állapot problémája.
54400 négyzetméteres csarnokot
májusban adják át, az építési és A jövendő adóbevételek és útépítészakhatósági engedélyezést, vélemé- sek ma még nem oldják meg Környe
nyezést teljesen Környén végezték, önkormányzatának anyagi gondjait.
és az építményadóból már ők is Kevés pénz jut
részesültek. Ennek az összegnek egy fejlesztésre, felrészét a vállalat javaslatára szociális, újításra. Kisebb
oktatási beruházásokra fordítják.
munkákat tudnak
– Folytatódik a cégek betelepülése, csak elvégezni,
a közeljövőben lesz a Bridgestone így az iskola
gumigyár alapkőletétele, ahol vár- északi nyílászáróit
hatóan 2007-ben indul a termelés, cserélik, átépítik
és most írtuk alá a megállapodást az az alsó tagozatos
Eiram Elektronikai Gyártó és Ke- épület és a műreskedelmi Kft-vel, amely egy hek- velődési ház tetáron, egymillió eurós beruházással tőszerkezetét, ta1700 négyzetméteres összeszerelő lán megvalósulhat
üzemet fog építeni, ahol mintegy a polgármesteri
60 főt foglalkoztatnak majd. Ezek hivatal régóta tera lehetőségek segíthetik mindazon vezett felújítása,
környeiek elhelyezkedését, akik bár bővítése. Szükség
magasan kvalifikáltnak számítanak, van még a létreám a bányabezárásokkal munka nél- hozandó lakópark
kül maradtak.
40 telke infrastruktúrájának
– Logisztikailag fontos beruházásra kialakítására is.
lesz szükség a következő kormány- – Vannak persze
ciklusban, az óriási kamionforgalom jó híreink is,
ugyanis jelentősen megviseli az tavaly négy utat
utakat. Ezért elengedhetetlen a tudtunk felújítani
8119-es számú, Tatát Környével pályázati pénz38
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ből, és a sportegyesület új vezetésével közösen pályázatot nyertünk a
klubépület rendbetételére. Salakos
teniszpálya, új fűnyíró, az öltöző tetejének és belső tereinek megújulása
dicséri a fiatalok aktivitását, tenni
akarását. A Közkincs pályázat segítségével a Német Kisebbségi Önkormányzat tájházat alakít ki a Tatai
Múzeum szakmai segítségével egy a
Fő utcán, önkormányzati tulajdonban lévő régi épületben. A helyreállítást, felújítást helyi vállalkozók
végzik majd, a berendezést pedig
a Német Kulturális Egyesület gyűjtötte össze. Jövő nyárra tervezzük
átadni Környe új színfoltját, amely
tágas udvarával, szalonnasütővel
várja vendégeinket, testvértelepülésünk, Steffenberg – ahol júniusban
írjuk alá az együttműködést – küldöttségeit.
vk

A KÖRNYEI SPORTEGYESÜLET
SIKERTÖRTÉNETE
2005. szeptemberében „forrásnak indult” a Környe SE addig
„langyos állóvize”. A tagság kezdeményezésére vezetőségváltásra került sor, s az egyesület élére egy hét fős, fiatalos, dinamikus gárda került. Az új elnökkel, Váradi Csabával a közelmúlt
történéseiről, illetve terveikről beszélgettünk.
– Mi volt a vezetőségváltás oka, illetve meszelést. A külső tatarozás, villanyszerelés,
célja?
festés mellett cseréltük, javítottuk, felújítottuk a

– A legfontosabbnak azt tartottuk, hogy
gazdaságilag átláthatóvá tegyük az egyesületet,
s nekilássunk a vállalt munkáknak. Négy évre
szóló programot dolgoztunk ki, amelynek
célja, hogy jobb és kulturáltabb körülményeket
tudjunk biztosítani sportolóinknak. Szeretnénk,
ha olyan helyet sikerülne kialakítani, ahová a
családok szívesen járnak, ahol öröm az időt eltölteni, és ahová nyugodt szívvel elengedhetik
gyermekeiket is. Itt a fiatalok olyan értékekkel
találkozhatnak, amelyek akár egész életükre
meghatározóak lehetnek. A régi „öregekkel”
– Kiprich, Vince – focizhatnak együtt, s tanulhatják a csapatmunka alapjait. Az SE szinte
a második otthona sportolónak és háttérben
működő szakembergárdának egyaránt.

zuhanyzókat, illemhelyiségeket, mosókonyhát;
megoldottuk a ruhaszárítást. Megjavítottuk
a kéményeket, a vízelvezetést, a világítást is.
Új bútorokat készítettünk, illetve vásároltunk.
Mindemellett a teljes területen megoldottuk
a tereprendezést és a hulladékok elszállítását.
Sikerült felújítanunk a kézilabdapályát és
környékét is, és rendbe tettük az SE melléképületét és környékét.
Nagy örömünkre a sportolók és az edzők munkáját azzal is tudtuk segíteni, hogy biztosítottuk
a sportoláshoz szükséges kellékeket: labdákat,
mezeket, eredményjelző táblákat, hálókat, stb. S
amire a legbüszkébbek vagyunk: mindezt nagyon
rövid idő – mintegy hat hónap – alatt tettük.

– Milyen csapataik, szakosztályaik
– Mit sikerült eddig megvalósítani a vannak?
tervekből?
– Jelenleg az egyesület rendelkezik egy NB

– Az elmúlt néhány hónap alatt hihetetlenül
sok minden megváltozott, épült, szépült. Szó
szerint áttekinthetővé tettük az egyesületet.
Pontos kimutatás készítettünk a tagságról,
amely 103 fővel indult, amikor átvettük az
SE-t, most pedig már több mint 200-an vagyunk. Bevezettük a tagdíjat és a pártolótagdíjat, no és a rendezvényeken gondoskodtunk
arról, hogy a jegyszedés hivatalosan történjen,
a bevételek pedig azonnal az egyesületi kaszszába vándoroljanak. Van is mire hasznosan
elköltenünk. A mérkőzések szünetében rendszeresen nyereménytárgyakat sorsolunk ki, és
rengeteg felújítási munkát végeztünk el.

II-es női kézilabda-szakosztállyal, felnőtt- és
utánpótláscsapattal, egy megye első osztályú
férfi kézilabda szakosztállyal, egy teniszszakosztállyal, és egy megyei első osztályú labdarúgó-szakosztállyal és utánpótláscsapataival.
A változtatás az eredményeken is látszik. A
csapatok nagyon sikeresen szerepelnek, úgy
tűnik, a maga módján mindenki
bizonyítani szeretne.

Környe

A lehetetlent már megvalósították – a csodák most következnek

Keressük azokat a vállalkozásokat, amelyek
fontosnak tartják Környét, tenni tudnak, és tenni
akarnak azért, hogy az itt élő fiatalok megfelelő
körülmények között sportolhassanak. Mi partnerekre vágyunk. Azon vagyunk, hogy támogatóinknak mi is adni tudjunk. Az egyesület környéke
tökéletes például céges vagy családi rendezvények lebonyolítására. Akár 3000 embert is
vendégül tudunk látni ezen a területen. Keressük
a fő szponzorunkat, akinek felvehetnénk a nevét,
s messzire vihetnénk jó hírét. Természetesen maga
a sportkomplexum is mecénásaink rendelkezésére
áll. A focin, kézlabdán kívül jó minőségű pályán
teniszezhetnek az érdeklődők.
– A közeljövő terveiről már konkretizálódtak?

– Persze, pontosan tudjuk, mit akarunk. Pályázatok segítségével szeretnénk plusz teniszpályákat építeni, labdarúgó edzőpályát kialakítani,
folytatni a felújításokat, új sportolókat leigazolni,
külföldi egyesületekkel testvérkapcsolatot létrehozni, és erősebb kapcsolatokat kialakítani a
környező társadalmi szervezetekkel. Egy biztos,
az adott körülmények között is megteszünk mindent a fejlődés érdekében, de elkelne a segítség.
Meggyőződésem, hogy kevés ilyen lelkes, tenni
akaró és mindezek következtében eredményes
sportegyesület van a környéken, amely nagyon
vágyik az elismerésre, a támogatásra. Bízunk
abban, hogy a vállalatok, vállalkozások felfedeznek bennünket, és jó üzletnek, jó befektetésnek
találják majd csapataink szponzorálását!
Cseh Teréz

– Kik segítik a munkájukat? Vannak támogatóik?

– A felújítási teendőkben nagy
részben az egyesület sportolói segítettek, és természetesen
– Mi változott meg?
sokat köszönhetünk nagylelkű
– Megkezdtük például a főépület teljes körű támogatóinknak. Még nagyon
felújítását, amely a megépítése óta érintetlen sok munka vár ránk, és a forrásavolt – kivéve az évente történő higiéniai ink meglehetősen korlátozottak.
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A GRUNDFOS
TATABÁNYÁN
ÉS SZÉKESFEHÉRVÁRON
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter és Carsten Bjerg, a Grundfos csoport alelnöke 2006. április 3án, Tatabányán sajtótájékoztató keretében bejelentette,
hogy a vállalat új, kapacitásbővítő beruházást valósít
meg Tatabányán. Bejelentették azt is, hogy a Grundfos
csoport új üzemet létesít Székesfehérváron. A vállalat a
két új beruházással összesen 667 új munkahelyet létesít.
A Grundfos harmadik, székesfehérvári székhelyű gyára mintegy 350 fős
létszámmal kezdi majd meg a termelést. A jövőben, az új gyárban készülnek
majd a vállalatcsoport szennyvízszivattyú termékkörébe tartozó KP és AP szivattyúk. Az üzem egy részén pedig a búvár- és szennyvízszivattyúk kábeleinek
összeszerelése folyik majd. A termelőegység alapterülete, az irodák nélkül,
mintegy 20 000m2.
Az új, székesfehérvári szivattyúgyártó üzem mellett, a Grundfos bővíti a jelenleg Tatabányán folyó termelést is. Bevezeti a 4” és 6”-os búvár motorok
gyártását, bővíti a nagyméretű szennyvízszivattyúk, a soros-, norm- és blokkszivattyúk gyártását, valamint kiszélesíti a norm motorokhoz, illetve az épületgépészeti termékekhez kapcsolódó tervezési és vevőszolgálati tevékenységét
is. A bővítés és az új létesítmény eredményeképpen a Grundfos összesen
mintegy 800 fővel emeli alkalmazottainak számát.
A harmadik magyarországi üzem megalapításával a Grundfos igen jó helyzetbe került a Kelet-, és Közép-Európát érintő hatalmas kihívásokat tekintve.
A társaság célja, hogy teljes mértékben kihasználja a globalizáció adta előnyöket, ugyanakkor alkalmazottai számára is lehetővé tegye, hogy részesüljenek a
globalizáció hasznából.
A Grundfos 2000-ben kezdte meg a termelést Magyarországon, amikor
a korábban Dániában folyó motorgyártást áthelyezte Tatabányára. Egy
évvel később megépült a második üzem, ahol a soros és a blokkszivattyúk
készülnek. Az új székesfehérvári gyáregységgel megvalósul az a terv, mely
a szivattyú- és motorgyártás Dániából Magyarországra történő áttelepítését
tűzte ki célul.
Az egyik ok, amiért a Grundfos Magyarországot választotta motor- és
szivattyúgyártásának székhelyéül, az ország központi elhelyezkedése Nyugatés Kelet-Európa között, ami ideális alapot nyújt a Grundfos régiót érintő
globalizációs stratégiájához.
Az elektromotorok stratégiai fontosságúak a Grundfos számára, így elkerülhetetlenné vált a termelés kihelyezése. Mivel a motorgyártás Dániában nem
versenyképes, az előállítást más országba kellett áttelepíteni.
Egy 1999-ben végzett megvalósíthatósági tanulmány alapján Magyarország
bizonyult Dánia legjobb alternatívájának. A tatabányai hatóságokkal való
példaértékű együttműködés pedig igazolta a döntés helyességét.
Székesfehérvárra, mint a harmadik magyarországi Grundfos üzem helyszínére,
pedig azért esett a választás, mert a területen nagyobb számban találhatók
szakképzett operátorok. Emellett a város elhelyezkedésének köszönhetően
Budapest könnyen elérhető, előnyös a reptér, a magasabb rendű főút- és
vasútvonalak szempontjából, valamint közel van a tatabányai Grundfos üzemekhez is. Az M1-M7 autópályákat összekötő tervezett útvonal is szerepet
játszott a döntéshozatalban.
A Grundfos Csoportot 71 vállalat képviseli a világ 41 országában, összesen
14 ezer alkalmazottal, akik a szivattyúk és szivattyúrendszerek kutatás-fejlesztésén, gyártásán, értékesítésén és karbantartásán fáradoznak.
Forrás: GKM
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Ahol most a víz az úr…

ÁRVÍZI ÉS EGYÉB
„JELENTÉSEK”
DUNAALMÁSRÓL
Lévai Péter polgármester úrral még az év elején
beszéltük meg, hogy április környékén lapunkban
beszámolunk a településen történt fejlesztésekről,
beruházásokról és az idei év terveiről. Akkor még
egyikünk sem gondolta, hogy a fő téma a víz lesz,
hiszen az árvíz hetek óta minden mást maga mögé
utasít. Meghajolva a „nagy úr” akarata előtt, tudósításunkat is ezzel kezdjük.
– Március 30-án alakult meg a helyi árvízvédelmi bizottság, látva,
hogy a helyzet egyre aggasztóbb. Valójában kicsit késve kezdtük
meg a védekezést, mert az előrejelzések megtévesztőek voltak.
27-én még jóval kisebb vizet jeleztek előre, mint az valójában
volt, és naponta ígérték a tetőzést, ami egyre csak tolódott. Amikor nekiláttunk a teendőknek, a két árvízi kapu már víz alatt volt.
Ezeket még tavaly építettük a területfejlesztési tanács másfélmilliós
támogatásából. Valójában két palló között homokzsákokat jelent és
nagyon hatékony tud lenni árvíz idején, persze akkor, ha az áradás
gyors. Ha olyan lett volna az idei is, mint a 2002-es, akkor ez egy
hatékonyabb megoldást jelentett volna.
Az áradás most azonban sokáig tart. Hiába alacsonyabb a vízszint
21 cm-rel, a kapuk és főként a vasúti töltés áteresztenek. A víz
csak nagyon lassan húzódik vissza. A víz már közel fél métert apadt
ugyan, de 2002-ben ilyenkorra már méterekben beszélhettünk az
apadásról.

Magazin

– Kik dolgoztak a gátakon?

– Nagyon sokan vettek részt a védekezésben, azt mondhatom a falu apraja-nagyja
megmozdult. A vízügyi igazgatóság, a
katasztrófavédelem, a honvédség, a polgárőrség, rengeteg külső önkéntes, diákok
– az Eötvös Gimnázium például 30 diákkal
jött ki segíteni – és természetesen a hivatali
apparátus. Ezúton is szeretném mindannyiuknak megköszönni munkájukat.
– Mennyire volt nagy a pánik?

– Az elején még nagy volt bennünk a
félsz. Az előrejelzések mindig tolódtak.
Nem lehetett látni, hogy mikor és menynyivel fog tetőzni a folyó. Elkészítettük az
átmeneti elhelyezés terveit is, a lakosságot
tájékoztattuk a rájuk leselkedő veszélyekről.
Egyelőre – szerencsére – nem kellett senkit
kiköltöztetni, de még nincs vége, olvad
majd a hegyekben a hó.
A lovarda környékét sajnos teljesen elöntötte a víz, ott az egész épületegyüttes az
ártéren van. Ez is, akárcsak az Által-ér környéke fontos árvízvédelmi pont. Amikor a
Duna felől a víz emelkedni kezd, időben le
kell zárnunk, hogy az Által-ér túlzottan ne
legyen megterhelve. A gond az, hogy most
a tatai Öreg-tó felől is jött a víz, ezért,
nehogy elöntse a környék épületeit, szivatytyúkkal a vizet át kell emelni a Dunába.
A veszély tehát sajnos még nem múlt el, a
készültség még mindig harmadfokú.
– Térjünk át beszélgetésünk eredeti
témáira. Milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani Dunaalmáson
2005-ben, illetve a közelmúltban?

– Az árvízi kapukat már említettük. Elkészült a 10-es számú főútnak a rekonstrukciója egy 200 m-es szakaszon, bár ez még
teljesen nem fejeződött be. Ennek keretében egy középszigetes gyalogátkelőhely és
két buszöböl került kialakításra. Szeretnénk
a főutcát egységessé tenni, a járdaépítés
tavasszal megkezdődik.
Tavaly óvodai játszótér épült a CÉDE keretében, és a labdarúgópályát is fejlesztettük:
felújításra került a sportház és kialakítottuk
az öntözőrendszert. A Vöröskőalja utcában
pedig egy 270 m-es szakasz lett aszfaltozva. Valamennyi fejlesztésünk pályázat eredménye, kivéve a főút átalakítását, amelyet

saját erőből, illetve a Magyar Közút Rt.-vel
közösen finanszíroztunk.
Ezeken felül több pályázatot is beadtunk
útfelújításokra, akadálymentesítésre, a labdarúgópálya kivilágítására, ezekre várjuk az
eredményeket.
– Miről szólnak az idei tervek?

– Az egyik legfontosabb fejlesztési elképzelésünk a strandkút fúrása. Ehhez a
szükséges engedélyekkel már rendelkezünk.
Ennek érdekében is adtunk be pályázatokat. Egy tornaterem tervezése, valamint
a művelődési ház bővítésének tervei is
folyamatban van, szeretnénk az idén ezeket
is engedélyeztetni, és forrást szerezni rájuk.
A kikötő fejlesztése is szerepel az elképelések között, szerencsére ez ügyben több
befektető is érdeklődik.
Ami igazán hiányzik Dunaalmáson? A
fentiek mellett (strand, tornaterem) a jó
utak és az árvízvédelem megnyugtató megoldása. Az egyszerűen nem folytatható,
hogy évente akár két-három alkalommal,
akár két-három héten át az emberek emiatt
futkossanak, ezzel foglalkozzanak.
– Dunaalmás – határ menti településként – számos külkapcsolattal
rendelkezik. Történt-e valami ezen
a téren?

– Már sok meglévő kapcsolatunk van. A
Duna túlpartján lévő Pat község hivatalosan
is testvértelepülésünk, és az ekeliek is test-

vérükké fogadtak bennünket 1997-ben.
A Hídverő településeknek – akik 13-an
vannak – eddig csak Neszmély volt tagja,
de mi is szeretnénk csatlakozni hozzájuk.
Régi vágyunk, hogy az Almások Almása
vetélkedőben résztvevő városok, falvak
körét a határon túlra is kibővítsük. Tavaly
elkezdtük a szervezést két felvidéki és két
erdélyi településsel, de a találkozó nem
jött össze. Én Kézdialmással személyesen is
felvettem a kapcsolatot, s úgy néz ki, hogy
az erdélyi település az idén el tud jönni
a rendezvényre, amelyet Almásfüzitő fog
rendezni. Kézdialmás majdnem 100%-ban
magyar lakta terület, s ami különösen érdekes, hogy Dunaalmáshoz hasonlóan kénes
forrásvizük van. Pont olyan, mint a miénk.
Ez az egybeesés talán még jobban összeköt
majd bennünket.
A szomszédoláshoz kapcsolódik régi tervünk, a révátkelés beindítása, de úgy tűnik,
hogy a szlovák államigazgatás ebben még
nem igazán partnerünk.
Nemzetközi kapcsolataink még egy vonalon
tovább bővülnek, mégpedig az olaszok irányába. Létezik egy egyesület, amely az itt
élő olaszokat segíti munkájával. Ennek egyik
pillére Budapesten van, a másik pedig itt
„épül” Dunaalmáson. Bízunk benne, hogy
hosszú távú és jó kapcsolatokat sikerül majd
kialakítanunk velük.
Cs. T.
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Alker - alkalmazkodva a piaci igényekhez

O-METALL – GYORS ÉS TARTÓS
MEGOLDÁS TETŐRE ÉS FALRA
Az
Alkerről
minden Dunaalmás környékén
élőnek azonnal
a Tüzép szó jut
eszébe, hiszen
az
1994-ben
alakult vállalkozás alapvetően tüzelő- és építőanyagok forgalmazásával kezdte
tevékenységét. Évről évre árukészletükben, tevékenységükben folyamatosan igazodtak a piac igényeihez. Így bővült a termékválaszték – mintegy öt éve – az O-Metall termékekkel is, amelyek azóta
a vezető helyet foglalják el a cég termékei, szolgáltatásai között.
Ezekről a nagyszerű, tetőre és falra szerelhető korszerű anyagokról
és azok felhasználási területeiről beszélgettem a cég két vezetőjével Bencsik Jánossal és Bencsik Józseffel.
– Mit kell tudni az O-Metallról?

– Az O-Metall egy luxemburgi székhelyű
– Európában régóta ismert –, több mint
10 éve piacon lévő gyártó. Számos országban létezik – pl. O-Metall – Németország, O-Metall – Ausztria, stb. – mi a
magyarországi forgalmazók vagyunk, vagyis
kizárólagos forgalmazói joggal bírunk az
ország területén.
Az O-Metall termékek szigetelt és nem
szigetelt profillemezek, amelyek tetőre és
falra kerülnek. A könnyűszerkezetes épületeknél
szinte nélkülözhetetlenek, hiszen csekély önsúlyuk, könnyű szerelhetőségük, – szükség esetén
– gyors átszerelhetőségük, no és tartósságuk
rendkívül sokrétű felhasználást tesz lehetővé.
– Milyen területeken a leginkább elterjedtek ezek az anyagok?

– Említettük
már a kis súlyt,
a könnyű szerelhetőséget és
tartósságot. A
hagyományos
cserepekkel
vagy falakkal
ellentétben az O-Metall anyagok nem szívják
magukba a nedvességet sem, vagyis víztaszító
hatásuk tökéletes. Ugyan így igaz ez a hang- és
hőszigetelésre is, egy mindössze 6 cm vastag
szendvicspanel egy 30 cm-es hagyományos
tégla falnak felel meg. Nagyon fontos, hogy
gyorsan lehet vele dolgozni, rendkívül sokféle
természetes színben kerül forgalomba és van
olyan termékünk is, amely megfelel az A1-es
nem éghető tűzvédelmi kategóriának. Ezeket
az anyagokat tulajdonságaik miatt kifejezetten
ajánljuk iskolák, önkormányzati létesítmények,
bevásárlóközpontok, raktárak, sportcsarnokok
kialakítására és még inkább felújítására.
– Legutóbb hol és kinek dolgoztak?

rendkívül költséghatékonyak. Különösen igaz
ez a felújításoknál, mert a régi tetőszerkezetre
egyszerűen ráépíthető, nem kell bontani, s így
természetesen bontási, szállítási költségek sem
jelentkeznek. Éppen ezért gyakran használják
családi házaknál is, hiszen a régi palatetőre
könnyű rászerelni. De természetesen a cseréplemezek önállóan is alkalmasak a tetőfedésre.
A különböző tetőkre sokféle megoldást kínálunk, beleértve például a régi műemlékekre
való ún. kolostor tetőcseréplemezeket, vagy
a hódfarkú lemezeket is.

– Kitűnően alkalmazhatóak pl. a mezőgazdaságban gazdasági épületek, gabonatárolók
építésére, de bármilyen csarnokrendszerhez,
sőt irodák, ipari létesítmények kialakításához
is felhasználhatóak. Nem csak új épületek – Miben másak a O-Metall anyagok,
esetén, hanem felújításoknál is jól hasznosít- mint az eddig ismertek?
hatóak. Az egyik legnagyobb előnyük, hogy

2545 Dunaalmás, Tatai út 29. * Tel.: 34/450-088

– Dunaalmáson a Gabona Team Kft. részére
építettünk egy 2 db 3000 m2-es gabonatárolót. Ezekbe az épületekbe is O-Metall
termékeket építettünk be, és természetesen
számos családi ház tetőfelújításában is részt
vettünk.
www.o-metall.com e-mail:alker@t-online.hu
– Az O-Metall tehát egy sokszínű, jól
hasznosítható építőanyag, amely igazán sokak
számára jelenthet profi megoldást építkezéseik, felújításaik során. Mindezekről Önök
is meggyőződhetnek akár személyesen is az
Alker Kft. telephelyén: 2545 Dunaalmás,
Tatai út 29. Tel.: 34/450-088, illetve
az évente megrendezésre kerülő Construma
Építőipari Kiállításon.
Cseh Teréz

KÖZÉP-EURÓPAI GÁZTERMINÁL ZRT
A Közép-Európai Gázterminál Zrt.
Magyarország legfiatalabb szolgáltatója a cseppfolyós propán-bután
gáz (LPG) piacán. 2000 januárjában kezdte meg működését
Dunaalmáson. A részvénytársaság
rövid idő alatt elérte az évi 1,2
milliárdos forgalmat, és folyamatosan növeli a hazai piaci részesedést
a gáz-iparágban. A KEG Zrt. célja
az, hogy Európa első olyan LPG
alapú energialogisztikai centruma
legyen, amely hozzásegíti valamennyi partnerét az optimalizált
logisztikai rendszerből adódó előnyök legteljesebb kihasználáshoz.
A szakembergárda a fenti cél mellett számos újdonsággal, akcióval is
segíti a piacot, részben a biztonság
növelése, részben a fogyasztói kör
bővítése érdekében.
A vállalatnak több évre előre
kitekintő fejlesztési terve van,
amely lehetővé teszi, hogy a piaci
szerepvállalást erősítse. Ezt segíti a
2003-ban megépült vasút mellett
a négy 4000 m3-es földtakarásos
tárolótér megépítése és az első

magyar dunai PB-kikötő megvalósítása, valamint a régióban ugyancsak
újdonságnak számító földalatti gáztározók előkészítése.
A zrt. 2001-ben kezdte meg a
palackos PB-gáz forgalmazását,
azóta palackos viszonteladói hálózatának lefedettsége országos méretűre növekedett. Szolgáltatásaik
köre rendkívül széles, a palackos
és tartályos üzletág mellett autógáz-értékesítéssel is foglalkozik a
vállalat.
A gázterminál mérnökei által kifejlesztett Stafétagáz termékcsaládjának acél, biztonsági szelepes, nem
robbanó termékei eddig két alkalommal részesültek innovációs elismerésben, 10 éves EU-minősítéssel
rendelkeznek, és forgalmazásukat
az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság ajánlásával végzik. A
gázcsalád tagjai az 5 kg-os Turista,
a 11 kg-os Midi és a 45 kg-os
Jumbo palack, mely a háztartások
igényeitől kezdve a mezőgazdasági, kereskedelmi és vendéglátóipa-

ri elvárásokon keresztül az ipari felhasználók szükségleteit is kielégíti.
2006. április 5-én kedvezményes
kuponos gáztöltetvásárlási akciót
indított el a Közép- Európai Gázterminál a gázfogyasztók részére.
Az akcióban résztvevők számára
a 2006. év végéig változatlan
PB-gázárat és egy ingyentöltetet
kínálnak. Az akció részleteiről
bővebben a www.lpg.hu oldalon
olvashatnak, de a terminálon és a
cseretelepeken is készséggel állnak
az érdeklődők rendelkezésére.

Komárom

EGY ÚR FINNORSZÁGBÓL

Március 15-én Jyrky Jalasto, a NOKIA Ipari Park Egyesülés vezetője Magyar Gazdaságért díjat vehetett át Kóka János szakminisztertől a Nokia magyarországi vállalatának megalakításában, letelepítésében, valamint a Nokia Komárom Kft. beszállítói
körének a Komáromi Ipari Parkba való betelepítésében játszott
kiemelkedő szerepe elismeréséül. Ebből az alkalomból beszélgettünk az 1998 óta hazánkban élő kiváló szakemberrel.
– Mik voltak első magyarországi tapasztalatai?

– Nem idegenként érkeztem 98-ban Magyarországra, hiszen a hetvenes években
diákként többször megfordultam az önök
hazájában. Mindenekelőtt meglepett az
időközben eltelt negyedszázad alatt végbement pozitív változás. Több országban végigcsináltam az ipartelepítés munkáját, ezért
kíváncsi voltam, mire megyek itt. Több
helyet is megnéztünk, mire Komárom felé
vettük az irányt. Budapestről jöttünk az autópályán, és nagyon megtetszett a környék.
A város egy kicsit kisebb volt, mint amire
számítottam, az Ipari Park helyén pedig egy
tágas, széles mező húzódott, azaz semmi
nem volt. Na, vajon mi sül ki ebből, tettem
fel magamnak a kérdést. Aztán elkezdtünk dolgozni, felméréseket, analíziseket
végeztünk logisztikai és munkaerő kapacitási szempontból, melyek alapján később
nyugodtan dönthettünk, igen, helyes volt
a megérzés, ezen a helyen kell gyárat alapítanunk. Ehhez kiváló partnernek bizonyult
a helyi önkormányzat. Gyorsan, rugalmasan
intézték az ügyeket, sok segítséget kaptunk
tőlük az építkezéshez, elinduláshoz.
– Hogyan kezdődött?

– Emlékszem, első irodáink a
Monostori Erődben voltak,
ez a különleges környezet
mély benyomást tett, és
inspirálóan hatott rám és
munkatársaimra. A legnagyobb kihívást az emberek bizalmának megnyerése jelentette.
A nulláról kellett kezdenünk,
’99-ben vettük fel az első
kétszáz embert, mérnököket,
középvezetőket,
operátorokat. Szombatonként az
önkormányzat épületében tar44
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maradt belőlük. Hatalmasakat sétálunk a
tó körül, csak vigyázni kell, mert nyáron
sok a kullancs. Pontosan saját tapasztalataim mondatják velem, hogy szükség lenne
Komáromban egy lakóövezet kialakítására,
ahol a távolabb élő dolgozóink megfelelő körülmények között élhetnének. Erre
tottunk cégbemutatókat, nyílt napokat, megvan a szándék a város vezetésében, mi
hogy jövendő munkatársaink megismer- támogatjuk az ötletet.
hessenek bennünket. Hozzáállásunk helyességét bizonyítja, hogy 2000-re már ezer – A NOKIA bőkezű mecénása a váfőre gyarapodott a létszámunk, akiket nem rosnak.
csak felvenni, hanem betanítani is kellett, – Hisszük és valljuk, hogy Komáromot vonhiszen a mobiltelefon iparág ismeretlen volt zóvá kell tenni, ezért minden jó kezdemészámukra. Első lépésként mindenki azonos nyezést támogatunk, legyen az rendezvény,
tájékoztatást kapott a NOKIÁ-ról, annak intézmény vagy beruházás. Egy ekkora
küldetéséről, csak ezután kezdődött a szak- cégnél persze első az üzlet, de közvetlenül
maspecifikus képzés. Kezdetben egy nagy utána következik az, hogy ne város legyünk
család voltunk – még ma is sokan vannak a városban, hanem szerves része a település
az első fecskékből –, mára ez megváltozott, életének. Utak, kereskedelmi egységek,
vonzó programok kellenek, amelyek ideköhiszen a létszám már háromezer fölött van.
tik, vonzzák az embereket. Okosabban kell
– Hogyan talált lakást saját maga gondolkodni, közösen új utakat keresni.
számára?

– Nem ment könnyen, először Budapesten laktam, majd a munka sűrűsödésével
Komáromban kezdtem keresgélni. Sajnos
nem volt megfelelő kiadó ház, így aztán
Tatára, az Öreg-tó partjára költöztem. A
környezet csodálatos, és a családom távolléte sem volt zavaró, hiszen az első évben a
kisebbik fiam volt velem, később, hosszabb
ideig pedig az idősebbik. Itt tanultak,
és dolgoztak. A házam fekvése ideális
állandó „családtagjaim”, a kutyák számára
is. Először öten éltek velem, mára három

– Tavaly ősztől már nem gyárigazgató, hanem az Ipari Park Egyesülés
ügyvezetője. Mennyiben más ez a
feladat?

– A gyár vezetése napi, operatív munkát
követelt, ez a mostani beosztásom inkább
stratégiai gondolkodást. Az, hogy a
NOKIA közvetlen fizikai szomszédságába csábítsuk beszállítóinkat, egy kísérlet
része, amelyet itt találunk ki, és valósítunk
meg. Ez más szintű gondolkodást követel.
Persze ezt a komplex szemléletet máshol is
alkalmazzuk az itteni tapasztalatok felhasználásával. Indiában és Mexikóban
épülő gyáraink már a komáromihoz
hasonló rendszerben jönnek létre.
Ami minket illet, hamarosan az
Ipari Parkba érkezik a tizedik cég
is, ami örömteli. Az viszont elgondolkodtató, hogy egyre kevésbé
találunk megfelelő munkaerőt, és
az ipari terület nagysága is véges.
Ezeken a problémákon dolgozunk,
ezeket szeretnénk megoldani a
közeljövőben.
Veér Károly

Harmadik alkalommal vehették át 2006. március 30-án a gazdasági élet szereplői a megye gazdaságáért díjat, melyet 2004 januárjában alapított a megyegyűlés. A Komárom-Esztergom Megye
Vállalkozója címet Kiss Kálmán, a Komárom-Esztergom Megye
Agrárvállalkozása díjat a Barkev Kft., az Év InnovációsVállalkozása
Komárom-Esztergom Megyében elismerést a Zoltek Rt. nyerte el,
míg Komárom-Esztergom Megye Beruházója a Coloplast Hungary
Kft. A bíráló bizottság döntése alapján Komárom-Esztergom Megye Kis- és Középvállalkozása elismerésben részesült a Tatabányai
Sütőipari Kft., valamint a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.
A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés
2004-ben, négy kategóriában alapította
meg a Komárom-Esztergom Megye Gazdaságáért kitüntető címet, a megye gazdasági
fejlődését kiemelkedően elősegítő gazdasági
szervezetek tevékenységének elismerésére.
Az együttműködő szervezetek javaslata
alapján a megyegyűlés 2006 januárjában
határozott a kitüntető címek kis- és középvállalkozások kategóriával történő kiegészítéséről, így ettől az évtől öt kategóriában
adományozható az elismerés. A kitüntető
címet azok a gazdasági társaságok és egyéni
vállalkozók nyerhetik el, akik vagy amelyek a
megye fejlődése, hírneve és a megyében élők
érdekében kiemelkedőt, maradandót alkottak.
A címre az önkormányzattal együttműködő
szervezetek (Komárom-Esztergom Megyei
Agrárkamara, Komárom-Esztergom Megyei
Gazdasági Érdekképviseletek Szövetsége,
Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara, Komárom-Esztergom Megyei
Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége,
Komárom-Esztergom Megyei Ipartestületek
Szövetsége, Vállalkozók és Munkavállalók

Országos Szövetsége Komárom-Esztergom
Megyei Szervezete), valamint gazdasági
társaságok jelölhettek, illetve elnyerésére
pályázni is lehetett. A jelöltek közül a megyei
önkormányzattal együttműködő szervezetek
képviselőiből alakult bíráló bizottság választotta ki a kitüntetetteket.
Komárom-Esztergom Megye Vállalkozója a
2005-ös évben Kiss Kálmán egyéni vállalkozó, (Esztergom) kőműves mester. A térségben évtizedek óta megbecsült mesterember.
Haladva a korral fogékony az újszerű technológiára, új, modern anyagokat és technológiai
fogásokat alkalmaz munkái során. Úttörője az
újszerű homlokzati burkolóanyagok használatának. Ezzel a technológiával túllépett a megye
határain is, öregbítve Komárom-Esztergom
megye hírnevét, s nem utolsó sorban színesítve a „társasházi rengeteg” képét, arculatát.
A keze munkáját dicsérő épületeken látható a
tapasztalt, képzett mester precíz, magas szintű
szakmai ismeretének bélyege.
Komárom-Esztergom Megye Agrárvállalkozása
a 2005. évi tevékenysége alapján a BARKEV
KFT. (Bana). A társaság tevékenységéből

Magazin

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE
GAZDASÁGÁÉRT
profitál a megye mezőgazdasága, de a baromfitenyésztésük és keveréktakarmány-gyártásuk
kapcsán az egész országban ismertté váltak.
Évek óta tartó magas szintű tevékenységüket
bizonyítják a korábbi években elnyert különböző díjak is. Dicséretes, hogy a köztudottan
kis profit-tartalmú mezőgazdasági tevékenység
ellenére jelentős beruházásokat valósítottak
meg az elmúlt három évben. Kiemelendő,
hogy a környezetvédelemmel kapcsolatos
kérdések kezelésére a jogszabályi előírásokon
is túlmenően nagy gondot fordítanak.
A 2005-ös Év Innovációs Vállalkozása Komárom-Esztergom Megyében a ZOLTEK RT.
(Nyergesújfalu). A díj elnyeréséig megtett út
különösen emeli eredményeik, s az elismerés
értékét. A textilipari válság után, a csődöt
követő átalakuláskor új, korszerű termékek
gyártását szervezték meg. A vállalat mérnökeiből alakult csapat átalakította a gyárat a
perspektivikus szénszál alapanyagául szolgáló
prekurzor szál gyártására. Ez a környezetbarát
termék az űrtechnológiában és az autóiparban
használatos. Az rt. innovatív tevékenységével
olyan beruházást valósított meg, mellyel a
gyár két éven belül a világ legnagyobb
szénszálgyártó központja lehet. A jelentős
innovatív és beruházási tevékenység ellenére
gazdálkodásuk eredményes, létszámuk stabil.
Komárom-Esztergom Megye Beruházója
2005-ben a COLOPLAST HUNGARY
KFT. (Tatabánya). A jövőre 50 éves dán
székhelyű és tulajdonú cég életminőség javító
gyógyászati segédeszközök gyártásával és
értékesítésével foglalkozik. A 2001-es ipari
parkba történt betelepülése óta fokozatosan
fejleszti tevékenységét, az alkalmazotti létszám
360 főről mára 700 fölé emelkedett. Ez
idő alatt a társaság árbevétele 4 milliárdról
22 milliárdra növekedett, s szép számban
foglalkoztatnak magas szintű felkészültséggel
rendelkező szakembereket.
Komárom-Esztergom Megye Kis- és Középvállalkozása 2005-ben a Tatabányai
Sütőipari Kft., valamint a Komáromi Nyomda
és Kiadó Kft lett.
-kemöhRegio Regia 2006. április
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Bicske

A BOTOND NEMZETSÉG 700 ÉVES
SZÁLLÁSHELYÉN

Bicske városa ősi település a Vértes és a Gerecse szelíd nyúlványai
közül kibúvó Szent László patak jobb partján. Az idén január elsején 20 éves város (Regio Regia, 2006/1. sz.) földrajzi és környezeti
adottságait tekintve eleink bölcs helyválasztásának bizonyítéka.
Bicske a Krisztus utáni 2006. évben – ahogy azt a születésnapra
mondani szokták - tölti be teljes bizonysággal megállapítható fennállásának 700. évét.
Természetesen az utóbbi 700 év
előtt is emberek laktak és éltek
ezen a helyen, amelyre különböző korokból bizonyítékok vannak.
Mégis innen eredeztetjük mai
élőhelyünk időszámítását, mert a
település mai nevéhez legközelebb
álló, ma magyar nyelven szinte kiejthetetlen, Byckhew megnevezés
ekkor szerepel először hivatalos
okmányokon. 1306-ban Károly
Róbert királyunk két alkalommal is
magas kegyben részesítette a buzogányos Botond vezér ivadékait,
és ezzel együtt Bicske települést
is. Először május 6-án, más források szerint március 6-án, kapott
a nemzetség e helyen vámszedési
jogot, majd december 27-én kiváltságlevelet.
A hajdan mezővárosi
titulust is viselő település 1986-ig néhány
évtizedet
nagyközségi
rangban „előszobázott”
a városi címért, és az ezt
követő időszakról szól a
már előbb hivatkozott
interjú.
A város VII. évszázadának fordulóján az a ritka
egybeesés adódott, hogy
a várossá avatásunk 20.
éves további jubileumokat is ünnepelhetünk
2006-ban. Ebből az alkalomból a városvezetés
a város polgáraival összefogva elhatározta, hogy
méltó módon ünnepli
46
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meg a jóban és rosszban egyaránt
bővelkedő hét évszázados múltat
A patina az idő múlásával válik
egyre nemesebbé ezért a kronológia szabályait követve az emlékezés ez évi állomásait.
125 éve, 11 évvel követve az
első budapesti önkéntes tűzoltóságot, Bicskén is megalakult ez
a nagy megbecsüléssel övezett
szervezet. Ezt az évfordulót április
végétől a művelődési központunkban nyitva tartó Tűzoltó Emlékkiállítás színesíti. Május 6-án és
7-én látványos tűzoltóversenyek
bemutatók sorozatára kerül sor az
évforduló jegyében.
75 éve, hogy 1931. július 16-án
a véletlen hozta, hogy az óceánt

átrepülve Bicske közelében hajtott
végre szerencsés kényszerleszállást
az a Justice for Hungary feliratot viselő repülőgép, Endressz
Györggyel és Magyar Sándorral
a fedélzetén. Világraszóló teljesítményük emlékére 2006. július
15-1.-án a Magyar Óceánrepülő Emlékbizottság szervezésében
városunk részt vállal egy, az eseményhez méltó emlékmű felállításában.
50 éve lesz 2006. október
23-án, hogy Budapesten kitört a
forradalom, mint szerte az országban, két nappal a budapesti után
Bicskén is megmozdult a lakosság.
A történelmi események helyszínén a 2006. október 23-ai
nemzetünnepen a gróf Batthyány
Kázmér Műpártoló Közalapítvány
szervezésében az emlékezés gránitba faragott virágait megjelenítő
emlékművet avat Bicske város lakossága.
25 éve hangzott fel először az
I. Bicskei Napok Kulturális ren-

minden további évforduló minden
más ez évi rendezvény hangulatát
is itassa át.
Erről is szólnak majd a 2006. évi
nemzeti ünnepeink megemlékezései. Március 15-én a 1848-as
honvédhadnagynak, Tögl Jánosnak emléket állító gránittábla kerül
leleplezésre. Augusztus 20-ai
díszünnepséghez csatlakozva a
700 éves Bicskére utaló, emlékkövet kívánunk felavatni a forgalom
számára jól látható helyen az 1.
számú főút közelében.
A jubileumi hangulat külsőségeiben, megemlékezéseiben és köszöntőiben megjelenik majd a
Jubileumi Bicskei Napokon, a
május elején megrendezésre kerülő Magyar Fogathajtó Országos
Bajnokságon, június 16 és 18
között önkormányzati támogatással
először megrendezendő nemzetközi labdarúgótornán, a nyári Kastély
Esteken. Sor kerül az évfordulók
tiszteletére, emlékfák ültetésére.
Reményeink szerint sok fiatalt és
más érdeklődőt megmozgató sorozatnak ígérkeznek a Petőfi Művelődési Központ, valamint a
Nagy Károly Városi Könyvtár önálló és közös rendezvényei.
Lesz Történelmi séták öt útvonalon
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Bicske

dezvényeinek szignálja, és mára
az esemény emblematikussá fejlődött a város életében. A kultúra
mellé azóta felsorakozott a sport
is, de új lehetőségeket (és kötelezettségeket is) jelent a jövőre a
kistérségi központ szerepvállalása
a XXV. Jubileumi Bicskei Napok
nyitónapján a Magyar Posta segítségével a Jubileumi évünknek
alkalmi bélyegző használatával is
emléket állítunk.
A részletes programajánlónk ...
700 tavasz, 700 nyár, 700 ősz,
700 tél .. tagozódása arra kíván
utalni, hogy a hét évszázad és

Bicske történelmi emlékhelyeinek, védet épületeinek, néprajzi gyűjteményeinek bejárásával, a
szakszerű tárlatvezetésről
oktatási intézményeink
tanárai gondoskodnak.
Lesz kerékpártúra Bicske
környékére, majd a 700
ősz jegyében 700 méteres
élőlánc vonul Nagy Károly
Csillagdájának romjaihoz
a méterrendszer meghonosításáért sokat fáradozó
természettudós (de bátran
mondhatom: polihisztor)
tiszteletére.
Lesz május 20-án városi
gyermekfesztivál,
szeptemberben
nyárbúcsúztató és végül a 700 tél
jegyében egy szándékaink szerint
emlékezetes adventi, karácsonyi
programsorozatra és az óévbúcsúztatóra, amellyel hivatalosan bezárásra
kerül ez a csak 700 évenként megélhető esemény.
De lesznek régészeti emlékekből,
technikatörténeti
magángyűjteményből, az Óceánrepülésről, továbbá dokumentációs és művészeti
fotókból, gyermekrajzokból, bicskei alkotók munkáiból kiállítások.;
és még nem is szóltam a Nagy
Károly munkássága tiszteletére
októberben neves előadók közreműködésével rendezendő tudományos emlékkonferenciáról.
A 2006. február 24-én tartott
ünnepi
képviselőtestületi
ülés
határozatba foglalta a „2006.
a jubileumok éve” elnevezést és
május második vasárnapját, mint
a Botond napjához legközelebbi
vasárnapot ez évtől a „Város
Napjá”-vá nyilvánította.
Ez az írás pedig:
„Kelt: Bicskén, 2006-ban, a jubileumok éve március havának 27.
napján”
Dr. Bölcskey Károly
alpolgármester
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Már 50 éve dőlnek a bábuk Tatabányán

FÉL ÉVSZÁZADA ALAKULT A NŐI
TEKESZAKOSZTÁLY

Tulajdonképpen ünnepről akartam írni, de sajnos nincs ünnepi hangulat a szürke, gyengén világított, kopottnak tűnő tatabányai tekepályán. A szuperligában szereplő női tekecsapatot vezető Juhos Anikó
edzővel a küzdelemről beszéltünk. Nem csak arról, ami a pályán a
győzelemért, hanem ami a pályán kívül a megmaradásért folyik.

MÉHÉSZ ANITA

na, Szabó Renáta, Balla Ildikó, Katona Bea,
– A pályát 1956-ban építették, és ekkor Suhai Éva távozott tőlünk az utóbbi néhány
alakult a szakosztály is. A csapat eleinte az évben, szinte kivétel nélkül egzisztenciális
NB II-ben szerepelt, pár év erősödés után okok miatt, többségük Székesfehérvárra.
feljutott az első osztályba. Megalakulása óta
a szuperligában szerepelünk. A tekepálya a – Érdekes lehet az ön számára az ő
csapatuk elleni mérkőzés.
kezdetektől nem csak a versenyek, mérkőzé– Ez valóban érdekes helyzet, de ők ott és
sek helyszíne, hanem egy a mindenkori csaakkor ellenfelek. Amúgy figyelemmel kísérem
pat körül kialakult közösség találkozási helye
pályafutásukat, örülök sikereiknek, de már
is. Ez már hagyomány és így van ez ma is.
nem kötődök hozzájuk.
– Milyen volt a kezdet?

– Milyen eredményekre büszkék?

– A legnagyobb siker mindenképpen Megyesiné Vati Ágnes világbajnoki aranyérme
párosban, de ide sorolhatnám a 2004-ben
elért ötödik helyezésünket a szuperligában,
ami a legjobb eredményünk fennállásunk óta.
Sajnos azt is sikernek kell tekintenünk, hogy
a legmagasabb osztály középmezőnyében
szerepelve még mindig létezünk.
– A sportágban Tatabányát erős nevelőbázisnak tartják, mégis ilyen nehéz a helyzetük?

– A nevelőbázis kifejezés valójában azt
takarja, hogy amatőrcsapat lévén nem tudjuk
megtartani az általunk kinevelt tehetségeket,
így az ő sikereik gyümölcsét más egyesületek
élvezik. A tekecsapatok élvonalában jól ismert Megyesiné Vati Ágnes, Lovász Kriszti-
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nem volt felújítás, pedig a mi bajnokságunkon kívül a városi tömegsport-csapatbajnokság is itt zajlik, valamint bérbe is veheti és
használhatja bárki. A mi sportunkban nagyon
fontos a pálya, elvileg előnyt kéne élveznünk
itthon, de már az ellenfelek is kitanulták a
borítást. Évek óta hadakozunk a felújításért.
– Mi a helyzet ma?
Azt kell hogy mondjam, hogy a játékosokon
– Mielőtt válaszolnék, ha már felsorolkívül a játék egyetlen eleme sem megfelelő.
tam a tőlünk távozókat, kötelességemnek
A lányok azt mondják, ha már nem pénzért,
legalább elfogadható körülmények között
a sikerért szeretnének játszani. A magam
részéről nagyon félek attól, hogy annak ellenére, hogy a labdarúgás és a férfi kézilabda
,mellett csak mi szereplünk a legmagasabb
szintű bajnokságban Tatabányáról, elfogy a
csapatunk. Szerintem ha ez bekövetkezik,
már nem lesz erő az újraszervezésre.

STEINER GABRIELLA

– A csapat múltjáról és jövőjéről már
sokat beszélt, saját magáról még szinérzem felsorolni azokat is, akik kitartanak te semmit.

a csapat mellett. Ma Steiner Gabriella,
Márián Zoltánné, Méhész Anita, Vaga
Ágnes, Povedák Istvánné, Soltészné Johanna, az ifjúságiaknál Zsiros Andrea és
Viktória, Németh Kinga és Kovács Kató
alkotja a csapatot. Visszatérve a kérdésre,
a helyzet bizony aggasztó. Sajnos kevés a
támogatónk. Költségvetésünket Tatabánya
önkormányzata, az AVE, az ASG és az
Elcotronic Kft. adja össze. Ez a pénz éppen
annyi, hogy a bajnoki szereplésre elég, de a
kupára és egyéb versenyekre nem, pedig jó
lenne több versenyzési lehetőség. A pálya
1984-ben kapott műanyag borítást, azóta

– Ez nálam egyben fontossági sorrend is.
Játékosként 1971-ben kezdtem itt Tatabányán, és ha kell, még ma is beszállok.
A felnőtt csapatunknál az edzői feladatokat
2000-ben a lányok kérésére vállaltam el.
Emellett az ifjúsági válogatott szövetségi
kapitányi teendőit is ellátom. Ebben a minőségemben a májusi ifjúsági világbajnokságra
készítem fel a fiatalok legjobbjait. Ennyit
rólam. Visszatérve a csapatra, amit eddig
elmondtam, nem más, mint egy segélykiáltás
értük, értünk.
Süle Károly

Csöbönyei Imre polgármester elmondása szerint nemcsak
bíznak a szebb jövőben, hanem tesznek is érte. A jelenlegi
helyzet nem túl rózsás, kevesebb támogatás jut a nagyközségnek. Ugyanakkor a korábbi adósság nagy törlesztésén az idén túllesznek, bár még néhány évig – szerencsére
kisebb mértékben – vonszolják magukkal a terheket. Bizakodásra adhat okot, hogy megindult a volt cukorgyár
területének rehabilitációja, és a közelmúltban a terület
elnyerte az Ipari Park címet.
– Célunk, hogy komoly ipari kapacitás települjön Ácsra. Bár 2008-tól
megszűnik a helyi iparűzési adó,
egy-egy új munkáltató megjelenése
azonban a támogatásokkal, a munkahelyek teremtésével, a lakosság
helyben maradásának elősegítésével
gazdagítja településünket. Az Ipari
Parkban jelenleg nyolc kisebb cég
működik, ez mintegy 30-40 fő foglalkoztatását jelenti. Persze egy vagy
több nagybefektetőre várunk, hiszen
mintegy 1200 ácsi jár el dolgozni
Győrbe és Komáromba, és jó lenne
őket visszahozni. Ehhez a feltételek
adottak, megközelítésünk lehetősége
irigylésre méltó, hisz alig hat kilométerre van a központtól az autópálya
feljárója.
Az Ipari Park tulajdonosa 12%-ban
az önkormányzat, 88%-ban pedig a
BAZAX Kft., amely a terület környezetvédelmi rekultivációját is végzi.
Az ácsiak persze jelentősen beleszólhatnak a döntésbe, hiszen a cím
az önkormányzat tulajdona. Jelenleg
az irányító szervezet kialakítása zajlik.
A jó megközelítési lehetőség mellett
előny az idetelepülőknek, hogy rendelkezésre áll az infrastruktúra, vannak zöldmezős részek, sőt még iparvágány is átszeli a területet.

Ács

ÁCSOTT BÍZNAK A SZÉP JÖVŐBEN
sikerült megtartani a tanári kart, sőt
a tanulólétszám is valamelyest nőtt
annak köszönhetően, hogy a korábban máshol tanuló 25–30 diák most
idehaza folytathatja tanulmányait. A
szakképzés ráadásul a környező települések fiataljait is vonzza.
Ács hatalmas területen, mintegy
hatszáz hektáron fekszik, így nagyok
a távolságok. Ez megnehezíti a gyerekek, a munkába igyekvők és az idősek
közlekedését, ezért ezen a területen
is lépett az önkormányzat.
– Ácsbusz Kft. néven létrehoztunk
egy gazdasági társaságot, amely a
helyi közlekedést hivatott bonyolítani. Egy autóbusz két-három óránként
bejárja a települést, és szállítja az embereket. Igyekszünk a legfontosabb
igényekre (munka- és oktatási idő
kezdete és vége, temetők megközelítése) reagálni, ám higgye el, nem
könnyű menetrendet csinálni, mindenkit kiszolgálni ezen a téren sem.

kötött megállapodásunk értelmében,
a helyszűke miatt hozzánk irányítják
mindazon letelepülni szándékozó
cégeket, akiknek tevékenysége nem
szükségszerűen kötött helyileg is közA településen a gazdálkodási nevetlenül a NOKIÁ-hoz.
hézségek ellenére pezsgő civil élet
Ács jelenleg legnagyobb munkáltató- zajlik. Az iskolák és a művelődési ház
ja a Hartmann Hungary Kft., amely pályázati pénzek segítségével teremmintegy négyszáz főt foglalkoztat, tenek lehetőséget, az önkormányzat
utána az önkormányzat következik biztosítja intézményei állapotának
280 dolgozóval. A Fiorács, a Leier, szinten tartását, a sportegyesület új
az Agrórum és az Agroács Kft.-k jel- vezetése pedig Soós István irányílemzően 50-70 főnek adnak egyen- tásával az egykoron ragyogó helyi
ként munkát. A leendő nagyberu- sportélet visszaállításán fáradozik.
házóra már most gondolnak, hiszen Látogatásomnak egy reménybeli
befektető érkezése vetett végett.
sokat tesznek a szakképzésért.
Az ácsi származású vállalkozót nagy
– A cégek jelentős támogatásával örömmel fogadta Csöbönyei Imre
valósíthattuk meg, hogy a Gárdonyi polgármester, és rövid beszélgetés
Iskolában sikerült beindítani a szak- után máris az újdonsült Ipari Park
iskolai képzést, ahol az általános megtekintésére invitálta. Mosolyogután további három év alatt hiány- va köszönt el, hiszen az érdeklődés
szakmákat (nyomdász, fröccsöntő) – amelyből több is van – azt jelzi,
tanulhatnak a gyerekek. Ez azért Ácsott megindultak a felfelé vezető
is fontos, mert sajnos csökkent a lépcsőn.

– Vannak még bővítési lehetőségeink, a jelenlegi 45 hektár akár 80-ra
is bővíthető, ebből az önkormányzat
is rendelkezik még 17 hektárral.
Valószínűleg erre szükség is lesz, hiszen a közeli Komáromi Ipari Parkkal gyermeklétszám, ám ezzel a lépéssel
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Dorog

Elhelyezték a dorogi uszoda alapkövét

Újabb sportlétesítménnyel gazdagodik Dorog városa. Ünnepélyes
keretek között helyezte el az épülő dorogi uszoda alapkövét 2006.
április 6-án az Iskola utcában dr. Tittmann János polgármester és
Hajdú István, a kivitelező Tempero Építőipari és
Uszodatechnikai Rt. elnök
vezérigazgatója. Az alapzatba került időkapszulába
az uszoda építéséről döntő
képviselő-testületi
határozatot, egy építési engedélyt, egy alaprajzot, a régi uszoda történetét és a Dorog 20 éve
város című kötet egy példányát helyezték el.
Dorog város és a hozzá tartozó 14
kistérségi település jelenleg nem rendelkezik sportolás, oktatás és szabadidő céljára egyaránt alkalmas uszoda
létesítménnyel, így ez a projekt fontos eleme a Regionális Fejlesztés és
Operatív Programban nyertes, Dorog
Város vasúton túli északi településrész rehabilitációja című, összesen
13 beruházásból álló pályázatnak. A
ROP keretein belül tehát egy 25x16

biztosított lesz a mozgáskorlátozottak
számára is. A medencék a téli időszakban sátor borítást kapnak a teljes évi
használhatóság érdekében. A vállalkozói szerződés értelmében 2007. február 28-áig kell az építőnek befejeznie
a munkát.
Közbeszerzési eljárás után a testület
341797824,- forintos ár mellett
fogadta el a Tempero Rt. ajánlatát.
A Magyar Állam 47598218 Ft-tal,
az Európai Unió 237933982 Ft-tal
támogatja a projektet. A fennmaradó
m-es és egy 16x8 m-es feszített víz- összeg Dorog város hozzájárulása.
tükrű, EU-szabványoknak megfelelő
úszó- és tanmedence épül, kiszolgáló A ROP keretében megvalósuló prolétesítménnyel együtt. A kiszolgáló jektek közül az uszoda építése mellett
létesítményben nyernek elhelyezést az a zöldfelületek felújítása is elkezdődik
öltözők a vizesblokkokkal együtt, a gé- áprilisban, mely a Zsigmondy Vilmos
pészeti berendezések (pl. vízforgató), lakótelepet, a Jubileum teret, a Szent
az úszómesteri és orvosi szoba. Lesz Borbála templom előtti és a volt
még szauna, büfé, a lapostetőn pedig brikettgyár előtti terület érinti. Ezek
napozóterasz kerül kialakításra. Az végeztével új, az EU-szabványoknak
épület és a medencék megközelítése megfelelő játszóteret alakítanak ki a
Zsigmondy-lakótelepen és a Jubileum
téren. A többi feladat esetében még
le kell folytatni a közbeszerzési eljárás.
A következő nagy beruházás a József
Attila Művelődési Ház felújítása lesz,
amely várhatóan május végén kezdődik.
Ugyancsak a ROP-pályázat részeként
az időskorúak átmeneti otthonának kialakításával tovább gazdagodik Dorog
intézményrendszere. Utak, közművek
is kialakításra, felújításra kerülnek (Otthon tér, Jubileum tér, Szent Borbála
templom előtti tér, Zsigmondy-ltp.,
Petőfi tér, Mészáros Lázár út, Piactéri
garázssor). Végül, de nem utolsó
sorban egy elhanyagolt ipari terület
is eltűnik Dorogról: a volt brikettgyár
területén környezeti kármentesítést hajtanak végre, az ott található régi távhővezeték és romos épületek bontása és
a teljes rehabilitáció után kertvárosias
lakókörnyezet kerül kialakításra. Az
összes beruházás 2007-re készül el.
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Esztergom

Félidejéhez érkezett a milliárdos megyei beruházás

BOKRÉTAÜNNEPSÉG ESZTERGOMBAN
Félidejéhez érkezett a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
milliárdos esztergomi beruházása. A Pszichiátriai Betegek Otthona
kialakításához 1 milliárd 41 milliós állami támogatást nyert el a
megyei önkormányzat, melyhez 130 millió Ft-os önrészt biztosít. A
2006. április 5-ei bokrétaünnepségen Agócs István, a megyegyűlés
elnöke, valamint a HEROSZ Építőipari Rt. részéről Lasztoczyné
Herko Katalin gazdasági igazgató és Pataki Péter termelési vezérigazgató-helyettes ünnepélyes keretek között írta alá a kiegészítő
beruházási feladatok kivitelezését rögzítő vállalkozási szerződést.
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által az esztergomi Pszichiátriai
Betegek Otthona feltételeinek javítása
érdekében benyújtott, címzett állami
támogatás elnyerését célzó pályázata
2004-ben szerepelt sikerrel. Az 1
milliárd 171 milliós beruházás megvalósításához a 130 milliós önrészt a
megyei önkormányzat biztosítja, az 1
milliárd 41 milliós címzett támogatást
az állam négyéves ütemezésben folyósítja. A jelenlegi intézmény Esztergom
belterületén a Dobogókői út 8. sz.
alatt, lakóövezetben működik, a 18.
életévét betöltött krónikus
pszichiátriai betegeket látja el, akik nem szorulnak
rendszeres
gyógyintézeti
kezelésre, ugyanakkor teljes körű ápolást-gondozást
igényelnek, mivel nem képesek önálló életvitelre. A
jelenlegi beruházás 2005
februárjában kezdődött el,

A BEÉPÍTÉS ÉS AZ ÉPÜLET ADATAI :

lakóotthoni adaptációs egység, valamint
egy 20 férőhelyes pszichiátriai lakóotthon. A 2x10 férőhelyes lakóotthon
megépítése a differenciált ellátás kiépítését teszi lehetővé, s a 150 férőhelyes
beruházással folyamatossá tehető az
utóbbi években, a megyében állandósult pszichiátriai otthoni elhelyezés iránti
igények kielégítése. A beruházás várhas a 14 ezer négyzetméteres ingatlanon tóan 2007 februárjában fejeződik be,
fekvő épület már szerkezet kész állapot- így ettől az időponttól megszüntethetők
ban van: befejeződtek a szerelőipari megyei szinten a várakozólisták.
és villanyszerelő-ipari alapszerelések, a
TERVEZŐK:
gyengeáramú alapmunkák, elkészültek a
Építészet:
Terem
Építész Stúdió Kft.
válaszfalak, valamint a szinteken az aljTartószerkezetek:
M.Plan Kft.
zatbetonozás. Folyamatban van, illetve
Épületgépészet:
Kavaterv
Kft.
részben befejeződött az ivóvíz, szennyÉpületvillamosság:
Kavaterv
Kft.
víz-, csapadékcsatorna- és gázvezetékek
Konyhatechnológia:
Canton
Plus Kft.
kiépítése. A kivitelezés során létrejön
Orvos-technológia:
Kortex
Kft.
egy 20 férőhelyes pszichiátriai betegek
nappali és átmeneti intézménye, egy Talajmechanika:
100 férőhelyes bentlakásos pszichiátriai Lipowszky Mérnöki Iroda Kft.
betegek otthona, egy 10 férőhelyes Tájépítész: Dr. Örsi Károly
Geodézia: Geodéziai és
Térképészeti Rt.
Fővállalkozó: HÉROSZ
Építőipari Részvénytársaság Budapest
Lebonyolítás, műszaki
ellenőrzés: NOX 2000
Rt. Budapest

Telek területe
Fő épület földszinti beépített területe
Lakóotthon földszinti beépített területe
Összes földszinti beépített terület
Beépítettség
Bruttó szintterület a fő épületben
Bruttó szintterület a lakó épületben
Összes bruttó szintterület
Főépület szintszáma
Épület magassága
Lakóépület szintszáma
Lakóépület magassága
Fő épület főhelyiségeinek területe (gondozó, ápoló szobák)
Lakóotthon fő helyiségeinek területe
Összes fő helyiség területe
Gépkocsi parkoló helyek száma
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-kemöh14000 m2
2035 m2
579 m2
2614 m2
18,67%
5458 m2
579m2
6037m2
4 (földszint + 3 emelet)
7,32 m
1
3,55 m
960 m2
140 m2
1105 m2
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Magazin

A VILÁG ÉS A VÉGE

A Magyarkanizsai Udvari Kamaraszínház ősbemutatójának tapsolhatott Tatabányán a Közművelődés Háza nézőterét zsúfolásig megtöltő
közönség március 22-én. András Attila és Péter
Ferenc álmodta színpadra Wass Albert: Jönnek,
és Adjátok vissza a hegyeimet! című lélekbe
markoló kisregényeit.

A puritán egyszerűségében is – mindössze néhány kelléket, stilizált jelmezt felvonultató – lenyűgöző előadást András Attila
rendezte. A szerepeket Péter-Körmöczi Petronella, Kálló Béla,
Kákonyi Tibor, Molnár Zoltán és Péter Ferenc játszotta hitelesen,
magával ragadóan. A délvidéki társulat többek közt Bencsik János, Tatabánya polgármestere támogatásával mutathatta be a Trianon-sokkot, a bécsi döntéseknél érzett lelkesedést, az emigráltak
szomorúságát, a román elnyomás brutalitását, egyszóval az erdélyi
magyarok sanyarú sorsát felelevenítő darabot.
Legjobban talán a zseniális, a hivatalos irodalomból száműzött, ám ...Apám ott állt mellettem az ablakban, s könnyes szemmel nézte
néhány éve az olvasók által újra felfedezett író, Wass Albert ön- őket. „Ez a csorda, – motyogta –, ezek nyerték volna meg a
háborút?”
életírásának soraival tudjuk feleleveníteni az előadás hangulatát:
Mikor a menet éle elérte a főteret, rekedt hang rikácsolt valamit,
„Ezek csak jöttek, jöttek fölfelé a Deák Ferenc utcán. Ren- és a rendezetlen sorok megálltak. Valahonnan hátulról egy egyendezetlenül, összevissza lépve, jöttek végeláthatatlan nagy, lompos ruhás tiszt trappolt előre lóháton, és tartott valamiféle lelkesítő
beszédet, majd odalovagolt a Kárpátok őréhez, és leköpte a
seregben...
magyar katona szobrát...
...Talán egy óra se telt bele, s néhány egyenruhás ember megjelent
a szobornál, matattak rajta valamit, aztán félrehúzódtak. Valami
nagyot dördült a szobornál, a falak is megremegtek, pár ablak
betört, s mire a füst szétoszlott, a szobor darabokra törve hevert
szerte az utcán, s a díszesen faragott építmény romokban heverve
füstölgött...
...Így érkezett Románia Kolozsvárra.”
(Wass Albert: Voltam – részletek)
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VELENCE TERMÁLPART
– SZEPTEMBERBEN INDUL AZ ÉPÍTKEZÉS
2004. március 19-én írták alá a Velence Termálpart
felépítésére vonatkozó szerződést, idén ősszel már
indulhat az építkezés. A városi önkormányzat és
a beruházó közös lakossági fórumon tájékoztatta
az érdeklődőket a jelenlegi helyzetről, tervekről,
várható átadási időpontokról.

Nagy ugrásra készülnek a velenceiek.
A Velence TermálPart nem csak gyógyés élményfürdő lesz, hanem fitness-,
wellness-központ,
konferenciahelyszín,
strand, apartmanház és négycsillagos szálloda étteremmel és snack bárral – mindez
közvetlenül a Velencei-tó partján, kihasználva annak vonzerejét, panorámáját.
A beruházás 3,1 hektáron valósul meg,
190 apartmannal és 63 szállodai szobával, amelyek tópanorámások, vagy
saját
kertkapcsolattal
rendelkeznek.
Az apartmanokba és a szobákba is
bevezetik a gyógyvízet, de a vendégek
1 000 m2 vízfelületű kül- és beltéri
élményfürdő-szolgáltatásait is igénybe
vehetik.
A komplexum megfelel a kor igényeinek,
szolgáltatásai közt szerepel majd a 300 fős
konferenciaterem a legmodernebb audiovizuális berendezésekkel, a SPA&Fitness
központ élményfürdővel, gyógymedencékkel, masszázzsal, finn- és infraszaunával,
só- és gőzkamrával, jégzuhannyal, tepidáriummal, hagyományos orvosi és terápiás
ellátással, squash-pályával, kozmetikával,
fodrászattal, szoláriummal – és még sorolhatnánk a szolgáltatások körét.

épülő fürdő első üteme 2006. szeptember 1-jén indul, ekkor kezdik el építeni
szállodát és az éttermet, majd az apartmanhotelt. 2007 szeptemberére tervezik
a próbaüzemet.
A lakosság leggyakrabban felmerülő kérdése volt, hogy a part mentén működő
strand miként működik majd tovább, illetve
mennyire zárja el a kilátást maga az épület.
A beruházók megnyugtatták a lakosokat,
hogy a strand természetesen továbbra is
strandként üzemel tovább, csak felújított
formában, több szolgáltatással. Az épületet a talajvíz miatt meg kellett emelni – a
földszinti medencék alja 1,30 m magasságban indul, így jó rálátás nyílik majd a tóra.
Magát az épületet „átláthatóra” tervezték,
így nem zárja el a tó sziluettjét sem az Európa Park felől, sem a vasút felől.

jelzi, hogy a lakossági fórum alkalmával
felvetődött együttműködési pontokat
szívesen fogadták; a beruházó listát készít
azokról a területekről, amelyekről szakember-szükséglete felmerül, a FM KIK a helyi
önkormányzattal együtt pedig 80-20%
arányban támogatott, irányított képzéseket indít. Újdonság, hogy a képzéseket
– megfelelő helyszín rendelkezésre állása
esetén – a kamara – Székesfehérvár helyett
– kihelyezi a településekre hogy elérhető
közelségbe kerüljön azokhoz, akiknek szüksége van rá.

Az önkormányzat és a lakosság is nagy
lehetőséget lát a komplexum megépülésében, amely segíthet abban, hogy a helyi
szolgáltatók maguk is beszállítókká válhassanak, a munkanélküliség mértéke csökkenjen, és kiegyenlítődjön egy kicsit a tó
idegenforgalmi vonzásának szezonalitása,
Az egész térség szempontjából fontos egy és Velence városa még vonzóbb lehessen
ekkora beruházás munkaerő-szükséglete. mind az üdülni vágyóknak, mind a konfeA beruházó, az önkormányzat és a Fejér renciaturizmusnak.
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (FM
KIK) együttműködése, valamint az NFT1.
program biztosítja az átképzéseket – így a
helyi lakosok válhatnak szakemberekké, és
láthatják el a fürdő szakképzett munkaerőAz önkormányzat által fúrt termálkútra szükségletét. Mindhárom fél nyitottságát

SOLUM-TRADE, KOMÁROM
A legtöbb mezőgazdasági vállalkozás életében legalább egyszer tervbe vették, illetve meg is valósították a holdinggá
szervezést. A korábban egységes vállalatok a hatékonyabb
gazdálkodás reményében több kisebb vállalkozássá alakultak
át, s munkájukat a holdingközpont hangolta össze. Így volt ez
a rendszerváltást követő években szinte mindenütt. Ekkor jött
létre a Solum Trade Kft. is. A tizenötéves cég jelenlegi ügyvezető igazgatójával, Gonda Józseffel beszélgettünk az indulás óta
eltelt időkről.

– 1991-ben alakult a társaság a Solum Mezőgazdasági Rt. egyik kft.-jeként. Alapvetően
a kereskedelem volt akkoriban a fő tevékenysége a cégnek, illetve az ügyviteli feladatok egy
részét is mi láttuk el. 1998-tól új profilként
a hűtőházi növények betakarításával kezdtünk
foglalkozni: a zöldbabbal, zöldborsóval,
csemegekukoricával. 2003-tól a cégbírósági
bejegyzéseink alapján négyféle tevékenységgel
foglalkoztunk aktívan: mezőgazdasági szolgáltatással, műszaki szolgáltatással, ipari gyártással és asztalosipari szolgáltatásokkal.
– Nézzük sorba őket! Mit takar
a mezőgazdasági szolgáltatás?

– A kalászosok, a kukorica, a gabonanövények betakarítása mellett
a Nyugat-Dunántúl talán egyik
legnagyobb hűtőházi növénybetakarítójává fejlődtünk. Az FMC
típusú gépekkel, amelyekből három
is rendelkezésünkre állt, 5-700 hektáron arattunk zöldborsót az Arvit
Hűtőháznak, a Fevitának és a Zalaegerszegi Hűtőháznak. Az Arvit

azonban csődbe ment, így
a zöldborsó
betakarítást
megszüntettük.
A
saját
termesztésű
zöldbabjaink
mellett
– BENSTALKER típusú
gépünkkel – a
Fevitának, illetve egy szlovák vállalkozás számára végeztünk
begyűjtést, sőt ugyanezzel a géppel vállalni
tudunk fűszerpaprika-betakarítást is. A hűtőházi növények közül csemegekukorica-betakarításunk is jelentős, PIXAL CONSTALKER
gépünkkel 5-800 hektáron szedjük évente.
A HOLMER TERRADOS az egyik legkorszerűbb gépünk, amely cukorrépa betakarítására alkalmas. A korábbi években közvetlenül
a cukorgyár ütemezése szerint dolgoztunk,
2005 óta a munkát a Brigetio Cukorrépa

Szövetkezet koordinálja. Alapvetően a Petőházi és a Kaposvári Cukorgyáraknak dolgozunk. A kalászosok aratását pedig a CLAAS
MEGA 208-as kombájnunkkal oldjuk meg.
Saját terményeink begyűjtése mellett – mint
látható – az igényekhez igazodva bárkinek
szívesen betakarítunk.

Jubiláló vállalkozások

15 év története

– Mit takar a műszaki szolgáltatási,
illetve ipari gyártási tevékenységük?

– Különböző erőgépek és ipari munkagépek
javítását, felújítását. Ipari gyártás alatt pedig
különböző kombájnalkatrészek utángyártását
értjük. Ilyenek például a szalmarázó láda, alsó
feszítő henger, forgószűrő, derékszög-hajtás,
stb. Ezen kívül felniket gyártunk IH 6200-as
típusú vetőgépekhez. Az Axial Kft., az IKR
Rt., a KITE Rt. mellett több kisebb-nagyobb
vállalkozást is kiszolgálunk ezen a téren.
– Hogy kerültek a tevékenységek közé
az asztalosipari munkák?

– Vállaljuk egyedi és antik bútorok teljes
restaurálását, illetve egyedi bútorok gyártását
lakossági és vállalati megrendelésekre. Alapvetően a véletlen hozta így, egyszerűen az
egyik megrendelőnk nem talált a környéken
olyan vállalkozót, aki elvállalta volna egy régi,
nagyon rossz állapotban lévő bútor helyreállítását. Mi bevállaltuk. Aztán beleszerettünk
ebbe a munkába. Azóta természetesen
nagyon sokat fejlődtünk, képeztük magunkat,
s ma már ott tartunk, hogy bátran és szívesen
vállalunk ilyen jellegű feladatokat.
– Ehhez a sokszínű munkához
sokoldalú szakemberek kellenek? Milyen a csapat?

– Tizenkét fővel dolgozunk, kitűnő,
összeszokott gárdáról van szó. Minőségi munkához vagyunk szokva, a
betakarításainknál például 1-5%-os
szórási veszteséggel dolgozunk.
Ennek a társaságnak olyan a szakembergárdája, amely párját ritkítja,
ezért bátran nézünk a következő
tizenöt év elé is.
Cseh Teréz
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Magazin

„Nyitott a világ” – országos szakmai fórumot rendeztek az autizmusról Székesfehérváron

SZEMLÉLETFORMÁLÓ,
NYÍLT PÁRBESZÉD AZ AUTIZMUS
SPEKTRUM ZAVARRÓL

Nemzetközi felmérések igazolják,
hogy a felnőttkori életminőséget
elsősorban az autizmus specifikus oktatási ellátás színvonala
határozza meg – hangsúlyozták
a szakemberek az Arany János
Általános Iskola Nyitott Világ
Autista Tagozat három napos
szakmai rendezvényén. Őszi Tamásné autizmusszakértő felhívta
a résztvevők figyelmét arra, hogy
országosan elismert és európai
mércével is korszerű közoktatási
tagintézmény működik Székesfehérváron, amely szolgáltatást
nyújt az autizmussal élők és
családtagjaik számára. A fórum
résztvevői pozitívumként értékelték az előadók felkészültségét,
a mindennapi munkájukat segítő
gyakorlati tanácsokat és a szemléletformáló, nyílt párbeszédet.
Elhangzott, hogy az autizmus-spektrum zavar tünetei az
enyhe fokútól a legsúlyosabbig
terjedhetnek, így nem lehet általánosságban beszélni magáról
az autizmusról, amelynek előfordulási gyakorisága 0,6% a
népesség körében. Ennek megfelelően a létszám alapján tervezett
szolgáltatások széles spektruma
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szükséges az érintett
személyek szakszerű
ellátásához és a családok
segítéséhez.
Székesfehérváron
hazánkban az elsők
között ismerték fel
az autizmussal élők
speciális oktatásának
szükségességét
és
folyamatosan bővítik
az ellátást. A Nyitott
Világ Autista Tagozat
szakmai
közössége
korszerű elméleti és
gyakorlati
tudással
biztosítja a speciális
pedagógiai ellátást, a
szolgáltatások fejlesztését.
Az Arany János Általános Iskola Nyitott
Világ Autista Tagozat
tanulói, az autizmus
súlyossága
szerint
létre hozott három
nulói felmérések alapján készített
különböző csoportban
tanulnak, amelyből az egyik in- egyéni fejlesztési program szerint
tegrációra felkészítő csoport. Az történik az autizmusspecifikus
egész napos ellátás során, a ta- egyéni fejlesztés.

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
Bicske város Önkormányzata
Várpalota város Önkormányzata
Dorog város Önkormányzata
Bazax Kft. - Ács
Rotáció Kft. - Tata

IBOLYA ASSZONY ÜGYEL ARRA,
HOGY MI TÖRTÉNIK A HÁZBAN
A közmondás szerint holtig tanul a jó pap. Nincs ez másképpen
az élet más területein sem, hiszen – manapság pedig főként
– meg sem lehetünk a folyamatosan megújítandó ismeretszerzések nélkül. Néhány évtizede még kiugró teljesítménynek számított, ha valakinek érettségi bizonyítvány lapult a zsebében, s
annak birtokában sokkal nagyobb eséllyel mehetett álláskereső
útra, mint azok, akiknek hiányzott a matura.
Napjainkban már a diplomával rendelkezőknek is sok rostán kell átjutniuk.
Nyilvánvalóan nagyobb az esélye az
elhelyezkedőnek, ha több diplomával,
nyelvismeret(ek)kel rendelkezik. A számítógép-használat pedig elengedhetetlen. Az
Informatikai és Hírközlési Minisztérium jó
partnert talált mások mellett a Honvédelmi
Minisztérium, illetve a HM kötelékében
működő helyőrségi klubokban, ahol „eMagyarország Portál”-okat telepítettek.

A SZEBBIK NEM KÉPVISELŐJE A
MEGBÍZOTT DIREKTOR

Hivatalosan az elmúlt év utolsó munkanapján búcsúzott volt kollégáitól Tatán,
a Helyőrségi Klub igazgatója, Kemecsi
Lajos nyugállományú honvéd ezredes, aki
majd tizenöt esztendőn keresztül igazgatta
a patinás művelődési intézményt. A HM
Kulturális Szolgáltató Kht. pályázatot írt
ki az igazgatói státus betöltésére, amely
jelen dolgozatunk írásáig eredménytelen.
Az igazgatói teendők ellátásával Lengyel Józsefnét bízták meg. Lengyelné
– Ibolya – már hosszú évek óta pénzügyi
vezetője az intézménynek, jelenleg pedig
még a direktori teendők ellátása is az
attraktív hölgy feladata. Messze nem a
mi feladatunk a csinos igazgatónő tevékenységének minősítése, azonban arról
meggyőződhettünk saját szemünkkel is,
hogy fergeteges ütemben követik egymást
a rendezvények, események a klubban.
Kiállítások és vásárok, kulturális és szakmai
konferenciák, zenés rendezvények egymás
után, s úgy tűnik kemény kézzel tartja Ibo-

lya a ház gondjait, bajait a mindennapok
sodrásában.
EMAGYARORSZÁG

PORTÁL

Ottjártunk alkalmával büszkén mutatta meg
az igazgatóasszony legfrissebb beüzemelt
számítógépes termüket, ahol a szakmai rész
ismertetését Kiss Lajos nyugállományú honvéd őrnagy – mint az üzemeltetés vezetője
– tartotta meg számunkra. Egyebek mellett
megtudtuk, hogy az
eMagyarország Pont
Tatán, a Helyőrségi
Klubban
mintegy
nőnapi ajándékként,
március 7-e óta
működik. Mindössze
egy
plasztikkártya
szükséges a kapcsolat
létesítéséhez, amelyet elhanyagolható
áron biztosítanak az
érdeklődők számára.
Lényege a dolognak
az, hogy eme rendszer
segítségével
közösségi Internethozzáférési pontot
üzemeltek be immár
a helyőrségi klubban
is, amely ismereteink
szerint Tatán a második eMagyarország
pont. Kiss Lajos
őrnagytól megtudtuk
azt is, hogy még
KRESZ-táblákat is

Tata

eMagyarország Pont a Helyőrségi Klubban

elhelyeztek a kö-zeli, nagyforgalmú főútvonalon, amelyek segítségével könnyen megtalálhatják az érdeklődők a rendszeresen
nyitva tartó klubhelyiséget. Az Internet
egy valóban remek eszköz arra, hogy a
világ közelebb kerüljön hozzánk, jószerivel
a klaviatúra megfelelő gombjainak bebillentyűzését követően már száguldhatunk is az
„elektronikus sztrádán”. A nagyvilág megismerése mellett lehetőségünk adódik arra
is, hogy magunkat is bemutassuk ugyanezen
a pályán, tehát bátran állíthatjuk, hogy
egy nagyszerű portált indítottak el a tiszti
klubban, ahol nem csak a világháló fedezhető fel, hanem tematikus linkgyűjtemény
és ingyenes e-mail is a látogatók rendelkezésére áll.
Berg Endre
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Székesfehérvár

EZ A MÉRKŐZÉS
A JÉGKORONGSPORT ÜNNEPE VOLT!

Negyedszer nyerte meg sorozatban, a hazai jégkorong-bajnokságot
az Alba Volán-FeVita, miután a döntősorozat ötödik mérkőzésén, a
zsúfolásig telt Jégcsarnokban, csaknem négyezer néző fanatikus
szurkolása mellett 7:5-re győzött a vendég Újpest ellen. Igazi élmény volt ez az este.

még egyszer ezt a feledhetetlen mérkőzést. De a családom képviselteti magát
az Országalmánál, a belvárosi, éjszakai
ünneplésnél, hiszen a fiam, Csabai Gábor,
a jégkorong-szakosztály elnöke már oda
igyekszik, a szurkolók hatalmas tömegével
Baráth Zoltán, a FeVita Rt. vezér- együtt ...
igazgatója:
– Ez a kitűnő csapat, vállalatunk nevét viselve, egymás után
negyedik éve nyeri meg a hazai
bajnokságot, s erre büszkék
vagyunk. Úgy gondolom, hogy
az egész sportágnak az előnyére
vált, hogy erre az idényre több
csapat, így döntősorozatbeli,
A négy győzelemig tartó párharcot így,
kiváló
ellenfelünk, az Újpest is ala4-1-es összesítéssel, a székesfehérvári csaposan
megerősödött.
pat nyerte. A szakemberek majd részletesen elemzik a döntősorozat és a bajnokság
Tóth István, az Alba Volán Zrt. vezérszakmai tanulságait, én – közvetlenül a Csabai Béla, a Hazai Építő Zrt. vezér- igazgatója:
győztes csata után – a csapat néhány jeles, igazgatója, megyei sportszövetségi elnök: – Ez a mérkőzés a jégkorongsport ünnepe
a sportágat támogató törzsszurkolójától, – A döntős minden más mérkőzéstől volt! Ilyen rangadóra évtizedenként talán
akikkel a bajnoki mérkőzéseken szinte min- különbözik, nem lehet leállni az utolsó egyszer, ha sor kerül. Az önmagáért beszémásodpercig. Még szerencse, illetve kö- lő tény, hogy 12 gól született a rangadón,
dig találkoztam, kértem rövid összegzést.
szönet a fiúknak, hogy a gyors, háromgólos így a közönség is remekül szórakozott. Navezetésünket követő 3:2 után nem sokáig gyon örülök, hogy a csapatunk sorrendben
Spányi Antal megyéspüspök:
– Nagyon örülök, hogy itt lehettem ma kellett izgulnunk. Nyugodtan élvezhettük a negyedik bajnoki aranyérmet hozta el ide,
este, fantasztikus élmény volt. Büszke ezt a szép csatát. Az AlbaVolán-FeVita Székesfehérvár városának. Forró volt a légvagyok a csapatra. Örülök annak, hogy mind játékosállományában, mind játéktu- kör itt, a Jégcsarnokban, ünnepi este volt
ezek a fiúk igazi sportemberként tudtak dásában sokkal jobb volt az összes többi ez mindannyiunk számára!
küzdeni. Megérdemelten nyertek, hiszen csapatnál, tehát abszolút megérdemelten
Csathó Barna
nagyszerű volt a csapatszellem. Gratulálok nyertünk. Most sietek haza, és megnézem
(szekesfehervarinapilap.hu)
mindannyiuknak!

ALBA VOLÁN-FEVITA - ÚJPEST 7-5 (3-1, 3-2, 1-2)

Farkas Pál, a Wolf Autó Kft. ügyvezető
igazgatója:
– Örülök, hogy végre nem a Dunaferrel
vívtuk a döntőt, ez a tény a sportág fejlődését is jelzi. A mi csapatunk volt a döntősorozat esélyese. Annak ellenére azonban,
hogy a mi négy győzelmünkkel szemben az
Újpest TE csak egyszer tudott nyerni, erős
és rangos ellenfél volt. Bízom benne, hogy
az Alba-Volán-FeVita lendülete nem törik
meg a következő években sem.
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gól: Kovács (2., 37.), Palkovics (7., 31.), Gröschl (12., 50.), Ocskay (29.),
illetve Gergely (20.), Buzás (28.), Horváth (32.), Juresko (45.), Ondov
(60.)
A Borsodi Liga legjobbjai:
– legjobb kapus: Budai Krisztián (Alba Volán-FeVita)
– legeredményesebb játékos: Ladányi Balázs (Újpest)
– legjobb külföldi játékos: Roger Holéczy (Alba Volán)
– legjobb csatár: Ocskay Gábor (Alba Volán)
– legjobb hátvéd: Tokaji Viktor (DAC-Invitel)
– Miklós Kupa (legtechnikásabb játékos): Ladányi Balázs
– Kósa Kupa (felnőtt csapatba beépült legjobb fiatal): Benk András (DAC)
– legjobb játékvezető: Kincses Gergely

Magazin

ADAMECZ LÁSZLÓ
– AZ ÉN KERESZTEM

Ahogy mondják, ezer éve ismerjük egymást. A mozgáskorlátozott fiatalember 1986 őszén kopogtatott be a tatabányai
Közművelődés Házába ötletével, hogy sorstársai számára egy
szabadidős klubot szeretne létrehozni. Az álom megvalósult,
létrejött az azóta országos hírnévre szert tett Humanitás Klub.
Adamecz Laci a mai napig aktív vezetője a társaságnak, szervez,
ragyogóan fütyül (több CD-t is megjelentetett), ír, alkot – egyszóval univerzális ember. Munkásságát a Magyar Művelődési
Intézet és a Magyar Művelődési Társaság életműdíjjal ismerte
el. Önéletrajzi írásából közlünk részleteket.
– 1977 tavaszán szervezetem anyagcserezavarai
miatt pikkelysömör bőrbetegséget kaptam, amely
később nagy kiterjedésű, vörös foltokban mutatkozott meg. 1980 őszén egy balesetből eredő
térdműtétet követően megtámadott a betegség
(krónikus ízületgyulladás) és néhány hónap alatt
összeroppant az egészségem...
...Megmerevedett kézujjaim miatt hátam mögött
nyomorékkezűnek tituláltak. Bőröm foltjai miatt
a kezelőhelyiségből a betegek kérésére több
alkalommal kivezettek: – Hogy engednek ilyen
embert, közénk? – mondták. Nem lázadtam,
sajnáltam, hogy gondot okoztam nekik. Több,
mint 15 évig voltam vájár. 1984 őszén eljutottam ahhoz a ponthoz, hogy nem tudtam,
hogyan tovább...
...Ekkor ismerkedtem meg csonkolt lábú és tolókocsis fiatalokkal. Később arra kértek, segítsek
ülő-röplabdacsapatot szervezni...
...Akkor még nem tudtam, hogy itt kezdődött el
a második életem...
...Társakat, helyiségeket kerestem, majd levélben, újságban, röplapon hirdetett klubalapításra
1986. november 23-án került sor. Létrehoztuk
a Tatabányán élő mozgáskorlátozottak Humanitás
Klub és Sportegyesületét...
...Éreztem, fontos számomra, hogy feladatom legyen, számítsanak rám, és hasznosat cselekedjek.
Később vettem észre, míg másokon segítek, önmagamon is segítek. Olyan öngyógyító hatása lett
munkámnak, amilyet még nem tapasztaltam...
...Csaknem kétéves előkészítés előzte meg az
1992-re tervezett Kulturális Fesztivált. Közzétettük a felhívást, amelyben képző-, népi- és
iparművészeti, irodalmi, valamint gyermekpályázatokat hirdettünk. A színpadi előadóknak
korhatár nélküli vers, próza, kisjelenet, ének,
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zene és egyéb kategóriában kínáltunk fellépési
lehetőséget...
...Az „Art ’92”-őn tizennégy megye képviseltette magát. Az előadói versenyeken minden
megye önállóan szervezte és mutatta be előadóit
és műsorát. Forró hangulatban, több mint 300
szereplő lépett színpadra, és mintegy 220 kiállító
alkotásait láthattunk. Többszáz gyermekrajzot is
bemutattunk...
...Sok bonyodalom után lakásom lett, s egy
csomó OTP-tartozásom. Gyermekeimhez közeli
lakóhelyet választottam, hogy továbbra is kapcsolatot tarthassak velük, így örömmel kísérhetjük
figyelemmel egymás életének változásait, sikereit.
Önállóságom új erőt adott egy igényes, önmagam megtaláló, építő szándékomhoz...
...Gyermekkoromtól örömmel fütyörésztem. A
zene mindig vonzott, de nem kerültem közel

hozzá. Néhány éve egy zongorista alkotókörbéli
társam, Mártika felajánlotta, hogy kísérne. Nagyon zavarba jöttem. Hogyan és kitől tanulhatok
fütyülni? Akkoriban jelent meg Hacki Tamás
Mozi című válogatása. Miután megvettem, csak
hetek múlva mertem meghallgatni. A feszültségek
után jött a megérzés; nekem fütyülni kell! Azt is
felfedeztem, hogy a hagyományos, csücsörítő
technikám ellenére színesebben fütyülök, mint a
mester. Várvölgyi János, vak zongorista segítségével elkezdtük a gyakorlást. A zene szeretete
mellé megkaptam János barátságát, így őszinte
bizalommal, türelemmel dolgoztunk, tanultuk az
új hangzású zene csiszolását. Véleménye szerint
a pánsíp, okarina, fuvola, hangszerekre hasonlít
a füttyöm, s csaknem 3 és fél oktáv terjedelemben...
...Fesztiválokon, kiállításokon, ünnepségeken,
idősek otthonában, a PEPSI szigeten stb.
léptünk fel, és a jövőben is szeretnénk hasonlót
cselekedni. Hiszem és tudom, hogy zenénket nem
rokkantságunk jelzőjével minősítik. Azt is tudom,
hogy főleg azoknak szerez örömet, akik a szeretet
szándékával, annak örömével élnek...
...Csodálkozom azon, hogy bőröm csaknem
teljesen letisztult. Egyenes tartással, felnőtt léptékkel tudok járni. Igaz, minden reggel tornázom
a szőnyegen abban a hittel, hogy a ma igyekezete
a holnap esélyét erősíti. Megtapasztaltam, hogy
a fájó testrészek folyamatos fokozatos mozgatása
javít állapotomon, tehát a fájdalmak felvállalásával
lehet esély az állapot javulásra. Gondolkozásomban is fő helyet foglal el a szeretet, türelem, elfogadás, a jóra való törekvés. Korábban lázadó voltam, most viszont az ellenséges rossz szándékok
észlelésekor derűs nyugalommal tudom magamban
és környezetemben a békét megteremteni...”
Adamecz Lászlóék zenéi letölthetők az Internetről: www.eugen.hu/lelekmuzsikusok. Következő rendezvényük a huszadik, jubileumi Turul
Kupa, a mozgáskorlátozottak országos autós
ügyességi versenye, amely június tizedikén
lesz Tatabányán, a Turul-szobornál. Várják
az érdeklődők és támogatók jelentkezését,
a Lélekmuzsikusok pedig szívesen fellépnek
rendezvényeken, összejöveteleken!
Elérhetőség telefonon: 70/235-2733

SULYOK TERÉZ FESTMÉNYEI
AZ OPEL MÁRKAKERESKEDÉSBEN
Egy igazán frappáns ötlettől
vezérelve, különös együttműködésre szánta el magát Sulyok
Teréz festőművész és dr. Kenese
László cégtulajdonos. A több,
remek és csillogó, villogó autócsodákat forgalmazó szalonokat
birtokló üzletember Tatabányán, az Opel márkakereskedés
galériájában adott helyet Sulyok
Teréz festőművész alkotásainak,
április közepén, amit a művészetek és a jó minőségű gépkocsik
iránt is vonzalmat érzők egészen
a nyár elejéig megnézhetnek.

FESTMÉNYEK ÉS AUTÓK

Már igazán nem tekinthető egyedinek az
a kezdeményezés, amelyet Tatabányán, az
Opel márkakereskedésben tapasztalhattunk. Együtt láthatja a nagyérdemű közönség az igényes alkotóművészet tucatnál is
több, látványos termékét és az ugyancsak
elegáns és igényesen kidolgozott négy-

kerekűeket, amelyeket a precíz németek
gyártanak az Opel márkanév alatt. Mint
azt számunkra dr. Kenese László cégtulajdonos elmondta, a Sulyok-festmények
kiállítása galériájuk falain immár a kilencedik
kiállítás, amelynek helyet biztosítottak.
Mindkét félnek, az autókat forgalmazóknak és az alkotóművésznek is hasznos ez
a fajta fúzió, hiszen egyszerre tekinthetik
meg az érdeklődők az autócsodákat és a
csodás festményeket. Az sem kizárt, hogy
az érdeklődők ebből is, abból is rendelnek, az esztétikai élményeken túlmenően.
Április közepén is sikerrel talált egymásra
a művészeteket pártoló cégtulajdonos és
a művészetet alkotó, ecsettel maradandót
teremtő festőművész.

SULYOK TERÉZ FESTŐMŰVÉSZ
A FÓKUSZBAN

Ma már nem nagyon kell bemutatni Sulyok Tecát azoknak, akik érdeklődnek az
alkotóművészet iránt. Rengeteg tanulással
és ugyanennyi munkával vívta ki magának a
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Értelmes és hasznos együttműködés

rangot, amelyet elfoglal azok között, akik
ecsettel fejezik ki érzéseiket a körülöttük
lévő világról. Bánfi József tatabányai
festőművész is hangsúlyozta a megnyitó
szavaiban, hogy az a szépszámú közönség,
akik a sajtó munkatársai mellett megjelentek és kíváncsiak voltak Sulyok alkotásaira,
egy igazán rangos, s nem csak lokálisan
elismert művésznő képeiben gyönyörködhetnek. Tari László, az Opel márkakereskedés szalonvezetője is elismerő szavakkal
ecsetelte, hogy az efféle együttműködés
mennyire hasznos. Sürögtek-forogtak a
televíziók kameramanjai (akik ez esetben
kivétel nélkül fiatal hölgyek voltak, tehát
sokkal inkább kameraladyk), villogtak az
újságírók fényképezőgépjeinek vakui, s
az alkotóművész, Sulyok Teca roppant
csinos, ám meglehetősen decensen öltözve, nem győzött eleget tenni a sokfelől
érkező kérdéseknek. Ám állta a sarat a
művésznő, kinek titkára nem jöttünk rá,
azaz arra, hogyan képes mindvégig mosolyogva válaszolni mindenkinek. A kiállított képekről megtudtuk,
hogy a hely adottságait
figyelembe véve válogatta
ki a bemutatásra szánt
műveket, a domináns, világos felületekkel harmonizáljanak az akvarellek és
olajfestmények. Abszolút
szubjektív módon kiemelhetnénk a Tóparti csend,
a Delsai utcarészlet, a
Gyermelyi
búzatáblák
című műveket, azonban
ez felesleges lenne, mivel
a művésznő képei teljesen
egyenrangúak, mindre rá
tudunk csodálkozni, megérintik szívünket, lelkünket
egyaránt.
Berg Endre
Regio Regia 2006. április

61

Egészség

Az idegrendszer, bár a szervezet teljes
egészének a szervezését látja el, alapvetően egyszerű rendszer, tanulásra van
berendezkedve. Vannak külső ingerek,
melyekre tudatosan reagálunk és vannak
képek, melyet a tudatalatti rendszer kezel.
Az idegi túlterheltség általánosan abból
adódik, hogy a gondolatokban egy-egy
folyamat nem kerül végigvezetésre, elodázásra kerülnek a megoldási alternatívák
kialakítása.

Az első hatékony lépés “megfogni” csak egy gondolatot, esetleg papírra is vetni, majd a saját és tényleges
célnak alárendelve, az adottságokat tisztázva, lerajzolni, megfogalmazni a lehetőségeket. Nem ígérhető,
hogy a jó megoldás lesz a legkönnyebb, viszont érdemes átgondolni, hogy egy “éppen jó”, vagy “majd
lesz valahogy” megoldás milyen következményekkel
járhat a későbbiekben, ismétlődhet-e a továbbiakban? Egy probléma megoldása vajon erősítheti-e a
személyt, büszkeséggel és erővel töltheti-e el, példamutató lehet-e mások számára? Sok esetben nehéz
nemet mondani, vajon tényleg olyan sok múlik-e ezen
a valamin? Pótolható-e máskor, máshol, mással, vagy
valóban “csak ez az egy az egyetlen esély”?
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Egészség

A gondolatok a tudatalatti
képek és a tudatos cselekvések mozaikja, ahhoz hogy
sikeres lépéseket lehessen
tenni, kis lépésekkel kell
lenyomatokat, sikermintákat
készíteni. Minél aprólékosabban van kidolgozva egy-egy helyzet, annál magabiztosabbá és könnyebbé lehet válni. Kérdés, hogy
akar-e sikeres lenni, vagy megfelelő ez az állapot? A
jelen kor neurológia tudománya szerint, a mindennapos cselekvéseket az ösztönös, vagy tudatalatti minták
vezérlik főként, a tudatos cselekvések vagy összhangban vannak velük vagy nem.
Az idegrendszer szereti az egyszerű dolgokat, először
a körvonalakat tisztázza, majd ha van rá mód, egyre
aprólékosabban rajzolja le a részleteket, így alkot
képet, majd letárolja a hippocampus által elektromos
kódokkal, mint egy hangot egy magnószalagon. Amikor keres “mintákat” egy helyzethez, egy gondolathoz,
akkor beállítja a helyzetet “gondolatban” előre, majd
végigszalad a listán és keres hozzá részleteiben kidolgozottat, cselekvési mintát. Így születnek a szokások
is. Ha ismerjük ezt az egyszerű működést, máris egyszerűbbé válnak a dolgok, elég csak megfelelő mintákat - először körvonalaiban, majd részleteiben letárolni
és cselekvési mintát készíteni.
A BioLabor®-ban igen egyszerű stresszmentes idegállapotot létrehozni, az általunk alkalmazott készülék
segít nyugodt idegállapotot létrehozni, amely átláthatóvá teszi a gondolatokat, letisztázza a képeket.
Ha úgy érzi, hogy jól esne egy ilyen speciális relaxállapot, akkor bármely BioLabor® azonosan magas
színvonalon fogadja Önt közérzetének javítására. Egy
teljes kúra több kezelésből áll, általánosságban négy
25-35 perces kezelés megfelelő és tartós eredményű,
de már az első alkalommal ízelítőt kap a kedvező hatásból. Várjuk Önöket!
Forrás: biolabor.hu
(Folytatjuk)
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Marketing

6 MARKETING TAKTIKA
FILLÉREKBŐL

Vajon kötelező, hogy egy marketing taktika lemerítse a bankszámládat? Míg sok eszköz komoly elkötelezettséget és kiadást jelent,
érdemes a repertoárodat olyan trükkökkel is kiegészíteni, amelyek
semmibe nem kerülnek, vagy alig valamibe.

1) HALLÓ?

Mi történik, ha valaki felhívja a céged központi számát? Kétszer kicsöng, majd felveszi
a recepció? Ha igen, akkor minden hívással
egy lehetőséget mulasztasz el! Ma már az
automata telefonközpontok képesek a csörgés helyett azonnal kapcsolni, és egy előre
felvett üzenetet lejátszani. A legtöbb cégnél
ez mondjuk a Vivaldi 4 évszak. Vagy a Ragtime. Jó zenék, de hát mi nem a szórakoztató bizniszben vagyunk, igaz? Mert a zene
helyett valami hasznos is lehetne. Mondjuk
valami ilyesmi: „Üdvözöljük az XY Bt.-nél,
ahol biztonságosan vásárolhat az extrém
garanciáknak köszönhetően! Kérdezze meg
munkatársunkat legújabb őrült ajánlatunkról,
ahol minden vásárlás mellé ön ajándékba kap
egy DVD-t”. Utána már felveheti a recepció.
(A rendelést.)

elő szakértővé ahelyett, hogy ügynöknek
tekintenének. Ne titkold a kilétedet: az aláírásodban szerepeljen a cég neve és a honlap
linkje, de ez itt a reklám vége.

3) MERJ KOMMENTÁLNI!

Szeretnéd, ha a média hozzád fordulna, ha az
iparágaddal kapcsolatos kommentárra lenne
szüksége? Itt egy tipp, hogy hogyan szoktasd
őket hozzá, hogy te vagy a szakértő:
Akárhányszor az iparágaddal kapcsolatos hír
megjelenik a sajtóban, rádióban, tévében,
interneten, azonnal írj egy rövid kommentárt
és küldd el a szerkesztőnek. Ne írj bele semmi
mást, csak tárgyként hogy „kommentár:” és a
cikk címét. Nem válaszolnak? Sebaj, először
nem is fognak. De lassan hozzászoknak, hogy
van itt valaki, akinek nagyon kialakult véleménye van erről a piacról. Lehet, hogy kihagyunk valamit a következő cikkünkből ha nem
kérdezzük meg? Lehet, hogy valami fontos
2) MIRŐL
FÓRUMOZNAK A VEVŐID? elkerüli a figyelmünket, ha nem hívjuk fel?
Könnyen lehet, hogy a magyar interneten Ha nem szoktatod őket hozzá, hogy te vagy
ádáz vita folyik arról a termékről vagy szol- a véleményvezér, akkor ki lesz az?
gáltatásról, amit pont a céged forgalmaz, és
4) ITT ÍRD ALÁ
te nem is tudsz róla? Próbáld ki: írdd be a
Tudsz
róla,
hogy média tulajdonos vagy?
google-be, hogy „terméknév + fórum”, és
Naponta
többen
is olvassák egy egészen szeki fog derülni. Amikor utána akartam nézni a
mélyre
szabott
kiadványodat,
amiben ingyen
rönkházaknak, én sem a rönkházgyártók honreklámozhatsz:
Az
email-jeidet.
Mi szerepel
lapján kezdtem, hanem rákerestem a „rönkház
az
aláírásodban:
név,
beosztás,
telefonszám?
fórum”-ra, ahol rögtön a vevők, szakértők
párbeszédéből, tapasztalatából okulhattam. Pedig itt szerepelhetne a neved alatt egy 2Hogyan lehet ezeket a fórumokat marketing 3 soros reklám is. Én ezt az eszközt ki nem
eszközként használni? Írj bele! Szólj hozzá, hagynám: naponta több email-t is küldök,
oszdd meg velük azt az egyedi tapasztalatot, és az outlook automatikusan odabiggyeszti
ami csak neked van, hiszen senki sem ismeri az aláírásom alá, hogy: „Iratkozzon fel a
olyan jól az iparágadat, mint te. De vigyázat: kis- és középvállalatok ingyenes Marketing
egy kis öndicséret, egy leheletnyi önreklám, Magazinjára itt: www.MarketingCommegy csipet részrehajlás, a konkurencia legki- ando.hu”. Minden nap feliratkozik valaki,
sebb kritizálása, és már el is vesztetted a fóru- akinek épp az előbb küldtem egy email-t.
mozók bizalmát. Mindig csak a legőszintébb Te mit tudnál reklámozni az email végén, az
tippeket, tanácsokat add, hiszen ezzel lépsz aláírásod után?
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5) IDÉZZ MÁSOKAT

„Cégünk a minőség elkötelezettje”, „Már
10 éve vevőink szolgálatában”, „Cégünk
ISO 9001 minősítéssel rendelkezik”. Mi a
közös ezekben a mondatokban? Mindegyik
arra irányuló kísérlet, hogy bizalmat építsünk
a potenciális vevőkben. És van még egy közös bennünk: mind reménytelenül izzadság
szagú. Sose te mondd magadról, hogy
milyen jó vagy: hadd tegyék ezt meg helyetted a régi vevőid! Nekik sokkal hamarabb
elhiszik. Kérdd meg őket nyíltan: „Ha jó a
tapasztalata velünk, ha szereti a termékeinket,
szolgáltatásainkat, írna róla 2 mondatot, amit
felhasználhatunk a reklámjainkban is?” Tízből
7 nem fog válaszolni, vagy nem adja a nevét.
2 ír valamit, de az nem használható, mert túl
hosszú vagy túl általános. De lesz egy tökéletes, aki pont arról ír majd, amit te is ki akarsz
hangsúlyozni a hirdetéseidben (haladóknak: a
pozícionálásodat erősíti), és még a nevét is
adja hozzá. Ezt tedd fel a honlapra, ne az
ISO emblémát, mert ez fog bizalmat építeni,
ez fogja elhitetni egy potenciális vevővel,
hogy érdemes veled üzletet kötnie, hiszen
mások is milyen jól jártak!

6) „KEDVES NAPLÓ”

Akik olvassák a Marketing Magazint, tudják,
hogy nem sokra tartom a „brossúra” honlapokat (a cégünkről – termékeink - kapcsolat típusú weboldalakat). Persze nem csak én vagyok
így vele, hanem a vevőid is. Mivel lehet kiszínesíteni egy honlapot? Erre való a blog, egy
egyszerű napló, amin megoszthatod napi kommentárodat bárkivel, aki hajlandó azt elolvasni.
(Olvasd el a kkv marketing blog-ot.) A régi
vevőid azért fogják elolvasni, mert ismernek
és kíváncsiak a véleményedre. A potenciális
vevők azért fogják elolvasni, mert sokkal többet árul el, mint egy hivatalos termék-oldal.
Írj naplót, és engedd meg, hogy bárki beleolvasson! A jó hír, hogy egy blog-hoz ma már
olyan szoftverek állnak rendelkezésedre, amik
szabadon letölthetők az internetről.
Wolf Gábor
(Marketing Commando)

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 helyes megfejtéseket 2006. május 15-éig kérjük beküldeni szerkesztőségünk címére.
(Regio Regia Magazin, 2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.)
Előző számunk nyertese: Dr. Retter Bertalan, esztergomi olvasónk.
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VÍZSZINTES :

1. Világhírű tudósunk, akinek kutatási eredményei szerint a sejtek bioelektronikus kapcsolata a meghatározó az életműködésben.
14. Mosóbödön népiesen. 15. Szolmizációs hang. 16. Eme felületre ró betűket. (két szó) 17. Női név. 18. ... Zsuzsa, magyarnóta-énekes. 20. Autonóm terület dél-nyugat Kínában. 21. Összekevert szlovákiai folyó. 22. „A” karikába. 24. Spanyol és brazil
autójel. 26. Hasonló, megfelelő. 28. A Magyar Hírlap főmunkatársa „vesszőtlenül”. (László) 31. Állati eredetű élelmiszer alapanyag. 33. Nitrogén és francium. 34. Angol talp. 35. Nemzet. 37. Latin és. 38. Hosszadalmas. 41. Szóösszetételek előtagjaként
ellentétes értelmet jelöl. 42. „Kiejtett” amerikai énekes- és táncosnő. 44. Az orosz „Nagy Ő”. 45. Ilyen a macska, ha keveset eszik.
47. Német egy. 48. Arra a helyre lépdelhet. 51. Traktormárka. 52. „Egyneműen” okoz. 53. Nevéhez fűződik az a felfedezés, hogy
a betegség a sejt szintjén, annak molekuláris változása következtében jön létre. 54. Varróeszköz.

FÜGGŐLEGES :

1. Pan párja végtelenül! 2. Szépen szól. 3. Földművelő eszköz része. 4. Esetleg. 5. Robbanóanyag. 6. Félbevágott gőte! 7. Sátán.
8. Rézorr szélei! 9. A yeti fél! 10. Pusztít. 11. Az Uránusz harmadik legnagyobb holdja. 12. Függöny teszi huzatban. 13. Német
sör. 18. I.sz. 476 előtti. 19. Norvég drámaíró volt. 22. Népszerű színész (Róbert). 23. Csúcsosra faraga – fordítva. 25. Ennének.
27. Német fehérneműmárka. 29. „Estelen” istentagadó. 30. Normális. 32. Késői zamat. 34. Fotóművész (Tamás). 36. Fogyasztásra
alkalmas gyümölcs. 38. IÖ. 39. Ruházat része. 40. Egynemű Sára! 43. Gaboni légitársaság jele. 46. Hadügyminisztérium. 49.
Azonosak. 50. Netán.
Regio Regia 2006. április
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KÖZÉP-DUNÁNTÚL
A 29. UTAZÁS KIÁLLÍTÁSON

A közép-dunántúli Régió az idén 150 m²-es standon képviseltette magát
a HUNGEXPO D-pavilonjában, Magyarország legnagyobb turisztikai
seregszemléjén. A régió felsorakoztatta mindazt, amiért egy turistának
érdemes útra kelni: az idei évben kiemelten a történelmi városokat (Zirc,
Komárom, Martonvásár, Pápa, Dunaújváros, Pákozd), királyi városokat
(Székesfehérvárt és az év települését, Veszprémet), a régió borvidékeit
(Móri, Etyeki, Somlói, Ászár-Neszmélyi), valamint a Velencei-tavat.

A Bor és gasztronómia évének jegyében standunkon történelmi időutazást tehettek az asztal körül:
előételként a „római korba” – Apicius lakomájába – kóstolhattak bele. Főételként királyi étkeket
ízlelhettek a reneszánsz korából; a desszert a
Közép-Dunántúl tájjellegű konyhájából került ki
– így a pompos és a kvircedli is az asztalon volt.
A száraz torokra is volt gyógyír – elég, ha csak a
Móri ezerjót és a somlói juhfarkot említjük.
Az említett Nagy Ízutazás attrakcióján kívül a
fogadás részét képezte a Közép-dunántúli RMI
és RIB sajtótájékoztatója. Az év települése
– Veszprém városa – is bemutatkozott, valamint
az első királyi szakács, Hézl László gasztronómiai
előadásában a vidék kulináris jellegzetességeiről
hallhattunk. „Ne csak nézd, edd is!” végszóval,
pedig meg is ízlelhettük a terítéken lévő étkeket
– köszönhetően a „Fogadó az Öreg Préshez”
séfjének, Lakatos Viktor úrnak.
2006. március 16-án – a kiállítás első – szakmai
napján, átadásra kerültek „A régió turizmusáért”,
valamint A régió turisztikai vállalkozója díja; az
előbbit Magyarpolány önkormányzata, a turisztikai vállalkozói díjat pedig a pákozdi Törzsök
család – Törzsök Tibor, neje és lányuk Erzsébet
– érdemelte ki a 2005. évben a Közép-dunán66
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túli Regionális
Idegenforgalmi
Bizottság megítélése szerint a
falusi turizmus
és a Velencei-tó
turizmusának fellendítése miatt.
A
standon
Lisztné Lampert
Piroska tojásfestő, Német
Orsolya római
kori ékszerkészítő,
Fodor
Balázs szíj-és nyereggyártó, valamint Kató
Balázs enyingi keramikus kézművesek munkáival
ismerkedhettünk meg.
Lapunk kiadója két kiadvánnyal jelentkezett,
Komárom-Esztergom megye és a Közép-dunántúli
Régió 2006-os szállás- és gasztronómiai kalauzával. A látogatók tetszését olyannyira elnyerték
ezek a füzetek, hogy immár a régiós katalógus
bővített kiadásán dolgozunk, hiszen alig maradt a
kiállításra eljuttatott sok ezer példányból.
A régiónak sikerült megnyerni társkiállítóként a
fenti turisztikai termékek széles skáláját kínáló

önkormányzatokat, kistérségeket, turisztikai
vállalkozókat; így 21 társkiállító jelent meg
nem csak prospektussal, ajánlatokkal, hanem
az attrakciós pódiumon és a B-pavilon nagyszínpadán műsorával. Részesei lehettünk a
Gorsiumban évente megrendezendő Floraliának, a veszprémi Utcazene Fesztiválnak; egyéniben lépett fel Omász Katalin könnyűzenei
slágerekkel, valamint Hatás Andrea musical
énekesnő. A színpadon a veszprémi Anakonda
Rock and Doll Club, valamint a martonvásári
Százszorszép Táncegyüttes is fellépett.
Társkiállítók voltak: Tourinform Bakonybél,
Tourinform Komárom, Monostori Erőd Hadkultúra Központ Kht., Tourinform Dunaújváros,
Tourinform Zirc, Tourinform Pápa, Tourinform
Veszprém, Tourinform Enying, Fejér Megyei
Tourinform, Tourinform Pákozd, Martonvásár
Önkormányzata, Fejér Megyei Múzeumok
Igazgatósága, Fogadó az Öreg Préshez, Etyeki
Borút Egyesület, Tourinform Gárdony, Velencetours Bt., MOHOSZ, Agárdi Termál- és
Gyógyfürdő, Velence Város Önkormányzata,
Park Strand Kemping, Velencei-tavi Vízi
Sportiskola és Szabadidőközpont.
A régió kiemelkedő attrakciója volt a két
királyi város, Székesfehérvár és Veszprém
stilizált megjelenítése. Veszprém – „Az év
települése” - volt az egyik főbejárat a standon
a Várkapun keresztül, Székesfehérvárt az
Országalma szimbolizálta, melyek előtt fényképezésre is lehetőség nyílt. A kiállítás alatt a
falusi vendéglátók finomságait és a régió borvidékeinek borait kóstolhatták a vendégek.

