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BARÁTSÁGOS ÓRIÁSOK
Tés a Bakony legmagasabban fekvő települése. Az arra kirándulót két barátságos 
óriás fogadja. A Dunántúlon megmaradt ritka szélmalmok közül kettő, az 1840-
ben épült Helt-féle, és az 1924-ben épült Ozi-féle jelenleg is működik.  A 
holland típusú szélmalmok jellegzetessége, hogy a tetőzetük forog, a malomtörzsük 
kőből készült, meghajtó szerkezetük a hatvitorlás szárny.
A malmokban gabonát őröltek, maximális kapacitásuk kedvező szélviszonyok mellett 
napi négy mázsa volt. Nem volt bolond az egykori építtető, kihasználta azt, amit 
a természeti viszonyok kínáltak, azaz a szél erejét, amely a tési fennsíkon bizony 
nagyon gyakran fúj.
Egy sóhajtásra innen, Szápár határában szélerőmű működik, az úton gyanútlanul 
közlekedő egy pillanatra azt hiszi, menten nekimegy. Mindezen példákat látva, azon 
gondolkodik az ember, miért nem állnak ezen a vidéken százával a szélerőművek, 
kiváltva a büdös, szénhidrogén alapú energiatermelés egy részét?
Régiónkban egy maroknyi szakértő hat éve kísérletezik a komplex kistérségi alternatív 
energiatermelés modelljével, ám a hivatal, a törvény, a tudatlanság és az értetlen-
ség együttes ellenállása lassítja munkájukat. Írd és mondd, tízmillió forint kéne egy 
kistérségi hatástanulmány elkészítéséhez, amely olyan vagyon lenne a szövetkező 
települések kezében, amelynek segítségével milliárdos EU-s pénzeket lehetne nyer-
ni. Egyelőre senki sem akar pénzt rakni a dologba… Barátságos óriásaink tehát 
továbbra is árván várják a boldogabb jövendőt. Vajon meddig?

Veér Károly

50! Jubileumi lapszámunkat olvassa!
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25 MILLIÓS SZÉCHENYI-KÁRTYA

A SZÉCHENYI KÁRTYA ELŐNYEI
A Széchenyi Kártya egy kedvezményes 
kamatozású, állami támogatásban része-
sített hitelkonstrukció, melynek célja, 
hogy az igénylők egyszerűsített eljárással 
szabad felhasználású, 1 éves futamidejű 
hitelhez jussanak. A Konstrukcióhoz állami 
kamattámogatás és garanciatámogatás is 
kapcsolódik. Az MKB Bank a 25 millió 
forintos Széchenyi Kártyák esetében sem 
kér ingatlanfedezetet, így az ügyfelek gyor-
san és egyszerűen juthatnak a hitelkerethez. 
Érdeklődni bármely területileg illetékes 
kereskedelmi és iparkamarában, mindegyik 
MKB Bankfiókban lehet, részletesebb in-
formáció a bank honlapján található.
Az MKB Széchenyi Kártya egyesíti a hitel 

és a bankkártya előnyeit egyrészt hitelkerete 
révén – vállalkozása kedvezményes kama-
tozású forráshoz jut, valamint költségeket 
takarít meg, hiszen a szokásos kártya- és 
hitelkondíciók jelentős része ezen konstruk-
cióban nem kerül felszámításra –, másrészt 
bankkártyája segítségével – belföldön és 
külföldön egyaránt könnyen és gyorsan 
hozzáférhet hitelkeretéhez, készpénz nélkül 
vásárolhat, valamint bármikor készpénzhez 
juthat, továbbá egy főkártya mellett több 
társkártya is igényelhető. 

FELHASZNÁLÁS, IGÉNYLÉS
A bankkártyát és a kártyához kapcsolódó 
hitelt a vállalkozás érdekében felmerült és 
elszámolható kiadások kiegyenlítésére lehet 

felhasználni – akár kártyával való fizetés, 
akár készpénzfelvétel, akár átutalás útján.
A Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitel-
keret 500000 Ft illetve 1000000 Ft 
vagy annak egész számú többszöröse, de 
maximum 25000000 Ft lehet. A hitel-
keretből a kártyabirtokos rész- vagy teljes 
összeget vehet igénybe, a visszatörlesztett 
összegeket pedig a futamidőn belül ismét 
felhasználhatja.
Ön a kamarai tagság szerinti VOSZ vagy 
a területileg illetékes kereskedelmi és ipar-
kamarák irodáiban igényelheti a Széchenyi 
Kártyát. Ha az ön vállalkozása ezen szerve-
zeteknél még nem tag, akkor ön a vállalko-
zás székhelye szerinti szervezetek irodáiban 
regisztráltathatja vállalkozását és nyújthatja 
be igénylését.
A területileg illetékes irodák vállalkozása 
dokumentumait továbbküldik az MKB 
Bank részére. Az igénylések pozitív el-
bírálását követően ön a helyi MKB Bank 
fióknál megkötheti a Széchenyi Kártya szer-
ződést, valamint átveheti bankkártyáját. A 
Hitelgarancia Rt. készfizető kezessége iránti 
igény benyújtásáról az MKB Bank gon-
doskodik, az önnel megkötött Széchenyi 
Kártya szerződés alapján. A Hitelgarancia 
Rt. jóváhagyását követően nyílik meg a 
Széchenyi Kártya hitelkerete.

FUTAMIDŐ ÉS TÖRLESZTÉS
A hitel futamideje 1 év (365 nap). Ha 
hitelkeretét a futamidő végén nem kívánja 
megújítani, a hitelt teljes összegben, az 
esedékes kamatokkal, díjakkal és költsé-
gekkel együtt a futamidő lejáratáig kell 
törlesztenie. 
Amennyiben a hitelt meg kívánja újítani, 
a lejárat napját legalább 90 nappal meg-
előzően kell az újraminősítéshez szükséges 
dokumentumokat a kamarai irodának hiány-
talanul átadnia. Természetesen a kamarai 
irodákban is figyelik a lejárati dátumot, 
és a lejárat előtt erre figyelmét postai úton 
felhívják. 
Amennyiben hitelkeretét meg kívánja emel-
ni, szándékát szintén a területileg illetékes 
kamarai irodákban kell jeleznie. 

Forrás: Piac és Profit

Az MKB Bank 2006. április 30-tól kínálja a 25 millió forintos 
Széchenyi Kártyát, mely hatékony segítséget nyújt egyéni vál-
lalkozók, valamint a kis- és középvállalkozások számára, rövid 
távú finanszírozási igényeik kezelésére.

ÉRVÉNYTELEN A CEMENTGYÁRRÓL KIÍRT 
NÉPSZAVAZÁS   

A Holcim cementgyárának építéséről kiírt ügydöntő népszavazásra 
csak a szavazók 40 százaléka jött el, ezért a szavazás érvénytelen. A 
megjelentek többsége egyetértett az üzem építésével - tájékoztatott 
a voksok összeszámolása után a település jegyzője. 

“A részvétel nem érte az ötven százalékot, ezért a szavazás érvénytelen, azonban a meg-
jelentek kétharmada egyetértett a cementgyár építésével” - mondta el Nagy Mátyás.
Miskolczi József polgármester szerint ez az eredmény megerősítette a képviselőtestület jel-
enleg is érvényes határozatát a beruházás megvalósulásáról, az érvénytelenség ellenére is.
A beruházásról korábban öt környező településen véleménynyilvánító népszavazás 
volt, melyen a 32 ezer szavazó háromnegyede elutasította a beruházást. Az ügyben 
megszólalók, környezetvédő szervezetek a várható légszennyezés és a cementgyártás-
hoz felhasznált hulladékok égetése miatt tiltakoztak. 
“Az igenek magas aránya a gyár elfogadásának tekinthető, és köszönjük mindenkinek, 
aki eljött szavazni” - értékelte a Holcim kommunikációs igazgatója a történteket. 
Márta Irén hozzátette: tovább folytatják az engedélyeztetést és az intenzív tájékoz-
tatást. Szeretnék, ha minél előbb megalakulna a lakossági ellenőrző csoport, amely 
betekinthetne a gyár építésébe, és később ellenőrizhetné a szennyezőanyag-kibocsá-
tási értékek betartását. 
A 63 milliárd forintos, zöldmezős beruházás a Holcim Hungária Zrt. tervei szerint 
Európa legkorszerűbb cementgyára lenne, kiváltaná az elöregedett lábatlani üzemet, és 
az ott foglalkoztatott 230 fő átvétele mellett 52 új munkahelyet teremtene.
 

Forrás: FN
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VÉGRE LEGYENEK 
VALÓDI REFORMOK!

– Ki kezdeményezte a kiáltványt? 
– Az, hogy valamit tenni kell, régóta 
benne volt a levegőben. Most a magyar 
gazdaság vezetőinek kezdeményezései 
elsősorban a magyarországi nemzetközi 
kamarák ösztönzésére öltöttek formát. 
Ezután pedig szeretnénk immár a sza-
vak mellett mielőbb tetteket is látni. A 
legfontosabb, hogy a kezdeményezés 
megszületett, most van lehetőség a több-
oldalú párbeszédre, megállapodásra, és 
remélem, hogy a tárgyalók mielőbb el-
kezdhetik a munkát. 
 
– Ki írta a szöveget? 
– Ez a szöveg a közös minimum, amiben 
valamennyien egyetértünk. A többoldalú 
tárgyalások során mód lesz arra, hogy egy 
új, immár részletesen kifejtett, cselekvési 
tervet is tartalmazó új szöveg készüljön, 
amibe reményeink szerint beépülnek azok 
az alapelvek, amelyeket a Kiáltvány rögzít. 
Mi tehát nem szövegben, hanem többol-
dalú tárgyalásban, megállapodásban és cse-

lekvésben gondolkodunk és reméljük, hogy 
ebben a politika is partnerünk lesz! 
 
– A gazdaság szereplői politizálni 
akarnak? 
– Nem, hanem azt szeretnénk, ha több-
oldalú tárgyalásokon a magyar gazdaság 
véleményének, tapasztalatának figyelembe 
vételével megszületne az az új közös 
program, amelyre a magyar gazdaság jö-
vőjét építeni lehet. Minket nem a politika, 
hanem a magyar gazdaság, és így a magyar 
társadalom jövője izgat, az, hogy legyen 
Magyarországon időben euró, legyenek 
munkahelyek, magasabb fizetések, jobb 
életminőség. Ehhez pedig politikusoknak 
és a gazdaság szereplőinek közösen kell 
megállapodásra jutniuk. Reméljük, hogy a 
tárgyalások erre lehetőséget adnak majd! 
 
– Mi a következő lépés? 
– A nyilvános bejelentés előtt levélben 
már megkerestük a pártok vezetőit, utána 
hivatalosan is tájékoztatjuk a kormányt is 
a kezdeményezésről, ahogy informáljuk a 
közjogi méltóságokat illetve a gazdaság 
meghatározó intézményeinek a vezetőit  
is, meghallgatjuk és megfontoljuk véle-
ményüket. Reményeink szerint a politikai 
pártoktól támogató visszajelzést kapunk és 
megkezdhetjük a tárgyalások előkészítését. 
Mi nyitottak vagyunk arra, hogy májusban 
megkezdjük a tárgyalásokat, meghatározzuk 
a menetrendet és június közepén akár a 
megállapodás szövegét is aláírjuk. 
 
– Ez lenne tehát az optimális menet-
rend. Bízik benne, hogy sikerül? 
– Miután nagyon sok résztvevővel kell 
egyezségre jutnunk, természetesen nem 
lehet megjósolni, hogy mi történik majd. 

A közvetlen célunk az volt, hogy a kezde-
ményezésünk bekerüljön a köztudatba, be-
széljenek róla. Ezt maradéktalanul elértük: 
„téma lett” a Kiáltvány, szinte naponta ke-
resnek nyilatkozatért róla a legkülönbözőbb 
médiák. A következő cél az, hogy létrejöj-
jenek a többoldalú tárgyalások; hogy aztán 
ennek a formája valamiféle új nemzeti kerek-
asztal lesz, vagy több menetben, váltott 
partnerekkel történik, azt még nem lehet 
tudni. A leglényegesebb azonban a végső 
cél, hogy végre valódi reformok történjenek 
a magyar gazdaságban! 
 
– Mire van szükség ahhoz, hogy ezek 
a reformok meg is valósuljanak? 
– Megegyezésre az alapelvekben, kölcsönös 
támogatásra, jelentős számú törvény – két-
harmadosak is – módosítására, új törvények 
megalkotására, vagyis politikai cselekvésre. 
Ezt persze csak akkor várhatjuk a politiku-
soktól, ha nem hordoz túl sok kockázatot, 
amihez pedig támogatásra, védelemre és 
sok-sok egyeztetésre van szükség. 
 
– Mi lesz, ha lesznek olyanok, akik 
más gondolatokat fogalmaznak meg? 
– Megfontoljuk az ötleteiket, meghívjuk 
őket az asztalhoz és ha meggyőznek az iga-
zukról minket és a többieket, akkor azt csi-
náljuk. Nincs nálunk a bölcsek köve. Nagy 
vonalakban mindenki egyetért abban, hogy 
változásra van szükség. De a változás tartal-
mán lehet és kell is vitatkozni. 
 
– Mi lesz, ha a kiáltvány és a kez-
deményezés nem talál meghallga-
tásra? 
– Akkor vélhetően folyik tovább mind-
az, ami eddig, és azzal veszít az ország. 
De nincs okunk kételkedni a politikusok 
józanságában, és abban, hogy most nekik 
is szükségük van támogatásra, ők is meg-
egyezésre törekszenek, mert most új fejezet 
kezdődhet a rendszerváltás történetében. 
Végre egyszer nem az ellentétek, hanem a 
közös gondolatok formálhatják a jövőt.

Forrás: veszpremikamara.hu

Kiáltványban fordultak a magyar gazdaság szereplői a kormányhoz 
és a parlamenti pártokhoz, háromoldalú tárgyalásokat és meg-
állapodást sürgetve az ország előtt álló gazdasági lépésekről. A 
kiáltványt nyilvánosságra hozó sajtótájékoztató után beszélgettünk 
az egyik aláíróval, dr. Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökével.



R
eg

io
 R

eg
ia

6 Regio Regia 2006. május

ÁTADTÁK AZ ELSŐ RÉGIÓS DÍJAT 
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON

- Rauf Pál személyében azt a társadalmi 
munkát, társadalmi szervezőerőt díjazzuk, 
ami a HÍD Egyesület munkájához vezetett.  
Tevékenysége nélkül sem a Duna híd, sem 
az M4-M8-as projekt nem jött volna 
létre, és ezen fejlesztések regionális hatása 
megkérdőjelezhetetlen – indokolta a dön-
tést Agócs István. 

Hangsúlyozta: a tanács létrehozása óta 
többször megfogalmazta azt a kitűzött 
célját, hogy tenni kíván a regionális iden-
titástudat erősítése érdekében. Ennek 
szellemében egy regionális szintű elismerés 
létrehozásáról döntött, és megalapította 
a Királyi Régióért díjat, amellyel a Köz-
ép-Dunántúlon kiemelkedő tevékenységet 
folytató emberek, eredményes és pél-
daértékű vállalkozók, vállalkozásvezetők 

és cégek képviselőinek munkáját ismerik 
el. Az első alkalommal odaítélt díjra 11 
szervezet jelölt összesen 7 személyt. A 
felkért önkormányzatok, kamarák képvis-
elői Balla Károlyt, Birizdó Imrét, Dankovics 
Margitot, Kuti Csabát Rauf Pált és Szaxon 

Attilát javasolták a Királyi Régióért díjra. 
A kuratórium jelölése alapján a Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 
döntése értelmében Rauf Pál kapta az első 
regionális elismerést. 
Az ezüst emlékérem Ecsedi Mária kép-
zőművész terve alapján készült, és a régió 
nagyvárosainak jelképeit ábrázolja, mint a 
székesfehérvári Szent Anna kápolna vagy a 
veszprémi István- és Gizella-szobor. Min-
den évben két díjat adományoznak, egyet 
magánszemélynek egyet pedig vállalatnak, 
vállalkozásnak. Azt, hogy melyik cég kapja 
a Királyi Régióért díjat május 26-án Tatabá-
nyán, a tanácsülésen hirdetik ki. 

Forrás: KDRFÜ

Királyi régióért díjjal tüntették 
ki Rauf Pált. A HÍD Egyesület 
elnökének Dunaújvárosban adta 
át az elismerést Agócs István, a 
Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács elnöke. 
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A T a r t a l o m b ó l :
ÁTADTÁK AZ ELSŐ RÉGIÓS DÍJAT A KÖZÉP-DUNÁNTÚLON – 6. OLDAL

Királyi régióért díjjal tüntették ki Rauf Pált. A HÍD Egyesület elnökének Dunaújvárosban adta át az 
elismerést Agócs István, a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke.

VESZPRÉM LETT “AZ ÉV TELEPÜLÉSE” 2005-BEN – 11. OLDAL  
A Magyar Televízió közönségszavazatai alapján 2005-ben „Az év települése” címet Veszprém városa nyerte. 
A versenyben több, a televízió Főtér című műsorában az év folyamán bemutatott megyei jogú várost – például 
a szintén dobogós Egert és Pécset is – megelőzve lett Veszprém a befutó. 

BERUHÁZÁSOK KISBÉREN – 28-29. OLDAL

A régiót járva, munkám során gyakran visz az utam Kisbéren keresztül. Szinte minden alkalommal jóleső 
érzéssel haladok át a városon, és konstatálom, hogy a dolgok jó úton haladnak, a város látványosan fejlődik. 
Minderről első kézből, a város polgármester asszonyától, dr. Udvardi Erzsébettől informálódtunk.

III. MÓRI ÉPÍTŐIPARI SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS AUTÓS BÖRZE – 39-43. OLDAL

Idén harmadik alkalommal rendezték meg Móron, a Wekerle Sándor Szabadidőközpontban április 21. és 
23 között az immáron negyvenöt kiállítót felvonultató lakásfelszerelési, és  - mivel erre komoly igény érkezett 
– autós kiállítást.

SZEZONNYITÁS A BALATONON - 48-51. OLDAL

A szezonnyitás előtti felkészülés finiséhez érkeztek Balaton-parti településeink. Ha az időjárás is úgy akarja, 
néhány héten belül kezdődik a nyári üdülési szezon vízpartjainkon. Úgy gondoltuk, itt az ideje Önöknek 
- Kedves Olvasóink - kedvet csinálni egy kis balatoni nyaraláshoz, kiránduláshoz.

ÖTVEN LAPSZÁM, HÁROMEZER OLDAL, ÖTEZER CIKK – 52-53. OLDAL

2001. december 15-én jelent meg először a KEM-Bridge Net kiadásában magazinunk. Kezdetben KEM-
Bridge Off-Line néven Komárom-Esztergom megye, majd 2004. május elsejétől Regio Regia címmel, 
a Közép-dunántúli (Királyi) Régió vállalkozói, döntéshozói havi lapjaként. Egy kicsit turkáltunk a saját 
múltunkban, ezért ez az írás amolyan szubjektív adathalmaz és vallomás az elmúlt öt évről.

HATVAN ESZTENDŐS A KECSKÉDI REPÜLŐTÉR – 61. OLDAL

Minden jel arra enged következtetni, hogy újabb (fel)virágzását éli a hazai bel-és szabadidős repülős élet. 
Tatabányától alig fél tucat kilométerre, de Oroszlánytól is csak egy karnyújtásnyira fekszik a Kecskéd nevét 
viselő, mintegy száznegyven hektáros repülőtér, amely idén már a hatvanadik születésnapját ünnepli.
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BOR- ÉS GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNYEK 
A KIRÁLYI RÉGIÓBAN JÚNIUS-JÚLIUS

Május 27.
Orbán Napi Hegyünnep - Velencei-tó

Június 2-5.
Borvarázs-Somlói Borok Fesztiválja - Ajka

Június 3–5. 
Kéknyelű virágzásának ünnepe - Badacsony 

  
Június 3. 

Ízes Szombat (kemencében sült ételek kóstolója) - 
Tihanyi Családi Szabadidõpark 

  
Június 3–5. 

III. Tátorján Fesztivál - Balatonkenese, Faluház 

Június 4–5.  
Királyi Borlakoma Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál - 

Székesfehérvár 

Június 10. 
Hegyi búcsú – Szigliget, kikötő előtti parkoló 

  
Június 10. 

Szent Antal napi búcsú - Badacsony 
  

Június 16–18. 
Füredi Bor Juniális – Balatonfüred, Hotel Annabella, Móló 

színpad, Tagore sétány, Kisfaludy Galéria 
  

Június 24–25. 
Hal és Borfesztivál – Balatonfüred, Móló színpad, Tagore sétány

  
Június 24–26. 

Levendula Napok – Tihany, Belső-tó partja 

Június 25.  
Péter-Pál Napi Halászbúcsú - Sáregres-Rétimajor 

Június 30–július 02.
Hídverő Napok - Neszmély

Június 30–július 02.
Hilltop Borünnep - Neszmély

Július 1. 
Bornap – Felsőörs, Főkút, Hóvirág utca 

Július 1.
Országos Péknap az időutazás jegyében - Dél-Komárom

  

Július 1–2. 
Szegedy Róza Napok – Badacsony, Dísztér, Szegedy Róza-ház 

  
Július 7–9.

III. Révfülöpi Sörös Napok - Révfülöp 
  

Július 8.
Lepsényi bornap – Enying, Lepsény 

  
Július 8–9.

Révfülöpi 24 órás Horgászverseny – Révfülöp, Sportpálya alatt
  

Július 8–27. 
Kallai Sándor festőművész kiállítása – Paloznak, Faluház nagyterme

  
Július 15–31. 

Zánkai Halásznapok és Borhetek - Zánka 
  

Július 20–30. 
Káli Vigasságok - Köveskál 

  
Július 22. 

Balaton-átúszás – Révfülöp, Vitorlás kikötő Aranyhíd
  

Július 22–28. 
Dr. Gáncs Lajos borcímke kiállítása – Csopaki Galéria

  
Július 22–Augusztus 06. 

Badacsonyi Borhét - Badacsony 
  

Július 28–30. 
181. Anna-bál és kísérőrendezvényei – Balatonfüred, Anna 

Grand Hotel
  

Július 28–30. 
II. Szent Jakab Napok Bor és Vadászat ünnepe - Sümeg

  
Július 28–30. 

Balatoni Halak Napja - Balatonvilágos 
  

Július 29–Augusztus 6. 
Szigligeti Nyári Napok – Szigliget, vár, strand, várgaléria, sportpálya 

Július 29. 
Forró Nyári Esték – Balatonkenese, Balatonakarattya, Körszínpad 

  
Július 30. 

Búcsú-falunap – Enying, Dég



Program
ajánló

9Regio Regia 2006. május

PROGRAMOK:
MÁJUS 30. KEDD
18:00 – David Yengibarian – világzene tangóharmonikán
20:00 – Equinox Jazzgroup – a Jazz teraszon

MÁJUS 31. SZERDA
10:00-13:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert, 
jurtaépítés
10:00 – Bóbita Bábszínház – A furfangos királykisasszony 
(Korona teátrum)
15:00-18:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
15:00-19:00 – Nomád jurta – íjászat
15:00-19:00 – Szivárványpróba – ügyességi játékok
16:00 – Bóbita Bábszínház – Prücsök c. bábjáték
17:00 – ünnepélyes megnyitás 
17:00 – Black Forest Cake rockzenei koncert
17:30 – Diákszínpad (Korona Teátrum)
18:00 – Diákszínpad (Korona Teátrum)
18:30 – Dunaújvárosi Főiskola Női Kara a zenepavilonban
19:00 – Pintér Béla társulat – Anyám orra – Bartók Kamaraterem
19:00 – Jambom tánczene 
20:00 – Dunai Tamás – Kiss Mari – Szeretsz engem?- Pódiumest

JÚNIUS 1. CSÜTÖRTÖK
10:00-13:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
10:00 – Törpetorony – bábjáték a Levendula színház előadása 
(Korona teátrum)
15:00-18:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
15:00-19:00 – Nomád jurta – íjászat
15:00-19:00 – Szivárványpróba – ügyességi játékok
16:00 – Diákszínpad (Korona teátrum)
17:00 – Szélkiáltó Együttes (szabadtéri színpad)
18:00 – Arisztotelész kertje - rockzene(Korona Teátrum)
19:00 – Drága Gizám – A veszprémi Petőfi színház előadása ( 
Bartók Kamaraterem)
19:00 – Style Warriors – breakbemutató (szabadtéri színpad)
20:00 – Sebestyén Márta és barátai  előadása (Korona Teátrum)
21:00 – Madách Quartett a Jazz teraszon

JÚNIUS 2. PÉNTEK
10:00-13:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
10:00 – Ládafia Bábszínház – Nyakigláb, Csupaháj, Málészáj c. 
bábjáték (Korona Teátrum)
15:00-18:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
15:00-19:00 – Nomád jurta – íjászat
15:00-19:00 – Szivárványpróba – ügyességi játékok
16:00 – Ládafia Bábszínház: Cirkusz 2. (szabadtéren)
17:00 – Dunaújvárosi Vegyeskar a zenepavilonban

17:30 – EarRadiance jazzrock (Korona Teátrum)
18:00 – Tanac Néptáncegyüttes – délszláv néptánc-, és zene  
(szabadtéri színpad)
19:00 – Eleuszisz Színház: Mrozek: Károly 
20:15 – Százláboogie-Woogie táncformáció (szabadtéri színpad)
21:00 – Tűzmadarak – tűzzsonglőrök (szabadtéren)

JÚNIUS 3. SZOMBAT
10:00-13:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
10:00-13:00 – Szivárványpróba – ügyességi játékok
10:00-13:00 – Nomád jurta - íjászat
10:00 – Cuhárés Bábműhely – Varionett Kabaré bábjáték 
(Korona Teátrum)
11:30 – Fegyveres bemutató a jurtában
14:00-19:00 – Nomád jurta – íjászat
14:00-19:00 – Szivárványpróba – ügyességi játékok
15:00-18:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
15:00 – Fegyveres bemutató a jurtában
16:00 – Cuhárés Bábműhely – Boszorkányos históriák c. bábjáték 
(Korona Teátrum)
17:00 – Fegyveres bemutató a jurtában
17:00 – Csürrentő zenekar: moldvai gyermektáncház  
(szabadtéren)
18:00 – Jazzekiel – jaz hip-hop (Korona Teátrum)
19:00 – Molnár Dixiland Band (szabadtéri színpad)
20:15 – Budapesti utcaszínház: Gömböc úr lakodalma 
(szabadtéren)
21:00 – East Side Jazz Company a jazz teraszon

JÚNIUS 4. VASÁRNAP
10:00-13:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
10:00-13:00 – Szivárványpróba – ügyességi játékok
10:00-13:00 – Nomád jurta - íjászat
10:30 – Kolompos Együttes: Gyermektáncház és mesejáték 
(szabadtéren)
11:30 – Fegyveres bemutató a jurtában
14:00-19:00 – Nomád jurta – íjászat
14:00-19:00 – Szivárványpróba – ügyességi játékok
15:00-18:00 – Minerva Műhelye – kézműves játszókert
15:00 – Fejér Baranta – Vitézlő oskola:
harcművészeti bemutató és verseny
17:00 – Vígságok és balgaságok – székely népmesék (Korona 
Teátrum )
17:30 – Zeneiskola Gitár-, és klarinét zenekar (zenepavilon)
18:00 – Capoiera és Szamba bemutató (szabadtéri színpad)
19:30 – Széchenyi Gimnázium Énekkara a zenepavilonban
20:00 – ünnepélyes zárás
20:15 – Dunaújvárosi Big Band koncertje (szabadtéri színpad)

DUNAÚJVÁROSI MOZAIK MŰVÉSZETI FESZTIVÁL 2006
HELYSZÍN: DUNAÚJVÁROS, PETŐFI LIGET (BARTÓK 

TÉR 1. A BARTÓK KAMARASZÍNHÁZ MÖGÖTT )
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– Mit jelent ez az elismerés Veszp-
rém városának?
– Mindenek előtt komoly esélyt, hogy 
felhívjuk magunkra a figyelmet, azaz a 
turisztikai érdeklődés homlokterébe kerül-
jünk. Nem dőlünk hátra, hanem további 
lépéseket teszünk ezirányban. Éves meg-
állapodást kötöttünk a Magyar Turisztikai 
Zrt.-vel a városmarketing erősítéséért. 
Ennek keretében rendszeresen szerepelnek 
programjaink a szaklapokban, óriásplaká-
tok készülnek Veszprémről, megjelenünk 
kiállításokon és vásárokon, egyszóval part-
nerünk segítségével szinte minden kommu-
nikációs csatornán keresztül népszerűsítjük 
értékeinket, rendezvényeinket.

– Milyen lesz az idei nyár Veszprém-
ben?
– Nagyon gazdag programot kínálunk az 
idelátogatóknak. Július 11-15. kö-zött 
kerül sor a belvárosban az Utcazene Fesz-
tiválra, amely ingyenes szórakozási lehető-

séget jelent elsősorban a fiatalok számára. 
A Művelődési Központ szervezi a Veszp-
rémi Nyári Fesztivált, benne a Világjava 
estékkel (július 24-augusztus 20.), és a 
Vivace Nemzetközi Kórusfesztivált (au-
gusztus 11-14.). Kiemelkedik a sorból 
a III. Veszprémi Ünnepi Játékok, ahol 
nemzetközileg elismert, pályájuk csúcsán 
lévők előadókat sikerült megnyerni a szer-
vezőknek. Világhírű művészek: Miklósa 
Erika, Reinhard Hagen, Anton Scharinger 
operaénekesek, a tízszeres Grammy-díjas 
The Manhattan Transfer, Paco de Lucia 
és Isaac Hayes lép fel az idei, augusztus 
2–6. között rendezendő ünnepi játéko-
kon. Az ötnapos fesztivál – a Mozart-év 
tiszteletére – a Varázsfuvola koncertszerű 
operaelőadásával kezdődik. A képzőmű-
vészet kedvelőit megnyerte tavalyi Dali-
tárlatunk – 13 000-en látták –, az idén 
is hasonlóan komoly kiállítást tervezünk. 
Augusztus huszadikán adjuk át a meg-
újult, megszépült Dubniczay palotát, ahol 
helyet kap László Károly svájci műgyűjtő 
gyűjteményének java része. A szintén 
megújuló Vadasparkról sem szabad meg-
feledkezni, a megyével közösen bővítjük 
kapacitását, így sokkal jobb körülmények 
között élnek majd az állatok, és kiváló 
családi programot kínálhat a létesítmény 
a látogatóknak.

– Mi a magyarázata, hogy az Or-
szágos Területfejlesztési Koncepció 
a Közép-dunántúli Régióban kettős 
(Veszprém–Székesfehérvár) fejlesz-
tési pólust határozott meg?
– Veszprém a kutatásfejlesztés területén 
nagyon erős. A Pannon Egyetem nevé-
ben is kifejezi a regionális kisugárzást, és 
mindennél többet mond, hogy költség-
vetésének 40%-át fordítja innovációs 
célokra. Ezzel jól kiegészítjük Székesfe-
hérvár ipari tevékenységét. A társpólusi 
szerep kapcsán sok dekoncentrált hivatalt 
fogadtunk be, ami lobbi tevékenységünk 
erejét mutatja. Persze nem feledkez-
hetünk meg a Tatabánya–Dunaújváros 
észak-déli tengely igényeiről sem, feltér-
képeztük, hogy milyen formában igénylik 
az Egyetem segítségét, közreműködését 
annak érdekében, hogy megfelelő projekt 
portfoliót lehessen összeállítani a 2007-
13 közötti EU-s pályázatokra. Össze 
kell tehát fognunk, ugyanakkor vannak 
olyan, az egészséges rivalizálást generáló 
problémák – például a Börgönd kontra 
Szentkirályszabadja repülőtér kérdése 
–, ahol saját érdekeinket kell erősebben 
érvényesíteni.

– A város ügyeinek intézése mel-
lett a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége elnökeként is 
tevékenykedik. Itt milyen gondok, 
problémák adódnak?
– A kormányzat szintjén erősíteni kell 
érdekérvényesítő szerepünket. Azért is 
fontos ez, mert például a kistelepülé-
sek számos esetben nem tudnak EU-s 
pályázatot benyújtani. Az Észak-Ba-
latoni Hulladékhasznosító projekt is 
azért ingott meg, mert a kistelepülések 
a lakosságszámra jutó önrészt nem tud-
ták biztosítani. Így a hulladéktárolót 
el kellett költöztetni. Jönnének tehát 
uniós pénzek, és nem hagyhatjuk, hogy 
a beruházások az önrész hiánya miatt 
bukjanak meg!

Veér Károly

VESZPRÉM LETT 
AZ ÉV TELEPÜLÉSE 2005-BEN   

A Magyar Televízió közönségszavazatai alapján 2005-ben Az év 
települése címet Veszprém városa nyerte. A versenyben több, a 
televízió Főtér című műsorában az év folyamán bemutatott megyei 
jogú várost – például a szintén dobogós Egert és Pécset is – mege-
lőzve lett Veszprém a befutó. Rudi Zoltán, az MTV elnöke adta át a 
díjat Dióssy Lászlónak, Veszprém polgármesterének. Az elismerés 
jó apropót kínált arra, hogy Dióssy Lászlóval áttekintsük életének 
aktuális történéseit.
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CÉLKITŰZÉSEK A II. NEMZETI 
FEJLESZTÉSI TERVBEN

Előadó: dr. Halm Tamás elnökhelyettes
Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A 2007–2013-as időszak tervezése
Az alap a 2020-ig terjedő időtávban az 
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció és 
az Országos Területfejlesztési Koncep-
ció. A 2007–2013-as stratégiát az 
alábbi dokumentumok határozzák meg:
– Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 
(NSRK)
– Operatív programok (NSRK alapján)
– Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv
– Fenntartható Fejlődés Stratégiája
– Nemzeti Akcióprogram (magyar lissza-
boni akcióterv)

Hová akarunk eljutni?
Jövőképünkben Magyarország Európa 
egyik legdinamikusabban fejlődő országa, 
ahol emelkedik az emberek életszínvonala, 
és javul életminőségük. Az életminőség és 
társadalmi jólét feltételei:
- Több munkahely
- Magasabb bérek
- Hosszabb, egészségesebb élet
- Az otthonteremtés biztonsága

Fő célunk: Magyarország sikeressé tétele
Ennek eszközei a tudás alapú gazdaság és 
társadalom megteremtése (kutatás-fejlesz-
tés, innováció), fejlesztési pólusok létre-
hozása, komplex programok kidolgozása 
(oktatás, logisztika, egészségügy stb.) és 
az ország gazdasági, szellemi és kulturális 
vonzerejének növelése.

Fejlesztési területek
1. A gazdaság versenyképességének 
javítása.

2. Az emberi erőforrások fejlesztése.
3. A környezet fejlesztése.
4. A területi koordinációt igénylő és 
regionális szintű fejlesztések.
5. A kormányzás hatékonyságának növe-

lése és a reformok támogatása.

Versenyképes gazdaság
Cél a nagyobb hozzáadott értékű termé-
kek, szolgáltatások előállítása, a termelé-
kenység növelése a vállalkozói szektorban. 
Ennek feltételei:
– Az oktatás színvonalának emelkedése 
a szakképzettebb munkaerő biztosítása 
érdekében
– A KKV-szektor kiemelt kezelése, tel-
jesítményének a nagyvállalatokéhoz köz-
elítése érdekében

PÉNZT, DE HONNAN? II.
A Piac és Profit magazin szervezésében a fenti címmel regioná-
lis szakmai konferenciát rendeztek Székesfehérváron március 
23-án, az ALCOA művelődési házában. A rendezvényen mint-
egy kétszáz vállalkozó és önkormányzati dolgozó vett részt. Az 
elhangzott előadások „zsebbe vágóak”, közérdekűek, ezért a 
legfontosabbak sorozat formájában valamennyi olvasónk ren-
delkezésére bocsátjuk.
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– A munkaerő egészségi állapotának 
javítása
– A versenyképesség növekedése járjon 
együtt a foglalkoztatás bővülésével.
– A szabályozásban preferálni kell az 
elmaradottabb térségek versenyképessé-
gének gyorsabb növekedését. 

Megújuló társadalom
Cél a foglalkoztatás bővítése. Ennek 
eszközei:
– A korszerű tudás, készségek megszerzé-
se és folyamatos megújítása,
– az egészséges életvitel lehetősége,
– a társadalmi tőkében rejlő erőforrások 
kiaknázása,
- a hátrányos helyzetek felszámolása, szo-
ciálpolitikai eszközök, családpolitika, 
- a területi egyenlőtlenségek csökkentése.

Területi kohézió megteremtése
Cél a térségi versenyképesség javítása, 
a humán tőke regionális fejlesztése, a 
környezeti feltételek megteremtése. Ehhez 
szükség van együttműködő, versenyképes 
városhálózatra, a fejlesztési pólusok (Bu-
dapest, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr, 
Debrecen, Székesfehérvár-Veszprém) 
kisugárzó hatására.
A megújuló vidék érdekében szükséges 

a rurális (falusias) térségek területileg 
integrált fenntartható fejlesztése, az el-
maradott térségek, külső és belső perifé-
riák felzárkóztatása, az országosan kiemelt 
területek fejlesztése és az európai térbe 
való integrálódás elősegítése, a területi 
együttműködés. 

Az operatív programok struktúrája
A gazdaság versenyképességének javí-
tása:
– K+F, innováció
– KKV-fejlesztés
– Üzleti környezet fejlesztés

Közlekedési infrastruktúra  fejlesz-
tése: 
– az ország és a régióközpontok (nemzet-
közi) elérhetőségének javítása, 
– a térségi (régión belüli) elérhetőség 
javítása, 
– a városi és agglomerációs közösségi köz-
lekedés fejlesztése,
– az áruszállítás-logisztika, közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése

Az emberi erőforrások fejlesztése, a 
munkaerő-piaci részvétel növelése:
– alkalmazkodás a változásokhoz .
– oktatás és képzés

– a társadalmi összetartozás erősítése  
– egészségfejlesztés.

Környezet-, víz- és természetvéd-
elem, energia:
– Települési környezetvédelem 
– Természetvédelem és vízgyűjtő-gazdál-
kodás fejlesztése, 
– Megelőző környezetvédelem 
– Energiahatékonyság javítása, megújuló 
energia

A II. NFT alapja az egyes régiók által 
készített Regionális Operatív Programok. 
Ezek területi és regionális prioritásai a 
következők:
– Nyugat-Magyarország ROP: regionális 
gazdaságfejlesztés,
– Közép-Dunántúl ROP: régiók turisztikai 
fejlesztése,
– Dél-Dunántúl ROP: térségi infrastruk-
túra,
– Észak-Magyarország ROP: humán és 
közösségi infrastruktúra
– Észak-Alföld ROP: regionális integrált 
és kiemelt térségi programok
– Dél-Alföld ROP: természeti  és épített 
környezet  és a közlekedés fejlesztése,
– Közép-Magyarország ROP: innováció-
orientált gazdaság-fejlesztések.
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SIPOS ÉVA:
– Igazán nagy megtiszteltetés volt, hogy 
március 15-én Kóka János miniszter úrtól 
vehettem át az elismerő oklevelet. Mind-
ez azonban nemcsak az én érdemem, mert 
egy kitűnő és stabil gárda áll mögöttem. A 
kamara ügyintéző szervezete, s igaz ez a 
tisztségviselői oldalra is, mert egy nagyon 
aktív és felkészült elnökségünk van. Az ál-
talam vezetett ügyintéző szervezet a gazda-
sági önkormányzat munkáját támogatja és a 
szolgáltatások nyújtását végzi. A gazdasági 
önkormányzat részéről, a küldöttgyűlések 
közötti időszakban a gazdaság képviseletét 
operatívan a kamara elnöksége látja el. 
Tisztségviselőink is vállalkozók, akik tiszte-
letdíj nélkül végzik munkájukat.
– 1997-ben, pályázat útján kerültem 
ide, szervezési főmunkatársként. Az első 
feladatom az volt, hogy a gazdasági ön-
kormányzat és a tisztségviselők munkáját 
segítsem. A gazdálkodókat fő tevékenység 
szerint tizenkét ún. szakmai csoportba sor-
olták. A tagoknak számos tájékoztatót, be-
szállítói konferenciát, üzletember-találkozót 
szerveztünk. A beszállítói programokkal tá-
mogattuk a kis- és középvállalkozások kap-
csolatainak kialakítását a multik irányába.
– Ezt követően nemzetközi és szervezési 
irodavezető lettem, ekkor már kisebb mun-
katársi csapattal dolgozhattam. Feladatunk 
a kereskedelem- és gazdaságfejlesztés volt. 
Rengeteg kiállítást szerveztünk, a kamara 
nemzetközi kiállításon való megjelenései 
közül talán a párizsi MIDEST beszállítói 
kiállítást emelném ki. Az igazat megvallva, 
még csak nem is kerültek ezek a rendez-
vények óriási költségekbe, mégis jó lehe-
tőségeket jelentettek a vállalkozásoknak, 
akiknek mindössze az utazások járulékos 
költségeit kellett állniuk. Természetesen a 

környező országokkal való együttműködést 
is elősegítettük, számos romániai kiállításon 
vettünk részt, együttműködtünk az ottani 
kamarákkal és támogattuk  vállalkozásaink 
megjelenését az erdélyi piacon.
– 2000-ben főtitkár-helyettessé neveztek 
ki, s ezzel egy időben a kamarai törvény is 
megváltozott. A kamarai tagság önkéntes 

lett, és összevontak bennünket a kézműves 
kamarával. Az akkori főtitkár – engedve 
egy csábításnak – visszatért dolgozni a 
gazdasági életbe, így az elnökség felkért 
a főtitkári teendők ellátására, először meg-
bízással, majd 2000. november 1-jétől 
tényleges kinevezéssel.
– A kézműveskamara beolvadása zökkenő-
mentesen megtörtént. Mintaként szolgál-
tunk a többieknek, a társkamaráknak.  A 
tagság önkéntes lett, de a törvény ugyan-
olyan jogosítványokat hagyott nálunk, mint 
azelőtt. A gazdasági önkormányzatunk 
nagyon nyitottá vált. A kamaránk a 
Gazdaság Házában nemcsak a tagjainak 
nyújt szolgáltatást. Ahhoz, hogy ellássuk a 
gazdaság képviseletét, a kamara nemcsak a 
tagjaival, hanem a többi gazdálkodóval is 
kapcsolatot tart.
2003-ban a Széchenyi vállalkozás fejlesz-
tési  program keretében, pályázati úton 

nyert támogatásból a megyében működő 
vállalkozásokat segítettük képzésekkel, 
ennek egyik meghatározó programrésze volt 
a profitteremtés szervezeti hatékonysággal 
blokk, amelyben  kkv-vezetők tanulhattak  
időgazdálkodásról, tárgyalástechnikáról, 
stratégiaalkotásról. Én is részt vettem jó 
néhányon.
Kamaránk elnöksége a 2003. év végén 
egy ún.  Minőség Projekt mottójául adta: „ 
A jót mindig jobbal akarom felváltani.” Jó 
a gazdasági önkormányzat, de hogyan tud-
nánk még jobban dolgozni és a gazdaság 
érdekét képviselni – kérdeztük magunktól 
- és útjára indítottuk a 12 hónapos straté-
gia-alkotási és szervezetfejlesztési projektet. 
Ennek zárása volt a kamara ISO tanúsítá-
sának megszerzése. Célunk nem a doku-
mentum, a papír megszerzése volt, hanem 
egy professzionális szolgáltatást nyújtó és 
érdekképviseletet ellátó szervezet működé-
sének kiépítése, amelyben aktív a kapcsolat 
a gazdasági önkormányzat , a tagság, a vál-
lalkozások és a partnerek között.
Egy tanácsadó iroda segítségét kértük. Az 
első lépés az átvilágítás volt. A második 
a stratégiakészítés.  Három fő stratégiai 
teamet alakítottunk ki, melyet a tagság, az 
elnökség és az ügyintézői szervezet alko-
tott. A stratégia készítésébe a partnereket 
is bevontuk. 2004 márciusára sikerült el-
készítenünk stratégiánkat, melyet cselekvési 
programokra bontottunk. 
Számba vettük a kamara törvény által biz-
tosított tevékenységeit, és az önként vállalt 
szolgáltatásait, kialakítottuk a folyamat-
szabályozást. Az irányításba, a vezetésbe 
marketingfolyamatokat is beépítettünk, 
hiszen mi is a piacon működünk. Új 
szolgáltatásokat vezettünk be, tájékoztató 
programjaink egy részét költségtérítéses 
formában szerveztük meg. Gazdálkodásunk 
lényege az, hogy úgy működjünk, mint egy 
vállalkozás, és ehhez forrásszerkezetünket is 
átalakítottuk, bevételeink 1/3-a tagdíjból, 
1/3-a pályázatokból, 1/3-a szolgáltatá-
sokból származik.
Kiépítettük a kamara minőségirányítási 
rendszerét. Hangsúlyosan foglalkoztunk a 
humánerőforrással, az ügyintéző szervezet 

KITÜNTETETTEK FEJÉR MEGYÉBEN
Fejér megyében a közelmúltban két kitűnő szakember is Minisz-
teri Elismerésben részesült. Az oklevelet, illetve az ezüst emlék-
érmet eredményes és példamutató tevékenységéért Sipos Éva, 
a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára, valamint 
Monics Péter, a Magyar Közút Kht. Fejér megyei Területi Igaz-
gatóság forgalomszabályozó és hálózatkezelői osztályvezetője 
vehette át. A megtisztelő elismerés kitűnő apropót adott, hogy 
kettejük munkáját kicsit közelebbről is megismerhessük.
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és az elnökség is számos képzésen vett 
részt.
– Magamról elmondhatom, mint vezető 
minőségelkötelezett lettem, és ugyanezt 
vallják a kollégáim is. A kamara minőségi 
díjpályázatot gondoz megyei és regionális 
szinten. Ebben együttműködünk a társ-
kamarákkal és a stratégiai partnereinkkel, 
önkormányzatokkal.
– Kamaránk idén brüsszeli pályázaton 
indul, amelynek megnevezése Elkötelezett-
ség a kiválóságért, az európai uniós angol 
megnevezése Committed to Excellence. 
Idén rajtunk kívül olyan kis- és középvállal-
kozások is indulnak, akik megyei vagy regi-
onális minőségdíj elismerést kaptak. Mi is a 
pályázat tárgya? A stratégia megvalósítását 
segítő három fejlesztést kell végrehajtanunk. 
A pályázatban önértékelést végzünk, amely 
EFQM-modellen alapul. Az Európai Ki-
válósági Modell két fő részből áll, az 
adottságokból, melyek alatt az alkalmazott 
módszereket, technikákat kell érteni, és az 
elért eredmények vizsgálatából. A modell 
adottságok öt kritériuma azt vizsgálja, hogy 
a vezetés, a stratégia és az üzleti tervezés, 
a dolgozók irányítása, a partnerkapcsolatok 
és erőforrások, valamint a folyamatok terén  
a szervezet mit, milyen módszerrel, hogyan 
ér el, felsorolva az erősségeket és a fejlesz-
tendőket. Alapkérdés tehát a hogyan, a 
módszer, az eljárás. A modell másik oldala 
az eredményekre fókuszál. A vevők, a 
dolgozók, a vezetés és a társadalom vonat-
kozásában elért eredményeket veszi számba 
és értékeli. Az önértékelést követően, mint 
említettem három olyan fejlesztési projektet 
választunk ki, amely hat hónap alatt meg-
valósítható és segíti a kamara stratégiájának 
megvalósítását. Külső szakértők az értéke-
lésnél a fejlesztés megvalósítását és annak 
eredményeit vizsgálják majd.
– További terveink között szerepel, a 
gazdaság-, a kereskedelem-fejlesztés és a 
nemzetközi kapcsolatok terén, hogy  a 
megye gazdaságát segítsük, és meghatá-
rozóak legyünk. Nemrégiben közreműköd-
tünk és alapító tagok is lettünk a kolozsvári 
székhellyel létrejött   Magyar – Román 
Kereskedelmi és Iparkamara megalakulá-
sában,  amely a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara és a Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium támogatásával jött létre. Ezzel 

a szervezettel a magyar vállalkozók piacra 
jutását kívánjuk segíteni, különös tekintettel 
a Fejér megyei, illetve a Közép-dunántúli 
régióban működő vállalkozásokra. Arra na-
gyon büszkék vagyunk, hogy az ún. vegyes 
kamara elnöki posztját kamaránk első embe-
re, az elnök tölti be, aki egyúttal a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara nemzetközi 
ügyekért felelős alelnöke is.

MONICS PÉTER:
– Az elismerést tulajdonképpen – én 
úgy fogalmaznék – a munkámért kaptam. 
A munkámért, amit a Közútkezelőnél 
végeztem. A munka területén azonban 
én „kettős életet élek”. Nagyon büszke 
vagyok életem egy „párhuzamos síkjára” 
is, azt nevezhetném talán a hivatásomnak. 
23 éve teniszezek, teniszt oktatok, és 
mint edzőnek az volt a nagy álmom, hogy 
a közel 200 tanítványom közül néhányan 
világhírűek lehessenek. Mára körülbelül 
húszan az élvonalban tevékenykednek, egy-
két tanítványom pedig nemzetközi szinten 
is eredményeket tud felmutatni. Egészen 
a közelmúltig tehát azt mondhatom, hogy 
két állásom volt: mérnökként dolgoztam a 
Közútkezelőnél, edzőként pedig teniszt ok-
tattam. Naponta 10-12 órát dolgoztam.
Alapvetően budapesti születésű vagyok. 
A IX. kerületben humán iskolában kezd-
tem a tanulmányaimat, majd gimnáziumba 
kerültem, s a reáltudományokkal is kerültem 
először igazán kapcsolatba. Felsőfokú ta-
nulmányaimat először a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építőipari és Közlekedés Műszaki 
Egyetemén kezdtem, aztán a harmadik-
negyedik évben már a Budapesti Műszaki 
Egyetemre jártam, és ott az Építőmérnöki 
Kar Földmérő Mérnöki szakán geodétaként 
végeztem.
– Zárt matematikai világba érkeztem, ahol 
az ember lelke, szellemisége közvetlenül 
nem testesül meg.
– A gyerekek oktatását pedig úgy kezdtem, 
hogy elvégeztem a Testnevelési Főiskolát. 
Mindkét munkámban sokat segített a ket-
tősség. A mérnöki szemléletem például az 
edzésterveket is alapvetően meghatározta.
A Közútkezelőhöz, vagy ahogy akkoriban 
nevezték a KPM-hez az egyetem elvégzése 
után kerültem,1970-ben. Itt kaptunk 
segítséget lakásproblémánk megoldására. 

Műszaki ellenőrként kerültem ide, előkészí-
tési és építési feladatokat láttunk el. Öt év 
után az építési, termelés előkészítési osztály 
vezetője lettem. A csapatunk feladata lett 
a nagy munkák előkészítése. A körgyűrű 
terveztetését az én osztályom készítette 
elő. Ez valamikor a 70-es évek közepétől 
indult és a 80-as évek elején adtuk át az 
első szakaszát a Berényi úttól a körforgalo-
mig. A teljes körgyűrűt pedig 2005 no-
vemberében vehették birtokba az autósok.
1984 és 1992 között főállású edző 
voltam. A KPM-központ is Veszprémbe 
került, többek között ez is motivált a vál-
tásban. Sok változás történt tehát ezen a 
téren, például megszűnt a közalkalmazotti 
státuszunk is, ugyanakkor a sportteljesít-
mény jól szabályozott, és egyértelműek 
voltak a visszajelzések is. Váltottam tehát.

1992-ben azonban mégis visszakerültem. 
Teljesen más feladatokat kaptam. A forga-
lomszabályozási és hálózatkezelési osztályt 
vezettem. Az 1300 km-es megyei úthá-
lózat forgalmi rendjének a meghatározását 
végeztük, no meg a társadalom felől érkező 
igényeknél láttuk el az állam képviseletét. 
Mi adtuk ki például a kötelező közművesí-
tés, vagy útcsatlakozási engedélyeket. Vagy 
például, ha valaki építkezni szeretett volna, 
az út nem közlekedési célú igénybevételét 
is mi engedélyeztük.
Mi voltunk tehát a forgalmászok. Ez talán 
a legzártabb szakmai kör. Rendszeresen 
összejöttünk a feladatok, a szabályok 
megtárgyalása érdekében. Szerencsére az 
országos irányítók is fontosnak tartották, 
hogy közösséggé formálódjunk. Itt is meg-
találtam tehát azt az alkotó közösséget, 
amely egy önmagára visszaható társaság. 
Sokszor éjszakába nyúlóan vitatkoztunk, 
de így elértük, hogy el is fogadjuk a sza-
bályokat, hiszen mindannyian a sajátunknak 
is éreztük őket.
– A napi 10-12 óra munka után rövidesen 
megváltoznak a mindennapok. Hamarosan 
megkezdhetem nyugdíjaséveimet, amit én 
úgy fogalmaznék, hogy életemnek egy új 
síkja kezdődik ezzel, s a munka helyett el-
sősorban a feleségemmel tervezek sok-sok 
időt eltölteni.

Cseh Teréz



Rendkívüli munkavégzésnek minősül a mun-
kaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkere-
ten felüli, az ügyelet alatti és a készenlét 
alatt elrendelt munkavégzés.
Nem tekinthető túlmunkának az a mun-
kaidőn felül végzett munka, amelyre azért 
került sor, mert a munkavállaló az engedé-
lyezett távollét idejét dolgozza le. Ennek 
feltétele azonban a munkáltatóval történő 
előzetes megállapodás.
A rendkívüli munkavégzés szigorú kor-
látokhoz kötött. Indokoltság: rendkívüli 
munkavégzés csak különösen indokolt 
esetben rendelhető el. Még szigorúbbak 
a szabályok a munkaszüneti napon elren-
delhető rendkívüli munkavégzés esetén. 
Erre csak két esetben kerülhet sor: egyrészt 
akkor, ha olyan munkavállalóról van szó, aki 
rendes munkaidőben is foglalkoztatható e 
napon, másrészt akkor, ha a rendkívüli mun-
kavégzésre baleset, elemi csapás, súlyos 
kár, vagy az életet, testi épséget fenyegető 
veszély megelőzése, elhárítása érdekében 
van szükség.
A munkavállaló egészségének, testi épsé-

gének védelme: a rendkívüli munkavégzéssel 
szemben követelmény az is, hogy ne veszé-
lyeztesse a munkavállaló egészségét, testi 
épségét, családi, személyi körülményeire 
tekintettel aránytalan terhet rá ne jelentsen.
Időbeli korlát: a törvényi szabályok szerint 
a rendkívüli munkavégzés ideje évenként 
maximum 200, kollektív szerződés alapján 
300 óra lehet.
Személyi korlát: a rendkívüli munkavégzés 
elrendelése különösen méltánytalan lenne 
egyes munkavállalói csoportokra nézve, 
ezért a törvény ez irányban is felállít ti-
lalmakat és korlátozásokat. 
Abszolút tilalmat jelent, hogy egyáltalán 
nem kötelezhető rendkívüli munkavégzésre 
a nő terhessége megállapításától a gyermeke 
egyéves koráig, a gyermekét egyedül nevelő 
férfi a gyermeke egyéves koráig, valamint a 
munkavállaló, ha foglalkoztatására egészség-
károsító kockázatok között kerül sor.
Másrészt korlátot jelent, hogy csak saját 
beleegyezésével kötelezhető rendkívüli 
munkavégzésre a gyermekét egyedül ne-
velő munkavállaló gyermeke egyéves korától 

négyéves koráig.
Látható tehát, hogy 
a rendkívüli munkára 
kötelezés csak szi-
gorú keretek között 
történhet.
Mindezek a korlátok 
– kivéve a fent emlí-
tett abszolút személyi 
tilalmat – azonban 
nem érvényesülnek 
akkor, ha a rendkívüli 
munkára baleset, ele-
mi csapás, súlyos kár, 
illetve az életet, testi 
épséget fenyegető 
veszély megelőzése, 
elhárítása érdekében 

kerül sor. Röviden szólni kell az ügyelet és a 
készenlét szablyairól is.
Ügyelet esetén a munkavállaló a munkáltató 
által meghatározott helyen és ideig köteles 
rendelkezésre állni, készenlét esetén pedig 
a munkavállalónak az általa megjelölt és a 
munkavégzés helyére tekintettel elérhető 
helyen kell rendelkezésre állnia.

Ügyelet és készenlét csak meghatározott 
esetekben rendelhető el:
Társadalmi közszükségletet kielégítő szolgál-
tatás biztosítása
Baleset, elemi csapás, súlyos kár, az életet, 
egészséget, testi épséget fenyegető veszély 
megelőzése, elhárítása
Az alkalmazott technológia biztonságos, 
rendeltetésszerű alkalmazásának fenntartása 
érdekében
Az ügyelet illetve a készenlét esetén is 
érvényesülnek – kevés kivételtől eltekintve 
– a rendkívüli munkavégzésnél említett 
korlátozások.
A készenlét ideje egy hónapban maximum 
168 óra lehet, a kollektív szerződés 
azonban ennél magasabb időtartamot is 
meghatározhat.
Nem rendelhető el készenlét a heti pi-
henőnapon, illetve a heti pihenőidőben, 
ha a munkavállaló megelőző 168 órás 
időszakban a heti pihenőnapján, illetve heti 
pihenőideje alatt készenlétet teljesített.
Az ügyelet és a készenlét elrendelését meg-
kezdése előtt legalább egy héttel korábban 
és egy hónapra előre közölni kell. Ettől a 
munkáltató – különösen indokolt esetben 
– eltérhet. 

Dr. Hidas János
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RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS, 
ÜGYELET ÉS KÉSZENLÉT

A munkáltató működése során felmerülhetnek olyan esetek, 
amikor az adott feladatot rendes munkaidőben nem lehet 
maradéktalanul elvégezni. Ilyenkor a munkáltató kötelezheti a 
munkavállalót arra, hogy munkaidején túli munkát végezzen.
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A beszélgetés résztvevői egyetértettek ab-
ban, hogy versenyt futunk az idővel, nagyon 
gyorsan kell cselekedni minden egyénnek és 
felelős embernek, valamint a kormánynak 
egyaránt. Közös megegyezésre akkor jutnak a 
szereplők, ha egyaránt elfogadják a megújuló 
energiákat és a hagyományos energiákat, 
miközben a környezetkímélő energiák elter-
jesztése és kifejlesztése érdekében, valamint 
a gondolkodásmód átalakítása terén mindent 
megtesz az egyén, a kormány, a döntéshozó, 
a civilszektor egyaránt.
Folyamatos dialógusra van szükség.

A Cégek a fenntartható világért című 
konferencia dialógus résztvevőinek közös 
nyilatkozata:
– Alaptörvénybe kell foglalni, meg kell 
jeleníteni az Alkotmányban a fenntartható 
fejlődést. 
– Meg kell alkotni az élet védelméről szóló 
törvényt. 
– Legyen a második Nemzeti Fejlesztési Terv-
ben önálló prioritás a fenntartható fejlődés. 
– Támogatni kellene a NFT 2-ben a szeny-
nyezőanyag-kibocsátást megállító technológi-
ák térnyerését és az alternatív energiák széles 
körű elterjedését. Ehhez jogszabályi hátteret 
kell teremteni. 
– Az oktatáspolitikának sürgős feladata 
van. Általános, középiskolákban és felső-
oktatási intézményekben is oktatni kellene 
a fenntartható fejlődés paramétereit, a gon-
dolkodásmódot, az összefüggéseket. Ehhez 
a felsőoktatásban is gyorsan kellene lépni a 
tanárképzés területén. 
– A civil szektor, a kormány és a gazdaság 
együttműködve érhetnek csak el eredményt. 
Az együttműködésnek jogszabályi feltételei 
vannak, de emellett a civil szektornak is meg 
kell erősödnie, elfogadhatóvá kell válnia. A 

civil szervezetek felerősítése érdekében prog-
ramot kell kidolgozni és elfogadtatni. Erős 
civil társadalomra van szükség. 
– A vállalatok kezében nagyon fontos eszköz 
az önszabályozás. Sokkal több esetben kelle-
ne ezzel élniük, mely természetesen feltételezi 
a szakmákban tevékenykedők összefogását. 
– Alapvető gondolkodásváltozásra van 
szükség, melyben hatalmas szerepe van a 
médiának. 
– Az egyénnek tudatosítania kell, hogy 
személyes igényei határozzák meg a piaci 
kínálatot. Az egyén fogyasztásán és tudatos 
cselekvésén keresztül formálhatja a környeze-
tét. Az egyén felelőssége alapvető. Csak az 
tud felelősséget vállalni, aki közösséget érez 
a környezetében élőkkel és a környezettel. 
A tudatos fogyasztói magatartásra nevelés 
következtében a folyamatos fogyasztásra 
ösztönzés egyre kisebb táborra talál. 
– A gazdasági fejlődés és az ökohatékonyság 
párhuzamos haladásához az embereknek és 
döntéshozóknak tudatosítaniuk kell, hogy 
a létezés egy nagy rendszer, melynek részei 
egymással összefüggésben, kölcsönhatásban 
vannak. A rendszerkénti létezés felelőssé-
gének megtapasztalása elengedhetetlen a 
fenntarthatóság szempontjából. 
– A cégek szemléletváltozása erősen meg-
indult. A lelkiismeret, a társadalmi felelős-
ségvállalás erősödése felfokozott aktivitásként 
érzékelhető. Ez azonban nem azt jelenti, 
hogy az üzleti szemléletet  és a szponzoráció 
összeegyeztethetetlen volna. A médiának, a 
kommunikációs szakembereknek erről sokkal 
többet kellene beszélniük. 
– A média és az üzleti szektor, valamint a 
PR-szakma összefogására van szükség annak 
érdekében, hogy nyilvánosságot kapjanak a 
jó, követendő példák a vállalatok társadalmi 
felelősségvállalása témájában. 

– A kormány felelősségét nem lehet meg-
kerülni. Megfontolandó egy európai mintára 
létrehozott CSR-minisztérium. 
– A PR, a gazdasági szereplők és média fe-
lelős együttműködésére van szükség, melyet 
jogszabályi háttérrel is segíteni kell. Az egyes 
szakmák a törvényi szabályozás lehetetlensé-
ge mellett önszabályozással is élhetnek. 
– A környezetvédelmi beruházások és vállal-
kozások rentabilitásán szabályozási eszközök-
kel is szükséges javítani. A környezetvédelmi 
befektetések ma a jogszabályi környezet mi-
att hátrányban vannak a többi befektetéssel 
szemben. Az alternatív energiatermelésben 
és hasznosításban tevékenykedőket a kor-
mányzatnak azonos versenyhelyzetbe kellene 
hoznia a hagyományos energiatermelőkkel. 
Hazánk előnyeit, természetes monopóliumait  
kihasználó, alternatív erőforrások kiaknázására 
kell koncentrálni. Támogatni kell a konkrét 
műszaki jellegű megoldások keresését és 
megvalósítását. 
– Sürgősen ki kell dolgozni olyan energias-
tratégiát az energiafüggés megszüntetésére, 
melynek alapja az alternatív energiaforrások 
termelése. Meg kell szüntetni az import-ki-
szolgáltatottságunkat. Alulról építkező ener-
giapolitika kell a fenntarthatóság érdekében, 
mely mozgalommal párosul. 
– Járjon sokkal komolyabb következmé-
nyekkel a környezetvédelmi törvények meg-
sértése. 
– Az energiaipar alapvetően felelős a 
klímaváltozásért. Ezért nagy a felelőssége 
a fenntarthatóságra veszélyes folyamatok 
csökkentésében. Az energiaszektorban mély-
reható változás viszont csak az egész rendszer 
együttes változása esetén jöhet létre. 
– Új vállalati magatartásra van szükség, ahol  
a profit cél és eszköz is egyben, ahol a válla-
lati küldetés a fenntarthatósággal van össze-
hangolva, a vállalati jövőképalkotás szerves 
része a fenntarthatóságban közreműködés. 
– El kellene érni, hogy a vállalati fenn-
tarthatósági mérőszám a gazdaságban az 
ökológiai lábnyom legyen. A hagyományos 
gazdasági fejlődést mérő számok képtele-
nek visszaadni a fenntartható fejlődésben 
végbement változásokat.

Forrás: Piac és Profit

CÉGEK A FENNTARTHATÓ VILÁGÉRT
Az éghajlatváltozás egyértelművé tette azok számára is, akik 
nem akartak szembe nézni a felelőtlen, a világméretű társadal-
mi, ökológiai és gazdasági problémákkal, hogy az élet a Földön 
nem marad fenn, már előrelátható idő távlatában, ha ugyanúgy 
élünk, gondolkodunk, termelünk, mind eddig. A helyzetről és a 
lehetséges megoldásokról volt szó a Piac és Profit Vállalkozói 
EU-információs Alapítvány által áprilisban szervezett konferen-
ciáján, amelynek címe Cégek a fenntartható világért volt.
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SPAR MAJÁLIS A NÉPSTADIONBAN
Május elsején az ország minden 
pontjáról, – ahol a 15 éves SPAR 
kereskedelmi egységet tart fenn 
– tömött sorokban érkeztek az 
autóbuszok a vállalat hagyo-
mányos majálisára, a Népsta-
dionba. A szervezők gazdag 
programot kínáltak a mintegy 
tízezer dolgozónak és csa-
ládtagjaiknak. Az időjárás nem 
volt kegyes a majálisozókhoz, 
délelőtt tíz órától a zuhogó eső 
miatt a programokat a SYMA 
csarnokban rendezték meg. A 
zuhé nem vette el a kedvét a 
sparosoknak, mint azt felvétele-
ink is bizonyítják.
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KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS 
MINŐSÉGI DÍJ 2006. PÁLYÁZAT

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja az üzleti kiválóság 
elismerése, az üzleti kiválósághoz ve-
zető út széles körű megismertetése, 
elfogadtatása, valamint elismertetése 
és támogatása. 
A Gazdasági- és Közlekedési Mi-
nisztérium (GKM)) támogatásával  
a Közép-dunántúli régióban az üzleti 
kiválóság terén kimagasló eredménye-
ket elérő, a minőségügyben kiemel-
kedő teljesítményt felmutató gazdál-
kodó szervezetek, intézmények tevé-
kenységének elismerése, felkészülés 
a Nemzeti Minőségi Díj (NMD) 
követelményeinek teljesítésére.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
Pályázatot nyújthat be bármely, a 
Közép-dunántúli régióban – Fejér, 
Komárom-Esztergom, Veszprém 

megyében – bejegyzett, az ipar, 
kereskedelem, szolgáltatás vagy 
kézművesség területén, illetve köz-
igazgatásban – közszolgáltatásban 
- tevékenykedő:
• jogi személyiségű gazdasági tár-
saság
• jogi személyiséggel nem rendelke-
ző gazdálkodó szervezet
• egyéni vállalkozó; illetve
• közszolgáltató szervezet
Közép-dunántúli Regionális Minősé-
gi Díjra nem pályázhatnak a korábbi 
évek Nemzeti Minőségi Díj és Kö-
zép-dunántúli Regionális Minőségi 
Díj díjazottjai . 
 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázat elkészítéséhez és benyúj-
tásához szükséges jelentkezési lap 
és a részletes, valamennyi szükséges 

információt tartalmazó pályázati kiírás 
és útmutató 2006. május 8-ától 
letölthető a pályázatot kiírók hon-
lapjáról, ill. nyomtatott formában 
beszerezhető a régió kamaráinál: 

Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

8000 Székesfehérvár, 
Hosszúsétatér 4-6.; 
Tel.: 22/510-310, 
Fax: 22/510 312

e-mail: fmkik@fmkik.hu, 
eic@fmkik.hu
www.fmkik.hu

Dunaújvárosi Kereskedelmi és 
Iparkamara

2400 Dunaújváros, 
Latinovits Z. u. 10.

Tel./Fax: 25/402-601, 
25/411-601, 

Mobil: 30/959-32-72
e-mail: dkik@dkik.hu

www.dkik.hu

 Komárom-Esztergom Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Tel.: 34/513-010
www.kemkik.hu

Veszprém Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara

8200 Veszprém, Budapest u. 3. 
Tel: 88/ 429-008
A pályázat önértékelésen alapul, 
amelynek elkészítése érdekében a ki-
írók, igény szerint konzultációkat biz-
tosítanak a pályázók számára 2006. 
május és június hónapokban.
A felkészítésen való részvétel je-
lentkezési határideje 2006. május 
29., hétfő.  A jelentkezési lapot az 
útmutató tartalmazza.
A pályázati szándékot 2006. június 
26., hétfő előjelentkezés formájában 

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara, Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara, a Fejér Megyei Önkormányzat, a Komárom-Esztergom 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat, Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra, Veszprém Megyei Önkormányzata pályázatot hirdetnek a Kö-
zép-dunántúli Regionális Minőségi Díj 2006 elnyerésére.
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jelezni kell az illetékes kamarának. 
Az útmutató az előjelentkezési 
lapot is tartalmazza. A pályázati 
anyagot legkésőbb 2006. október 
9., hétfő postabélyegzővel ellátott 
küldeményként lehet benyújtani 
10 példányban (1 eredeti és 9 az 
eredetivel mindenben megegyező 
másolat) az illetékes kereskedelmi és 
iparkamarához. 
A pályázat benyújtása eljárási díjhoz 
kötött, melynek összege 120 000,- 
Ft+áfa
A Dunaújvárosi Kereskedelemi és 
Iparkamara, a Fejér Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara Komárom-
Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara, Veszprém Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara tagjai 
számára, valamint a közszolgálati 
szféra kategóriában pályázók számára 
a pályázat benyújtása eljárási díjmen-
tes. (Kamarai tagok esetében feltétel 
az adatszolgáltatás teljesítése, és a 
kamarai tagdíj rendezettsége.)

A PÁLYÁZATOK 
ELBÍRÁLÁSÁNAK RENDJE

A beérkezett pályázatokat a Kö-
zép-dunántúli Regionális Minőségi 
Díj Bizottság bírálja el, külső szak-
értők és bírálók bevonásával. A díjat 
az alábbi 5 kategóriában hirdetjük 
meg:
• ágazattól független: nagyvállalati 
kategória
• ipari, termelő ágazat: mikro- és 
kisvállalkozások
• ipari, termelő ágazat: közepe s   
méretű vállalkozások
• kereskedelmi, szolgáltató ágazat: 
mikro-  kis- és közepes méretű vál-
lalkozások
• önkormányzatok, oktatási-, egész-
ségügyi-, és egyéb intézmények
A nyertesek oklevelet és Közép-
dunántúli Regionális Minőségi Díj 
2006. díjat (tárgyjutalom) kapnak 
teljesítményük elismeréseként, ame-
lyeket ünnepélyes keretek között 
2006 decemberében nyújtanak át a 

Közép-dunántúli Regionális Minősé-
gi Díj Bizottság társelnökei.
A regionális díj nyertesei jogosultak 
ezt a tényt üzleti dokumentumaikon, 
reklámanyagaikon feltüntetni.
A pályázat kiírói a díjazottak név-
sorát eljuttatják megyei és országos 
írott és elektronikus média számára, 
az ország valamennyi kamarai lapja 
számára. A pályázatok értékelése és 
a döntési folyamat során nyert üzleti 
információkat a közreműködők bi-
zalmasan kezelik.

A 2006. évi Közép-dunántúli Regi-
onális Minőségi Díjjal kapcsolatos 
információk a kiírók honlapján meg-
találhatók:

www.fmkik.hu
 www.dkik.hu
www.fejer.hu

www.fehervar.hu
www.dunaujvaros.hu

www.kemkik.hu
www.veszpremikamara.hu

MODELLÉRTÉKŰ AUTIZMUS-SPECIFIKUS 
OKTATÁS SZÉKESFEHÉRVÁRON

Esélyegyenlőségért díjjal tün-
tették ki Mahlerné Köfner Ani-
kót, az emlékérmet Göncz Kin-
ga esélyegyenlőségi miniszter 
adta át a tárca tükörtermében. 
Az elismerést a közoktatás 
területén, modellértékű autiz-
mus-specifikus szolgáltatás 
létrehozásáért vehette át a 
székesfehérvári Arany János 
Általános Iskola és Speciális 
Szakiskola igazgatóhelyettese.

Mahlerné Köfner Anikó az egész intézmény 
munkájának elismerését látja a díjban. 
Az ünnepélyes átadáson elhangzott: 
az eltérő fejlődésű gyermekek egy-
éni fejlesztéséért - különös tekintettel az 
autizmussal élőkre - és családjaik segítése 
érdekében folytatott magas szakmai szín-

vonalú és emberséges munkájáért vehette 
át a díjat a székesfehérvári iskola igazga-
tóhelyettese. 
Göncz Kinga az egyes társadalmi cso-
portok kirekesztett-
ségének mérséklé-
sében, a hátrányos 
megkülönböztetés 
minden tiltott 
formája ellen való 
fellépés területén, 
az esélyteremtés 
megvalósításában, 
az emberi méltó-
ság és az egyenlő 
bánásmód elvének 
minél szélesebb 
körű érvényesítése 
és népszerűsítése 
területén végzett 

kiemelkedő tevékenységért Esélyegyenlő-
ségi, Pro Familiis, Pro Caritate díjakat és 
Miniszteri Elismerő Okleveleket adott át, 
az esélyegyenlőség napja alkalmából.
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AQUASZIGET ESZTERGOMBAN
A turistaszezon kezdetére teljes kapacitással, 
szolgáltatások tömkelegével várja vendégeit ré-
giónk egyik legújabb fürdőkomplexuma, az esz-
tergomi Aquasziget. A kilenc medence és a négy 
csúszda egész napos élményt kínál a vizes élmé-
nyekre vágyóknak. A Wellness világ pompás le-
hetőségeket kínál a test és a lélek regenerálódá-
sára. Különleges kényeztetést nyújt a hammam, 
azaz a tradicionális török fürdő. A gyógyászati 
részleg a Vaszary Kolos Kórházzal együttműkö-
désben üzemel. A terápiás foglalkozások, a sa-
laktalanító és fogyasztó, valamint a stresszoldó 
kúrák magyarországi viszonylatban egyedülálló-
ak. Az Aquasziget ideális hely a kikapcsolódásra, 
a test és a lélek komplex felfrissítésére!

Az Aquasziget várja látogatóit! 

Mini vízesés dögönyözi a bátrakat
A gyaloglógép  képernyőjén edzés közben tévét is lehet nézni! 

Zoli, a pápaszemes kajmán a vendégek kedvence 

Aquaszigeti panoráma 
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OFFICE PADLÓ
A Graboplast – felhasználva közel 40 év padló-
gyártási tapasztalatát, innovatív megoldásokat kínál 
minden műszaki és design igényre különböző irodai 
padlóburkolási igényekre.
A területre kidolgozott speciális termékeink hordoz-
zák mindazokat az alap- és innovatív tulajdonságokat, 
amelyek egyedülálló előnyöket biztosítanak partne-
reinknek mind technikai és megjelenési, mind üzleti 
szempontból. 
Termékválasztékunk kiválóan alkalmazkodik a rendkívül 
szerteágazó igényekhez. Ha kell, belesimul egy iroda 
miliőjébe, ha kell, hangsúlyt, egyediséget ad annak. 
A terület speciális igényei mindenképpen a műszaki 
teljesítmény fontosságát hangsúlyozzák az esztétikai 
tulajdonságok mellett. Kiváló tartósság, kopásálló-
ság, maradó benyomódási és csúszási tulajdonságok 
fémjelzik a prémiumtermékeket. Ugyanakkor bizonyos 
helyeken a járáskomfort is nagyon fontos lehet, így 
nagy hangsúlyt fektettünk az ilyen típusú területetekre 
alkalmas habhátoldalas termékek fejlesztésére. Ezen 
termékek kiváló akusztikai tulajdonságokkal is bírnak, 
amely további előnyt jelent.
A fent említett területekre ajánlott padlóburkolók 
alapanyaga a PVC, amelyet különböző adalékanya-
gok hozzáadásával teszünk flexibilissé, ezáltal felte-
kercselhetővé, amely a gyors és versenyképes költségű 
installálási lehetőséget biztosítja. A termék többréte-
gű, egy méretstabilitást biztosító hordozóra épülnek 
fel a különböző – fent már említett – végterméktulaj-
donságokat hordozó rétegek. Ezek közül kiemelendő 
a speciális – CLP névvel jelölt – felületkialakítási 
rendszerünk, amely szükségtelenné teszi az egyes 
burkolóknál, pl a linóleumnál megszokott – rendkívül 
költség- és időigényes – felületkezelési eljárásokat.
Minden irodába ajánlott termékünk gyártástechno-
lógiája oldószermentes, a nemzetközi szabványoknak 
megfelelően egészségre káros anyagokat nem tar-
talmaznak.
A termék beépítésénél figyelembe kell venni az 
aljzat minőségét, amelynek simának, pormentesnek, 
száraznak (max 8% nedvességtartalom) kell lennie. 
Fontos még, hogy a tekercseket felhasználás előtt a 
fektetés helyén egy napig a felhasználásnak megfe-
lelő hőmérsékleten kondícionálni kell, amely azonban 
nem lehet alacsonyabb +15°C-nál. A napi tisztítás 
rendkívül egyszerű, nedves, puha ruhával kell áttö-
rölni a felületet. Egy ápoló hatású tisztítószerrel való 
időszaközönkénti áttörlés meggátolja a szennyező 
anyagok tapadását a felületen, és szép fényt ad a 
padlókárpitnak. 



JÓTANÁCSOK KÖLTÖZÉSHEZ: 
MIRE KELL FIGYELNI?

FÓKUSZBAN AZ IDŐ
A legfontosabb tényező a költözésnél, 
hogy mennyi időt érdemes rászánni az 
ingatlankeresésre. Makkai Zsuzsanna, 
az Ablon Kft. értékesítési vezetője 
szerint a keresést a beköltözés előtt 
minimálisan fél évvel ideális megkezdeni 
tekintettel arra, hogy a lehetőségek 
felkutatása (6-8 hét) és a kiválasztást 
követően a szerződés letárgyalása (6-8 
hét), majd a testre szabott bérleményki-
alakítás (6-8 hét) is időt vesz igénybe. 
A költözés során a fenti fázisok egyen-
kénti időigénye ugyan csökkenthető, de 
az ügyfél preferenciáinak módosulása 
miatt a folyamat el is húzódhat.
Ezt a féléves időintervallumot nemcsak 
több, tulajdonosi és ügynöki oldalról 
megkérdezett ingatlanpiaci szakember, 
hanem a www.iroda.hu áprilisi felmé-
rése is alátámasztja. A kutatásban a 
szavazók 41,1%-a tette le voksát a 
fél-éves időtávlat mellett.
Azonban a költözés lebonyolítására 
szánt idő számos egyéb tényezőtől 
függ: szerepet játszik a cég mérete, te-
vékenysége is. Nagyobb cégek esetén, 
esetleg “build-to-suit” megoldásoknál 
pedig szinte minden esetben elérheti 
a 18-24 hónapot is, főleg ha a bérlői 
igények még az építési engedélyt is 
részlegesen módosítják. Makkai Zsu-
zsanna szerint az alapvető összefüggés 
az, hogy a méretben vagy funkciona-
litásban szélsőséges igények esetén a 
bérlők a kínálat sokkal kisebb szegmen-
séből választhatnak. Általában ez vagy 
kompromisszumokkal jár, amivel nem 

könnyű megbarátkozni, és a keresési 
fázis elhúzódik; vagy a szükséges komp-
romisszumokat bevállalni nem kívánók 

a megfelelő megoldások generálásában 
érdekeltek, amelyek – tekintettel a piac 
sajátosságaira – azonnal nem lehetsége-
sek. A költözés előkészítése
Fontos számba venni a keresés elején, 
hogy a költözés kapcsán milyen szol-
gáltatókkal kell felvenni a kapcsolatot, 
külön tekintettel arra, hogy igénybe 
veszünk-e külső szakmai segítséget, 
ingatlanügynökséget, bérlőképviselőt 
vagy sem. Ha az önálló keresés mellett 
döntünk, saját időnkből kell az adott 
ügyre áldozni, és így a piaci ismeretek 
hiányában a költözési idő hosszabbod-
hat.
Hogy ez mégis hatékonyan történhes-
sen, manapság már az internet célszerű 
szakmai adatbázisokkal szolgál, mint az 
iroda.hu rendszere. Az ilyen jellegű 
portálok mögött szakértők dolgoznak, 

ezáltal naprakész irodai ajánlatokkal, friss 
piaci trendekkel, hasznos tanácsokkal és 
kiegészítő szolgáltatásokkal segítenek a 
bérlőknek. Azonban nagyobb cégek ese-
tén ajánlatos az ingatlanügynökség mun-
kájának igénybevétele, akár az internetes 
segítségnyújtás mellett is, hiszen itt az 
ügynökség által képviselt szakmai tudás 
mindenféleképpen kifizetődővé válhat.
Egy költözési projektben érdemes 
egyéb szolgáltatók, például jogi tan-

ácsadó segítségét igénybe venni. Ha 
már új irodába költözünk, fontos az új 
ingatlan belső kialakítása, megjelenése, 
ezért a költöző cégek egyre gyakrabban 
kérik ki belsőépítész tanácsát. Célszerű 
még az ingatlan kiválasztása előtt kiírni 
az irodabútoros, illetve a költöztető 
cégekre vonatkozó tendert is, mert 
ezek lebonyolítása hosszabb időt ve-
het igénybe - összegzi Knauer Zsófia, 
az IVG Hungária Kft. értékesítési és 
marketingvezetője, majd hozzáteszi - 
amikor már csak 2-3 potenciális ingat-
lan van listánkon (short list), érdemes 
elkezdeni az egyeztetést a belsőépí-
tésszel a terek optimális kihasználtsá-
gával, válaszfalazással kapcsolatban, 
illetve a legjobb két irodabútoros 
ajánlattevővel már ebben a fázisban 
elrendezési terveket kérni a bútorokkal 

Keresett mostanában új irodát? Volt már abban a helyzetben, 
hogy az új irodába való költözés késett, nem menetrendszerűen 
történt, nem a tervezett úton haladt? A költözéssel összefüggő 
tevékenységek, feladatok nem a mindennapi rutin munkafel-
adatok közé tartoznak, és komoly tervezést, előkészítést igé-
nyelnek. Az Iroda.hu portál megpróbálta felkutatni a sikeres 
költözés kulcstényezőit, illetve ötleteket adni a fizikai megvaló-
sításra vonatkozólag.
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kapcsolatban (space planning). Még 
az aláírás előtti szakaszban el lehet kez-
deni a területen tevékenykedő internet- 
szolgáltatók keresését, strukturált kábel 
kivitelező céget, takarító céget, illetve 
igény szerint kertészt.

A DÖNTÉS
Az irodakereséssel foglalkozó személy 
legtöbb esetben nem egyezik meg a 
döntéshozó személlyel, aki általában 
csak a végső stádiumnál, a kiválasztási-, 
illetve döntési folyamatnál csatlakozik a 
projekthez – jelezte Takács Róbert –,  
az Eston International Rt. irodadivízió 
vezetője. A kezdeti kiválasztási folya-
matban többnyire az irodavezető vagy 
az ügyvezető asszisztense kerül bevo-
násra. A költözés azonban hosszú távra 

szóló és jelentős invesztíciót igénylő 
beruházás, ezért a döntéshozó az ügy-
vezető igazgató, akit szakma-specifikus 
tanácsokkal támogat a menedzsment 
többi tagja. 
A pénzügyi vezető gazdasági szem-
pontból vizsgálja a projektet, költség-
elemzéseket végez, összehasonlító 
táblákat készít és manapság egyre 
gyakrabban az ügynökségei bérlőkép-
viselő közreműködésével segít a ked-
vezmények, díjcsökkentések elérésében. 
Az IT vezető feladata számítástechnikai 
környezet felmérése, a technikai háttér 
kivitelezhetőségének megállapítása. 
A HR vezető kulcsszerepet játszik a 
folyamat egészében, hiszen rálátása 
van a különböző divíziókra, azok opti-

mális elhelyezkedésére, illetve a csapat 
egészére. A nagyobb cégeknél az in-
gatlanüzemeltetési igazgató az említett 
feladatok mindegyikét egy személyben 
látja el, természetesen konzultálva a 
szakértőkkel.
Első és legfontosabb döntés a kiválasz-
tott ingatlannal kapcsolatos a bérleti 
szerződés kondícióinak véglegesítése 
és a szerződés aláírása, hiszen az összes 
többi szolgáltatóval kötendő megegye-
zés ennek függvénye. A bérleti szerző-
dés aláírása, illetve az esetek zömében a 
bérleti szerződésben rögzített pénzügyi 
garancia (kaució) folyósítása azért is 
fontos, mert a kivitelező csak ettől az 
időponttól kap bérbeadói felhatalma-
zást az irodaterület kialakítására, mely 
akár 6-8 hétig is eltarthat.

Ezután, vagy akár ezzel egy időben 
az irodabútoros céggel is érdemes 
megegyezni, mert a bútorok szállítási 
határideje akár 3-5 hét is lehet, attól 
függően, hogy melyik gyártótól rendel-
jük meg, vagy melyik országból érkezik.
Az IT-kábelezés általában a bérlő fel-
adata, ez nincs benne a bérleti díjban, 
viszont legtöbb esetben a tulajdonos 
tud ajánlani olyan szolgáltatót aki az 
épületben több irodában kialakította 
már a rendszert, így ha megfelelő ez 
a szolgáltató, ez nem igényel túl sok 
utánajárást.
A költöztető céggel akkor fontos fel-
venni a kapcsolatot, ha már megvan a 
költözés időpontja, a költözés volume-
ne, hiszen ennek függvényében tudnak 

árajánlatot adni. Manapság a költözte-
tő tenderek kiírásánál egyre gyakrabban 
előtérbe kerülnek a költöztető által 
végzett egyéb szolgáltatások, mint pél-
dául bútorszerelés, számítógép szerelés, 
vagy az újabban igényelt elektronikus 
leltár software.

A KÖLTÖZÉS KIVITELEZÉSE - 
TEENDŐK A KÖLTÖZÉS UTÁN

A bérlemény kialakítása a leghosszad-
almasabb feladat a költözésnél, ez 
magában foglalja a válaszfalazást, pad-
lószőnyeg lefektetését, festést, új iroda-
épület esetében a gépészeti rendszerek 
kialakítását, a kulcsrakész átadást.
Az IT kábelezés a bérlemény kialakí-
tásával egy időben is történhet, hiszen 
ez is egy elég időigényes folyamat. Az 
irodabútorok szállítása - mely a szállított 
mennyiségtől függően 1-5 napig is 
eltarthat - természetesen csak a padló-
szőnyeg lefektetése után indulhat. Ezt 
követően lép be a képbe a költöztető 
cég, aki a személyes holmik átköltöz-
tetésén kívül elvégzi a régi irodabútor 
szét- és összeszerelését is igény szerint.
A költözés befejeztével még koránt 
sincs vége a teendőknek, hiszen számta-
lan olyan feladat vár még ránk, amely a 
címváltozással kapcsolatos: pl. névjegy-
kártyák, szórólapok, brossurák, elektro-
nikus tartalmak, címek megváltoztatása, 
melyeknek nyomdaköltségét még az 
elején érdemes beépíteni a büdzsébe.
Az új irodát – természetesen profilunk 
függvényében – érdemes meghirdetni, 
esetleg nyílt napot tartani a vevőknek, 
partnereknek, beszállítóknak egyrészt, 
hogy tudatosítsuk bennük a címvál-
tozást, másrészt hogy ők is részesei 
legyenek a fejlődésnek, amin cégünk 
keresztül megy.
Nem mellékes az sem, hogy a költözés 
alatt lehetőség van kis mértékű bevétel-
hez jutni, pl. a régi bútorok értékesítés-
ével, de sajnos ez a másodlagos piac 
még eléggé gyermekcipőben jár, így 
a használt bútorok ellenértéke ritkán 
számottevő.
Sok sikert a költözéshez!

Forrás: www.iroda.hu
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SZÉLESSÁV NAPJA ÉS SZÉLESSÁVKERESŐ 
AZ INTERNET HAZAI ELTERJEDÉSÉÉRT

WWW.SZELESSAV.HU
A szélessávú internetpiacon ma már csak a jól 
tájékozott, jól tájékoztatott felhasználó tudja 
igazán kihasználni a verseny adta előnyöket. 
Ennek érdekében az IHM és az NHH kö-
zösen kifejlesztette szélessávkereső programját, 
amelynek segítségével a felhasználó könnyen 
megtalálja az általa megadott földrajzi címen 
elérhető szélessávú szolgáltatásokat, legyen 
szó vezetékes telefonhálózaton – pl. ADSL –, 
vagy kábeltelevíziós hálózaton keresztül műkö-
dő szélessávú kapcsolatról. A szélessávkereső 
az ország egyes területein akár a mikrohullámú 
hálózaton keresztül működő szélessávú kapcso-
latokról is tájékoztatást ad.
A www.szelessav.hu oldal, valamint az NHH 
által 2005-ben kifejlesztett TANTUSZ mo-
biltarifa-összehasonlító program eddigi sikere 
azt jelzi, hogy a fogyasztók igénylik a meg-
bízható, hiteles adatokat, a pontos tájékozta-
tást. Az IHM-mel közösen most kifejlesztett 
szélessávkereső program – mint egy étlap 
– megmutatja, milyen csomagok közül lehet 
választani. Így a felhasználó döntését nagyban 
megkönnyíti az új program. A szélessáv-ke-
reső program a www.szelessav.hu valamint a 
www.tantusz.nhh.hu oldalon is megtalálható.
Az IHM és az NHH a szélessáv további 
népszerűsítése érdekében a budapesti Jövő 
Házában idén is megrendezi a Szélessáv Nap-
ját. A május 20-ai rendezvényen a látogatók 
természetesen a szélessávkereső programmal 
kapcsolatban is kaphatnak információkat. Az 
egész napos programsorozaton az informatikai 

és távközlési vállalkozások is bemutatják szol-
gáltatásaikat: az érdeklődők megismerkedhet-
nek az internet adta különféle lehetőségekkel. 
A rendezvényre a belépés díjtalan. 
A rendezvényt május 16-án szakmai konferen-
cia előzi meg, amelyen többek között az IHM 
és az NHH vezetői és szakemberei, valamint 
az informatikai piac szereplői tartanak előadá-
sokat, illetve vesznek részt a vitákban.

AZ INTERNET-HASZNÁLAT 
HAZAI HELYZETE

2005-ben az internet-előfizetések száma 
(907 ezer) egy év alatt 165 ezerrel, azaz 
22,3%-os mértékben bővült. A növekedés 
motorja a szélessávú előfizetések terjedése: a 
DSL-előfizetések száma (372 ezer) egy év 

alatt 58%-kal, a kábeltévés internet-előfize-
tések száma 56%-kal nőtt. A kapcsolt vo-
nali előfizetések száma (242 ezer) rohamosan 
csökken: egy éve még 25%-kal több analóg és 
ISDN-es betárcsázós előfizetővel rendelkeztek 
a szolgáltatók. A szélessávú előfizetések aránya 
70% fölé emelkedett.
Európai összehasonlításban a magyar 6,4%-
os szélessávú penetráció (100 főre jutó 
szélessávú előfizetések száma) ugyan elmarad a 
régi tagállamok (EU15) átlagától (14,4%), 
ugyanakkor jelentősen meghaladja az újonnan 
csatlakozott országok átlagát (4,4%).
2005-ben tovább növekedett a szélessávú 
lefedettség. Míg 2004 végén még csak a la-
kosság70%-a számára volt elérhető valamilyen 
szélessávú technológia, addig 2005 végére 
ez az arány elérte a 85%-ot. A szélessávú 
fejlesztések a közepes és a kisebb településeket 
is egyre inkább behálózzák: a 3-10 ezer fős 
helységeken élők 92%-a, a kistelepüléseken 
élők közel 60%-a kapcsolódhat szélessávon a 
világhálóra (egy éve ezek az arányok 80%, ill. 
50% voltak).
A KSH által közölt adatok alapján a DSL-
előfizetések árai folyamatosan csökkennek, ez 
nagyban hozzájárul az előfizetői számok nö-
vekedéséhez, ezzel az információs társadalom 
kiszélesedéséhez.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) valamint a 
Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) ma bemutatta közösen 
kifejlesztett szélessávkereső programját. A szélessávkereső 
segítségével mindenki megtudhatja, hogy egy adott helyen mi-
lyen szolgáltatásokat érhet el, és így a számára legelőnyösebbet 
választhatja ki. Az új szolgáltatás könnyebbé teszi a döntés-
hozatalt és hozzájárulhat mind a tudatos fogyasztói döntések 
meghozatalához, mind a szélessávú internetes hozzáférések 
számának növekedéséhez.  Az IHM és az NHH a közös sajtó-
tájékoztatón bejelentette, hogy a szélessávú internet további 
népszerűsítésének érdekében május 20-án megrendezik a Szé-
lessáv Napját Budapesten, a Jövő Házában.
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ÚJ HONLAP A SZERVÁTÜLTETÉSRŐL

„A szervátültetéssal kapcsolatos tud-
nivalókat ismerteti átfogóan a szerva-
tultetes.hu címen található új honlap. 
– A magyar törvényi szabályozás a 
feltételezett beleegyezés elve szerint 
működik, tehát lényegében semmit 
nem kell azért tenni, hogy donor le-
hessen valaki, hanem akkor kell tiltako-
zó nyilatkozatot tennie, ha nem akarja, 
hogy szerveit valaha is kiemeljék” 
– mondta el Szalamanov Georginé, 
a Transzplantációs Alapítvány a Meg-

újított Életekért elnevezésű 
szervezet elnöke, aki szerint 
a lakosság nagy része nem 
ismeri kellően a szervadományozás 
törvényi feltételeit.
„Halottból szerv, illetve szövet el-
távolítására átültetés céljából akkor 
kerülhet sor, ha az elhunyt életében 
ez ellen nem tett tiltakozó nyilatkoza-
tot” - fogalmaz az 1997. évi CLIV. 
törvény az egészségügyről XI. Fejezet, 
211. paragrafus (1).

A szervátültetés a világon már több 
mint 1 millió ember életét hosz-
szabbította meg világszerte, sokkal 
többen azonban örökre lemaradnak 
az életmentő esélyről. Napjainkban 
is nagyon sokan várnak beültethető 
ép szervekre, ám hiába. A vallási, 
kulturális hagyományokhoz köthető 
okok miatt sokakat az ismeretek hiánya 
is visszatart. 
Az új honlap a kampány információs 
bázisa, központi eleme. Az alapítvány 
vezetőinek célja, hogy akár egy kö-
zépiskolás is megérthesse, mit is jelent 
a szervátültetés. 
A weboldal a transzplantációval napi 
szinten foglalkozó szakemberek köz-
reműködésével készült el: munkatársai 
között van dr. Nagy Aladár (Or-
szágos Baleseti és Sürgősségi Intézet 
(OBSI) – aki a szervátültetésről szóló 
törvény megalkotásában is részt vett 
–, dr. Máthé Zoltán (Transzplantá-
ciós és Sebészeti Klinika, Budapest) 
vagy Mihály Sándor (Hungarotrans-
plant KHT).” – írta a Népszabadság 
az eseményről.

TO

Kiadónk, a KEM-Bridge Net tevékenysége nem 
merül ki magazinunk megjelentetésében, inter-
netes portálunk fenntartásában, hanem a Közép-
dunántúli Régió egyik legnagyobb webstúdióját is 
működteti. A Transzplantációs Alapítvány a Meg-
újított Életekért felkérésére díjmentesen készí-
tettük el egy új weblapot (www.szervatultetes.hu), 
melyet a Ganz Üzletházban, Budapesten mutat-
tunk be a sajtó képviselőinek. 
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Beruházások Kisbéren

LASSAN BEÉRIK HÁROM ÉV MUNKÁJA, 
SORRA SZÜLETNEK AZ EREDMÉNYEK

Egy hároméves folyamat eredménye mind-
az, ami itt a ciklus végéig elkészül. Három 
nagy beruházásunk történt. 2005 no-
vemberében adtuk át a Wass Albert Mű-
velődési Házat, így ott már csak néhány 
utómunka van hátra. Egész télen át, illetve 
kora tavasszal is folyt kórházfejlesztési 
programunk. Rengeteg olyan megoldandó 
probléma jött elő, amellyel a tervek, illetve 
a költségvetés elkészültekor nem számol-
hattunk. Most derült ki például, hogy a 
városban mindössze 150-es vízvezetéket 
fektettek le annak idején, s ez bizony nem 
elegendő egy ilyen intézmény kiszolgálásá-
hoz. Természetesen a 200-as vízvezeték 

váratlan beruházás, amelynek költségeivel 
korábban nem számoltunk. Arra senki sem 
gondolt, hogy a kórházépítést az „alap-
oknál” kell kezdenünk.
Mindezek mellett megtörtént a csapadék-
víz elvezetése, utakat terveztünk és megol-
dottuk a terület takarítását. Sok-sok olyan 
szakhatósággal összefüggő munka ez, ami 
nem túl látványos, mégis rengeteg munkát 
adott a jegyzőnknek is és személy szerint 
nekem is.
A harmadik beruházásunk a Lovarda 
műemlékegyüttesének a felújítása. Ez egy 
EU-s pályázat, amelynél a fejlesztés teljes 
egészében az önkormányzat irányításával 

történik. Szerencsére a Kincstári Vagyon-
igazgatósággal példa értékű az együtt-
működésünk, ami nagyon fontos, mert a 
beruházás kapcsán ők felelnek az épülettel 
kapcsolatos munkákért, míg az önkormány-
zatunk vállalta az eszközök beszerzését, a 
közterület, az utak, járdák rendbetételét és 
a parkosítást.
A városban ma az egyik legnagyobb gond, 
hogy egyszerűen nincs elegendő parkoló. 
A TEKI keretein belül módunk lesz egy 
126 helyből álló parkoló kialakítására, 
amely a művelődési házat és a műemlé-
képületeket is kiszolgálja majd. Jelenleg a 
projekt közbeszerzési eljárása folyik.
Nagy örömünkre a városi fejlesztések a 
magán irányú beruházásokat is elindították. 
Érezhetően több vállalkozás telepedik 
meg, bankok, pénzintézetek, biztosítók ér-
deklődnek megfelelő irodahelyiségek iránt.
Két utcanyitást is elindítottunk a közel-
múltban, mert a város építési területei be-
szűkültek, s ez akadálya a növekedésnek. 
A telkek tulajdonviszonyait megegyezéssel 
vagy kisajátítással szeretnénk rendezni. A 
közművesítés nagyon sokba kerül, erre 
sajnos nincs pályázatunk, így ez nagyon 
megdrágítja a telkeket. Az igény óriási, 
éppen ezért már több ingatlanfejlesztő cég 
keresi a megoldást, a lehetséges pályázati 
forrásokat.
Régi tervünk az ipari park balrakanyarodó 
sávjának kialakítása, sajnos ezt a pályázatot 
nem sikerült megnyernünk, pedig a kistér-
ségi fejlesztéshez nagyon kellene.
A kisbéri autóbusz-pályaudvar, kimond-
hatjuk: jelenleg a város szégyene. A 
Volánnal együtt úgy döntöttünk, hogy a 
Norvég Alapokhoz pályázunk. A buszok 
nem a városközpontban fognak parkolni, 
itt csak az utasforgalmat bonyolítják majd, 
s külterületen alakítunk ki buszdepót, ahol 
természetesen a kamionoknak és teherau-
tóknak is megfelelő parkolóhelyet tudunk 
majd biztosítani.

A régiót járva, munkám során gyakran visz az utam Kisbéren 
keresztül. Szinte minden alkalommal jóleső érzéssel haladok át 
a városon és konstatálom, hogy a dolgok jó úton haladnak, a 
város látványosan fejlődik. Persze biztos vannak viták is, hibák 
is – ahogyan arról időnként egy-egy sajtóorgánum beszámol – 
mégis, aki korábban is járt már Kisbéren, tudja, erre a kisváros-
ra óriási feladatok várnak még, hiszen a korábbi évtizedekben a 
fejlesztések rendre elmaradtak, az itt élőknek csupán egy hát-
rányos helyzetű település jutott. Mára azonban mindez eltűnni 
látszik. A főutca parádés átalakítása után újabb beruházások 
indultak útnak, s lassan immáron ezek is a finishez érkeznek. 
Minderről első kézből, a város polgármester asszonyától, dr. 
Udvardi Erzsébettől informálódtunk.
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WASS ALBERT MŰVELŐDÉSI 
KÖZPONT - KISBÉR

„Csodás remény: valahol újra éled egy régi 
álom, csillogó tavasz.” 

(Wass Albert: Rügyek)

– Mesélnél kicsit magadról?
– A körülmények úgy alakultak az éle-
temben, hogy Kisbérre kerültem. Két éve 
diplomáztam az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen, német-bölcsész szakon. Elvé-
geztem a Kulturális Antropológia Tanszék 
kulturális menedzserképző programját is. 
Gyermekkorom óta vonzódom a kultú-
rához, mindig is szívesen tevékenykedtem 
ezen a területen, s úgy érzem, mára a 
megfelelő szakmai háttérrel is rendelkezem 
ehhez. Ez a csodálatos művelődési központ 
nagy kihívás a számomra

– Kérdés nélkül is árad a szó…
– Az épület szíve a 396 fős színházterem. 
Minden korosztály számára szervezünk szín-
házi előadásokat. Mesejátékok, vígjátékok, 
operettek, musical-ek, klasszikus darabok 
műsorra tűzésével szeretnénk változatos 
színházi élményt nyújtani a közönségnek. 
A Varázscsengő Ludas Matyi és a Bakony 
bérlet előadásai mellett tervezünk ingyenes 
előadásokat is, ezzel is népszerűsítve a szín-
ház szeretetét. Az ország minden részéről, 
valamint határon túlról érkező vendégtársu-
latok, vándorszínházak szereplése mellett, 
egy hónapja már „saját” produkción is 
dolgozunk. Nagy büszkeségünk a révko-
máromi Jókai Színház vezető színművésze, 
Dráfi Mátyás művészeti és rendezői veze-
tésével működő színtársulatunk, a Wass 
Albert Színjátszó Csoport. Bemutatkozó 
előadásuk előreláthatóan 2006. októbe-
rében lesz Wass Albert Tavaszi szél című 
művének előadásával. A színházteremben 
filharmonikus előadásokat is szervezünk a 
komolyzene-kedvelők számára is.

– Az épületben a művelődési ház 
mellett városi könyvtár is műkö-
dik. Erről is hallhatnánk néhány 
szót?
– A városi könyvtár 34 ezres (térségi 
– 74 ezer) nagyságú könyvállományával, 
író-olvasó találkozók szervezésével, ez 
évtől mozgókönyvtár üzemeltetésével nép-
szerűsítve az olvasást. Zenei és Művészeti 
Iskolának is ad helyet az intézmény, zene, 
klasszikus balett, modern tánc, képzőmű-
vészeti oktatás színtereként. Sakkedzések, 
Csillagász Szakkör, Nyugdíjas Klub, Moto-
ros Klub, Honismereti Kör programjainak, 
amatőr rockzenekar, a Bakony Néptánc 
Együttes (Príma Primisszima Díj megyei 
első helyezett), Pro Cantata kórus valamint 
a Kisbéri Mazsorett Csoport próbáinak 
biztosítunk helyszínt. A kamarateremben 
pódiumműsorokat tartunk, legutóbb Esz-
tergályos Cecília volt vendégünk. Galériánk 
tökéletesen betölti a kiállítóterem szerepét, 
a jövőben szeretnénk, ha folyamatosan 
lennének kiállításaink.
Szeretnénk még több színházi előadást, 
koncertet. Terveink között szerepel rend-

szeres programokkal, táncházzal, „kreatív” 
játszóházzal, klubmozival, ifjúsági, német 
kulturális és nyelvi klubbal, nyári táborok 
szervezésével még több fiatalt vonzani. 
Továbbá szeretnénk, ha tanfolyamok, 
továbbképzések, egyéb oktatással kap-
csolatos rendezvények otthonra találnának 
a művelődési központban. Az épület 
kiválóan alkalmas céges rendezvények, 
konferenciák szervezésére, ezt bizonyítja a 
2005-ben megtartott orvos kongresszus 
is. Az épület-kihasználás ezen módját is 
népszerűsíteni akarjuk.  
Legfontosabb célunk viszont, hogy a térség 
kulturális értékeit megőrizve Kisbér és a 
környék kulturális „rügyecskéinek” „nap-
sugarai” lehessünk, maximálisan betöltsük 
a művelődési központ szerepét, otthont 
adjunk a művészetnek, a kultúrának.

Kiss Eszter február közepétől a kisbéri Wass Albert Művelődési 
Központ és Városi Könyvtár kulturális menedzsere. Életvidám, 
energikus teremtés, aki percek alatt elbővüli környezetét. A vele 
váltott néhány szó magyarázatot ad arra, miért fontos Kisbér 
számára egy ilyen szakember.



B
ic

sk
e

30 Regio Regia 2006. május

XXV. BICSKEI NAPOK 
2006. MÁJUS 12-21.

MÁJUS 19. PÉNTEK 
10.00 
Ilyenek vagyunk ... József Attila Általános 
Iskola kulturális bemutatója a Művelődési 
Központban. 
16.00 
„Minden gyermekben Krisztus látogat meg 
minket.” – Szent László Általános Iskola 

fennállásának 10. évfordulójára rendezett 
jubileumi műsor a Művelődési Központ-
ban. 
18.00 
Keresztény női találkozó a barátság jegyé-
ben a református olvasókörben. Vendég: 
Zub Andrey kanadai misszionárius 
18.00 
Könyvvásárlással és dedikálással egybekö-

tött családi író-olvasó találkozó a Városi 
Könyvtárban. Vendégeink: Béres Klára, 
Béres Melinda, Béres Merse.
 

MÁJUS 20. SZOMBAT - 
VÁROS NAPJA 

7.00 
Horgászverseny az Erőmű-tónál, egyesületi 

2006-ban fontos évfordulókhoz érkeztünk: idén ünnepeljük Bicske fennállásának 700 éves, a várossá 
nyilvánítás 20 éves évfordulóját, és ebben az évben ünnepeljük a Bicskei Napok 25 éves jubileumát. 
Nagyon örülünk, hogy a Bicskei Napok iránti figyelem évről évre nő, ami abban is megnyilvánul, hogy 
egyre többen csatlakoznak a programsorozathoz, s egyre többen látogatnak el városunkba ebben az 
időszakban. A jubileumi napokra mindannyian izgatottan készültünk, hiszen szeretnénk a bicskeiek-
nek sokszínű, változatos, felejthetetlen élményeket nyújtó programokat kínálni. Fogadják jó szívvel 
az előadásokat, hangversenyeket, kiállításokat, összejöveteleket, sporteseményeket. A jubileumra tíz 
napon keresztül huszonöt szál égő gyertya emlékeztet esténként a művelődési központ előtt – invitálta 
Szántó János polgármester vendégeiket a jubileumi Bicskei Napok megnyitóján. Lapunk megjelenése 
éppen egybeesik a rendezvénysorozattal, így a záró három nap programját tudjuk kínálni kedves olva-
sóinknak olvasóinknak.
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tagok részére, a Barátság Horgász Egyesü-
let szervezésében. Piknik a tóparton: büfé 
meleg ételekkel, szalonnasütés, bográcso-
zás. Mindenkit szeretettel hívnak és várnak 
a horgászok. 
10.00 
Bicske Kupa – Nyílt meghívásos harcmű-
vészeti verseny a Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola Szent István utcai tornater-
mében, a Dinamik HSE szervezésében. 
15.00 
Gyermekfesztivál a Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola Prohászka utcai sportud-
varán.  A programokból: Óriáscsúszdás 
légvár, akadálypálya, légvár, élő csocsó, 
gyeplabda, mászófal, minigolf, vízifoci, 
játszóház, kézműves foglalkozások stb.
17.45  
700 léggömb felengedése 
18.00  
Los Andinos koncert és táncház 
20.00 
Disco 
22.00  
Tűzijáték 

19.00 
Kikeletkor, jó Pünkösd havában – ARS 
RENATA szólóének-együttes hangverse-
nye a katolikus templomban 

MÁJUS 21. VASÁRNAP 
09.00 
Bicskei Napok Kupa – Asztalitenisz-
verseny a Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola Prohászka utcai tor-
natermében a BSZSE szervezésében. 
10.00 
Botond vitéz – Történelmi játszó-
ház – Gesta történelmi játszóház 
programja a művelődési központ 
udvarában. Program: Tárgykészítés 
(tarsoly, sámánkötél, harci bárd, 
hajfonat) Szerepjáték: Botond 
megtér Bizáncból – Botond hőstet-
tei. Ingyenes belépők a művelődési 
központban igényelhetők 
14.00 
Középkori délután a Diósdi Köz-
épkori Bajvivó Egyesület közremű-
ködésével a Kossuth téren. Lovagi 

torna, Középkori játékok. 
17.00 
Bicskei Napok záró programja – Tanári 
hangverseny a Művelődési Központban.
A jubileumi rendezvénysorozatot bezárja 
Mohainé Fejes Ágnes, az Oktatási, Kultu-
rális és Kisebbségi Bizottság elnöke.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Komárom-Esztergom Meg-
yei Önkormányzat Pszichiátri-
ai Betegek Otthona pályáza-
tot ír ki az intézmény elneve-
zésére és logo-jára. Tartalmi 
és formai megkötés nincs, cél 
azonban, hogy az elnevezés, 
illetve logo tükrözze az intéz-
ményben folyó tevékenységet, 
a munkát meghatározó szel-
lemiséget.

 Természetesen külön-külön is lehet 
pályázni. Az elképzeléseket zárt 
borítékban, jelige feltüntetésével 
lehet benyújtani, míg egy másik, 
szintén lezárt borítékban a jeligé-
hez tartozó azonosító adatokat kell 

eljuttatni 2006. június 15-éig az 
intézmény címére: 

Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzat Pszichiátriai 

Betegek Otthona – 
2500 Esztergom, 
Dobogókői u. 8.  

Egy pályázó korlátlan számú ötlet-
tel pályázhat, de ezeket külön-kü-
lön kell borítékba helyezni.

A pályázat győztese, túl azon, 
hogy az általa javasolt nevet és 
logo-t viseli a továbbiakban az 
intézmény, 10 ezer forint összegű 

pénzjutalomban és oklevél elisme-
résben részesül.

A pályázatot elbíráló bizottság:
Láposi Elza alelnök – Komárom-
Esztergom Megyei Közgyűlés, 
Élessné Dr. Pék Zsuzsanna szoci-
ális referens – Komárom-Esztergom 
Megyei Önkormányzat, 
Inotay György igazgató, 
Sebák Józsefné főnővér, 
Smucz Zoltánné főnővérhelyettes 
– Pszichiátriai Betegek Otthona, 
Czuczor Erzsébet és 
Nyitrai Sándor lakó. 

-kemöh-

GÁRDONYI, AGÁRDI PROGRAMOK 
JÚNIUS-JÚLIUS

Június 10-11. Gárdony, Sport Beach
II. Husqvarna Országos Hobbikertész Biatlon döntő - 

fűnyírő és talicskatoló verseny 

június 23. Gárdony, Sport Beach
Unit party - Quimby élő koncert

Június - július Gárdony, Művelődési Ház
Nyári tárlat a Művészet Barátok Köre tagjainak munkáiból

június 30-július 1. Agárd, Simon Panzió és Borház
László napi vígságok

Június 30-július 1-2. Gárdony, Sport Beach
XV. Nemzetközi VW Bogár Találkozó

Fellépők: VI.30: Waszlavik Gazember László, 
VII. 1: Copy Con koncert, dj. Áfonya

július 8. Agárd, Pop Strand
Demjén Ferenc koncert

július 9. Agárd, alsó út
Tó körüli lakoma (Terített asztal a Velencei-tó körül)

Július 7-9. Gárdony, Sport Beach
Országos Volkswagen Vento Találkozó
Fellép: VII. 8: Caramel (élő koncert)

Július 13-16. Gárdony, Sport Beach
XIII. Vízparti Rock and Roll Sátortábor

Benne: 
VII. 15-16.: III. Brico Store nyílt lángon készült ételek versenye

július 15. Agárd, Pop Strand
Koral-koncert

július 15-16. Pátka, a víztározó keleti partja
IV. Tóparty fesztivál

július 22. Agárd, Pop Strand
Edda Művek-koncert

július 28-29. Gárdony, városközpont
Velencetours Country-fesztivál

július 29. Agárd, Pop Strand
R-GO-koncert

július 29. Gárdony, Sport Beach
Beach fight- küzdelem életre halálra

július 28-30 Agárd, Pop Strand
AerobiCamp Találkozó
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AZ UTOLSÓ PILLANATBAN?
A magyarázat első hallásra kézenfekvőnek 
tűnik: nincs annyi kimenő számla, hogy 
egy alkalmazottat főállásban lekössön, 
vagy a cégvezető nem enged bepillantást 
alkalmazottjainak a cég pénzügyeibe, s 
a mindennapos munka közben még a 
bekerülési költségeket sincs idő összeszá-
molni, illetve az árajánlatban megadott 
paraméterek nyomon követésére sem 
jut kellő figyelem. Ilyenkor jellemzően az 
utolsó pillanatban, a beszállítói számlák 
fizetési határidejének lejártakor, illetve 
amikor a kassza, folyószámla kiürül, 
rohammunkában kell számlázni, az eset-
legesen felmerülő többletköltségeket 
összeszámolni.
Az eredmény: állandó tőkehiány, nyo-
masztó feszültség. Arról nem is beszélve, 
hogy kevés ügyfél fogad el többletkölt-
séget hetekkel a teljesítés után, ilyenről 
a felmerülés pillanatában célszerű (köz-
beszerzési eljárásoknál kötelező) tájékoz-
tatni a megrendelőt. 

KASSZÁDBAN LÁTSZIK A JÖVŐD
Rend a lelke mindennek – a pénzügyek-
nek is. Könnyen nyomon követhetjük 
pénzügyeink alakulását: vezessünk egy 
nagyon egyszerű nyilvántartást várható 
bevételeinkről és kiadásainkról. Minden-
képpen tartsuk számon a rendszeresen 
jelentkező fix vagy fix intervallumban 
mozgó költségeket (bérek, rezsi), va-
lamint az adott munkákhoz szükséges 
anyagköltségeket. Emellett pedig vegyük 
számba a várható bevételeket, illetve 

azok beérkezési időpontját. Ha napokra 
lebontva nyilvántartjuk a két oldalt, már-
is kiderül, hogy mikor keletkezik olyan 
többlet, amit akár néhány napra, hétre 
is leköthetünk, esetleg befektethetünk, 
illetve mikor lesz szükség külső forrás 
bevonására.
Ez utóbbinál célszerű előre megnézni az 
egyes lehetőségeket. Ne csupán a tagi 
kölcsönnel számoljunk, hiszen egy ha-
lasztott visszafizetést igénylő hitelkártya 
segítségével ma már akár egy hónapig 
is kamatmentes hitelhez juthatunk. Vé-
gezetül ne felejtsük el nyilvántartásunkat 
összeegyeztetni folyószámla-kivona-
tunkkal – az internetes és telefonos 
banki szolgáltatások segítségével nem 
napra-, hanem „percre készek” lehetünk. 
Nyilvántartásunkat bátran továbbfej-
leszthetjük cégünk tevékenysége, illetve 
saját gyakorlatunk által: vegyük számba 
a fizetendő adóinkat, adóelőlegeinket, 
és legfőképpen az áfabefizetési kötele-
zettségeinkre és a határidőkre ügyeljünk! 
Ha másképp nem megy, hát tegyük félre 
a mindenkori kimenő számlák áfatartalmát 
– akár egy borítékban, akár folyószám-
lánkon elkülönítve. Így kellő biztonság-
érzettel várhatjuk a fizetési határidőket.

HATÁRIDŐK, KÖVETELÉSEK
Az általunk vizsgált cég estében a két fő 
gond mutatkozott: a késedelmes fizetés 
és a kintlévőségek nagyságrendje. A cég 
ügyfeleinek túlnyomó többségét építői-
pari cégek alkotják, amelyeknél szinte 
lehetetlen volt betartatni a 30 napos 

fizetési határidőt, a fizetés a vásárlás után 
átlagosan 60–80 nap között történt. 
Az építőipar szezonális jellege miatt a 
kintlévőségek nagyságrendekkel maga-
sabbak voltak a nyári hónapokban, így 
még egyenletes eloszlásról sem lehetett 
beszélni.
Tovább bonyolította a helyzetet az, hogy 
az anyavállalat viszont 15 napos belső 
elszámolási határidőt szabott a leszállított 
termékekre. Így tulajdonképpen a cég 
tőkéje „állt” a már eladott termékekben, 
kvázi hitelezett saját ügyfeleinek. Egy 
gyors számítás után kiderült, hogy az így 
„bennragadt” összeg éves banki kamata 
fedezné a cég egyhavi teljes rezsikölt-
ségét.
Az utóbbi probléma orvoslására újratár-
gyalták az anyavállalattal a fizetési határi-
dőt, sikerült kompromisszumos megoldást 
elérni: egyrészt a nem konkrét megrend-
elésre, hanem raktárkészletre rendelt 
termékek ellenértékét 45 napon belül 
kellett kiegyenlíteni, másrészt a régebbi, 
legalább két éve nyilvántartásban lévő 
ügyfelek által rendelt, egymillió forintnál 
nagyobb tételek esetében ugyancsak 45 
napra emelték a belső fizetési határidőt.
Az ügyfelek fizetési „határhajlandóságá-
nak” növelését célozta, hogy a cég az 
anyavállalattól átvette a sconto intéz-
ményét. Ennek lényege, hogy az ügyfél 
1,5–3 százalék közötti kedvezményt 
kap, ha a számlát akár csak egyetlen 
nappal is lejárta előtt egyenlíti ki.
A lejárt követeléseket megvizsgálva az 
adósokat két csoportra osztották: jó és 
rossz adósra, vagyis a várhatóan fizető 
és a valószínűleg nem fizető ügyfelekre. 
Az előbbiek esetében bevezették az 
automatikusan kiküldött felszólító levelet, 
az utóbbiaknál faktorálással, vagyis a 
követelés továbbadásával csökkentették 
a tartozás nagyságát. Ugyancsak a lejárt 
tartozásokat elemezve, az ügyfelek éves 
forgalma, továbbá a fennálló kapcsolat 
hossza alapján meghatározták azt a 
„hitellimitet”, amelyet átlépve egy-egy 
ügyfelet nem szolgáltak ki. 

Forrás: FN.hu

CÉGFEJLESZTÉS
Cégünk pénzügyeinek elemzése egyszerre ad képet az akut 
bajokról és az időigényesebb teendőkről. Elég megvizsgálni, ki 
mikor fizet nekünk, és mi kinek mikor fizetünk. Gyakori jelenség, 
hogy az operatív munkakörök teljesítménye nem fejlődik párhu-
zamosan a cég növekedésével: míg egyre több terméket forgal-
mazunk, vagy újabb szolgáltatásokat vezetünk be, elfeledkezünk 
a kiegészítő munkák fontosságáról. Ennek egyik legnagyobb 
kárát a pénzügyek látják. Sok vállalkozásban még ma is él a gya-
korlat, hogy a munka elvégzése, elkészülte után akár hetekig nem 
készül el a számla, értelemszerűen nem is folyik be az ellenérték. 
Nemritkán találkozni olyan esetekkel, amikor a cégen belül csak 
havonta egyszer számláznak.
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Vámosi-Nagy Szabolcs, az APEH elnökhe-
lyettese elmondta: eddig 680 ezer bevallás 
érkezett az ügyfélkapun keresztül 96 ezer 
cégtől. A május 1-jétől elektronikus adóbe-
vallásra és adatszolgáltatásra kötelezett mintegy 
51 ezer cég, illetve magánszemély közül május 
6-ig 1100 nyújtott be bevallást. A központi 
adattárban ugyanakkor még 45 ezer, az adó-
hivatal által nem feldolgozott bevallás van. 
Baja Ferenc szerint a vállalkozók jól vizsgáz-
tak, úgy véli, a többség határidőre teljesíteni 
tudja elektronikus bevallási kötelezettségét. 
A kormánymegbízott szerint fűződnek 
érdekek ahhoz is, hogy ne legyen átlátható 
a járulékfizetési rendszer. A munkavállalók-
nak érdemes figyelemmel kísérniük, hogy a 
munkáltatók befizették-e a járulékokat, mert 
ennek alapján juthatnak majd hozzá a szolgál-
tatásokhoz – hangzott el a tájékoztatón. 

A regisztráció is megfelelő ütemben halad, az 
erre kötelezett mintegy 51 ezres körből eddig 
körülbelül kétezren nem regisztráltatták magukat, 
őket most körtelefonnal figyelmeztette az adó-
hivatal. Az érintett cégek egyébként februárban 
névre szóló tájékoztatást kaptak kötelezettségük-
ről. A regisztrációt elmulasztókat az adóhivatal 
legfeljebb 500 ezer forintos bírsággal sújthatja. 
A moratórium a regisztrációt nem teljesítőkre 
nem vonatkozik, a szankcionálást mindazonáltal 
egyedileg mérlegeli az APEH.
Az adóhivatal május végéig türelmes a köz-
ponti rendszeren keresztül május 31-éig 
feladott hibás illetve késedelmes bevallá-
sokkal kapcsolatban, a bevallások határideje 
azonban továbbra is május 12., s a fizetési 
kötelezettségeket is határidőre teljesíteni kell 
– hangsúlyozták az adóhatóság vezetői. 
Az APEH május 17-én megkezdi az 

elektronikus adatszolgáltatásra kötelezett 
munkáltatóknál az ellenőrzéseket. Nem csak 
azoknál jelennek meg a revizorok, akik nem 
teljesítették bevallási kötelezettségüket, hanem 
kitérnek erre a jelenleg folyó mintegy 10 ezer 
ellenőrzési folyamatban is. 
Május 12-ig mintegy 51 ezer – a 10 ezer 
legnagyobb és a kiemelt adózók, valamint a 
havi, illetve negyedévi bevallásra kötelezett, 
munkáltatónak, illetve kifizetőnek számító 
– cég mintegy 2 millió munkavállalójáról 
várnak adatokat. Mintegy 1,2 millió fog-
lalkoztató számára az elektronikus bevallás 
2007-től lesz kötelező. Az APEH már 
megkezdte ennek a körnek a tájékoztatását is, 
eddig 120 ezer levelet kiküldve.
Az adóhivatal által május 22-éig várt mintegy 
2,5 millió személyi jövedelemadó beval-
lásból 1,357 millió már megérkezett, ezek 
kétharmadát az APEH honlapjáról letöltött 
nyomtatványon nyújtották be. A bevallást 
benyújtók több mint fele összesen 42 milli-
árd forintot igényelt vissza. Az APEH 806 
esetben késlekedett a visszatérítéssel.

Forrás: privatbankar.hu

ZAVARTALAN E-ADÓZÁS, TÜRELEM A HÓNAP VÉGÉIG  
Zavartalanul működik az elektronikus adóbevallási rendszer, nem 
igazolódtak be a sajtóban is megfogalmazott aggályok – jelentet-
ték be az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal szerdai sajtótájékoz-
tatóján az adóhatóság vezetői, Futó Iván és Vámosi-Nagy Szabolcs 
elnökhelyettesek, valamint Baja Ferenc, a Miniszterelnöki Hivatal 
Elektronikuskormányzat-központ kormánymegbízottja.



 

A Magyar Szabadalmi Hivatal a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamarával karöltve 
országos hálózatot épített ki, melynek 
egyik láncszemeként ingyenes iparjogvé-
delmi tanácsadó szolgálatot hozott létre 
az összes területi kamarában, így a Ko-
márom-Esztergom Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarában is. Az iparjogvédelmi 
szolgáltatás célja a szellemi tulajdonvéd-
elem keretén belül – a Magyar Sza-
badalmi Hivatal szakirányú hátterével, 
annak „meghosszabbított karjaként „ – az 
ötletgazdák, feltalálók közvetlen segítése,  
segítségnyújtás az oltalmi formákban törté-
nő eligazodásban (szabadalom, használati 
minta, formatervezési minta, védjegy), 
azok kiválasztásában, az iparjogvédelem 
eszközeiben, az iparjogvédelmi adatbázi-
sok használatában.
A tanácsadás a hét minden napján igénybe 
vehető a Kamarai Székházban (Tatabánya, 
Fő tér 36., 2. emelet 208. szoba) 
Információ: Vértesi Gabriella, 34/513-
023 vagy E-mail: kemkik@kemkik.hu)

A Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal (NKTH) 2005. június 23-án 
meghirdette a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap 2005. évi regionális 
keretéből finanszírozott INNOCSEKK 
pályázati programot. A támogatás az 
innovációs projektek megvalósításához kap-
csolódó meghatározott típusú beszerzések 
és szolgáltatások költségeinek fedezésére, 
illetve az ezzel kapcsolatos követelések 
kiegyenlítésére szolgál.
A támogatás a következőkben felsorolt 
tevékenységekhez használható fel:
a) az innovációs ötlet megvalósulásához 
szükséges szellemi termék beszerzése,
b) K+F szolgáltatás igénybevétele,
c) inkubációs szolgáltatás igénybevétele (csak 
induló vállalkozás részére vagy új üzletág
beindítása esetében támogatható!),
d) a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatá-
hoz, minősítéséhez szükséges technológiai
háttérszolgáltatás igénybevétele,
e) projektmenedzselési szolgáltatás igény-
bevétele,

f) innovációs marketing szolgáltatás igény-
bevétele,
g) az innovációs projekt továbbfejlesztését 
elősegítő megvalósíthatósági tanulmány
elkészítése,
h) piackutatás, piacfelmérő tanulmány 
készítése,
i) marketingtanulmány elkészítése,
j) technológiai tanácsadás igénybevétele,
k) ipar- és szerzői jogvédelmi tanácsadás 
igénybevétele,
l) vállalkozási menedzsment tanácsadás 
igénybevétele,
m) termelékenységi tanácsadás igénybe-
vétele,
n) újdonságvizsgálat és szabadalomkutatás,
o) hazai szabadalmi, védjegy, használati és 
formatervezési mintaoltalmi bejelentés

AZ ÉRDEKLŐDŐK A PÁLYÁZATTAL 
KAPCSOLATBAN RÉSZLETES 

INFORMÁCIÓT SZEMÉLYESEN A 
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA 

ÉPÜLETÉBEN 

(TATABÁNYA, FŐ TÉR 36. II. EMELET), 
TELEFONON A 34/513-023 

VAGY E-MAILBEN A
 KEMKIK@KEMKIK.HU – N 

KAPHATNAK.

Kamarák a szellemi tulajdon védelméért

SZABADALOM, VÉDJEGY, 
FORMATERVEZÉSI MINTA….

TANÁCSADÁS  A KERESKEDELMI ÉS 
IPARKAMARÁBAN

A kis-és középvállalkozások iparjogvédelemmel kapcsolatos 
legfőbb problémája, hogy a kis cégek műszaki szakemberei nem 
rendelkeznek megfelelő iparjogvédelmi tájékozottsággal, s ezért 
ezek a vállalkozások költséges szolgáltatásokat kényszerülnek 
igénybe venni. A Magyar Szabadalmi Hivatal által kidolgozott és 
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium anyagi támogatásával 
2004. szeptemberében indított program segítséget nyújt ennek 
a problémának a megoldásához.
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OLVASSA MAGAZINUNKAT 
ON-LINE FORMÁBAN IS!

WWW.REGIOREGIA.HU

A ROP 3.4.2.fel-
hívás keretén belül 
lehetőség nyílik a 
mes te rképzéseken 
résztvevők képzési  és 

vizsgadíjának részleges megtérítésére.
 A különböző mesterképzéseken való részvételhez alkalmazottak, 
önfoglalkoztatók, vállalkozások igényelhetik a képzési díj részbeni 
megtérítését:
  

A KÉPZÉSI DÍJ TÁMOGATÁSÁNAK MÉRTÉKE:
– vállalkozások esetén a támogatás mértéke a képzési és vizsgadíj 
maximum 60%-a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő 
– alkalmazottak és önfoglalkoztatók esetén a támogatás mértéke 
a képzési és vizsgadíj maximum 80%-a, de legfeljebb 250 ezer 
forint/fő

JELENTKEZÉS HELYE ÉS IDEJE
Jelentkezni a KEM Kereskedelmi és Iparkamarában (Tatabánya, 
Fő tér 36.) igényelhető jelentkezési adatlap kitöltésével és be-
nyújtásával lehet. A támogatást csak azok vehetik igénybe, akik a 
képzést még nem kezdték meg. 

TERVEZETT MESTERVIZSGÁK: 
– Szakács 
– Kőműves 
– Autószerelő 
– Asztalos 
– Gázvezeték-és készülékszerelő 
– Fodrász 
– Kozmetikus 
– Ács-állványozó 
– Gáz-és olajtüzelő berendezés szerelő, üzembe helyező 
– Nőiruha-készítő 
– Szerkezetlakatos 
– Villanyszerelő 
– Szobafestő-mázoló 
– Vízvezeték- és központifűtés-szerelő 

  TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A Jelentkezési Felhívás részletes 
szövege és a jelentkezési lap 
letölthető a www.vati.hu/rop34 
honlapról is.
A jelentkezéssel kapcsolatosan to-

vábbi felvilágosítást és segítségnyújtást a megyei kereskedelmi és ipar-
kamaránál kérhető. Tatabányán: 34/513-023 Vértesi Gabriella

Sikeres jelentkezést kívánunk!

MESTERKÉPZÉSEK A KAMARÁNÁL 
60-80%TÁMOGATÁSSAL !
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A PROGRAMRÓL
A zöld (és megújuló) energia programja 
komplex kérdés, hiszen a GKM, az FVM, 
a KvVM, kisebb részben pedig a BM, 
OM, PM és az FMM közös feladata a 
Nemzeti Fejlesztési Hivatal koordinálásá-
val. Főleg a szerves hulladékok (biomassza) 
energetikai hasznosítása, energianövények 
termelése a cél, de kombinált felhasználást 
is terveznek a nap-, föld-, víz- és szél meg-
újuló energiákkal. Ugyanakkor nemcsak az 
energiatermelésről és felhasználásról van 
szó, a program a stagnáló vagy lemaradó 
kistérségek számára is kitörési pontot kínál. 
Alternatív földhasználatot, munkalehető-

ségeket, tisztességes jövedelmet biztosít, 
és meggátolja a kistelepülések elnéptele-
nedését.

NAGY KÉRDÉSEINK
A bányák bezárásával sok helyütt kevés, 
vagy nincs helyi munkalehetőség. Ugyanak-
kor magas a lakosság és az önkormányzatok 
energiaköltsége, hiszen nem biztosított a 
gazdaságos energiatermelés és felhasználás. 
Nem elhanyagolandó szempont a környe-
zetszennyezés sem, a fosszilis energia elő-
állításának következménye a klímaváltozás, 
azaz a globális felmelegedés, a szeszélyes 
időjárás, az árvizek, erdőpusztulások és a 

tengerszint emelkedése.
A program lehetőséget kínál 
a gondok enyhítésére. Energi-
atermelésre hasznosítható, és 
munkát ad a szerves hulladékok 
(biomassza) összegyűjtése erdőn, 
szántóföldön és a településeken 
egyaránt. Kihasználhatók lenné-
nek energiaültetvények telepí-
tésére az alacsony aranykorona 
értékű földek, ez is hozzájárulna 
munkahelyek létesüléséhez.

MI AZ AKADÁLY?
Hat éve indult a helyi energia-
hatékonyság-fejlesztési program, 
kísérleti jelleggel eddig a tatai, 
sümegi és dunaújvárosi kistérség 
csatlakozott hozzá. A munkát 

jelentősen hátráltatta, hogy hiányoznak 
a megfelelő törvények és jogszabályok, 
nincsenek meg a támogatási formák. Az 
önkormányzatoknak nincs elég pénze, és 
nincs energiagazdálkodási szakembere, így 
kevés az információjuk a helyes döntések 
meghozatalához.
A kísérleti, tatai modell bebizonyította, 
hogy jelentősen csökkenthetők az energi-
aköltségek, helyi munkalehetőség és jöve-
delem jöhet létre. Mindent lehet termelni, 
amire alkalmas a föld, és jól jövedelmez. A 
legolcsóbb megoldásokat lehet használni jó 
hatásfokkal, és a fölös energiamennyiségből 
értékesíteni lehet jó áron.

MIRE VOLNA SZÜKSÉG?
A települések energiafelhasználás-haté-
konysági felmérésére, megvalósíthatósági 
tanulmány készítésére. Módosítani kell az 
erdőtörvényt, amolyan Innocsekk típusú 
pályázati lehetőségre lenne szükség. Kis-
térségi energiamenedzserek alkalmazásával 
ki lehetne alakítani a megfelelő modelleket, 
hasznosítani lehetne a tapasztalatokat. 
Ha a lehetőségek adottak lesznek, meg 
kell tenni mindent az energiafelhasználás 
csökkentéséért, a tisztább környezetért, 
kék bolygónkért, a globális felmelegedés 
okozta katasztrófák elhárításáért!

vk

A ZÖLD (ÉS MEGÚJULÓ) 
ENERGIAPROGRAM

Régi álma valósult meg Dely László energetikusnak, amikor 
április 26-án, Tatán egy asztalhoz ültek végre mindazon szer-
vezetek képviselői, akik érdekeltek az olcsóbb, zöldebb és 
fenntarthatóbb környezet- és energiarendszerek kérdésében. 
A minisztériumok, a természetvédők, a vállalkozók, a kutatók 
és az önkormányzati szféra képviselői érdeklődéssel hallgatták 
Marosvölgyi professzor és Dely László előadását, majd látoga-
tást tettek a Tatai Parképítő Rt. Kísérleti telepén, ahol működés 
közben tanulmányozhatták az energiafa-kombájnt, majd tájé-
kozódhattak a Nyugat-Magyarországi Egyetem kutatási ered-
ményeiről. Dely László gondolatait ajánljuk minden érdekelt és 
érdeklődő szíves figyelmébe!
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EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEKBEN
Harmadik alkalommal rendezték meg 
Móron, a Wekerle Sándor Szabadidő-
központban április 21 és 23 között a 
negyvenöt kiállítót felvonultató lakás-
felszerelési és autós kiállítást. A hi-
vatalos megnyitó előtt Mazán Sándor 
fotóriporter élesre töltött fényképező-
géppel járta végig a szépen berende-
zett kiállítóteret.

Megérkezett a legfiatalabb vásárlátogató, 
akit egyelőre még csak a lufi érdekelt.

Zsúfolásig megtöltötték az autókereskedők a parkolót. 

Régi partnerünk, az Alba Takarékszövetkezet is a kiállítók között volt. 

Az Otter Bau Zrt.-ről szóló írásunkat a 42-43. oldalon olvashatják 

Szépen berendezett pavilonok várták az érdeklődőket. 

A kiállításnak idén is a Wekerle Sándor Szabadidőközpont adott helyet. 
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Évről évre nagyobb érdeklődés kíséri a 
kiállítást mind a látogatók, mind pedig 
a kínálatukkal felvonuló vállalkozók ré-
széről. A szabadidőközpont nagytermét 
zsúfolásig megtöltötték a pavilonok, a 
parkoló pedig a régió autókereskedőinek 
újdonságaival volt tele.
Az idei év kiállítói: ALBA Takarékszö-
vetkezet, Bankbroker- Hitelek, Berta-
Vadász Kft., Bioritmus Kft., BOR-ADÓ 
Bt., Böröczky Lajos- könnyűszerkezetes 
Házak, Budalakk Zéta Kft., Chevrolet 
Mór, Domi Diszkont Kft., ER-FA 2000 
Kft., Ertl Faipari Kft., FAK Kft., FESS 
Kft., Fiat Fehérvár, FERVILL 2000 
Kft., Ford Simö Kft., Géringer Autó 
Kft., GRESS 2000 Kft., Inter Pré-
mium Technika, Ivanics Kft., JSI Profil 
Kft., K&H Bank-Móri Fiók, Magyar 
Holz Profi Bt., Mazda Autó Fehérvár 
Kft., Mór Városi Önkormányzat, MZS 
2000 Bt., Németh Ferenc - nyílászá-
rók, Opel Mór, Otter Bau Zrt., Pallag 

Róbert – építésztervező, P.E.L. Kft., Pe-
ugeot Fábián Kft., Pro-Fid 2002 Kft., 
Prolax Fémbútor Kft., Stihl Viking Szak-
kereskedés, Suzuki Kubat-Vincz Kft., 
Szamira Függönyszalon, Szőnyeg-Sziget, 
Toyota Strasszer Kft., UPC Magyar-
ország Kft., Vásártér Kft., Vécsei-Nagy 

Asztalos Műhely, Vértes Kereskedőház, 
Var Bau 8000 Kft., Wolf Autó Kft., 
Zwei Mester Kft.
 
A kiállítók egyedi akciókkal, kedvezmé-
nyekkel várták a látogatókat, akik két darab 
100000 forint értékű utazást nyerhettek. 
A kísérőprogramokat a 2006. évi móri 
Diák Művészeti Fesztivál legjobb iskolai 
csoportjainak fellépése jelentette. Műsort 
adott a Radnóti iskola Pom-Pom csoportja, 
Váczi Zsuzsa, a Zimmermann iskola diákja 
hastánccal lepte meg a közönséget. A Mé-
hecskék tánccsoport szintén a Zimmermann 
iskola tanulóiból áll. Fellépett még a Pászti 
Miklós Zeneiskola kamaraegyüttese, és a 
Petőfi iskola Mosoly tánccsoportja is.

A tavalyi évben a belépőkből befolyt 
320000 Ft összeget a kiállítók a Mór 
Városi Kórháznak ajánlották fel. Ebből 
a pénzből sikerült a szemészeti rendelő 
felszerelését korszerűsíteni egy idegentest-
fúróval, valamint lencsékkel. A felajánlásért 
dr. Juhász Tivadar, Mór Városi Kórház 
igazgató főorvosa mondott köszönetet. 
A kiállító vállalkozók a 2006. évi kiállítás 
belépőjegyeinek teljes bevételét ismét a 
Mór Városi Kórház orvosi műszer- vagy 
gép beszerzésére fordítják.

T.O.

III. MÓRI ÉPÍTŐIPARI 
SZAKKIÁLLÍTÁS ÉS AUTÓS BÖRZE

Idén harmadik alkalommal rendezték meg Móron, a Weker-
le Sándor Szabadidőközpontban április 21 és 23 között az 
immáron negyvenöt kiállítót felvonultató lakásfelszerelési, 
és  – mivel erre komoly igény érkezett – autós kiállítást. A 
nagyszabású rendezvényt Schmidt Ferenc polgármester, és 
Radetzky Jenő, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
elnöke nyitotta meg.
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– Hogyan is indult ez a történet?
– Alapvetően a férjem találta ki, hogy 
kellene már valamit tenni annak érdeké-
ben, hogy a helyi vállalkozókat össze-
fogjuk, s megmutassuk a helyieknek, 
hogy itt is lehet vásárolni, Móron is 
megkaphatnak mindent, ami egy épít-
kezéshez, felújításhoz kell. Megkeresett 
néhány ismerős céget, akiknek tetszett 
az ötlet, és szívesen csatlakoztak az 
elképzelésekhez. Az első év sikere 
aztán igazolta is őket. Tavaly, a második 
kiállításon pedig már olyan nagy volt az 
érdeklődés a kiállítók részéről, hogy 
akadt, akiket vissza kellett utasítanunk 
a helyhiány miatt.

– A látogatói érdeklődés sem maradt el?
– Nem bizony. Az idén 1950 belépőt 
adtunk el, s további 1000 gyermek díjta-
lanul látogathatta kiállításunkat. Egyébként 
is igyekszünk mindent megtenni annak 
érdekében, hogy a lehető legtöbb láto-
gatót sikerüljön idevonzani. Éppen ezért 
a vásárnak saját katalógusa van, amelyet 
az idén kibővítettünk, saját belépőt és 
egyedi tervezésű meghívót készíttettünk, 
s természetesen hirdetésekkel, plakátokkal, 
sőt sajtótájékoztatóval is igyekeztünk minél 
többfelé elvinni a kiállítás hírét.

– Vannak kísérőrendezvényeik is?
– A kiállítást színesi a Móri Művészeti 

Fesztivál, ahol diákok lépnek fel. Termé-
szetesen őket is meghívtuk. Egy játékkuckó 
kialakításához pedig az óvoda segítségét 
kértük. Így amíg a szülők nézelődnek a 
vásár területen, a gyerekekkel szakképzett 
óvónők foglalkoznak.
A látogatók között kisorsolunk továbbá 
egy 200 000 Ft-os utazási csekket is, me-
lyet a székefehérvári Neckermann Utazási 
Iroda biztosított részünkre.

– Milyen terveik vannak a jövőre vo-
natkozóan?
– Jó lenne tovább bővülni, azonban az 
épület mérete ezt nem igazán teszi lehető-
vé. Külső területekre ugyan tovább tudunk 
még lépni, de az erősen időjárásfüggő, így 
inkább abban gondolkodunk, hogy több 
alkalommal lehetne kiállításokat szervezni. 
A várostól is kaptunk ígéretet a támogatás-
ra. Bízunk benne, hogy a jövőnk garantált, 
és tovább tudunk növekedni.

Fess Kft. és Pódium 2000 Bt. - Mór

BESZÉLGETÉS A III. MÓRI ÉPÍTŐIPARI SZAK-
KIÁLLÍTÁS ÉS AUTÓS BÖRZE RENDEZŐIVEL

Jakab Zsuzsával, a móri Fess Kft. hangulatosan berendezett irodájában 
találkoztunk. Az üzletet a férje, Jakab Géza vezeti, míg Zsuzsanna ér-
tékesítési vezetőként tevékenykedik, s emellett a kiállítást szervező Pó-
dium 2000 Bt.-t irányítja. Míg mi Zsuzsannával a készülendő cikk körül 
bábáskodtunk, a háttérben Jakab Úr jött-ment, intézkedett, de a fontos 
részeknél persze azért ő is bele-beleszólt az eseményekbe.

Mór a Bakony és a Vértes hegység 
közti völgyben fekvő, 15 000 lakosú 
kisváros, a magyar történelmi borvidékek 
egyike: európai hírnevét a XVIII. szá-
zadban telepített szőlő- és borfajtának, 
a Móri Ezerjó-nak köszönheti. A szép 
természeti környezetben fekvő, műem-
lékekben gazdag város lakói magyar 
és német ajkúak, akik büszkék hagyo-
mányaikra, és szívesen mutatják meg 
mindezt a hozzájuk érkező hazai és kül-
földi látogatóknak, turistáknak. A Szent 

György-heti vigasságok 2006-ban 
nyolcadik alkalommal került megrend-
ezésre: színes kulturális, gasztronómiai és 
borászati programokkal várták a régi és 
új vendégeket.
Míg a hét elején a kultúra kapott sze-
repet Simon M. Veronika festőművész 
kiállításával, és Schwarcz Alajos előadá-
sával a Szent György legenda történelmi 
és irodalmi hátteréről, ahogy telt az idő, 
egyre inkább a könnyed esti programok 
kerültek előtérbe. 

Pénteken a móri gazdák mérték össze 
boraikat, a borhölgyek pedig tudásukkal 
és szépségükkel hódították meg a népes 
nézősereget. Ezek után vette kezdetét az 
igazi lakoma zenés pincejárással, a Borral 
készülő ételek főzőversenyével. 
Az érdeklődők a Szent György-heti 
Vígasságok keretén belül minden nap 
az Öreg Prés Fogadóban gasztronómiai 
barangolást tehettek a Vértesben, meg-
ismerkedhettek a tájjellegű ételekkel és 
a Móri Borvidék boraival. A hét nap 
alatt összesen 11 pincegazda borait 
kóstolhatták, vásárolhatták a borkedv-
elők. A rendezvényeket majálissal, helyi 
és kistérségi művészeti csoportok bemu-
tatkozásával, koncerttel zárták.

Vitkóczi Éva

SZENT GYÖRGY HETI  
VIGASSÁGOK MÓROTT

2006. április 24-étől május 1-ig tartott a Szent György heti – Vi-
gasságok programsorozat Móron, az Ezerjó hazájában. Egy héten 
keresztül vigadtak a helyiek és az ide látogatók, a rendezvények 
nem csak a borkedvelő igényeit elégítették ki, hanem a kultúrára, 
gasztronómiai különlegességekre és könnyed esti programokra 
szomjazókat is. 
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– Miről is szól röviden ez a bérla-
kás hitelprogram?
– Alapvetően a 
programot azért indí-
tották, hogy a 
magyarországi lakás-
problémákat valami-
lyen formában meg-
próbálják enyhíteni. 
Az olcsó bérlakások-
ra elég nagy az igény, 
hiszen a fiatalok, az 
alacsony jövedelmű-
ek, vagy a szociálisan 
hátrányos helyzetűek 
számára gyakran nincs 
is más megoldás az 
előrelépéshez. Na-
gyon sok településen 
okoz problémát az is, 
hogy az ott működő 
vállalkozók nem tud-
nak megfelelő lakhatási körülményeket 
biztosítani a jól képzett munkaerő 
számára, ezért az ő fejlődésüket is 
elősegítené, ha a helyi önkormányzat 
rendelkezne jó minőségű, bérelhető 
lakásokkal.
A partnerbankunk az önkormány-
zatok számára az átlagosnál sokkal 
kedvezőbb feltételekkel biztosít hitelt 
olyan bérlakások, nyugdíjasházak, 
idősek otthona, lakóotthon építésére, 
amelyek tartósan önkormányzati tulaj-
donban maradnak. A finanszírozáshoz 
saját erő, mindössze 10% szükséges, 

sőt a 2000 főnél kisebb települése-
ken 5% is elegendő. Nagy segítséget 

jelent az is, hogy a saját erőbe az 
államháztartás más alrendszereiből 
kapott, vagy közösségi forrásból 
származó támogatás is beszámítható. 
A hitel futamideje maximum 25 év 
lehet, sőt türelmi idő is kérhető, ami 
legfeljebb 3 év. Az önkormányzatok-
nak ehhez telket kell biztosítani, és 
azt vállalni, hogy legalább 10 évig a 
hitelcélnak megfelelően hasznosítják az 
ingatlanokat.

– Mit tudnak önök mindehhez 
hozzátenni? Miért érdemes ép-

pen Önökkel együttműködnie 
egy önkormányzatnak?
– Egy kidolgozott komplex, lehetősé-
get szállítunk partnereink részére. Ez 
a tervezéstől a kivitelezésen keresztül 
a hitelügyintézésig mindent magában 
foglal. Ennek segítségével a valós 
igényből modern, energiatakarékos és 
rendkívül rentábilis házak épülhetnek. 
Ami nagyon fontos, hogy a standar-
tizált házakhoz nem csak az építészeti 
és látványtervek vannak készen, hanem 

a kivitelezési 
tervek is. Az 
építkezés fá-
zisait fotókkal 
is dokumentál-
juk. A beru-
házó a műszaki 
átadáskor egy 
CD-n is meg-
kapja. És ami 
még vonzóvá 
teheti a válasz-
tást az a rövid 
6-8 hónapos 
k u l c s r a k é s z 
k i v i t e l e z é s , 
és az általunk 
biztosított 10 
éves garanciális 
idő.

– 10 éves teljes körű garancia a 
házakra? Ehhez már tényleg jó 
alapanyagok és szakembergár-
da kell! Mit takar ez a garancia 
pontosan?
– Valóban nagyon fontos, hogy minő-
ségi termékekkel tudjunk dolgozni. A 
beépített anyagok a közepes árkate-
góriájú, de minőségében igényes áruk 
közé tartoznak. A termékek oldaláról 
– tetőfedőanyagok, kémény, nyílászá-
rók, épületgépészet stb. – a gyártói 
garanciák adottak, cégünk pedig a 

Bérlakás építési program Otter-Bau módra

ORVOSSÁG AZ ÖNKORMÁNYZATOK 
BÉRLAKÁSÉPÍTÉSI PROBLÉMÁIRA

A Sikeres Magyarországért Bérlakás Hitelprogramhoz kapcso-
lódva az Otter-Bau Kereskedelmi és Szolgáltató zRt. olyan 
lakásépítési programcsomagot dolgozott ki, amely az egyes 
családi házaktól a négylakásos társasházakig rendkívül gaz-
daságos megoldást kínál önkormányzatoknak, önkormányzati 
társulásoknak vagy a települési önkormányzatok többcélú kis-
térségi társulásainak. A bérlakásépítési programról és az Ot-
ter-Bau ajánlatáról a részvénytársaság vezérigazgatójával, Tóth 
Tamással beszélgettünk.



kivitelezői garanciát vállalja. Termé-
szetesen a garanciák biztosításának 
feltételei is vannak, alapvető példá-
ul, hogy elvárjuk a rendeltetésszerű 
használatot. Ezzel a garanciával az 
önkormányzatoknak gyakorlatilag 10 
éven át nem kell az ingatlanra költe-
nie, hiszen a felmerülő hibákat – ha 
vannak ilyenek – költségmentesen 
kijavítjuk. A szakmai háttér biztosí-
tott. A tervezőink és a kivitelezések 
vezetői is évtizedes tapasztalatokkal 
rendelkező elismert szakemberek. Az 
általuk irányított dolgozók is sokszor 
bizonyították már, hogy egyenletesen 
kiváló minőségű munkájukra mindenkor 
számíthatunk.

– Mennyire tudják ötletekkel, 
tapasztalatokkal is segíteni az 
önkormányzatokat?
– Igyekszünk rugalmas partnerek len-
ni. Ötletként például máris javasolni 
tudjuk, hogy ne a meglévő ingatlant 
próbálják meg folyamatosan felújítani, 
azt célszerűbb inkább értékesíteni. Ez-
zel megszabadulva az állandóan magas 
fenntartási költségektől inkább önerőt 
biztosítani a hitelkonstrukcióhoz. Nem 
csak új, a kor elvárásainak megfelelő 
modern energiatakarékos ingatlanokat 
tudnak építeni így, de azok karbantar-
tásától is megszabadulhatnak 10 évre. 

Előny továbbá a 3 éves 
türelmi idő és az is, hogy 
a hiteldíjakat negyedéves 
periódusban kell megfizet-
ni, holott a lakások bérleti 
díjait viszont havonta tud-
ja beszedni az önkormány-
zat, s ezzel a beszedett 
bérleti díjjal csökkenteni 
tudja a hitelterheket. Ezek 
a házak kiválóak például 
előtakarékossági konstruk-
ciókhoz is, hiszen 5 év 
múlva tovább tudja köl-
töztetni a lakókat, de az 
is kedvező megoldás, ha 
például 10 év után eladja 
– akár a bent lakóknak –, 
s ezzel újabb bevételekre 
tehet szert. Egy-egy jó 
helyen épített ingatlan 

értéke akár a többszörösét is érheti a 
befektetett eszközöknek.

– Ha kész látvány – és kivitelezé-
si terveik vannak, akkor az azt is 
jelenti, hogy az épülő házakról is 
mindent megtudhatunk. Ez tény-
leg így van?
– Valóban. Mint már említettem, 
egyes családi házakat, kettes vagy né-
gyes társasházakat építünk. Ezeket úgy 
alakítottuk ki, hogy optimális legyen a 
helyiségek mérete és azok kapcsolata, 
így kisebb (akár keskeny) telek is ele-
gendő a megvalósításukhoz, és egy fa-
lusi környezetbe is jól beilleszkednek. 
Továbbá moduláris felépítésénél fogva 
az igények szerint a szobák és egyéb 
helyiségek száma csökkenthető vagy 
bővíthető.
Ezek a házak a ProKoncept Rt. által 
meghonosított technológiával készülnek 
(www.prokoncept.hu), melyet a német-
országi BASF fejlesztett ki 55 évvel 
ezelőtt. A teljes rendszer elemeinek gyár-
tása Magyarországon történik, amely kiváló 
minőségű terméket és rugalmas logisztikát 
szavatol. Ez egy energiatakarékos építési 
rendszer, amely nemcsak az építési költ-
ségeknél jelentkezik, hanem a benne való 
élet is olcsóbb. Kitűnő hőszigetelési tulaj-
donságának köszönhetően nyáron nem kell 

külön hűteni, télen pedig a hagyományos 
épületszerkezetekhez viszonyítva 30-
50%-kal kevesebbet kell fűtésre költeni. 
Ez a megtakarítás szinte fedezi a bérlők 
által vállalt előtakarékosságot.

Fontosnak tartjuk továbbá azt is – ma 
már lehet tudni –, hogy 2008-tól a 
házak ún. zöldkártyát kapnak amely 
ugyan úgy fogja besorolni az épü-
leteket is különböző kategóriákba a 
szerkezeti kialakításuk hő- és egyéb 
szigeteltségük, fűtésrendszerük stb. 
alapján (A, B, C, …), mint ahogy 
a mosógépeket is minősítik pl. A, A. 
A mi házaink a felső (A) kategóriába 
tartoznak a ProKoncept ® építési 
rendszernek, és a modern alkalmazott 
technológiáknak köszönhetően.

– Mennyiből lehet kihozni egy-
egy házat?
– A hitelkonstrukció lakásonként 
legfeljebb 15 millió forintig vehető 
igénybe, illetve fiatalok és nagycsalá-
dosok esetén ez 18 millió, a verseny-
képességet erősítő és foglalkoztatási 
célú otthonok esetén 20 millió, míg a 
nyugdíjasházak, idősek otthona, lakó-
otthonok építésénél férőhelyenként 6 
millió forint. Mi kulcsrakész háromszo-
bás családi házat 12 millió forintból 
meg tudunk építeni 6 hónap alatt, a 
fent említett teljes körű garanciával.

Cseh Teréz

OTTER-BAU ZRT.
8060 Mór, Deák F. u. 8. 

Tel./fax: 22/400-068 
Mobil: 20/4344-369

 E-mail: otter-bau@freemail.hu
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50 évvel ezelőtt a sportolók kezdték az együttműködést

VÁRPALOTA ÉS KÖRMÖCBÁNYA 
40 ÉVE TESTVÉRVÁROSOK

Várpalota már a 60-as években is rendelkezett 
külföldi kapcsolatokkal. 1956-ban a Várpalotai 
Bányász Sportkör megbízta Csiky Istvánt, hogy 
keressen egy külföldi partnert, akikkel a város 
sport- és kulturális téren együttműködhet. A 
bányászat kapcsán a választás végül Körmöc-
bányára esett. A tízéves sikeres együttműkö-
dés eredményeként 1966-ban a két település 
testvérvárosi szerződést kötött egymással. A 
40 éves évfordulóra a határ mindkét oldalán 
lelkesen készülődnek az ott élők. A többfor-
dulós rendezvénysorozat egy-egy állomása hol 
Várpalotán, hol pedig Körmöcbányán lesz. A 
várpalotai ünnepségsorozatba természetesen 
beépültek a város hagyományos nagyrendez-
vényei is, amelyek közül talán a két legjelentő-
sebb a Bakony virágai és a XI. Várexpo.

BAKONY VIRÁGAI NÉPMŰVÉSZETI 
HAGYOMÁNYOK NAPJA

– A Bakony virágait minden évben egy májusi hétvégén 
rendezzük meg – tájékoztatta lapunkat Szabó Mária, a 
Szindbád Kht. képviselője, a rendezvény főszervezője. 
Természetesen mindig figyelembe vesszük az ünnepnapo-
kat is, így az idén a választásunk május 20-ára esett. Az 
egésznapos program keretében kirakodóvásárral egybekö-
tött népművészeti kiállítás, kézműves-bemutatók várják a 
nagyérdeműt. A kitűnő hangulatról országosan is jól ismert, 
valamint helyi és környékbeli amatőr előadóművészek egy-
aránt gondoskodnak. Tovább színesítik a kínálatot a tánc-
csoportok, dalkörök, népi zenekarok találkozói. Az ötödik 
éve megrendezendő megyei felnőtt néptáncverseny mellett 
az idén első alkalommal városunk a Régiós Gyermek Nép-
táncversenynek is otthont ad.

XI. VÁREXPO
A nagyrendezvények között kiemelt szerepe van a várpalotai 
expónak – kezdte a beszélgetést Németh Tibor, a polgármes-
teri hivatal ifjúsági, sport, közművelődési és civil szakreferense. 
A Várexpo – mint általános kiállítás és vásár –, remek alkal-
mat biztosít a bemutatkozásra a kis- és nagyvállalatoknak egy-
aránt. de mód van itt a kapcsolatépítésre, vagy a már meglévő 
együttműködések ápolására is. Jó példát jelentenek minderre 
külföldi kiállítóink, akik az idén még a tavalyinál is nagyobb 
számban tisztelik meg jelenlétükkel standjainkat. Testvérváro-

saink és kistérségeik 
örömmel élnek a 
lehetőséggel, hogy 
sport, kulturális és 
gazdasági kapcsola-
taikat kiszélesítsék, 
a meglévőket pedig 
tovább erősítsék. 
Az idén olasz-
országi, szlovákiai 
– kapcsolódva a 40 
éves testvérvárosi 
kapcsolat ünnep-
ségsorozatához –, 
ausztriai, romániai és 
lengyelországi kiál-
lítóink is lesznek. 
Nemzetközi kap-
csolataink képviselői 
elsősorban – termé-

szetesen – turisztikai ajánlataikat kívánják megmutatni az itteni 
közönségnek, bár Olaszországgal az utóbbi időkben már a 
gazdasági kapcsolatok is egyre sokrétűbbek.
– Milyen kísérő rendezvényei vannak a Várexpónak?
– Pénteken mindig szakmai napot tartunk, ahová 4-5 
előadót hívunk meg egy-egy kiemelt témában, este pedig 
hagyományosan utcabált rendezünk.
– Természetesen igyekszünk minél több „látogató csaloga-
tó” rendezvényt beépíteni a programba. Rendkívül népszerű 
az Expo-futás, a helyi együttesek fellépései, valamint a tör-
ténelmi íjászegyesület bemutatója. Rendszeresen meghívjuk 
a városkörnyéki iskolákat is, és minden évben díszvendéget  
fogadunk, mely az idén Pétfürdő lesz. Ilyen alkalmakkor 
bemutatkozik a község, annak civil szervezetei, és ők is 
kiállításaikkal, műsoraikkal színesítik a programot.
– Mikor és hol lesz tehát a XI. Várexpo, és hol érdek-
lődhetnek azok, akik kiállítóként is kedvet kaptak a ren-
dezvényhez?
2006. június 9. és 11. között, a Gál Gyula Sportcsarnok-
ban lesz a kiállítás, amely pénteken és szombaton 10-19, 
vasárnap pedig 10-18 óráig lesz látogatható. A kiállítók 
jelentkezését május 27-éig tudjuk elfogadni, ezzel kapcso-
latban bővebb felvilágosítást a 88/592-694-es, vagy az 
592-669-es telefonszámon kérhetnek az érdeklődők.

Cseh Teréz
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A VÁRPALOTA KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ 
TÁRSULÁSÁNAK 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA
A napokban fogadták el a Várpalota Kistér-
ség Többcélú Társulásának 2005. évi beszá-
molóját. A többcélú társulás a jogutódja a 
2004 szeptemberében megszüntetett Terü-
letfejlesztési Önkormányzati Társulásnak. 
A többcélú társulás felvállalta továbbá a 
kistérségi fejlesztési tanács Területfejlesz-
tési törvényben meghatározott feladatait. 
Döntöttek továbbá arról is, hogy a társulás 
csatlakozik a Községek, Kistelepülések és 
Kistérségek Országos Önkormányzati Szö-
vetség Kistérségi Tagozatához.

TÉRSÉGI CIVIL FÓRUM
A beszámoló során arról is szó esett, hogy a tavalyi év során 
a tanács rögzítette, hogy kistérségi tájékoztatási rendszert 
alakít ki annak érdekében, hogy a folyamatos kapcsolat-
tartást biztosítani tudja a gazdasági, társadalmi, szakmai és 
érdekvédelmi, ill. -képviseleti szervekkel, valamint a lakosság 
önszerveződő közösségeivel. A társulás közérdekű adatait 
a kistérség honlapján folyamatosan közzé teszi, s mindezen 
intézkedésekkel megalapozza a tanács fórumrendszerének 
működtetését.

TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁS
A területfejlesztésre elnyert 14 MFt-os támogatást a vá-
ros Kistérségi fejlesztési koncepció és program készítésére 
(6 MFt), Berhida és kistérsége vízellátásának biztosítására 
a várpalotai vízellátó rendszerből (7 MFt+1,5 millió ön-
rész), valamint az Idősek Otthona pályázat előkészítésére 
(1 MFt) fordította.

EGYÉB PÁLYÁZATOK
A tanács alapvetően háromféle program megvalósításához 
nyújtott be pályázatot. A szerkezetátalakítási program pá-
lyázaton a kistérség 4,5 MFt vissza nem térítendő terület-
fejlesztési támogatást nyert. A Gyermek, Ifjúsági és Sport 
Minisztérium pályázatán a jelentkezésünket elfogadták, és 
a 6 önkormányzatot tömörítő Közép-Dunántúli Tanuszoda 
Projekt tagjai vagyunk. A majdani szolgáltatást igénybeve-
vőkhöz csatlakozott Berhida, Öskü, Ősi, Tés, Hajmáskér, 
Jásd, Vilonya, Sóly és Csór. A kétmedencés tanuszoda sok-
oldalú igényt képes lesz majd kielégíteni, hiszen kiszolgáló 
létesítményei között lesz szauna, szolárium, perzsgőfürdő is, 
sőt nyáron – nyitható fedelének köszönhetően – strandként 
is funkcionál majd. Harmadikként pedig a Felzárkóztatást 

elősegítő közmunkaprogram a várpalotai kistérség települése-
it szépítő munkával elnevezésű pályázaton indult a kistérség. 
Sajnos a ez azonban sikertelen volt.

A CÉDE-KERET PRIORITÁSAI
A beszámoló kitért a Veszprém Megyei Területfejlesztési 
Tanács CÉDE-pályázatainak prioritásaira is. A várpalotai 
kistérségben a 2005. és 2006. évben összesen 30 MFt a 
felhasználható CÉDE-keret.

BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ
A kistérségi körzet bűnmegelőzésében fontos szerepet tölt-
het be az alulról építkező, helyi kezdeményezéseken alapuló 
kistérségi bűn- és balesetmegelőzési koncepció. Az elkészült 
koncepcióban számos stratégia, konkrét intézkedés megvaló-
sítása szerepel. A program a kistérség egész területén a helyi 
adottságoknak és igényeknek megfelelően lett kialakítva.

BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY
Várpalotán és térségében a bűnözés visszaszorítása, a felde-
rítés eredményességének fokozása, a közrend, közbiztonság 
megszilárdítása, a gyermek és fiatalkori bűnözés megelőzése, 
valamint a közlekedés biztonságának javítása érdekében 
döntöttek az alapítvány térségi szintű megalakítása mellett. 
Az alapítvány támogatja technikai eszközök beszerzését, 
folyamatos felhasználását, a lakosság körében végzett 
bűnmegelőzési, vagyonvédelmi propagandát, rendezvé-
nyek megtartását. A közalapítvány céljainak megvalósítása 
érdekében együttműködik hasonló közfeladatot ellátó állami, 
önkormányzati, társadalmi szervezetekkel, alapítványokkal.

A 2006. ÉVI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEK
Végül a beszámolót követően a tanács megtárgyalta a társulás 
2006. évre javasolt fejlesztési elképzeléseit is. A többcélú 
kistérségi társulások támogatására ugyan benyújtotta pályáza-
tát a társulás, ám 2005-ben csak a kötelező közszolgáltatási 
feladatokra, valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátására 
pályázhattak. Így sem 2005-ben, sem 2006-ban nem 
pályázhattak területfejlesztési célokra. A többcélú társulás 
keretében a Kistérségi Fejlesztési Tanács összességében ered-
ményesnek tekintette munkáját, a tervek, koncepciók kidolgo-
zásával, a fejlesztési elképzelések meghatározásával a tanács 
a kistérség további fejlesztésének fő irányait határozta meg. 
Ennek megfelelően és anyagi lehetőségeik figyelembevételével 
kívánnak élni a jövőben a pályázati lehetőségekkel.

Cseh Teréz
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– Az ipari park 157 498 m2 közművel 
ellátott területtel rendelkezik, amelyből kb. 
100 000 m2 beépítetlen. Tulajdonosai 
a Palota Park Kft., az Észak-Dunántúli 
Bányavagyon-hasznosító Rt. és Várpalota 
Önkormányzata. A területnek nem csak a 
8. számú főúttal van kapcsolata, hanem a 
vasúttal is – délről a MÁV Szombathely-
Budapest fővonala határolja.
A szénbányászat megszűnésekor az Észak-
Dunántúli Bányavagyon-hasznosító Rt. 
vette át a Balatontól északra fekvő szénbá-
nyák állami kötelezettségeinek teljesítését, 
problémás ügyeinek elhárítását, a bányák 
bezárásával fellépő komoly munkanélküliség 
kezelését. Mivel egy ipari park létrehozá-
sával gyakorlatilag a környezet, a környék 
humánproblémái enyhíthetők, így az Észak-
Dunántúli Bányavagyon-hasznosító Rt. 
létrehozta a Palota Park Kft.-t, és a társaság 
98-ban megpályázta az ipari park címet. 
Az állami forrásokon nyert több mint száz-
millió forintnak köszönhetően a teljes ipari 
parki terület közművesítve a betelepülők 
rendelkezésére áll. 

– Kiket vár a Palota Ipari Park?
– A terület adottsága miatt elsősorban 

kis- és középvállalkozások betelepedését 
várja a Palota Park Kft. Ennek oka, hogy az 
ipari park a város belterületén helyezkedik 
el, s mivel körbeépített, nem bővíthető. 
Ideális helyet nyújt azonban a kis- és kö-
zépvállalkozások működéséhez, kiemelten a 
szolgáltató vállalatok számára. A kft. ren-
delkezik a valamikori bánya-villamosenergia 
hálózattal, amely teljesítmény mintegy 5 
MW fogyasztói igény kielégítésére képes. 
Így a Palota Park Kft. az ipari tevékenységre 
igényt tartó vállalkozásoknak lényegesen 
kedvezményesebben tudja biztosítani 
a villamosenergia-felhasználást. Egyedi 
arculatot kölcsönözhet az ipari parknak a 
várpalotai - NATO által is kedvelt lőtérhez 
kapcsolódó, tervezett logisztikai szolgálta-
tó központ, melynek feladataiban a civil 
szféra is jelen lehet, míg a park szakmai 
arculatának kialakításában meghatározó a 
környezetvédelmet szem előtt tartó cégek, 
elsősorban könnyűszerkezetek gyártásával, 
fémmegmunkálással foglalkozó vállalkozások 
jelenléte. A Palota Park szolgáltatásai mel-
lett a területen lévő 4,6 hektáros horgásztó 
látványosságot és kikapcsolódási lehetősé-
get is nyújt.

– Milyen cégek települtek már be ed-
dig az ipari parkba, és mennyi még a 
szabad terület?
– Eddig a Suzuki Mészáros Autószerviz 
Kft. települt ide. Gyakorlatilag az elmúlt 
három esztendőben nem volt nagy érdek-
lődés a szabad területeink iránt, a tavalyi 
év során viszont fellendült a kereslet. 
Megjelent a Tesco, amely komoly területet 
vásárolt, valamint nyílászáró vállalkozás, 
műszaki kereskedés és asztalosipari üzem 
jelezték betelepülési szándékukat, illetve 
már megvásárolták a szükséges területeket. 
Gyakorlatilag még 28 000 m2 terület 
van, amely gazdára vár. Az ipari park a 
már említett vasút és a 8-as út által köz-
refogott területen fekszik, egyik oldalról a 
város, másik oldalról a horgásztó határolja. 
Így terjeszkedésre nem nyílik lehetőség, 
a meglévő területekkel kell racionálisan 
gazdálkodnunk. Reményeink szerint jövő-
re, a főúton közlekedők már benépesült, 
élettel teli áruházakat és cégeket látnak 
majd, amelyek nem csak környezetvédel-
mi szempontból jelentenek előrelépést, 
hanem új és korszerű munkahelyeket is 
kínálnak a helyi és környező lakosságnak. 
A Palota Park Kft. az Észak-Dunántúli 
Bányavagyon-hasznosító Rt.-nek egy új, a 
mai piaci elvárásoknak megfelelő szemléletű 
lehetősége a munkahelyteremtésre, amely a 
bezárt szénbányák miatt megszűnt munka-
helyek helyett kínál megoldást a térségben 
számottevő kvalifikált, széles szakmai kört 
felölelő munkaerőnek.

PALOTA IPARI PARK – VÁRPALOTA
A régióban működő ipari parkokat bemutató sorozatunk következő 
szereplője a Palota Ipari Park, amely Várpalota belterületén, Buda-
pesttől 90, Székesfehérvártól és Veszprémtől is 23 km-re, a Szé-
kesfehérvárról induló Graz (A) felé vezető, négysávos 8-as számú 
főút mellet helyezkedik el. A terület adottságait, lehetőségeit Bács 
Péter, a Palota Park Kft. ügyvezető igazgatója mutatja be. 

PALOTA PARK KFT.
8200 VESZPRÉM, BUDAPEST ÚT 2.
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ÚJABB GYÖNGYSZEMMEL BŐVÜLT A TÖRTÉNELMI SÜMEGI VÁR

HOTEL KAPITÁNY**** WELLNESS
Aki járt már Sümegen, tudja, hogy a történelmi vár impozáns látványa lenyűgö-
zi az ott elhaladót, s a vár tövében megpihenőt egyaránt. A vár és a várbirtok 
1998 óta a jelenlegi kapitány, Papp Imre irányítása alatt áll, s egész évben he-
lyet ad különböző konferenciák, rendezvények, csapatépítő tréningek, esküvők 
színvonalas lebonyolításához. A sümegi csapat a helyszínen túl szervezést és 
teljes körű ügyintézést is biztosít megbízói részére. Tavaly októberben a vár 
komplexum tovább bővült, megnyitotta kapuit a Hotel Kapitány**** Wellness, 
közvetlenül a Sümegi Vár tövében. A várkapitány bemelegítés gyanánt a lovag-
terembe kísért, ahol éppen akkor kezdődött a lovagi torna az ott lévő gyermek-
csoport legnagyobb örömére. Amit láttam, lenyűgözött...

A 400 fős lovagterem kereszt irányú szárnyainak 
metszéspontjában a vár lakói porondot alakítottak 
ki, amely a lovagi tornák tökéletes helyszíne még 
a legzordabb időkben is. A bemutató hangulata 
kicsiket és nagyokat egyaránt magával ragad, szívet 
melengető az „üzenet”, melyet a hős lovagok fel-
énk közvetítenek: elődeink vitéz életét, magyarjaink 
erényeit, ügyességét látjuk megelevenedni a színen. 
Szinte belepirultam, mikor a lovagok egyike – lováról 
hozzám hajolva – nekem ajánlotta fel a dicső párbaj-
ban megszervezett virágot.
A bemutatót követően Molnár Ágnes,
program manager mutatta be az új wellnes hotelt és 
annak szolgáltatásait. Az építészeti munka – a sok, 
sok szigorú előírás ellenére – pompásra sikeredett, 
a hotelben bárhová is mentem a várra fantasztikus 
kilátás nyílott.

– Mikor is kezdték az új wellnes hotel 
építését?
– Még 2004 szeptemberében kezdődött, s a célunk 
az volt, hogy egy keleties hangulatú kellemes szállás- 
és pihenőhelyet tudjunk biztosítani vendégeinknek, 
hiszen az épületegyüttes már korábban is sok-sok 
rendezvény számára kínált helyszínt, de a többnapos 
tréningek megoldásánál a szálláshely mindig szűk ke-
resztmetszet volt. Most már 75 négycsillagos és 45 
háromcsillagos szobával (tv, minibár, telefon, inter-
net, fürdőszoba hajszárítóval és fürdőköpennyel), 
Kaplidzsa fürdő és wellnes várja a vendégeket.

– A lovagi tornához személyesen is volt 
szerencsém, a lakomáról azonban – más 
elfoglaltságaim miatt – lemaradtam.
Mit kínál a konyhájuk?
– A lovagi tornák mintegy kísérője a középkori 
lakoma, ahol a kor fogyasztási szokásainak megfel-
elően az ételeket kézzel fogyasztják a vendégek, s 
természetesen ki-ki annyit eszik, amennyit megkíván. 
A szálloda szomszédságában található a Várcsárda, 
mely magyaros jellegével és konyhájával jól beleillesz-
kedik a történelmi környezetbe.
Az új épület szomszédságában található a Vár-
csárda, mely magyaros jellegével és konyhájával jól 
beilleszkedik a történelmi környezetbe. A csárda 
mellett természetesen a lovagteremben is tartunk 
lakomákat, illetve grill-partykat a Várcsárda teraszán.

– Említette, hogy már évek óta vállalják 
különféle konferenciák és komplex csa-
patépítő tréningek szervezését, illetve 
teljes körű lebonyolítását.
Mivel csábítják a cégeket?
– A Hotel Kapitány**** Wellnes 300 férőhelyes, 
légkondicionált, modern technikai eszközökkel el-

látott konferenciaterme al-

kalmas plenáris ülések, bálok, esküvők megrendezé-
sére, sőt az épület összeköttetésben van a Várcsárda 
kisebb szekciótermeivel, illetve a lovagteremmel is, 
így akár nagyszabású rendezvényekhez is kitűnő 
helyszín. A báltermünk összenyitható helyiségekből 
is kialakítható, így a 10–20 fős rendezvényektől 
akár a 300 fős konferenciákig bármilyen programra 
megoldást tudunk nyújtani.

– Milyen wellnes szolgáltatásaik vannak, 
illetve milyen egyéb, a pihenést, kikap-
csolódást segítő programokat kínálnak?
– A wellnes fürdő igazi kuriózumokat kínál: 
a Kleopátra fürdőben szamártejben szépülhet-
nek a hölgyek, de az urak számára is tudunk 
különleges megoldást: a vörösbor ugyanis 
az alapanyaga a Vörösboros fürdőnknek. 
A Nászutas fürdőnk különleges, meghitt hangulatot 
áraszt a benne lévő masszázskáddal, oda illő zenei 
aláfestéssel. A nyár végére elkészül az ún. Hammam 
intim hangulatú török gőzfürdő is, amely újabb külön-
leges szolgáltatásokat ígér az itt pihenőknek.
A nyár közeledtével pedig mindenképpen említésre 
érdemes ún. Piknik programunk. Vendégeinket lo-
vas kocsikkal kivisszük a Sümeg határában lévő ún. 
Ősborókáshoz, ahol a szabadban fogyaszthatják el a 
finom, magyaros ebédet, majd „pihenésképpen” ki-
próbálhatják a középkori fegyvereket, hajítócsillago-
kat, csatabárdot és persze az íjászatot is. A program 
befejezéseként pedig lovas kocsikázáson vehetnek 
részt Sümeg belvárosában.
Természetesen az említetteken kívül számos pro-
grammal, tüzérségi csatával, borkóstolóval és sok-sok 
színes rendezvénnyel várjuk mindazokat, akik igazi 
„Várúrként” pihenni, kikapcsolódni vágynak.

 Cseh Teréz
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Repülővel a Balatonra

MÁJUSBAN ÚJ LONDON-BALATON 
JÁRAT INDUL

Kolber István a megnyitón elmondta, hogy 
remények szerint a sármelléki repülőtér 
szerepének felértékelődése élénkítőleg fog 
hatni a Nyugat-Dunántúl és a Balaton-
térség idegenforgalmára. Ezen cél elérését 
segíti a turizmusért felelős miniszter által 
2005-ben és 2006-ban a légiforgalmi 
irányító szolgálat kiépítéséhez és az ideig-
lenes határnyitás  költségeinek fedezéséhez 
összesen nyújtott 58 millió forint állami 
támogatás. Korábban a reptér már 300 
millió forint állami támogatásban valamint a 
Balaton Fejlesztési Tanács révén 65 millió 
forint támogatásban részesült. Eddig – Ma-
gyarország kereskedelme és idegenforgalma 
szempontjából egyik legjelentősebbnek szá-
mító – Németországba, Dániába, Svájcba 

közlekedtek járatok a FlyBalaton reptérről.  
A hazánkba érkező brit turisták száma fo-
lyamatos növekedést mutatott az elmúlt 10 
évben. 2005 februárjában Nagy-Britannia 
Németország után második legjelentősebb 
partnerünkké vált. Más küldő országoktól 
eltérően a brit vendégforgalom az év nagy 
részében kiegyenlített. A britek Budapest 
mellett a Balatont és Nyugat-Dunántúlt 
keresik fel legszívesebben.

TANULMÁNYÚT BRIT SZAKEMBEREKNEK
A nyitójárat ünnepélyes fogadása alkal-
mából a Magyar Turizmus Zrt. londoni 
képviselete tanulmányutat szervezett a 
magyarországi beutaztatásban jelentős 
szerepet játszó brit utazási szakemberek, 

valamint újságírók részére. Május 9-én a 
Ryanair új járatával hazánkba érkezett nyolc 
utazásszervező cég között megtalálható 
a tekintélyes TUI UK is. A tizenegy fős 
újságírócsoport tagjai többek között a 
„The Times”, az „Active Life”, a „The 
Guardian Unlimited”, a „Best” és a „Fu-
sion Magazin” médiumokat képviselik. A 
vendégek a tanulmányút során a balatoni 
régió nevezetességeivel ismerkedtek meg. 
Hévízen megmártóztak Európa legnagyobb 
természetes termálvizű tavában, felkeresték 
a Balaton egyik legrégebbi települését, 
Keszthelyt, volt alkalmuk hajózni a Balato-
non, de aktívabban is tölthették az időt, 
például lovaglással, vízisportokkal, vagy 
madárlessel. 
Egy 10 kilométeres biciklitúra is szerepelt 
a programok között. Természetesen nem 
maradhattak ki a gasztronómiai élvezetek, 
a helyi borok kóstolása sem. Az utazási 
szakemberek május 10-én délelőtt szak-
mai találkozón is részt vettek, amelynek 
során tárgyalásokat folytattak a balatoni 
régió utazási szakembereivel és szálláshely-
szolgáltatóival.
A külföldiek körében a főváros után a Bala-
ton térsége a legnépszerűbb idegenforgalmi 
desztinációnk. Az elmúlt esztendőben 
2004-hez képest 7%-kal nőtt a keres-
kedelmi szálláshelyek vendégeinek a száma. 
A forgalom növekedéséhez jelentősen 
hozzájárult a turisztikai szolgáltatások mi-
nőségének elmúlt időszakban elkezdődött 
fejlesztése. 
Kolber István elmondta, a kormány pri-
oritásai között előkelő helyen szerepel a 
Balaton-térség fejlesztésének támogatása. 
A turizmusért és regionális fejlesztésért fe-
lelős miniszter hozzátette, hogy Sármellék 
mellett a többi vidéki reptér fejlesztését is 
támogatja a kormány. A vidéki repterek 
elősegíthetik a turizmus fővároscentrikussá-
gának csökkentését.

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

Május 9-én ünnepélyes keretek között érkezett meg Sármellék-
re a Ryanair első londoni járata. Az új járat hetente háromszor 
közlekedik London és Sármellék között. Az utasok színvonalas 
kiszolgálását segíti a felavatott modern terminál is. Az ese-
ményen részt vett dr. Kolber István regionális fejlesztésért és 
felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter, Tomasz Ku-
lakowski, a Ryanair közép-európai értékesítési és marketing 
igazgatója, Gubicza Ágoston, a FlyBalaton repülőtér, Cape Clear 
Aviation Kft. ügyvezető igazgatója és Horváth Zsolt Csaba, a 
GKM közlekedési-helyettes államtitkára.



B
alaton

49Regio Regia 2006. május

SZEZONNYITÁS A BALATONON

KRISZTIN N. LÁSZLÓ, 
POLGÁRMESTER – BADACSONYTOMAJ

A szezonnyitás mindig többelemű, egyik 
oldalról egyfajta „városcsinosítás”. Tavaly 
mindkét strandunkon elkészítettük a lídó-
kat, amelyeket a látogatók nagy örömmel 
fogadtak, a tomaji strandot pedig végre 
sikerült bekötnünk a szennyvízhálózatba.

A szezonnyitás másik eleme a jó programok 
összeállítása, előkészítése. Az idén is lesz 
Badacsonyi Nyár, melynek legjelentősebb 
állomásai a Kéknyelű Virágzásának Ünnepe 
Pünkösdkor (június 3-4-5.), a Badacsonyi 
Borhetek hagyományosan július utolsó és 
augusztus első hétvégéjén. Szezonzáróként 
pedig szeptember második hétvégéjén 
a Badacsonyi Szüret nyújt feledhetetlen 

élményeket az ide látogatóknak. Termé-
szetesen ezek csak a fő rendezvényeink, 
ezek mellett gyakorlatilag minden hétvégén 
újabb és újabb eseményekkel várjuk a ven-
dégeket. Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy 
– főleg a belföldi turisták, akiknek a száma 
örvendetesen növekszik – egy-egy hosszú 
hétvégét töltenek nálunk.
Szintén előrelépésnek tekintjük, hogy a 
környező településekkel egyre több téren 
sikerül összefognunk. Mindenki megértette, 
hogy nem konkurálnunk kell, hanem együtt-
működnünk, kiegészítve egymás programja-
it, szolgáltatásait. Ennek az összefogásnak 
az egyik legszebb példája a Szigligettel 
közös megjelenés volt az Utazás 2006 
Kiállításon, ahol elnyertük a legszebb 
standnak járó díjat is.
Reméljük, jó ötletnek bizonyul majd a 
kiállításon kiosztott több ezer borkupon 
is, amely egyúttal sorsjegyként is szol-
gált. Tavaly is szép számmal voltak olyan 
látogatók, akik megőrizték ezeket a kis 
szelvényeket, s a nyári szezonban – amikor 
hosszabb-rövidebb időt itt töltöttek nálunk 
– igénybe vették a díjtalan borkóstolást. 
Az ilyen akciók jól mutatják, hogy jó irány-
ban haladunk akkor, hiszen arra törekszünk, 
hogy a helyi gazdák által megtermelt bort a 
vendégek itt helyben fogyasszák el.

AMBRUS TIBOR, 
POLGÁRMESTER - CSOPAK

Csopakon is igyekszünk minél jobban kitol-
ni a szezont, minél előbb kezdeni a prog-
ramok kínálatát, és vonzani a vendégeket 
egészen őszig. Így nálunk igazán a majális az 
igazi szezonnyitó, melyre évek óta nemcsak 
a helyiek és a nyaraló tulajdonosok, hanem 
a környékbeliek is szívesen jönnek. Idén 
volt szintén májusban az immár V. Csopaki 
Irodalmi Fesztivál és a IV. Közép-Dunántúli 
Regionális Nyugdíjas Találkozó 800 részt-
vevővel.
Május végétől a strandon esténként heten-
te többször különböző zenekarok szóra-
koztatják a nyaralókat. Nappal a strandon 
gyermek műsorok - Aqua Gimnasztika 
modern táncok adnak lehetőséget az aktív 

A szezonnyitás előtti felkészülés finiséhez érkeztek Balaton-parti 
településeink. Ha az időjárás is úgy akarja, néhány héten belül kez-
dődik a nyári üdülési szezon vízpartjainkon. Úgy gondoltuk, itt az 
ideje önöknek – Kedves Olvasóink – kedvet csinálni egy kis balatoni 
nyaraláshoz, kiránduláshoz. Azért, hogy megkönnyítsük a dolgun-
kat a városokkal, kisebb-nagyobb településekkel és az ott működő 
vendéglátósokkal, szállásadókkal már ősz óta folyamatosan dolgoz-
tunk. Közös célunk az volt, hogy a „nyitásra” minden készen álljon. 
Az Utazás 2006 kiállításra kiadónk elkészítette a Közép-dunántúli 
Régió Szállás- és Gasztronómiai Kalauzát. A lapunkkal azonos név-
en megjelent katalógus csaknem 200 oldalon, majdnem 500 ven-
déglátó- és szálláshelyet, valamint látnivalókat, szórakozóhelyeket 
kínál. Ha a kiadvány még nem került a kezükbe, a bővített kiadást 
hamarosan beszerezhetik a Tourinform irodáiban, vagy elektroni-
kus változatát letölthetik a régió üzleti portáljáról (www.regioregi-
a.hu). Ugyanitt – a katalógus online változatában – keresőprogram, 
digitális térkép és számos képgaléria segíti önöket a választásban. 
A kínálat bőséges! Szeressék és keressék a Királyi Régió gyöngysze-
meit és ajánlják pihenni, kikapcsolódni vágyó barátaiknak, isme-
rőseiknek is szűkebb hazánkat! Mi tehát felkészültünk a turisztikai 
szezonra, s hogy érdeklődésüket még jobban felcsigázzuk, elláto-
gattunk néhány vízparti településünkre is. Balatonfüreden, Csopa-
kon és Badacsonytomajon a települések polgármestereit kérdeztük 
a szezonnyitó rendezvényekről, a nyárra tervezett eseményekről s 
az ezeket megelőző készülődésről.

F

http://www.regioregia.hu
http://www.regioregia.hu
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kikapcsolódásra. A több mint tíz éve a kultúrházban működő Cso-
pak Galéria idén is színvonalas képzőművészeti kiállításokat kínál.
A Csopaki Nyár Hét 7VÉGE programjainak címe is sokat elárul 
a szervezők elgondolásairól:
Forrás Hagyományőrző Fesztivál és VII. Csopaki Néptánc Ver-
seny, Sport 7Vége az első. Csopaki Kerékpáros Bortúrával, Parti 
Ulti-parti, Bor 7Vége és a III. Szőlőből készült pálinkák versenye, 
a Hal 7Vége, a Családi 7Vége, és az immáron 1977-óta meg-
rendezésre kerülő Csopak Napok – Borhét. Ez utóbbi augusztus 
12–20.között lesz, sok programmal, borsátrakkal, kirakodó 
vásárral és tűzijátékkal.
Boros programjaink között újdonság lesz június 24-én Szent Iván 
éjjeli tüzek a csopaki pincéknél, ahol a tűz mellett tüzes borokat 
is lehet kóstolgatni. Idei újdonság a kedd esti borestek is külön-
böző helyszíneken: a Szent Donát Borházban, a Plul Vízimalom 
udvarán, a Szent Miklós templom romnál, ahol zenés irodalmi 
műsorok (Hamvas Béla – Márai Sándor – Tamás Jenő) mellett 
boraikat kínálják a csopaki gazdák. A szeptember 16-án az V. 
Csopaki Szüreti Mulatság – Szőlők és Madárijesztők Napja az öt 
szomszédos község, Alsóőrs, Csopak, Felsőőrs, Lovas és Paloznak 
közös programja lesz.
Természetesen minden hétvégén a Fürdő utcai szabadtéri szín-
padon szórakoztató műsorok, utcabálok és borsátrak, kirakodó 
vásárok várják a Csopakon szórakozni vágyókat. Mint minden 
Balaton-parti községnek a beruházásai az idegenforgalmat szolgál-
ják, így Csopak is minden évben javítja utcáinak állapotát, bővíti a 

strand kényelmi fokozatát és látványát. Út- és utcajelző és eligazító 
táblák teszik még könnyebbé a tájékozódását a többféle idegen-
forgalmi kiadvány mellett az idelátogatók részére. Csopak honlap-
ja részletesen tartalmazza a napi programokat, fellépő művészeket 
– együtteseket – hangversenyeket - ünnepi alkalmainkat.
Mindenkit örömmel lát a Balaton kapujában a vendégszerető 
Csopak!

DR. BÓKA ISTVÁN, 
POLGÁRMESTER – BALATONFÜRED

Nálunk a szezonnyitás első felvonása minden évben a balatoni 
első hajó fogadása, amin már túl vagyunk. A nyári szezonra való 
felkészülést három terület köré csoportosítva tudnám a legjobban 
összefoglalni. Elsőként a marketing oldaláról megközelítve: új-
donságnak a Füredi kistérség életében a Balatonfüredi Turisztikai 
Egyesület, amely egy alulról építkező szervezet. Úgy gondoltuk, 
az ilyen jellegű feladatokat azoknak adjuk át, akiket közvetlenül 
is érint. Természetesen a város mindehhez az anyagi fedezetet 
is biztosítja. Szeretnénk tehát ebbe a munkába a vállalkozókat 
minél jobban bevonni, hiszen a döntések elsősorban az ő bőrükre 
történnek, így szerencsés, ha már a döntések meghozatalában is 
részt vállalhatnak.
A szezonra való felkészülés másik szála a rendezvénytervek ösz-
szeállítása, a programok megszervezése. Az idei évben minden 
eddiginél több programot szeretnénk nyújtani vendégeinknek. 
Példa nélküli, hogy az idei esztendőben sajnos nincsen mindehhez 
állami támogatás. Ennek ellenére a hagyományos programok mel-
lett újakat is igyekszünk életre hívni, ilyen lesz az első gitárfesztivál, 
s talán az sem elhanyagolható, hogy ebben az évben öt vitorlás 
világversenynek adunk otthont kikötőnkben.
A felkészülés harmadik vetülete pedig a beruházásokat jelenti. A 
reformkori városrész rehabilitációja várhatóan június közepére-vé-
gére elkészül. A Pro Bio Rt. rövidesen egy élménymedencés részt 
fog átadni, magánberuházásként pedig városi Aqua Parkot alakít ki 
a Nasped Anagóra Kft, amely a Nasped csoport tagja. Nagyon 
röviden összefoglalva mi tehát így készülünk az idei szezonra.

Cseh Teréz
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A balatonfüredi Németh 
Építészeti Kft.-t 2004-ben 
alapította Németh Balázs 
építészmérnök. Saját vál-
lalkozását nyolc évnyi, helyi 
építőipari cégnél megszer-
zett tapasztalattal a háta 
mögött indította el. A cél 
az volt, hogy saját ötleteit 
kipróbálja, életképesek-e a 
piacon is? Az önmegvalósí-
táson kívül inspirálta még 
szakmai kíváncsisága, igé-
nye a megkezdett projektek 
figyelemmel kísérésére még 
akkor is, ha megbízása csak 
a tervezésre szólt. 

– A kíváncsiságon kívül mi az, 
ami miatt időt szán a tervek 
megvalósulásának figyelemmel 
kísérésére?
– Részben a megbízókkal kialakult jó, szin-
te már baráti kapcsolat – ilyenkor a vevői 
részről is jelentkezik az igény arra, hogy 
személyesen is megnézzem a megvalósuló 
terveket, részben pedig az, hogy szeretem 
végigkísérni egy-egy általunk készített terv 

kivitelezését. Úgy gondolom, egy jó ter-
vezőnek jelentenek annyit a tervei, hogy 
kíváncsi legyen azok életre kelésére.

– Mi cége legfőbb filozófiája?
– Építészként gondolkodunk, tehát szá-
munkra nincs „kis” és „nagy” ház, minden 
tervezési feladat más és más, legyen az 
gazdasági épület, lakóház, társasház, 
középület vagy egy portál vagy belsőtér. 
Mindegyik alkotás külön egységet képez 
és önálló gondolatokból kell hogy felépül-
jön, tehát nincs olyan séma vagy recept, 
amely egy másik műre ráhúzható lenne.
Tervezési feladataink megrendelői nem 
ügyfelek, hanem partnerek. A kialakuló 
bensőséges kapcsolat eredményes, tiszta 
és őszinte munka záloga. 

– A Németh Építészeti Kft. fiatal 
cégnek számít. Milyen referenciák-
kal büszkélkedhet?
– Külön kiemelném az önkormányzati 
referenciáinkat, hiszen már az alapítás 

évében – és emiatt társtervezők bevo-
násával – részt vehettünk az olaszfalui 
óvoda átépítésében, majd 2006-ban 
Nyirádon a sportcsarnok és az orvosi 
rendelő akadálymentesítésének, il-
letve a balatonudvardi buszmegállók 
tervezésében, valamint a fövenyesi 
járda, a ravatalozó előtti térburkolat 
és a községi strand vizesblokkjának 
rekonstrukciós munkálatait és műszaki 
ellenőrzését végeztük. Balatoncsicsón az 
iskola épületének tetőterében új, turisz-

tikai szálláshelyek kialakításának műszaki 
ellenőrzését végeztük. Fontos még a helyi 
cégekkel való együttműködésünk, hiszen 
látványtervekkel, kiviteli tervekkel tudjuk 
megkönnyíteni munkájukat. Ilyen együtt-
működés keretében dolgoztunk a Fütesz 
Kft.-vel, a füredi és fűzfői szennyvíztelep 
és az almádi ivóvíz üzemvezetőség fűtés-
korszerűsítésének építészeti tervezésével, 
illetve az Agilis Kft.-vel, nekik az arácsi 
katolikus templom homlokzatfelújításának 
állapotrögzítő és rekonstrukciós terveit 
végeztük. Ilyen volt a Gasztro-Head 
Kft.-nek a füredi Esterházy strandon 
lévő Bella Étterem átépítésének vezetése 
is. Természetesen munkáink másik felét a 
lakossági ügyfelek – lakóházak, gazdasági 
épületek, nyaralók, társasházi ingatlanok 
építése, tervezése – teszik ki.

– Saját városuk önkormányzatát 
nem nagyon említette…
– Az a tapasztalatom, hogy a helyi vál-
lalkozóknak igen nehéz bekerülni a „hazai” 
önkormányzathoz. Azért is sajnálatos ez, 
mert ha magamból indulok ki, egy felelős 
tervező a saját városának még nagyobb 
alázattal dolgozik, egyrészt a lakóhelyéhez 
való kötődése miatt, másrészt azért, mert 
ha itt lakik, napról napra szembetalálkozik 
saját alkotásával, s ezért még felelősségtel-
jesebben végzi feladatát.

AZ ÉPÍTÉSZET SZOLGÁLATÁBAN 
– NÉMETH ÉPÍTÉSZETI KFT. 

BALATONFÜRED

H-8230 Balatonfüred, Horváth M. u. 47.
Tel./Fax: 06-87/481-490
Mobil: 06-30/238-4374

e-mail: nemethep@ktvfured.hu
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ÖTVEN LAPSZÁM, 
HÁROMEZER OLDAL, ÖTEZER CIKK

MAGAZINUNKRÓL SZÁMOKBAN
A KEM-Bridge Off-Line első száma 16 
oldalon jelent meg, ma a Regio Regia kétszer 
akkora méretben, hatvannégy oldalon jut el 
olvasóihoz.
Az első szám tizenhárom hirdető, támogató 
segítségével jöhetett létre, összességében a mai 
napig partnereink száma megközelíti az ezret.
A háromezer oldalon (A Csendes Don ehhez 
amatőr teljesítmény) mintegy nyolcszáz interjú, 
ezer eseménybeszámoló, kétszáz fotóriport, 
száz jegyzet, ezer Pr-cikk, többszáz rövidhír, 

ismeretterjesztő cikk, településbemutató írás és 
programajánló kapott helyet.
Három nyomdával dolgoztunk: először az 
Alfadat-Press Tatabányán, majd a Komáromi 
Nyomda, ma pedig a Veszprémi Nyomda 
állítja elő magazinunkat.
A kezdő stáb mindössze öt főből állt (Ők a 
mai napig a lapnál dolgoznak: Cseh Teréz fele-
lős kiadó, Veér Károly főszerkesztő, Berg Endre 
főmunkatárs, Veér Zoltán tördelőszerkesztő és 
Mazán Sándor fotós.) a szerkesztőségben, 
ma már lapszámonként tíz-tizenöt munkatársat 
köszönthetünk.

HOGYAN IS KEZDŐDÖTT?
Mi visz rá manapság egy tipikus magyar kisvál-
lalkozást, hogy a lapkiadás ingoványos talajára 
tévedjen? A válasz részben prózai, részben 
pedig elhivatottságot, újat akarást takar.
A prózai oldala a dolognak egyszerűen az, 
hogy határozott igény mutatkozott egy érték-
centrikus, a helyi dolgokat alaposan körbejáró, 
igényes kivitelű üzleti magazin iránt. A KEM-
Bridge Net 2000. évi alakulását követő másfél 
évben elsősorban internetes szolgáltatásokat, 
weblapkészítést, számítástechnikai eszközöket 
kínált partnereinek. Az Internet nyújtotta lehe-
tőségek az ezredfordulón Komárom-Esztergom 
megyében azonban még nem jelentettek olyan 
vonzerőt, mint manapság. Számos tárgyalá-
sunk végződött eredménytelenül – részben 
a partnerek tájékozatlansága, részben a cégek 
technikai hátterének hiánya, és persze részben 
a mi ügyetlenkedéseink miatt. Amikor már vagy 

2001. december 15-én jelent meg először a KEM-Bridge Net ki-
adásában magazinunk. Kezdetben KEM-Bridge Off-Line néven 
Komárom-Esztergom megye, majd 2004. május elsejétől Regio 
Regia címmel, a Közép-dunántúli (Királyi) Régió vállalkozói, 
döntéshozói havi lapjaként. Az alábbiakban egy kicsit turkál-
tunk a saját múltunkban, ezért ez az írás amolyan szubjektív 
adathalmaz és vallomás az elmúlt öt évről.
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ötvenedik alkalommal hallottuk 
ügyfeleinktől, hogy miért nem 
csinálunk valami megfoghatót, 
kézbe vehetőt, megszületett a 
döntés: s lőn a magazin!
A lapalapítás érzelmi, szakmai 
oldala sem kevésbé bonyolult. 
Járva a megyét, majd a régiót, 
az ember csak tátja a száját. 
Annyi értékes ember, telepü-
lés, műemlék, vállalkozás és 
természeti szépség gazdagítja 
szűkebb hazánkat, hogy egy-
szerűen nem lehet róluk nem 
írni, lefotózni, közzé tenni! 
Mutassuk hát meg magunkról 
mindazt a jót és szépet, ami 
körülvesz bennünket – gon-
doltuk, s így is próbáltunk 
cselekedni.
A szakmai stáb is gyakorlott 
emberekből állt. Cseh Teréz 
kiadóként dolgozott már az 
Xpress újságnál, kiadványszer-
kesztőként pedig a Közmű-
velődés Háza műhelyében, 
és a Tatabányai Mindenes 
Gyűjteményben. Veér Károly nevét jól ismer-
hetik az Itthon és a 24 Óra olvasói, Berg 
Endre a helyi sajtó mellett szinte minden or-
szágos napilapnak, magazinnak dolgozott, Veér 
Zoltán a szombathelyi Szuperinfónál és a 24 
Óránál szerzett tördelői gyakorlatot, Mazán 
Sándor pedig a bokodi ktv operatőrjeként, 
fotósaként élesítgette oroszlánkörmeit. Ahogy 
ma dívik, mondani: adott volt a lehetőség, mi 
pedig éltünk vele!

SAJTÓHUBÁK, BAKIK
Legyen az bármilyen helyesírás-ellenőrző 
program, éles szemű korrektor vagy alapos 
imprimáció, sajtóhibák (vagy szakmai zsargon-
nal sajtóhubák), elírások, tévesztések addig 
lesznek, amíg maga a sajtó. Egyesek bosszan-
tóak, mások kifejezetten kellemetlenek, megint 
mások csak mosolyogtatóak. Volt részünk 
valamennyiben.
Bosszantó hiba volt, amikor jó szándékú part-
nerünk, a Gordius Inox Kft. hirdetését követ-
kezetesen úgy jelentettük meg, hogy Gordiux 
Inox. Maga a megrendelő is csak a harmadik 
megjelenéskor vette észre, olyannyira átsiklott a 
hiba felett a szeme.

A névelírás mindig kellemetlen, főleg, ha egy 
téma kapcsán többször is előfordul. Bábolnai 
különszámunkban két prominens személyt is 
átkereszteltünk: nálunk Kovácsné dr. Horváth 
Klára polgármester asszony Horvátné dr. Ko-
vács Klára lett, az IKR vezérigazgatójából 
Szaxon Attilából pedig Saxont. Volt miért 
elnézést, bocsánatot kérni!
Mosolyogtató, és nem kardinális probléma, 
hogy több lapszámunk oldalszámozása nem 

stimmelt, bizonyára kevesen 
vették észre, hogy három darab 
huszadik oldallal is találkozhattak 
egyik magazinunkban.
Hogy mennyire ki vagyunk szol-
gáltatva saját magunk figyelmet-
lenségének, elég csak fellapozni 
mostani számunk keresztrejtvényét: 
magyarázkodunk, mert muszáj…

JUBILEUMI ESEMÉNYEK
A magunk szerény módján két 
módon is „tisztelgünk önmagunk 
előtt”. Május 17-én nyílik 
Tatán, a Helyőrségi Művelődési 
Otthonban főmunkatársunk, Berg 
Endre sajtófotó-kiállítása, melynek 
gerincét a lapunkban megjelent 
képek alkotják. Az anyag egy 
hónapig lesz megtekinthető.
Május 19-én, pénteken Agócs 
István, a Közép-dunántúli Regio-
nális Fejlesztési Tanács elnöke nyit-
ja meg a Közművelődés Házában, 
Tatabányán az Ötven lapszám, 
ötven címlap című kiállításunkat, 
ahol eddigi borítóinkat láthatja a 

közönség egy héten keresztül. Ezt az anyagot 
a későbbiekben szeretnénk Fejér és Veszprém 
megyékben is bemutatni. Az eseményekről nyári 
számunkban természetesen megemlékezünk.
Mit is kívánhatna a végén a főszerkesztő? Tart-
sanak velünk, legyenek hozzánk bizalommal a 
századik lapszámig is, hogy nagyobb számokat 
ne is emlegessek!

Veér Károly

E HAVI LAPSZÁMUNK TÁMOGATÓI:

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Badacsonytomaj város Önkormányzata

Balatonfüred város Önkormányzata; Bicske város Önkormányzata
Csopak község Önkormányzata; Dunaújváros MJV Önkormányzata

Gárdony város Önkormányzata; Kisbér város Önkormányzata
Mór város Önkormányzata; Sümeg város Önkormányzata

Tatabánya MJV Önkormányzata; Várpalota város Önkormányzata
Veszprém város Önkormányzata

Otter-Bau Zrt.
SPAR Magyarország Kft.





A súlyemelés szerelmese

PÓCZA KÁROLY 49 ÉVESEN MÉG 
MINDIG EMEL

A hetvenes évek közepétől 
akár sportolóként, akár bármi-
lyen más minőségben jártam 
a T(B)SC súlyemelőtermében, 
Pócza Károly mindig ott volt. 
Ma már szinte ugyanolyan 
tartozék, mint a tárcsák és a 
rudak vagy az emelőgépek. A 
negyvenkilenc éves, immár di-
nasztiaalapító edzővel pálya-
futásáról beszélgettünk.

– A magyar és ezen belül a tata-
bányai súlyemelés legszebb kor-
szakában voltál versenyző. Hogyan 
kezdődött?
– A Somogy megyei Látrányban születtem 
1957-ben. Tatabányára 1966-ban kerül-
tem. A III. számú általános iskolába jártam, 
ahol Pályi József fedezett fel. Az egyesü-
letben Détár László lett az edzőm.

– Emlékeim szerint viszonylag hamar 
jöttek az eredmények…
– Igen, többszörös magyar bajnok és 
csúcstartó voltam az ifjúsági korosztályban, 
és tagja voltam a válogatottnak is. Sajnos 
azonban 1982-ben egy súlyos gerincsérü-
lés derékba törte a pályafutásomat, ezután 
a felnőtt bajnokságokon 5-6. helyezéseket 
értem el. Legjobb eredményem, amikor 
1983-ban befejeztem a versenyzést, sza-
kításban 137 kg, lökésben 177 kg volt.

– Hogyan lettél edző?
– Nagyon megszerettem ezt a sportágat és 
magát a miliőt is, így mindenképpen a kö-
zelében akartam maradni. Ennek érdekében 
már versenyző koromban belevágtam a fel-
menő rendszeri előképzésbe. A folyamat 
végén elvégeztem a Testnevelési Főiskola 
edzőképző szakát. A kezdetekben csak 
fiatalokkal foglalkoztam, ma már vannak 
felnőtt versenyzőim is.

– Ismerve téged, az eredmények itt 
sem maradnak el…

– Így hirtelen nem is tudom felsorolni, de 
az biztos, hogy több mint száz korosztályos 
magyar bajnokot neveltem fel. A kiemelke-
dőbbek közül Nagy Ákos 1997-es junior 
világbajnoki címét vagy Nagy Szilvia Eb-2. 
és Vb-3. helyét és Király László Eb-ezüs-
térmét érdemes megemlíteni. A felnőttek 
közül Triff-Árkosi Anikó és Nagy Ákos 
jelenleg is magyar bajnok.

– A sors úgy hozta, hogy dinasztia-
alapító is lettél…
– Valóban a sors hozta így, hogy Vajk fiam 
is ezt a sportágat választotta. Én csak azt 
kértem tőle, hogy sportoljon, ő választott. 
Bár azt hiszem, hogy valamilyen formán az 
én példám is hatott rá. Egészen fiatal kora 
óta, ahogy haladt, minden korosztályban 
bajnokságot nyert. Felnőtt bajnoki ezüstér-
met is szerzett 2004-ben, mindössze 18 
évesen. Jelenleg az őszi junior Eb-re készül. 
Idén végez a Vendéglátói Szakiskolában. 
Szakács lesz. Mind a sportban, mind a ma-
gánéletben szorgalmas fiatalember. Igazán 
büszke lehetek rá.

– A rossznyelvek azt mondják, hogy 
az „öregek” között jobb 
versenyző vagy, mint fiatal 
korodban…
– Akár igazuk is lehet, hiszen 
12 szenior magyar bajnoki 
aranyérmet nyertem eddig, és 
van egy negyedik és egy hatodik 
helyezésem az Eb-ről. Érdekes 
világ ez, mert a volt súlyemelők, 
még az egykori világnagyságok is 
óriási presztizst csinálnak abból, 
hogy hogyan szerepelnek. Én 
csak egészen egyszerűen sze-
relmes vagyok a sportágamba, 
ezért csinálom. Az egészségem 
megőrzése szempontjából fontos 
számomra a kemény munka, még 
ha anyagi áldozatokkal is jár. Je-
lenleg a németországi Heinzheim-
ben rendeződő Eb-re készülök.

– Ilyenkor a sportvezetők panaszkod-
ni szoktak az anyagi gondokra. Ti 
hogy vagytok ezzel?
– Természetesen mi is nehezebb körülmé-
nyek között dolgozunk, de a feltételek 
adottak. Az önkormányzat a közvetlen 
támogatáson túl lehetővé tette, hogy a 
helyi vállalkozók a helyi adójuk egy részével 
támogassanak minket, és a szabadidősport- 
tevékenységünk is hoz némi bevételt. Nincs 
dúskálás, de nagy-nagy odafigyeléssel meg 
tudjuk oldani céljainkat.

– A súlyemelés az athéni olimpia óta 
mély válságban van. Neked mi a vé-
leményed erről?
– Az az igazság, hogy mivel megyei vo-
natkozási is voltak az ügynek, erről nem 
szívesen beszélnék. Az azonban igaz, hogy 
valóban mély gödörben vagyunk, de én 
töretlenül bízom a súlyemelő-társadalom 
megújuló képességében. Az új vezetés 
felállítása óta már vannak bíztató jelek, 
ez mindenképpen reményt ad a felemel-
kedésre. 

Süle Károly

Sport
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MEGALAKULT A Z-PONT
A közelmúltban Révfülöpön 
megalakult a Z-pont, a Kortárs 
Amatőr Zenei Mozgalmat Támo-
gató Civil Szervezetek Tanácsa. 
A Z-pont alapítói felismerve azt 
a tényt, hogy a kortárs amatőr 
zenei mozgalom milyen értékek-
kel és erővel bír, mekkora töme-
geket érint és ér el a fiatalok kor-
csoportjában, azzal a határozott 
szándékkal alakult meg, hogy 
segítse és támogassa a kortárs 
amatőr zenei mozgalmat.

MILYEN ELŐNYÖKKEL 
JÁR A CSATLAKOZÁS?

A Z-pont, mint ernyőszervezet feladata, 
hogy a feltörekvő, élő zenét játszó zeneka-
rokat és előadókat felkutassa, és őket  minél 
több, számukra fontos információval lássa 
el. Ezáltal több lehetőséget érhetnek el 
és használhatnak ki, így erősítve az amatőr 
zenei mozgalmat. 
A tanács szakmai műhelyek létrehozásával, 
információs adatbázis kialakításával, szak-
szerű érdekképviselettel, minőségi tehetség-
kutatással illetve -gondozással, képzéssel és 
szakmai programokkal segíti az amatőr zenei 
mozgalmat.
Az ernyőszervezet már a megalakulásától 
országos hatókörű. Tagjai közé vár minden-
kit, aki a céljaival egyetért. A csatlakozás 

módjáról a tagszervezeteknél lehet tájéko-
zódni.
A tanács célja egy olyan, folyamatosan 
bővülő országos hálózat kialakítása, amely 
új kezdeményezéseket indít el, nagyobb 
egységekben és rendszerben képes gondol-
kodni. Munkájába beépíti azokat a nemzet-
közi tapasztalatokat, amelyeket jó példaként 
hazánkban is érdemes bevezetni.

ALULRÓL ÉPÍTKEZŐ SZERVEZET
A Z-pont politikamentes szervezet, szak-
mai hitelét alapítóinak személye garantálja, 
hiszen mindannyian az amatőr zenei moz-
galom és a civil társadalom aktív tagjai. A 
Z-pont első, két évre megválasztott elnöke 
a pécsi Szebeni János.
A tanács fontosnak tartja kijelenteni, hogy 
a Z-pont egy alulról építkező szervezet, 
amely a döntéshozókat szeretné hiteles, 
alapos és gyakorlati tanácsokkal ellátni, 
szorosan együttműködve a Kulturális Mi-
nisztérium PANKKK programjával és a 
Magyar Zenei Tanáccsal.
Az alapítók bíznak abban, hogy a tanács 
segítségével a kortárs amatőr zenei mozga-
lom presztízse növekszik. Szeretnék elérni, 
hogy a rádiók és televíziók gyakrabban 
szerkesszék műsoraikba a kortárs zenészek 
alkotásait. Törekszenek arra, hogy legyen 
saját rádió és tv-műsoruk, színvonalas szak-
lapjuk és munkájukkal elérjék, hogy a kor-

társ amatőr zenei mozgalom szava eljusson 
a döntéshozókhoz.
A tanács feladatának tekinti, hogy Ma-
gyarország minden régiójában működjön 
tagszervezete, és bárki, aki csatlakozni sze-
retne, megtalálja a Z-pontot. A program az 
NCA támogatásával valósult meg.

ALAPÍTÓK:
Peron Music Alapítvány, Kecskeméti Ze-
nészegylet, Part Egylet Kulturális, Oktatási 
és Sportegyesület, Tatabányai Zenészegy-
let, „Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók 
Regionális Egyesülete, Intermagyar Kulturá-
lis Egyesület, Pécsi Ifjúsági Központ Zenei 
Műhelye, „Eleven” Kazincbarcikai Amatőr 
Zenekarok Egyesülete, Gyermek- és Ifjú-
sági Központ Kht, Fekete Sereg Ifjúsági 
Egyesület, MÁS-Mozaik Szociokulturális 
Egyesület, Szinkron Közhasznú Egyesület

Elnökség:
Szebeni János, elnök – 
20/927-5700 (Pécs)

Varga Balázs – 
30/359-7766 (Szeged)

Vincze Béla – 
30/469-3002 (Debrecen)

Hornyák Balázs – 
70/289-8042 (Tatabánya)

Cserteg István – 
20/498-9574 (Tatabánya)
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BOKODRÓL, NEM CSAK 
BOKODIAKNAK

A vértesi kis faluról megjelent karcsú kötet 
alcíme szerint Helytörténeti és települési 
kézikönyv. Különleges műfajban íródott. 
Nem klasszikus helytörténeti kiadvány, 
nem tudományos mű, bár forrásai kö-
zött ilyen is szerepel. Bevezetője szerint 
vázlatos történeti áttekintést kíván adni 
a falu múltjából, de nemcsak az. Célja 
a közösség szellemi és tárgyi örökségének 
rendszerező bemutatása: értékmentés és 
önmeghatározás, a falu népszerűsítése. 
Önmeghatározás: ilyenek vagyunk, ezek 
a gyökereink, ezek jelenünk tényei mai 
és jövendőbeli bokodiaknak és minden 
érdeklődőnek.
Nemcsak helytörténeti mű tehát, de a 
múlt elég hangsúlyt kap a mű elején. 
Azért néhány megjegyzést, kiegészítést 
nem árt ezzel kapcsolatban tenni.
Talán lehetett volna utalni a községnév 
etimológiájára, jobban ki lehetett volna 
emelni a tatárjárás előtti és utáni helyzet 
különbségeit. Nagyon jó ötlet ugyanak-
kor, hogy a török korszak végénél kezdi 
az egyházközségek történetét. Az egész 
kötetben felhasználja az egyházközségi 
jegyzőkönyveket, lelkészi naplókat, His-
toria domust és parókiai iratokat. Ez nem 
véletlen. A szerző Czunyiné dr. Bertalan 
Judit szerényen nem említi a forrásmunkák 
között, de tudnivaló, hogy 1994-ben 
megírta a bokodi református gyülekezet 
történetét. Nyilván ezt a művet és ez 
irányú kutatásait is felhasználta a község 
történetéről készített, de sajnos befeje-
zetlenül maradt videosorozathoz. Annál 
is inkább fontos ezt megemlíteni, mert 
az egyházi írások, forrásmunkák a világi 
életre vonatkozóan is tartalmaznak becses 
helytörténeti adatokat. Ilyen például a 
Smid Mihály evangélikus lelkészről szóló 
közlés is. Az 1848/49-ben Damjanich 
alatt szolgált katona rangjára vonatkozóan 
Czunyiné kapitányi beosztást említ. A 
szakirodalom – igaz, kérdőjellel – had-
nagyi rangját tartotta számon. Egy kicsit 
bővebb ismertetés jó lett volna e vitéz 

egyházfiról. A műfaji és terjedelmi korlá-
tok elég sok mindennek határt szabnak, 
de azért meg kellett volna említeni az 
1950-es évek második felétől az erőmű 
szolgálati lakásainak helyet adó terület 
nevét: szabadosok. A kataszteri térképek 
alapján előtte szántóföldként nyilvántar-
tott és újonnan beépített falurész kapcsán 
utalni lehetett az életforma változására, 

az ipartörténet sokoldalú hatására a falu 
mindennapjaira.
Különálló, de elég bő, és több alfejezet-
ből álló rész A település jellegét formáló 
és mutató mindennapok … című 10. 
fejezet. Ebben Czunyiné részletesen 
bemutatja az elmúlt századok és napjaink 
néprajzi hagyományait, a közösségi élet 
és érintkezés tényeit, a népi vallásosság, 
az egyházi ünnepkör megünneplésének 
bokodi szokásait, a paraszti élet ritmusát 
máig meghatározó helyi hagyományokat. 
Jó kiegészítés a Falukép, házak beren-
dezések című rész, amely tárgyi néprajzi 
emlékeket tár elénk a falu tradicionális 
társadalmának letűnt korszakából. 
A falu megtartó erejének egyik pillére az 
általános iskola, amelynek története és 

jelene a 11. fejezetben olvasható. Joggal 
lehetnek büszkék az itt élők arra, hogy a 
mai oktatási intézmény a Vértesalja Kistér-
ségi Iskolaszövetség bázisa. A települési 
kézikönyv jelleget erősítik A település ma 
és a Bokod község társadalmi csoportjai, 
civil szervezetei működésük, tevékenysé-
gük, céljaik és feladataik című fejezetek. 
Itt érződik, hogy a szerző nagy hangsúlyt 
fektet napjaink falujának ismertetésére. 
Önkritikusan mutat rá arra a tényre, ami 
sajnos megint csak nem egyedi jelenség kis 
községeinkben, hogy Hiányoznak azok a 
közösségi csoportok és az a lelkesedés, 
ami a kilencvenes éveket a kezdetekben 
jellemezte és a falu életét felpezsdítette. 
(35. l)
A helytörténeti kézikönyv jelleget erősí-
tette volna az is, ha az “Akikre büszkék 
vagyunk” című fejezetben név szerint 
megemlítették volna a falu jeles szülöttét, 
Nemere Zoltán (1942-2001) párbaj-
tőrözőt, aki 1964-ben és 1968-ban 
tagja volt az olimpiai bajnokságot nyert 
csapatnak. A javasolt kiegészítések 
bizonyosan nem mentek volna az olvas-
mányosság rovására.
Összességében elmondható a műről, 
hogy jól szerkesztett, áttekinthető, az 
egyes részeket arányosan tárgyaló kötetté 
kerekedett szép és hasznos kiadványt vehet 
kézbe olvasója. A helytörténet-oktatásban 
bizonyára fel fogják majd használni. E mel-
lett a falu jelenének is egyfajta szintézise, 
amelyből nem csak helyiek meríthetnek. Jó 
értelemben vett marketing stratégia része e 
kis kötet. Hiszen a vendégváró, a polgár-
mesteri hivatal, az egyházközségek és a 
tűzoltóság honlapjai mellett nyomtatott 
formában is jelen kívánnak lenni, a falut 
szeretnék népszerűsíteni, megismertetni 
szélesebb körben.
(Bokod: Helytörténeti és települési kézi-
könyv. Bokodi Faluszépítő és Hagyomá-
nyőrző Egyesület, 2005.)

Dr. Horváth Géza
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KOVÁCS ATTILA VILÁGBAJNOK 
AKAR LENNI

– Szükség van a Dzindziruk 
elleni éles kesztyűzésekre? 
– Természetesen szükségem van rá, 
mert Magyarországon kevés fordított 
alapállású bokszoló van, és mint tud-
juk, Conway balkezes. Itt jön a kép-
be Dzindziruk, aki hozzám hasonlóan 
nagyváltósúlyú, és miután egy hét 
eltéréssel lépünk ringbe, kézenfekvő 
volt, hogy segítsük egymás felkészü-
lését. Persze benne a van a pakliban, 
hogy összekerülünk később, mondjuk 
egy címegyesítő mérkőzésen, éppen 
ezért természetesen nem fogok min-
dent megmutatni neki. 

– Nem túlzott ez a magabiz-
tosság? Jó eséllyel lépsz ring-
be, ezt mindenki elismeri, de 
Conway azért már vastagon 
bizonyította, hogy butaság őt 
félvállról venni. 
– Ne érts félre, nem vagyok elbizako-
dott! De nagyon komolyan készültem 
eddig is, és nagyon komolyan fogok 
dolgozni a mérkőzésig hátralevő idő-
ben. Erőnléti és szakmai oldalról is 
minden pompásan ment eddig, úgy-
hogy optimistán várom a találkozót. 

Az ellenfelet sem becsülöm le, de 
én győzni megyek Szolnokra. Más 
célom nem lehet! 

– Mennyire rizikós, hogy a mos-
tani edzőpartnered (Dzindziruk) 
határozottan erősebb, jobb bu-
nyós, mint Conway? 
– Nem lesz probléma. Voltam én 
már az Universumnál, és nem is egy 
alkalommal készültem a most már két-
szeres középsúlyú világbajnok Felix 
Sturmmal. Ő természetesen ugyan-

úgy erősebb, jobb kvalitású bunyós, 
mint a korábbi, éppen aktuális 
ellenfelem. Dzindziruk – hasonlóan 
Sturmhoz – a fejlődésemet segíti, 
hiszen edzéseken is kihozza majd 
belőlem a maximumot. Így aztán in-
kább előny a komoly kesztyűpartner, 
mintsem hátrány. 

– 2004 elején igazoltál a Fe-
lix-Promotion csapatába. Gon-
doltad akkor, hogy bő két évvel 
később világbajnoki összecsa-
pásra készülődvén adod majd 
az interjúkat? 

– Vannak az embernek álmai, amiért 
hajlandó sok mindenről lemondani. 
A világbajnoki öv is egy ilyen cél, 
de az akkori helyzetemben tényleg 
csak álom lehetett a “mai valóság”. 

Hazudnék, ha most másképp nyilat-
koznék. 

– Mostani ellenfeledet, a brit 
Steve Conwyt hová teszed a kép-
zeletbeli ranglétrán? 
– Nagyon előkelő helyre, hiszen 
világbajnok, de nem ő az eddigi 
legkomolyabb riválisom. Úgy gon-
dolom, hogy fizikailag és technikailag 
Mamadou Thiam mögé kell sorolni. 
Nem becsülöm le Conwayt, ügyes 
srácnak tartom, de hidd el, nagyon 
akarom ezt a győzelmet, és meg fo-
gom verni. 

– Biztos megnézted a Kótai 
elleni két mérkőzését. Hogyan 
láttod azt Misi szemszögéből? 
– Természetesen megnéztem mindkét 
mérkőzést. Én nagyon sajnálom, hogy 
nem sikerült Misinek nyernie. Máshol 
is nyilatkoztam már, hogy Misi meg-
ítélésem szerint jobb ökölvívó, mint 
Conway, és azért kapott ki, mert 
mentálisan vagy taktikailag valami 
nem volt rendben vele. Nem volt 
“ott” a szorítóban, és azért ment el a 
két mérkőzés. 

– Te 
“
ott” leszel? 

– Én “ott” leszek, az biztos...
Forrás: profibox.hu

A magyar profi box egyik reprezentánsa, a nagyváltósúlyú Kovács 
Vipera Attila pályafutása fordulóponthoz érkezett. Ha június 3-án 
a szolnoki gálán megveri a Kótait kétszer is legyőző – jelenlegi IBO 
világbajnok – Steve Conwayt, akkor (talán) az összes kritikus elis-
meri majd, hogy ő minden szempontot figyelembe véve is egy kiváló 
adottságokkal rendelkező, igazán nagyformátumú bokszoló. Az 
oroszlányi születésű felixes bunyós a cél érdekében a WBO világ-
bajnokával, Sergei Dzindzirukkal készül a németországi Universum 
edzőtermében. 
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AZ IKREK ÉS A 
DIVAT

MILYEN TEXTILEKET VISELJEN?
Kockás vásznat, puplint, vagy bármit, ami kockás. Rojtos vagy 
sallangos holmikat is hordhat.

ÖLTÖZKÖDÉSE JELLEMZŐI
Okos, éles eszű, aki mindig kész a megfelelő válasszal. Fellépése 
talpraesett, néha egy kicsit öntelt, tekintete kíváncsi és nagyon 
eleven, hangja tisztán cseng. Megjelenésében az örök fiatalságot 
tükrözi, egészen idős koráig fürge, és könnyedén mozog. Elősze-
retettel öltözik világos tavaszi színekbe, szívesen visel könnyű, laza 
anyagból készült ruhákat, és gyakran változtat öltözködési stílusán. 
Sok lebegős holmit visel, kedveli a lecsüngő zsabókat, rojtokat.

AZ IKREK FÉRFI ÖLTÖZÉKE
Kevert, szintetikus anyagból készült világoskék ing, halványszürke 

vászonnadrág, és puplin-
dzseki. Kicsit „nőtlen” ki-
nézet, - főleg, ha egyedül 
él, márpedig az Ikreknél 
ez gyakori! - mivel még 
azok az ingei sincsenek 
kivasalva, amik nagyon 
gyűröttek. Nyáron szeret 
szandálban járni, télen 
pedig nehezen tűri a zárt 
cipőt, vagy a csizmát! 
Rendezvényen csinos 
konfekció öltönyt hord, 
ami „minden alkalomhoz” 
illik. Ha világosat lehet 
hordani, akkor a homok-

színűt választja, ha sötétet kell, akkor sötétkéket. Nyakkendője is 
szürke, sárga, vagy kék. (Esetleg ezek kombinációja)

Az Ikrek nő öltözéke
Mindegy, csak ne kelljen kivasalni - mondja az Ikrek nő. Könnyen 
kezelhető ingruhában, lapos sarkú cipőben, légies színekben jár. 
Ha partira megy, ott is lapos sarkú vagy trottcipőt visel, puplin-
ruhában érkezik, mert azt könnyű kezelni. Kozmetikumait valami 
olcsóbb katalógusból választja, de boszorkányos ügyességgel 
használja. 
Híres Ikrek szülöttek: Brooke Shields, Marylin Monroe, Johnny 
Weismüller, Paul McCartney, Prince

Forrás: origo.hu

Színei: Az élénk sárga, a levegős, világos színek, 
az égszínkék vagy a világos alig-szürke.
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41 éves üzemgazdász, férjezett, három 
gyermek boldog édesanyja. Fanni 14, 
Csenge 12, Bence pedig 10 éves. 
Apukájuk, Ősz Tibor igazgatásszervező 
a megyei önkormányzatnál. Erika jelenleg 
az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntes 
igazgatója, illetve a United Way Ala-
pítvány munkatársa.

– Üzemgazdászként mégis honnan 
jött az ötlet, hogy családok, egye-
dülállók segítésével foglalkozzál? 
Egyáltalán mit is csinál a ti ala-
pítványotok?
– Az „anya alapítvány” 1973-ban 
Angliában jött létre, s 1999-ben nyitott 
a világ felé. Magyarország 2001-ben 
csatlakozott a hálózathoz, dr. Benkő 
Ágota, a Nagycsaládosok Országos 
Egyesületének alapító elnöke „hozta” 
magával a gondolatot.
Én, nagycsaládosként a NOE hírleveleit 
rendszeresen kaptam, s ott olvastam erről 
a szolgálatról. Amúgy is nagyon közel 
éreztem magamhoz a gyerekeket, hiszen 
főállású anyaként sokat foglalkozhattam 
velük. A gyermekeim kiterjedt baráti kör-
rel rendelkeztek, s rendszeresen meghívták 
a barátaikat sütizni, salátázni, együtt ját-
szani. Csenge lányom kifinomult érzékkel 
rendszeresen hozta haza a „rászorulókat”, 
a gyerekek pedig szívesen meséltek, el-
mondták, milyen krízishelyzeteket éltek át. 
Hamar rájöttem azonban, hogy nem elég 
az ő kis lelki világukkal foglalkozni, hiszen 
ha hazamennek, a dolgok kezdődnek 

elölről. Rádöbbentem, hogy a felnőttek-
kel is tenni kell valamit. Ehhez kínált kitűnő 
keretet az Otthon Segítünk Alapítvány.

– Mégis, miben tudtok segíteni? 
Vannak erre hivatalos szervek, szer-
vezetek, nem?
– Valóban, sok embernek hivatalból is 
ez a munkája, ám nagyon sokan éppen 
azért nem kérnek ebből, mert félnek az 
esetleges következményektől, s ab ovo 
bizalmatlanok ezek iránt az intézmények 
iránt. Mi nem szólunk bele az életükbe, 
nem vesszük át tőlük az irányítást, ab-
szolút elfogadó szemlélettel közeledünk 
azokhoz, akik a segítségünket kérik. 
Egyfajta „karók” vagyunk, akikre bátran 
támaszkodhatnak. Segítünk tehát bárki-
nek, aki kéri és bármiben, amiben tudunk. 
Bevásárlunk, takarítunk, beszélgetünk, 
játsszunk a gyerekekkel, egyszerűen csak 
ott vagyunk, ha kell. Azáltal, hogy a ré-
szünkről érzi a támogatottságot, a legtöbb 
esetben a változás már ettől automatiku-
san megvalósul.

– Önök rendelkeznek valamilyen 
képzettséggel? Hiszen akárhogyan 
is nézzük csak-csak hatással vannak 
mások mindennapjaira.
– Az ELTE Magatartástudományi Inté-
zetével dolgozunk együtt. Önkénteseink 
egy 300 órás alapképzésben vesznek 
részt, amelyről természetesen tanúsítványt 
is kapnak. Onnantól tekintjük őket teljes 
jogú szervezőknek. A képzés azonban 

folyamatos, a budapesti központban havi 
rendszerességgel találkozunk, illetve évente 
– rendszerint a nyári hónapokban – egy-
hetes továbbképzésben is részesülünk.

– Elmesélne nekem esetleg egy 
olyan különleges esetet, ahol segí-
teni tudtak?
– Az egyik ilyen történetünk, amire talán 
a legbüszkébbek vagyunk, egy világtalan 
házaspárhoz kötődik. A védőnők hívták 
fel a vak szülők figyelmét szolgáltatásaink-
ra, akiknek folyamatosan problémát oko-
zott – az egyébként teljesen egészséges 
– gyermekük ellátása. A nagymama ugyan 
eleinte próbált segíteni, de úgy tűnt, hogy 
ez csak tovább rontotta a helyzetet, végül 
már a védőnők odáig jutottak, hogy ha a 
szülők nem tudnak megoldást találni, ak-
kor állami gondozásba veszik a gyereket. 
Ezeknek az embereknek gondot okozott 
egy csomó olyan dolog, amely egy látó 
esetében természetes. Gondoljunk csak 
olyan egyszerű dolgokra, mint a fehér és 
színes ruhák különválogatása a mosáshoz! 
Ők bizony naponta igényelték a látoga-
tásunkat. A baba most már másfél éves, 
bölcsődébe jár, és ehhez a segítséget már 
a Vöröskereszt biztosítja.

Kedves Olvasóm! Kérem, ha teheti, 
támogassa ezeket az önkénteseket, akik 
szabadidejüket, gyakran pénztárcájukat 
sem kímélve vállalják segítő munkájukat. 
Ha pedig szívesen csatlakozna közéjük, ne 
habozzon, vegye fel a kapcsolatot velük!

Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány
Bankszámlaszám: 

11996509-06480534-10000001
Adószám: 

18614079-1-11
Cím: 2800 Tatabánya, Farkastó u. 47. 

E-mail: radicserika@citromail.hu
Tel.: 20/528-0529

Cseh Teréz

Tatabányai Otthon Segítünk Alapítvány

A MINDENNAPOK 
ÖNKÉNTES SEGÍTŐI

A Tatabányai Otthon Segítünk Alapítványról egy kedves ismerő-
sömtől hallottam először. Az alapítvány vezetője mégis teljesen 
más úton talált rám, s fordult hozzám segítséget, együttműködést 
keresve. A rendkívül energikus, derűs hölgyből sugárzott a pozitív 
energia, szinte észrevétlenül magával ragadott, s alig kezdtünk 
beszélgetni, máris azon kaptam magam, hogy lázasan gondolko-
dom, mit tehetnék az érdekében, hogyan tudnám őket segíteni. 
Végül úgy döntöttem megismertetem őt és csapatát önökkel. 
Ismerjék hát meg a Tatabányai Otthon Alapítványt és vezetőjét, 
Őszné Radics Erikát!

mailto:radicserika@citromail.hu
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Hatvanesztendős a kecskédi repülőtér

JUBILEUMI KIÁLLÍTÁS 
A TATAI TISZTI KLUBBAN

Minden jel arra enged következtetni, hogy 
újabb /fel/virágzását éli a hazai bel- és 
szabadidős repülős élet. Éppen a minap 
avatták fel a Pécs melletti Pogány repte-
rét, amely ismét indít és fogad rendszeres 
járatokat itthon és Bécs irányába, működik 
a Győr melletti Pér s a Debrecen határában 
lévő, sokáig a szovjet harci gépeknek ott-
hont adó aerodom is. Tatabányától alig fél 
tucat kilométerre, de Oroszlánytól is csak 
egy karnyújtásnyira fekszik a Kecskéd nevét 
viselő,  mintegy száznegyven hektáros re-
pülőtér, amely idén már a hatvanadik szüle-
tésnapját ünnepli. Az évforduló alkalmából 
Tatán, a Helyőrségi Klubban rendeztek be 
kiállítást a repülőtér életéről tanúskodó fo-
tókból, emlékiratokból, de volt ejtőernyő, 
makett és pilóta-védőruha is.
Az ünnepi kiállítás megnyitását Zsedényi 
Sándor, a Kecskéden működő Tatabányai 
Old Timer Aero Klub elnökhelyettese 
vállalta magára, akit néhány gondolat meg-
osztására kértünk.

– 1946-ban nem lehetett egyszerű 
– főleg egy kicsiny településen – egy 
repülőteret beüzemelni. Kecskéd en-
nek ellentmond?
– Nem mond ellent, annál inkább sem, 
mivel itt már korábban is működött repülő-
tér. Már 1939-ben használták a németek 
katonai gépeik kiszolgálására. Később a 
Kecskéd, Környe Közös Légelterelési Tár-
sulás legelője lett, majd a Magyar Repülő 
Szövetség kisajátította, ami egy abszolút 

logikus döntés volt, hiszen korábban is 
repülési célokat szolgált a terület, majd 
használatba adták a most már hatvanadik 
születésnapját ünneplő klubnak.

– Élnek még az alapító tagok közül?
– Hála Istennek még legalább egy tucat 
tagtársunk van, akik a klub alapítói között 
voltak.

– Ma hány tagja van a Tatabányai 
Old Timer Aero Klubnak?
– A mai napon pontosan száztizenegy 
tagot tartunk nyilván.

– A legfiatalabb?
– Egy tizenhét éves diák, akit mi a betyár 
után „rúzsasándornak” nevezünk, becsüle-
tes neve Rózsa Sándor.

– A legidősebb?
– A tatabányai Jávor Géza, aki meglett 
kora ellenére is igen agilis 
mind a mai napig, ko-
rábban Dunaújvárosban 
is volt reptérparancsnok. 
Hetvennégy esztendős 
létére, még a közelmúlt-
ban is műszaki vezetője 
volt a mi bázisunknak.

– Milyen gépekkel 
utánozzák a mada-
rakat?
– Van egy duplafedelű 

túragépünk, amelyet nagyon szeretünk. Fa-
bordázatból készült szárnyszerkezete okán 
csak Famadárnak becézzük. De vannak 
vitorlázó gépeink is, amelyek közül a köz-
ismert Góbé az oktatási célokat szolgálja 
leginkább, de vannak teljesítménygépek, 
amelyek a közép, illetve a nagy távolságok 
repülésére is alkalmasak. Ez a nagy távolság, 
mintegy négyszáz, hatszáz kilométert jelent, 
s ezen repülések közben már valóban lehet 
élvezni a „madáréletet” utánzó, légáram-
latokat megzabolázó repüléseket.

– Van-e a reptérnek nemzetközi for-
galma jelenleg?
– A szó szoros értelmében véve, sajnos 
nincs ma ilyen lehetőségünk. A nemzetközi 
kapcsolatokat számunkra a németországi 
Baden-Würtenberg tartományban találha-
tó, Aalen városával való /repülő/kapcsolat-
tartás jellemzi, illetve ugyanezt mondhatom 
el a Szlovákiában található Nyitra városá-
nak repülőklubjáról is. Mindkettő város 
sportbarátaival régi szoros kapcsolattartás 
a jellemző.

– A sportrepülésen túl termelnek-e 
valami hasznot a térségnek?
– Amikor az időjárás engedi, rendszeresen 
indítunk sétarepüléseket, de együttmű-
ködünk a katasztrófavédelemmel is igény 
szerint.

Berg Endre



A kezelés során a digitális készülék érzékelői beazonosítják az 
allergént, ami a fokozott idegi reakciókat, majd a fizikai tüne-
teket okoza. Az allergén jelenlétében az idegi reakciókat az 
egészséges ingermentes reakcióval semlegesítjük, így nyugalmi 
állapotot hozunk létre, melyet az idegrendszer elfogad.
Az allergén anyag lehet természetes (tej, liszt, pollen, 
méhcsípés, stb.), vagy mesterséges anyag (vegyi anyag, 

mosószer, stb.), illetve lehet ún. helyzetallergia, melyet egy 
bizonyos környezeti, érzelmi, vagy tapasztalási esemény vált 
ki. Mindegyik esetben az idegi reakciók (korábbi megbor-
zongás, előítélet, undor, stb.) hozzák létre a tüneteket, és az 
idegrendszerben ezek a tünetek a hippocampus által azonnal 
emlékképekként rögzülnek (ENGRAM).
Kontaktallergia, idegi irányítású, fokozott immunreakció ese-
tén a tünetek azon a helyen jelentkeznek, ahol az érintkezés 
megtörtént, helyzetallergia esetén általában más allergiás 
tünetekkel azonosan jelentkeznek a fokozott reakciók. Mind-
két esetben reakciósemlegesítés az eredményes megoldás. 
Újszülöttek és kisgyermekek allergiás reakcióinak kiváltása a 
terhesség időszakára datálhatók, ahol az 
anya szervezetében a terhesség idősza-
kában bizonyos anyagok túlzott 
bevitele a magzat számára 
túladagolásként jelentkezett, 
melyet a magzat immunrend-
szere csak fokozott reakcióval 
tudott ellensúlyozni. 
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Ez esetben reakciósemlegesítést és toxinkivezetést szoktunk 
alkalmazni.
Érdemes megemlíteni, hogy érzelmi kötődés során is rög-
zíthető allergiás reakció, ez esetekben a környezetben lévő 
személlyel, személyekkel azonosulva készteti tünetek érzetére, 
felfedezésére az idegrendszert az alany, mondhatni betanítja 
a szervezetét fokozott reakciókra. Szimpátiából ne véljünk 
felfedezni tüneteket!

A tünetek megjelenését megelőzően az idegrendszer érzékeli 
a kiváltó okot, majd megemelkedik a vérben a hisztaminszint, 

így a tünetek feltételezett megjelenése előtt kerüljék azokat 
a táplálékokat, melyek ennek az anyagnak a termelődését 
fokozzák (pl. a csokoládé, tej, paradicsom-héj, stb). A 
tünetek időszakában alkalmazott biokémiai anyagok (gyógy-
szerek) az idegi reakciókat csökkentik, némelyik mellékhatás-
mentesen. Alkalmazása azonnali (akut) esetben indokolt, 
krónikus esetben megfelelő megoldást tudunk nyújtani. 
Amennyiben úgy érzi, hogy mielőbb szeretne megszaba-
dulni az allergiától, bármelyik BioLabor® azonosan magas 
színvonalon fogadja allergiakezelésre. Az adott kúra több 
kezelésből áll, az allergénszámtól függ a kezelések időtartama 
és gyakorisága, általánosságban négy 25-35 perces kezelés 
megfelelő eredményű. Várjuk Önöket!

Forrás: biolabor.hu

(Folytatjuk)

Egészség
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Kezdjük egy kis érzéstelenítővel.
Nem vagy egyedül. Sokszor hallom azt 
cégektől, hogy „nekünk olyan fantasztikus 
termékünk, szolgáltatásunk van, ami gya-
korlatilag MINDENKINEK jó”. Sokan 
úgy kezdenek el terméket fejleszteni, 
hogy a céljuk minél több embernek kínálni 
valamit.

Zsibbad már? 
Akkor kezdjünk neki a fúrásnak.
Van a marketingesek közt egy mondás: 
„ha mindenki a célpiacod, akkor igazából 
senki sem.”
Gyakran találkozom a Marketing Com-
mando ügyfeleinél azzal a tévhittel, hogy 
úgy gondolják: minél több vevőnek felel 
meg a termékük vagy szolgáltatásuk, annál 
többet tudnak eladni belőle. Sajnos ez a 
logika hibás.
Még a Procter&Gamble - olyan márkák 
tulajdonosa, mint az Ariel, a Blend-a-
Med, vagy a Pampers - is precízen leszűkíti 

a márkái célközönségét, hogy minél jobban 
személyre szabhassa a reklámjait és a kom-
munikációs csatornáit. Az Ariel esetében 
például könnyen megbecsülhetjük mi is, 
hogy nőkre céloznak, olyanokra, akiknek 
a bevételük az átlagosnál magasabb, és 
akinek gyerekük van. Csak nézz meg egy 
Ariel reklámot, és ez a nő fog visszamos-
olyogni róla.
A Procter&Gamble tavaly több mint 10 
milliárd forintot költött TV reklámokra. 
Még ekkora büdzsével sem hiszik, hogy 
mindenkit elérhetnek: ezek a reklámok mind 
jól behatárolt célközönségnek szólnak.
Ha a szolgáltatásod célközönsége minden-
ki, akkor elméletileg a Procternél is többet 
kell költened ahhoz, hogy elérd őket.
A Procter&Gamble-nél kisebb cégeknek 
- és ebbe a legtöbben beletartozunk - 
ügyesen meg kell határozniuk egy ideális 
célközönséget, ú.n. célszegmenst. 

Ezt úgy lehet, hogy a következő kérdése-

ket teszed fel:
ki profitálna LEGJOBBAN a szolgálta-
tásomból? Ki az, aki ha hallana a szolgál-
tatásomról, kezét-lábát összetörve rohanna 
megrendelni? 
ezekből ki az, akihez jó kommunikációs 
csatorna áll rendelkezésre, tehát olyan, 
amin keresztül könnyű és olcsó eljuttatni 
az üzenetemet? Ez lehet egy címlista, egy 
újság olvasótábora, vagy akik minden nap 
elmennek egy poszter mellett. 
az üzenet kidolgozásához pedig tudnod 
kell, hogy a célszegmens számára mi a leg-
fontosabb probléma, amit a szolgáltatásod 
megold, és mi az ebből származó legfonto-
sabb előny. 
Ha ezek megvannak, tehát: célközönség 
- kommunikációs csatorna - üzenet, akkor 
érdemes csak elkezdeni kommunikálni.
Nincs olyan üzenet, ami minden ember 
érdeklődését felkelti. Nézzünk pár példát:

„1 000 000 Ft mindenkinek,
aki felhívja ezt a telefonszámot”

Ez nem fog hatni a szkeptikusokra és azok-
ra, akinek nincs telefonjuk.

„Vásároljon tőlünk, és halála után 
garantáltan a mennyországba kerül”

Az utóbbi nem fog hatni az ateistákra, 
meg azokra, akik nem beszélnek magyarul, 
hiszen a hirdetés ezen a nyelven íródott.
A reklámokkal túlzsúfolt világban legtöb-
bünkben kialakult egy immunitás azokkal a 
reklámokkal szemben, ami nem kifejezetten 
nekünk szól. Csak arra kapjuk fel a fejün-
ket, ami a mi problémánkról beszél, vagy 
ami nevünkön nevez minket vagy azt a 
csoportot, amibe tartozunk, vagy tartozni 
szeretnénk.
Ezt a hangot, ezt a csoportot kell meg-
találnod a marketingeddel, és garantáltan 
nagyobb sikered lesz, mint ha mindenkire 
célzol, és a statisztikára bízod a reklámod 
hatékonyságát.
Sok sikert a hang megtalálásához!

Wolf Gábor
 (Marketing Commando)

HOGYAN REKLÁMOZZ MINDENKINEK?
Tényleg van egy olyan portékád, amiről úgy gondolod, hogy min-
denkinek, vagy majdnem mindenkinek jó? Ha igen, akkor most 
csüccs le a fogorvosi székbe, ugyanis máris diagnosztizáltunk 
Nálad egy komoly problémát, ami a kis cégek sikertelenségének 
egyik fő oka.

ÜGYFÉL EGY ÉLETRE!
Új vevőt szerezni sokkal drágább és nehezebb, mint régi vevőidnek újra el-
adni. Hogyan tartsd meg meglévő vevőidet minél tovább?

A minap beszéltem egy használtautó kereskedővel, aki elpanaszolta, hogy 
az utóbbi időben lelassultak az eladásai. Bár még mindig sokat reklámoz, 
fogynak az új ügyfelek. Megkérdeztem tőle: “A marketing kiadások mek-
kora hányadát költitek új ügyfelek megtartására és mekkora hányadát a régi 
ügyfelekre?”

Értetlenkedve kérdezett vissza: “Hogy érted, hogy régi ügyfelekre? Ha egy-
szer vesz egy autót, utána kész, passz! Nem fog egy hét múlva visszajönni 
egy másikért. Természetesen minden marketing kiadásunkat új vevők szerzé-
sére költjük.”

Wolf Gábor cikke a következő számunkban!
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TUDOMÁNNYAL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Elmúlt havi keresztrejtvényünk megfejtésének beküldése sajtóhiba miatt sajnos lehetetlen volt, 

így sokak kérésére újra közöljük a rejtvényt. Beküldendő helyesen: Vízsz. 1., Vízsz. 53. 

A 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. június 15-éig kérjük beküldeni szerkesztőségünk címére.
(Regio Regia Magazin, 2800 Tatabánya, Táncsics u. 51.)
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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, magyar-
nóta-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 alap-
anyag. 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.

19

13

21 24

1 53 54



G
as

zt
ro

nó
m

ia

66 Regio Regia 2006. május

KÉRJÜK A VERSENYBEN 
RÉSZTVEVŐKET, HOGY

– a recepteket 4 személyre összeállítva, 
érthetően (követve a szakácskönyvekben 
megszokott módot) fogalmazzák meg,
– mutassák be a leírt étel eredetét, mely-
ből megismerhető annak története,
– mellékeljenek egy – az ételről készült 
– fotót is,
– csatolják a saját elérhetőségeiket* (név, 
cím, telefonszám, esetleg e-mail cím).
*Az adatokat a Közép-dunántúli Regio-
nális Marketing Igazgatóság természete-
sen diszkréten kezeli.
A beérkezett recepteket szakmai zsűri 
minősíti.
A legjobb receptek bekerülnek a jövő 
évben kiadandó „Nagy ízutazás” re-
ceptfüzetbe, valamint még az idén egy 
díszvacsora alkalmával bemutatjuk az 
ételeket és beküldőit a turisztikai szak-
mának, s igény szerint természetesen a 
nagyközönségnek is.
Értékes tárgyjutalmakkal, különleges 
üdülési vacsorafelajánlásokkal díjazzuk a 
legjobb receptek beküldőit.
A recepteket postai úton küldhetik az 
alábbi címre:

Magyar Turizmus Zrt.
Közép-dunántúli Regionális Marketing 
Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Piac tér 12-14.
noemip@hungarytourism.hu,  
holcinger@mtrt.com

Beküldési határidő: 2006. június 15.
Kérjük, hogy csak saját receptet, leírást és 
fényképet küldjenek. A Közép-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóság, vala-
mint a szakmai zsűri fenntartja magának 
a jogot, hogy a kétes eredetű munkákat 
kizárja a versenyből.

A recepteket előre is köszönjük. 
Jó versenyzést!

NAGY ÍZUTAZÁS RECEPTVERSENY 
A KIRÁLYI RÉGIÓBAN

2006 a bor és gasztronómia éve.  A Magyar Turizmus Zrt. az 
idén meghirdette a Nagy ízutazás kampányt, melyhez a KIRÁLYI 
RÉGIÓ többek között azzal kíván csatlakozni, hogy feltérképezi 
a régió eddig még nem igazán ismert vagy már elfelejtett 
ételkülönlegességeit, ízeit.   Ebben az évben a Közép-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóság  kiemelten foglalkozik a régió 
gasztronómiájával, hogy ezen keresztül is vonzóbbá tudja tenni 
a királyok és királynék régióját a belföldi és külföldről érkező 
vendégek számára.  Ezért receptversenyt hirdetünk a Királyi 
Régió lakosai számára, hogy megismerjük azon étkeket, melyek 
Fejér-, Komárom-Esztergom- és Veszprém megye területéről 
származnak.






