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Ajánló

REGIO REGIA

Visszavonhatatlanul kitört a kánikula. Fő a hőségtől a fejünk, az egyszeri férfiember
ilyenkor legszívesebben hűvös sörök társaságában nézné naphosszat a foci vb mecscseit. (Persze minek, hiszen tétje számunkra nulla.)
Van viszont tétje a kormányzati bejelentéseknek, reformkísérleteknek. Hogy
mindennek mi lesz a vége, ma még nem jósolható meg. Mindenesetre a krónikás
feladata rögzíteni az adott pillanat eseményeit; így olvashatnak lapunkban az új
cégtörvényről, a közigazgatás tervezett átalakításáról, a kormány gazdaságpolitikai
lépéseiről.
Ajánljuk régiónk településeinek nyári rendezvényeit, feltörekvő vállalkozásaink kínálatát. Ez a trakta néha olyan bőséges, hogy
nem győzzük a szerkesztőségben kapkodni a
fejünket, mennyi rendezvény, csodálatos természeti adottságainkhoz kötődő program csalogatja a vendégeket szűkebb régiónkban is.
Ha egytizedére eljutna kicsiny szerkesztőségünk, az is akkora bravúr lenne, mint mondjuk
elverni fociban Brazíliát. Így marad a szubjektív
válogatás eszköze, ahol tudtunk, ott voltunk,
amiről információnk volt, tudósítottunk.
A nyári szünet idejére boldog szabadságot,
kellemes nyaralást kíván a főszerkesztő:
Veér Károly

Regio Regia 2006. június-július

3

Regio Regia

TÍZ TELEPÜLÉSCSOPORTOT
TÁMOGATNAK A RÉGIÓBAN
A mezőgazdaság fejlesztése nem képzelhető el a vidékfejlesztés
Veszprém megye
nélkül. Ez utóbbit szolgálja az úgynevezett LEADER+ program, amely
Gerence-Marcal-Rába Térsége Akciócsoport
a helyi adottságok kihasználására ösztönzi a vidéki településeket és a
– Marcaltő, Takácsi, Malomsok, Magyartérség népességmegtartó erejének növelését kívánja elősegíteni.
gencs, Várkesző, Vanyola, Mezőlak, MihályA LEADER+ program – eredetileg jóváha- Baracs, Daruszentmiklós, Előszállás, Mezőfal- háza, Kemenesszentpéter, Kemeneshőgyész,
gyott – 5 milliárd forintos forrására 2.300 te- va, Nagykarácsony, Nagyvenyim, Kisapostag Nagyacsád, Vaszar, Gecse
lepülés, azaz 186 településcsoport pályázott. Etyek Környéki és Váli-víz Menti Együttműkö- Kemény Bakony Akciócsoport – Lókút, PénA program második fordulójába 108 pályázat dés Akciócsoport – Alcsútdoboz, Vértesacsa, zesgyőr, Herend, Porva, Dudar, Bakonybél,
jutott. Ezek közül a legjobbnak ítélt mintegy Etyek, Herceghalom, Mány, Csabdi, Felcsút, Ugod, Hárskút, Csesznek, Borzavár, Bakony70-et finanszírozzák az Agrár- és Vidékfejlesz- Tabajd, Óbarok
szentkirály, Szentgál, Bakonyoszlop
tési Operatív Program forrásaiból. Így 67 kis- Sárvíz Akciócsoport – Sárosd, Sárszentágota, Somló-Marcalmente Leader Akciócsoport –
térség illetve településcsoport juthat 100-100 Tác, Káloz, Seregélyes, Csősz, Aba, Nagy- Karakószörcsök, Somlóvásárhely, Somlószőlős,
millió forintos forráshoz a helyi célok megvalósí- lók, Sárkeresztúr, Soponya
Somlójenő, Nagyalásony, Kisszőlős, Kispirit,
tására. A Közép-dunántúli Régióban 10 térség
Nagypirit, Vid, Kerta, Tüskevár, Borszörcsök,
nyert támogatást a program keretében.
Komárom-Esztergom megye
Kamond. Somlóvecse
Lényeges, hogy a programok kidolgozásában Által-ér Völgye Akciócsoport – Neszmély, Sümeg Térségi Marcal Forrásvidék Fejlődéséért
és megvalósításában közösen, egymással Tardos, Vértestolna, Naszály, Baj, Szárliget, Akciócsoport – Gógánfa, Bodorfa, Bazsi,
együttműködve vegyenek részt a helyi ön- Szomód, Vértesszőlős, Várgesztes, Kocs, Szentimrefalva, Sümegprága, Sümeg, Rigács,
kormányzatok, civil szervezetek és vállalkozók. Környe, Dunaalmás, Mocsa, Vértessomló
Nemeshany, Megyer, Zalagyömörő, VeszpA LEADER program legfontosabb jellemzője, Bakonyalja Akciócsoport – Aka, Bakony- rémgalsa, Ukk, Zalaerdőd, Csabrendek, Zahogy nem a minisztérium, hanem a térségben szombathely, Bársonyos, Császár, Bakonybánk, lameggyes, Dabronc, Gyepükaján, Devecser,
gazdálkodók döntenek arról, mire fordítják a Csatka, Csép, Bakonysárkány, Súr, Ete, Ke- Hetyefő, Káptalanfa, Zalaszegvár, Hosztót
pályázaton nyert összeget. Több helyen a falu- rékteleki, Kisbér, Ászár, Réde, Vérteskethely,
si turizmust vagy a helytörténethez kapcsolódó Tárkány, Ácsteszér
KDRFÜ
eseményeket kívánják népszerűsíteni a megszerzett források segítségével. Pályázni lehet a
megszerzett a megszerzett forrásra. A Sümeg
Térségi Marcal Forrásvidéken három fő területen írnak ki pályázatot. Támogatják a térség
termékeinek és szolgáltatásainak hálózatszerű
fejlesztését, a Marcal Nyitott Porta hálózat
kialakítását, fejlesztését, valamint a térség- és
településmarketing erősítését.
2007-2013 között, az unió új költségvetési
időszakában vidékfejlesztési célra összesen
mintegy 50 milliárd forint áll majd rendelkezésre.
A régióban az alábbi akciócsoportok működnek és nyertek támogatást:
Fejér megye
Cikola Nemzetek Völgye Helyi Akciócsoport
– Iváncsa, Perkáta, Kulcs, Szabadegyháza,
Pusztaszabolcs, Adony, Besnyő, Beloiannisz,
Hantos
Dunamenti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Társulása – Rácalmás
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Sokat hallani az uniós és hazai
pályázati lehetőségekről, mégis
kevés az olyan vállalkozó, önkormányzat vagy civil, aki tudja
magáról, hogy eséllyel pályázhat
bizonyos forrásokra. A Nemzeti Fejlesztési Terv házhoz jön
program munkatársai éppen a
szükséges pályázati lehetőségek
felkutatásában, és végrehajtásában segítik a kistérségben élőket
– hangsúlyozta Ábrahám Éva, a
program vezetője.
– Mikor indult a program?

– Országos szinten 200 fős csapatot állítottak fel 5 hónappal ezelőtt, azért, hogy a
támogatások felhasználása minél hatékonyabb
legyen Magyarországon. A Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. minden
kistérségben egy térségi tanácsadót foglalkoztat, így a régióban összesen 26-an segítik
helyben a pályázókat. Például a Székesfehérvári, a Pápai és a Komáromi kistérségben is
Név
Baglyas Zsuzsanna
Balogh Árpád
Balogh Balázs
Baranyi Piroska
Burján Ernő
Czakó Adrienn
Csákvári Ilona
Csehi Szilvia
Cserna János
Csehi Szilvia
Horváth Klára
Horváth Lajos
Dr. Kálmán Márta
Kiss Erika
Kovács Balázs
Medve Erika
Metzger Gyula
Ősz Ferenc
Dr. Pálmainé
Folmeg Zsuzsanna
Pálinkás Anett
Petrik Rudolfné
Rauch Barbara
Szabados Zsuzsanna
Szárazné Merényi
Emma
Szent-Iványi Nóra
Turcsányi Sándor

egy-egy tanácsadó látja el információkkal az Operatív Programba. A tanácsadók felvették
érdeklődőket.
a kapcsolatot az eddigi nyertes pályázókkal
is, hogy igény esetén szakmai tanácsot ad– Hogyan járulnak hozzá a régió fejlő- hassanak.
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TANÁCSADÓK A RÉGIÓBAN
déséhez a kistérségben tevékenykedő
tanácsadók?
– Milyen szerepet töltenek be a kistér– Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv még élő for- ségben a tanácsadók?

rásai mellett a következő tervezési időszakra
a 2007 és 2013 között a Strukturális
Alapokból nyerhető forrásokra is fel kívánják
hívni a figyelmet. Az információ hatalom és
pénz. Így arra törekednek, hogy minél több
aktualitás jusson el a nonprofit szférához, civil
szerveződésekhez, egyesületekhez és a helyi
lakossághoz valamint a profitorientált szférához, vagyis a vállalkozásokhoz, továbbá az
intézményekhez, önkormányzatokhoz. Az 5
hónapja működő csapat a Közép-dunántúli
Régió által meghirdetett pályázatokról is ad
tájékoztatást, és segítséget nyújt a pályázók
ötleteinek kidolgozásában. Folyamatosan
gyűjtik a kistérségben felmerült projektötleteket, amelyek beépülhetnek a régió
fejlesztési elképzeléseit összesítő Regionális

Kistérség
Komáromi
Balatonalmádi
Balatonfüredi
Tapolcai
Ajkai
Dunaújvárosi
Móri
Székesfehérvári
Esztergomi
Abai
Adonyi
Bicskei
Zirci
Sárbogárdi
Tatabányai
Várpalotai
Oroszlányi
Kisbéri

Telefon
30/66-88-031
30/66-88-032
30/66-88-033
30/66-88-034
30/66-88-035
30/66-88-036
30/66-88-037
30/66-88-038
30/66-88-039
30/66-88-040
30/66-88-041
30/66-88-042
30/66-88-043
30/66-88-044
30/66-88-045
30/66-88-046
30/66-88-047
30/66-88-048

E-mail
zsuzsanna.baglyas@kdrfu.hu
arpad.balogh@kdrfu.hu
balazs.balogh@kdrfu.hu
piroska.baranyi@kdrfu.hu
erno.burjan@kdrfu.hu
adrienn.czako@kdrfu.hu
ilona.csakvari@kdrfu.hu
szilvia.csehi@kdrfu.hu
janos.cserna@kdrfu.hu
arnold.farkas@kdrfu.hu
klara.horvath@kdrfu.hu
lajos.horvath@kdrfu.hu
marta.kalman@kdrfu.hu
erika.kiss@kdrfu.hu
balazs.kovacs@kdrfu.hu
erika.medve@kdrfu.hu
gyula.metzger@kdrfu.hu
ferenc.osz@kdrfu.hu

Gárdonyi

30/66-88-049

zsuzsanna.palmaine@kdrfu.hu

Enyingi
Dorogi
Veszprémi
Sümegi

30/66-88-050
30/66-88-051
30/66-88-052
30/66-88-053

anett.palinkas@kdrfu.hu
agnes.petrikne@kdrfu.hu
barbara.rauch@kdrfu.hu
zsuzsanna.szabados@kdrfu.hu

Tatai

30/66-88-054

emma.szarazne@kdrfu.hu

Pápai
Ercsi

30/66-88-055
30/66-88-056

nora.szent-ivanyi@kdrfu.hu
sandor.turcsanyi@kdrfu.hu

– Tevékenységük szorosan kapcsolódik
a többcélú kistérségi társulásokéhoz. Az
első néhány hónap azzal telt, hogy a tanácsadók elfogadtassák magukat a kistérségi
szereplőkkel. Hasonló feladatkörű kollégák
tevékenykednek a kistérségben, ők a kistérségi megbízottak és a vidékfejlesztési
menedzserek. A mi esetünkben azonban nem
központi kormányzati szintű a koordináció,
hanem maga az ügynökség a munkáltató.
A KDRFÜ munkatársaiként a kistérségben
végzik tevékenységüket, és már most lehet
látni azt, hogy pozitívan fogadják a megkereséseket azok, akikhez eljutottak a tanácsadók. A potenciális és nyertes pályázók
felkeresése folyamatosan zajlik, és munkával
látja el a tanácsadókat egészen 2013-ig.
Ötleteikkel, felmerülő kérdéseikkel a tanácsadókat bármikor kereshetik. Az elérhetőségek az ügynökség honlapján a www.kdrfu.hu
oldalon fellelhetők.
– A személyes találkozók tapasztalatai
szerint, hogyan fogadták a tanácsadókat a pályázati rendszer iránt
érdeklődők?

– A tanácsadókat legtöbb esetben pozitívan
fogadták a nyertes pályázók, ugyanis a nehezen átlátható, bonyolult pályázati rendszer
miatt felmerült kérdésekre egyértelmű és szakszerű választ kaptak.
– A tanácsadók jelenléte mennyiben
segíti a kistérségek és a régiók közös
munkáját?

– Az egyközpontúság megszüntetése érdekében nélkülözhetetlen, hogy a régió és
a kistérségek folyamatosan kommunikáljanak
egymással. Ehhez járulnak hozzá a kistérségben állandó jelenlétükkel és a régióval
való folyamatos kapcsolattartással a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
munkatársai, a térségi tanácsadók.
Regio Regia 2006. június-július
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A GYERMELY RT. KIRÁLYI RÉGIÓÉRT DÍJAT KAPOTT – 10-11. OLDAL

Tartalom

A T artalomból:
Céltámogatások odaítéléséről döntöttek, átadták a Királyi régióért díjat és létrehozták a Sportfejlesztési
Bizottságot a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács májusi ülésén, Tatabányán.

MEGKÖSZÖNI-E A KÖSZ A KÖZIGAZGATÁS REFORMJÁT? – 12-13. OLDAL
Az újonnan létrehozott Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium első embere, Dr. Lamperth Mónika
kinevezése után az elsők közt kereste fel a KÖSZ, azaz a Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos
Önkormányzati Szövetségének éves közgyűlését június 15-én Balatonkenesén, a Hotel Marina Port szállodában.

DUNAÚJVÁROSIG ELKÉSZÜLT AZ M6-OS AUTÓPÁLYA – 18. OLDAL

Átadták az M6-os autópálya Érdet és Dunaújvárost összekötő szakaszát, melyen tizenegy csomópont,
négy pihenőhely és hatvanegy híd épült. Az 58,6 kilométer hosszú sztrádát egy osztrák-német cégcsoport
üzemeltetheti 22 évig.

A DUNÁNTÚL ATHÉNJE – PÁPA – 23-26. OLDAL

Pápa egyik legrégebbi történelmi városunk. A csodás belvárosi utcácskák, terek, a várkert a fürdővel ideális
környezetet biztosít az üdülni, pihenni vágyók számára. Ezt a kellemes alaphangulatot egészítik ki a városi
rendezvények, melyekről Rádi Róbert, a művelődési osztály vezetője részletesen tájékoztatta lapunkat.

II. ORSZÁGOS ANYÓSFESZTIVÁL- GYULAFIRÁTÓT - 29-30. OLDAL

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a tavalyi rendezvény nagy sikere után 2006 június 23-2425-én második alkalommal is megrendezésre kerül az Országos Anyósfesztivál Veszprém – Gyulafirátót
városrészén.

ITT A NYÁR ! – 40-41. OLDAL

Balatonalmádi, Balatonkenese és Balatonfűzfő polgármesterit kérdeztük arról, hogy milyen elkészült
beruházásokkal várják a turistákat és milyen tervek körvonalazódtak a jövőre. A parti települések mindent
megtettek, hogy szebb, kényelmesebb strandokon és közterületen találkozhassanak újra a Balatonra látogatókkal
– lássuk milyen fejlesztéseket jelent ez a megkérdezett településeken.

PÉNZ NINCS, MŰVÉSZETEK VÖLGYE LESZ ! – 54-55. OLDAL

A Művészetek Völgye embertömegeket megmozgató nyári rendezvénysorozat. Az idei lehetőségekről - vagy
inkább lehetetlenségekről - Márta Istvánnal, a budapesti Új Színház igazgatójával beszélgettünk, aki néhány,
szintén megszállott társával együtt mozgatórugója a tán egész Európában egyedülálló produkciónak.

E HAVI LAPSZÁMUNK TÁMOGATÓI : KDRFÜ; Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya, Veszprém MJV-k Önkormányzata;
Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Dorog, Lábatlan, Komárom, Kisbér, Pápa, Tata városok Önkormányzatai;
Gyermely Rt.; H+H; Hilltop Neszmély; Korall Kft.; Veszprém Rt.; Nitrokémia; GPSystems; Kemobil; Var-Bau
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Tatabánya

ELISMERÉS A TATABÁNYAI
POLGÁRMESTERNEK

A Polgármesteri Ezüstlánc díjat veheti át a hét végén a magyar polgármesterek hatodik gödöllői világtalálkozóján Bencsik János. A
tatabányai polgármester a magyar önkormányzatiság fejlesztésében végzett kiemelkedő munkáját ismeri el a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a Magyar Polgármesterek Egyesülete.
Az idei rendezvény fővédnöke Sólyom
László köztársasági elnök, és a találkozó
előadói között ott lesz Lamperth Mónika önkormányzati és területfejlesztési
miniszter, Vizi E. Szilveszter, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke és Kovács
Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke is.
A helyszínen, a gödöllői Premontrei Szent
Norbert Gimnázium aulájában önkormányzati szakkiállítás nyílik, illetve ezen a napon
– július 24-én, szombaton – avatják fel a
városban kialakított nemzeti együvé tartozás parkját.
Rövid életrajz
Bencsik János 1965. július 31-én

került nevelőnek, később a Családsegítő
Központban dolgozott. 1990. október
25-én a megyei jogú város polgármesterévé választották. Ezt a tisztséget háromszori
újraválasztása után, jelenleg is betölti. Az
született Szarvason. Az általános iskoláit idei évtől a Fidesz-MPSZ megyei listás
Békésszentandráson végezte Szarvason a országgyűlési képviselője a parlamentben.
Vajda Péter Gimnáziumban érettségizett.
1985-ben Szegeden a Római Katolikus
Hittudományi Főiskolára iratkozott, majd
két év elvégzése után teológiai tanulmányait a Pázmány Péter Hittudományi
Akadémián folytatta, s szerzett hitoktatói
végzettséget. 1993-ban a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolán szociális munkából diplomázott. 1996-ban az Eötvös
Lóránd Tudományegyetemen szociológusi,
a Debreceni Agrártudományi Egyetemen
településüzemeltető szakmérnöki diplomát
szerzett. 1987 novemberében Tatabányán vállalt munkát. A megyei GYIVI-be

ÚJRASZENTELTÉK AZ ELSŐ
VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰVET
Duray Miklós, a szlovákiai
Magyar Koalíció Pártjának
elnöke is részt vett az első
világháborús emlékmű újraszentelésén TatabányaÓvárosban. A politikus az
ünnepség előtt a városházán négyszemközti megbeszélést folytatott Bencsik
János polgármesterrel.
– A találkozót követő sajtótájékoztatón Bencsik János elmondta:
megbeszéléseiken érintették Tatabánya gazdasági fejlődését, a változásokat, valamint a nemzetiségek
helyzetét. Szó esett a határon túli
magyarok érdekérvényesítő intézményeiről. A tatabányai polgár8 Regio Regia 2006. június-július

mester kiemelte: a város sok szállal
kapcsolódik a felvidéki magyarsághoz, hiszen a Tatabányai Modern
Üzleti Tudományok Főiskolájának
egyik tagozata Dunaszerdahelyen
működik.
Sok a kapcsolódási pont az északkomáromi magyar egyetemmel is,
ahol tatabányai diákok is tanulnak.
Duray Miklós a szlovákiai választási esélylatolgatás után kitért a
szlovák–magyar kapcsolatok megoldatlan kérdéseire. Véleménye
szerint a két ország között hiányzik
a problémafelvető párbeszéd, és hiányoznak a problémamegoldó cselekedetek. A politikus részt vett az
óvárosi első világháborús emlékmű
újraszentelésén. Az emlékművet az

önkormányzat megbízásából a Növekvő Életfa Egyesület újíttatta fel.
Az ünnepségen Rochlitz György
egyesületi elnök elmondta: a Szent
Borbála-napi bálok bevétele, az önkormányzat támogatása mellett több
tatabányai képviselő hozzájárulása
tette lehetővé az elhanyagolt emlékmű megújulását. A felújításban részt
vett Csanádi Gabriella szobrászművész: az első világháborúban elesett
tatabányaiak nevét új márványlapon
örökítették meg a D´all Asta család
közreműködésével. Az ünnepségen
a felszentelést követően – az első
világháborút követő békeszerződések évfordulóján – beszédet
mondott Bencsik János és Duray
Miklós is.

Olasz, szlovák, spanyol, görög és magyar régiók összefogásával jött létre a MODÉLE projekt, amely a helyi, regionális kis- és középvállalkozói kör megerősítését tűzi
ki célul. Székesfehérvár adott otthont a projekt irányító
bizottsági ülésének, melyen részt vett Ernesto Brindisi, a
Modéle projekt koordinátora is.

Regio Regia

AKTÍV ÉS KEZDEMÉNYEZŐ
SZEREPVÁLLALÁS A RÉGIÓ JÖVŐJÉÉRT

INFORMÁCIÓ ÉS TAPASZTALATCSERE A székesfehérvári ülésen

A MODÉLE az INTERREG program
keretében valósulhat meg. Az INTERREG III C programban a résztvevő partnerek információ- és tapasztalatcseréjét
finanszírozza az unió, a turizmusfejlesztés,
a kulturális együttműködés, vagy a foglalkoztatáspolitika területén. A régiók
közötti együttműködés azt célozza, hogy a
regionális fejlesztéseket és azok hatásfokát
hálózatépítésen keresztül javítsák.
Hazánk, mint minden volt szocialista ország,
az idők folyamán nagymértékben elszigetelődött.
Nincsenek széleskörű, hosszú múltra viszszatekintő nemzetközi kapcsolatai. Ha a
szlogeneken túlmenően komolyan gondoljuk, hogy Magyarország a térségben egyfajta közép-európai regionális központtá
szeretne válni, úgy nagy hangsúlyt kell
fektetni az INTERREG által is megfogalmazott együttműködésekben való, aktív
és kezdeményező szerepvállalásra.

döntés született az úgynevezett mintaprojektek
témáiról és tartalmáról,
valamint a pályázatok
meghirdetésének módjáról. Egy mintaprojektben
minimum 2 ország 2
különböző
régiójából
vehetnek részt partnerek.
A mintaprojektek többek
között innovatív pénzügyi
és befektetés ösztönzési
eszközök kidolgozását célozzák, amelyek
a kis- és középvállalkozások fejlődését
segítik elő.

AZ INTERREG PROGRAMRÓL

Az INTERREG programot 1989-ben
indította az Európai Bizottság azzal a céllal,
hogy ösztönözze a régiók együttműködését
az unió belső határai mentén. A fő gondolat az volt, hogy közösen dolgozzanak

ki megoldásokat a határok által kettészelt,
de földrajzilag egységes területek problémáira. Ezzel keretet biztosítottak egy
határokon átívelő, kölcsönös kapcsolat- és
intézményrendszer kialakításához, amely
bizonyos mértékben képes volt enyhíteni
a periférikus területek hátrányos helyzetét.
A program későbbi szakaszaiban pedig
különös figyelmet fordítottak a közösséggel
határos, európai országok határmenti területei és az unió hasonló adottságú régiói
közötti együttműködésre. Az INTERREG
III C lehetőséget biztosít egymástól távol
eső régiók együttműködésére az Európai
Unió teljes területén, beleértve a szigeti és
a legperiférikusabb területeket is. Lehetőség nyílik a csatlakozásra váró és a harmadik
országokkal való együttműködésre is.
Az INTERREG célja a közösségen belüli gazdasági és szociális kohézió erősítése,
mégpedig a határokon átnyúló, a nemzetek
és a régiók közötti együttműködések fejlesztése által.
Mint neve is mutatja, ez már a harmadik
fázis, melyet az INTERREG I (198993), és II (1994-99) sikereinek és
tapasztalatainak nyomán hirdetett meg az
Európai Unió.
Forrás: KDRFÜ
Regio Regia 2006. június-július
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A GYERMELY RT.
KIRÁLYI RÉGIÓÉRT DÍJAT KAPOTT
Céltámogatások odaítéléséről döntöttek,
átadták a Királyi Régióért díjat és létrehozták a Sportfejlesztési Bizottságot a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
májusi ülésén, Tatabányán.
Céltámogatásból a Veszprém Megyei
Önkormányzat 53 millió forintot fordíthat egészségügyi gépek és műszerek
beszerzésére. 1 milliárd 250 millió
forint jut szennyvízelvezetési és tisztítási
beruházásokra. Tapolca 303 millió forintot, Balatonvilágos közel 54 milliót,
Esztergom pedig 138 millió forintot
költhet ilyen célra. Ábrahámhegy 81,
Balatonrendes 11, Gyulakeszi 275,
Komárom 10, Marcalgergelyi 244,
Kemenesszentpéter 76 millió forint
támogatásban részesül.
Címzett támogatásra első helyen javasolta a tanács a Veszprém megyei
kamondi szociális otthon bővítését. Fejérben, Enyingen és Lajoskomáromban,
szennyvíz, közmű építésére, KomáromEsztegom megyében pedig a Tatabányai Szent Borbála Kórház Sürgősségi
Betegellátó Osztályának kialakítására
tettek javaslatot.

Régiót érintő, szabadidősporttal,
élsporttal,
létesítményeivel és ezek
fejlesztési vonatkozásaival
foglalkozó kérdésekben,
együttműködik a Nemzeti Sporthivatallal. A
bizottság működésével azt
kívánják elérni, hogy a régió sportélete
megtalálja a fejlesztési lehetőségeket az
európai uniós programokban, és képes
legyen az uniós támogatások fogadására.

A tanácsülés után átadták a regionális
kitüntetést. A cégek közül a Gyermely
Rt. kapta az idén alapított Királyi Régióért díjat. A Közép-dunántúli régióhoz
való kötődést kívánják erősíteni az elismerés adományozásával – hangsúlyozta
Agócs István, a tanács elnöke. Hozzátette: a régióban kiemelkedő tevékenységet folytató emberek, eredményes és
példaértékű vállalkozók, vállalkozásveA Tanács létrehozta a Sportfejlesztési zetők és cégek képviselőit díjazzák. 11
Bizottságot, amely a Közép-dunántúli szervezet összesen 6 vállalkozást java-
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solt, a felkért önkormányzatok, kamarák
képviselői a Continental Teves Magyarország Ipari Kft.-t, a Gyemely Holding
Rt.-t, a HÍD Dunaújváros és Környéke
Egyesületet, a Karsai Holding Rt.-t, a
Közép Pannon Regionális Fejlesztési Rt.t, és a ZENON Europe Kft.-t jelölték
a díjra. A kuratórium konszenzussal
döntött a díjazottról.
Azért a Gyermely Rt.-re esett a választás, mert szövetkezeti formából indulva
a környék egyik legnagyobb üzemévé fejlődtek, és egyedülálló módon,
a teljes termékvertikumot valósítják
meg – hangsúlyozta Agócs István. A
magyar tulajdonban lévő cég a hazai
piac, piacvezető társaságaként az élelmiszeriparban ma is életképes és európai
színvonalú terméket gyárt.

Közigazgatás

MEGKÖSZÖNI-E A KÖSZ A
KÖZIGAZGATÁS REFORMJÁT?

A közigazgatás átszervezése hazánkban rendkívül kényes kérdés.
Az erős történelmi hagyományokkal rendelkező megyerendszer
regionálissá alakítása, a kistelepülések hivatalainak kötelező
körjegyzőségekké válása személyes, és csoportérdekeket sért. A
kormány által meghirdetett tervek megvalósításához kétharmados
parlamenti jóváhagyás szükséges, így csak elképzelésekről beszélhetünk. Az újonnan létrehozott Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium első embere, Dr. Lamperth Mónika kinevezése után
az elsők közt kereste fel a KÖSZ, azaz a Községek, Kistelepülések
és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetségének éves közgyűlését június 15-én Balatonkenesén, a Hotel Marina Port szállodában.

KISTÉRSÉGI REFORM

Dr. Wekler Ferenc, a KÖSZ elnökének
köszöntője után a miniszter asszony az általa irányított minisztérium szakmai felállásáról
beszélt. Ezek szerint az önkormányzati terület szakállamtitkára felel a lakásügyekért és a
panelprogramért is, a területfejlesztési oldal
szakállamtitkára pedig a településfejlesztést, az építési ügyeket, és a települések
működtetését felügyeli.
Lamperth szerint a kistérségi reform célja,
hogy ugyanannyi pénzből jobb szolgáltatásokat nyújtsanak. Az elmúlt négy év
kormányzati tapasztalatai azt mutatják,
hogy lehet lépni ebben az irányban. A társulásokba belépni nem nagyon szándékozó
„ingadozókat” törvény fogja kötelezni,
hogy amennyiben az egyes kistérségekben
érintett települések kétharmad megszavazza
a szövetkezést, nekik is csatlakozniuk kell.
Ez a törvénytervezet kerül a Parlament elé.

MIT JEGYEZ A JEGYZŐ?

A miniszter asszony véleménye az, hogy
jelenleg rendkívül sok a települési jegyzők
államigazgatási feladata. Szerinte jobban
szét kell választani az önkormányzati és államigazgatási feladatokat. A településeken

az Uniós szabályokat kell alkalmazni, nem
igazán lehet a mini hivatalokban megfelelő
szakmai színvonalú ügyintézést biztosítani.
A kormány radikális lépést tervez. Az ötszáz
fő alatti falvakban egyszerűen megszüntetné
a hivatalokat, körjegyzőségeket hozna létre,
amelyek több
település ügyeit
intéznék. Ez az
intézkedés ma
hatvankét falut
érint hazánkban.
További 301
ö n ko r m á n y z a t
– ahol a lakók
száma 500 és
1000 fő között
van – eldöntheti,
hogy fenntartja-e
a polgármesteri
hivatalt.
Ha
igen,
akkor
viszont ezt saját
erőből kell megoldaniuk, ugyanis erre egy fitying
állami támogatást
nem kapnak.

Dr. Lamperth Mónika miniszter asszony kérdésünkre
elmondta, hogy a következő, 2007-13 közötti uniós
költségvetési ciklusban nem lehet a jelenlegi statisztikai régiók határaihoz hozzányúlni, így a közeljövőben maradunk
(Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém megyék) a királyi
régió, azaz mint lapunk címe is kimondja: Regio Regia!
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A közgyűlés résztvevői közül többen
morgással, susmogással reagáltak az elképzelésre. A Somogy megyei Bábonymegyer
polgármestere jelezte, hogy ők jelenleg
917-en élnek a faluban. Azt kérdezte,
hogy a náluk négy fővel, kiválóan működő
hivatalra mindez vonatkozik-e?
Lamperth Mónika válasza kategorikus volt:
kivételek pedig nincsenek, valahol meg
kellett húzni a határt. Így lehet, hogy a
Rudnay Gyula festőművész egykori lakóhelyén telektulajdonos, 70 éves Mariska
néninek el kell zarándokolnia a körjegyzőségbe tulajdoni lapot kérni, mondjuk
Nagyberénybe.
Erről a kormányzat véleménye az, hogy
racionalizálni kell. Továbbá az önkormányzatok feladatkörében képzelik el a közoktatást, a szociális ellátást, a területfejlesztést,

A végére maradt egy kis időrendi elképzelés:
Az őszi választásokon három évre, 2009ig választanánk megyei önkormányzatokat.
Ekkor megszűnnének a megyék, és az Uniós
parlamenti voksolással együtt szavazhatnánk
az új régiók képviselőire. Ez a megbízatás
is három évre szólna, így aztán végre áttérhetnénk a felező módszerre, azaz kétévente szavaznánk, külön az országgyűlési,
majd a települési és regionális képviselőkre.
Felmerült az ötlet, hogy a gordiuszi csomót
az őszi voksolások esetében úgy lehetne
megoldani, hogy hat évre választunk helyi,
önkormányzati képviselőket.

Közigazgatás

az infrastrukturális és egészségügyi ellátás valahogy senki nem akarja igazán a regiobiztosítását.
nalitást. Ehhez is kétharmados parlamenti
többség kell, ráadásul a kormány szeretné
LESZNEK-E HIVATALOS RÉGIÓK? ezt az ügyet a kora nyári, hathetes ülésszak
Van egy kis bibi a dologban, ugyanis a alatt dűlőre vinni!
remélt, 2007-től szinte ömlő Uniós tá- A törvénytervezet nagy szabadságot kínál a
mogatások nagy része regionális szinten pá- majdani, megválasztott regionális tanácsoklyázható. Igen ám, de Brüsszel kijelentette, nak, de persze a kötelezően létrehozandó
pénzt csak legitim, azaz az állampolgárok területfejlesztési bizottságban vétójoggal
által választott regionális önkormányzatok ott ül majd az állam képviselője is. (Idézem L.M.-át: Önkormányzati dominanciát
használhatnak fel!
Lamperth Mónika szerint az átalakításra a akarunk, de érvényesülnie kell az állami
kormányzati szándék megvan, ugyanakkor akaratnak!)

LÉTSZÁM ÉS KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS

A kormány véleménye az, hogy összességében csökkenteni kell a különböző
képviselők számát. Ezt ma a megyék és a
fővárosi közgyűlések esetében lehet megtenni. Takarékoskodni is kell, lejjebb kéne
szorítani a képviselői tiszteletdíjakat. A
miniszter asszony gyorsan hozzátette, ez
a polgármesterekre persze nem vonatkozik.
Itt aztán már nem volt morgás…
Így esett, hogy a KÖSZ végül is aláírta
a közigazgatás átszervezésére kidolgozott
törvényjavaslatot, innét a parlamenti pártokon a sor.
Veér

EURÓPAI
MIKROHITELEZÉSI HÁLÓZAT
Budapesten tartotta első
közös európai konferenciáját a párizsi székhelyű European Microfinance Network
és a varsói központú Microfinance Centre, olvasható a
Világgazdaságban.
A magyar hálózat, a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok
közreműködésével megrendezett konferenciát Nagy Miklós, a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
(BVK) ügyvezető igazgatója a ma-

gyar vállalkozásfejlesztés szempontjából mérföldkőnek nevezte.
Az egész világon működnek mikrofinanszírozási programok. Magyarországon a Mikrohitel programot
a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mintegy tíz
éve sikeresen működtetik. Továbbfejlesztéseként a BVK 2005-ben a
Magyar Fejlesztési Bankkal közösen
dolgozta ki az új, országos Mikrohitel plusz programot, illetve a fővárosi vállalkozások rendelkezésére áll az
Európa-díjas Budapest kisvállalkozói

hitelprogramjuk.
Ezek révén a profitorientált hitelintézeteknél a kockázatok miatt
nem hitelképes vállalkozásokat (az
indulókat is) látják el kedvezményes
forrásokkal. A Magyar Mikrofinanszírozási Hálózatot alkotó megyei és
fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok nonprofit szervezetek, amelyek együttműködve a kormányzati
és a pénzintézeti szférával alapokat
képeznek, és ebből nyújtanak forrást
az ügyfeleiknek.
Forrás: FN.hu
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PIKANT ÉS PIKANTÓ

MEDITERRÁN SZIGET AZ ÖREG-TÓ PARTJÁN
A festői szépségű tatai Öreg-tó partjára látogattunk, hogy megismerkedjünk
Magyar Miklóssal, aki a nagy népszerűségnek örvendő Pikant és Pikantó Mediterrán Grill éttermek tulajdonosa. Az ismerkedésen túl nyári terveiről is
érdeklődtünk.
dolgozni, és mondhatom, szinte kivétel nélkül
– Ha jól tudom, nem Magyarországon – Mi várja a vendégeket?
– A magyar és a nemzetközi konyha specialitá- megtalálták a helyüket és a számításukat. Jó velük
született.
– Németországban jöttem világra, édesapám
magyar, a feleségem pedig tatai, így kerültem ide.
Vendéglátós vagyok, így mindig is szerettem volna
egy saját éttermet. 1999-ben vettem meg a mai
Pikant étterem épületét, igen leromlott állapotban.
Szépen helyrehoztuk, és még az év júniusában
meg is nyitottuk a 140 fő befogadóképességű
éttermet. A Pikantó 2002 júniusától áll a vendégek rendelkezésére. Igazi mediterrán hangulatot
teremtettünk a kialakítással, valamint az étel- és
italválasztékkal. A jó hangulatú élőzenés hétvégi
bulik közkedvelt szórakozóhellyé tették a Pikantó
Mediterrán Grill éttermünket.

sainak finoman ötvözött választéka. Vendégeink
a festőien szép tatai Öreg-tó panorámájában
gyönyörködve hódolhatnak a kulináris élvezeteknek. Italválasztékunkban a leghíresebb
magyar pincészetek borai mellett márkás csapolt
sörök szerepelnek. A forró hangulatú hétvégi
zenés-táncos estéken neves zenekarok lépnek fel.
Koktélpultunkban zsonglőr képességű mixerünk
varázsolja el mutatványaival és szemkápráztató
koktéljaival a nagyérdeműt. Vasárnaponként közkedveltek a családi programok. Ilyenkor a kicsiket

– Ez már egy régi tervem volt, hogyha bárhol
a világban éttermet nyitok, akkor az a Pikant
nevet kapja majd. A Pikantó egy kis szójáték, a
Pikant név és a (tatai) tó szavakból hoztuk össze.

– Megteremteni azt a helyet, ahol a legkisebbektől az idősekig mindenki, egy helyen talál valami
varázslatot. Úgy érzem, hogy a közel egy hektáros
parkban és az ott felépített éttermünkben sikerült
elérni ezt a célt. Vendégeinket az itt szerzett felejthetetlen élmények mágnesként vonzzák újra és újra
vissza hozzánk.

- Mivel készülnek a nyári szezonra?

- Meglepetéssel várjuk törzsvendégeinket is, hiszen
– mivel a folyamatos megújulás hívei vagyunk – jelenleg folyik az alapétlap áttervezése. Mind nyersanyagokban, mind pedig ételkreációinkban számos
újdonságot fedezhetnek fel az idelátogatók. Emellett a Víz-Zene-Virág Fesztivál alkalmából amolyan
mini vidámpark is lesz nálunk gumiugrálóval,
bungee-jumpinggal. Egyszóval érdemes hozzánk ellátogatni, szeretettel várjuk régi és új vendégeinket
a Pikant és Pikantó Mediterrán Grill éttermekben!
Veér Károly

– Miért éppen ez a két név?

– Mi a legnagyobb kihívás, amellyel
szembe kell nézniük?

együtt dolgozni, büszke vagyok a csapatra!

játszóház, gyermekszínházi előadások, és természetesen az egész héten nyitva tartó játszótér várja.

– A vendéglátásban nem elég a jó
szándék, a személyzet partnersége nélkül
nehéz bármit is megvalósítani.
– Így igaz, a tervek végrehajtásához kell egy jó
csapat, és ez hála Isten nálunk megvan.
Nagyon sokan jöttek
hozzánk

Justicia tanácsai

HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN
A globális világgazdaság legkülönbözőbb szereplői között kialakult
kölcsönös függőség és egymásrautaltság kihívást jelent nemcsak a
vállalkozások működésének biztonságára, hanem a folyamatokat
szabályozó jogi háttér kidolgozása szempontjából is. Az „öreg kontinens” helyzete az Európai Unió intézményrendszerének, és az egyre
intenzívebbé váló jogharmonizációnak köszönhetően egy árnyalatnyival könnyebb. Az uniós tagállamok közötti igazságügyi együttműködés hangsúlyos területe a tagállamok bíróságai által a polgári és
kereskedelmi ügyekben hozott határozatok végrehajtása.
Amennyiben egy határozatot a közösség
egyik tagállamában hoztak, egy másik tagállamban is végrehajtható, ha a hatáskörrel
rendelkező bíróság, kérelemre megállapítja
annak végrehajthatóságát.
A jogharmonizáció célja a polgári és kereskedelmi ügyekben hozott határozatok
szabad mozgásának biztosítása. A 44/
2001/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó tagállamok határozatait el kell ismerni, és
végre kell hajtani a többi tagállamban akkor
is, ha a végrehajtás alá vont személy harmadik államban rendelkezik lakóhellyel. Fel
kell hívni a figyelmet ugyanakkor arra, hogy
a hivatkozott rendelet hatálya nem terjed
ki a természetes személyek jog- és cselekvőképességére, házassági vagyonjogára, a
végrendeletre és öröklésre, a csődeljárásra, a
szociális biztonságra, valamint a választottbíráskodásra sem. A rendelet alkalmazásában
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„határozat” bármely tagállam bírósága által
hozott bármely határozat, annak elnevezésére tekintet nélkül. Az egyik tagállamban
már jogerős határozat érdemben semmilyen
körülmények között nem vizsgálható felül a
végrehajtás államában. A végrehajtásához
azonban szükséges, hogy az érdekelt fél
kérelmezze a végrehajthatóvá nyilvánítást.
A nem vitatott követelésekről szóló határozatokra, bírósági egyezségekre és közokiratokra, továbbá az európai végrehajtható
okiratként hitelesített határozatok megtámadását követően hozott határozatokra külön
közösségi rendelet vonatkozik (805/2004/
EK rendelet). Az európai végrehajtható
okiratként hitelesített határozatot úgy kell
tekinteni, mintha azt a végrehajtás tagállamában hozták volna meg.
A jelen írás által feldolgozott témakör talán
leglényegesebb, a gazdasági szereplőket közvetlenül érintő közösségi rendelkezése
a fizetésképtelenségi
eljárásról szóló közvetlenül alkalmazandó
1346/2000 számú
EK rendelet. A
rendelet lehetőséget
ad arra, hogy az EU
egyik tagállamában
megindított fizetésképtelenségi eljárás
hatálya kiterjedjen a
többi tagállamra is.
Lehetőség nyílik arra,
hogy a felszámoló a
más tagállamban lévő
vagyontárgyakat is

bevonhassa a felszámolási vagyonba, és a
felszámolás során őt megillető jogosítványait
mindazon államokban gyakorolhassa, ahol
a cég külföldi érdekeltségének felszámolása
érdekében ez szükséges. A rendelet nagy
mértékben megkönnyíti a hitelező társaságok
jogos követeléseinek kielégítését, gyakorlatilag az egyik tagállamban lefolytatott eljárás
hatályos azon tagállamban is, ahol adós
cégnek érdekeltségei vannak.
Az „alap” fizetésképtelenségi eljárás az
adós fő érdekeltségének központja szerinti
tagállamban indítható meg. Emellett a
rendelet lehetőséget biztosít párhuzamos
eljárás megindítására is az adós telephelye
szerinti tagállamban. A bírósági végrehajtás
módosításáról szóló 2005. évi XLI. törvény
vezette be hazai jogunkba, új intézményként
a belföldi végrehajthatóságról szóló tanúsítványt, amelyet a határozatot hozó állam
bíróságának kell kiállítania. A tanúsítványnak
tartalmaznia kell a határozat leglényegesebb,
a végrehajthatóság megállapítása szempontjából jelentőséggel bíró adatait. A tanúsítvány
kiállítását a hazai végrehajtás elrendelésére a
jogosult bíróság végzi.
A hivatkozott rendeletek értelmében elismert
határozatok végrehajtásának foganatosítása
rendszerint már a belső jog szerint történik.
Az európai joganyag egységesítése, és
ennek hatásaként a gazdasági együttműködés „akadálymentesítése” a bemutatott
témakörben tovább folytatódik: folyamatban
van egy európai fizetési meghagyásos eljárás
bevezetéséről szóló rendelet elfogadtatása,
illetve a kisösszegű követelések érvényesítése
esetén alkalmazandó európai eljárás bevezetéséről is szó van.
Dr. Hidas János

PINCÉBEN DOLGOZOTT
A MEGSZÁLLOTT FESTŐ

Elképzelhetetlen sokak számára, hogy mit tud produkálni a vak
véletlen. Egészen biztos, hogy olvasóink közül is sokan voltak már
olyan helyzetben, ami az adott körülmények között megoldhatatlannak feladatnak tűnt. Ezek közé sorolható, amikor szeretteink közül
elveszítünk valakit, s a szívszorító pillanatokban nem is tudjuk, mit
kezdjünk értékes, vagy kevésbé annak tartott hagyatékával. Nem
tudjuk / ha csak abban a témakörben nem vagyunk szakavatottak /,
hogy megtartsunk-e közülük néhányat, vagy helyhiány, netán egyéb okok miatt megváljunk-e azoktól. Legtöbbször rosszul döntünk,
legalábbis egy nyugodtabb, békésebb szemszögből nézve.

VÉLETLEN FELFEDEZÉS

Egyik településünk sikeres vállalkozója egy
véletlen folytán jutott olyan információkhoz,
hogy egy valaha roppant termékeny és
sikeres festőművész alkotásai porosodnak
egy bizonyos helyen. Nem véletlenül sikeres vállalkozó, hiszen ebben az esetben
is remek ösztönnel érzett rá, hogy számára
akár kedvező tranzakció is megvalósulhat,
így szemrevételezte az említett hagyatékot.
S mit tesz a vak szerencse? Egy olyan, egykor Tatabányán élt és dolgozott festőművész
került látóterébe, aki annak idején igen csak
megosztotta a róla alkotott véleményeket.
Ám azt soha senki nem állította róla, hogy
alkotásai feledhetőek lennének. Rövid

gondolkodást követően a vállalkozó megvásárolta a művész több száz darabból álló
kollekcióját. Ezzel elindult egy folyamat, ami
új megvilágításba helyezte a festőről kialakult képet. Görgényi István /1917-1973/
olajfestményeiről volt szó, amelyek így
megkerültek. Információink szerint Görgényi
István, akit életében kevésbé becsültek meg
a rendszer művészeti ítészei, képeit egy
pincében festette.

A FESTŐZSENI

Görgényi István 1917-ben született
Bánhidán. Egyes források szerint gyermekkorában volt pásztor és cseléd is, majd a
bányában dolgozott csillésként. 1940-ben

Magazin

Egy újra felfedezett értékteremtő

freskópályázatot nyert az egyik főiskola
kiírásában. Volt tanulmányúton Bécsben
és Münchenben, 1947-ben pedig képzőművészszakkört alapított Tatabányán. A
szakma alapjait mások mellett Aba Novák
Vilmostól, Bottka Miklóstól, Rudnay Gyulától tanulta. Tipikusan a meg nem értett
művészek táborába sorolták, amihez az is
hozzájárult, hogy nem hódolt be igazán
az uralkodó társadalmi rendszernek. Erről
árulkodik az a szobra is, amelyen a keresztjét
cipelő Jézus helyett meggörnyedt alakok
olyan keresztet visznek, amelyen az JNRJ
/Jézus Nazaret Rex Judea/ felirat helyén
egy sarlót és egy kalapácsot ábrázol a művész… Kortársai szerint kiváló portréfestő,
remek karaktermegjelenítő képességgel
rendelkezett. Hihetetlen termékeny alkotó
volt Görgényi. Jelen sorok írójának volt
alkalma néhány évtizeddel ezelőtt látni
egy leszármazottjának a lakásán a művész
nagyméretű alkotásainak jelentős részét, még
többet pedig pincében porosodni. Nyilván
nem verték nagydobra az olyan alkotásokat,
amilyet az imént említettem.

FELÚJÍTÁS, RESTAURÁLÁS, KIÁLLÍTÁS

Olybá tűnik, az ismét napvilágra került Görgényi-alkotások hamarosan eredeti pompájukban fogják elvarázsolni az érdeklődő közönséget. Megtudtuk a festmények jelenlegi
tulajdonosától, hogy miután meggyőződött
az alkotások eredeti voltáról, komoly és
hozzáértő szakemberek közreműködésével,
igényesen restaurálják, felújítják a művész
monumentális és kisebb festményeit. Vannak
köztük olyanok, melyeknek mindössze egy
„nagytakarítást” kell átvészelniük, melyek
bár évtizedeken át porosodtak, értékeikből
mégsem vesztettek semmit. Információnk
szerint az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére egy nagyszabású kiállításon
a közeljövőben mutatják be a meg nem
értett festőzseni alkotásait.
Berg Endre
Regio Regia 2006. június-július
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Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSIG ELKÉSZÜLT AZ
M6-OS AUTÓPÁLYA
Átadták az M6-os autópálya Érdet és Dunaújvárost összekötő szaa német Bilfinger Berger, az osztrák Porr és
kaszát, melyen tizenegy csomópont, négy pihenőhely és hatvanegy
Swietelsky cégek alkotta M6 Duna Autóhíd épült. Az 58,6 kilométer hosszú sztrádát egy osztrák-német
pálya Koncessziós Zrt.-vel.
cégcsoport üzemeltetheti 22 évig.
A 14 település közigazgatási határát érintő
A
forgalomba szakasz a munkában részt vevők példás
eredményeként
helyezett
58,6 együttműködésének
kilométeres szakasz, – az árvíz és a mostoha időjárás okozta
az első PPP-konst- késedelmek ellenére – 3 kilométer/hónapos
rukcióban megépült sebességgel épült úgy, hogy közben sikerült
magyarországi autó- csökkenteni a finanszírozási költségeket. A
pályaszakaszként, munka teljes átadásának határideje szepaz állam és a tember 30.
magántőke közcélú
együttműködéséTIZENEGY CSOMÓPONT ÉPÜLT
vel valósult meg,
AZ ELSŐ SZAKASZON
mintegy 500 millió Az autópályaszakasz avatóünnepségén
eurós költséggel. részt vett Kóka János gazdasági és közEmellett
elkészült
az
M8-asnak
az épülő lekedési miniszter is, aki azt hangsúlyozta,
PPP-KONSTRUKCIÓ
dunaújvárosi
Duna-hídhoz
vezető
rövid hogy négy év alatt sikerült megduplázni
Végéhez közeledik az autópálya-építés legszakasza
is.
intenzívebb szakasza, az M8-as, az M9-es
Magyarországon az autópálya-hálózat
és az M6-os megmaradó részének meghosszát. Mint mondta, a következő időépítése után az alacsonyabb rendű utak és HUSZONKÉT ÉVIG KONCESSZIÓBAN szakban ugyanezzel az elkötelezettséggel
a vasút korszerűsítése következik – mondta Az autópályaszakasz építésére és 22 éves folytatódnak a befektetőket is vonzó infraGyurcsány Ferenc kormányfő vasárnap, az koncessziós üzemeltetésére a magyar állam strukturális fejlesztések. Az 58,6 kilométer
M6-os autópálya Érdi tető – Dunaújváros nevében a gazdasági és közlekedési minisz- hosszú pályaszakaszon 11 csomópont,
közötti szakaszának avatásán.
ter 2004 októberében kötött szerződést két komplex, benzinkutas és két további
pihenőhely, 61 híd, illetve műtárgy, 11
körforgalom épült ki. A munka során 13,2
millió köbméter földet mozgattak meg, és
mintegy 750 ezer tonna aszfaltot építettek
be. A töltésépítéshez hétszázezer köbméter kohósalakot is felhasználtak.

ÚJ HITELEZÉSI KONSTRUKCIÓ

Az autópálya-építő konzorcium közleménye szerint a projekt az építési sebesség és
a költség alapján európai összehasonlításban is a leghatékonyabb építési teljesítmé“
nyek közé tartozik”, amit az is igazol, hogy
az idén márciusban a munka finanszírozását
a nemzetközi tőkepiac kedvező megítélése
alapján átalakították.
Az új hitelezési konstrukció több mint 20
millió eurós megtakarítást jelent, amin felefele arányban osztozik a magyar állam és a
koncessziós társaság.
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A H+H Dunaforg Kft. 1991-ben alakult. Életét nagyban meghatározta Dunaújváros ipari struktúrája és a vasmű létezése. Az elmúlt
15 esztendőben azonban gyártó, karbantartó és összeszerelő tevéállítására, gyártására, valamint gépsorok,
kenységet olyan magas színvonalúvá fejlesztette, hogy napjainkra
berendezések, gépegységek karbantartámár nemzetközi piacokra léphetett ki. A cég eredményeiről Hamsára, felújítására.
mer István ügyvezető igazgató beszél.
Acélszerkezeti lakatosaink tevékenységét
– Tevékenységünk döntő többségét a és közepes méretű alkatrészektől az egye- igazolják új csarnokaink, melyek 100%gép-, gépalkatrészgyártás és darukar- di nagyméretű és súlyú munkadarabok, ban saját munkaerőből épültek.
bantartás tette ki. Az elmúlt években gépegységek megmunkálását. A gépek
társaságunk folyamatos fejlődésen ment
Cégünk működtet egy 30 főből álló
keresztül. A fejlődés eredményeként
emelőgép-karbantartó, javító és feltevékenységi köreinket bővítettük, máújító részleget, mely 90–100 különra gép-, és gépalkatrészgyártás, acélféle daru, telepített anyagmozgató
szerkezet-gyártás,
darukarbantartás,
és szállító berendezés működéséről,
technológiai gépszerelés, karbantartás,
karbantartásáról gondoskodik.
hidraulikus hengerek felújítása cégünk
profilja.
Az évek során folyamatosan növekvő
termelés minőségi követelményeket
– Személyi állományunk mintegy
támasztott vállalatunkkal szemben, így
200 főre tehető. Eredményeinket
2003. júliusától ISO 9001 minőségigazolja a tervszerű humán erőforrású
irányítási rendszer szerint dolgozunk.
hagyományos, egyetemes, illetve CNCgazdálkodás. Dolgozóink 10%-a mér- vezérléssel ellátottak.
A tanúsítvány kiterjed a gép- és gépnöki képesítéssel rendelkezik (karbantartó 1999-ben lehetőségünk nyílt egy víz- alkatrészgyártás,
acélszerkezet-gyártás,
üzemmérnök, acél- és fémszerkezetgyártó zelvágó berendezés megvásárlására. A technológiai szerelés, valamint darukarüzemmérnök, munkavédelmi szakmérnök, vízsugaras vágás a legtöbb megmunkálási bantartásra.
informatikus mérnök, anyagmérnök, technológiát felülmúlja a feldolgozott
közgazdász), 25%-a magasan képzett anyagok sokfélesége, eljárás közben mini- Jövőbeni elképzeléseink, gépparkunk
szakember (technikus, minősített hegesztő mális igénybevételük vagy a technológiai további bővítése és a modern technoló– ív, láng Avi, Co).
rugalmasságuk tekintetében. A vízsugaras giai színvonal szintentartása. Céljainkkal
technológia új lehetőségeket nyitott meg és törekvéseinkkel megpróbálunk eleget
Jelenleg a H+H Dunaforg Kft. mint- előttünk, mivel ezzel a módszerrel csak- tenni üzleti partnereink igényeinek minél
egy 20 000 m2 területen működik. A nem minden fajta anyagból ki lehet vágni magasabb szintű kielégítésére.
szerszámgépparkunk lehetővé teszi a kis különböző idomokat, tekintet nélkül arra, Az elmúlt 15 évben a teljesség igéhogy milyen az anyag nye nélkül partnereink voltak a DWA
szerkezete, feldolgo- Hideghengermű Kft., Dunaferr Rt.,
zottságának foka, illet- Dunaferr Metab Kft., Dunaferr Lőrinci
ve melyek a mechanikai Hengermű Kft., Alcoa – Köfém Kft.
Székesfehérvár, Phoenix Conveyor Belt
tulajdonságai.
A kft. rendelkezik Systems Gumiipari Kft. Szeged, Metacélszerkezet-gyártó, risystem Mérlegtervezési és Vállalkozási
valamint karbantartó Kft. Hódmezővásárhely, Caementárius
lakatos
kapacitással Kft. Békéscsaba, Voest-Alpine Indust(összesen:
45-50 rieanlagenbau GmbH & Co. Ausztria,
fő). Ezen részlegünk Linz, Voest-Alpine Stahl GmbH.
alkalmas
közepes, Ausztria, Linz, akiknek ezúton is köszönilletve
bonyolult jük a bizalmat!
Vitkóczi Éva
acélszerkezetek összeRegio Regia 2006. június-július

Jubiláló vállalkozások
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Gazdaság

ZSEBLÁZ, AVAGY ERESZD MEG
UTÁN HÚZD MEG!

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök az Országos Érdekegyeztető Tanács (OÉT) június 9-ei plenáris ülésén ismertette az Új egyensúly
programja 2006-2008. intézkedéseit. Az államháztartás tartós
egyensúlyának megteremtését célzó csomag három fő részből áll:
az állami kiadások csökkentése, a felelősségvállalás arányosabbá
tétele, valamint egyéb egyensúlyjavító intézkedések. A kormányfő
közlése szerint már ebben az évben mintegy 150-170 milliárd forinttal csökkennek az államháztartás kiadásai.
reformokra készülünk”. A hosszú távú
ELHALASZTJÁK AZ
“
reformok
közé tartozik a közigazgatás,
ADÓCSÖKKENTÉSI PROGRAMOT
a
közszolgáltatások
és az egészségügy
Nincs szükség sokkterápiára, de a
átalakítása,
valamint
a nyugdíjreform
korábban bejelentett adócsökkentési
előkészítése.
Gyurcsány
érvelése szerint
programot el kell halasztani – hangúj
egyensúlyra
van
szükség,
a magán- és
súlyozta a miniszterelnök. A kormányfő
közfelelősség
meghatározására,
a verközölte, nem a költségvetési kiigazítás
senyt
és
a
szolidaritást
egyaránt
erősítő
egyszeri programjáról van szó, hanem
intézkedések megtartására, a jog, a fel-
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elősség és a lehetőség méltányos viszonyának megteremtésére a társadalmi és
gazdasági lehetőségek között.

„NEM

FOG FÁJNI”

Az áfa 15 százalékos kulcsát szeptember
1-jétől 20 százalékra kívánja növelni a
kormány, de az 5 százalékos áfakulcs
és az oda sorolt termékek köre nem
változik.
2006 szeptemberétől a cigaretta jövedéki adója 5,7 százalékkal, a bor
kivételével a szesztartalmú italoké pedig
7 százalékkal emelkedik.
2006. szeptember 1-jétől bevezetik a
kamat- és a tőzsdei árfolyamnyereség-

31-éig jogosultságot szereztek, azok
még további 5 évig érvényesíthetik.
Az eddig összesen évi 100 ezer forintos
összegig igénybe vehető kedvezmények
– tandíj, őstermelők, közcélú adományok, élet- és nyugdíjbiztosítások – évi
jövedelemkorlátja 6 millió forintról 3,4
millióra csökken. A jövőben ebbe a
korlátos körbe tartozik a megállapodás
alapján fizetett járulék, magánnyugdíjpénztári tagdíj és az ennek kiegészítésére
vonatkozó kedvezmény is.
Az egyszerűsített vállalkozói adó (eva)
kulcsa október 1-jétől 15 százalékról
25 százalékra nő.
Marad az 1950 forintos tételes egészségügyi hozzájárulás.
A munkavállalók által fizetendő egészségbiztosítási járulék az idén szeptember 1-jével 4 százalékról 6 százalékra, a
munkavállalói járulék pedig 1 százalékról
1,5 százalékra emelkedik.
A jövő évben a munkavállalók által fizetett egyéni egészségbiztosítási járulék 6
százalékról 7 százalékra nő.
Augusztustól átlagosan 30 százalékkal
emelkedik a háztartási gáz és 10-14
százalékkal a villamos energia ára.

LEÁLL A SULINET EXPRESSZ

A június elején bejelentett megszorító intézkedések többek között
az adókedvezmények körét is szűkítik: a változás nyomán megszűnik a befizetett adó terhére 60 ezer forintnyi számítógép-vásárlási visszatérítést biztosító Sulinet Expressz program.
A lehetőség az év végéig még él, a változtatás 2007. január elsején lép hatályba.
A 2003-ban indult Sulinet Expressz eredetileg a diákok és az oktatásban dolgozók
számítógép-ellátottságának javítására szolgált, az eltelt évek során azonban a cél és a
kedvezményrendszer is sokat változott. A rendszer inkább állami támogatású digitáliseszköz-vásárlási programhoz hasonlított – a laptoptól a digitális kameráig mindent lehetett Sulinetre venni –, egy idő után majd’ minden adófizetőnek. Az adókedvezménnyel
vásárolható termékek köre az elmúlt egy-két évben szűkült az eredetileg meghatározottra: jelenleg már csak az asztali és hordozható számítógépekre vonatkozik a program.
Az informatikai felzárkózást” a program eddig 63 milliárd forinttal segítette – felemás
“
eredménnyel – írja a napilap. A számítógép-ellátottság valamennyire javult, hiszen a
háztartások 21 százaléka helyett jelenleg 41 százalékuk rendelkezik PC-vel, ugyanakkor az adóból finanszírozott kedvezményt többnyire nem az első számítógépüket
vásárlók vették igénybe.
Az európai összehasonlításban siralmas internet használati mutatókon a Sulinet Expressz
négy éve alatt nem sikerült érdemben változtatni.
(forrás: Népszabadság)

CSÖKKENŐ

ÁLLAMI KIADÁSOK

A minisztériumi felsővezetők létszámának 47 százalékos és összlétszámának
23 százalékos csökkentése, valamint a
takarékossági intézkedések hatására az
idei 80 milliárd forintról 2008-ra 60
milliárdra mérséklődnek az igazgatási
költségek.
A magántőkéből felépülő új kormányzati
negyedben 160 ezer négyzetméteren
lehet elhelyezni a csökkenő létszámú
államapparátust a jelenlegi 350 ezer
négyzetméter helyett.
A központi költségvetési intézmények
átszervezésével, a hasonló feladatot ellátó intézmények összevonásával és 32
feleslegessé vált intézmény megszüntetésével 2008-ra 12 500-zal csökken a
dolgozók létszáma, és 37 milliárd forinttal mérséklődnek a működési költségek.
Kétharmados támogatás esetén megalakulnának a regionális önkormányzatok,
kötelezővé válna a kistérségi társulás;
csökkenne a helyi képviselők létszáma, illetve tiszteletdíja; ha nincs meg a kétharmados parlamenti támogatás, ösztönző
intézkedéseket hoznak az önkormányzatok hatékonyabb működéséért.

Gazdaság

adót. Ennek mértéke a kamat és az
árfolyamnyereség 20 százaléka.
Az adóköteles természetbeni juttatások
után fizetendő 44 százalékos adó szeptember 1-jétől 54 százalékra emelkedik.
2007. január elsejétől szűkülne az
adómentes bevételek és az igénybe
vehető adókedvezmények köre: az
üdülési csekk a jövőben csak akkor
lesz adómentes, ha azt a munkáltató
a dolgozójának vagy nyugdíjasának,
és azzal közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának adja, és üdülési
szállás és ahhoz kapcsolódó étkezési
szolgáltatásra használják.
A munkáltató által a dolgozó javára az
önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba
történt befizetés eddig a minimálbér havi
összegéig volt adómentes, 2007-től viszont csak a minimálbér 20 százalékáig.
Megszűnne a szellemi tevékenység – jelenleg évi 100 ezer forintban érvényesíthető – kedvezménye, valamint a felnőttképzéshez és a számítógép beszerzéshez
ma biztosított 60 ezer forintos, jövedelemkorláthoz kötött kedvezmény.
A lakáshitel-törlesztéshez biztosított, jövedelemhatárhoz kötött kedvezmény úgy
szűnik meg, hogy akik 2006. december

KÖZTEHERVISELÉS

Jövőre az APEH tízezer adózónál rendel el vagyonosodási vizsgálatot, amelynek során összevetik az adózó vagyoni
helyzetét az előző években bevallott
jövedelmével.
Januártól a kormány bevezetné a házipénztári adót, hogy kisebb legyen a
személyes jövedelem kivonásának lehetősége az adózás alól. A jövőben valamennyi társasági adó fizetésére kötelezett
cégnek a fennmaradáshoz minimálisan
elvárható nyereség után társasági adót
kellene fizetnie. Egyszeri alkalommal,
10 százalékos különadó megfizetése
mellett magánszemélyek és vállalkozások
hazautalhatnák eddig külföldön tartott
pénzüket.
A nyereséges vállalkozások és a 6
millió forint feletti éves jövedelemmel
rendelkező magánszemélyek 4 százalék
szolidaritási különadó fizetésére lesznek
kötelesek.
Forrás: magyarorszag.hu
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– Milyen nyári programok várják a – Június 12–én Pápa volt az állomása
városban élőket és a Pápára láto- a labdarúgó világbajnokság road-showgatókat?
jának. A kamion a

várkerti parkoló melletti füves területen
pakolt, s egy hatalmas
kivetítőn
közvetítették a meccseket,
a mérkőzések közti
szünetekben
pedig
változatos
programok szórakoztatták a
nézőket. Június 16.
és 18. között került
megrendezésre a 16.
Nemzetközi Játékfesztivál,
melynek
nyitó napja az idei évben egybeesett Pápa
Város Napjával. A
városnapi
program
keretében
megemlékeztünk a Pápai
Ipartestület 120 éves

Pápa

A DUNÁNTÚL ATHÉNJE – PÁPA

Pápa Közép-Európa egyik legszebb barokk kisvárosa. A hangulatos
belvárosi utcák, terek, a Várkert a fürdővel ideális környezetet biztosít az üdülni, pihenni vágyók számára. Ezt a kellemes környezetet
egészítik ki azok a városi rendezvények, melyekről Rádi Róbert, a
művelődési osztály vezetője tájékoztatta lapunkat.

fennállásáról, megrendezésre került továbbá a „Szűkebb pátriánk” helytörténeti
előadássorozat záró vetélkedője. Este a
hagyományoknak megfelelően szentmise
volt városépítő gróf Eszterházy Károly
püspökért a Nagytemplomban.
A Játékfesztivált a délutáni programokat
követően este Jankovics Marcell filmrendező nyitotta meg, majd a Fő térről
induló fesztiválmenet a fúvószenekar
vezetésével lement a Várkertbe, ahol a
fesztivál rendezvényei zajlottak és ahol sor
került a felújított játszótér átadására is.
A fesztivál programjainak összeállításakor
minden évben arra törekszünk, hogy kicsik és nagyok, fiatalok és idősek egyaránt
találjanak az érdeklődésüknek megfelelő,
színvonalas kikapcsolódási lehetőséget.
A Várkertben zajló rendezvényen helyet
kaptak az idén is a kézművesek, a bábelőadások, a kisebb koncertek, népművészeti kirakodóvásár és bemutatók.
– Rengeteg kísérőrendezvény is
zajlott.

– Igen. Ilyenek voltak például a motoros
bemutatók, kisebb vidámpark, a kékfestő
bemutató, amelyek keretében a gyerekek
is kipróbálhatták a kékfestő mesterséget, a

F
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Pápa
kiállítás megnyitó a Somogyi Galériában,
a Tiéd a színpad, amatőr művészeti csoportok fellépésével, vagy az erős emberek
versenye. Szinte a kezdetektől fogva a
Játékfesztivál kísérőrendezvénye a MiniOlimpia, amelyen a városból, a környező
településekről és a partnervárosainkból
érkezett fiatal sportolók vesznek részt.
– Kiket láttak vendégül az idén?

– Erdélyből Kovásznáról, Hollandiából
Kampenből, Szlovákiából Losoncról és
Németországból Leinefeldéből érkeztek
sportolók az idei találkozóra.
– Mit tartogat még a nyár a pápaiaknak, ill. az itt pihenő vendégeknek?

– A nyári programokat a város mellett
még civil szervezetek, egyesületek szervezik. A Nemzetközi Fogathajtó Versenyt
például a Lovas Barátok Egyesülete
szervezte, a három napos rendezvényt
természetesen a város is támogatta.
– Az augusztus 11-13-ai hétvégén kerül
megrendezésre a Történelmi Játékok és a
Pápa, a somlói bor városa borfesztivál.
Pápán állomásozott a 7. Magyar Királyi
Huszárezred, a pápai huszárok bátorsága
messze földön híres volt. Ezekben a napokban megemlékezünk az egykori ejtőernyős ezred tagjairól is. Közel 80 fővel
működik a Volt Hadifoglyok Egyesülete,
tagjaik közt vannak egykori munkaszolgálatosok és olyanok is, akik részt vettek a
harcokban. Őket minden évben egy bará24 Regio Regia 2006. június-július

ti találkozó keretében látjuk vendégül.

A Történelmi Játékokban a résztvevők
egy adott történelmi kor jellegzetességeit
mutatják be.
A Borfesztivál keretében somlói boros
gazdák kapnak bemutatkozási lehetőséget. A fesztivál keretében több rendezvény várja a vendégeket: a hordógurítás,
zenés programok: operettek, bordalok,
citerazenekar, borrendi avatás, borkóstoló. Természetesen elmaradhatatlan
a borverseny is, ahol a boros gazdák
minősíttetik boraikat. A jó bor mellé
finom, elsősorban magyaros ízeket kínálunk. Megkóstolható itt a Lacipecsenye,
a rostonsültek, a kürtöskalács – melynek
sütéséhez Erdélyből jönnek –, a juhsajt és
kecskesajt és sok más finomság is.

– Szép, gazdag program-választék,
– Milyen programokkal várják az reméljük legkésőbb a bornapokon
érdeklődőket a Történelmi Játékok mi is ismét találkozhatunk.
és a Borfesztivál alkalmával?
– Természetesen szívesen várjuk önöket

– A rendezvény előzetes programja éppúgy, mint a régió más településén
megtalálható a város honlapján – élőket.
www.papa.hu – , ahol egyébként számos
egyéb információ is megtalálható Pápáról.
Cseh Teréz

Tatabányán a tánckultúra hoszszú évtizedek óta népszerű a fiatalok körében. Számos példája
van ennek, akár a nemzetiségi
hagyományokat vesszük figyelembe, akár a modern műfaj
területét vizsgáljuk. Mi most
az utóbbival foglalkozunk. Fojt
Norbertné sportedző adott
útmutatást e népszerű időtöltésről, hobbiról, a Dancing
Feet Akrobatikus Rock And Roll
Sportegyesület vezetője, alapítója.
– Egyesületünk 1992-ben alakult, kezdte
a fiatal hölgy – 1993-tól pedig egyesületként működünk. Sportágunk hosszú útra
mutat vissza, amelynek során eljuthatott a
vidéki városokba, köztük Tatabányára is.
– Komárom-Esztergom megye székhelyén
több helyszínen gyakorolhatnak az ifjak:
a Közművelődés Házában, a KPVDSZben, a Bányász Művelődési Ház, de partner a bicskei Petőfi Művelődési Központ
is. Ezeken a helyeken nem csupán a rock
and roll elsajátítására, de fellépésekre, és
a versenyekre való felkészítésekre is adott
a lehetőség.
– A páros tánc oktatása mellett show-formációk tanítása is lehetőség nyílik azoknak
a lányoknak, akik nem találnak fiú párt ma-

guknak – vagy egyáltalán nem szeretnek
vegyes párban táncolni. Semmilyen hátrány nem éri őket: a formációknak szintén
vannak versenyeik, úgy a fővárosban, mint
országos szinten.
– Tudni kell azt is, hogy táncosaink
minden esztendőben részt vesznek utánpótlás-, területi, országos, sőt nemzetközi megméretéseken, nem is akármilyen
eredményekkel, de erről később ejtenék
néhány szót.
– Annyit tudni kell, hogy szívesen látjuk
a legzsengébb gyerkőcöket is. 5-6 éves
kortól bárki jelentkezhet. A lényeg:
szeressen mozogni, kedvelje a táncot, a
zenét, a mozgást. Mert ez a hármas egység a lényege annak, amit mi elképzeltünk
és művelünk.
– Nem szeretnénk egyoldalúak lenni.
Ennek elkerülésére a rock and roll mellett
a jelenleg divatos clip-dance táncok oktatásával színesítjük a gyerekek oktatását.
– Ezután lássuk, mivel büszkélkedhet
egyesületünk. Természetesen hosszú lenne
felsorolni eredményeinket, soroljuk a legjelesebbeket.
– A Boszorkák fantázianevű felnőtt női
kisformáció tagjai több harmadik helyet
szereztek meg. A Törpördögök minősített
sportolókká váltak az országos ranglista
alapján, a területi ranglistán elsők voltak
2004-ben. A legutóbbi utánpótlásver-

senyeken a Rémkölykök children kisformációban holtversenyben a 2-3. helyet
szerezték meg, a Fojték angyalai pedig
bronzérmet szereztek.
– A legutóbbi utánpótlásverseny kapcsán
érdemes néhány nevet megemlíteni a
teljesség igénye nélkül: Schlepp Fanni és
Toldi Csilla második lett. Junior párosban
Maronga Zsolt és Torma Judit maga
mögé utasította az egész mezőnyt. C
páros kategóriában ugyancsak a legjobbnak bizonyult a Tekezer Balázs-Hujber
Erzsébet páros, a Schmidt Mihály, illetve
Brandl Tünde kettős pedig a második lett
csapatunkból.
– Programjainkban szerepel, hogy a
KPVDSZ Művelődési Házzal karöltve
szervezzük meg minden esztendőben évzáró gáláinkat júniusban és decemberben.
Ilyenkor több száz táncos mutatja be, mit
tanult az elmúlt időszakban. Hagyománynyá vált nálunk, hogy minden évben rendezünk olyan versenyt, amely hol házibajnokság, hol pedig nyugat-magyarországi
terjedelművé szélesedik. Véleményünk
szerint szükség van mindenre, mivel az
egyik a kicsiké, kezdőké, a másik viszont a
magasabb szinten táncolók megmérettetésének a helyszíne.
– Végezetül annyit szeretnék mondani:
örömmel vesszük, ha bármely szervezet
támogat bennünket, hiszen nemes célt
képviselünk. Seregnyi fiatalnak adódik
meg a lehetőség egyesületünkben, hogy
tartalmasan töltse el szabad idejét, és szép
eredményeket érjen el, ha megvan benne a
megfelelő adottság, kitartás és lelkesedés.
– Annyit pedig mi szeretnénk hozzátenni
az egyesületi krónikához: Fojt Norbert és
Fojt Norbertné a 2003. évben a Magyarországon legmagasabb páros kategóriában az országos lista 3. helyét szerezte
meg, ezzel megszerezték a másodosztályú
sportolói minősítést a Magyar Táncsport
Szövetségtől. Az évek során több előkelő
minősítést szereztek ezen felül is, amely
mutatja: méltóak a tatabányai fiatalok
oktatására a tánc, a sport, akrobatika
területén.
Cherry
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HARMINCFORINTOS HONORÁRIUMTÓL A NÉPSZERŰSÉGIG

A PÁPAI MALOM-TÓ
A pápai nyári rendezvények kapcsán kihagyhatatlan színfolt a pápai Malom-tó. Az útról kicsit keresni kell a táblát, mely mutatja, hogy hol kell lekanyarodnunk a zöldbe, hogy élvezhessük a kis tó hangulatát. A házigazdák
kedvesen fogadnak, s mielőtt még bármiről szó eshetne, az első dolguk,
hogy körbe vezetnek „portájukon”. A kis tavat megkerülve Zsuzsanna – a
Malom-tó gazdasszonya – sorra veszi a szépségeket, felidézi a „helyszínekhez” kötődő rendezvényeket, eseményeket.
– Mégis, hogyan lesz valakinek egy kísér. Június 10-én Horgászversenyt rendezünk, got, a nyugalmat képviseljük Pápán, naponta többször
melyet kispályás futball-bajnokság is erősít. A baráti békakoncertet és kikapcsolódást tudunk kínálni a kitava?
– Mi Szentendréről kerültünk ide. Az egész család,
papa, mama, unokák, férj, feleség. Az volt a cél,
hogy együtt lehessünk, együtt csinálhassunk valami értelmeset. Ez egy igazi családi vállalkozás, ahol unoka
és nagyszülő együtt dolgoznak. A gyerekek kísérik a
vendégeket, sőt gyakran még a felszolgálásba is besegítenek. A Mama a főkertész, a Papa a főszakács, a
férjem a horgász-tó fenntartó, én meg a büfés vagyok,
a PR-munkatárs és minden más. Mikor idejöttünk
nem volt itt semmi csak a sok gaz, most meg van
itt sziklakert, veteményes kert, simogatható állatok,
vagyis csupa olyan, ami a lakótelepi gyerekeknek kész
„paradicsom”.

– Ha már a gyerekekről beszélünk,
számukra horgásztáborokat is szerveztek.
Kiket vársz ide?

– Elsősorban olyan gyerekeket akik szeretik a természetet. Ez egy napközis tábor, ahol a gyerekekkel
hétfőtől péntekig 8-17 óráig közösen és hasznosan
töltjük el az időt. A gyerekek itt megismerhetik a
horgászatot, rendszerint a haltelepítés is ilyenkor
zajlik, s abban is részt vehetnek. Az utolsó napra
hagyományosan horgászversenyt hirdetünk, ahová a
szülőket is meghívjuk, így a gyerekeknek módjuk van
„élőben” is bemutatni, hogy mit tanultak nálunk. Ez
egy kétszer egy hetes tábor augusztus első hetében, 8
és 14 év közötti gyermekeknek.

– Mit kínáltok a felnőtteknek?

– Nyári rendezvényeink elsősorban hagyományőrző- ápoló jellegűek, amelyeket mindig kirakodóvásár

társaságokat pedig este élőzenével, halászlével, marhapörkölttel várunk, és ami nagyon fontos, nálunk
belépő soha sincs!

– Mi lesz a júliusi attrakció?

– Július 15-én a Pápai 1 Sziget Fesztiválnak adunk
helyet, ami amatőr és utódzenekarok rock fesztiválja
lesz. A Cray-free koncertszervező csapattal közösen
fogjuk ezt lebonyolítani, ahol pl. jelen lesz a Deep
Purple utódzenekara a Forever Band, a Kiss utódzenekara, no meg a „Nemcsak Berry” és még sokan mások,
délután 3-tól Az amatőrök, este pedig a nagyok.
Összesen 9 csapat lép majd fel. A rendezvények
hangulatát tovább fokozza, hogy egész idő alatt működik majd a Coca Cola ugráló vára és folyamatosan
cicegét sütünk a vendégeknek.

kapcsolódni vágyóknak. De várunk ide cégeket, baráti
társaságokat, sőt családi rendezvényeket is szívesen
lebonyolítunk. A legutóbbi esküvőnkön itt a tóparton
mondták ki az igent a fiatalok, s a pillanatot a szabadon eresztett fehér galambok tették feledhetetlenné.
A környezet és az események harmóniájának köszönhetően azt éreztük, hogy szinte az egész gyülekezet
egyfajta áldott állapotba került.

– Hány fő számára tudtok itt helyet biztosítani egy-egy rendezvényen?

– 150 főt kényelmesen, elegánsan vendégül tudunk
látni, de a sörsátorban már 300-an is remekül szórakozhatunk együtt.

– Mi van a horgászokkal?

– Ők is megtalálják itt a számításukat. Versenyeznek

– Augusztusban és szeptemberben is ké- egymással, mert aki az adott hónapban a legnagyobb
szültök valamivel?
halat fogja, az a következő hónapban ingyen horgász– Természetesen. Augusztus 20-án A Tóparti party
keretében, egy Szent-István napi eszem-iszomot rendezünk, vagyis megismételjük a korabeli bulikat, vagyis
ismét jöhet a horgászverseny, a foci, a halászlé, a
cicege és az élőzene. Szeptember 16-án pedig a
III. Öreg-hegyi Szüreti Mulatságra várjuk vissza a
vendégeket. A cél az, hogy akik a nyár folyamán jól
érezték itt magukat, most ismét találkozhassanak. A
halászlé a természetes összekötő kapocs, a vendégeink
akár havonta is szívesen felkeresnek bennünket miatta.
De sokan vannak azok is, akik csak beugranak hozzánk
sétálni egy kicsit. Sok-sok üzletember, üzletkötő tér
be hozzánk pihenni egy-egy órát, mert mi itt a lassúsá-

hat. A múlt hónapban egy 8 kg-os és 20 dkg-os hal
vitte el a pálmát. Az pedig ,aki az évben as legnagyobb halat viszi haza, jövőre egész évben itt csücsülhet
a tóparton, s természetesen mindezt díjtalanul.
Cseh Teréz

Office

Office – avagy mi kell egy jó
irodába?

SZÁMÍTÓGÉPES
ÉS EGYÉB
HÁLÓZATOK

Számítógépes hálózat nélkül az irodák ma már szinte elképzelhetetlenek. Ott, ahol egy számítógépnél
több működik, előbb-utóbb felmerül az igény azok
összekötésére, az erőforrások – pl. nyomtató, vagy
akár nyomtatók – megosztására. E havi témánk
szakértőjének Stamler Sándort, a tatabányai Korall
Kft. ügyvezető igazgatóját kértük fel.
– Mikor kell vagy mikor érdemes számítógép-hálózat kialakításába kezdeni?

– Az egyik eset, hogy most épül az iroda, vagy nagyobb felújítás
előtt áll. Ilyenkor még a falba szerelve, rejtett kábelezéssel is kialakítható a hálózat. Az ún. parapet csatornás rendszer használatakor, a
kábelek falon kívül egy műanyag csatornában futnak és a szerelvények
is ebbe a csatornába vannak szerelve. Ennek óriási előnye, hogy a
végpontok helyét – pl. egy átrendezés esetén – nagyon könnyű
módosítani. Ezt alkalmazzuk, ha az irodák már „lakottak” és a hálózat
utólag kerül kiépítésre. Alapesetben, ahol lehet, ott kábelezzünk!
– Léteznek vezeték nélküli megoldások is. Melyek ezek?

– A legközismertebb az ún. WLAN (Wireless) technológia. A
rádiófrekvenciás Acces Point-ok (bázisállomások) biztosítják a kapcsolatot a számítógépek és a hálózati eszközök között. Akkor ajánljuk, ha a kábelezés nem oldható meg, pl. bérleményeknél, műemlék
jellegű építményeknél. Az ún. elektromos smog e nélkül is jelentős
a környezetünkben, igyekeznünk kell ezt
minél
kisebb
mértékűre szűkíteni.
–
Kevesen
ismerik a hagyományos 220
V-os elektromos hálózatra épülő technológiát. Egyszerű eszközök segítségével
a 220V-os kábelezésen keresztül számítógépes, vagy bármilyen
más, digitális jeleket továbbító hálózatok üzemeltethetőek. Ehhez
az szükséges, hogy fázisonként a meglévő konnektorokba egy-egy
speciális adaptert kell dugni és azt UTP kábellel csatlakoztatni kell a
számítógépekhez ill. switch-hez (adatkapcsolóhoz). Innentől minden
ugyan úgy működik, mint az UTP-s kábeles hálózatoknál.
F
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– Miért nem népszerűbbek ezek? nyékolás a vezetékeknél azt jelenti, hogy a megoldásokkal, egymástól távol eső helyi
Talán magasak a költségek, vagy kábelt alufólia vagy fémharisnya veszi körül, hálózatok is összeköthetőek. Az Internet
drágák az eszközök?
illetve az erek önállóan is fóliázottak.
alkalmazása ma már szinte elengedhetetlen.

– Biztos, hogy nem az ár az oka, ezek
alacsony árfekvésű eszközök, inkább a
biztonság jelent bizonyos területeken akadályokat. A vezeték nélküli és a 220 V-os
hálózatra épülő technológiák esetén könnyű
a csatlakozás, s ez természetesen a nem kívánatos személyek dolgát is megkönnyítheti. Az átlagos kis irodák esetén azonban
egyáltalán nem indokolt az aggodalom,
számukra praktikus és olcsó ez a megoldás,
és az alkalmazott jelszavas védelem elég.
A kábeleknél beszélnünk kell még az ún.
üvegszálás technológiáról is. Ez a legdrágább, de gyors, teljesen „zajmentes”
adatátvitelt tesz lehetővé, ebből adódóan
lehallgathatatlan, s ezért nagyon biztonságos
is. Ahol a cél a tökéletes adatvédelem –
például állami hivatalokban,bankoknál – ott
a teljes hálózatot üvegszálas technológiával
építik ki dolgozóink.

– Az UTP kábelekkel épített Ethernet
hálózatok alkalmasak minden olyan adat
továbbítására, amely digitálissá alakítható
Ezek már kevésbé sérülékenyek, és a sebességük 100-250 Mbit/s. A leggyorsabbak
az üvegszálás kábelek 1 Gbit/s sebességre
képesek.

A weboldalak böngészése, az e-mailek küldése és fogadása mindennapos tevékenységgé vált. Az ún. Router segítségével az
Internet-hozzáférés megosztható több gép
között is. Ezt rendszerint ún. szélessávú
hozzáféréssel, pl. ADSL-lel rendelkezők
esetén érdemes megtenni, mert a hagyományos, modemes hozzáférés túl lassú a
– A kábelek az alapot adják, de végül többgépes használathoz.
hogyan épül fel egy teljes hálózat?

– Az UTP hálózatok kialakításánál figyelembe kell venni, hogy a fali aljzatok a rendező
szekrénytől maximum 100 m-re lehetnek.
WLAN esetén ugyanez az épületen belül
30-80 m. Ezek azok a távolságok ugyanis, amelyek után a
továbbított
digitális „jel”
gyen-

– Mitől gyorsabb az egyik
vagy a másik kábel, illetve hálózat?

– A sebességet alapvetően a
különféle kábeltípusok és technológiák határozzák meg. Magyarországon
az ún. koax kábelekkel kiépített Ethernet
protokollal irányított hálózatok terjedtek
el a kezdeti időszakban. Ezek 10 Mbit/s
adatátviteli sebességet tettek lehetővé, ami
ma már kicsinek számít. A BUSZ-rendszerű
átvitelben az adatok sok felesleges utat
tesznek meg, az „adatcsomagok” gyakran
ütköznek is egymással, ami tovább lassítja
a rendszert. Ilyen hálózatok ennek ellenére
még ma is sokfelé működnek.
– Ezen segített az ún. csillag topológiájú
hálózatok kialakítása, amelyekhez már ún.
UTP (Unshielded: árnyékolatlan, Twisted:
csavart, Pair: pár), vagyis csavart érpáras
kábeleket használnak, amelyben 4 érpár,
vagyis 8 kábel fut. Ez ma a standard,
ezekkel vannak építve az ún. strukturált kábelezési rendszerek. A kábeleknek természetesen van árnyékolt változata is (SFTP),
ezeket olyan környezetben használják, amikor nagy az elektromágneses „zaj”, vagyis
az adatátvitelt zavaró körülmény. Az ár28 Regio Regia 2006. június-július

gülni
kezd. Ez
tehát azt jelenti,
hogy ilyen
távolságokon belül kell elhelyeznünk egy-egy
Acces Pointot, illetve UTP kábelezés esetén az ún. RACK (rendező) szekrényt. A
RACK szekrényeket rendszerint üvegszálas
kábelekkel kötjük össze, s ezek együttese
alkotja az ún. gerinchálózatot. Ide csatlakozik
egy switch (adatkapcsoló), s ebbe futnak be
a számítógépek, hálózati nyomtatók UTP kábelei. Sok helyütt van szerver számítógép, ez
azonban nem kötelező, hiszen pár gép esetén
az általa végzett funkciókat meg lehet osztani
a munkaállomásként működő számítógépek
között is, bár ez jelentősen befolyásolhatja
azok teljesítményét. Ezek az eszközök alkotják tehát az ún. belső hálózatot.
– Milyen külső hálózatok jöhetnek szóba?

– Ezek közül a legismertebb az Internet,
de természetesen eddig nem részletezett

– Említette pl. a hálózati nyomtatót.
Miben különbözik ez az általunk
megszokottól?

– A hálózati nyomtató egy Ethernet
csatoló kártya segítségével közvetlenül
képes csatlakozni a számítógépes hálózatra.
Ezek a nyomtatók a hálózat bármely tagja
számára elérhetőek, rendszerint
nagy kapacitásúak és ezért
nagyon gyorsak.
– A hálózatok lehetővé
teszik az együttműködést
és az eszközök optimalizálását
is. Elegendő néhány irodánként a
szükséges típusokból egy-egy példány.
Természetesen a nem hálózatos nyomtatók is megoszthatók, ekkor azok az egyik
munkaállomáson, vagy a szerveren keresztül
működnek. Ilyen esetekben azonban az
eszközre kiküldött adatok a gazda gépkapacitását jelentősen lecsökkenthetik, ezért
ez a megoldás csak kis hálózatok esetén
javasolt.
– A hálózatépítés tehát ma mindenképpen gazdaságos és előremutató megoldás,
hiszen elengedhetetlen az információáramoltatás biztosításához, a külső kapcsolattartáshoz. Az egyes technológiák már
olyan elterjedtek, hogy a hálózatok ma
már nagyon méltányos áron kialakíthatók,
s a befektetés nagyon gyorsan megtérül a
közös, optimalizált eszközhasználatnak köszönhetően. Ráadásul mindezt csak egyszer
kell kialakítanunk, mert onnantól kezdve
minderre ráépíthető minden más, aminek
az alapja a hálózat: internet, telefon, távvezérelhető eszközök, intelligens épületek
vezérlése, stb. Tehát nemcsak a jövő, de
már a jelen is a hálózatoké.
Cseh Teréz

Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a tavalyi rendezvény nagy
sikere után 2006. június 23-24-25-én második alkalommal is megrendezésre kerül az Országos Anyósfesztivál Veszprém – Gyulafirátót városrészén.
a helyszínen, és egy országnak a
tv-csatornák segítségével. Ttréfás
vetélkedőkkel, játékokkal, vidám
műsorral és változatos életmód
programokkal személyes részvételre késztesse az érdeklődő közönséget. Színes programfolyam
hömpölyögjön a sodrófahajító
versenytől az anyós hétpróbáig,
az egészségmegőrzéstől a legTÁMOGATÓK , VÉDNÖKÖK szebb anyós választásig, mindezt
A rendezvény főszervezője a „tízpár lakodalom” és szíves venSzépország
Rendezvényiroda. déglátás alapozza meg.
Együttműködő felek a Veszprémi
A LEGSZEBB ANYÓS
Városi Művelődési Központ, a
Veszprém–Gyulafirátót városrészi Megjelenés
önkormányzat valamint a Veszp- 1. hétköznapi viseletben + berémi Hagyományőrző Egyesület. mutatkozás
Házigazda Ihos József humorista, 2. nyári viseletben
mindenki Kató nénije.
Fő védnök dr. Szili Katalin, az 3. alkalmi ruháOrszággyűlés elnöke, védnökök: ban
Családi vélemény
(dicsérő
himnuszok a férjek,
vejek vagy menyek
részéről 2-3 percben)

Pál Béla a Miniszterelnöki Hivatal turizmusért felelős államtitkára,
Dióssy László, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke és Kuti Csaba,
a Veszprém Megyei Közgyűlés
elnöke.
A fesztivál fő célkitűzése, hogy
szórakoztató családi programot
nyújtson több ezer résztvevőnek

Veszprém – Gyulafirátót

II. ORSZÁGOS ANYÓSFESZTIVÁL
– GYULAFIRÁTÓT

– Árbecslés
– Céllövés
– Szervezőkészség (Közönség
mozgósítása, szponzor keresés jótékonysági célokra, vagy a rendezvény támogatására)
„SZUPERANYÓS – 2006”
A címet a mindkét versenyen
indulók közül a legjobb összetett
eredményt elérő hölgy nyeri el!
www.szeporszag-fesztival.hu/
anyos

Anyós 7 Próba
–
Sodrófahajító
verseny
– Főzőverseny
– Pörölős verseny
– Szópárbaj Kató
nénivel
(Ihos
Józseffel), vagy
humoros
családi
történet, maximum
5 percben
– Cuccolós – bevásárló – verseny
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Veszprém

A VESZPRÉM ZRT. IS TÁMOGATJA
AZ ANYÓSFESZTIVÁLT
A VESZPRÉM ZRt.-t a Veszprém MJV Önkormányzata, az MBFB Rt. és
a Közép Pannon Regionális Kockázati Tőkebefektető Kft. hozta létre
Vagyonhasznosítási és Befektetési Rt. néven 1995. decemberében 500
millió forint jegyzett tőkével. A részvénytársaság jelenlegi tulajdonosa
az Önkormányzat 90%-ban, 10%-ban pedig a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Rt. Neve Veszprém Városfejlesztési és Befektetési Rt.-re
változott. 2006. június 12-jétől a társaság Veszprém Zrt. Elnevezéssel
működik. Maróti Rezsővel, az igazgatótanács elnökével beszélgettünk.
– Miért állt a társaság a bohókás Anyós- ingatlanok pályázat útján történő értékesítését, a
fesztivál támogatóinak sorába?
kezelésbe adott vagyonhoz kapcsolódó állagme- befejezéssel. Ezzel lakásépítési tevékenységünket

– Ez a rendezvény a Rátóti Napok egyenes
folytatásaként jött létre. Mivel városi szervezésű, ezért – mint nagyobbrészt önkormányzati
tulajdonú cég – kötelességünknek éreztük, hogy
támogatásunkkal hozzájáruljunk ahhoz, hogy
a veszprémiek, a gyulafirátóti városrészben
élők kellemesebben, jobban érezzék magukat
lakóhelyükön. A tavalyi programon volt szerencsém részt venni, nagyon jó műsorok, humoros
vetélkedők biztosítottak könnyű, laza kikapcsolódást mindnyájunknak. Én is jól szórakoztam, és
mint a támogató cég képviselője közvetítettem
jobbító javaslatainkat a szervezőknek, akik legnagyobb örömünkre ötleteinket beépítették az idei
programba.
– Beszéljünk néhány szót a társaság
tevékenységéről. Mivel foglalkozik a
Veszprém Zrt.?

– Társaságunk tevékenységének két fő iránya
van. Egyrészt a portfólió minél eredményesebb
kezelése azzal a céllal, hogy a fejlesztési tevékenységhez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre álljon, másrészt az önkormányzat nem
lakás célú ingatlanait (amelyek nem tartoznak a
törzsvagyon körébe) hasznosítsa. A hasznosítás
keretében részvénytársaságunk végzi az üzlethelyiségek és a közterületek bérbeadását, a kijelölt

30 Regio Regia 2006. június-július

góvást és döntés előkészítő tevékenységet.
A portfóliókezelésből származó pénzügyi
eszközökből és hitelforrásokból a következő
sikeres városfejlesztési projekteket valósítottuk
meg: 15 éves hasznosítási jog ellenében 400
millió forint értékben elvégeztük a piac- és
vásárcsarnok épületének teljes rekonstrukcióját
és környezetének rehabilitációját, kialakítottuk
a Stop-shop kereskedelmi- és vásárközpont
területét egymilliárd forintos projekttel. Kifejlesztettük, és megszerveztük az egységes parkolási
rendszert, a parkolási díj megfizetéséhez automatákat telepítettünk 100 millió forintos értékben.
Megvásároltuk a Szeglethy u. 1. számú üzletház
alatti 110 állásos parkolóházat.
– A lakótelek alakítási, közművesítési és lakásépítési projektjeinket 2000. évtől kezdődően
folyamatosan valósítjuk meg. A projektek
keretében a Takácskertben 54, a Cholnoky lakótelepen pedig 65 lakótelket alakítottunk ki és
láttuk el teljes közművel, majd értékesítettük. A
Kemecse utcában 42 lakást és 42 garázst építettünk, valamennyi lakás értékesítésre került, a
Vécsey utcában pedig 92 lakást, két üzlethelyiséget és 30 garázst hoztunk létre, 15 garázson
és a két üzlethelyiségen kívül van még 3 eladó
lakásunk is. Jelenleg a Rómer Flórias utcában van
folyamatban 50 lakásos társasház építése júniusi

befejezzük, és lakótelek-alakítási és közművesítési tevékenységünket fokozzuk. Jutaspusztán
szintén beindult, az Aranyos-völgyben pedig
előkészítés alatt áll hasonló projektünk.
– A cég után ismerjük meg egy kicsit közelebbről Maróti Rezsőt is!

– Először vegyészmérnöki, majd közgazdász
diplomát szereztem. Belekóstoltam a politikába is, a rendszerváltozást megelőzően tíz évig
voltam Veszprém város tanácselnöke. Azután
inkább a szakmát választottam, a K&H siófoki
bankigazgatójaként tevékenykedtem, és jelenleg
is a Veszprém megyei Területfejlesztési Tanács
és a KDRFT szakértője vagyok. A 2000. év
elejétől dolgozom a Veszprém Zrt.-nél, elsősorban a gazdasági irányításért és a fejlesztési
programokért felelek.
– Család, hobby?

- Fiam hasonló érdeklődésű, közgazdászként
végzett a Dél-kaliforniai Egyetemen, Los
Angelesben. Két kis lányunokám van, hét- és
kettőévesek. Szabadidőmben legszívesebben
utazom. Nincs kiemelten kedvenc helyem,
országom, vidékem. Azt szeretem, ha szabadon
nézelődhetek, mindig újat és újat láthatok.
vk

A SIKERT TITKA A MINŐSÉGI
SZOLGÁLTATÁS

Komárom városának, s a benne
élőknek egyaránt jól ismert a
Zöldövezet Kft. neve, hiszen valamennyi tevékenységük így vagy
úgy, de a várost és az embereket szolgálja. A több évtizedes
múltra visszatekintő vállalkozás
Tóth Gyula vezetésével működik,
s a kis csapat méltán büszke az
elmúlt évek eredményeire, fejlődésükre.
– Mikor kezdte meg a tevékenységét
az Önök vállalkozása?

– A gyökerek még 1982-re nyúlnak
vissza, amikor kollégákkal, barátokkal már
a munkánk mellett gmk-ban is vállaltunk
feladatokat. Az első időszakban az autópályák nagy zöld területeinek a gondozása,
valamint a MOL tartályparkjának zöldterület-fenntartása adta tevékenységünk 8090%-át. Java részt tehát ilyen munkákat
vállaltunk.
1989-ben alapítottuk meg a jelenlegi
kft-t, s egyúttal a cég tevékenységét is
kibővítettük. 1997-től ISO minősítés
alapján dolgozunk.
– Milyen területtel bővültek?

– Maradt a zöldterület-fenntartás, s mellé
bejött a park és kertépítés. Egymásra épültek a tevékenységeink, s a bővítés igénye
éppen ezért jelentkezett. A kertépítéshez
jött aztán a mélyépítés. Aztán a beépítésekhez kellettek szerszámok, növények,
azokhoz ápolószerek és egyéb anyagok,
míg végül kereskedelmi tevékenységünket
is kialakítottuk.
A kertfenntartás hozta magával tevékenységünk egy másik szálát is, a temetők fenntartását, s ha már ott voltunk, úgy gondoltuk,
hogy ezen a téren is teljes szolgáltatásra
törekszünk. Az Ozirisz így egy önálló
üzletággá fejlődött, amely minden temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatást felölel.
Célunk azt volt, hogy a hozzátartozók ré-

szére olyan szolgáltatást nyújtsunk, amely a
lehető legjobban megkönnyíti ezt az amúgy
is nagyon fájdalmas időszakot. Ehhez a
tevékenységünkhöz aztán szorosan kapcsolódott virágboltunk megnyitása, hiszen
így tényleg komplett szolgáltatást tudtunk
már biztosítani: a koszorúkat, csokrokat is
tőlünk tudják megrendelni, s természetesen
ezek kiszállítását is vállaljuk.

multinál olcsó áru az van, de szakértő már
biztosan nincs.

Több ezer cikket tartunk, s ezek mellé bőséges és pontos szaktanácsot adunk, éppen
ezért szeretnek hozzánk jönni vásárlóink.
Különösen igaz ez a növényvédő szerekre,
hiszen itt a tévedés a növények szempontjából végzetes lehet.

– Említene néhányat legutóbbi referenciáik közül?

Komárom

Egymásra épülő üzletágak a Zöldövezet Kft-ben

– A kertek tervezésében is segítenek?

– Az árajánlatok elkészítése előtt alaposan
felmérjük az igényeket és a lehetőségeket.
Javaslatot teszünk a növényfajtákra és
azok fenntartására is. Mindezt maximális
udvariassággal, kitűnő termékismerettel
– Beszéljünk egy kicsit a kereskedel- és teljes körű felvilágosítással tesszük. A
mi ágazatukról is!
félretájékoztatás kizárva, mert tudjuk, hogy
– Áruházunkban bőséges árukínálattal ezzel nagy károkat lehet okozni.
várjuk a kis és közepes kertek tulajdonosait.
Nálunk mindent megtalálnak az érdeklő- – A mélyépítési üzletágukról is meséldők, ami a szabadidős és kiskertek építésé- ne egy keveset?
hez, ápolásához, fenntartásához szükséges. – A mélyépítés-kertépítés egybemosódik,
egymás kiszolgálja. A mélyépítés mellett
mindig van kertépítés és viszont. Térburkolatok, utak, öntözőberendezések, stb.
Jelenleg ezen a téren 70%-ban cégeknek
dolgozunk és csupán 30%-ban magánszemélyeknek, de szeretnénk ezt az arányt
megváltoztatni. A kereskedelemben már
fordítva van, 70%-ban a magánszférát
szolgáljuk, s céges vevőink vásárlásai bevételeink 20-30%-át adják.

– Hogyan tudják tartani a versenyt a
nagy multikkal?

– A magyar vállalkozások a legtöbb esetben nagyon nehéz helyzetbe kerülnek egyegy multi cég megjelenésekor. Szerencsére
azt mondhatjuk, hogy mi például szinte
meg sem éreztük, amikor a Tesco megnyílt. Az igazgat megvallva ezért is tartjuk
fontosnak, hogy nem csak kereskedünk, de
szaktanácsokat is tudunk adni, mert az ügyfelek emiatt megbecsülnek bennünket. Egy

– Mint említettem sokáig a MOL-nak
dolgoztunk, jelenleg az ország egész
területén tevékenykedünk az autópályákon. Az M-1 M-3 M-0 autópályákon
fénytörő hálót építettünk. Az M-1 M-0
M-15 autópályákon portál-tábla vasbeton
alapjait készítettük. Mi építettük fővállalkozóként a nagyigmándi benzinkutat,
a Császár Autószalon térburkolatait
cégünk kivitelezte. Önkormányzati megrendeléseink is akadnak, Komárom, Kisigmánd
akadálymentesítési munkákat bízott ránk az
orvosi rendelőkben, illetve térburkolásokat,
a csépi önkormányzatnak pedig járdákat
építettünk.
Cseh Teréz
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Kisbér

EGYMÁSTÓL TANULNI EGYMÁSÉRT
Ez volt a mottója annak a nemzetközi konferenciának, amely Kisbér és Hochsauerlandkreis testvérvárosi kapcsolatainak erősítését
tűzte ki célul. Hochsauerlandkreis Németország nyugati részén,
Nordrhein-Westfalen tartományban található tájegység.
Az elsősorban természeti kincseiről,
turisztikai látványosságairól ismert
hegyvidék nyáron a hegyi túrákat
kedvelőknek, télen pedig a síelni vágyóknak nyújt színvonalas kikapcsolódási lehetőséget. Hochsauerlandkreis
délnyugati részén, a Homert Természetvédelmi Területen fekszik Eslohe,
Kisbér testvérvárosa. A immár 14 éve
tartó baráti és kulturális kapcsolat jegyében a Schmallenbergben szervezett
konferenciára Kisbér is hivatalos volt.
A konferencia résztvevői és előadói
Hochsauerlandkreis
testvérvárosait
képviselték. A Németországból,
Angliából, Franciaországból, Skóciából, Lengyelországból, Romániából,
Belgiumból és Magyarországról (Kisbérről) érkező delegációk tagjai nem
csak tapasztalataikat oszthatták meg
egymással, hanem workshop-ok és

prezentációk (és természetesen személyes beszélgetések) keretén belül
hasznos információkhoz juthattak. A
négynapos konferencián többek közt
szó volt a testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatok uniós támogatási
lehetőségeiről (Comenius Program
1.), gazdasági együttműködési formákról, a politikai fejlődésről, az
EU-tagság által előidézett társadalmi
változásokról, az uniós követelményrendszer kihívásairól. „Best practice”
(„legjobb
gyakorlat”)
példákon
keresztül betekinthettünk többek
közt a lengyelországi Olesno által
szervezett gazdasági vásárba, és az
Ansbergi Nemzetközi Ifjúsági Tábor
szervezőcsapatának munkájába is. A
rendezvény hivatalos vendégeként dr.
Karl Schneider, Hochsauerlandkreis
tartományi tanácsosa és dr. Peter Li-

ese az Európai Parlament képviselője
arra hívta fel a résztvevők figyelmét,
hogy az Európai Uniót nem követelményrendszernek, hanem esélyforrásnak kell tekintenünk. Az előadások,
workshop-ok német es angol nyelven
folytak, bizonyítva a tárgyalóképes
idegennyelvismeret elengedhetetlen
szerepét. A konferencia ideje alatt
a résztvevők saját régiójukat, településüket (mi Kisbért és KomáromEsztergom megyét) bemutató információs anyagokkal népszerűsítették.
A konferencia záró programjaként a
Rotharsteig hegyvonulatain húzódó
Waldskulpturenweg hegyi túraútvonal
(„Erdei Szoborút”) monumentális alkotásait, majd az Európai Unió Díjas
Latrop község hibátlan „Fachwerk-házait” csodálhattuk meg.
Az Eslohe-val immár 14 éve fennálló
testvérvárosi kapcsolat értékelése, jövőbeli célkitűzéseinek, közös együttműködési fórumainak egyeztetésére is
sor került a konferencia keretén belül.
Kiss Eszter

TESTVÉRVÁROSI SZERZŐDÉS
KISBÉR ÉS ARANYOSGYÉRES KÖZÖTT

Kölcsönös megegyezés alapján 2006. május 26-án pénteken, az
Aranyosgyéresi Nemzetközi Néptáncfesztivál keretén belül Kisbér
nevében Dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony, Aranyosgyéres
(Campia Turzii) nevében Ioan Vasinca polgármester testvérvárosi
szerződést írt alá. A Tordától nem messze fekvő, 30.000 fős lakosú
várossal kötött szerződés a két fél többoldalú együttműködésének
kapuit nyitotta meg.
A hivatalos ünnepség dr. Udvardi
Erzsébet, Ioan Vasinca polgármesterek köszöntőjével kezdődött, az
ünnepélyes ajándékátadást követően
a polgármesterek aláírták a testvérvárosi szerződést. Ezt követte a magyar,
lengyel, román néptánc csoportok,
valamint a helyi fúvós zenekar utcai
felvonulása. A pénteki programot
színvonalas néptánc műsor zárta.
Szombaton a tordai Sóbánya és
Torockó völgyének közös látogatása,
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bér nem csak a Bakonytérségi Régiót,
hanem Magyarországot is népszerűsítette. Többnyelvű (nyomtatott és
audiovizuális) marketing anyagok,
magyar népviseletek, hímzett terítők,
falvédők, ászári és kisbéri borok, a
házi pálinka méltó képviselői voltak a
este néptánc gálaműsor, közös ének- városnak, hazánknak.
Kiss Eszter
lés, tánc mélyítette a testvérvárosok
baráti kapcsolatait.
A
szerződéskötés
mellett az Ara-nyosgyéresei Nemzetközi
Néptáncfesztiválon a
megyei Príma Primiszszima Díjas Bakony
Néptánc Együttes is
bemutatkozott. Saját
stand felállításával Kis-

A határváros hagyományosan gazdag nyári kínálatot nyújt vendé- cium – magnézium - hidrogénkarbonátos,
geinek. Összeállításunkban a polgármesteri hivatal referense, Réd- kloridos és szulfátos, minősített gyógyvíz.
li Margit mellett megszólaltattuk a három legfontosabb komáromi www.komthermal.hu, 34/342-551
idegenforgalmi centrum vezetőit is, hogyan, milyen programokkal
várják az idegenforgalmi szezont.
MONOSTORI ERŐD

POLGÁRMESTERI HIVATAL
– RÉDLI MARGIT

– Rendezvénytervünkben évek óta nemcsak a hivatal, hanem vállalkozásaink,
valamint Észak-Komárom és a kistérség
programjait is szerepeltetjük. Városfejlesztési elképzeléseink homlokterében az áll,
hogy az itteniek mellett az idelátogatók is
jól érezzék magukat. Ennek érdekében tervezzük Tourinform irodánk szombattal meghosszabbított nyitva tartását, a városkép
barátságosabbá tételét. Ide tartozik a város
tisztasága, a virágosítás, a parkok rendezése. A Jókai liget rendbetétele gőzerővel
folyik. Az elöregedett fák kivágásával, az
utak újraburkolásával, a közvilágítás megújításával szeretnénk elérni, hogy jó legyen
pihenni, sétálgatni a lombok alatt.
Épülőben van kapcsolatunk az olasz Savigliano városával, amely szintén a kenyérkészítés kultuszára építi a 14-15 országot
vendégül látó kenyérfesztiválját. Távlati
célunk a testvérvárosi kapcsolat tető alá
hozása, illetve az, hogy jövőre, augusztus
huszadikán Komárom adhasson helyet a
Közép-európai Kenyérfesztiválnak.

KOMÁROMI TERMÁLFÜRDŐ
– KEREKES TIBOR

– 2005-ben befejeződött a fürdő fejlesztése, amelynek nyomán valamennyi
medencénk megújult, fedett gyógymedencével, jakuzzi káddal és új főbejárattal,
lifttel gazdagodott a létesítmény. Ez évtől
a fürdő öt szabadtéri és három fedett
medencével várja a vendégeket. A gyógyászati részleg bővülésével több beteg
kezelésére nyílik lehetőség. A főbejárat
lifttel ellátott, a gyógyászati részleg és
az emeleti öltözők így mindenki számára
elérhetővé váltak.
A gyógyvíz több betegség kezelésére
al-kalmazható hatásosan. Ilyenek a degeneratív gerinc- és izületi betegségek
(meszesedés, kopásos izületi betegségek,
köszvény, ínhüvelygyulladás, idült izomfájdalom, teniszkönyök), a baleseti ortopédiai, idegsebészeti műtétek rehabilitációja
(porckorongsérv műtét utáni állapot, balesetek után kialakult mozgásszervi elváltozások, érszűkület), és az idült gyulladásos
nőgyógyászati kórképek (meddőség egyes
formái, klimax). Gyógyfürdőnk vize kal-

Komárom

KOMÁROMI NYÁR
– POHLMÜLLNER JÓZSEF

Az idei nyár legfontosabb programjai:
Június 24., 19.00 – A Duna Bástya
új szabadtéri színpadának és nézőterének
avatása a Honvéd Együttes táncműsorával.
Július 1- 2. Országos Péknapok – Aratóünnep a Kenyérmúzeumban.
(„Étkezési szokások a török hódoltság
idején” című kiállítás, török-kori és ma is
ízletes étkeinkről, konferencia a kenyérről,
történelmi lakoma, főzőverseny)
Július 8. - Regionális MÁV családi
nap.
Augusztus 11-13. - 5. GIGA Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál az Amerikai
Autósok Szövetsége szervezésében.
www.fort-monostor.hu, 34/540-582

WF SZABADIDŐPARK
– KLEMENT ANGÉLA

– Vendégeinket kibővített, 150 fős étteremmel, a kempingben, a közösségi épületben a foci vb-re gondolva TV nézési
lehetőséggel, tavaly átadott csúszdánkon
pedig idei ingyenes használati lehetőséggel várjuk. Jelentősebb programjaink:
Június 24-én A WF Szabadidőpark hagyományteremtő céllal rendezi meg az 1.
Halászléfőző csapatversenyt. A csapatversenyen 5 fős csapatok indulhatnak.
A zsűri elnöke: Vaskó János Venesz-díjas
mesterszakács, a Mátyás Pince konyhafőnöke, a zsűri társelnöke: Éles István
humorista.
Július 23-án, hagyományos Strandnapunkon ugráló vár, mászó fal, óriáscsúszda,
aszfaltrajz verseny, gyöngyfűzés, bőrözés,
strandröplabda várja vendégeinket.
Július 29-30-án éjszakai horgászversenyt
rendezünk, augusztus 19-20-án pedig a
WF Strandröplabda Kupa várja a sportág
szerelmeseit.
www.wfpark.hu, 34/347-235
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Komárom – Ács

HAGYOMÁNY, MINŐSÉG ÉS
MEGÚJULÁS A VIZÁK VÍZMŰNÉL

Gondolták volna, hogy Komáromban 104 éve van vezetékes vízellátás? És
azt, hogy az ivóvíz köbmétere cirka negyven forinttal olcsóbb, mint a megyeszékhelyen, Tatabányán? Ráadásul a vízszolgáltató százmilliós, önálló
beruházást hajtott végre? Mihácsi István, a Vizák Vízmű igazgatója tehát
jogosan büszke a cégre, és munkatársaira.
– Honnan a névválasztás?
– Hivatalos elnevezésünk Komárom – Ács Vízmű
Kft. Jobban szeretjük azonban a Vizák nevet, amely
összefoglalja tevékenységünket, álmainkat. Víz,
Ács, Komárom, ebből áll össze a rövidített név, ám
célunk, hogy a Komáromnál olyan tiszta legyen a víz,
hogy újra lehessen fogni vizát, amely vizeink óriása
volt. Valamikor ívni járt a Duna Komárom feletti szakaszára és híres zsákmánya volt a magyar halászatnak.

hogy parti szűrésű vízbázisunk – mintegy száz
méter széles kavicságy szűri a Duna vizét – tiszta,
egészséges. Átlagban napi 7500 köbmétert
szolgáltatunk, gondoskodunk a megfelelő klórozásról. Évtizedes gondunk volt azonban a víz
magas vas- és mangántartalma.
– Beszélhetünk erről múlt időben?
– Legnagyobb örömünkre, igen. A próbaüzem
végén tartunk, júliusban üzembe állíthatjuk a saját
beruházásban – a mintegy százmillió forint értékű – vas- és mangántalanítónkat. Tudjuk, hogy a
hozzánk hasonló cégek életét, működését évtizedekre meghatározzák eszközeink, ezért is tartjuk
fontosnak ezt a régi igényt kielégítő beruházást.

– A hagyomány tehát kötelez. Mit
mondhatunk a szolgáltatott víz minőségéről?
– Megelőztük a víziközművek működésére
vonatkozó uniós követelmények bevezetését,
2002 óta így szolgáltatunk. Cégünk immár hat
éve dolgozik az ISO 2000 minőségbiztosítási – A hagyomány, minőség és megszabvány szerint. Nyugodtan elmondhatjuk, újulás hármassága nem képzelhető el
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megfelelő csapatmunka nélkül.
– Ez így van. Büszke vagyok kollégáimra,
munkatársaimra. A közelmúltban végeztünk egy
számítást, ami azt az eredményt mutatta, hogy
dolgozóink átlagban tizennégy éve tevékenykednek a cégnél! Nem jellemző nálunk tehát
a fluktuáció, a munkaerő vándorlása. Nagyon
összetartó társaság a miénk. Belépő kollégáinknak
soha nem fogalmazunk meg maximális elvárást,
hanem húzunk egy minimum szintet, aki efölött
tud megfelelni a feladatának, esélyt kap, hogy
nálunk dolgozzon. Aztán négy–öt év képzéssel
eljuthat oda, hogy képbe, helyzetbe kerüljön, és
felelősségteljesen végezhesse a munkáját. A közelmúltban nagy veszteség ért bennünket, egyik
legjobb szakemberünk, Pintér Péter váratlanul,
ötvenegy évesen elhunyt. Harmincöt évet dolgozott a cégnél, a komáromi telep vezetője volt,
nagyon nehéz lesz pótolni. Képzési rendszerünk
azonban – rendszeres tréningen vesznek részt
kollégáink, az ügyfélszolgálatosok, a szerelők és a
menedzsment is – biztosítéka lehet annak, hogy
hamarosan megtaláljuk az ő utódját is.
vk

Kamara

Hatékony fogyasztói jogvédelem

MIÉRT VAN SZÜKSÉG A
BÉKÉLTETŐ TESTÜLETRE?

A Békéltető Testületeket a Fogyasztóvédelemről rendelkező 1997.
évi CLV. törvény hozta létre. A testületek 1999. január 1-jén kezdték
meg működésüket. A testület feladatai:
„A békéltető testületi eljárás célja a fogyasztó és a gazdálkodó
szervezet közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén
az ügy eldöntésére a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű
érvényesítésének biztosítása érdekében.”
Az idézett szöveg is hangsúlyozza, hogy a
testület célja a gyors és hatékony vitarendezés. A fogyasztó nagyon alapos jogsérelem
esetén fordul csak ügyének rendezése miatt
a bírósághoz. Az ügyfelek félnek a bírósági
eljárás kötöttségeitől, attól, hogy az eljárás
elhúzódik, és úgy vélik igen gyakran, hogy
az ügyvédi képviselet is kötelező. Az egyes
európai uniós országok gyakorlata bizonyította be, hogy a bíróságon kívüli út is igen
hatékony lehet.
A békéltető testület hatáskörébe az áruk és
szolgáltatások minőségével, biztonságával
és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével
és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezése tartozik.
A hatáskör leírásából következik, hogy
a testületnek minden jelentősebb, a fogyasztót érintő területtel kell foglalkoznia.
A kereskedelemben tapasztalható jótállási
és szavatossági vitákon túl a közüzemi szolgáltatókkal (távfűtés, gázszolgáltatás, stb.)
és pénzügyi szolgáltatókkal (bank, biztosító, stb.) kapcsolatos viták rendezésére is
lehetősége van a Békéltető Testületnek.
A szerződések teljesítésével kapcsolatos
jogvitákhoz sorolható még az új lakásépítési, illetve a lakásfelújítási szerződések
teljesítése is.

A Békéltető Testület a megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő független
testület, melynek elnöke André László.
A békéltető testületi eljárás mindig a
fogyasztó kérésére indul. A fogyasztónak
bizonyítania kell, hogy az ügyének rendezését megkísérelte, és az sikertelen volt.
A fogyasztónak közölnie kell nevét, címét,
a gazdálkodó szervezet (egyéni vállalkozó)
nevét, címét, a panaszát és a panasz rendezésére irányuló kérését.

„kötelező határozatot” ad ki. Ennek a
határozatnak a végrehajtását lehet kérni a
bíróságtól, ha a gazdálkodó nem tesz eleget az abban foglaltaknak.
Alávetési nyilatkozat hiányában a tanács
„ajánlást” ad ki. A gazdálkodó szervezetnek 15 napja van, hogy az ajánlásban foglaltaknak eleget tegyen. Ha nem tesz eleget
az ajánlásnak, akkor az ajánlás szövege a
fogyasztó nevének törlésével nyilvánosságra
hozható.
Az eljárás lefolytatásának nem akadálya
az, ha valamelyik fél nem jelenik meg a
békéltető tárgyaláson, – ez többnyire a
gazdálkodó szervezetre jellemző – akkor
az eljáró tanács a rendelkezésre álló adatok
alapján dönt.
A fogyasztót a békéltető testületi eljárás,
illetve annak eredménye nem korlátozza
abban, hogy panaszával bírósághoz forduljon.

A beérkezett panasz sorsáról 3 napon belül az elnök dönt, ha úgy ítéli meg, hogy az
ügy minden törvényes feltételnek megfelel, A békéltető testületi eljárást csak foakkor maximum 30 napos határidővel kitűzi gyasztó (magánszemély) kezdeményezheti,
vállalkozó, illetve vállalkozás nem. Kérjük
a békéltető tárgyalást.
a vállalkozókat, hogy működjenek közre a
Az eljáró tanács három tagból áll, egyik fogyasztói panasz békéltető testületi úton
tagját a fogyasztó, másik tagját a gazdál- történő rendezésében, és fogadják el a
kodó szervezet jelöli ki, a két kijelölt tag testület döntését.
A Békéltető Testülettel kapcsolatban bőválasztja meg az eljáró tanács elnökét.
Ha a békéltetés sikertelen, azaz nem jött vebb felvilágosítás kérhető a
34/513-018-as telefonszámon, vagy
létre egyezség a felek között, akkor eldönti
az info@kemkik.hu e-mail címen
a vitát. A gazdálkodó szervezet az eljárás
Sebestyénné Mészáros Esztertől.
alatt végig nyilatkozhat, hogy elfogadja-e a
tanács döntését – ez az „alávetési nyilatkozat”. A nyilatkozat birtokában a tanács

A Békéltető Testület címe:
2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Regio Regia 2006. június-július
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Egyszerűbb cégalapítás és működés

AZ ÚJ CÉGTÖRVÉNYRŐL
Júliusban hatályba lép az új társasági- és cégtörvény, ami jelentősen egyszerűsíti az induló cégek működését. A már működő vállalkozások 2007 szeptemberéig kapnak haladékot a módosításokra, a mulasztóknak megszűnéssel kell számolniuk. Az Origo Üzleti
Negyedéből megtudhatjuk a legfontosabb változásokat. A társasági
formák alapvetően változatlanok maradnak, a négy fő társaságtípus továbbra is a közkereseti (kkt.) és a betéti (bt.), valamint a
korlátolt felelősségű (kft.) és a részvénytársaság (rt.) lesz.

CSÖKKENTHETŐ

AZ

ÜGYVÉDI KÖLTSÉG

A 2006. évi IV. törvény hatálybalépésével nem lehet már új közös vállalatot alapítani és 2007. július 1-jétől
nem hozható létre közhasznú társaság
sem. Ettől az időponttól kezdve működhetnek viszont nonprofit gazdasági
társaságok, mégpedig bármilyen társasági formában. A közhasznú társaságok
a megszűnés helyett választhatják azt is,
hogy legkésőbb 2009. június 30-ig
nonprofit társasággá alakulnak át.
Az eddigi szabályozáshoz képest
újdonság, hogy megszűnik az egyszemélyes társaságok továbbtársulási
tilalma, azaz az egyszemélyes kft. és
rt. is alapíthat további egyszemélyes
társaságot, vagy részesedésszerzés útján
tulajdonosa lehet ilyen cégnek.
A társaság alapításához ezentúl is társasági szerződés megkötése, illetve alapszabály vagy alapító okirat elfogadása
szükséges. Az eddigi szabályozástól
eltérően azonban mind a zártkörűen,
mind pedig a nyilvánosan alapított
részvénytársaságnak alapszabálya van,
csak az egyszemélyes társaságnak készül
alapító okirata.
A társasági szerződést továbbra is közjegyző által készített közokiratba, vagy
ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa
által ellenjegyzett okiratba kell foglalni, s valamennyi tagnak (alapítónak)
alá kell írnia. A tag helyett azonban
szabályos meghatalmazással rendelkező
képviselő is aláírhat.
A piacra lépés megkönnyítése és olcsóbbá tétele érdekében a közkereseti,
34
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a betéti, valamint a korlátolt felelősségű
társaság szerződésminta kitöltésével
is alapítható. A szerződésmintákat a
cégtörvény melléklete tartalmazza. Ebben az esetben a tag csak a szükséges
adatokkal egészíti ki a mintát. Ilyenkor
is szükség van azonban ügyvédi, jogtanácsosi ellenjegyzésre, illetve közokiratba
foglalásra, ugyanis a cégeljárásban a jogi
képviselet továbbra is kötelező. A jogászi feladat azonban ilyenkor elsősorban
arra korlátozódik, hogy a szerződésben
feltüntetett adatok megfelelnek-e a valóságnak. Ezzel az ügyvédi munkadíj is
csökkenthető. Nem árt azonban tudni,
hogy az új törvény szabályai sok helyen
rugalmasabbak, a tagokra bízzák, hogy
hol térnek el a törvény rendelkezéseitől.
Ezért ahhoz, hogy a társaság napi működése is rugalmasabb legyen, illetve
megfeleljen a tagok tényleges akaratának, érdemes a társasági szerződést
magukra formálni és nem az iratmintát
használni.
Továbbra is tételesen felsorolja a
törvény a társasági szerződés (alapító
okirat, alapszabály) kötelező elemeit,
itt csak a lényeges változásokat emeljük
ki. Könnyítés, hogy ezentúl nem kell
a társaság minden tevékenységi körét
feltüntetni a létesítő okiratban, csak
a főtevékenységet. Természetesen a
társaság dönti el, hogy ezen felül még
milyen tevékenységi köröket jelöl meg
szerződésben.

EGYSZERŰSÍTETT BEJEGYZÉSI
ELJÁRÁS, CÉGNÉVFOGLALÁS

Az egyszerűsített cégeljárásban azok a
gazdasági társaságok (elsősorban a közkereseti és betéti társaságok, de korlátolt felelősségű társaságok is), amelyek
a cégtörvény mellékletében szereplő
szerződésmintákat használva kérik majd
a cégbejegyzést, rövidebb elintézési
határidővel számolhatnak: legfeljebb 8
munkanap alatt bejegyzik így a cégeket.
Azok a társaságok, amelyek nem egyszerűsített eljárás keretében kérik bejegyzésüket, 15 munkanap alatt lesznek
bejegyezhetők, s ugyanez a határidő
vonatkozik a változás bejegyzésére is.
A cégnév meghatározása alapvető
fontosságú, hiszen a társaságok megkülönböztetésének elsődleges eszköze.
Az új szabályok alapján, a cég (leendő
cég) jogi képviselője, legfeljebb 60
napos időszakra, előzetes cégnévfoglalással élhet, azzal, hogy ha ennyi idő
alatt a cégbejegyzési (névváltoztatási)
kérelmet nem nyújtják be, a névfoglalás megszűnik. Ezzel a megoldással
a társasági szerződés aláírásakor, vagy
az alakuló közgyűlés megtartásakor, a
tagok és a jogi képviselő is biztos lehet
abban, hogy a lefoglalt cégnévvel a
cég bejegyezhető. Ugyanez a szabály
érvényesül akkor is, ha a már működő
cég kíván nevet változtatni változásbejegyzési kérelem benyújtásával.
Amennyiben az alakuló cég él a névfoglalás lehetőségével, társasági szerződését a cégtörvény mellékletében
szereplő minta kitöltésével készíti el,
és cégbejegyzési kérelmét elektronikus
úton nyújtja be, a kérelem beérkezését
követő 2. munkanapon bejegyzik a
cégnyilvántartásba.
Folyamatosan bővülnek az elektronikus
cégeljárás lehetőségei, július 1-jétől
már minden gazdasági társaság kérheti
elektronikusan a bejegyzését (jelenleg
csak az rt.-k és kft.-k élhetnek ezzel a
lehetőséggel). Emellett 2007. január
1-jétől a kft.-k és az rt.-k 10 évre viszszamenőleg lekérdezhetik elektronikusan

A társaságok működését nagyban megkönnyíti, hogy az új törvény hangsúlyozza: a vezető tisztségviselőket, valamint a
felügyelőbizottságot és a könyvvizsgálót
is a társaság legfőbb szerve választja,
ezért – az eddigi szabályozással ellentétben – ez nem igényli a társasági
szerződés módosítását, és nevüket sem
tartalmazza kötelezően a szerződés.
Ezért ezentúl már nem kell csak azért
módosítani a létesítő okiratot, mert lejárt
az ügyvezető megbízatása, vagy más okból újat választanak – csak emiatt tehát,
nem kell cégbírósági illetéket, közzétételi
díjat és ügyvédet fizetni.
Természetesen az első vezető tisztségviselőket továbbra is fel kell tüntetni a
szerződésben, hiszen a társaság alapításakor még nem működik a legfőbb szerv.

HANGSÚLY

A

HITELEZŐVÉDELMEN

Szintén könnyítés, hogy míg a hatályos
szabályozás szerint a vezető tisztségviselőket határozott időre választják, az új
törvény szerint a társasági szerződés
úgy is rendelkezhet, hogy határozatlan
ideig áll fenn a jogviszony. Ahol tehát
így rendelkeznek a tagok, nem fordulhat
elő, hogy az ügyvezető megbízatása úgy
jár le, hogy azt senki észre nem veszi,
és csak hónapok múlva jelentik be a
cégbíróságnak a változást. Amennyiben
azonban társasági szerződés nem rendelkezik az időtartamról, a tisztségviselőt
továbbra is 5 évre választottnak kell
tekinteni (az újraválasztás természetesen
továbbra is lehetséges.)
Lényeges újdonság, hogy a vezető
tisztségviselő ebben a minőségében a
jövőben nem állhat munkaviszonyban.
Ez nem jelenti azonban azt, hogy vezető tisztségviselői jogviszonya mellett,
ne lehetne más minőségben alkalmazott
a társaságnál. Azok a munkaviszonyok,
amelyek a törvény hatálybalépésekor
fennállnak, ha határozott időre szólnak, akkor lejártukig, ha határozatlan

időre szólnak, akkor pedig a vezető
tisztségviselői jogviszony lejártáig, de
legfeljebb a megválasztástól számított
öt évig maradnak hatályban.
Új lehetőség, hogy a társaság éves
taggyűlésén (közgyűlésén) a tagok
(részvényesek) döntehetnek arról, hogy
megfelelőnek tartják-e a vezető tisztségviselők előző évi munkáját. Amennyiben igen, akkor a társaság később nem
vonhatja felelősségre az ügyvezetést
arra hivatkozással, hogy a társaság
érdekeivel össze nem egyeztethető
módon járt el. A vezető tisztségviselő
rosszhiszemű eljárása esetén továbbra is
bírósághoz lehet fordulni.
Az új törvényben nagyobb hangsúlyt
kap a hitelezővédelem. A csődközeli
helyzetben lévő gazdasági társaságok
vezető tisztségviselői, ügyvezetési feladataikat a hitelezői érdekek szem előtt
tartásával kötelesek ellátni. Az a vezető
tisztségviselő, aki ezt a kötelezettségét
felróhatóan megszegi, a társaság fizetésképtelensége esetén, köteles lesz helytállni a hitelezőkkel szemben.

Kamara

azokat az információkat is, amelyeket
annak idején papíron nyújtottak be a
cégbíróságra.
A gazdasági társaságok ügyvezetését
továbbra is a vezető tisztségviselők,
vagy a belőlük álló testület látja el
(üzletvezetésre jogosult tag, ügyvezető,
igazgatóság, igazgatótanács).

Forrás: KEMKIK Hírlevél

AZ ALBACOMP SZOLGÁLTATHAT
A BELÜGYMINISZTÉRIUMNAK
A z Albacomp Zrt. nyerte a Belügyminisztérium
Informatikai
Főosztályának pályázatát, amelyet a
minisztériumhoz
tartozó
10 intézményben működő
Microsoft
termékekhez
kapcsolódó szolgáltatások
elvégzésére írtak ki ez év
április 28-án.
A kizárólag szolgáltatásokra szóló
szerződés jól illeszkedik az Albacomp új stratégiájába, miszerint
2-3 éven belül a forgalom 50%-a
már szolgáltatásokból fog befolyni.
A több mint 70 millió forint értékű

tenderen az Albacomp hat pályázó
közül került ki nyertesként, a pályázatban előírt megfelelő számú – és
Microsoft által kiadott minősítéssel
rendelkező – szakembereinek, az
államigazgatásban végzett referenciáinak, és nem utolsósorban versenyképes árainak köszönhetően.
A szolgáltatások keretében az Albacomp egy éven keresztül 7x24
órás támogatási szolgáltatást nyújt
az érintett belügyi szerveknél működő több ezer Microsoft platformon futó kliens számítógéphez és
szerverhez, illetve rendszermérnöki
tanácsadást végez a BM és intézményei számára. A vállalat emellett

szakmai továbbképzés tart a BMnél és annak intézményinél dolgozó
informatikusok számára, Microsoft
termékek üzemeltetésével kapcsolatban.
Az elmúlt évben az Albacomp forgalmának jelentős hányada – mintegy 5 milliárd forint – közbeszerzés
keretében nyert megrendelésből
származott. A vállalat a jövőben
a megrendeléseken belül szeretne
egyre több szolgáltatást értékesíteni: a tervek szerint 2006-ban 25,
2008-ban pedig már a forgalom
50%-a szolgáltatásokból fog befolyni.
(Az Albacomp Zrt. közleménye)
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KÖRNYEZETI KÁRMENTESÍTÉS A
NITROKÉMIA ZRT. TERÜLETÉN
A múltban okozott környezeti károk felszámolásának kötelezettsége a társaság 1997. évi reorganizációjánál került napirendre. A
reorganizáció keretében megtörtént a társaság szervezeti, vagyoni
szétválasztása. A szétválasztás során a Nitrokémia Zrt. feladata
lett a múltban okozott környezeti károk felszámolása, a szennyezőforrások megszüntetése, hasznosíthatatlan vagyoni eszközök
elbontása (leállított termelési technológiák eszközeinek, épületeinek, építményeinek bontásával), valamint a megmaradó vagyon
hasznosítása (értékesítés, bérbeadás). Mindezekről a feladatokról
általánosságban a mai napig érvényes 2236/1999. számú Kormányhatározat rendelkezik.
Az ÁPV Zrt. irányításával kidolgozott
környezeti kármentesítési programterv a
feladatok végrehajtását két ütemre osztotta
fel. Az első ütemben – amely 2003 végéig
tartott – megtörtént a társaság területén felhalmozott veszélyes hulladék ártalmatlanítása,
a talaj és talajvizek szennyezettségét okozó
szennyvíz-csatorna-hálózat és szennyvízkezelési technológia rekonstrukciója, a korábban
leállított gyártástechnológiák eszközeinek
mentesítése és részleges bontása, talaj és
talajvizek alapvizsgálata.
Az első ütem végrehajtására a tulajdonos
ÁPV Rt 3,6 Mrd Ft támogatást biztosított.
A 2003. év elején megkezdődött a környezeti kármentesítési
feladatok második ütemének
előkészítése. A második ütemre
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vonatkozó tervek a következő kármentesítési
feladatokat tartalmazzák:
a.) 1999-2002. között feltárt alapvizsgálatokkal igazolt talaj- és talajvíz-szennyezettség
tényfeltáró munkái, műszaki beavatkozási
tervek elkészítése és engedélyeztetése, majd
az engedélyek alapján a végrehajtása. A
szennyezett területek mentesítése három
telephelyet érintett (Balatonfűzfő-Litér települések közigazgatási területén lévő Központi
1 telephelyet, Balatonfűzfő-Királyszentistván
közigazgatási területén lévő Központi 2 telephelyet és a Papkeszi telephelyet).
b.) A Nitrokémia Zrt. által korábban

használt iparihulladék-lerakók felszámolását.
E feladatok három területen jelentkeztek:
Királyszentistván külterületén lévő ún. „Külső
égetői hulladéklerakó felhagyása, a Szentgáli
hulladéklerakón elhelyezett égetési hulladék
(salak) ártalmatlanításra végleges lerakóra történő elszállítással és szennyvíziszap tárolására
használt ülepítő medencékben felhalmozott
iszapok helyben történő biodegradációs
kezelése.
c.) Az iparterület rehabilitációja, területrendezése, amely jellemzően 2000. és 2006.
között leállított gyártástechnológiák területét
érinti (klóralkáli elektrolízis, nitrocellulóz,
ioncserélő gyanták gyártása, növényvédőszer
gyártástechnológiák).
A Nitrokémia Zrt. környezeti kármentesítési
munkái közül mind jelentőségében, mint
költségeiben kiemelkedő jelentősége volt
a higanykatódos klóralkáli elektrolízis üzem
felszámolásának és az 560000 m3 térfogatú
ipari hulladéklerakó felszámolásának. Az ipari
hulladéklerakó veszélyes hulladéklerakókra vonatkozó szabványok szerint kerül felhagyásra.
E három feladatcsoport végrehajtásához öszszeségében az ÁPV Rt. 15,4 Mrd Ft támogatást biztosított 2004-2006. években.
A Nitrokémia Zrt. környezeti kármentesítési
feladatainak végrehajtása a második ütemben
közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozókkal (konzorciumok) folyik, és várhatóan
a kármentesítéshez szükséges műszaki létesítmények építése és bontási munkák elvégzése
2006. végéig befejeződik. 2006. után
azonban szükség van a szennyezett talajvízű
területeken a víztisztítás folytatására a „D”
kármentesítési célállapot határérték eléréséig.
A Nitrokémia Zrt. által bonyolított környezeti kármentesítés alapvető célja a hatályos
környezetvédelmi előírások teljesítése mellett,
a terület előkészítése környezetbarát ipari
beruházások számára terület biztosítása, meglévő infrastruktúra hasznosítása, a környezeti
kármentesítés során szerzett tapasztalatok és
tudás hasznosítása.
Vitkóczi Éva

MADARÁSZ TIBOR
– FESTMÉNYEK ÖT KONTINENSEN

Tata

Az alkotóművészet követe

Amíg gyermekfejjel szinte minden látványosnak tartott
foglalkozás megkísért mindnyájunkat, vannak, akik
bizony meg is valósítják álmaikat, noha a személyiség
még egyáltalán nem mondható érettnek. József Attilát
idézve: „…tűzoltó leszel, vagy katona, vadakat terelő
juhász…” azaz a költő is arra utal, hogy kialakulatlan
gyermekkorunkban a későbbi tennivalóink körvonalazása. Mégis vannak olyanok, akik bizony képesek megvalósítani terveiket, amelyek még – úgy tűnhet éretlen
fejjel – megálmodtak. Ilyen ember Madarász Tibor tatabányai festőművész is.

GRAFIT IRÓN, OLAJFESTÉS,
AKVARELL

Milyen furcsa is az élet! Vannak emberek,
akik soha el sem hagyják szülőföldjüket, s
mégis akár több ország állampolgáraiként
élik életüket. S ez a látszólagos ellentmondás a társadalmi mozgásoknak, a politikai
berendezkedések változásainak köszönhető,
amelyek háború/k/ban formálódnak. Az
egykori felvidéki városunk, Kassa ugyan jószerével magyarok lakta település mind a mai
napig, mégis volt már Magyarország szép városa, volt Csehszlovákia jelentős nagyvárosa,
majd Szlovákia meghatározó urbánus helye.
De van számtalan hasonló helység a Felvidék-

től a Kárpátokon keresztül
Erdélyig, a Délvidékig, de
még a jelenlegi Szlovénia és Ausztria is rejt
bőségesen magyarok lakta településeket.
Nos, Kassáról a háború elől menekültek
Madarász Tiborék, aki ebben a gyönyörű
városban látta meg a napvilágot 1937-ben.
A sors Tatára irányította a Madarász családot, ahol végül is olyannyira letelepedtek,
hogy mind a mai napig tatainak vallja magát
az elhíresült művész, aki egyébként jelenleg
Tatabányán él. Az elemi iskoláit is Tatán,
a Tóvárosi iskolában (ma Vaszary ált. isk.)
végezte, majd technikusi képesítést szerzett
Esztergomban a mai Bottyán János gépészeti
középiskolában. De, mint
arról korábban szót ejtettünk, Madarász Tibor már
tízéves korában eljegyezte
magát a művészetek világával, ezen belül is a képi
megjelenítés ragadta meg
igazán. Először – magától
értetődik – a grafitceruza
testesítette meg az alkotás
eszközét, majd – milyen
szokatlan számunkra – bő
másfél évtizeden keresztül
olajfestményeken juttatta
kifejezésre művészeti gondolkozásmódját. Azonban, mivel nem rendelkezett a ma már világszerte
kedvelt festőművész kellő

tárolóhelyekkel (ma sincs műterme) áttért a
kezelhetőbb akvarell festészetre.

A VILÁGHÍR NEM
TÚLZÓ MEGFOGALMAZÁS

Roppant népszerű festőművész Madarász
Tibor. Igazolhatják mindazok a művészetet
kedvelő emberek, akik rendszeresen szokták
látogatni a különböző kiállító termeket,
galériákat. Hihetetlenül életszerűek a képei,
s nagy valószínűséggel éppen ez ragadja
meg az érdeklődő nagyérdeműt is. Olyanynyira kelendőek a művész alkotásai, hogy
az ecsettel készített képei pillanatnyilag a
földgolyó minden pontján megtalálhatóak.
Ma már egyszerű megkeresni a művész urat,
hiszen az Internet nem ismer határokat, így
aztán az Egyesült Államokban éppúgy vannak
alkotásai, mint Kanadában és Európa-szerte,
a legutóbb éppen Új-Zélandon vásárolták
meg egy képét. Volt már kiállítása Bécsben
és Stockholmban is. Napjainkban is tart az a
kiállítása, amelyet Tatán, a Kőkúti Általános
Iskola aulájában rendeztek be. Mindenképpen dicséretes, hogy a formálódó emberpalántákat is kedvező hatások érik, – legtöbbjük
önszántából valószínűleg nem menne el egy
képtárba vagy galériába – és ezáltal gazdagodhat érzelemviláguk, és szépülhet a lelkük
is, ami a napjainkra oly jellemző digitális
világban nem kis érték.
Berg Endre
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Balaton

ITT A NYÁR!

Elóző számunkban Badacsonytomaj, Csopak és Balatonfüred első
embereitől hallhattuk, hogy hogyan készülnek az idei szezonra.
Körinterjúnkat folytatva, Balatonalmádi, Balatonkenese és Balatonfűzfő polgármesterit kérdeztük arról, hogy milyen elkészült
beruházásokkal várják a turistákat, és milyen tervek körvonalazódtak a jövőre. A parti települések mindent megtettek, hogy szebb,
kényelmesebb strandokon és közterületen találkozhassanak újra a
Balatonra látogatókkal – lássuk milyen fejlesztéseket jelent ez a
megkérdezett településeken.

PANDUR FERENC, POLGÁRMESTER
– BALATONALMÁDI

– Az idei évre is áthúzódik korábbi pályázati döntéssel megvalósuló beruházás.
Így a mintegy félmilliárd forint összegű,
840 ingatlant érintő szennyvízcsatorna
építése, amely októberben fejeződik be.
Május végére elkészült a Szabadságkilátó
út aszfaltozása és a település központjában
a Baross utca díszburkolattal való felújítása.
A sportpályán az üzemeltető vállalkozó

bevonásával nemzetközi mérkőzések megrendezésére is alkalmas homokfoci pályát
építettünk.A strandokon mederhomokozást
végeztünk, kicseréltük a locsolóvezetéket és
füvesítést is végeztünk a szükséges felújítási
munkák mellett.
– Befejeződött a Balatoni Hajózási Rt.vel együttműködve a móló díszburkolása,
folyamatban van – és júliusban elkészül – a
Sóhajok hídjánál a parti sétány építése, illetve a Wesselényi strand előtti Öreg parki

terület díszburkolása. A nyár folyamán két
játszótér valósul meg a strandon illetve a
Széchenyi parkban.
– Úgy érzem, hogy a turisztikai szezonra
felkészültünk. Az új városgondnoksági
intézménynek köszönhetően parkjaink,
belvárosi közterületeink gondozottabbak. Városunkban továbbra is ingyenes
valamennyi parkoló, és minden hétvégén
kulturális, művészeti, sportprogramok teszik tartalmasabbá a pihenést, szolgálják a
kikapcsolódást.
Városunkban rendezi meg a Magyar
Úszószövetség a Szabadvízi Hosszútávúszó Európa Bajnokságot július 26-30
között. A részletes programok Balatonalmádi honlapján – www.balatonalmadi.hu
– megtekinthetők.
A turizmus fellendülését szolgáló beruházás
volt az idei évtől teljes kapacitással működő
négycsillagos RAMADA szálloda. Több
program, esemény helyszíne lesz a több
mint 600 m2 alapterületű – korábban
magtárként működő – Bortár is. A Pannónia Kulturális Központban megnyitottuk a
Balaton Élővilága című állandó kiállítást.
Nemcsak a város, de a megye, a Közép-Dunántúl turisztikai fellendülését alapozza meg a veszprém-sSzentkirályszabadjai polgári repülőtér elindítása, melyre az
önkormányzatok keresik a befektetőt. Nekünk az engedélyezési eljárás során a káros
környezetvédelmi és zajhatások elkerülése
érdekében – amely városunkat érzékenyen
érinti – mindent meg kell tennünk.

DR. VARJÚ LAJOS, POLGÁRMESTER
– BALATONFŰZFŐ

Balatonfűzfő múltja miatt nem jellemzően Balaton-parti, turisztikára épülő
település. Az ’50-es évek óta község,
fejlődésnek az elmúlt 20 évben indult.
Életét elsősorban az ipar határozta meg,
amely nem kedvezett a turisztikai beruházásoknak, illetve nincsenek borutaink, így
a programokból is kimarad a szőlő és bor
körüli rendezvénysorozat. A Nitrokémia
Rt. környezeti rekultivációja azonban
változást jelent a város életében is. Egye40
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települések turisztikai eredményeihez, és a it. Ezen a területen a szabadstrand épületei
kiemelkedő sportlehetőségek mellett a ven- is megújultak vállalkozói tőke bevonásával.
dégváró hagyományok is kialakulnak.
A Parti sétány elején hirdeti az építkezésről
itt maradt tábla: Európa itt épül…Bízunk
abban, hogy a 2007-2013 közötti időKÜRTY LAJOS, POLGÁRMESTER
szak pályázati lehetőségei a kívánt módon
– BALATONKENESE
– Az önkormányzat a lehetőségeihez befolyásolják majd településünk arculatát, a
mérten és a pályázati lehetőségek maximális turizmus színvonalát.
kihasználásával minden évben sokat tesz az Nem említettük még a balatonakarattyai
itt élők kényelméért, a település turisztikai Bercsényi strand felújításának tervét, illetve
kínálatának, vonzerejének fejlesztéséért. vállalkozói tőke bevonásával remélhetőleg
A strandok felújítása közül kiemelkedik a termálturizmus is megjelenik, megvalótelepülésünk legnagyobb beruházása a Vak sulhat a több éve húzódó üdülőcentrum.
Bottyán strandon, melynek során megújult a Kuriózum lesz a golfpálya létrejötte is a
kiszolgáló épület, illetve partkorrekcióra ke- településhatárában.
rült sor. A munkálatok remélhetőleg 2006
őszén befejeződnek. Mintegy 9700 m2rel növeltük így meg a strand és a mellette
elterülő Széchenyi park területét, korszerű,
színvonalas sétány készül. A beruházás
megvalósulását a Balaton Fejlesztési Tanács
támogatta. A következő években a vízparti
parkban megvalósulhat a közvilágítás, játszótér, sétány, pihenő, szabadtéri színpad,
kávézó, étterem.
Az idei nyárra készült el a Parti sétány
rekonstrukciója. AVOP támogatás segítségével a 750 m-es útszakasz változó szélességű aszfaltburkolattal, kétoldali szegéllyel,
parkosítással, padok elhelyezésével várja a
pihenni vágyókat, a vízparti séták kedvelő-

Balaton

dülálló sportolási lehetőségekkel várjuk
az ide látogatókat, itt működik a térség
egyetlen bobpályája és kalandparkja, a
Balatonfűzfői Lövész Egylet, amely nem
csak a versenyeivel, hanem szakképzett
oktatóival is várja az érdeklődőket, illetve a Balaton Uszoda, amely az ország
egyik legszínvonalasabb uszodája. Ezen
kívül nyolcpályás salakos teniszpálya is
rendelkezésre áll. Beruházásaink közül
említeném a strandi fejlesztéseket, amelynek keretében négypályás óriáscsúszdát
építettünk, ingyenessé tettük a parkolást,
és felújítottuk az ivókutakat, értékmegörzőket. A Tobruk strandon szabadtéri
pályák kerültek kialakításra, és a szezonra
megnyílik egy új vendéglátóegység is. A
balatonfűzfői vitorláskikötő egyre korszerűbb, a Balatonon egyedülálló hajódaruval rendelkeznek.
Hosszú távú terveink közé tartozik az elkerülő út építése, várhatóan 2007-ben
adják át, ehhez kapcsolódik az új városközpont kiépítése is. A közlekedéshez
kapcsolódik az új vasútvonal kiépítése,
amelyet Hajmáskér felől hoznak be. A
partvonal rehabilitációjával párhuzamosan
tervezzük a vitorláskikötővel együttműködésben egy közforgalmi hajókikötő
kialakítását is.
– Reményeink szerint terveink és kilátásaink
megvalósulásával fel tudunk zárkózni a parti

A pályázati lehetőségek a beruházásokat
segítették ebben az évben, nem mondható
el ez ugyanakkor a rendezvénypályázatokkal
kapcsolatban, azonban tisztában vagyunk a
turistacsalogató, közönségvonzó programok
fontosságával, ezért a civil szervezetek és
a helyi vállalkozók együttműködésével
remélhetőleg zökkenőmentes, programdús
nyár elé tekintünk.
– A Balatoni Kapunyitó kulturális rendezvénysorozatot negyedik alkalommal rendezzük meg, két hétvégén át.
A Kapunyitót követő júliusi hétvégéken
Akarattyán a Körszínpad ígér kulturális csemegéket, ismét vendégünk lesz a református
templomban Varnus Xavér, majd augusztus
5-én a Potyka Portya, mint jellegzetes balatoni halas program várja a
kíváncsiskodókat.
– Augusztus 11–13. az Akarattyai Napok időpontja, mely
magába foglalja a hagyományos
Akarattyai búcsút is a Fürdőtelep
Egyesület aktív közreműködésével.
A nyár végén, aug. 19–20
–án pedig ismét megrendezzük
az Országos Lecsó Fesztivált,
remélhetőleg a tavalyihoz hasonló
sikerrel, majd természetesen ünnepi
műsorral és tűzijátékkal búcsúztatjuk a nyarat. Ahogy májusban a
Palacsinta Nappal és a Tátorján
fesztivállal a szezon korai nyitása a
cél, addig a szeptemberi Szüret és
a Süllő Parti a nyár meghosszabbítását célozza.
Vitkóczi Éva
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NAPENERGIA, PELLET
ÉS HŐSZIVATTYÚ, MEGÚJULÓ
IRÁNYVONAL A FŰTÉSTECHNIKÁBAN!
Az elmúlt években különös
hangsúlyt fektettek az épületek
üzemeltetési költségeinek csökkentésére. Ez egyrészt korszerű
épületszerkezetek, szigetelőanyagok és nyílászárók alkalmazásával, másrészt a fűtő illetve hűtő
készülékek hatásfokának jelentős
növekedésével, a korszerű szabályozástechnikával érhették el.
Jelenleg a költségcsökkentés mellett egyre többeket foglalkoztat
az üzemeltetés során keletkezett
káros anyag, melynek közismerten
környezetpusztító hatása van.

Nálunk találja meg Németország legmagasabb
hatásfokú sík kollektorát. A jó eredmény
elérése érdekében érdemes a hőtárolóra, a
szabályzó automatikára és a szolár állomásra is
kellő figyelmet fordítani.
A napenergia hasznosításában a legnagyobb
feladat a hőenergia tárolása. A hőhasznosító
rendszerek fűtésre általában az átmeneti tavaszi és őszi időszakban alkalmasak. Cégünk a

HŐSZIVATTYÚ

NAPENERGIA

A Nap 43 perc alatt annyi energiát sugároz
felénk, amennyit egy évben a Földön elhasználnak! Egy hét viszonylatában ez a mennyiség
nagyobb, mint a ma ismert meglévő szénkészletek. A legjobb benne, hogy kifogyhatatlan.
A napsugárzásból egyszerűen nyerhető hőenergia, amelyet melegvíz előállításra és fűtésre
lehet használni. Erre a célra napkollektorokat
alkalmaznak. A hőelnyelő felület, az üveg
burkolat valamint a hőszigetelés döntően
befolyásolja a kollektorok hatásfokát. Cégünk 26 különböző méretű és minőségű sík
kollektort forgalmaz, melyek tetőszerkezetbe,
tetőszerkezet fölé vagy sík tetőre szerelhetők.

napsütésben szegény időszakokra gazdaságos
és környezetbarát megoldásokat javasol.
A tárolónak az a szerepe, hogy napokon
keresztül megőrizze a hőt. Hőtárolóinknál
minimálisra csökkentettük a hőveszteséget
(1°C / 24 h).
A napsugárzás átalakításának másik formája
elektromos áram előállításban valósul meg,
amely akkumulátorokban tárolható. Így megoldható tanyák, hétvégi házak, mozgó járművek elektromos árammal történő ellátása.

PELLET

A pellet 100%-ig természetes
alapanyagból készülő granulátum. Fűrészporból és faforgácsokból préselik
össze nagy nyomáson.
Az égése során mindössze annyi
szén-dioxidot bocsát ki, amennyit a
fa élete során felhasznált, így globálisan nem növeli a levegőben található
káros anyagokat, valamint nem segíti
elő az üvegházhatást.

TEKINTSE MEG BEMUTATÓNKAT
2006.06.24-25-ÉN TATÁN A PIKANTO TERÜLETÉN
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Egy kg pellet közel 5 kWh hőenergiát biztosít és 25-30 Ft/kg-os árával már jelenleg
is versenyképes a többi energiahordozóval
szemben. Környezetbarát fűtőanyagot hasznosít, amely az égés során nem bocsát ki a
környezetre káros gázokat. Nagy előnye a kiváló szabályozhatóságban rejlik, amely magas
hatásfokkal társul. A pelletkandalló a központi fűtésre csatlakoztatva önállóan is alkalmas az
épületek fűtésére. Egy „adag” pellet 70-80
órán keresztül biztosítja az épület szabályozott
fűtését. Figyelemre méltó 95% fölötti hatásfoka a jövő energiaforrását jelenheti.

Nyugat-Európában évtizedek óta ismert
és bevált eszköz a hőszivattyú, mely a
környezet energiájának elvonásával fűtésre,
hűtésre, valamint melegvíz előállítására alkalmas készülék. A hőszivattyú a működtetésére felhasznált energiát nem közvetlenül hővé
alakítja, hanem külső energia elvonásával a
hőt alacsony hőfokszintről magasabb hőfokszintre emeli, általában a föld, a víz vagy a
levegő által eltárolt napenergiát hasznosítva.
A talaj mélyebb rétegeinek hőmérséklete
télen-nyáron állandó (pl. 6 méter mélyen
átlagosan +12 °C): télen melegebb, nyáron
hidegebb, mint a levegő hőmérséklete. A
szállítási irányon változtatva télen a talajból
hőt elvonva fűthetünk, nyáron a talajt melegítve hűthetjük az épületeket.
Egy fűtésrendszer megválasztása évtizedekre
kihat, ezért nagy jelentősége van a gondos
választásnak, és minden lehetőséget át kell
gondolni a legjobb döntés érdekében. Kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal:

GP SYSTEM KFT.

2890 Tata, Somogyi B. u. 24.
Tel.: 34/380-442,
e-mail: info@kadet.hu
web: www.kadet.hu/napenergia
Pethő Csaba - 06-20/9440-941

Tata – Természet és Kultúra.
Ezzel az új szlogennel kívánja
felhívni magára a figyelmet a
vizek városaként emlegetett
Komárom-Esztergom
megyei
település. Az új arculatról, a
megvalósításra váró tervekről
és a jövőről kérdeztük Hetényi
Tamást, Tata polgármesterét.

– Tata életében mindig is kiemelkedő
szerepet játszottak csodálatos természeti
adottságai: a 14. században a mocsarakkal
körülvett sziklamagon épült, Mátyás és
Zsigmond királyok kedvelt nyári tartózkodási helyeként nyilvántartott vízivár mellett
szűkebb és szélesebb pátriánkban is vizei,
forrásai és árnyas parkjai tették ismertté
és kedvelt célállomássá a várost. S noha
vizek nélkül Tata ma is elképzelhetetlen,
a vizek városa szlogen már nem azt
a jelentéstartalmat
hordozza, melyet
manapság vizeinken
keresztül kínálatként
nyújtani tudunk a
városunkba látogatók számára. Mára
már nem fürdőzési
lehetőségként, hanem inkább mint a
természetes környezetünk legékesebb
és
legsajátosabb
elemeit tarthatjuk
számon a tatai
vizeket.
– Leginkább tehát
a körülmények változása, vonzerőink
átalakulása adta az
apropóját annak,
hogy imázsunkat a
valóságnak megfelelően átformáljuk.
Ez persze nem
egyenlő azzal, hogy
a „jól beválttól”
tudatosan, akarattal
búcsúzunk, hiszen
az az általános
megítélésünkön
rontana.
Éppen
ezért fordítottunk
kiemelt figyelmet
arra, amikor a város
kommunikációs és
turizmus stratégiáját

Tata

TATAI NYÁR
készítettük,
hogy a régi
szlogent
ne
minősítsük át
teljesen
újjá,
hanem kapcsolódási pontként
jelenjenek meg
benne azok az
a l a p v o n a t ko zások, melyek
Tatára a mai
napig érvényesek. Ez alapján egyértelmű,
hogy honnan ered a „Természet” kitétel
szlogenünkben: tükörképe zöldfelületeinknek és tavainknak.
– A másik kitétel, vagyis a „Kultúra”, a
természet kulcsfontosságú kísérőjeként lép
a színre. Tatán már sok éve vannak jól működő, országos hírű rendezvények, melyek
más-más profillal, különböző érdeklődésű
embereknek kínálnak kellemes kikapcsolódási lehetőséget az év folyamán. A nyári
rendezvények népes sorát a színházkedvelők csemegéjének számító Tatai Nyári
Színház nyitja látványos, zenés darabokkal,
a kortárs magyar írók darabjainak színpadi
előadásaival. Ezt követi kínálatunk palettáján a Tatai Sokadalom, amely a hagyományok mellett tör lándzsát az Angolpark
festői környezetében: néptánc, népzenei
koncertek, népművészeti vásár, népi
ínyencségek kóstolója szórakoztatja a közönséget. A legnagyobb érdeklődésre számot tevő rendezvény persze a Víz, Zene,
Virág Fesztivál, mely – a vízikarneválok
állandó színhelyeként – Tatát az andalító és
vérpezsdítő ritmusokról, valamint a barokk
és reneszánsz épületeket borító pompás
virágdíszekről teszi emlékezetessé.
– A kulturális rendezvények közül a Tatai
Barokk Fesztivál a város történelmi múltjának
meghatározó korszakát, annak művészeti és
zenei tradícióit eleveníti fel – erre minden
évben augusztus hónapban kerül sor. Az
ugyancsak augusztusban megrendezett
sportvetélkedőre, a tatai Minimarathonra
nemcsak Magyarországról, hanem külföld-
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Tata

ről is érkeznek versenyzők. Persze ez nem nevezhető kulturális
rendezvénynek, de okvetlen kapcsolódik mindenkori programajánlónkhoz, hiszen rangos sporteseményként évről évre ezreket
vonz. A sor nem itt zárul: van még az Öreg-tavon az országban
egyedülálló látványhalászat az októberi Nagy Halászaton, a hazai
madárvilág változatossága után érdeklődők pedig novemberben
érkeznek Tatára azért, hogy a Tatai Vadlúd Sokadalmon egy pohár forralt bor mellett, távcsövön figyelhessék meg a vízimadarak
reggeli ébredezését.
– Ez a gazdag kínálat, kulturális sokszínűség predesztinálja Tata
városát arra, hogy a kultúra jeles képviselőjeként tartsa magát
számon a piacon, s ezen erősségére összpontosíthassa marketing
tevékenységét. S noha van még hiányosság, amelyet leginkább
csak mi, tataiak érzünk gyengeségünknek, mindent megteszünk
azért, hogy városunkból mindenki élményekkel gazdagon térjen
haza, s minél gyakrabban látogasson újra el hozzánk.
– A jövővel kapcsoltban egyértelmű, hogy nem lesz könnyű
e hosszútávú fejlődési folyamat kivitelezése, kiváltképp az önkormányzat anyagi lehetőségei szabnak határt terveink valóra
váltásának. Ugyanakkor úgy vélem, hogy Tata városa elindult az
elmúlt évek folyamán egy olyan úton, melyről nem szabad letérnie
– bármennyire is rögös és akadályokkal teli ez az út. A tudatos
tervezés és az önkormányzat érdekelt feleinek az összefogása az,
amiben a sikeres jövőnk titka rejlik.

Interjú a leköszönő elnökkel

XIII. VÍZ, ZENE,
VIRÁG FESZTIVÁL
– TATA
Az idén XIII. alkalommal öltözik díszbe Tata
városa a Víz, Zene, Virág Fesztivál háromnapos
ünnepére, június 23-24-25-én. Kálovics Imre,
a Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület elnöke
immáron tizenkét esztendeje vesz részt a rendezvény szervezésében. Tervei szerint az idei
rendezvény az ő „búcsúfellépése” lesz, hiszen
leköszönő elnökként szeretné átadni a stafétabotot a fiatalabbaknak. Arra voltunk kíváncsiak,
hogyan látja az elnök a több mint egy évtizedes
múltú, nagysikerű tatai rendezvénysorozatot, az
elmúlt évek munkáját.

TATAI NYÁRI PROGRAMOK
Tatai Nyári Színház
2006.06.08-06.16.
Tatai Sokadalom
2006.06.17-06.18.
Víz, Zene, Virág Fesztivál
2006. 06.23-06.25.
Minimarathon
2006.08.05.
Barokk Fesztivál
2006.08.13-08.19.
Öreg-tavi Nagy Halászat
2006.10.28.
Tatai Vadlúd Sokadalom
2006.11.24-11.25.
A rendezvényekről bővebb információért forduljon a tatai Tourinform Iroda munkatársaihoz!

TOURINFORM TATA

2890 Tata, Ady E. u. 9.
Tel:34/586-045
Fax: 34/586-046
E-mail: tata@tourinform.hu
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– Mesélne az indulásról? Miért pont Víz, Zene, Virágok?

– Tizenhárom évvel ezelőtt még nem volt semmiféle komolyabb
rendezvény a városban, legalábbis ilyen jellegű. Hiányzott tehát
egy ütősebb, nyári programokat, kikapcsolódást kínáló rendezvénysorozat. A víz adott volt, hiszen az Öreg-tó adta lehetőség
keveseknek adatik. A zene elengedhetetlen része a fesztiváloknak, hiszen gazdag programokat vár tőlünk a közönség. A virág
esetében pedig elsősorban nem élő, vagy vágott virágok bemutatására gondoltunk, hanem a virágra, mint alkotásra. Nagyon jó
kapcsolatokat ápolunk a Magyar Virágkötők Országos Szövetségével, ők díszítik fel ilyenkor a várfalat, a hidat és a tereket.
Egy kétfordulós virágkötő verseny zajlik a háttérben, amelynek
ez a válogatója, s a nyertes megy tovább a külföldi versenyre.
Emellett van egy standard kiállítása is a virágkötőknek, a téma

– Az elején ez csupán egynapos rendezvényként indult, ma már három
napon át gazdag programokkal és két
tűzijátékkal is várják az érdeklődőket.

– Igen. A tűzijátékoknak külön története
van. Az első fesztiválok még egynaposak
voltak, s így szombaton tartottuk őket, a
tűzijáték mindig a záró program volt. Aztán, amikor többnapossá vált a program, a
zárónap már vasárnap volt, így oda illett
a tűzijáték, de már szombaton is várta
a közönség, ahogyan azt már korábban

megszokhatta, ezért úgy döntöttünk,
hogy mindkét napot ezzel az attrakcióval
fejezzük be.

Tata

minden évben előre megadott, az idén az
esküvő van a központban, az asztaldíszek,
szülői és menyasszonyi csokrok.

– Megemlítene néhány újdonságot
a programok, helyszínek közül?

– Alapvetően a megszokott helyeken
zajlik majd az események nagy része a vár
környékén, de az idei évben új helyszínekkel is bővülünk. Az Építők Parkjában
például önálló rendezvénysorozat lesz
színpaddal, játékokkal, Luna-parkkal. A
kézművesek is kiemelt szerepet kapnak
az idén, a bemutatókon a látogatók ki is
próbálhatják a mesterségeket, s az árusok
csakis zsűrizett, minőségi termékeket kínálnak majd. A kapcsolódó rendezvények
közül megemlíteném például a Fényes
Fürdőn a strandröplabda bajnokságot,
vagy a Helyőrségi Művelődési Házban
(a Tiszti Klubban) a Madárkiállítást, sőt
több étterem is csatlakozott a rendezvénysorozathoz.

F

TÍZÉVES A GÁBRIEL KFT.
Tatán ötven társasház
mintegy
ezerháromszáz
lakásának
tulajdonosa ismeri a
Gábriel Építőipari,
Ingatlankezelő és
Szolgáltató
Kft.-t,
nevét,
elismeri
munkáját, hiszen a jelenleg
főleg házkezeléssel foglalkozó
cég képviseli őket. Az 1996ban, egyéni vállalkozásból lett
kft. tulajdonosával, Gábriel
Sándorral beszélgettünk.

gyunk, mindössze öt főállású alkalmazottal. Nagyobb
felújítási megbízások esetén
alvállalkozókkal dolgozunk.
– Mit jelent házkezeléssel foglalkozni?

– Teljes körűen képviseljük társasházainkat a
szolgáltatók felé. Gyakori a sürgősségi
hibaelhárítás, bonyolítjuk a panelprogramot is. Tavaly hat házközösségünk
pályázott, valamennyien nyertek, most
zajlik a munka. Terveket készítünk felújításokra, beruházásokra, egyeztetjük a
különböző véleményű lakástulajdonosok
érdekeit, szervezzük a jogi képviseletet,
a terheket nem fizetők szankcionálására.

Bonyolítjuk a társasházak közgyűléseit
is. Sokan összetévesztenek bennünket
a házmesterrel, pedig feladatunk teljesen
más: képviseleti díjért biztosítanunk kell
az épületek zavartalan működését.
– A fejlődést meghatározza az új
ügyfelek felkutatása. Hogyan lesznek egy-egy társasház képviselői?

– Jelenlegi ügyfeleink köre nagyon
változatos képet mutat. Van köztük
sokemeletes panelház, sorházak, sőt
lakópark és kertes, több lakásos házak
is. Mi nem kapacitálunk senkit, hogy
képviselhessük. Az a hitvallásunk, hogy
a jó hírünk, a becsületesen, színvonalasan elvégzett munka a legjobb referen– Hogyan kezdődött?
cia. A társasházi közösségek egymásnak
– Cégünk építőipari javítások, karbanajánlanak bennünket, ennél jobb,
tartási munkák végzésére alakult.
2001-től úgy hozta a sors, hogy
GÁBRIEL ÉPÍTŐIPARI, INGATLANKEZELŐ pozitívabb ügyfélszerzést semmilyen
agyafúrt marketing eszközzel nem
egy speciális területtel, társasházak
ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
tudnánk elérni. Bízunk abban, hogy
kezelésével kezdtünk foglalkozni.
2890
T
ATA, VÁCI M. ÚT 2.
minél többen csatlakoznak hozzánk
Ma már ez a tevékenység teszi ki
– hiszen velük, értük dolgozunk,
34/587-333
munkánk nagyobb részét, ezt kítevékenykedünk!
vánjuk fejleszteni. Kisvállalkozás vaGABRIEL.IRODA@FREEMAIL.HU
Vk
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Tata

– Hol érdeklődhet, aki a részletes programokra is kíváncsi?

– A www.tataifesztival.hu oldalon már minden program megtalálható. Gyakorlatilag már minden startra kész.
– Tizenkét év után miért döntött úgy, hogy lemond a
továbbiakban az elnökségről?

– Ennyi idő alatt kialakult egyfajta rutin, amitől nagyon nehéz
szabadulni. Pedig tudni kell megújulnia egy ilyen fesztiválnak. Úgy
vélem, hogy itt az ideje ennek, s azzal, hogy friss erőknek adjuk át
a feladatokat, bízom abban, hogy a fesztivál is még jobbá válhat.
Egyelőre úgy néz ki, hogy lesz utánpótlás, de természetesen mi
magunk – a jelenlegi elnökség – is továbbra is kötődik a fesztiválhoz és a magunk módján ezután is segíteni fogunk, ahol tudunk.
– Kik dolgoztak együtt az elnökségben?

– Az elnökhelyettes Csaba Attila, a gazdasági ügyeket Csigéné
Kecskés Erzsébet végzi, és bizottsági tagként tevékenykedik dr.
Varga József és Essősy András. Természetesen – főleg a gazdasági ügyek vitelében – a régiekre továbbra is számíthatnak az
elnökségi munkában, s háttérben biztos, hogy még én is szívesen
asszisztálok majd a további rendezvényekhez.
– Úgy legyen! Kívánom, hogy közénk állva – mint látogató – még sok öröme teljék majd a Víz, Zene, Virág
Fesztiválban!

Cseh Teréz
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Vértessomló

VÉRTESSOMLÓN ELÜLTETTÉK
AZ ÖSSZEFOGÁS
ÉS PARTNERSÉG FÁJÁT

Igazán ünnepi alkalom az, ha
egy kistelepülésen új beruházás
valósul meg, de ha egyszerre
kettő, az már valóban ritkaságszámba megy, pedig ez történt,
amikor a külsőleg teljes rekonstrukción átesett tűzoltószertárt,
és a polgármesteri hivatal megújult udvarát vehették birtokba a
vértessomlóiak.

A helyi önkormányzat igen nagy hangsúlyt
fektet épületeinek felújítására és az otthonos környezet kialakítására. A hivatal belső
udvarának rendezetlensége, a parkolási
problémák megoldása érdekében pályázatot nyújtottak be tavaly a Velence-TóVértes Térség Fejlesztési Tanácshoz, mely
sikeres volt, s három éves ütemezésben,
4 millió forint támogatást kaptak. Ezt az
összeget egészítették ki a közel ötmilliós
önerővel, s készült el a térburkolat, a par- A tűzoltó szertár is hosszú ideje várt felkolóhelyek, a kerékpár és babakocsi tároló, újításra, és az önkéntes tűzoltóknak köszönhetően az egyesület pályázata sikeresnek
s a zöldfelület kialakítása.
bizonyult. A BM-től nyert 700 ezer
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forintot egészítette ki aztán az önkormányzat, a lelkes segítőknek köszönhetően pedig
több 100 óra társadalmi munka egészítette
ki az anyagi forrásokat, hogy megújuljon a
tetőszerkezet, a nyílászárók, a külső falak.
A megvalósításban és a koordinációban
külön is meg kell említeni Schäffer László
elnök, valamint Németh Ferenc parancsnok
munkáját.
A rendezvényen Hartdégen József polgármester méltatta a falu összefogásának
újabb megnyilvánulását, majd dr. Csermák
Vilmos megyei főjegyző szólt elismerőleg
a beruházásokról. Az ünnepség fényét
emelte, hogy jelen volt Vértessomló német
partnertelepülésének, a németországi Bockhorn-nak negyvenfős delegációja is, Ewald
Spikermann polgármester vezetésével.
A jeles eseményen dr. Csermák Vilmos,
Ewald Spikermann, Schäffer László, Németh Ferenc és Hartdégen József elültette
az ,,összefogás és partnerség” fáját, majd
a somlói iskola diákjainak műsora zárta az
avatást.

Az oroszlányi képviselő-testület
legutóbbi ülésén támogatta a helyi
Rákóczi Szövetség azon kezdeményezését, hogy II. Rákóczi Ferenc
születésének 330. évfordulójára
emlékezve az OTP melletti közterületen felállítsák a fejedelem mellszobrát. Mint azt Nagy Csaba, a
szövetség városi elnöke elmondta, a
terv megvalósítását széles összefogással és közadakozással szeretnék
segíteni. Az emlékmű létrehozásához szükséges hivatalos engedélyek
beszerzése megtörtént. A szobrot
a fejedelemről elnevezett főutca és
a Haraszthegyi utca kereszteződésében lévő területen állítják fel. A

Oroszlány

ÖSSZEFOGÁSBÓL ÁLLÍTANAK
RÁKÓCZI SZOBROT
OROSZLÁNYBAN

süttői kőtalapzaton elhelyezett, bronzból
készülő mellszobor alkotója Tóth Béla
csongrádi szobrász.
A neves művésznek megyénkben már több
remek alkotása is található, így a Tatai Diána lovas szobor, Öveges József professzor
szobra szintén Tatán, valamint Gróf Eszterházy József lovas szobra Tatabányán.
Az Oroszlányban felállítandó emlékmű
felavatására és átadására augusztus 20-án
kerül sor.
A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Millenniumi Alapítványa a szobor
támogatására a következő bankszámlaszámon fogadja a szíves adományokat:
OTP 11740061-20019213

Esztergom a legismertebb

MEGYÉNKBEN PIHENHETNEK
A WÄCHTERSBACHI VÁSÁR NYERTESEI

13. alkalommal mutatkozott be
a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat, valamint a térség turisztikai vállalkozói 2006.
május 20-a és 28-a között az
58. Wächtersbachi Vásáron. A
kiállítóhely az idén is több ezer
látogatót vonzott, a legismertebb településnek Esztergom
bizonyult.

Komárom-Esztergom megye a németországi
Main-Kinzig járással ápolt partnerkapcsolata jegyében immáron 13 éve szervez
közös programokat és eseményeket. Az
együttműködés kiemelt rendezvénye a
partnerjárás legjelentősebb vására, a
Wächtersbachi Vásár, melyen a KomáromEsztergom Megyei Önkormányzat az idei
esztendőben 13. alkalommal mutatkozott

be. A 2006. május 20-ától 28-áig tartó
rendezvény során a megye standját több
ezer látogató kereste fel, a legnagyobb
attrakciónak a magyarországi gyógyfürdők,
a Balaton, Budapest bizonyultak, s a tapasztalatok alapján Komárom-Esztergom
megyéből Esztergom a legközismertebb a
német utazóközönség körében.
A vásáron nagy
népszerűségnek
örvendő nyereményjátékoknak
köszönhetően a
jövőben minden
bizonnyal a megye más térségei
is felkeltik a
német vendégek
figyelmét, hiszen

a szerencsés nyertesek a turisztikai vállalkozók ajándékaként nemcsak értékes megyei
vonatkozású tárgyakkal, ajándékcsomagokkal, ismertető könyvekkel gazdagodhattak,
hanem a közeljövőben kellemes napokat
tölthetnek el Esztergomban, Komáromban,
Tatán, Bábolnán, Kisbéren és Dömösön.
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AUGUSZTUSBAN LESZ A MÁSODIK SZÜLINAPI PARTY

AKTÍV NYÁR ÉS FELÜDÜLÉS A MÓRI
HÉTKÚTI WELLNES HOTEL ÉS
LOVASPARKBAN
A rövidesen második születésnapját ünneplő csodálatos
wellness központ, lovaspark és hotel manager munkatársával lovas rendezvényeikről, nyári ajánlataikról
beszélgettünk. Már a teraszról elém táruló látvány is
elvarázsolt, a sok zöld, a szemközti hegy megnyugtató
látványa nem maradt hatás nélkül. Elégedetten kortyoltam cappuccinómat, miközben Kerekes Krisztina a lovas
napokról kezdett nekem mesélni.
– Már ötödik éve mi szervezzük, illetve az
elmúlt időszakban már a Lovasklub. Minden
évben két lovas rendezvényünk van, nyáron és
októberben, a Bornapokhoz kapcsolódóan. Az
idén Bornapokkor ez még kibővül az Országos
Póni-Fogathajtó Versennyel is.
Tavasszal sem maradunk lovas program nélkül,
a Tavaszi Lódobogás elnevezésű rendezvényünk
április végén van és igen népszerű. A
rókavadászatot, a borkóstolást, kirándulást
nemcsak a lovasok élvezhetik. A piknik
mindenki számára vonzó, hiszen egész napos
eszem-iszom és közös főzés teszi hangulatossá
azok számára is, akik nem tudnak lovagolni. Ők
rendszerint lovaskocsikon utazva csatlakoznak a
csapathoz.

A rendszeres lovas oktatás
mellett a gyerekeknek is szerveznek
lovastáborokat. Mennyire népszerűek
ezek?
–

– Nagyon sok az érdeklődő, ezért
az
idén
először
már
korosztályi
bontásban szervezzük meg a tábort.
A cél az, hogy a gyerekekkel megismertessük

a lovaglást, a természetet és mindenki
a tudásszintjének megfelelő csoportban
tanulhasson lovagolni. Nem csak gyakorlati,
hanem elméleti oktatás is folyik kétszer két
alkalommal. Lovaglás, nyergelés, elmélet és 3-4
nap szabadidős program, kézműves foglalkozás,
íjászat, stb. A tábor összesen tíz napos. A
tábor végére – a zárónapra – a gyerekeknek
betanítunk egy kis műsort is, amit aztán
előadnak a szülőknek.

– Augusztus 18-án lesz a Hétkúti
Wellnes Hotel II. Szülinapi party-ja.
Mit terveznek?

– Tehetséggondozás is folyik?

– Krisztina az interjút követően visszasietett
munkájához, nekem – bevallom – nehezemre
esett megválni a kellemes lovas étterem
teraszától, csábító étlapjától. A problémát egy
huszárvágással megoldottam: felhívtam ügyfelem
és a megbeszélésünket áttettem a Hétkúti
Wellnes Hotel és Lovaspark teraszára. Hiszem,
hogy ő sem bánta a helyszínváltozás.

– Természetesen. Vannak olyan lovaglóink,
akik itt kezdték nálunk, s ma már komoly
versenyeken mérhetik meg tudásukat. A
munkatársaink között van Berényi Krisztián,
aki Dallos Gyulánál tanulta a díjlovaglást és
szép eredményeket ért el. Többszörös országos
ifi csapatbajnok, 1992-ben az Országos
Bajnokságon második helyezett lett, 1991-ben
pedig a Mesterek Tornáján elsőként végzett.
1998-ban abbahagyta a versenyzést, de most
már két lóval edz, hogy a Hétkúti Lovasklub
színeiben - lovasparkunkat képviselve – újra
versenyezhessen.

– Ez egyelőre még maradjon szülinapi
meglepetés. Annyit elárulhatunk, hogy tavaly
latin karibi – party volt a teraszon koktéllal
és műsorral. Az idén hasonló lesz, de
valamelyik másik kultúra területéről merítünk
majd ötletet, az biztos, hogy olyan lesz, amely
hangulatában illeszkedik a nyári hangulathoz.

Cseh Teréz
A lovastáborokról érdeklődni lehet:
Hámori Nóra 30/688-1251
Tel./Fax:22/563-092
EMAIL: nora.hamori@hetkut.hu
vagy www.hetkut.hu

A 2003. óta működő VAR BAU 8000 Kft. az építkezésben komplex módon tud segítségére lenni a tervezéstől a kivitelezésig, a belsőépítészeti tervezéstől a
kertépítésig. Mindehhez csúcsminőségű építőanyagok
kereskedelmi képviselete járul, amely lehetővé teszi,
hogy a Var Bau 8000 Kft. az építőipar széles vertikumát nyújthassa partnereinek. A céget bemutatja
Varga Balázs ügyvezető igazgató.
– Cégünk 2003 óta tevékenykedik
Székesfehérvári székhellyel. Az alakulás
óta eltelt időszakban a vállalkozás folyamatos kapacitásbővülést ért el. A társaság szinte minden építőipari szakmában
saját szakembergárdával rendelkezik.
Az ő szakmai tudásuk, tapasztalatuk
a nagyobb volumenű munkák esetén
alvállalkozókkal kerül kiegészítésre. Az
ingatlanfejlesztéssel, tervezéssel, generál
kivitelezéssel, építőanyag kereskedelemmel, fővállalkozással foglalkozó

Székesfehérvár

CSÚCSMINŐSÉGŰ FLASZTERBURKOLATOK
A VAR BAU 8000 KFT-TŐL

szervezeteink kiegészülve
teljes körű belsőépítészeti
tervezéssel, kivitelezéssel,
könyvelő irodával mindmind azt a célt szolgálják,
hogy az ügyfél a lehető
legtöbb feladatra kapjon
gyorsan, gazdaságosan, jó
minőségben megoldást.
– Napjainkban sokan
törekszenek komplex szolgáltatások nyújtására. A
VAR BAU miben
más?

– A naprakészségben.
Cégünk
kereskedelmi képviselete
például
a Penter német
flaszterburkolatok
termékcsaládjainak,
amelyek természetes alapanyagból
készülnek, esztétikusak és emellett
fagy-, kopás-, napfény- és savállók,
könnyen tisztíthatók
és
élethosszig
tartják a színüket.
Mindehhez széles
szín-, forma-, és
kiegészítő választék
járul. A közterületek kialakításánál
fontos szempont,
hogy a felhasznált
anyag reprezentatív

látványt nyújtson, hosszú élettartamú
legyen, amely előny a ház körül is.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve
döntöttek a Penter Klinker mellett Dombóváron és Dabason, a városközpont
burkolásánál. Célunk, hogy folyamatosan bővülő áruválasztékunkban megtalálhatóak legyenek egyedi termékek, és
az újdonságokat elsőként kínálhassunk
partnereinknek.
– Milyen referenciákkal bír még?

– Kivitelezésben a keszthelyi Lidl áruház út- és parképítése, Veszprémben a
Pajtakerti Lakópark és a Bezerédi utcai
lakópark, Herend lakópark, valamint
belső építészeti terveit készítettük az
Alba Plázának Székesfehérváron. Pápán
és Várgesztesen önkormányzati megbízásokat is kaptunk.
– Hol találják meg a VAR BAU
8000 Kft-t?

– Székesfehérváron, a Pozsonyi u.
126/a-ban, telefonon a 22/304-624
számon állunk rendelkezésre. Referenciáinkról bővebben a www.varbau.hu
oldalon olvashatnak.
Vitkóczi Éva
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Vál

KÖVETENDŐ PÉLDA BERUHÁZÓ
ÉS ÖNKORMÁNYZAT KÖZÖTT
nök és az 1791-92. évi
– Milyen tervei vannak
országgyűlésben a követek
a kastéllyal a kiviteletáblájának elnöke, építője
zőnek?
Kasselik Fidél, aki a Pesti
– Egyik részéből szálloda
Magyar Színházat is terlesz, wellness szolgáltavezte. 1878-tól a birtokot
tásokkal, a másik részbe
Dreher Antal vásárolta meg
pedig modern konferenciaki továbbfejlesztette a váli
atermeket, kiállítótermeket
szőlészetet, amely messze
terveznek. A beruházás
földön híres volt – az első
helyi jelentőségét az adja,
világháború idején Szibériáhogy a váliaknak nincs
ban is találtak a váli borokat
igazán lehetőségük helyben
ajánló prospektust. Maga a kastély volt már dolgozni, Vál nem ipari övezet, kevés válAz önkormányzatok – főleg a községeket német katonai szálláshely, hadi kórház, majd lalkozó van. Ez persze a 2400 fős település
irányítók – ritkán vannak olyan helyzetben, 1969 után mezőgazdasági szakiskola. Ekkor bevételeit is érzékenyen érinti.
hogy többmilliárdos, de akár több tízmilli- tatarozták utoljára. Napjainkban üresen áll.
ós beruházásokhoz könnyedén fel tudják
– Mi az, ami miatt vonzó lehet Vál
mutatni az önrészt. Különösen kényes ez Zsirai Győzővel, Vál polgármesterével be- mondjuk a konferenciaturizmus számára?
a helyzet, ha a településen van olyan lehe- szélgetünk az együttműködés részleteiről.
tőség, amely gazdaságilag vagy turisztikailag – Az Ürményi kastélyt kétmilliárd forintos – Vál a Váli-Völgy legnagyobb települése,
megerősíthetné a falu, község helyzetét, beruházás keretében tervezzük működő, így Budapest és Székesfehérvár között félúton.
lakóinak munkahelyet biztosítana.
a település számára hasznot hozó egységgé A kastélyon kívül megtekinthető még száIskolapélda erre a váli Ürményi kastély, teremteni. Ehhez elkészült a pályázat az el- mos építészeti remek – például az Ürményi
amely a XVIII. Században épült. Építtetője múlt esztendő alatt, amely ügyében döntést mauzóleum, vagy a katolikus templom,
Ürményi József, Pest megye kormányzója, a nyár végére várunk. A beruházóval kötött amely 1170 m2 alapterületével Fejér memagyarországi kincstárnok, királyi személy- megállapodásunk abban egyedi, hogy nem gye első, az ország kilencedik legnagyobb
a hagyományos módon megvásárolják az római katolikus temploma. Itt élt Vajda
ingatlant, hanem a tulajdonukba kerül. A János költő, illetve díszpolgáraink: dr.
pályázatot az önkormányzat úgy nyújtja Juhász Miklós sebész és Kokas Ignác fesbe, hogy annak önrészét a kivitelező ren- tőművész. Amely azonban a legjellemzőbb
delkezésre bocsátja, a kivitelezési terveket Válra, az a szőlő- és borkultúra, amely már
elkészíti és engedélyezteti. Sikeres pályázat a középkorban virágzott. 1714-ben Vál a
esetén az együttműködő cég megépíti Vá- komáromi jezsuiták birtoka lett, akik élénk
lon a 125 férőhelyes óvodát, 300 adagos, propagandát fejtettek ki a szőlőtelepítés
100–150 fős főzőkonyhás étteremmel, érdekében. Azon kívül, hogy folyamatosan
valamint összeépíti ezt a faluházzal és a „pozitív sajtója” volt a váli bornak a korabeli
régi iskolával. Ezért a kastély a beruházó folyóiratokban, a helyiek hozzáállását híven
tükrözi, hogy 1826-ban megszületett a
tulajdonába kerül.
Jelenleg elkészültek az engedélyes tervek a szőlőhegy törvénye is. Az elmúlt években
kastélyról és az óvodáról döntés várhatóan a polgármester kezdeményezésére elkezdőszeptember, október környékén születik dött a Nyitott pincék ünnepi rendezvénye,
majd. A kivitelező azonban az idei évben amely a Bor és Gasztronómia évében külön
elkezdi építeni az óvodát akkor is, ha első hangsúlyt kap. Ezen kívül természetesen szekörben nem nyer a pályázat. Ez jelzi az retnénk kibővíteni a szolgáltatásokat az aktív
elszántságot mindkét részről, addig fogunk turizmus, illetve kulturális értékek képviselete
– például múzeumok által – irányában is.
pályázni, amíg nem bírálják el pozitívan.
Vitkóczi Éva
Válon található a szebb napokat is megélt Ürményi kastély,
amely része az ország egyenlőre
önkormányzati tulajdonú ingatlanjainak – azoknak, amelyek a
költségvetés szűkös kerete és a
hivatalok helyzete miatt kihasználatlanok, az állapotuk pedig
folyamatosan romlik. Ezen a helyzeten akarnak változtatni a váliak, az önkormányzat és beruházó
példátlan együttműködésével.
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Aláírták a vállalkozói szerződéseket további
három Regionális Fejlesztés Operatív
Programban szereplő dorogi projekt
elvégzésére. A ROP keretében nyertes
Dorog város vasúton túli északi
településrész
rehabilitációja
című
pályázat
részeként
elkezdődik a József Attila
Művelődési Ház felújítása,
a volt brikettgyári terület
rendbetétele és több helyszínen
útfelújításra,
díszburkolatépítésre,
közműfejlesztésre
kerül sor. A képviselő-testület
közbeszerzési
eljárással
választotta ki a kivitelezőket:
az ún. „volt brikettgyári terület
környezeti
kármentesítése”
tárgyú nyílt közbeszerzési
eljárás nyertesének a dorogi
székhelyű Környezetvédelmi
és Biztonságtechnikai Kft.-t jelölte meg,
bruttó 75 millió forint ellenszolgáltatási
díjért. Az út- és közműfejlesztési beruházás

Dorog

MINDEN DOROGI ROP PROJEKT
MEGKEZDŐDÖTT
közbeszerzésének nyertese a Strabag
Zrt. Tatai Főépítésvezetősége lett,
bruttó 147316723 forintért.
A József Attila Művelődési Ház
felújítását a budapesti Kalotherm
Építészeti és Épületgépészeti Rt.
végezheti el, bruttó 245.467.228
forintért.
Dorog egyre több részén indul meg tehát
a munka, az útfelújítás és közműfejlesztés
az alábbi területeket érinti: Szent Borbála

elkezdődött a Zsigmondy lakótelepen és
a Jubileum téren a zöldfelület fejlesztése,
az elöregedett fákat kivágták, helyükre
újakat ültetnek ősszel. Mindkét helyszínen
a játszóterek is megújulnak: a régi, nem
szabványos, elhasználódott eszközöket
eltávolították, s az uniós szabványnak
megfelelő anyagú, méretű játszótéri
berendezéseket helyeznek el. A játékok
alá gumitégla burkolatot fektetnek le, a
balesetveszély csökkentése érdekében.
A tervezett ütemben halad
az Iskola utcában az uszoda
építése, kiásták a két
medencét, a továbbiakban
ezek vasbeton szerkezetét, és
a gépházat építik meg, majd
a kiszolgáló létesítmények
alapozási
munkálatai
kezdődnek.
Az idősek átmenti otthona
kialakítására kiírt közbeszerzési
eljárás még folyamatban
van, a képviselő-testület
júniusi ülésén választja ki a
legjobb ajánlatot benyújtó
vállalkozót. Ezzel minden,
templom előtti rész, Mészáros Lázár
a
ROP
pályázatban
szereplő helyszínen
utca, Otthon tér, Petőfi tér, Zsigmondy
kezdetét
veszi
a
felújítás,
építkezés, melyek
lakótelep, Jubileum tér, piactéri garázssor.
várható
befejezése
2007.
tavasza.
E projektek mellett már korábban
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Magazin

Kétszázezer látogatót várnak, csaknem ezer produkcióra készülnek

PÉNZ NINCS, MŰVÉSZETEK VÖLGYE LESZ!
Ha akkor, jó tíz éve nincs az a véletlen, az a 89-es Kapolcsi
Napokon, akkor az ország népe tán még ma sem tudná, hol
is fekszik a Művészetek Völgye. Mert bizony akkor ez nem is
létezne... De igenis ott van, az Északi és Déli Bakony vonulatai
között a pár apró falu: Kapolcs, Pula, Vigántpetend, Monostorapáti, Öcs és Taliándörögd – ez utóbbi a letűnt érában az
űrtávközlési állomásról volt híres; a tekintélyes méretű parabolaantennák immár muzeális tárgyak csupán. Nincsen itt
semmi – mondhatnánk, de nem volna igaz. Barátságos emberek, a szinte érintetlen természet, és igen, a legérdekesebb,
a Művészetek Völgye embertömegeket megmozgató nyári
rendezvénysorozata. Az idei lehetőségekről – vagy inkább
lehetetlenségekről – Márta Istvánnal, a budapesti Új Színház
igazgatójával beszélgettünk, aki néhány, szintén megszállott
társával együtt mozgatórugója a tán egész Európában egyedülálló produkciónak.
– Évről évre gazdasági lehetetlenséggel indul útjára az eseménysorozat. Mégis újra meg újra létrejön,
hogy az egész országból és külhonból tömegek zarándokolhassanak a
kultúra Bakony-völgyi oltárához...

Az idei lehetőségek miként alakulnak?
– Fantasztikus és nagyszerű, új elemekkel
bővülő programtervezeten dolgozunk. Csakúgy, mint az elmúlt években, mintegy 970
színházi, zenei, művészeti, képzőművészeti,
népművészeti, népi
iparművészeti programot szeretnék a
közönségnek adni a 6
településen, amelynek
– érdekességképpen
– összesen 3300 a
lélekszáma.
Mindezt 76 helyszínen
mintegy 3400 fős
művészcsoport hozza
létre, s az idén is
mintegy kétszázezer
látogatót várunk. Erre
a szintre időjárástól
függetlenül mintegy
három-négy éve állt
“
be” a látogatottság.
Tavaly megéltük a
monszuntól kezdve
az Északi sark jeges fuvallatait és a
trópusi hőhullámot,
ám ez sem szegte
kedvét senkinek! Itt
szeretném kifejezni a
mélységes tiszteletemet és szeretetemet a
főszponzorainknak”,

“
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annak a kétszázezer látogatónak, akik életben
tartják a Művészetek Völgyét. A financiális
problémáink ugyanúgy megvannak, mint tavaly, sőt, még nehezebb a helyzetünk, hiszen
a választások miatt sokkal nehezebb az állami
forrásokhoz hozzájutni.
– Eszerint ismét akad bizonytalanság?
– Közgazdasági szempontból és az államháztartás szempontjából nézve nyereséges az
eseménysorozat! A megafesztiválok 2004-es
gazdasági elemzése kimutatta, hogy a befektetett állami pénz mintegy két és félszerese térül
vissza közvetlen és közvetett úton, adóbevételekkel és egyéb formákban. S ez egy nonprofit
összművészeti kulturális fesztivál! Ezek után
nehezen értjük, hogy évente május-júniusra
kiderül: nincsenek meg a szükséges források!
Miután a kultúrával országosan egyetlen párt
nem foglalkozott, ez nálunk is lecsapódott,
hiszen a Művészetek Völgyéről végképp nem
esett szó... Meglehet, nem is ez a dolguk.
Ám az idén még az ág is húz minket, hiszen
a Kulturális Minisztérium költségvetésében, ha
nem is nagy összeggel, de soron voltunk, azaz

Végül a stáb, a csapat: Nagyon kevesen
tudják, a Művészetek Völgye fesztivált összesen négyen szervezzük, társadalmi munkában
(egyetlen részmunkaidős alkalmazottal, aki a
levelezést intézi.) Ha az öt közül egyet is elveszítünk, összeomlik a rendszer.

Magazin

– Kétségkívül ez Kelet-Európa legnagyobb
összművészeti fesztiválja! Nincs olyan rendezvény, amely a kialakult értékrend szerint
ennyiféle művészeti ágban ilyen nagy számú
művészt léptet fel, és ekkora közönséget generál! A függetlenségünknek nagy ára van. Mivel
párt- és politikamentesek vagyunk, ugyanakkor
nem is lettünk gazdasági vállalkozás, évről évre
küzdünk a nehézségekkel, elölről kezdjük a
financiális alapok megteremtését. Öt pilléren
tudhattuk, hogy egyszer majd megkaphatjuk a áll a Művészetek Völgye,: Ha a falvak lakói,
nekünk szánt összeget, az idén még ott sem intézményei, civil szervezetei, egyházközségei
tartunk. Az idei fesztivál költségvetése 180 nem akarják, akkor nincs... Ha a közönség
millió forint, ebből a tavalyihoz képest 50
milliós állami támogatás hiányzik, mivel megszűntek pályázati lehetőségek és más források!
Abszurd helyzet, hogy a turizmus-tárca mínusz
3 millió forinttal támogatja” a Művészetek
“
Völgyét, mivel a pályázati költségek és a tényleges bevételek így aránylanak egymáshoz...
Mégis tartozunk a látogatóinknak azzal, hogy
megrendezzük, és ezt így érzik a művészek is,
akik nemegyszer félgázsiért vagy akár teljesen
megfogyatkozna, nem lenne miért fesztivált
ingyen lépnek fel!
tartani. A művészvilág számára rangot jelent
itt szerepelni, fellépni! A szponzorok és az
– Jelentőségében hova tenné a Műállami mecenatúra jelentőségét már említettük.
vészetek Völgyét?

– A mai kilátások szerint a több
mint másfél évtized után elkövetkeznek újabb sikeres évtizedek?
– Szabadok vagyunk, s ezt a szabadságot nem
szeretnénk elveszíteni, meglehet, nagy árat
fizetünk érte. A 89-es Kapolcsi Napokból
– amelynek ötszáz fős volt a közönsége – a
sors akaratából nőtt ki ez a nagy, ma már felnőttkorba ért fesztivál. Addig csináljuk, amíg
kedvünk van hozzá, no és ameddig az öt
pillér mindegyike egyaránt megtartja a közös
szándékot!
Farsang Lajos
A július 28 és augusztus 6 közötti rendezvénysorozat véglegeshez közelítő tervezete
hamarosan olvasható a
www.muveszetekvolgye.hu és a
www.kapolcs.hu honlapon.
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Tata

Obeliszket avattak az elhunyt katonák emlékére

KATONANEMZEDÉKEK V. TATAI TALÁLKOZÓJA

Három éve rendezik meg immár hagyományosan Tatán a katona nemzedékek találkozóját. Idén az ötödikre került sor, amely
tartalmában és formájában is kiemelkedőnek tekinthető. A Tata
Helyőrség Nyugállományúak Klubja, valamit a Honvédség és Társadalom Baráti Kör tatai szervezete közös rendezésében, egész
napos program várta a meghívottakat Tatán. Délelőtt a 25. Klapka
György Könnyű Lövészdandár laktanyájában, délután a Helyőrségi
Klubban tartottak pazar programokat. Mégis talán a két fővonulat
között volt a leginkább megható és fontos esemény, egy látványos
obeliszket avattak fel Tatán, az Almási úton található sírkertben, a
háborúkban elesett és a békeidőkben elhunyt ismert és ismeretlen
katonák emlékére, ahol ezentúl bárki és bármikor emlékezhet egy
szál virág elhelyezése, vagy egy gyertya meggyújtása mellett az elhunyt katonákra.

VERSMONDÓK ÉS TÁBORNOKOK

Gondoskodtak a szervezők arról, hogy
az idős bajtársaknak ne legyen túlzottan
megerőltető a délelőtti programok helyszíneinek megközelítése sem. Tata legfőbb
útvonalán, a belváros szívében várta a honvédség impozáns autóbusza a már igencsak
megfehéredett hajú meghívottakat. Miután
az előzetesen eltervezett időpontoknak
megfelelően beérkeztek a vendégek a 25.
Klapka György Könnyű Lövészdandár
laktanyájába, a rendezvény megnyitója
előtt beszélgethettek, ismerkedhettek
egymással. Ismerkedhettek, hiszen többen
is vannak olyanok, akik csak nagyritkán,
vagy egyáltalán nem találkozhattak még
egymással. Majd, ahogy katonáéknál
illik, majdnem percre pontosan Sárközi
József, nyugállományú honvéd ezredes,
mint a Tata Helyőrség Nyugállományúak
Klubjának elnöke, megnyitotta az V. Katonanemzedéki találkozót. Az elnök kitért
beszédben az elmúlt időszak fontosabb
eseményeire, beszámolt a klub munkájáról,
s köszöntötte a megjelenteket, közöttük
a prominens tábornokokat. A megnyitót
követően Huszti András dandártábornok,
a házigazda dandár parancsnoka köszöntötte a nagyszabású rendezvényen
megjelenteket. Ez alkalommal sem maradhatott el a Himnusz eléneklése, majd
Márai Sándor, Mennyből az angyal című
versét vitéz Becsák László szavalta el.
Vitéz Petrozsényi Tibor korelnök köszön56
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tőjét és tájékoztatóját Árva László honvéd
őrnagy olvasta fel. Az 1956-os magyar
forradalom és szabadságharcra emlékeztek
a jelenlévők dr. Király Béla nyugállományú
vezérezredes, akadémikus előadásával, aki
önmaga is meghatározó szerepet játszott
annak idején, az egész világ elismerését kiváltó események során. A katonai etikáról
Lőrincz Kálmán nyugállományú vezérezredes – korábban a vezérkar főnöke is volt
– tartott nagyívű előadását.

KEGYELETI EMLÉKHELY AVATÁSA

A vendégeket ebéddel is ellátták a házigazdák, amelynek elfogyasztását követően a nem is olyan távoli, Almási úti
sírkertekhez vonultak a katonanemzedékek
képviselői. Itt ugyanis a Tata Helyőrség
Nyugállományúak Klubja kezdeményezésére kegyeleti emlékhelyet állítottak ki, egy
impozáns obeliszk felállításával. Mindehhez komolya anyagi segítséget nyújtottak
– pályázatok útján – a Honvédelmi Minisztérium, Havril András vezérezredes,
vezérkari főnök, a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetsége, a Honvédség és
Társadalom Baráti Kör Tatai Szervezete, a
Tatai Polgármesteri Hivatal, a 25. Klapka
György Könnyű Lövészdandár Parancsnoksága, valamint a 11. Hunyadi Mátyás
Harckocsi Zászlóalj. A nemes gesztus
annak a jegyében fogant meg, hogy bárki,
bármikor tudjon egy szál virágot elhelyezni,
vagy egy szál gyertyát meggyújtani a hábo-

rúkban elesett vagy békeidőben elhunyt
szerettei, ismerősei emlékének adózva. A
megható eseményt követően, némi pihenő
után, a Helyőrségi Klubban folytatódott a
nagyszabású eseménysorozat.

AJÁNDÉKKONCERT

Igazából nem is tudta a kívülálló eldönteni, hogyan s miképp bírták az ugyancsak
deresedő, agg hadfiak a hosszú programsorozatot, amelyet az V. Katonanemzedéki
Találkozónak áldoztak a szervezők. A
délutáni eseménysorozaton a 25. Klapka
György Könnyű Lövészdandár parancsnoka, Huszti András dandártábornok
számolt be a jelenlévőknek a dandár
életéről, tevékenységéről, amelynek korábban, jogelődeivel is meghatározó szerepe
volt a Magyar Honvédség életében, ma
pedig, amikor a szerződéses és hivatásos
állomány összlétszáma töredékét sem teszi
ki a korábbi hadseregnek, minden – igaz
minőségében is egészen más – kihívásnak
kell megfelelniük. Majd Kelemen József
alezredes, a 11. Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj parancsnoka számolt be az
irányítása alá tartozó egység életéről, tevékenységéről, ami annál inkább is érdekfeszítő volt, miután az országban egyedül ők
látnak el ilyen jellegű feladatokat. Később
fórumot tartottak az elhangzottakról, majd
a Szózat elhangzását követően a Dandárzenekar ajándékműsorát hallgathatták meg
a vendégek.
A találkozó védnökei voltak:
Huszti András dandártábornok, az MH
25. Klapka György Könnyű Lövészdandár parancsnoka,
Kelemen József alezredes, az MH
Hunyadi Mátyás Harckocsizászlóalj parancsnoka,
Beutl József alezredes, az MH KomáromEsztergom megyei Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka,
Sipos Géza nyugállományú ezredes, a
Bajtársai Egyesületek Országos Szövetségének elnöke.
Berg Endre

A Gerenday Közösségi Ház és Arborétum Lábatlan központjában a
10-es számú főútvonal mentén várja az érdeklődőket. Az épület és
az azt körülvevő 2,02 hektár területű park 1847-től volt a Gerenday család tulajdonában, mikor Gerenday Antal Piszkét választotta
családja lakóhelyéül. Érdekeltséget szerez a Gerecse vörösmárvány
bányáiban, és Piszkén kőfaragó telepet létesít.

Lábatlan

LÁBATLAN BÜSZKESÉGE:
A GERENDAY-HÁZ
pedig a családra inkább a dolgos, igényes és
eredményes munka, nyitottság volt jellemző.
A parkot az 1890-es években létesítette a
család. Gerenday Antal fiai, Dezső és Andor alapítják a Gerenday fenyőkertészetet,
amelynek egy szép egyede a párizsi világki-

A GERENDAY-CSALÁD

A 150 embert foglalkoztató Gerendayféle Emlékmű és Építési Anyag Rt. a kor
vezető cége volt, amit később Pestre
telepítettek át. Ők készítették el hazánk
számos jeles férfijának, így többek között Kisfaludy Károly, Vörösmarty Mihály,
Kölcsey Ferenc, Garai János síremlékét. A
sírköveken kívül emléktáblákat és köztéri
szobrokat is készítettek. Gerenday Antal
maga szervezte a piszkei hajóállomás felépítését, mert a vízen könnyebben szállíthatta
a márványt Pestre.
A piszkei telep épületeit alakították át
lakóhelyiségekké az egyre növekvő család
számára (nyolc gyermeke volt). Így alakult
ki az a családi épületegyüttes a falu közepén, amit még az egykori piszkei képeslapok is Gerenday kúriának neveznek.
Az épületegyüttes kiépítése az 1900-as
évek elején fejeződött be. Ekkor készült
el az Esterházy-stílus jegyeit viselő, de jellegzetesen polgári lakószárny, amely hosszú
évtizedekig a család kedvelt nyári tartózkodási helye volt.
A család tevékenyen kivette részét a
falu kulturális és közéletéből, 1864-ben
kálváriát építettnek a templom fölé, majd
1868-ban megalakították a Piszke-Karva
Olvasókört, amely az Úrikaszinó szerepét
is betöltötte és a második világháború
végéig fennállt.

A KÚRIA

Az épület 1990-ig volt a család tulajdonában, amikor a Gép- és Alkatrészgyár
lábatlani gyára megvette a tulajdonjogot
a családtól, majd 1999-ben a parkkal
együtt eladásra kínálta. Az önkormányzat
megvette a területet, és ünnepélyes keretek
között 1999 májusában Lábatlan lakói nevében átvette a jelképes kulcsokat Lukácsy
Andrástól, a család örökösétől. A kúria
megmaradt berendezési tárgyait, a bútorokat
és a festményeket restauráltatták, amelyek
megtekinthetők a Közösségi Házzá alakított
épületben. A helyreállított bútorok, és
a restaurált képek (családi portrék) kicsit
arisztokratikusnak tűnhetnek a látogatóknak,

NYÁRI PROGRAMOK LÁBATLANBAN :
JÚLIUS 1. MAZSORETT FESZTIVÁL ÉS BÚCSUBÁL
JÚLIUS 21-22. IV. LÁBATLANI BLUES FESZTIVÁL
AUGUSZTUS 12. NÉPEK ZENÉJE KONCERT
AUGUSZTUS 26. DUNAPARTI CSALÁDI NAP

állítás aranyérmét nyeri el. A nagyobbrészt
örökzöld növényekből és ritka fajokból álló
gyűjtemény, amely hosszú évtizedeken át
gyarapodott, európai hírű volt. A faiskola a
háborúkat átvészelve 1945-től fokozatosan
megszűnt. Az arborétumot 1977-ben a Komárom Megyei Tanács védetté nyilvánította,
a terület értékeinek őrzésével a Gerenday
örökösöket bízták meg, a kiadásokat költségvetésben terveztette meg, a növények
értékének megállapítására szakvélemény
készült.
Az 1990-es években a Gép és Alkatrészgyár az arborétumot bekerítette, majd
tisztítás után elkezdték az értékes növényfajok jelzőtábláinak kihelyezését, esőbeállót
építettek és megoldották a világítást. Amikor
1999-ben az önkormányzat tulajdonába került, tovább folytatódott a kert gondozása.
2003-tól az arborétum teljesen felújítva,
szabadtéri színpaddal kiegészítve várja a
kikapcsolódásra, kultúrára, sétára vágyó
közönséget.
www.labatlan.hu
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Divat

AZ OROSZLÁN ÉS
A DIVAT

Színei: Aranyszín, a narancssárga és általában az élénk színek,
valamint a fehér.
Milyen textileket viseljen?
A bársony, a szőrmék és a királyi anyagok mindegyike, például a
nehéz selyem.
Öltözködése jellemzői
Fellépése büszkeséget és öntudatosságot sugároz, tekintete nyílt,
mély hangja búgó, és egy kicsit hangos. Általános megjelenése impozáns és méltóságteljes. Legszívesebben bársonyba és selyembe
öltözik, mint egy díva, haja oroszlánsörény, és gyakran ékszerezi
magát arannyal vagy gyémánttal. De ékszer és glória nélkül is királyi, királynői a megjelenése, mert meleg, megnyerő és szembeszökő
kisugárzása önmagában is eléri a megfelelő hatást. Ami másokon
rosszul áll, az rajta remekül érvényesül.
Az Oroszlán férfi öltözéke
A fenséges holmik kedvelője. Ha eleganciáról van szó, ő igazán
nem fukarkodik. Fehér szmoking, vörös csokornyakkendő, széles
- akár arany - spanyol selyemöv, selyemsál, vagy ha lazább a
helyzet, akkor színes selyeming, felgyűrt ujjal. Neki bizonyára
Rolex karórája van - de legalábbis sikeres utánzat -, és lábán afféle
táncoló fekete lakkcipő. Még sportoláshoz is ékszert visel, sportosan is elegáns.
Az Oroszlán nő öltözéke
Széles arany övvel hordott ruhák, élénk színű ruhák, vörös, és narancs árnyalatok. Szívesen hord bokacsizmát, még akár nyáron is.
Kedveli a királynői holmikat. Főleg, ha estélyre hivatalos, akkor van
igazán elemében. Nem mindig ízléses, de mindenestre ragyogó a
külseje. Sokszor túl erős a sminkje, de messziről ez nem látszik.
Szívesen hord arany cipellőt, feltűnő, arany és köves ékszereket,
leopárdmintás kabátot vagy éppen női frakkot csokornyakkendővel.
Híres Oroszlán jegyűek: Madonna, Patrick Swayze, Robert
Redford, Tolnay Klári, Dustin Hoffman
Forrás: origo.hu
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Magazin

TATABÁNYA
A II. VILÁGHÁBORÚBAN
Tatabánya Megyei Jogú Város
Lavéltára 1992-ben nyílt meg.
1995-től e fiatal város legfiatalabb intézményeként, a
Megyei Levéltártól függetlenül,
önállóan működik, s folytatja
értékőrző értékteremtő munkáját. Saját kiadói tevékenységük
részeként 1994 óta Tatabányai
Levéltári Füzetek címmel folyamatosan jelentet meg kiadványsorozatot. Ennek 9. köteteként
látott napvilágot a Tatabánya
a második világháborúban. Dokumentumok és tanulmányok
című összeállítás.
Bevezetőjében dr. Ravasz Éva főlevéltáros,
igazgató, a kötet szerkesztője vázolja a kor
országos hátterét, az elődközségek sorsát.
Ismerteti a hadi eseményeket, egykorú
napló alapján ír az elődközségekben folyt
háborús cselekményekről, községi összeírások, hivatalos jelentések alapján foglalja
össze az elszenvedett károkat.
Simonik Péter levéltáros: A Magyar
Általános Kőszénbánya Rt. vállalat jóléti
politikája a II. világháború idején című nagy
ívű áttekintésében arra keres választ: miként
működött a bányatelep és a környező községek életének minden területén meghatározó módon jelenlévő vállalat szociális politikája, ellátó rendszere, s ez hogyan hatott
a munkavállalók élet- és munkakörülményeire. A helyi társadalmi szerkezet és foglalkoztatáspolitika átalakulásának leírása után
részletesen elemzi a bányamunkások életkörülményeinek változásait a bányanyitástól
(1896) választott korszakának végéig.
Részletesen elemzi a vállalati élelemtárak,
lakáspolitika, Bányatárspénztár és egyéb
jóléti intézmények szerepét, jelentőségét.
Bemutatja az egészségügyi ellátórendszer
fejlődését, a lakosság egészségvédelmének
javítására tett intézkedéseit. Összegző
megállapítása szerint: a második világháború időszakára jelentős átalakuláson ment
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át a jóléti intézményrendszer fejlődése, ami
a munkavállalók egy részének életkörülményeire is kedvező hatást gyakorolt. Ezt
a pozitív irányú változást azonban “nem
szabad túlértékelnünk, hiszen láthattuk,
hogy a vállalati jóléti politika egyszerre volt
megosztó és egyenlősítő, mivel csaknem
mindig a vállalat gazdasági érdekei mentén
szerveződött.”
A következő négy írás négy személy
sorsán, életén keresztül mutatja be, mi
mindent jelentett a második világégés az
egyes ember számára. Jó ezek egymás
utáni szerkesztése: egy dokumentum, egy
tanulmány, visszaemlékezés, majd újabb,
Tatabányához kötődő egyénre vonatkozó
történészi kutatómunka összegzése zárja e
szerkezeti egységet.
Az első dokumentum szerzője (néhai?)
Somogyi János felsőgallai születésű honvéd, a Komáromi 22-es gyalogezred aknavetősének naplóját tartalmazza. Az írást dr.
Ravasz Éva látta el elő- és utószóval. Az
1942. június 21.–szeptember 9. közötti
eseményeket tartalmazó leírást ő egészítette
ki, tette teljesebbé Szabó Péter: A Donkanyar című művének, és a családnál megmaradt más dokumentumoknak a felhasználásával. A naplóból kiolvasható: a távol a
hazától folytatott céltalan és értelmetlen
háborút vívó emberek elkeseredettsége,
honvágya, halálfélelme. A hadnagy úr
“
elhurcolkodik hátra a vonathoz. Hogy mi
ennek az oka, azt nem tudom, talán az
éjszakai bombázás, amit nem is csodál az
ember, mert itt még nincs olyan ember, aki
ne félt volna. Bárcsak ne volna este soha,
mert semmitől nem fél úgy az ember, mint
a ratától.”(szovjet harci repülőgép.) Az
óriási veszteségek miatt egységük augusztusra gyakorlatilag megsemmisült. Somogyi
honvéd, többhavi frontszolgálat után rövid
időre hazamehetett szabadságra. (Így került
a családhoz e napló.) A frontra visszaérkezését követően 1943 januárjában az urivi
áttörés után hadifogságba esett. Eltűnt a
Szovjetunióban.

Dr. Fülöp Éva történész tanulmányában
néhai földinkről, a szovjet hadifogságban
fiatalon életét vesztett, a hadseregben műszaki beosztásban harcolt szintén felsőgallai
Gesztesi Sándorról ír. Az ő magán törté“
nelmét” családi dokumentumok alapján
dolgozta fel és publikálta. A tényszerűség
itt is megrázó, drámai erővel érzékelteti a
nagy világégéshez képest kicsi, de sokak
számára legnagyobb pusztulást.
Az idén százesztendős Zsoldos Ferenc a
Bányatárspénztár egykori jogászának személyes hangú, dokumentum értékű visszaemlékezését életútjának azon szakaszára, amely
egybeesett történelmünk vészkorszakával”,
“
dr. Ravasz Éva szerkesztette és látta el
bevezetővel. A rövid összefoglaló életrajzi
ismertető után olvasmányos, kalandos történet következik hátországi eseményekről,
emberekről. A memoárrá szerkesztett
írásban a MÁK Rt. tatabányai üzemének
kasztrendszeréről”, a megyében eltöltött
“
munkaszolgálat mindennapjairól, Budapest
ostroma közben átélt megpróbáltatásokról
kapunk ma már elképzelhetetlenül megrázó képet. Ez utóbbi azért is fontos,
mert Tatabánya (1947-től város) előd
községeinek és lakóinak sorsa szorosan
kötődött a főváros szovjetek általi bevételéhez, – később vitatott szóhasználattal
– felszabadításához.
Szűkebb családjából csak e visszaemlékező
élte túl azokat az embert próbáló és tipró
borzalmakat, amikre ma már csak nagyon
kevesen emlékezhetnek.
A MÁK Rt. vállalat vezetésében 44 évig
részt vett Vida Jenőről szintén a kötetet
szerkesztő dr. Ravasz Éva írt életrajzot,
amely természetesen egyes pontokon
érintkezik Simonik Péter tanulmányával és
Zsoldos Ferenc memoárjával.
Ez az írás a kötetben közölt tisztviselői
visszaemlékezés után a környék meghatározó gazdasági vállalata elsőszámú vezetőjének életútjával ismertet meg. Levéltári
dokumentumok (MÁK Rt. iratok), a helyi
sajtó cikkei, összefoglaló korszak monográ-

gazdasági élet minden ágában döntő befolyással bírtak. Vida Jenő széles társadalmi
megbecsülésnek örvendett, sok egyéb elismerése mellett a tatai szénmedence községeinek díszpolgári címét is viselte. Lojális
volt a fennálló rendszerhez, de politikai
szerepet nem vállalt. Az erősödő jobboldali nyomás hatására 1941 augusztusában
lemondott elnök-vezérigazgatói posztjáról,
ami után egyenes út vezetett 1944 március
végi letartóztatásához és elhurcoltatásához.
Nem érhette meg az új korszak kezdetét.
Fontos értéke e tudományos műnek. hogy
mindezek az írások kötetbe szerkesztve az
utókor számára is olvashatóak. Az elemző
értékelő tanulmányok és a forrásközlések jól
kiegészítik egymást.

Magazin

fiák segítségével mutatja be a vészkorszakot
és benne a tatai szénmedence községei
díszpolgárának tragédiába torkolló pályafutását.
Vida Jenő a sikeres gazdaságszervező,
iparfejlesztő tevékenységének, életének
legfontosabb tényei röviden. A 19.
század végén indult és akkor még a helyét
kereső bányászati vállalatot felfejlesztette,
Trianon után is versenyképessé tette,
nemcsak az alaptevékenységet, a szénfeldolgozást preferálta, de új iparágakat
is meghonosított Magyarországon. A
20-as évekre saját tudása és munkabírása,
személyes képességei révén az ország 5060, zömmel zsidó származású nagypolgári
rétegébe emelkedett, akik együtt a magyar

Forrásértékű összeállítás Szilaj Ákos: Tatabánya bányatelep, Bánhida, Alsógalla
és Felsőgalla II. világháborús halottai című
munkája, amely az anyakönyvek alapján
eddig legteljesebb formában teszi közzé
658 ember nevét, adatait. A hadi eseményekben, hadifogságban elhunyt katonák, a
háborús események következtében életüket
vesztett polgári személyek, elhurcolt és
elhunyt polgárok, továbbá a Tatabányán
meghalt férfiak, nők és gyermekek nevét,
lakóhelyét, halálának helyét és időpontját
közli. Az áldozatok listáján nem szerepelnek az előd községekben a harcok során
életüket vesztett német és szovjet katonák.
Őket szám szerint közli: Dokumentum-emlékkönyv a II. világháborúban a történelmi
Magyarország területén elesett, meghalt
magyar katonákról és munkaszolgálatosokról (2001) 2. kötet 285-299. l.
Ezzel együtt Szilaj Ákos közleménye a
leghitelesebb számvetés, amely a kegyelet
és a végtisztesség helyi mementója. Miként
az egész kötet is főhajtás azok előtt, akik
életüket adták a hazáért, vélt vagy valós
“
igazságokért, szenvedtek halált származásuk
miatt, másságukért. Nekünk, utódoknak
nem szabad különbséget tennünk közöttük, nincs jogunk bárkitől megtagadni
a főhajtást.”(Szakály Sándor előszava a
Dokumentum-emlékkönyv előszavában.)
A kötet Dokumentumok – című utolsó
fejezetében döntően más levéltárból vett
egykorú hivatalos iratok közlésével tették
teljessé az évfordulóra emlékezést. A
borítón stílszerűen szerepel Nausch Géza
helyi szobrászművész 1997-ben a bánhidai városrészben felállított emlékműve. (A
síkvölgyi temetőben, 2004-ben avattak
kegyeleti parkot az itt elesett szovjet katonák emlékére.)
E mű méltó folytatása a levéltár kiadói
tevékenységének. A tudományos alapelvek
szerint íródott kötet nemcsak” a kegyele“
tet -, de a csinált város” önbecsülését is
“
szolgálja. A szakszerű pártatlanság és szikár
tényközlések új adalékokkal szolgálnak a
változó történettudomány -, kor- és hadtörténetírás számára is.
(Tatabánya a II. világháborúban: dokumentumok és tanulmányok. 2006)
Dr. Horváth Géza
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Méregtelenítés
A táplálkozással, a környezeti ártalmakkal, és bizonyos
anyagok szervezeten belüli felhalmozódásával egyaránt, bizonyos méreganyagoknak vagyunk kitéve.
Az immunrendszer védekező mechanizmusa minden esetben

üzen a bőrfelszínen vagy gyulladási reakciókkal, hogy a felhalmozódás elért egy nem kívánt állapotot.
Gyakori kiváltó ok a halmozott gyógyszerszedés, illetve az
alacsony folyadékbevitel, ami javasolt napi mennyiségben
kettő liter. Az öntisztulási folyamat előidézésekor minél
hamarabb el kell érni ezt a mennyiséget, majd a táplálkozással
és étkezéssel a salaktalanítás és toxinok kivezetése megkezdődik.
A kezelések során szisztematikusan frissítjük a máj, lép, és
más szerveket, a szervek keringési folyamataira kedvező
hatást gyakorlunk, képletesen szólva átmossuk a szervezetet,
felszabadítjuk a mérgeket a tisztuláshoz. Bármely BioLabor®
azonosan magas színvonalon fogadja Önt méregtelenítési kúrára, tisztító kúrák hatékonyságának javítására.
Az adott
kúra több kezelésből áll, tünetektől
függ az intenzitás, a kezelések
időtartama és gyakorisága, általánosságban öt 25-35 perces
kezelés megfelelő eredményű.
Várjuk Önöket!

Immunrendszer
Az immunrendszer a szervezet védekező rendszere, amely
ellenállni próbál a bakteriális és vírusfertőzéseknek. A gyakori
megfázások, az elhúzódó betegségek mind-mind e védekező
rendszer leterheltségét, fokozott igénybevételét mutatják.
A megfelelő mennyiségű folyadékbevitel (naponta kettő
liter) segíti az öntisztulást, a káros anyagok kimosását, a
nyirokrendszer csatornáinak az átjárhatóságát. A fertőzéses
ellenállást nagymértékben segíti a körültekintő higiénés fegyelem és figyelem, azaz kézmosás utáni felületek, száj- és testhigiénia, betegségek esetén a távolmaradás. Az idegrendszeri
fokozott reakciók jelenléte (allergia reakció) folyamatosan

igénybe veszi az immunrendszert, állandó teljes üzemen dolgozik, így gyakori, hogy a szervezet kisebb fertőzéseknek sem
képes igénybevett állapota miatt ellenállni. Allergiatünetek és
pajzsmirigytúlműködés esetén az immunrendszert pihentetni,
nem pedig erősíteni kell!
Krónikus tünetek esetén az immunrendszer védelme érdekében legjobb a tudatosan védekezés, a már jelenlévő fertőzések megszüntetése, a fertőzött területek akkurátus kezelése.
Amennyiben szüksége van mielőbbi kúraszerű beavatkozásra, akkor bármely BioLabor® azonosan magas színvonalon
fogadja Önt szervezete erősítésére, ellenálló képességének
javítására, a fertőzések leküzdésére. Az adott kúra több
kezelésből áll, tünetektől függ a kezelések időtartama és
gyakorisága, általánosságban négy 25-35 perces kezelés
megfelelő eredményu. Várjuk Önöket!
Célzott kúrák:
- bőr méregtelenítés különböző betegségeknél
- gyengeség hirtelen fellépő tünettel
- immunrendszer ellenálló képesség és immunitás növelése
- pajzsmirigy-működés normalizálása, kiegészítő kezelés
- máj méregtelenítése, lép, epe, komplexen
- méregtelenítés fokozott gyógyszerbevitelnél
- bélrendszer komplex méregtelenítése
- sebgyógyulás általános serkentése és optimalizálása
Forrás: biolabor.hu
(Folytatjuk)

Marketing

ÜGYFÉL EGY ÉLETRE!

Új vevőt szerezni sokkal drágább és nehezebb, mint régi vevőidnek újra
eladni. 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
mekkora hányadát költitek új ügyfelek megtartására és mekkora
hányadát a régi ügyfelekre?” Értetlenkedve kérdezett vissza: „Hogy
érted, hogy régi ügyfelekre? Ha egyszer vesz egy autót, utána kész,
passz! Nem fog egy hét múlva visszajönni egy másikért. Természetesen
minden marketing kiadásunkat új vevők szerzésére költjük.”
NYITVA VAN AZ ARANYKAPU...
Ez a gondolkodásmód sokakat jellemez. A régi ügyfelekben óriási bevételi potenciál nyugszik, amit kevesen aknáznak ki. Sajnos ezt az autókereskedő sem
értette meg. A legtöbb cég aránytalanul sokat költ új
ügyfelek megszerzésére, pedig az igazi sikerek abból
származnak, ha kidolgozunk egy olyan rendszert,
amiben ha valaki egyszer tőlünk vásárol, az utána
gyakran visszajár hozzánk költeni. Céged is minden
bizonnyal tisztességesen áldozott pénzt és szánt sok
időt új ügyfelek megszerzésére. Ha később nem
rájuk koncentrálsz, akkor nem csak extra bevételtől
eshetsz el, de a korábbi marketing befektetésed
megtérülése is messze elmarad a lehetségestől.
Ha egyszer valakit meggyőztél, hogy nálad költse
el a pénzét, az már bizalmat szavazott neked. Ha
a kínált termék vagy szolgáltatás jó volt, vagy akár
meg is haladta az elvárásokat, akkor valószínűleg
másodszor is megbízna cégedben, sőt harmadszor és
negyedszer is. Ha igazán jól kiszolgálod, akkor akár
egész életére hű lesz cégedhez, márkádhoz.

és megköszönte termékedet, szolgáltatásodat. Mindenki, aki egyszer már megbízott cégedben, és akit
legközelebb már ismerősként szólíthatsz meg.
Lehet, hogy már van ilyen adatbázisod, remek!
Építsd tovább, és minden egyes vevődet regisztráld.
A használatáról is beszélünk mindjárt.
Ha nincs még ilyen adatbázisod, kezdd el építeni
ma! Nem számít, hogy számítógépeket, írószert,
vagy pénzügyi tanácsokat árulsz. Céged lehet ruhabolt, rendszerintegrátor, vagy temetkezési vállalat, az
ügyféllistádnak még sok hasznát fogod venni.
KONCENTRÁLJ A LEGJOBB VEVŐIDRE!
A cégek többsége évente ügyfeleinek 15-20%át veszti el. A kereskedők ennél akár magasabb
százalékot is. A profiltól függően ügyfeleid legnagyobb része csak egyszer kötött üzletet cégeddel.
A maradék az, aki hűséges, és aki jelentősen
hozzájárul a profitabilitásodhoz. A régi 80/20-as
Paretto szabály rájuk is érvényes: ügyfeleid 20%-a
biztosítja céged bevételének 80%-át. Ez a 20%
visszajáró ügyfél, akik között lehetnek „hiperaktívak”
is, ők minden egyes ajánlatodra vásárlással reagálnak.
Ezek azok az ügyfelek, akikre érdemes időt, pénzt
és gondolatokat áldozni. Milyen előnyöd származik
abból, ha ezekre a vevőkre koncentrálsz?
– Marketing költségvetésed csökken, hiszen pontosan célozhatsz, nem kell drága hirdetéseket feladnod,
nem kell a tömegmédiában reklámoznod
– marketing programjaid eredményesebbek, hatékonyabbak lesznek, hiszen azoknak szólnak, akik már
hozzá vannak szokva a cégeddel való együttműködéshez, bíznak termékedben, szolgáltatásodban.
Ügyfeleid sokkal elégedettebbek lesznek, mivel
érzik, hogy céged törődik velük, és kitüntetett ügyfélként talán olyan ajánlatokat is kapnak, ami mások
számára nem elérhető.

HOGYAN KEZDD KIAKNÁZNI EZT A LEHETŐSÉGET?
A régi vevőknek szóló marketing két alapproblémát vet fel:
1. Hogyan érjem el régi vevőimet?
2. Mit reklámozzak régi vevőimnek, mit adhatok
el nekik?
Nézzük az elsőt. Ha régi vevőidből addicionális
bevételre akarsz szert tenni, először is el kell tudnod
érni őket. Hogyan?
Nos, ehhez papírra kell vetnem a legjobb hosszú
távú marketing tanácsomat, ami szinte minden cégnél
hosszú távú növekedést és pluszbevételt tesz lehetővé. Ha minden cégnek csak egyetlen marketing
tanácsot adhatnék, az ez lenne: Kezdj el adatbázist
építeni vevőidről!
Ez az adatbázis hamarosan legértékesebb vagyontárgyaid egyike lesz. Egy lista, amiben mindenki
MIT KÍNÁLJ RÉGI VEVŐIDNEK?
szerepel, aki valaha is kinyitotta pénztárcáját előtted, Sok esetben elsőre nem egyértelmű, hogy ha valaki
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már egyszer vásárolt a cégednél, akkor miért menne
hozzád megint egy fél esztendő vagy akár 3 év múlva. Ha visszatérünk az autókereskedő példájához,
jól érezhető, hogy ha onnan valaki kigördül egy
kocsival, az akár egy pár évig nem fog onnan semmit
sem vásárolni. Hacsak nem válik az autókereskedő
egy gondos, teljes körű ellátóvá.
Hogyan? Keress fel olyan cégeket, akikkel
partnerkapcsolatot alakíthatsz ki egyszeri vevőid
ellátására, és akivel viszonteladói vagy jutalékos
rendszerben működhetsz együtt. Egy szervizzel,
akinek a szolgáltatásait kiajánlhatod a vevőidnek.
Egy autórádiós céggel, akinek a termékét akciósan
beszerelheted. Nem kell semmi különösre gondolni,
csak a következőkre:
Mikor a vevő kigördül legújabb használt autójával a
kapun, egy borítékot talál a kesztyűtartóban, benne
egy névjegy és egy rövid levél: „Kedves X Úr!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával és nálunk vásárolt. Ha bármi kérdése, megjegyzése, problémája
lenne új autójával kapcsolatban, hívjon minket bátran
bármikor!...” Egy hét múlva vevőnk telefonhívást
kap, amelyben kedvesen érdeklődünk, hogy minden
rendben van-e a kocsijával (ill. helyettesítsd be saját
termékeddel!) Ez a kis figyelmesség nagyon erős
elismerést és kötődést építhet ki, pedig csak egy
telefonhívásba kerül. Egy hónap múlva jön az első
partnerajánlat: „mivel egy használt autónál fontos,
hogy a szervizelés költsége ne rontsa el a vezetés
örömét, szeretnénk figyelmébe ajánlani Fillér szerviz
partnercégünket, aki a nálunk vásárolt használt autókhoz, így az Önéhez is kedvezményes alkatrészeket és
munkadíjat kínál javításkor...”
Egy év múlva pedig: „A tavalyi érték alapján ABC
típ. autója ma a piacon X Ft-t ér. Mi X+10%-ot
kínálunk, amennyiben a következő hónapban becseréli nálunk egy nagyobb értékű autóra, és még
az átírást is mi fizetjük...” És így tovább. A lényeg,
hogy termékedhez, szolgáltatásodhoz kapcsolódó
igényeket segítesz kielégíteni vevőidnek, így profi
beszállítóként, gondos partnerként viselkedsz, akivel
öröm és megnyugvás együttműködni.
Ne kövesd el a legnagyobb hibát: ne hagyd magukra régi ügyfeleidet. Kérdezd meg, hogy megérte-e
a vásárlás, biztosítsd őket a támogatásodról, ha
szükségük lenne rá, majd adj el nekik megint. Végül
is sokat fizettél azért, hogy megszerezd őket. Sokat
fogsz fizetni, ha megbántod őket. Inkább legyél jó
hozzájuk, és keress sokat rajtuk!
Wolf Gábor - (Marketing Commando)

Keresztrejtvényünk megfejtését (Vízsz. 8, Függ. 1, Függ. 5, Függ. 7) 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. augusztus 10.-éig kérjük beküldeni szerkesztőségünk címére!
(Regio Regia Magazin, 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 51.)

Keresztrejtvény

TUDOMÁNNYAL AZ EGÉSZSÉGÉRT

Előző számunk nyertese: Pataki Gábor, tatabányai olvasónk.
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A mohamedánok Istene. 6. Komárom-Esztergom megyei település. 8. Ezen betegségnél a tünetek ott jelentkeznek, ahol az érintkezés megtörtént. 12. Sárba tapos. 14. Ez a nap. 15. Duci. 16. Igavonó állat. 17. Rovarféle. 20. Kistérségi központ Fejér megyében. 21. Erőteljesen befolyásolni akar. 22. Pavonéval! 23. Madagaszkár autójele. 25. … kísértet; Mikszáth Kálmán kisregénye.
27. Fordítva szuper! 29. Csökken-e a meredeksége? 32. Cselekvést jelentő. 34. Autójelzés Trinidad és Tobagóban. 35. Somogyi
város. 36. Argon. 37. A szálloda, figyelj! 39. Honfoglaló vezérünk eleje! 40. Elektro kardiogram. 41. Kétharmad hozzátartozója!
42. Okosan véleményt mond. 44. Az ilyen harcosok nem ismernek kegyelmet. 46. Latin eredetű női név.

FÜGGŐLEGES :

1. Ezt is tudja a komplementer gyógyászat. 2. Férfinév. 3. Lantán. 4. Balaton előnévvel település a tó keleti csücskében. 5. Az
allergiás tünetek egyik kiváltója. 7. A komplementer gyógyászat bázisa Veszprémben. 8. Lakrész a hajón. 9. Néma nóta! 10.
Kenyérre kenik. 11. Latinul fehér. 13. Itt csücsül a traktorvezető. 14. Egyik leggyakoribb női nevünk. 18. Fából készült tároló. 19.
Nem kívánatos személyek talpára kötik. 24. Ide szállít. 28. A spagetti-westernfilmek atyja (Sergio). 30. Kutya. 31. Elfed. 33.
Folyékony táplálék. 35. Páratlan túra! 38. Kanadai légitársaság. 39. Nem mozog. 40. Háromnegyed deci! 43. .. Condor Pasa.
45. Trade Mark.
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Sport

Műhely Budapest peremén

HETEDIK LETT
A MÁSODOSZTÁLYBAN A TVSE
Nehéz feladat a tatabányai vízilabdáról írni, amikor a Margitszigeten a
magyar válogatott menetel a Világkupán. A sportág szűk elitje minden
elismerést megérdemel, azonban ilyenkor nem árt gondolni azokra is
akik „csak” működtetnek egy egyesületet, akik nehéz feltételek mellett a
lehető legtöbbet hozzák ki egy csapatból. Beszélgető partnerem Vojvoda
István a Tatabányai Vízmű SE vízilabdacsapatának edzője ilyen ember.
– Ahányszor belépek ide az uszodába,
mindig vidám, családias hangulatot
találok. Te mikor lettél ennek a családnak a tagja?
– Nem egészen 10 évesen, 1970-ben kezdtem
vízilabdázni, a felejthetetlen emlékű Kapcsándi Laci
bácsi volt akkor az edzőm. Öt évvel később már az
akkor OB-II.-ben és az első osztályban folytattuk.
– Egy nagy álom teljesült akkor…
– Valóban így van, az akkori lelkesedés és
összefogás eredményeként kétéves aranykor
következett. A Kásás, Görgényi, Hauszler,
Kemény Dénes, Bujka Gábor fémjelezte csapat
ezüstérmet szerzett a Magyar Népköztársasági
Kupában és 6. lett az akkor is nagyon erős OBI.-ben. Azután 1990-ben véget ért az álom.
A bányavállalat megszűnésével támogatásunk jó
részének búcsút mondhattunk, ennek következménye a kiesés és újból a másodosztály lett.
– Ekkor, ha jól emlékszem, neked
másfelé vitt az utad.
– Valóban eztán külföldre szerződtem. Először az olasz Szicília csapatában játszottam két szezont,
majd a szintén tatabányai Persely
Józsi barátommal a török Galatasaray együttesét segítettük fen-
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nállásának legnagyobb sikeréhez, a Bajnokcsapatok
Európa Kupájában a legjobb 16 közé kerüléssel.
Ezt követően 1995-től első magyarként Izraelbe
szerződtem a Hapoel Kiriat Tivon csapatához.
– Hogyan kerültél haza edzőnek?
– Sajnos Kapcsándi Laci bácsi 1996-ban eltávozott az élők sorából, így a vezetők hazahívtak,
és a felnőtt csapat játékosedzője lettem. Ezt a
korszakot úgy jellemezhetném, hogy a bajnoki tabella elején „lavíroztunk” gondosan kerülve a feljutást, hiszen ahhoz nem voltak meg a feltételek.
A Vízilabda Szövetség 2000-ben felemelte az
OB-I. létszámát, így egy idényt a legmagasabb
osztályban szerepeltünk. Ekkor én, miután profi
játékvezetőként is működtem, nem dolgozhattam
az első csapatnál, az utánpótlással foglalkoztam.
A kitérő után a másodosztályban már ismét én
ülhettem a kispadra. Azóta az első idény kivételével – amikor az egykori világválogatottjaink, Dala Tamás és Tóth
László segítettek a tini
korú csapatunkon
– stabil középcsapatnak
tekinthetjük
magunkat az
OB-I-ben.

– Az idei bajnokságban többet vártak
a szurkolók a csapattól…
– Valóban a dobogó valamelyik fokára esélyünk volt, azonban az élet közbeszólt. Azt is
mondhatnám, hogy ez egy jellemző történet:
az OB-I.-ben kirobbant botrányok után több
játékvezető sztrájkba lépett. A szövetség a bajnokság lebonyolításának érdekében felkért több,
már nem aktív bírót, köztük engem is. Egyesek
sztrájktörőnek tartottak minket és az első adandó
alkalommal visszavágtak. Ez az alkalom az idei
rájátszás volt, amit minősíthetetlen játékvezetés
mellett kellett lejátszanunk. A végeredmény: 7.
hely. No comment…
– Mi lehet a jövő?
– A felnőtt csapatunk ötödik szezonját játssza
együtt, beérett a csapat, a következő bajnokságban ismét a dobogó a cél. Serdülő és ifjúsági
csapataink is jól szerepelnek a bajnokságban.
Tágabb értelemben a cél az életben maradás.
Ebben természetesen továbbra is számítunk a
Vízmű részéről Kovács György Zoltán és Ádám
Róbert János segítségére.
Süle Károly

