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FORRÓ ŐSZELŐ
Szép, napos, olykor meleg vénasszonyok nyara köszöntött ránk, ám mégsem ez 
teszi forróvá szeptemberünket. Miniszterelnökünk balatonőszödi beszédének nyil-
vánosságra kerülése után elszabadultak az indulatok. Megostromolták és bevették 
az MTV-t, naponta ezrek, tízezrek tüntetnek a Kossuth-téren Budapesten. Kisebb 
megmozdulások szinte valamennyi nagyobb településen zajlanak estéről estére.
Az emberek politikára még fogékony része szenvedélyesen vitatkozik, ki pro, ki 
pedig kontra foglal állást az ügyben. Egy bizonyos, ez a hónap a közbeszéd szintjén 
nem az ország és a régió nyugodt, csendes fejlődéséről szólt.

Lapunk nem foglal állást az ügyben, 
mindössze aggodalmát fejezi ki, hogy az 
események ilyetén alakulása nem feltétlenül 
gazdasági életünk javulását szolgálja.
Ennek ellenére a háttérben zajlik a szoká-
sos élet, az emberek dolgoznak, a vállal-
kozások teszik a dolgukat. Úgy gondolom, 
érdemes lapunkat elolvasni mindazoknak, 
akik a zűrös, napi politikai események 
helyett egy kis optimizmust, feltöltődést 
szeretnének nyerni.
Ehhez kíván kellemes órákat lapunkkal: 

Veér Károly
főszerkesztő
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ÜLÉSEZETT A REGIONÁLIS 
FEJLESZTÉSI TANÁCS 

 ERŐSÍTENI KÍVÁNJÁK A RÉGIÓK 
SZEREPÉT

A kormány – átfogó stratégiájával egyező-
en – támogatni kívánja a decentralizációt és 
a régiók erősítését – mondta Bajnai Gor-
don fejlesztéspolitikai kormánybiztos.

“A cél az, hogy erősödjön a régiók ön-
állósága, növekedjen az a sajátos regionális 
szempontú tervezés, amely különbséget 
tesz a más-más adottságú, karakterű, és 
különböző problémákkal küzdő régiók 
között” – közölte a kormánybiztos az Új 
Magyarország Fejlesztési Tervről folytatott 
közép-dunántúli regionális vita után. A 
fejlesztéspolitikai kormánybiztos úgy fo-
galmazott: a kormány a régiók közötti sajá-
tosságokat kiemelő tervezést és végrehajtást 
támogatja.

VITANAPOK AZ NFT II-RŐL
Mint mondta, a 2007- 2013 között 
Magyarország rendelkezésére álló 8 ezer 
milliárd forint felhasználásáról folyik a tár-
sadalmi egyeztetés. A tervet 

“
regionális és 

ágazati alapon” is egyeztetik a régiókkal. 
Közölte, hogy az országos érdekegyeztető 
fórumokkal tartott egyeztetést követően 
szeptember 19-én parlamenti vitanap lesz, 
majd a Nemzeti Fejlesztési Tanács tárgyalja 
meg a véglegesnek szánt programot. A kor-
mány szeptember 27-én dönt az Új Ma-
gyarország Nemzeti Fejlesztési Tervről, amit 
szeptember végén nyújtanak be az európai 
Uniónak - mondta Bajnai Gordon. 
Tájékoztatása szerint a 8 ezer milliárd 
forintból mintegy 1600 milliárd forint 
felhasználásáról a regionális sajátosságok 
és célok figyelembevételével döntenek, az 

összeg fennmaradó részét ágazati szempon-
tok szerint osztják el a régiókban. 

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS
A Fejér-, Komárom-Esztergom-, és 
Veszprém megyét magába foglaló Közép-
dunántúli Régióban a gazdaságfejlesztés 
kap elsőbbséget – mondta el a regionális 
fejlesztési tanács elnöke, Agócs István. 
Tájékoztatása szerint a gazdaságfejlesztésen 
belül a nagyobb hozzáadott értéket képvis-
elő ágazatokat, továbbá kutatás-fejlesztést 
kívánják erősíteni, valamint a Balaton, a 
Velencei-tó és a Duna-kanyar lehetőségeit 
kihasználva a turizmus fejlesztésének biztosí-
tanak elsőbbséget. 

A KD-ROP-RÓL
A Közép-dunántúli régió önálló Regionális 
Operatív Programja (KD-ROP) a 2007-
2013-as EU-s pénzügyi-programozási idő-
szakban a régióba érkező közösségi források 
minél teljesebb körű felhasználását alapozza 
meg, segítve a régió versenyképességének 
növekedését illetve a régió társadalmi ko-
héziójának erősítését. A dokumentum el-

készítése az Európai Unió által 
előírt kötelezettség, de egyúttal 
olyan eszköz is, amely segítség-
ével a régió korábban lefektetett 
stratégiai irányai mentén dinam-
izálhatja a Közép-Dunántúl köz-
éptávú fejlesztési lehetőségeit.
A KD-ROP az a dokumentum, 
amelyet a Tanács jóváhagyása 
után kell eljuttatni Brüsszelbe 
az idei év őszén, annak érde-
kében, hogy az Európai Unió 
általi elfogadását követően a 
régió a regionális szintre rend-
elt forrásait saját intézmény-
rendszere által koordináltan, 
eredményesen felhasználhassa. 
Meghatározták a Közép-du-
nántúli régió szempontjából ki-
emelt, komplex fejlesztéseket.

Az Új Magyarország programot mutatta be a Közép-Du-
nántúli Regionális Fejlesztési Tanács augusztus 29-i ülé-
sén Bajnai Gordon Székesfehérváron. Kovács Tamás a  re-
gionális fejlesztési ügynökség programigazgatója a régió 
fejlesztési elképzeléseit tartalmazó dokumentumot, azaz 
a KD-ROP-ot ismertette.
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TÁMOGATÁSOK ÉS 

INFORMATIKAI KLASZTER
A grémium döntött céltámogatások oda-
ítéléséről, a kiegészítő keret terhére 467 
millió forintot osztottak ki. Hegymagas és 
Raposka községek önkormányzata szenny-
vízközmű építésre használhat fel több mint 
300 millió forintot. A káptalantóti önkor-
mányzat több mint 165 millió forintot költ-
het szennyvízcsatorna-hálózat építésére. 
Az ülésen tájékoztató hangzott el arról, 
hogy megalakult a Közép-Dunántúli Re-
gionális Informatikai Klaszter. A Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
támogatását is élvező szerveződés egyik, ki-
mondott célja, hogy a partnerségen alapuló 
együttműködés lehetőségeire támaszkodva 
elősegítse a régióban működő informatikai 
kis- és középvállalkozások (közismert nevén 
KKV-k) beszállítói készségének, képességé-
nek és lehetőségének a fejlesztését a hazai 
piacon és a határon túl. Az alapító tagok 
között helyet kapnak ERP-forgalmazók és 
hardverszállítók, rendszerüzemeltetéssel 
vagy szoftverfejlesztéssel foglalkozók, infor-
matikát oktatók vagy alkalmazók, hardver 

közeli fejlesztők, 
vagy tanács-
adói feladatokat 
ellátók, bizton-
ságtechnikáva l , 
beléptető rend-
szerekkel fog-
lalkozók, hálózat 
építők, vagy a 
design készítésre 
fókuszáló, netán 
az informatika HR 
területén működő 
cégek. Az eltérő 
t e v é keny s é ge k 
sokszínűségéből 
adódó szélesebb 
kínálat éppen 
úgy a fejlődést 
szolgálja, mint 
az azonos tevé-
kenységet végző 
vállalkozások mű-
szaki, gazdasági 
po tenc i á l j á nak 
nagyobb projek-

tek megvalósítása érdekében történő, eseti 
egyesítése.

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓS 
KÖZPONT

A regionális tanács ülésén elhangzott, hogy 
a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi 
Tanács (KD RET) elnöksége, a TÁRKI 
- Egészség Tudásközpont és az ÁNTSZ 
vezetőivel javaslatot 
fogalmazott meg arról, 
hogy a Norvég Alap 
segítségével a térség 
egészségügyi fejlesztése 
és optimális működte-
tése érdekében népe-
gészségügyi és szociális 
információs központot 
hozhasson létre.
Az együttműködő 
szervezetek által ren-
delkezésére bocsátott, 
valamint az önállóan 
gyűjtött adatokból a 
lakosság egészségi és 
szociális állapotára, az 

egészséget és a szociális helyzetet megha-
tározó legfontosabb gazdasági-társadalmi, 
lakó és munkahelyi környezeti tényezőkre 
valamint az ellátórendszer működésére, 
igénybevételére vonatkozó tudásbázist épít 
fel, és bocsát rendelkezésre. A regionális 
központban rendelkezésre álló tudásbázis 
felhasználásával olyan politikai, szakmai 
és gazdasági döntések hozhatók, amelyek 
eredményeképpen egészségesebb lesz a 
lakó- és a munkahely, kedvező irányba 
módosul a régió lakosságának egészségma-
gatartása, javul a szolgáltatások színvonala 
és az egészségügyi rendszer hatékonysága, 
amely hozzájárul a régió versenyképességé-
nek növeléséhez.
Az Európai Unió több tagállamában, mint 
pl. Angliában, Franciaországban, Olaszor-
szágban, Németországban már működnek 
regionális népegészségügyi és szociális 
információs központok. Céljuk, hogy elő-
segítsék a regionális szintű egészséginfor-
máció új szempontú feldolgozását, minél 
szélesebb körben történő elérhetőségét 
és felhasználását a helyi döntéshozatalban, 
erősítsék a népegészségügyi és szociális 
szemléletet a lakosság egészségének javítása 
érdekében. Az EU-ban a lakosság egészsé-
gére egyre inkább, mint a versenyképesség 
egyik zálogára tekintenek. Ezt mutatja az is, 
hogy a regionális fejlesztések szempontjá-
ból fontos strukturális indikátorok között 
2004-ben már egy egészségi állapotot 
leíró mutató is szerepelt.

vk
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A Dél-Morávia i  Régióban, 
Brno-ban rendezték meg 2006. 
szeptember 12-én és 13-án a 
Visegrádi Országok Régióinak 
I I I . fórumát, melyen a Közép-
Dunántúl i  Régiót Agócs István 
a fe j lesztés i  tanács e lnöke, dr. 
Sar lós Tünde nemzetközi refe-
rens, Heinr ich Péter a Regionál i s 
Fej lesztés i  Ügynökség igazgató-
ja, és helyettese Mészáros Ta-
más, valamint Jagicza Kr iszt ina 
a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió 
Fej lesztés i  Kht. ügyvezetője 
képvise l te. Az évenként meg-
rendezett konferencia 
a V4-es együttmű-
ködésben a miniszte-
re lnöki, köztársasági 
e lnöki és külügyminisz-
ter i  ta lá lkozók mel lett 
egy újabb egyeztetés i  
plat formként jött lét-
re három esztendővel 
ezelőtt. 
A Brno-ban, a „V4 
csoport régiói az új 
mi l lenniumban: elvárá-
sok és rea l i tás” c ímmel 
rendezett konferencián 
a cseh, lengyel, sz lo -
vák és magyar pol i -
t ikusok, képvise lők, 

nagykövetségi munkatársak, 
gazdasági szakemberek a Régiók 
Bizottsága, a nemzet i kormányok 
fe lé i rányuló közös fe l lépés, erő-
sebb érdekérvényes í tés kapcsán 
egyeztettek. 
A tanácskozás végén el fogadott 
közös nyi latkozatban a résztve-
vők üdvözölték azt a tényt, hogy 
a korábbi külügyminiszter i  ta lá l-
kozón javas lat született: növel jék 
a Nemzetközi Visegrádi Alapnak 
szánt nemzet i hozzájár u lásokat, 

ezzel i s erős í tve a V4 tömörü-
lés je lentőségét. A szakemberek 
szer int hatékonyabbá kel l  tenni a 
Régiók Bizottságában folyó köz-
ös munkát, továbbá pr ior i tásként 
je löl ték meg a közlekedés i fo -
lyosók építését, az árv ízvédelmi 
intézkedések összehangolását. 
A résztvevők hangsúlyozták: a 
szubsz idiar i tás és decentra l izác ió 
folytatását nemcsak a fe ladatok, 
hanem a for rások tekintetében is 
szükségesnek tart ják. 

A fórum, el fogadva Agócs 
István régiós e lnök javas-
latát, ar ról i s határozott, 
hogy az elnöklés stafétá ját 
átadva, 2007-ben a Köz-
ép-Dunántúl i  Régió ad 
otthont a V4-ek régiós 
ta lá lkozójának. A jövő 
évi konferenciát k ibővítve, 
a szomszédos Románia, 
Horvátország és Szlové-
nia részvételével k ívánják 
megszervezni, mivel fő 
témakörként a t ransz-eu-
rópai közlekedés i fo lyosók 
fe j lesztés i  lehetőségei ről 
k ívánnak egyeztetni a 
fe lek.  

A VISEGRÁDI ORSZÁGOK 
RÉGIÓINAK III. FÓRUMA - BRNO

Közös nyilatkozat elfogadá-
sával zárult Brno-ban a Vi-
segrádi Országok Régióinak 
III. fóruma. A résztvevők azt 
a tényt üdvözölték, hogy a 
korábbi külügyminiszteri ta-
lálkozón javaslat született: 
növeljék a Nemzetközi Viseg-
rádi Alapnak szánt nemzeti 
hozzájárulásokat. A felek 
arról is határoztak, hogy a 
régiós fórumnak 2007-ben 
Magyarország, a Közép-Du-
nántúli Régió ad otthont. 
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A T a r t a l o m b ó l :
ÜLÉSEZETT A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS – 4-5. OLDAL

Az Új Magyarország programot mutatta be a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács augusztus 29-i 
ülésén Bajnai Gordon Székesfehérváron. Kovács Tamás a  regionális fejlesztési ügynökség programigazgatója a 
régió fejlesztési elképzeléseit tartalmazó dokumentumot, azaz a KD-ROP-ot ismertette.

OFFICE – AVAGY MI KELL EGY JÓ IRODÁBA? – 23-25. OLDAL

Mint mindig, most is szakértőket kérdeztünk. A nyílászáró piacról, az ide vonatkozó szabályozásokról az esztergomi 
Trade-Ex Kft. tulajdonosával, Szabó Istvánnal beszélgettem, míg az egyes termékek rejtelmeiről a cég ügyvezető 
igazgatója, Stróbl Attila mesélt nekem.

BEZÁRTA KAPUIT A 22. BÁBOLNAI NEMZETKÖZI GAZDANAPOK – 26-27. OLDAL

Nagy érdeklődés kísérte a szeptember 14 és 17 között rendezett Bábolnai Nemzetközi Gazdanapokat, ahol 
12 ezer négyzetméteren, több mint 200 kiállító vett részt.

ÁTADÁSRA KERÜLT AZ ÚJ KÓRHÁZI SZÁRNY VÁRPALOTÁN – 40-45. OLDAL

A Várpalotai Városi Napok keretében szeptember 2-án tartotta ünnepi kórházátadóját a Medicomplex Csoport. 
A „házigazda” dr. Tóth Ildikó volt, a beruházó és üzemeltető szakértője, akinek fő feladata az orvos-főigazgató 
munkájának segítése. Várpalotai körkép magazinunkban.

A LEGEK HÍDJA DUNAÚJVÁROSBAN – 53. OLDAL

Nagyszabású szakmai napot rendezett az épülő Duna-hídról a Magyarországi Acélszerkezet-gyártók és -építők 
Szövetsége (MAGÉSZ). A kínálatot vetítés és előadás mellett természetesen hídbejárás is színezte.

GOLFPÁLYA ÉS VILLAPARK ÉPÜL CSÁKBERÉNYBEN – 66. OLDAL

A Vértes hegység vidéke régiónk egyik legszebb szeglete, idegenforgalmának fejlesztése komoly lehetőségeket 
biztosíthat az itt élők életszínvonalának emelésében. A hegység déli oldalán, Székesfehérvártól 16, Tatabányától 
40, Budapesttől pedig 55 kilométerre lévő kisközség, Csákberény életében nagyon fontos nap volt szeptember 
21-e.



En
er

ge
ti

ka

8 Regio Regia 2006. szeptember

HAGYOMÁNYOS 
RENDSZERFEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓ
A KD Régió célpiramisában a hatékony 
humán erőforrások alakítása, képzése ki-
tüntetett prioritásként szerepel, amelynek 
eredménye lesz az innovatív energiagaz-
dálkodás és annak kiművelt főkből álló 
szervezete. Ezt az oktatást, felkészítést 
és folyamatos, egész életen keresztül 
igényelt tudásfrissítést - a nagy múltú 
hazai műszaki és közgazdasági oktatási 
szervezeteken felül - azok a kutatóhelyek, 
ill. a hagyományos rendszereket irányító, 
csúcstechnológiát alkalmazó intézmények 
oktathatják, ahol:
– energetikusi átfogó ismereteket, kombi-
náció és döntéshozói készséget fejleszte-
nek ki, a műszaki-gazdasági ismereteken 
felül,
– a térinformatikai eszközökkel, digitális 
technikai programokkal ellenőrizhetők a 
tervek, a megvalósítás és az üzemvitel.
Az ily módon felkészült városi-, kis-

térségi-, ipari parki, nagyobb üzemi 
energetikusokból álló megbecsült, koope-
ráló hálózatot alkotó regionális szervezet 
a biztosítéka annak, hogy az igények kie-
légítése a fogyasztó és szolgáltató között 
mindenkor hatékony és optimális legyen, 
ama tulajdonképpen nem új, mint javaslat 
(azért is „hagyományos”), csak megszűnt. 
Főleg az önkormányzatoknál, mivel az ál-
lami szolgáltató cégekkel nem lehetett és 
nem is kellett „előnyös” energiavételezést 
megkötni, szemben a már szabad piaci 
körülményekkel, amikor a nyitott szabad 
piaci „hozzáférés” (open access) adta 
lehetőségeket ki lehet használni.
Ebben a fejezetbe célszerű az előző spe-
ciális javaslat mellett megismételni a térség 
műszaki – fizikai területi szerkezetét alá-
támasztó, energetikai, magisztrális hálózati 
energiarendszerek bővítésére vonatkozó 
előzetes javaslatok koncepcióját, amely 
szerint:
– A KD Régió helyet ad a nemzetközi 
kooperációs villamos vezetékhálózati 

bővítéseknek, megfelelő bérleti díj ellen-
ében, azon felül kiköti, hogy a racionális 
területhasználat érdekében a szabadveze-
téki tartóoszlopok kiképzése olyan legyen, 
hogy azon a szokásos, max. 2 áramkör 
hordása helyett, minimum 4 áramkör 
fogadására legyen alkalmas, amelyek fe-
szültségszintje különböző is lehet. Ezzel az 
„innovatív megoldással” eleget lehet tenni 
a célpiramisban rögzített „innovatív fizikai 
rendszer kooperáció” feltételének.
– A KD Régió a jelenleg tervezés alatt 
álló „NABUCCO” és „KÉK ÁRAM-
LAT” fantázianevű, nemzetközi kooperá-
ciót végző, nagynyomású földgáz hálóza-
toknak is helyet ad, a környezetvédelmi, 
ökológiai előírások betartása és szerződés-
ben rögzített bérleti díj folyamatos ellen-
tételezése mellett.

MEGÚJULÓ 
ENERGIATERMELŐ-

ENERGIAHASZNOSÍTÓ 
TECHNOLÓGIÁK

JAVASOLT HELYE, TERÜLETI 
MEGOSZLÁSAI JAVASLATA
A régió primer biomassza hulladékok 
energiahordozói kitermelési helyei a jó 
minőségű szántóterületekről származtat-
hatók, azaz északon a Kisalföld benyúló 
termékeny területei a Komáromi és Kisbéri 
Kistérség területén, majd a Marcali-me-
dence vidékéről. A legnagyobb össze-
függő termékeny rész a Mezőföld térsége, 
azaz a Székesfehérvári-, Ercsi-i, Gárdonyi-
, Abai-, Adonyi és Balatonalmádi Kistér-
ségek területe. Egy, a mezőgazdaságot 
áttekintő, népszerűsítő térkép segítségével 
az is kivehető, hogy milyen gabonafélét 
termesztenek a kiválasztott nagyobb táj-
egységekben, így: búza-kukoricát, rozs 
– zab – árpát, napraforgót, cukorrépát, 
másrészt zöldség-gyümölcsféléket, szőlőt.
Egy külön jelentős területet fed le az 
erdőgazdaságok területe, a dendromassza 
származtatási helye. Ezek a Dunántúli-
középhegység területén belül a Bakony-, 

A Közép-dunántúli Régió energetikai koncepciója és stratégiája

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ II.
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a Vértes- és a Gerecse-hegységek terü-
letére esnek.
Megjelennek még az állattenyésztés jelleg-
zetes helyei; a rétek, legelők térségében, 
ezen fajta szerint megkülönböztethetők a 
szarvasmarha-, a sertés-, a juh-, baromfi-, 
lótenyésztésre leginkább alkalmas helyek, 
azok térbeli eloszlása. Ezek néhány kistér-
ség kivételével - Tapolcai, Balatonfüredi, 
a Balatonalmádi, a Veszprémi, a Várpa-
lotai, a Tatai, a Tatabányai Kistréségek – 
létrehozzák a biogáz erjesztés alapanyagát 
a fennmaradó mintegy 19 kistérségben.
A kevesebbé jó minőségű területekre a 
hegyvidéken fás szárú energia célnövény-
termesztés javasolható, így a Bakonyalján, 
a hegyek lejtőin, a Pápai, Ajkai, Zirci, 
Móri, Várpalotai, Oroszlányi Kistérsé-
gekben.
A rosszabb termőhely adottságú térsé-
gek nem képeznek nagyobb kiterjedésű 
egységes, jellegzetes területet, ezeknek 
finomabb megkülönböztetése szükséges 
ahhoz, hogy oda lágyszárú biomassza 
termelés meghonosítható lehessen, épp-
úgy, mint a be nem vetett szántóterületek 
esetében.
Ezekre a helyekre, a kutatások eredménye-
it felhasználva, mintegy 28-féle növény 
telepítése között lehet választani, amelyek 
közül kiemelhetők: a cukorcirok, a szudá-
nifű, az óriás keserűfű, a zöld pántlikafű, a 
kender. A jobb minőségű helyekre az őszi 
búza, a tritikále, a napraforgó, a repce, 
a rozs, a zab, a kukorica stb., a tavak 
térségében (Balaton, Velencei-tó) pedig 
a hazai nád.
A nagykiterjedésű Nemzeti Parkok fenn-
tarthatósága és kíméletes hasznosítása 
érdekében az előírásszerű kaszáláson és 
annak hasznosításain felül a helyi sza-
bályozástól függően további hasznosítá-
sok is megengedhetők (rideg állattartás, 
legelőhasznosítás stb.).
A gabonafélék energia – növénykénti 
- szeszgyártáshoz, bioetanol üzemanyag 
előállításhoz –felhasználására Magyaror-
szágon a következők jöhetnek számításba: 
az őszi árpa, az őszi búza, a zab, a kuko-
rica, a csicsóka, a cukorrépa stb.
A KD Régió előzőekben vázolt koncep-
ciója értelmében elsődleges fejlesztési te-
rületnek a zöldöv kistérségeinek területét 

és oda javasolt fejlesztési technológiai ele-
mek megvalósítását tekinti hosszú távon. 
Ez nem jelent időbeli ütemezést, mivel a 
„szigetek” minőségi fejlesztése a zöldöv 
kistérségeivel párhuzamosan, azokkal egy 
időben történhet, azonban ezen térségek 
támogatása prioritást kell, hogy élvezzen 
közép és hosszú távon, a területi esély-
egyenlőség elérése érdekében.

SPECIÁLIS CÉLOK
A Magyarországra vonatkozó Európai 
Uniós 2001/77/EK irányelv és vállalás 
a megújuló energiahordozói bázison 
történő villamos energia-termelés növe-
lésére 3,6% arányban 2010-ig már 
napjainkra teljesült, mivel a megcélzott 
1700 GWh/év villamos termelés helyett 
2005. végére a hazai rendszer 1880 
GWh-ot teljesített megújuló energiahor-
dozókkal.
A 2013 év végéig megcélzott vállalás a 
hivatalos bejelentés szerint villamos ener-
gia-termelésre 5400 GWh, ami 11,4% 
aránynak felel meg középtávon, a teljes 
megújuló energiafelhasználás nagyságára 
az előirányzat 168 PJ/év, ami az ország 
teljes energiafogyasztásának 14%-át je-
lenti.
A KD Régió a bejelentett, országosan 
vállalt arányok teljesítésére képes és al-
kalmas lesz a bemutatott potenciális meg-
újuló energiahordozói adottságai alapján, 
azaz vállalja:
- A villamos energia régióra becsült 
mintegy 19,784 PJ/év fogyasztásának 
12%-át kitevő, mintegy 2,374 PJ/év 
villamos energia termelés létrehozását 
megújuló energiahordozói bázison (meg-
felel: 660 GWh/évnek).
- A régió teljes közvetlen energiafelhasz-
nálásának hosszú távra becsült mintegy 
130 PJ/év volumenéből 22,0 PJ/év 
energiatermelést vállal, amely a teljes 
regionális összfelhasználásnak 17%-a, 
azaz nagyobb, mint az országosan vállalt 
átlagos (14%-os) arány. Ezt azonban 
annak a 4 dinamikusan fejlődő megyének 
mindenképpen vállalnia kell (melyek közül 
kettő, Fejér és Veszprém megyék a régi-
óba tartoznak), az átlagos fejlettségű 
megyékhez, ill. régiókhoz képest.
- A régió speciális célja, hogy ezt a 22,0 

PJ/év összenergia-termelést a kiválasztott 
lakossági-kommunális és mezőgazdasági 
fő-fogyasztók ellátására hozná létre a 
régió „zöld-öv”-ében, a 16 kistérségben, 
mint elsődlegesen preferált, támogatást 
élvező területeken, amelyek egyben a 
hátrányosabb helyzetű, vidékfejlesztési 
célterületek is.
- A dinamikusan fejlődő, mintegy 10 
kistérségben, a régió energetikai térszer-
kezetében kiemelt „szigetek” területén 
jöhetnek létre azok a még mindig a helyi 
érdekeket szolgáló, minőségi-környezet-
barát technológiájú fejlesztések, amelyek 
külföldi vállalkozók ill. nemzetközi 
konszernek befektetéseiként élvezhetik 
majd, pl. a zöldáram termelésükre nyújtott 
támogatásokat.
- Újszerűsége és speciális stratégiai célja 
a KD Régiónak a decentralizált kis és kö-
zépteljesítményű, innovatív technológiák 
előnyben részesítése centralizált, korsze-
rűtlen erőművi, fűtőművi rekonstrukciók 
további támogatása helyett.

KOMPLEX 
TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS 

ENERGETIKAI 
STRATÉGIAI CÉLOK A 

KÖZÉPTÁVÚ, 2007–2013-IG 
IDŐSZAKRA

A munka kezdetén, az országos és regi-
onális fejlesztés tervekkel, azok fejlesztési 
céljaival és prioritásaival összhangban felál-
lított energetikai fejlesztési prioritások, így 
az energiahordozói struktúra megújítása, 
az innovatív technológiák, ellátásmódok 
megvalósítása, az innovatív gazdálkodási 
szervezetek felállítása és a nemzetközi 
K+F elvi és fizikai rendszerkooperációk 
bővítése életképeseknek bizonyultak, 
mivel a II. Nemzeti Fejlesztési Terv, illetve 
új nevén az: „Új Magyarország Fejlesztési 
Terv prioritásai, azaz a gazdaság-fejlesz-
tés,  a környezet és energetikai fejlesztés, 
a közlekedésfejlesztés, a területfejlesztés, 
a társadalmi megújulás és az  államreform 
alá éppúgy besorolhatók, mint a Kö-j3-
zép-Dunántúli Régió Stratégiai Program 
prioritásai alá.

(Folytatjuk)
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RÉGIÓS GYEREKEK SVÁJCBAN

Az idei Peron táborok ugyanúgy indultak, 
mint minden évben. A gyerekek izgalom-
mal készültek Svájcba. Utazni egy másik 
országba mindig különleges 
alkalom. Azonban hétszáz 
kilométert utazni, az renge-
teg készülődéssel jár. Nem 
árt ha tudjuk, hol alszunk, 
hol eszünk, milyen nyelven 
beszélhetünk, mi lesz a 
program, és milyen ember-
ekkel találkozunk. Ezek azok 
az általános kérdések , ame-
lyek eszünkbe jutnak. Persze 
mindez jóval bonyolultabb, 
ha olyan gyerekekkel uta-
zunk, akik még nem voltak 
külföldön.

A tatabányai Peron Music 
Alapítvány nyolcadszor indította útjára a 
Peron-Domino tábort a svájci Filzbachba 
Nagy Angéla vezetésével. Júliusban 21 
fő állami gondoskodásban élő és hátrányos 
helyzetű fiatal indult a Wallensee partjára.

A Peron Music Alapítvány 4 fő prog-
ramjából az Esélyegyenlőség és a Tehet-
séggondozó program vállalta fel gyerekek 
és fiatalok táboroztatását. Nagy Angéla 
vezetésével az állami gondoskodásban élő 
gyerekek utazhatnak minden évben a svájci 
Filzbachba. Idei táborunk táborvezetője 
volt Csípő István is, aki gyakorlott tábo-
roztatója a velencei állami gondoskodásban 
élő gyerekeknek.

A Peron Alapítvány több mint 800 gyer-
meket és fiatalt táboroztatott az elmúlt tíz 
év alatt táboraiban.
Feladatunknak tekintjük, hogy szociálisan 
hátrányos, tehetséges gyerekek is európai 
tehetséggondozásban részesüljenek. Tábo-
rainkban az intenzív mozgási lehetőségek 
mellett a kreativitásé a főszerep (színjátszás, 

kézműves foglalkozások, zenetanulás). A 
gyerekekkel együtt nagyon sokat dolgo-
zunk, alkotunk. A műhelymunka mellett 

az éjszakai és a nappali hegyi-túrák adnak 
képet a természet szépségeiről és azok 
megőrzéséről.

Az európai életminőség kialakítása nálunk 
folyamat. A táborban a tér, a lélek és a 
szellem kapuit nyitogatjuk mindannyian. 
A Peron táborok egyaránt szólnak a 
varázslatos szemé-
lyiség kialakulásának 
lehetőségeiről, és a 
közösségi szellemről 
is. Legfontosabb a 
minél nagyobb fokú 
önállóság megterem-
tése, és önmagunk 
megtalálása. A 
táborok tematikája a 
sport és a kreativitás 
mellett kapcsolódik 
a környezetvédelem-
hez, az esélyegyenlő-
ség megteremtéséhez 
és a családi életre 
való neveléshez is.
A táborokban a 

gyerekek megismerkednek európai pályáza-
tokkal illetve sikeres pályázatokkal.

Az idei táboros fiatalok többsége Velencé-
ről és Előszállásról  először utazott Svájcba. 
Először utazhattak bobon és libegőn. 
Először voltak csokoládégyárban , ahol 
ráadásul annyit ehettek, amennyi csak bel-

éjük fért. Túrázhattak a havas 
hegycsúcsok közelében és 
különleges ételeket kóstoltak 
meg.
A legfontosabb azonban, 
hogy új kihívásoknak feleltek 
meg az erő , a szellem és a 
jellem területén. 

Kiemeljük a Peron táborok 
igényességét és tartalmi mun-
káját, amelyre a gyerekeknek 
van a legnagyobb igénye. A 
tábort vezető szakemberek 
nagyfokú empátiával dolgoz-
nak együtt a fiatalokkal. A 

táborok modern nyitottságukkal szolgálják 
az ifjú generációk tehetség-gondozását, 
lehetőségeinek szélesítését.
 A Peron – Domino tábort 2007-ben is 
megszervezzük az állami gondoskodásban 
élő gyermekek részére. 

cserteg
 

Céltámogatások odaítéléséről döntöttek, átadták a 
Királyi Régióért díjat és létrehozták a Sportfejlesz-
tési Bizottságot a Közép-Dunántúli Regionális Fej-
lesztési Tanács májusi ülésén, Tatabányán.



G
az

da
sá

g

12 Regio Regia 2006. szeptember

HOGYAN ADÓZZUNK MÁSKÉPP?

– Kezdjük a személyi jöve-
delemadózással kapcsolatos, 
vállalkozásokat érintő válto-
zásokkal, melyből a kamatadó 
viszonylag ismert, mivel a ban-
kok előzetes kamatadó-elkerü-
lési kampányai azzá tették. A 
bankok most is jól jártak. Az 
emberek tömegesen kötötték 
át megtakarításaikat, illetve 
vitték be a pénzeiket hosszú 
lejáratú konstrukciókba.
– A kisbetétesek belementek a 7 
százalék körüli kamatokért abba, 
hogy hosszú távra lekössék pén-
züket. De lehetséges, hogy sokan, 
ahogy eddig is, a likviditásuk meg-
őrzése miatt hamarabb kiveszik a 
pénzüket, s akkor ugrott az ösz-
szes kamat. Nem beszélve arról, 
hogy a jegybanki kamat emelkedő 
tendenciája miatt várhatóan a ké-
sőbbiekben a rövid távú 
lekötések kamata is el 
fogja érni a 7 százalékot. 
A kamatjövedelem után 
20 százalék, a nyere-
ménybetétkönyvek esetén 
a nyeremények piaci érté-
ke 25 százalékának meg-
felelő adót kell fizetni. 
Nem számít kamatjöve-
delemnek a tagi kölcsönre 
fizetett kamat. Az adót a 
kifizetőnek kell levonnia. 
A tőzsdei ügyletből szár-
mazó adóalap után is 20 
százalék adót kell fizetni. 

– A tagi kölcsönnel 
kapcsolatosan szám-
talan tévhit, rossz ér-
telmezés olvasható. A 
téma csak a házipénz-

tár-állománnyal összefüggés-
ben értelmezhető.
– Ha a 2006. június 9-én fenn-
állt tagi kölcsönt a tag elengedi, 
akkor az osztaléka a kölcsönösszeg 
erejéig 10 százalékkal adózik. De 
ezt is csak akkor érvényesítheti 
bárki, akinek tagi kölcsöne volt, ha 
2007-ben hivatalos taggyűlésen 
jóváhagyta az eredményét és az az-
zal kapcsolatos döntéseket, s ter-
mészetesen, ha az osztalékfizetésre 
lesz a cégnek adózott eredménye. 
Nem is értem, mikor arra speku-
lálnak “szakértők”, hogy minél 
nagyobb tagi kölcsönösszeget en-
gedjenek el, mert a kedvezménnyel 
jóval olcsóbban kivehető személyes 
jövedelemként az egyébként addig 
is arra használt, ám cégpénzként a 
házipénztárban nyilvántartott “jö-

vedelem”. Jól tudjuk, hogy a fiktí-
ven berakott tagi kölcsönökről van 
szó. Az új adószabályok ismereté-
ben szerintem nemcsak az adóelke-
rülőknek, hanem másoknak is sokkal 
jobb megoldás, ha visszafizetik a 
tagi kölcsönt. Tehát kiürítik a há-
zipénztárt. Ugyanis 2007. január 
1-jétől a társasági adó hatálya alá 
tartozó adóalanyoknál adó terheli 
a házipénztárban lévő összeget, ha 
az meghaladja a törvényben megen-
gedett mértéket. A házipénztárban 
felhalmozott összeget szintén csak 
a 2006. évi eredmény felosztá-
sakor, az eredménytartalék terhére 
lehet osztalékként kivenni 10 szá-
zalékos adóval. A kedvezményesen 
adózó osztalékrész kiszámításához 
meg kell határozni az átlagos napi 
készpénz – záró egyenleget a 
2006. január 1. és 2006. au-
gusztus 31. közötti időszakra. Ha 
az átlagos napi készpénz – záró 
egyenlegek összege meghaladja az 
átlagos napi készpénzforgalom két-
szeresét, akkor a többletet lehet az 
eredménytartalék terhére igénybe 
venni osztalékként 10 százalékos 

Szeptember elsejétől számos adójogszabály-változást kell a 
vállalkozásoknak könyvelésükben, adminisztrációjukban vég-
rehajtani. Rengeteg, bonyolultnál bonyolultabb, szinte követhe-
tetlen s még értelmezésre váró jogszabálynak kell megfelelnünk. 
Zara Lászlóval, a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgál-
tatók Országos Egyesületének elnökével segítünk értelmezni a 
változásokat, eligazodni az ellentmondásos értelmezésekben.
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adóteherrel. Az eredménytartalék 
terhére igénybe vehető osztalék-
kedvezmény egyébként csak azok-
nak kedvező, akik már a tavalyi 
évet is jelentős, fiktív pénztárkész-
lettel zárták.

– Ki érti ezt meg, és hogyan 
lehet nyilvántartani, végrehaj-
tani és ellenőrizni?
– Eddig is napi házipénztárt kel-
lett vezetni. Csak a kis cégek, az 
egyszemélyes családi vállalkozások 
közül kevesen tették meg. Ezen-
túl muszáj lesz, ha megmarad ez 
a törvény. Mert egyébként sokak 
szerint nagy esély van arra, hogy az 
Alkotmánybíróság kimondja a házi-
pénztáradó alkotmányellenességét.

– Ha megmarad, hogyan lehet 
kikerülni?
– Ha a napi pénztár – záró egyen-
leg nagy, készíthető akár utólag is 
egy papír arról, hogy az összeget 
elszámolásra kiadták.

– Külön fejezetet érdemel a 
céges telefon magánhaszná-
latának elkülönítése, hogy a 
jogszabályoknak megfelelően 
lehessen adózni. Véleménye 
szerint ki fogja a pontos el-
számoláshoz szükséges admi-
nisztrációt megcsinálni, annak 
költségét vállalni?
– Szerintem a cégek döntő több-
sége egyszerűen befizeti majd a 
telefonszámla végösszegének 20 
százalékát. A jogszabályok szerint 
ugyanis a céges telefon magán-
használatát el kell különíteni, és 
a magánhasználatra eső rész után a 
természetbeni juttatás 54 százalé-
kos közterhét megfizetni, hacsak a 
magánszemély nem téríti meg a rá 
eső költséget. Ha nincs elkülönítve 
a magánhasználat, akkor a telefon-
szolgáltatással összefüggő rész 20 
százaléka számít adóköteles bevé-
telnek, kivéve, ha ezt a részt teljes 
egészében meg nem téríttetik a ma-
gánszemélyekkel. Az elkülönítést 
a következőképpen kellene meg-

csinálni: a vállalatnál dolgozóktól 
be kell gyűjteni az összes általuk 
felhívható magántelefonszámot és 
a hozzájuk tartozó neveket, arról 
egy listát készíteni, azt mindig 
karbantartani. Ha megjön a tételes 
telefonszámla, kigyűjteni belőlük 
a magántelefonszámokat. Az már 
csak hab a tortán, hogy adatvédel-
mi okokból a telefonszámok utolsó 
három száma helyett csillag találha-
tó. Ezen munkatársanként el lehet 
vitatkozni, majd kiszámlázni nekik, 
s az onnan befolyt bevétel társa-
sági adóalapot képez. Azután jön 
az APEH-revizor, aki bármelyik 
kicsillagozott számra, ha magánte-
lefonszámmal azonos az első négy 
jegye, rámondhatja, hogy tévesen 
mutatták ki céges költségként. S a 
bizonyítási teher az adózón van.

– S mi történik, ha a magán-
telefon-használat 30 szá-
zaléknál nagyobb arányú? 
Akkor nem igényelhető vissza 
a telefonszámla áfájának 70 
százaléka?
- Erre a kérdésre még nem tudni a 
választ.

– Térjünk át a különadóra, 
amelyet szeptember elsejétől 
kell megfizetni a társas vál-
lalkozásoknak és az egyéni vál-
lalkozóknak. Két mérleget kell 
készíteni erről az évről. Milyen 
gondokkal jár ez?
– Akinek nagy árukészleteik van-
nak, biztosan nem csináltak mérle-
get év közben, mert az leltározási 
kötelezettséggel járt. Rosszul jár-
nak a különadó alap kiszámításakor 
azok a vállalkozások, amelyek va-
lamilyen szabályozással kapcsolatos 
adókedvezményt élveznek, mert azt 
ebben az esetben nem vonhatják le 
az adóalapjukból.

– Talán jobban megéri vesz-
teséges vállalkozásra gazdál-
kodni, mert annak adója a 
következő évtől csak a bevétel 
2 százalékának 16 százaléka. 
Szemben a társasági adó és a 

különadó együttes 20 százalé-
kával.
– Szerintem mindenképpen rosszab-
bul jár mindenki. Az állam bevé-
telnövekedését is többen kétségbe 
vonják. Az evások terhe 10 száza-
lékponttal, talán a legdrasztikusab-
ban emelkedett. Ők gyakorlatilag 
életszínvonal-csökkenésként élik 
ezt meg, mert személyi jövedel-
mükből adják. A 15 százalékos 
áfa-kulcs megszűnésével a pénz-
tárgépszervizek járnak a legjobban. 
A pénztárgépeket ugyanis 2006. 
november 30-ig kell átállítani a 
magasabb adókulcsra.

– Ön szerint fel tudja-e majd 
dolgozni az APEH a minimál-
bér kétszerese után fizetendő 
járulékteher alóli mentességet 
kérő bejelentések várhatóan 
milliós tömegét, s abból bár-
milyen érdemi információt 
tud-e az ellenőrzéseikor hasz-
nálni?
– Október 12-éig kell bejelente-
ni azokat a foglalkoztatottakat és 
fizetésüket, akiknek a jövedelme 
nem éri el a minimum járulékalapot. 
Kevesen tudják, hogy azoknak a 
cégeknek, amelyeknek már eddig is 
havi, névre szóló adatszolgáltatási 
kötelezettségük volt, ezt nem külön 
kell be- és kijelenteniük.

– Mire kell még odafigyelni?
– Külön felhívom a figyelmét 
mindenkinek arra, hogy a gazda-
sági társaságokról szóló új törvény 
ugyan eltörölte a tevékenységi kö-
rök bejegyzésére vonatkozó kötele-
zettséget, és csak a főtevékenység 
bejegyeztetéséhez ragaszkodik, de 
ez nem azt jelenti, hogy ha valaki 
új tevékenységről ad számlát, az új 
tevékenységet ne jelezze azonnal 
adatmódosító lapon az APEH-
nak. Ha ezt nem teszi meg, szá-
molhat az adóellenőrzéseknél arra, 
hogy valamely költségszámláját nem 
lesznek hajlandóak elismerni.

Forrás: Piac&Profit
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BEMUTATKOZIK VÉRTESBOGLÁR

– Vértesboglár környéke már a rómaiak idején 
lakott volt. Ezt bizonyítja, hogy római kori 
telepnyomok találhatók a belterület nyugati 
peremén. Feltehetőleg Vértesboglár határ-
ában vezetett át az Aquincumot Savariaval 
összekötő római főútvonal, amelynek legköz-
elebbi állomása Floriana (Csákvár) volt. Egy 
alsóbbrendű római kori útvonal Vértesacsa fel-
ől érte el az akkori főutat. A község a kora-kö-
zépkorban királyi birtok, amelynek egy részét 
III. Béla 1193-ban a fehérvári kereszteseknek 
adományozta, a másik része a Csák nemzetség 
kezére került. … Középkori leletek az Alkot-
mány u. 48. szám alól kerültek elő. A török 
hódoltság időszakában a falu elnéptelenedett, 
Csákvárhoz tartozott, és annak lakói művelték 
az elpusztult településhez tartozó földeket. 
…1696-ban csupán azt jegyezték fel, hogy 
Boglárpuszta fakitermelésre alkalmas erdőből 
és kaszálóból áll. 
Vértesboglár benépesítésére a XVIII. század-
ban került sor. Eszterházy Ferenc 1760-ban 
telepítette be, azzal a feltétellel, hogy isten-
félő, békés és igazságos jellemű telepesek ve-
gyék birtokba Boglárpusztát…A betelepedők 
az Eszterházyak tatai uradalmának falvaiból 
és a bajorországi Schwarzwaldból érkeztek. 
Számos ma is élő családnév szerepel az első 
telepesek névsorában, és erre a bogláriak 

igen büszkék.” (Farkas Gábor: Magyaror-
szág megyei kézikönyvei 6.kötet.; Tafferner 
Antal(1941) Vértesboglár, Egy hazai német 
település leírása című kiadványok alapján Kállai 
Anikó szerkesztésében) Vértesboglár hagyo-
mányai így elsősorban a helyi német kisebbség 
szokásaihoz és emlékeihez fűződnek. 

– Napjainkban?
– Vértesboglárnak ma cirka 1000 lakosa van 
– a legtöbben Bicskén, Budapest elővárosai-
ban dolgoznak, pedig Székesfehérvár közelebb 
lenne. A rossz közlekedési viszonyok miatt 
azonban nehezebb bejutni a megyeszékhelyre, 
mint a fővárosba. A probléma leginkább a 
középiskolás gyerekeket érintette, de több 
éves kitartó munka és három önkormányzat 
összefogásának eredményeként módosították 
a menetrendet, sőt új buszmegállót is tele-
pítettek. 
A település elöregedő jellege a 6-8 éve 
tartó növekvő betelepülési tendencia elle-
nére is csak lassan változik, hiszen elsősorban 
a nyugdíj előtt állók, vagy a már nyugdíjasok 
költöznek ki a városból falura. Mindössze 2-3 
éve jönnek a fiatalabbak, tetszik nekik a falu 
tisztasága, rendezettsége. 
Bogláron jelenleg általános iskola és óvoda 
működik, már ÁMK-ként. Így a tanárok és 
a munkatársak viszik a falu rendezvényeit is. 

Az oktatás húsba vágó 
téma a kistérségen és 
a mikrotársulásokon 
belül is – rossz emlé-
kek fűznek a tanácsi 
időszakban végzett 
központosításokhoz. A 
cél az, hogy közösen, 
alulról alakítsunk ki egy 
mindenki számára elfo-
gadható rendszert. 

– Milyen irányban fejlődik a falu?
– Mára rendbe hoztuk a falu úthálózatát, a 
civil szervezetek és a lakosok segítségével a 
templom előtti teret, és felújítottuk az iskola 
tetőszerkezetét. A képviselők fel nem vett 
tiszteletdíjából új buszváró, temető-út, játszó-
tér-terv készült. Öt éve működik Vértesacsa 
és Bodmér településekkel együtt a szennyvíz-
csatorna hálózat, illetve hét településsel pá-
lyáztunk a felszíni csapadékvíz-elvezetés meg-
oldására. Pályázatot adtunk be nemzetiségi 
oktatási témában is – remélve ettől, hogy így 
nem marad majd iskola nélkül a település.
A faluban az egyetlen ipari tevékenységre al-
kalmas terület a TSZ volt tehenészeti telepe, 
amely nem önkormányzati tulajdon, így csak 
támogatni tudjuk a tulajdonost abban, hogy 
számunkra is elfogadható tevékenységet vég-
ző cég települjön ide. Jelenleg tárgyalások 
folynak egy ruhaipari logisztikai központ 
létesítéséről.
Távolabbi célunk, hogy Pest és Komárom-
Esztergom megyék irányába kerékpárutak 
épüljenek, amelyek lehetővé teszik majd a 
falusi turizmus elterjedését Vértesbogláron is. 
A közeljövőben azonban 14 új közművesített 
építési telek kialakítása felől dönt a testület. A 
legfőbb szempont az, hogy a helyi fiatalok itt 
maradjanak, de nagy az érdeklődés a városok-
ból, más falvakból érkezők részéről is.

Vitkóczi Éva

Vértesboglár él az összefogásban rejlő erővel, így hamarosan 
megoldódik a szennyvíz-elvezetés, a felszíni csapadékvíz-elve-
zetés és mára szinte teljesen burkolt úthálózattal rendelkezik. 
A falu fejlődése és rendezettsége vonzó a városból kitelepülő 
fiataloknak és nyugdíjba vonulóknak egyaránt, amely további 
távlatokat nyit. A település történelméről és a fejlesztésekről, 
beruházásokról beszélgettünk Oroszné Genczwein Terézia pol-
gármester asszonnyal.



Új lehetőségként jelenik meg a köz-
kereseti, betéti, valamint a korlátolt 
felelősségű társaság szerződésminta 
kitöltésével való alapítása. A szer-
ződésmintákat a cégeljárásról szóló 
törvény melléklete tartalmazza, me-
lyek használatával az általános 15 
munkanapos eljárási határidő 2007. 
októberétől 8 munkanapra rövidül.

A társasági szerződés kötelező tar-
talmi elemeivel kapcsolatban beállott 
lényeges változás, hogy a jövőben 
nem lesz kötelező valamennyi tevé-
kenységi körnek a szerződésben való 
feltüntetése, ilyen kötelezettség csu-
pán a főtevékenység vonatkozásában 
áll majd fenn. 

A korábbi szabályozással ellentétben 

fontos újítás, hogy a társasági szer-
ződés érvénytelenségéről csak a jog-
erős cégbejegyzésig beszélhetünk, és 
eddig az időpontig a Ptk. általános 
érvénytelenségi szabályai vonatkoz-
nak rá. Jogerős cégbejegyzés után 
már csak semmisség megállapításának 
van helye. 

Az új Gt. a tag (részvényes) vagyoni 
hozzájárulása kapcsán a jogértelmezé-
si hibák elkerülése érdekében megha-
tározza a nem pénzbeli hozzájárulás 
(apport) fogalmát. Ide sorol minden 
vagyoni értékkel rendelkező dolgot, 
szellemi alkotáshoz fűződő, vagy e-
gyéb vagyoni értékű jogot, az adós 
által elismert, vagy jogerős bírói 
határozaton alapuló követeléssel 
együtt. 

A német mintájú 
előtársaság intéz-
ménye az 1997. 
évi törvény je-
lentős újítása 
volt, melyet az új 
törvény néhány 
helyen pontosít. 
A cégbejegyzés 
előtt az előtársa-
ság által kötött 
j o g ü g y l e t e k r e 
fel kell vezetni a 
„bejegyzés alatt” 
toldatot. Ennek 
hiányában a meg-
kötött jogügyletek 

– amennyiben a cégbíróság a társasá-
got nem jegyzi be – az alapítók által 
együttesen megkötött ügyleteknek 
minősülnek, így az ezekből szár-
mazó felelősség őket terheli. Ha a 
cégbejegyzési kérelmet a cégbíróság 
jogerősen elutasítja, az előtársaság 
további jogokat nem szerezhet, és 
kötelezettségeket nem vállalhat, mű-
ködését köteles megszüntetni. Ennek 
elmulasztásából származó károkért az 
előtársaság vezető tisztségviselői kor-
látlanul és egyetemlegesen felelnek.

A gazdasági társaság alapítását a tár-
sasági szerződés megkötésétől számí-
tott 30 napon belül be kell jelenteni 
a cégbíróságnak, kivétel ez alól, ha 
a gazdasági társaság létrejöttéhez 
alapítási engedély szükséges. Ebben 
az esetben a cégbírósági bejelentést 
az engedély kézhezvételétől számított 
15 napon belül kell teljesíteni. 
A gazdasági társaság a cégjegyzékbe 
való bejegyzéssel, a bejegyzés napján 
jön létre.

A szerződésmódosítás szabályozása 
annyiban változott, amennyiben a 
Gt. a módosító döntések meghozata-
lára a főtevékenység megváltoztatása 
kivételével nem követeli meg a társa-
ság legfőbb szervének összehívását, 
hanem a társasági szerződés a vezető 
tisztségviselőket is felhatalmazhatja, 
ezáltal megtakarítva az ülésezéssel 
kapcsolatos költségeket.

dr. Hidas János
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GAZDASÁGI TÁRSASÁG 
ALAPÍTÁSA AZ ÚJ GT. ALAPJÁN
A törvényalkotó az új gazdasági társaságokról szóló 2006. 
évi IV. törvénybe (továbbiakban: új Gt.) a költségtakaré-
kosság és a piacra jutás gyorsítása érdekében több válto-
zást is beiktatott a gazdasági társaság alapítása terén a 
korábbi 1997. évi törvényhez képest, melyet több helyütt 
kiegészítenek az újraszabályozott cégnyilvántartásról, a 
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. 
évi CXLV. törvény rendelkezései. Ezek közül a legfontosab-
bak az alábbiak.
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ISKOLABŐVÍTÉS TÜSKEVÁR 
KÖZSÉGÉBEN

Az iskola épülete jelenlegi formájá-
ban sem egészségügyi, sem biztonsági 
szempontból nem felel meg a modern 
kor követelményeinek, mai formáját 
toldaléképítésekkel nyerte el. A ko-
rábbi bővítések során a födémszerke-
zetet csak három főfallal támasztották 
alá és a régi épületnek ütköztették 
negyedik támaszték nélkül. A falakon 
ezért a repedések évről évre nagyob-
ban lettek. A korszerűtlen iskolában 
folyamatosan csökkent a beíratott 
gyermekek száma, a település lakói 
más, jobban felszerelt iskolába já-
ratták gyermekeiket. Mindemellett az 

itt ellátott gyermekek több mint 50 
%-a rendszeres gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesül. Épp ezért elke-
rülhetetlenné vált az épület rekonst-
rukciója, ám a hátrányos helyzetben 

lévő önkormányzat költségvetése nem 
tette lehetővé a fejlesztéseket
A ROP-tól elnyert támogatás se-
gítségével kiépítik az oktatás és 
az integrált nevelés-oktatás infra-
struktúráját, amely fokozza a munka 
hatékonyságát, valamint biztosítja 
a hátrányos helyzetű tanulók esély-
egyenlőségét.
A kiépítésre kerülő informatikai 
eszközöket hozzáférhetővé teszik a 
tanítási időn kívül is, hogy azokat a 
lakosság széles körben igénybe tudja 
venni. A felújításnál igyekeztek az 
épületet minél jobban kihasználni, 
így a könyvtár kialakítása mellett 
helyiséget biztosítottak a technikai 
eszközpark részére, hogy a község 
lakói is hozzáférhessenek ezekhez a 
szolgáltatásokhoz. 

104,5 millió forintos ROP támogatással bővíti és felújítja Tüs-
kevár Község Önkormányzata az általános iskolát. A beruházás 
során felújításra kerül a Tüskevári Közös Fenntartású Általános 
Iskola épülete, valamint kiépítik, üzembe helyezik és működte-
tik az intézmény informatikai hálózatát.

INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉS 
NEMESGULÁCS ISKOLÁJÁBAN

A nemesgulácsi Keresztury Dezső 
Általános Iskola két település, 
Nemesgulács és Kisapáti községek 
tanköteles gyermekeinek közoktatási 

feladatait látja el. 
A két község az általános isko-
lát közösen tartja fenn, a tanulók 
73%-a hátrányos helyzetű családból 

érkezik. Az iskolában két 
sajátos nevelési igényű és 
négy roma gyermek tanul. 
Az általános iskolai tanu-
lók létszáma a demográfiai 
változások következtében 
folyamatosan nő. 
Az iskola nyolc osztálya 
két épületben 270 m2 
területen működik, a 
mostani osztálytermek fele 
korábban könyvtár, nev-

elői szoba vagy étkező volt. Most 
az általános iskola épületének fel-
újításával és bővítésével megterem-
tődnek a korszerű nevelés-oktatás 
feltételei, javul az oktatás minősége 
és hatékonysága, az új épületet az 
informatikai és kommunikációs eszkö-
zök fogadására is alkalmassá teszik. 
A fejlesztéssel lehetőség nyílik az 
oktatás-nevelés tartalmi fejlesztésére 
és az esélyegyenlőség biztosítására. 
A műemlék iskolaépület rekonst-
rukciójával a település a helyi kul-
túra számára fontos, a környezettel 
harmonizáló értékeket őriz meg. 
Az informatikai és kommunikációs 
eszközök a község lakói számára is 
hozzáférhetővé válnak.

www.rop.hu

156,2 millió forint támogatást nyert Nemesgulács Község 
Önkormányzata a ROP-hoz benyújtott “Általános Iskola 
infrastrukturális fejlesztése Nemesgulács községben” című 
pályázatával. 
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MEGÚJULT KÜLSŐ MÖGÖTT BŐVÜLŐ 
SZOLGÁLTATÁSOK A SZERVIZCENTRUMBAN

– Hogyan értékeli a 2001. óta eltelt 
időszakot?
– A Szervizcentrum Fehérvár Kft. a 2006. 
üzleti évben az alapítását követő ötödik ön-
álló gazdasági évét kezdte meg.
– Az eltelt időszak során a társaság kiegyen-
súlyozott üzletmenet mellett eredményes 
időszakot tudhat maga mögött. A lezárt 
üzleti évek pozitív eredménnyel zárultak. Ez 
elsősorban annak köszönhető, hogy nem kis 
erőfeszítések árán a társaságnak piaci hely-
zetét sikerült megőrizni, illetve az ügyfél és 
tevékenységi kör folyamatos bővítésével azt 
szélesíteni. 
– A szolgáltatásaink mi-
nősége folyamatosan javul, 
melynek eredményeként 
döntőrészt állandó, illetve 
visszatérő üzleti partnerekkel 
állunk kapcsolatban. A 
minőségi követelményeknek 
való megfelelés céljából kie-
melkedő figyelmet fordítunk 
munkavállalóink oktatására, 
képzésére és az ISO minőségi 
rendszer betartására.
– Nem utolsó sorban társa-
ságunknak sikerült az eredmé-
nyesség mellett a teljes foglal-
koztatás biztosítása, illetve a 
tevékenység bővülésével a kft 
létszáma is növekedett.
– Az alaptevékenységek sorában, az árbe-
vétel részesedési arányát tekintetbe véve 
legjelentősebb a haszongépjármű javítás. 
Ezen üzletág két részre oszlik, egyik a Mer-
cedes-Benz járművek javítására szakosodott. 
Itt folyik az Mercedes-Benz haszongépjár-

művek garanciális, és garancián túli szerviz-
tevékenysége. Az egyéb típusú haszon-
gépjárművek javítására szakosodott szerviz 
részünk munkával való ellátottsága jelentősen 
átcsoportosult, illetve eltolódott a pótkocsi 
és a karambolos javítások irányába.
– Az alkatrészjavító tevékenységünk iránt a 
piaci kereslet folyamatosan csökken, melynek 
oka elsődlegesen a közúti forgalomban 
résztvevő autóbuszpark típus szerkezetvál-
tásából adódik, ezért a felújító tevékenység 
bővítését nem tervezzük. Meglévő kapaci-
tásunkkal a tevékenység iránti keresletet ki 
tudjuk elégíteni, illetve az itt jelentkezett 

szabad kapacitásaink egy részének lekötése 
céljából 2004-ben a sárbogárdi telephe-
lyünkön megkezdtük az autóbusz-felújító 
tevékenységünket. A további kapacitásaink 
lekötéseként az ALFA Busz Kft.-vel tör-
ténő együttműködésünk keretében részt 
vállalunk a Volvo típusú autóbuszok for-

galomba helyezésében, kiszerelésében. A 
haszongépjármű értékesítési tevékenységünk 
jelentős eseménye, hogy 2005. évben 
megnyitottuk a Sárkeresztúti úton használt 
gépkocsi telephelyünket. A haszongépjármű 
kereskedelemben nem rendelkezünk MB 
értékesítő partneri jogosultsággal, ezért az 
új haszongépjárműveket közvetítői státusz-
ban értékesítjük, illetve használt gépkocsi 
kereskedelmünkre a bizományi értékesítési 
forma a jellemző. Ügyfeleinket az alkalma-
zott értékesítési gyakorlatunkkal maximálisan 
ki tudjuk szolgálni.

– Jelentett-e megméretést az európai 
uniós csatlakozás a cég életében?
– 2005. gazdasági év fontos eseménye, 
hogy a Mercedes-Benz Magyarországi 
gyári képviselete létrejött DaimlerChrysler 
Automotive Hungária Kft név alatt, és a 
Szervizcentrum Fehérvár Kft közvetlenül ezen 
szervezettel áll szerződéses kapcsolatban. Az 
MB hálózaton belüli átalakulás előnyösen 
befolyásolja szerviz tevékenységünk jövőbeni 

alakulását, bár a GVO sza-
bályozás által biztosított szer-
viz nyitási lehetőségek hatásait 
még nem tudjuk értékelni.
2004. üzleti évtől kezdődő-
en társaságunk jogosult a „fel-
hatalmazott Mercedes-Benz 
szerviz” cím használatára. A 
név használata kötelezettsé-
geket is ró a kft.-re, hiszen 
a gyár követő auditján való 
megfelelés érdekében folyama-
tosan teljesíteni kell az előírásra 
kerülő követelményeket. Ennek 
legszembeötlőbb elemként 
2005. évben az egységes 
arculat megteremtése érdeké-

ben lecserélésre kerültek az útbaigazító és 
cégjelző táblák, valamint az ügyfélterünkben 
található berendezési tárgyak. 
A makrogazdasági környezet társaságunk 
szempontjából történő negatív irányú elmoz-
dulását is tapasztaljuk. A közúti áruszállítás 
eredménytartalmának csökkenése az üzleti 

A Szervizcentrum Fehérvár Kft.-t 2001. december 06-án 
alapította az Alba Volán Zrt, és a társaság 2002. január 01-én 
kezdte meg vállalkozói tevékenységét az alapító székesfehérvári 
telephelyén. A kft fő tevékenységei a haszongépjármű-szerviz, 
alkatrészjavítás, valamint a haszongépjármű-kereskedelem 
volt. Az eltelt időszak alatt szolgáltatási körünket folyamatosan 
bővítettük a piaci igényeknek megfelelően, pld. kamionmosó, 
gumiszerelő műhely megnyitása – tájékoztatta lapunkat Pintér 
József ügyvezető igazgató.
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partnereinket nagymértékben érinti. A kis 
tőkeerővel rendelkező magánvállalkozói 
réteg, illetve az 1-2 autóval szolgáltatást 
végző társaságok szerviz tevékenység iránti 
igénye jelentősen csökkent.

– Egy hiánypótló szolgáltatást is útjá-
ra indítottak a tavalyi évben.
– Igen, 2005. március hónapban megkezd-
tük kamionmosó tevékenységünket. Ennek 
során az Alba Volán Zrt. használaton kívül 
kerülő autóbusz mosó létesítményét sikerült 
újrahasznosítanunk. Az épületbe a mai kor 
környezetvédelmi és minőségi követelmé-
nyeinek megfelelő mosó berendezés került 
telepítésre. Jelenleg a piaci igényeknek 
megfelelően bővített nyitva tartás, mellett 
állunk vevőink rendelkezésére, de még 
további marketing tevékenység szükséges a 
közel teljes kapacitás kihasználtság javítása 
érdekében.

– Az idei évtől a gumiszervizzel újabb 
szolgáltatás jelent meg az egyre bő-
vülő palettán.
– Az Alba Volán Zrt Börgöndi úti telephe-

lyén működő, gumiszerelési tevékenységgel 
foglalkozó kft bejelentette székesfehérvári 
telephelyének megszüntetését. Így az autó-
buszok gumiszerelési tevékenysége 2006. 
évtől nem volt biztosított, és ezen hiány 
pótlásaként a Szervizcentrum Fehérvár Kft. 
tulajdonosa úgy döntött, hogy a kft tevé-
kenységi köre ez évtől a gumiszerelési és 
gumikereskedelmi szolgáltatásokkal kibőví-
tésre kerül. Természetesen ezen a területen is 
elsődleges célunk az Alba Volán Zrt. teljes 
körű kiszolgálása mellett a rendelkezésre álló 
szabad kapacitások maximális kihasználása. 
A bővülő szolgáltatásainkkal igyekszünk elér-
ni meglévő ügyfeleink komplex kiszolgálását, 
illetve a személygépkocsi gumikereskedelmi 
és gumiszerelési szolgáltatásokkal próbálunk 
társaságunk részére új piaci szereplőket meg-
szólítani, a lakosságot.

– Milyen célokat tűztek ki az idei 
évre?
– Társaságunk haszongépjárművek műszaki 
vizsgáztatását is végzi a Közlekedési Fel-
ügyelet megbízásából. 2006. január 01-től 
a műszaki vizsgáztatásra és környezetvédel-

mi vizsgálatokra vonatkozó jogszabályok 
módosításra kerültek. A hatályba lépő 
rendelkezések értelmében a diagnosztikai 
berendezéseink korszerűsítését, cseréjét, 
jogszabályi feltételeknek való megfelelését 
2006. évben végre kell hajtani. A köve-
telményeknek megfelelő diagnosztikai sorunk 
a Merces-Benz javítóműhely mellett kerül 
kialakításra.
2006. évben az ISO minősítési rendszer 
és a Mercedes-Benz gyári auditja is meg fog 
történni, melyekre az eredményes felkészülés 
jelentős anyagi és személyi ráfordítást köve-
tel, annak ellenére, hogy minkét rendszer 
előírásait társaságunk folyamatosan követi.
– Természetesen a  Szervizcentrum Fehérvár 
Kft. napi feladatai mellett továbbra is leg-
fontosabb céljának tekinti teljes körű fog-
lalkoztatás biztosítás mellett az eredményes, 
stabil vállalkozói tevékenység folytatását, 
ehhez elengedhetetlenül szükséges meglévő 
piaci helyzetünk megőrzése, illetve ennek 
lehetőségek szerinti bővítése. Ez a mai, 
gyorsan változó piaci körülmények között 
nem kis feladat.
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RÉGIÓNK KIVÁLÓSÁGAI

Mind az Alba Volán, mind pedig Tóth István munkája többször 
részesült már elismerésben. A megyei és regionális minőségdíjas 
vállalat több mutató alapján is a tömegközlekedés élvonalához 
tartozik, idén pedig a Nemzeti Minőség Díjra pályázott.
Az Alba Volán jelentős szerepet vállal az újdonságok kikísérlete-
zésében, meghonosításában. Ennek eredménye, hogy az ország-
ban elsőként vezették be a chip-kártyás bérletrendszert. A vállalat 
a városi rendezvények támogatásán kívül nemzetközi színvonalon 
versenyző öttusa és jégkorong csapata számára biztosítja a fel-
készülés és a megmérettetések stabil hátterét.
Tóth István 2001-ben az Év Vállalkozója lett nagyvállalati ka-
tegóriában, 2004-ben pedig a Köztársasági Érdemkereszt ezüst 
fokozatával tüntették ki. Az Alba Volán vezetésén túl azonban 
még elnöke a Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos 
Szövetségének, ebben a minőségében tagja az Országos Érdek-
egyeztető Tanácsnak. Az FMKIK általános alelnöke, és a kamara 

részéről vezeti a városi önkormányzattal 
alakított Országos Párbeszéd Bizottságot.
A többszörösen kitüntetett vállalatvezető 
elmondta, hogy az elismerések közül a 
legutóbbira, a Pro Civitate díjra a leg-
büszkébb. Ennek oka, hogy nem székesfe-
hérvári születésű, hanem csak 1978-ban, a 
Műszaki Egyetem elvégzése után költözött 

feleségével a városba.
Az Alba Volán az első, és mindmáig az egyetlen munkahelye. 
Az elmúlt, közel három évtizedben végigjárta a „szamárlétrát”; 
művezetőből üzemvezető, majd főmérnök lett. Vezérigazgatóvá 
1997-ben nevezték ki. Így „betelepülőként” megkapni a város 
jeles kitüntetését azt jelenti számára, hogy befogadták.
Ahhoz, hogy eleget tudjon tenni közéleti elkötelezettségének, 
vállalt feladatainak – és emellett személyes szurkolhasson az öttusa 
és a hokicsapat mérkőzésein –, a biztos hátteret felesége, a saját 
vállalkozását vezető fia, és harmadéves főiskolás lánya biztosítják. 
A siker azonban nem csak rajta múlik:
„Az Alba Volán és az én személyes eredményeim sem születhettek 
volna meg azonban a cégnél dolgozó 1250 kollégám segítsége, 
közös munkája nélkül!” – emelte ki Tóth István a Gazdasági Kala-
uznak adott interjújában.

Vitkóczi Éva

A székesfehérvári Szent István Napok keretében több, a gazda-
sági életben kiemelkedő tevékenységet végző szakember kapott 
elismerést a város vezetésétől: Szauerwein Tivadar (Fetév-Szer 
Kft), Hézső Károly (Baucont Zrt), Sipos Jenő (Fehér Ablak Kft), 
valamint Tóth István az Alba Volán Zrt. vezérigazgatója, aki Pro 
Civitate díjas lett. Vele beszélgettünk arról, hogy mit jelent éle-
tében ez az kitüntetés.
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A Székesfehérvári Kistérség tele-
püléseinek polgármesterei is meg-
tárgyalták és elfogadták azt a 13 
pontból álló együttműködési meg-
állapodást, ami a Sárvíz kistérséggel 
tervezett közös fejlesztésekről és 
pályázatokról is szól. A két kis-
térség az Alba Airport és az Abai 

Technológiai Park kérdését illetően 
is együttműködik.
A két kistérségi tanács elnöke kie-
melte, hogy egy országosan is min-
taértékű együttműködésről van szó. 

– A kistérségek közös EU-s pályá-
zatokban is részt vesznek, és ahogy 
mondták, kölcsönös érdekek mentén 
a mindennapokban is együttműköd-
nek – hangsúlyozta Warvasovszky 
Tihamér a Székesfehérvári Kistérségi 
Tanács elnöke.
A aláírási ceremónián Kossa Lajos, 
a Sárvíz Kistérségi Tanács elnöke 
elmondta, hogy a Sárvíz Kistérség 
hídként szeretne működni a megye 
déli elmaradott térségek felzárkóz-
tatásában.

Forrás: szekesfehervar.hu

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
A SZÉKESFEHÉRVÁRI ÉS A SÁRVÍZ 

KISTÉRSÉG KÖZÖTT 
Együttműködési megállapo-
dást írt alá a Székesfehérvá-
ri- és a Sárvíz Kistérség. A két 
kistérség 28 települése közös 
EU-s pályázatok beadását is 
tervezi.

 Az elmúlt napokban Brüsszelben, 
az Európa Parlamentben nyílt meg 
Borbély Béla székesfehérvári foto-
gráfus tárlata. A Magyar királyok 
emléke című kiállításon 39 fotót 
láthatnak az érdeklődők többek 
között Székesfehérvár, Esztergom 
és Visegrád szakrális épületeiről 
és kultikus tárgyairól. „A Magyar 
királyok emléke” címet viselő könyv 
is megjelent, közel 300 fotót tar-
talmaz az egykori királyi városok 
épített emlékeiről és tárgyairól. 
„1974-re nyúlik vissza az ötlet, 
amikor Visegrádon üdültünk édesa-
nyámmal. Már ekkor eldöntöttem, 
hogy elsősorban a Dunakanyarról, 
Visegrádról és Esztergomról készí-
tek képeket. Az ötlet 2000 kör-
nyékén kezdett realizálódni, végül 
a magyar királyi városokról készítet-
tem anyagot. Mindez komoly elő-

készítő munkát igényelt, rengeteg 
engedélyt kellett például beszerez-
nem ahhoz, hogy elkészíthessem a 
képeket.” – árulta el Borbély Béla, 
aki Székesfehérvár, Esztergom, 
Buda és Visegrád szakrális épüle-
teit, kultikus tárgyait dolgozta fel.  
A Brüsszeli kiállításra 39 képet vá-
logatott ki a több ezer felvétel kö-
zül. Elmondása erint az 
Európai Parlamentben 
nemcsak a fotóknak, 
hanem a megnyitón 
közreműködő Alba 
Regia Táncegyüttes 
junior csoportjának 
is nagy sikere volt. 
„Sokan gratuláltak és 
azt mondták, hogy sze-
mélyesen is meg fogják 
nézni ezeket a történel-
mi emlékeket. Ez volt a 

legfontosabb célom: rávilágítani a 
reflektorfényt azokra a kincseinkre, 
amit nem ismernek az emberek.” 
– mondta Borbély Béla, akinek 
nemrégiben jelent meg A Magyar 
királyok emléke című könyve, amely 
közel 300 fotográfiát tartalmaz a 
szakrális emlékekről. 

Forrás: szekesfehervar.hu

MAGYAR KIRÁLYOK EMLÉKE – 
FEHÉRVÁRI FOTOGRÁFUS KIÁLLÍTÁSA 

BRÜSSZELBEN
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A Kiotói Egyezmény életbelépése óta energi-
agazdálkodásunkat alapvetően befolyásolja. 
Az egyezmény lényege, hogy a globális felme-
legedés miatt az emberiségnek drasztikusan 
vissza kell fognia az üvegházhatást okozó 
anyagok atmoszférába juttatását. Ehhez el-
engedhetetlen a megfelelő energiagazdálko-
dás, az energia-felhasználás jelentős mérté-
kű csökkentése. Ez korszerűbb berendezések 
alkalmazásával igen jelentős mértékben 
befolyásolható. Így van ez az épületeknél 
is. Felmérések szerint a fűtési energia 13% 
a tetőn át, 19%-a a nyílászárókon, 16%-a a 
külső falakon, míg 8%-a a pincén keresztül 
távozik. Mindezeket összesítve 56% energia 
egyszerűen elillan a rossz nyílászáróknak, 
illetve a hiányzó, vagy nem megfelelő szige-
telésnek köszönhetően. Nem elhanyagolható 
szempont tehát irodánk felújításánál, vagy új 
iroda építésénél ez a két téma. Éppen ezért 
mostani számunkban a nyílászárókról igyek-
szünk megtudni a legfontosabbakat, míg 
következő lapszámainkban a szigeteléstech-
nikával is foglalkozunk majd.
Mint mindig, most is szakértőket kérdeztünk. 
A nyílászáró piacról, az ide vonatkozó szab-
ályozásokról az esztergomi Trade-Ex Kft. tu-
lajdonosával, Szabó Istvánnal beszélgettem, 
míg az egyes termékek rejtelmeiről a cég 
ügyvezető igazgatója, Stróbl Attila mesélt 
nekem.

– Nyílászárókkal ma rengeteg vállalkozás foglalkozik. 
Ekkora lenne az igény? Vagy ez az, amihez mindenki 
ért?
– Magyarországon valóban áldatlan állapotok vannak ezen a 
piacon – kezdte a beszélgetés Szabó Úr. Az elmúlt években 
boldog, boldogtalan nyílászárókkal kezdett foglalkozni, aminek 
eredményeként sokan ma drágán, silány termékeket adnak el. 
A hozzáértés, a szakszerűség a háttérbe szorult, pedig ezzel 
komoly károkat lehet okozni. Ez alapvetően az ezen a téren 
igénybe vehető állami támogatásokra, például a panelprogramra 
vezethető vissza, hiszen ezek a piaci igényeket jelentősen meg-
növelték. A nyílászáró csere meglehetősen költséges – bár a 
fenti számokat tekintve igen hamar megtérülő – beruházás, 
főleg, ha a támogatásoknak köszönhetően a költségek 30%-
kal csökkenthetőek. Sok lelketlen kereskedőt azonban csak a 

Office – avagy mi kell egy jó irodába?

MIT ÉRDEMES TUDNI A 
NYÍLÁSZÁRÓKRÓL?
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gyors bevétel motivál, ezért például a 
műanyag profilokból – az alacsonyabb, 
versenyképes árfekvés érdekében bizony-
talan eredetű nem bevizsgált műanyag 
profilokkal dolgoznak, vagy kihagyják az 
acélmerevítőket, vagy nem szakszerűen 
építik be a nyílászárókat. Ezek természe-
tesen gyorsabban tönkremennek, használ-
hatatlanná válnak, s kezdhetik az egész 
beruházást elölről. Pedig a cél közös, akár 
az állam, akár a kereskedő, akár a vevő 
szempontjából nézzük, de energia-megta-
karítást csakis jól funkcionáló, jó minőségű 
nyílászárókkal lehet elérni, amelyeket szak-
szerűen, az egyedi igényekhez igazodva 
építettek be.
Nagyon fontos lenne rendet teremteni 
ezen a piacon, s valamilyen módon 
szabályozni a vállalkozói létszámot, mert 
szakértelem nélkül jelentős károkat lehet 
okozni. Talán segít majd a helyzeten az is, 
hogy az Európai Unióban 2006 januárjá-
tól új szabályozást vezettek be az épületek 
energia-felhasználására vonatkozóan. Az 
épületek energiateljesítményét egységesen 
fogják mérni. Ezekre ráadásul 2006-ig a 
tagállamoknak nemzeti szabályozást is lét-
re kell hozniuk, sőt mindezeket ötévenként 
felül is kell majd bírálniuk. Az épületek 
ún. zöld könyvet fognak kapni. Ez egy 
hőtérképen alapul, amely megmutatja a 
kritikus helyeket, ahol a meleg kiszökik. 
Ez a mérés a közintézményeknél kötelező 
lesz, a magánszférában pedig azért lesz 
fontos, mert megléte jelentősen növelni 
fogja a lakóépület értékét. Természetesen 
a nyílászárók alapvetően befolyásolják 
majd ezeket a mérési értékeket.

– Nézzük, milyen is akkor a jó nyí-
lászáról?
– A kérdésre így nem lehet egyértelmű 
választ adni – mondta Stróbl Attila -, 
mert az egyik legfontosabb tényező, hogy 
hová kell azt beépíteni? Egy nyílászáró 
készülhet műanyagból, fából, fémből, 
vagyis alumíniumból, lehet kombinált (fa 
és alu). Azt, hogy melyiket válasszuk 
közülük alapvetően az épület jellege ha-
tározza meg.
Aztán az is fontos, hogy minden nyílászá-
rót alapvetően három elem határoz meg: 
az egyik a szerkezete, aztán a vasalat, a 

harmadik a felhasznált üveg. Korábban a 
nyílászáróknak az ún. K-értéke mutatta, 
hogy az adott ablaknak, vagy ajtónak 
milyen a hőáteresztő képesége. Ez alap-
vetően az üvegre vonatkozott. Ma már 
úgynevezet Uw-értékben gondolkodunk, 
amely az üveg és az azt tartó szerkezet 
közös hőáteresztését adja. A szerkezet, 
a vasalat és az üveg tehát együttesen 
határozzák meg a nyílászáró minőségét 
és természetesen az árát is. Egy a fontos, 
hogy az adott helyre, mindig a megfelelőt 
válasszuk!

– Vegyük akkor sora a lehetősége-
ket? Mire képesek például a fa nyí-
lászárók? Milyen előnyeik és milyen 
hátrányaik vannak?
– A fa nyílászárók szerkezeti stabilitása 
és hőátbocsátása is nagyon jó, ráadásul 
ezek küllemükben is nagyon barátságosak. 
Ugyanakkor gondozást igényelnek, mert 
az első gyári festés kivételével (5 év), 
háromévente kezelni kell őket. Enélkül 
ugyanis ha csapadék és napfény éri a 
fát nagy mértékben károsodik a felülete. 
Ehhez tudni kell, hogy a nyílászárók 
védőrétegének hőtágulása eltér a fáétól, 
ezért a mozgás miatt az előbb-utóbb elke-
rülhetetlenül megreped, tönkremegy. Ezért 
kell komolyan venni a karbantartását. Ez 
az amiért például iskolákba, nagyobb 
intézményekbe nem javasoljuk a beépí-
tésüket, hiszen a rendszeres karbantartás 
igen költséges.

– A fáról gyakran halljuk, hogy 
megvetemedik. Igaz ez?
– A régi gyártású ablakok szinte mind-
egyikét úgy készítették, hogy az egyetlen 
szálból lett kimarva. Ezt természetesen 
jóval olcsóbban elő lehet állítani, mint a 
ma már egyre jobban elterjedt ún. töm-
bösített kivitelűt. Ez utóbbi három külön-
böző szálirányú fából van összeragasztva, 
s ezzel kiküszöbölhető az elmozdulás. 
Természetesen ennek ellenére még ma is 
sokan gyártanak hagyományos nyílászá-
rókat, ezeknél a probléma továbbra is 
fennállhat.

– Azt is mondják, hogy mivel a fa 
természetes anyag, az tud lélegez-
ni? Mit gondol erről?

– Ezen a téren megoszlanak a vélemények, 
hiszen a fát kezelni kell. Ez szerintem attól 
függ, hogy milyen felületkezelést kap. Fel-
ületkezelésnél egy rosszul választott fes-
tékkel a fa lélegző képessége megszűnik. 
Mivel azonban ezeknek a bevonatoknak a 
lényege éppen az, hogy szigeteljenek, én 
személy szerint vajmi kevés előnyét látom 
a fa lélegező képességének.

– Ha a fa nem az igazi a nagyobb 
felületeknél, akkor mit javasolnak 
az intézmények kivitelezőinek?
– Az ilyen helyeken az alumínium a tök-
életes megoldás. Ez ugyan a legdrágább 
alapanyag – ezért családi házaknál például 
nem is elterjedt -, viszont nagyon nagy a 
terhelhetősége, statikailag jól tervezhető 
és hosszú élettartamú. Ami nagyon fon-
tos, nem kell kezelni, gondozni. Tény, 
hogy nem jellemzőek rá a lekerekített 
profilok, hanem inkább szögletesek, 
ipari jellegűek. De ezekkel lehet óriási 
ún. függönyfalakat (ablakos falak) kia-
lakítani. Nagy igénybevételnél - például 
pályaudvarokon is - megállja a helyét. Az 
alumínium hőátbocsájtási tényezője vi-
szont rosszabb, mint a fáé és a műanyagé. 
Az esztétikai élményen az viszont javíthat, 
hogy ezek az anyagok festhetőek.

– Említett kombinált megoldásokat 
is?
– Igen. Ezek szépek és tartósak is lehet-
nek, de mivel a két legdrágább anyagból 
készülnek – fából és alumíniumból – ezért 
nem igazán elterjedtek. Az biztos, hogy 
aki igazán különleges, egyedi és tartós 
megoldásra vágyik, azoknak ezt javasol-
hatjuk.

– A nyílászárók leggyakrabban ma 
műanyagból készülnek. Ezekről mit 
kell tudni?
– A legfontosabb, hogy statikailag hogyan 
néz ki, ezekhez ugyanis acélmerevítés kell, 
a műanyag önmagában nem tart semmit. 
Ezért tehát sok függ az acélmerevítő te-
herhordó-képességétől. A többszörösen 
hajlított, esetleg vastagabb acéllemezek 
teherbírása jobb. Ez a mérethatárok miatt 
fontos elsősorban, mert nagyobb méretű 
nyílászárókhoz nagy teherbírás szüksé-
ges. A gyengébb minőségű anyagokból 
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ilyenkor csak kétszárnyasra lehet például 
egy-egy ablakot megoldani.
Függ a műanyag nyílászáró teljesítménye 
az ún. kamraszámtól is. Ez fontos az alu-
mínium szerkezeteknél is, míg például a fa 
nyílászáróknál ilyen nincsen. A cég kamrák 
száma természetesen befolyásolja a szer-
kezet hőátbocsájtását, de a 3-4-5 kamrás 
megoldások Magyarországon mindenféle 
igény kielégítésére elegendőek. Van itt 
tehát egy optimum, amit nem érdemes túl-
lépni, mert a kamrák számának emelésével 
az ár emelkedik, de a teljesítmény nem 
javul arányosan.
Esztétikai szempontból természetesen 
a műanyag ablakok ígéretesek, hiszen 
könnyen kialakíthatóak szép, lekerekített 
formák, és fóliázással színezni is lehet 
őket. A tisztításuk is könnyebb.
A műanyag ablakokról sokan nem tudják, 
hogy alapvetően rendkívül környezetbarát 
termékek, mert egy az egyben újrahaszno-
síthatóak.

– Mennyire tartósak a műanyag 
megoldások?

– Franciaországban Tryba cég például 15 
év garanciát ad, Magyarországon az álta-
lános 5 év, de mi például 7 évet adunk.

– Beszéltünk már az üvegről, annak 
hőáteresztő-képességéről, de még 
nem esett szó azokról a részekről, 
amiktől a nyílászáró „működik”.
– Igen, a vasalatok nagyon fontosak. A 
megfelelő minőségű szerkezethez a hoz-
záillő megoldást válasszuk! Itt feltétlenül 
bejön, hogy a magasabb ár magasabb mi-
nőséget is jelent. A vasalatok a tökéletes 
működés mellett a nyílászáró biztonságát, 
erősségét is megadják és a legtöbb eset-
ben számos praktikummal is szolgálnak.

– Esett már szó a beépítés fontos-
ságáról, de honnan lehet tudni, ha 
nem szakemberrel állunk szemben?
– Hiába választottuk ki a megfelelő nyílá-
szárót, ha azt szakszerűtlen kezekre bízzuk. 
A jó beépítés alapja a helyszíni felmérés 
és a tapasztalat. Minden eset más. Mi 
például szeretjük korrekt módon, és kellő 
részletességgel tájékoztatni a vevőinket 
a lehetőségeiről és a helyszíni felmérés 

alapján konkrét javaslatokkal is segítjük 
őket a döntésükben. Mindazokat, akik 
ezt nem biztosítják, el kell kerülni, mert a 
hibákat utólag már nem biztos, hogy lehet 
orvosolni.

Cseh Teréz

150 ÉVES AZ ESZTERGOMI BAZILIKA
Bármilyen irányból közele-
dünk Esztergomhoz, kilomé-
terekről feltűnik a város jelké-
pe, a tájba szépen illeszkedő 
bazilika.

A hatalmas építmény (5660 m2) alap-
kövét 1822-ben helyezi el Rudnay Sán-
dor hercegprímás. 1856. augusztus 31-
én Scitovszky János hercegprímás szenteli 
fel a mennybe felvett Szent Szűz és Szent 
Adalbert püspök, vértanú tiszteletére. 
1856-tól kezdve a főszékesegyházi plé-

bános a káptalan egyik tagja. 
A plébániai funkciók szentélye a Baziliká-
ba sértetlenül visszaépített Bakócz-kápol-
na, amelynek ősi kegyképe hosszú időn át 
zarándokokat is vonzott. Az utóbbi évek 
felújítási munkái közül kiemelkedik a keleti 
főhajó feletti tetőszerkezet tűzkár utáni 
helyreállítása. A főszékesegyházi plébá-
niaház egyházi tulajdon.
A Bazilika déli tornya közelében álló, 
műemlék-jellegű Mária-szobrot Kucklän-
der Ferenc városparancsnok felesége ké-
szíttette 1710-ben az altöttingi Madon-
na mintájára. A plébánia területén levő 
Simor Papi Otthon kápolnáját (Dobozi 
M. u. 12.) az Otthon lakói használják.
A templom méretei lenyűgözőek: ma-
gassága a kriptától a keresztig 100 m, 
hossza 118 m, szélessége 49 m, az 
impozáns timpanon oszlopai 22 métere-
sek, a kupola belső magassága 71,5 m, 
átmérője 33,5 m.



BEZÁRTA KAPUIT A 22. BÁBOLNAI 
NEMZETKÖZI GAZDANAPOK

Nagy érdeklődés kís-
érte a szeptember 14 
és 17 között rendezett 
Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapokat, ahol 
12 ezer négyzetmé-
teren, több mint 200 
kiállító vett részt.

KONFERENCIÁK, 
SZAKMAI PROGRAMOK

A Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapok sok programot 
kínált a szakembereknek s az 
érdeklődőknek egyaránt. Itt 
tartották a MEGOSZ Nem-
zetközi Mezőgépipari fóru-
mot, az MTA Agrárműszaki 
Bizottság kihelyezett ülését és 
az OTP Bank munkatársai is Bábol-
nán tájékoztatták az érdeklődőket a 
különböző hitellehetőségekről és az 
előfinanszírozásról.
A kiállítás második napján tartot-
ták az IKR Zrt. szervezésében A 
szántóföld mint az energia forrása 
című szakmai tanácskozást, amely 

igen nagy számú résztvevőt vonzott. 
Megmozdult a világ, a szántóföld 
bevonul az energiaiparba, és biztos 
valódi alternatívát jelent a szántó-
földek hasznosítására – foglalták 
össze mondandójukat az előadók. A 
sürgető határidő miatt vált nagyon 
időszerűvé az agrárkörnyezetvédelmi 
konferencia, amelynek a hígtrágya 

megfelelő kezelése volt a témája. 
Az állattartó telepeknek 2007. 
október 31-ig kell megoldani a 
hígtrágya előírásszerű elhelyezését, 
amelynek megoldásait ismertették az 
előadók. A Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapok kiemelt tematikai eleme 
a mezőgépgyártás, a mezőgépipar, 
ezúttal négy ország mezőgépes szak-

emberei találkoztak 
Bábolnán, az IKR 
k o n f e r e n c i a k ö z -
pontjában, hogy 
jobban megismerjék 
egymás munkáját, 
tevékenységét, és 
lehetőségeit.

SZÍNES 
KAVALKÁD

A szakmai progra-
mok mellett számos 
nagyközönséget is 
vonzó rendezvényt 
tartottak, mint pél-
dául a tűzi- és pat-
kolókovács verseny, 
a borgasztronómiai 
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előadások, vagy a „lovak és lóerők” 
zenés-táncos showműsor. 
A kiállításról ebben az évben sem 
hiányzott a szántóföldi gyakorlati 
gépbemutató, ahol az IKR Zrt. szak-
emberei naponta több mint két órán 
át munka közben „kínálták” a New 
Holland és Case-IH erőgépeit, va-
lamint a cég által forgalmazott mun-
kagépeket. Ebben az évben több 
mint 25 gépkapcsolást láthattak a 
látogatók, ezek a munka közben is 
megtekinthető gépek, elsősorban 

olyan talajművelésre használhatóak, 
amellyel a talaj nedvessége meg-
őrizhető, és látható volt a hazánkban 
is egyre inkább terjedő GPS vezér-
lésre alapuló precíziós gazdálkodás 
lehetősége is. Az IKR Zrt. minden 
évben újdonsággal is szolgál part-
nereinek, ebben az évben elsőként 
Közép-Európában, itt mutatták be 
a dán Hardi International új ter-
mékcsaládjának tagját, a HARDI 
RANGER-t, amit a kisebb terüle-
ten gazdálkodók is használhatnak, 

és a kiállítás ideje alatt 
akciós áron megvásárol-
hatták az érdeklődők.

DÍJAK A 
LEGJOBBAKNAK

Immáron második alka-
lommal osztották ki a 
Bábolnai Nemzetközi 
Gazdanapok Nagy- és 
Különdíjait. A függet-
len szakmai bírálóbizott-
ság egyhangú határozata 
alapján ebben az évben 
nagydíjat kaptak a Bá-
bolnamag minőségben 
előállított, élelmiszer-
ipari felhasználásra al-
kalmas Stardur fajtájú 
kukorica, a New Hol-

land CSX7080 típusú kombájn, 
valamint az ISV Weda számí-
tógéppel vezérelt szondás folyékony 
takarmánykiosztó berendezés.
A 22. Bábolnai Nemzetközi Gaz-
danapok négy napja alatt több mint 
80 ezer látogató nézte meg az agrár-
gazdaság legrégebbi seregszemléjét.
A rendező Bábolna Ménesbirtok 
Kft., és a társrendező IKR Zrt. tervei 
szerint jövőre is várják a kiállítókat, 
és a látogatókat Bábolnára.
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LEZÁRULT A MOZART FESZTIVÁL
Milos Forman „Amadeus” című 
filmjének vetítésével zárult a 
kecskédi Művelődési Házban 
a Mozart fesztivál. A rendez-
vény augusztus 25-étől kínált 
igényes kikapcsolódási lehető-
séget nemcsak a településen, 
hanem a környéken élőknek 
is péntekenként, a Mozart-év-
ben.

A programban szerepelt fuvolahangverseny, 
operaáriák és vonósnégyes, s mint Pozsárné 
Bándi Olga, a művelődési ház igazgatója 
elmondta, a település lélekszámához képest 
meglepően nagy érdeklődést tapasztaltak. 
Egy-egy előadásra 35-50-en voltak 
kíváncsiak, ám már most biztos, hogy ha 
lesz folytatás, jobban törekednek a diákok 
bevonására. Ebből a szempontból nem volt 
szerencsés az augusztusi kezdés, de hát „jó 
pap is holtig tanul.”
Handl György ötletgazda, a bécsi Uni-

versität für Musik und darstellende Kunst 
karmester szakos hallgatója mindenesetre 
úgy véli, hogy jó táptalajra hullott a kez-
deményezés, s bízik a folyatásban. Arra 
is büszke, hogy kapcsolatai révén olyan 
előadásokat hallhattak a kis településen, 
amelyek a Zeneakadémián is megállták 
volna a helyüket. Volt vendégművész, aki 
Kecskéd után két nap-
pal Londonban lépett a 
nagyközönség elé.
Az elhivatott fiatal-
ember az is elárulta, 
hogy nem véletlenül 
esett a választás Mo-
zartra, s nem csak annak 
kapcsán, hogy az idei 
évben emlékezünk 
születésének 250. 
évfordulójára: a művei 
könnyen befogadha-
tóak, s a zeneszerző 
nem titkoltan igyekezett 

népszerű műveket komponálni. Így Handl 
György már azt is tudja, ha lesz mecena-
túra, s lesz folytatás, jövőre két nagy zene-
szerző jöhet szóba. Kodály Zoltán, hiszen 
halálának 40. évfordulója előtt tisztelgünk 
2007-ben, s Joseph Haydn, aki annak 
idején Mozarthoz hasonlóan „könnyen 
hallgatható” muzsikákat komponált.

ÚJ MÓDSZEREKKEL TANÍTANAK A 
DADI PEDAGÓGUSOK

A Kompetencia Alapú Oktatás 
megvalósítása céljából kiírt 
humánerőforrás-fejlesztési 
program (HEFOP) pályázaton 
az ország több mint három-
száz iskolája jutott plusz for-
rásokhoz. Megyénkből Dorog, 

Lábatlan, Bakonyszombathely 
és Baj mellett Dad is nyert 18 
millió forintot. 

Mint Tremmel József iskolaigazgató a 
projektindító összejövetelen elmondta, 
aláírták a szerződést, így most már semmi 

akadálya a program beindításá-
nak, melyről Skrinyár Miklós, a 
pedagógiai intézet munkatársa 
tájékoztatta a jelenlévőket.
A történet még 2000-re nyú-
lik vissza, amikor egy országos 
iskolai felmérésen kiderült, 
hogy a tizenöt éves korosztály 
mintegy 23%-a funkcionális 
analfabéta, azaz, bár tud olvas-
ni, de azt nem érti meg. Az is 
aggodalomra adott okot, hogy 
a 12 osztálynál kevesebbet 

végzett felnőttek 80%-a az olvasás során 
szövegértési problémákkal küzd. Amikor 
három évvel később megismételték a felmé-
rést, ugyanerre az elszomorító eredményre 
jutottak a szakemberek.
Az EU-ban, bár nincsenek központi 
oktatási előírások, de kijelölnek célokat, 
melyeket a tagországoknak illik elérniük. 
Magyarországon a fejlesztési irányok közül 
fontosságát tekintve kiemelkedik a pályázati 
rendszer bevezetése, az oktatás tartalmi 
modernizálása és a pedagógusképzés 
megújítása. Ezek elősegítésére írták ki a 
pályázatot is. Dadon az összegből hat 
pedagógus továbbképzését finanszírozzák, 
valamint három tanteremben számítógéppel 
összekötött interaktív tábla kerül elhelye-
zésre, mely sokkal változatosabbá teszi az 
oktatást, s huszonegyedik századi technikát 
képvisel.
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Aki „csak” teszi a dolgát

VARGA ISTVÁN NEGYVENEGY ÉVE 
SZOLGÁLJA A FOCIT

– Rendelkezik valamilyen labdarúgó 
múlttal?
– Csak iskolai szinten játszottam, beszélni 
sem érdemes róla.

– Hogyan lett mégis a sportág egyik 
helyi irányítója?
– Édesapám révén, aki a városi Testnevelési 
és Sporthivatal vezetője volt. Így szinte 
napi kapcsolatban voltam a sportvezetés-
sel, de igazából Molnár Imre bácsi, apám 

munkatársa vont be ebbe a szép munkába, 
még 1965-ben.

– Milyen volt a kezdet?
– Abban az időben Tatabányán a bánya-
vállalatok révén nagyon jól működő városi 
nagypályás bajnokság működött. Ma már 
nehéz elhinni, de egy-egy rangadón a XV-
ös akna pályáján két- háromezer ember is 
szurkolt. Szerették az emberek ezt a sport-
ágat!

– Hogyan alakult ki a városi bajnok-
ság mai formája?
– Mint minden ebben a városban, ez is 
a bányavállalattól függött. Amikor a belső 
bányaüzemek megszűntek, az addigi formá-
jában nem volt továbbvihető a bajnokság, 
így 1972-től 12 csapat részvételével kis-
pályás bajnokságot írtunk ki. Az első négy 
évben a cementgyár pályája volt a helyszín. 
Ezután a Jubileum parkba költöztünk, és 
ma már évente változóan, hat csoportban 
85-90 csapat vesz részt a bajnokságban. 
Ez körülbelül ezer-ezerkétszáz ember rend-
szeres testmozgását jelenti, nem  beszélve 
arról, hogy hány szurkolónak nyújt szórako-
zási lehetőséget.

– Az Ön sorsa hogyan alakult a válto-
zások során?
– Ma már nincs városi labdarúgó szövet-
ség, a megyei szervezetben dolgozom, 
a nyilvántartási és átigazolási bizottságot 
vezetem. Szűkebb pátriánk minden korosz-
tályának ügyes-bajos dolgait intézem.

– Ennyi idő alatt nyilván nem kerülték 
el az elismerések sem…
– Előre bocsátom, hogy mindig úgyneve-
zett társadalmi munkában dolgoztam, és 
mint bárki másnak, nekem is örömet okoz, 
ha elismerik a munkámat. A megyei Sza-
badidősport Szövetségtől elismerő okleve-
let, a megyei önkormányzattól a „Megye 
Sportjáért” díjat, a labdarúgó szövetségtől 
arany fokozatú plakettet kaptam. Eddigi 
pályafutásom elismeréseképpen az akkori 
sportminiszter Eszterházy Miksa díjjal tün-
tetett ki. Az azonban egy kicsit fáj, hogy 
a várostól a negyvenegy év alatt semmilyen 
elismerésben nem részesültem.

Utolsó kérdésként a mai magyar lab-
darúgásról érdeklődtem a sokat tapasztalt 
sportszervezőtől. Kényszeredett mosoly, és 
egy legyintés volt a válasz…

Süle Károly

Nagyobb városokban, ha szóba kerül a magyar labdarú-
gás jelenlegi helyzete, a fő téma a válogatott, az élvonal, 
esetleg a klubok és az MLSZ vezetése. Nagyon kevesen 
gondolnak arra, hogy a kistelepüléseken milyen közös-
ségteremtő és fejlesztő szerepe van ennek a sportágnak. 
Ugyanez elmondható a „lakótelepek népe” által űzött 
amatőr kispályás bajnokságra is. Ez utóbbiak sportolását, 
szórakozását szervezi Komárom-Esztergom megyében és 
Tatabányán beszélgetőpartnerem Varga István, immár 
több mint negyven éve.
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A CÉG TÖRTÉNETÉRŐL
Sólyom Ferenc ügyvezető igazgató:
– Az ASG elődje 1956-ban alakult 
450 alkalmazottal, mint a Tatabányai 
Szénbányák Vállalat Központi Mű-
helye, a villamos energia elosztására, 
műszaki alkatrészek gyártására és bánya-
gépek javítására.
– 1964-ben költözött a cég a je-
lenlegi telephelyére, és tevékenységi 
körét kiszélesítette néhány, a bánya 
működtetéséhez szükséges feladattal 
(pl. felvonók, szivattyúk gyártása, 
javítása). Legtöbben – 1600-an – a 
nyolcvanas években dolgoztak a cégnél, 
új műhelyeket, raktárakat építettünk, 

korszerű gépeket szereztünk be. A 
bányászati berendezések és hegesztett 
szerkezetek gyártásának kiszélesítése is 
ekkor történt.
– 1989-ben történt a Tatabányai 
Szénbányák Vállalat átszervezése, szer-
vezett felosztása. A mi tevékenységünk 
maradt a bányászati berendezések és 
gépek javítása, elektromos berendezé-
sek beszerelése és javítása, hegesztett 
acélszerkezetek és szivattyúk gyártása. 
Néhány évre rá, 1993-ban megalakult 
az ASG Gépgyártó Kft, mint a mai 
napig magyar tulajdonú, önálló társa-
ság. Jelenleg háromszázötven dolgozót 
foglalkoztatunk. Termékeink 95%-át 

a nyugat-európai piacon értékesítjük, 
legnagyobb megrendelőnk a Caterpillar 
Work Tools. Gyakorlatilag stagnáló 
létszámmal sikerül évről évre növekvő 
teljesítményt felmutatni. Persze ez egyre 
nehezebb, hiszen – ahogy mi is – ahol 
vassal dolgoznak, ott számolni kell a 
világpiaci, beszerzési árak mozgására, 
emelkedésére. A jó mutatók annak 
köszönhetőek, hogy jól képzett szak-
embereinkben, a munkaszervezésben 
még mindig rengeteg tartalék van. Ez az 
a háttér, amely bátran kimondatja ve-
lünk: nem félünk a jövőtől, a világpiac 
kihívásaitól.

GYÁRTMÁNYOK, TECHNOLÓGIÁK, 
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS

Dér Dániel kereskedelmi és marketing 
vezető:
– Ha jellemezni kell magunkat, az egy-
szeri szovjet üzemről szóló anekdota jut 
eszembe: mindent gyártunk a szögtől 
a gőzmozdonyig. Persze ez nem igaz, 
hiszen a munkához szükséges szerelék-
anyagokat mi is a piacról szerezzük be, 

ÖTVEN ÉV A GÉPGYÁRTÁSBAN: 
ASG – TATABÁNYA

Ezen sorok írója mindössze húsz éve tatabányai lakos. 
Ezen idő alatt sok-sok embert volt szerencséje meg-
ismerni, akik ha összejönnek egy kis beszélgetésre, 
azzal kezdik: téged ismerlek a bányából, téged pedig 
a Központi Műhelyből. A bányát még csak-csak érti az 
ember, de mi volt az a Központi Műhely? Mit csináltak, 
csinálnak ott? A kissé misztikus titokról most felleb-
bentjük a fátylat, a Központi Műhely utódcégénél, az 
ASG Gépgyártó Kft.-nél jártunk abból az alkalomból, 
hogy idén ünneplik ötvenedik születésnapjukat.
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de tény, hogy tevékenységünk rendkívül 
sokrétű.
– Az ASG Gépgyártó Kft. több 
mint négy évtizedes szakmai tapaszt-
alattal rendelkezik a gépszerkezetek és 
gépalkatrészek gyártása területén. A 
hegesztett, forgácsolt gépszerkezeteket, 
gépalkatrészeket a megrendelők műszaki 
dokumentációi és előírásai alapján 
készítjük el. Elsősorban kis- és közép-
sorozatban készülő termékek gyártására, 
illetve visszatérő megrendelések teljesí-
tésére vállalkozunk. Szolgáltatásunkat 
rövid határidő, megbízhatóság és ked-
vező ár jellemzi.
– Hogy mégis említsek néhány konkré-
tumot, gyártmányaink között szerepel-
nek például autódaru-alkatrészek: felső-
vázak, kitámasztó szekrények és  karok. 
Foglalkozunk építőipari gépek részegy-
ségeinek (markoló kanalak, törő és osz-
tályozó kanalak, hidraulikus kalapácsok 
házai, hidraulikus törőkarok) előállítá-
sával is. A hajóipar részére hegesztett 
szerkezeteket, alkatrészeket, tenger 
alatti kotrófejeket, úszópontonokat 
készítünk. Bányaipari fúróberendezések 
és bányabiztosító berendezések hegesz-
tett szerkezeti elemei sem hiányoznak 
a palettáról. A vevők igényei szerint 
természetesen egyedi berendezések 

elkészítésére is vállalkozunk. Munkán-
kat a legkomolyabb minőségbiztosítási 
rendszerek alkalmazásával végezzük. 
Ilyenek az ISO 9001:2000 szerinti 
minőségbiztosítás, a DIN 18800/7 
szerinti Nagy Alkalmassági Igazolás 
(kiterjesztve a DIN 15018 szerinti 
dinamikus igénybevételű szerkezetekre 
és StE 690, 890 és 960 anyagmi-
nőségű növelt folyáshatárú acélokra), 
az MSZ EN 729-2 szabvány szerint a 
hegesztéssel kapcsolatos teljes körű, mi-
nőségügyi követelményeknek való meg-
felelés a TÜV által auditáltan, valamint 
akkreditált laboratórium roncsolásos és 
roncsolásmentes anyagvizsgálatok el-
végzésére.

KELL A JÓ SZAKEMBER!
Majoros Tamás HR vezető:
– Ha körülnézünk Tatabányán és kör-
nyékén, azt láthatjuk, hogy szinte vala-

mennyi, rokon szakmában tevékeny-
kedő vállalatnál a Központi Műhely, 
illetve az ASG egykori munkatársai 
dolgoznak. Nyugodtan mondhatjuk, 
hogy mi adtuk a város jelenlegi ne-
héziparának a szakembergárdát.
– Ugyanakkor látni kell, hogy ma-
napság a gépgyártás valamely terü-
letén dolgozni nem a legvonzóbb, 
nagyon kevesen jelentkeznek erre a 
pályára. Kevesebb minősített hegesz-
tőt, forgácsolót képeznek, pedig na-
gyon nagy szükség lenne a szakember 
utánpótlásra. 
– Ezért is örülünk a tatabányai 
TISZK létrejöttének, reméljük, hogy 
néhány év múlva jól képzett fiatalok 
kerülnek ki a munkaerő-piacra, hiszen 
az ASG-nek is nehéz megfelelő mun-
katársakat találni a régióban. 
– Mindent elkövetünk, hogy dol-
gozóinknak megfelelő körülményeket 
és progresszív, teljesítményarányos, 
jó jövedelmet biztosítsunk. Nemré-
giben az egyik irodaépület harmadik 
szintjén munkásszállót alakítottunk ki, 
ami lehetővé teszi, hogy az ország 
távolabbi területeiről érkező szak-
emberek is munkát vállalhassanak a 
cégnél. Így vannak már dolgozóink 
Szlovákiából és például Bajáról is. 
Jól képzett hegesztők, lakatosok, 
forgácsolók adják a cég törzsgárdá-
ját, de természetesen szükség van 
karbantartókra, minőségellenőrökre, 
és mérnökökre is.
– Figyelünk munkatársaink tovább-
képzésére is, hiszen engedélyünk van 
hegesztő minősítő vizsga felkészítés-
re, és vizsgahelyként is szerepelünk. 
Várjuk tehát a fiatalokat a nagy ha-
gyományokkal rendelkező, ötvenéves 
ASG Gépgyártó Kft-ben!

ASG GÉPGYÁRTÓ KFT.
2800 Tatabánya, Mészáros u. 4.

Telefon: 34/515-900
E-mail: info@asg.hu
Web: www.asg.hu

mailto:info@asg.hu
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MÚLT, JELEN, JÖVŐ - TIT
RÖVID TÖRTÉNET

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat 
jogutódja az 1841. május 28-án meg-
alakult Királyi Magyar Természettudományi 
Társulatnak. A célt Bugát Pál fogalmazta 
meg: „A természeti tudományokat mívelni, 
különösen hazánkat természettudományilag 
vizsgálni. Minél nagyobb mértékben része-
síteni hazánk fiait a természettudományok 
jótékonyságában..” Ebben a munkában 
a kor legnagyobb tudósai, Semmelweis 
Ignác, Eötvös Lóránd, Bánki Donát, Szily 
Kálmán, Jedlik Ányos, Korányi Sándor 
tevékenyen vettek részt. A társulatba 
Kossuth Lajos a következőképpen kérte 
felvételét: „…méltóztassanak engem az 
örökítő tagok sorába felvétel végett a Vá-
lasztmánynak ajánlásba venni”.
Az elmúlt több mint 165 esztendő tör-
ténelmi változásai a társulatot sem hagyták 
érintetlenül. 
Tevékenységében a természettudományok 
mellett a társadalomtudományok is meg-
jelentek, többször esett át szervezeti és 
névváltozásokon is. (1901: Magyar 
Természettudományi Társulat, 1953: 
Természet- és Társadalomtudományi Isme-
retterjesztő Társulat, 1958: Tudományos 
Ismeretterjesztő Társulat).
Komárom megyében 1953-ban alakult 
meg a TIT megyei szervezete.
Tatabányán a Kossuth Lajos utcában ta-
lálható székház nyugodt, tiszta, minden 
igényt kielégítő környezete, valamint az 
oktatók szakmai felkészültsége és tapasz-
talata biztosítja a hatékony tanulás minden 
lehetőségét.

OKJ-S ÉS EGYÉB KÉPZÉSEK
A szakmai át- és továbbképző tanfolyamok 
a hatvanas évek közepétől szerepelnek a 
programok között. A cél mindig az volt, 
hogy megrendelők, hallgatók igényeit a 
lehető legmagasabb színvonalon elégítsék 
ki. Ennek érdekében a tanfolyamokat a leg-
megfelelőbb időpontban tartják, de igény 
szerint vállalnak hétvégi lebonyolítást is. 
Amennyiben a megrendelő a munkahelyén, 
vagy ehhez közel kéri, akár kihelyezett for-
mában is tartanak tanfolyamokat minimum 

12 fő/csoport esetén. A képzésbe a meg-
felelő végzettségű helyi szakembereket is 
bevonják, alkalmazkodva a helyi ismeretek 
legjobb oktatása érdekében. A szükséges 
tananyag minden hallgató számára biztosít-
va van. A foglalkozások heti 2 alkalommal 
zajlanak (3-3 óra délutánonként), de igény 
szerint lehetőség van intenzív képzésekre is, 
ami 3-4 alkalmat jelent  délutánonként.
2004 óta, mint akkreditált felnőttképzési 
intézmény, kedvezményeket biztosít hall-
gatóinak (pl.: áfa-mentes nyelvi és OKJ-s 
képzések, adó visszaigénylés). 
A képzésekre cégek, vállalkozások a szak-
képzési hozzájárulásuk jogszabályában meg-
határozott részét is felhasználhatják. 

NYELVI KÉPZÉSEK
A társulat a hatvanas évek elején indította 
első nyelvtanfolyamait, amelyek mind a mai 
napig töretlen népszerűségnek örvendenek. 
2000 júniusától akkreditált államilag el-
ismert angol, 2003 augusztusától német 
nyelvvizsgát is lehet tenni a TIT-nél. Vizs-
garendszere a TELC.
Az Európai Unió tagországaiban továbbta-
nuláshoz és munkavállaláshoz fogadják el a 
nyelvvizsga-bizonyítványt. Magyarországon 
az akkreditációs határozat alapján felvéte-
lihez, diplomakiadáshoz, munkavállaláshoz 
fogadják el az államilag elismert nyelvvizsga-
bizonyítványt. Magyarországi kizárólagos 
képviselője a Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulat.
A választott idegen nyelv kiscsoportos fog-
lalkozásokon sajátítható el. Biztosítva van a 
hatékony vizsgafelkészülés, hiszen a tanárok 
közül többen vizsgáztatnak is. 
Mindezek mellett a nyelvismerettel ren-
delkezők számára lehetőség van szintfel-
mérő teszt megírására, hogy a megfelelő 
csoportban tanulhassanak.
A foglalkozások heti két alkalommal zajla-
nak. Intézményeknek, cégeknek – igény sze-
rint – kihelyezett tanfolyamokat is tartanak. 
Az idáig jól működő vizsgarendszerben 
ősztől azonban egy kis változás áll be. 
Szeptembertől ugyanis már csak az európai 
besorolás szerinti nyelvvizsga-bizonyítványt 
vehetik kezükbe az államilag elismert nyelv-

vizsgát eredményesen teljesítõ vizsgázók. A 
TIT-TELC-nél is angol és német nyelvekbõl 
alapfok – B1; középfok-B2; besorolásra 
változik. A szintbesorolások együtt változ-
nak a teljesíthetõségi százalékokkal is, B1 
– 60-100% között alapfok, B2 - 60-
100% között középfok. A félvizsgák a 
megfelelõ szinteken egyesíthetõek C típusú 
bizonyítvánnyá. A vizsgákra felkészülést se-
gítik a vizsgaközpont saját kiadású anyagai 
és augusztustól a könyvesbolti forgalomban 
megjelenõ kiadványok.

Ismeretterjesztő, tehetséggondozó tevé-
kenység címszavakban;
ISMERETTERJESZTÉS:
- Egyéni előadások
- Előadássorozatok
- Csillagászati hónap
- Távcsöves csillagászati bemutatók
- Magyar Nyelv Hete
- A Magyar Tudomány Napja
- Mindentudás Egyeteme
- Dunakanyar Művészeti Nyári Egyetem
- A művelődés hete-a tanulás ünnepe
- Árpád-házi Természetvédelmi Napok
TEHETSÉGGONDOZÁS:
- Hevesi György Kémia Verseny
- Kalmár László Matematika Verseny
- Herman Ottó Biológia Verseny
- Teleki Pál Földrajz-földtan Verseny
- Kaán Károly Természet- és Környezet-
ismereti Verseny
- MÚLTIDÉZŐ klub és kiadváyn
- Csillagászati táborok

Puskás Judit, Varga Éva
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A Bánki Donát TISZK Kht. égisze alatt 
zajló fejlesztés során az épület alsó szintjén 
kaptak helyet az elméleti oktatást szolgáló 
helyiségek, többek között a könyvtár és 
médiatár, a nyelvi laborok, a számítás-
technika laborok, a multimédiás konferen-
ciaterem,  a tárgyalók, a csoportszobák és 
a karrier tanácsadó. Felújították a gyakorlati 
képzéshez nélkülözhetetlen szaktermeket 
is, a hegesztőműhelyt, a mechanikai 
mérőlabort, az elektro-pneumatika-, az 
elektro-hidraulika- és az elektrotechnika 
labort, valamint a CNC oktatótermeket. 
Mezővári Tibor, a Kht. ügyvezetője közöl-
te, hogy a következő hónapok feladata lesz 
a gépek és csúcstechnikai eszközök, illetve 
a bútorok megvásárlása, ezen beszerzések 
összértéke megközelíti a 332 millió forin-
tot. A projekt humánfejlesztési részében 
jelenleg is folyik a tanárok felkészítése 
és a moduláris tananyagok összeállítása, 
valamint a közeljövőben ennek keretében 

lezárul a TISZK-hez kapcsolódó intézmé-
nyek eszközfejlesztése is. Mint ismeretes 
az országos hálózat részeként Tatabányán 
jöhetett létre az egyik, regionális tevékeny-

séget folytató Térségi Integrált Szakképző 
Központ (TISZK). A megvalósítást célzó 
projektre egy hármas konzorcium pályázott.  
Ennek tagjai: a tatabányai és az oroszlányi 
önkormányzat, valamint a megyeszékhely 
Modern Üzleti Tudományok Főiskolája. 
A Bánki Donát TISZK-kel megvalósuló 
program a képzési struktúra reformját tá-
mogatja. A projekt költsége 1,2 milliárd 
forint, amelyben Tatabánya közel 103 
millió forinttal vesz részt.

MŰSZAKI ÁTADÁS A BÁNKI DONÁT 
TISZK-BEN TATABÁNYÁN

Közel 343 milliós épület-felújítás történt a tatabányai térségi 
integrált szakképző központ központi képzőhelyén – tudtuk 
meg Bencsik Jánostól a műszaki átadáson. A polgármester el-
mondta: a rekonstrukció során több mint 3000 négyzetméteren 
újították meg az épületrész oktatási és kiszolgáló helyiségeit az 
Európai Unió által is támogatott projektből. 

Polgármesteri segítséggel hozzák rendbe 
a súlyos viharkárokat szenvedett népszerű 
vértesi kirándulóhelyet, a Mátyás-kutat és 
környékét. Bencsik Jánostól a Tatabányai 
Cement Természetjáró Egyesület kért támo-
gatást. A polgármester képviselői keretéből 
közel 350 ezer forintot biztosított a fel-
újítási munkák anyagköltségeire – hangzott 
el a helyszínen, ahol a helyreállítási munkák 
részeket új földlabdás fákat ültettek. A tá-
jékoztatón jelen volt Bencsik János polgár-
mester, Csorba Györgyné egyesületi elnök, 

és Cseh László a Lián Kht. ügyvezetője. 
Az egyik késő júliusi napon súlyos vihar 
söpört végig a Mátyás-kút térségében. Az 
orkánerejű szél kicsavart egy óriási bükkfát, 
és az, tizenkét-tizennégy fát sodort tovább 
magával. Ennek következményeként kom-
olyan megrongálódott a Mátyás-kút, a pi-
henő ház, az ott felállított szobor, a fedett 
tűzrakó és a pihenő padok is összetörtek. 
A turista egyesület tagjai már másnap 
hozzálátták a károk felszámolásához, ahogy 
erről Csorba Györgyné elnök, tájékoztatta 

a polgármestert, de a munka folytatásához 
szükséges anyagok megvásárlásához se-
gítségre szorultak. A Bencsik János által 
biztosított összeg nem csak a sóder, cement 
és faanyag beszerzésére volt elegendő, de 
12 darab földlabdás új fa kiültetésére is. 
Örülök, hogy ezzel a hozzájárulással részt 
vehetek a példaértékű emberi összefogást 
mutató egyesületi munkában, aminek ered-
ményeként a méltán közkedvelt Mátyás-kút 
kirándulóhely visszakapja régi fényét – fog-
almazott a polgármester.

POLGÁRMESTERI 
SEGÍTSÉG MÁTYÁS-KÚTNAK



Az autóbuszok után képződő amortizáció 
a szükséges forrás mintegy 30%-át biz-
tosítja. A beszerzések elmaradása miatt a 
járműpark nagyarányú lecserélésére, selejte-
zésére lenne szükség. A 2006 évi üzleti 
terv összeállításánál a társaság a korábbi 
évekhez képest nagyobb arányú autóbusz 
beszerzés mellett döntött. A járműbeszer-
zések finanszírozási forrása a saját erőn kívül 
tulajdonosi tőkeemelés és hosszú lejáratú 
bérleti konstrukció. Ez évben összesen 4 
db használt és 24 db új autóbuszt hely-
ezünk forgalomba.

Az év eddig eltelt időszakában vettünk át 
kettő darab, használt IKARUS 200-ast, 
ezek a tatabányai, helyi közle-
kedésben kaptak szerepet. Egy 
darab új MERCEDES O345 
G helyi járatú csuklós autóbusz 
Esztergomban közlekedik, az öt 
darab új elővárosi CREDO EC 
12 típusú autóbusz közül ket-
tő Tatán, egy Dorogon, kettő 
pedig Oroszlányban lépett 
szolgálatba. 

Még szeptember hónapban 
várható egy MERCEDES 
O345 G helyi csuklós, amely 
Esztergomban, egy CREDO 
BN12 helyi szóló Komárom-
ban, valamint 5 db CREDO 
IC 12 helyközi autóbusz 
átvétele. Az utóbbiak közül 
kettő Tatabányán, egy Tatán, 
kettő pedig Esztergomban fog 
közlekedni.

A szállítási szerződés alapján október 
15-ig hét darab alacsonypadlós CREDO 
BN 12 helyi szóló, és december 31-ig 
további 4 db, alacsonypadlós CREDO 
BN 18 csuklós autóbusz kerül a tatabá-
nyai helyi forgalomba. Az említetteken túl 
társaságunk szerződést kötött további 3 db 
Volvo 7700A típusú alacsonypadlós elő-
városi csuklós autóbusz szállítására – ezek 
a Tatabánya-Esztergom útvonalon fognak 
közlekedni -, átvételükre várhatóan 2007. 
március hónapban kerül sor.

Az autóbuszok beszerzésére nyílt közbe-
szerzési eljárást írtunk ki, melynek nyertesei 

a fentebb említett autóbuszgyártók voltak. 
A beszerzett új autóbuszok mindegyike új 
típusként jelenik meg a társaságnál.
Legjelentősebb változás a tatabányai helyi 
forgalomban várható, ahol az autóbusz 
állomány 22,5%-a kerül megújításra. 7 
db alacsonypadlós 12 m-es szóló és 4 
db alacsonypadlós csuklós autóbusz áll 
forgalomba az év végéig. Az alacsonypad-
lós autóbusz padlómagassága 350 mm (a 
most üzemelő IKARUS autóbuszoké 920 
mm), és a második utas-ajtónál kihajtható 
rámpa segíti a kerekes-székkel közlekedő 
fogyatékos személyek utazását.

Az új autóbuszok forgalomba állítása a 
megye személyszállítási szolgáltatásának 
lényeges javítását fogja eredményezni. A 
beszerzések révén lehetőség nyílik az elöre-
gedett, selejtezésre érett IKARUS 200-as 
autóbuszok selejtezésére, vagy forgalomból 
való kivonására.

Vértes Volán Zrt.

ÚJ AUTÓBUSZOK ÉRKEZNEK A 
VÉRTES VOLÁN ZRT-HEZ

A Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen működő Rész-
vénytársaság jelenleg 301 db autóbuszt üzemeltet. Átlagos 
életkoruk 13,9 év, átlagos kilométer telítettségük meghaladja 
a 800.000 km-t. 194 db autóbusz életkora elérte a 10 évet, 43 
db pedig már a 20 éves életkort is meghaladta. A menetrend 
szerinti személyszállítás szabályozórendszere nem biztosítja az 
elhasználódott eszközállomány pótlásának forrásszükségletét, 
ezért a szükséges autóbusz beszerzések nem valósultak meg.
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A felhívás célja 
alkalmazottak és 
önfoglalkoztatók, 
valamint vál-
lalkozások (al-
kalmazottaikra vonatkozóan)  OKJ-s szakkép-
zéseken, valamint szakmai továbbképzéseken 
történő részvételének támogatása a résztvevők 
képzési díjának részleges megtérítésével, a fel-
hívásban foglalt feltételek teljesülése esetén.

A pályázati program keretén belül jelenleg a következő szakmák 
tanfolyami költségeire lehet támogatást igényelni:
– ABC eladó
– Bádogos és épületbádogos
– Cukrász
– Burkoló
– Könnyűgépkezelő
– Cserépkályha és kandallóépítő
– Pénztárgépkezelő
– Eljárás szerinti hegesztő
– Pincér 
– Iparigáz és olajtüzelő-berendezés szerelő
– Szakács
– Kőfaragó
– Kereskedő vállalkozó
– Közbeszerzési referens
– Vendéglátó vállalkozó
– Marketing és reklámügyintéző
– Minőségbiztosítási felülvizsgáló
– Minőségellenőr
– Mixer  
– Gyógymasszőr
– NC, CNC gépkezelő

– Nehézgépkezelő
– Idegenforgalmi ügyintéző
– Idegenvezető
– Falusi vendéglátó
– Fakitermelő
– Hulladékgyűjtő
– Takarító
– Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai menedzser

A fenti szakmákon kívül közel 20 szakmában indítunk mester-
képzést. 
 
 A régiós képzési listán szereplő képzési programokon való részvé-
telhez alkalmazottak, önfoglalkoztatók, vállalkozások igényelhetik a 
képzési díj részbeni megtérítését.
  
A képzési díj támogatásának mértéke:
– vállalkozások esetén a támogatás mértéke a képzési díj maximum 
60%-a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő 
– alkalmazottak és önfoglalkoztatók esetén a támogatás mértéke a 
képzési díj maximum 80%-a, de legfeljebb 250 ezer forint/fő.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A jelentkezéssel kapcsolatosan további felvilágosítást és segítség-
nyújtást a megyei kereskedelmi és iparkamaránál kérhet.
Tatabányán: 34/513-016 Scheib Erika.
 
Sikeres jelentkezést kívánunk!

SZAKMAI KÉPZÉSEK, 
MESTERKÉPZÉSEK 60-80%-OS 
TÁMOGATÁSA A ROP 3.4.2 
FELHÍVÁS KERETÉN BELÜL
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ENYING – VISSZATEKINTÉS 
2002-2006

Enying városával több éve fo-
lyamatosan együttműködünk, 
a település legfontosabb ese-
ményeiről ez év során is több 
alkalommal beszámoltunk 
már. Az enyingi oldalakon 
most a város első embere, 
Tóth Dezső számol be az el-
múlt ciklusban történtekről.

– Miért tartotta fontosnak, hogy a 
négy évről ilyen módon is beszámol-
jon?
– Nemcsak fontosnak, de természetesnek 
is tartom, hiszen az idei év a helyhatósági 
választások éve is. Életünkben, ha egy pe-
riódus lezárul, mindig számba vesszük a tör-
ténteket, elszámolunk az eltelt időszakkal, 
mind mások, mind pedig önmagunk felé. 
Úgy érzem, ez egy önkormányzati ciklus 
végeztével nemcsak lehetőség, de kötele-
zettség is, még akkor is, a rendhagyó, mert 
nincs hagyománya.

– Milyennek látja az elmúlt négy 
évet?

– A testületi, önkormányzati, 
hivatali munkát a nyugodt légkör, 
békesség és a konstruktív együtt-
működés jellemezte. Úgy vélem, a 
testületi munka mindvégig párbeszé-
den alapult és a települési érdekeket 
szolgálta. Alapvető volt mindvégig a 
demokratikus vezetési stílus, egymás 
kölcsönös megbecsülése, a vélemé-
nyek tiszteletben tartása, a jogok 
és kötelezettségek megfelelő súllyal 
történő kezelése. Fontosnak tartot-
tuk a hiteles információáramoltatást, 
a lakossággal, civil szervezetekkel, 
egyházakkal való személyese kapcso-
lattartást és nagyon nagy hangsúlyt 
fektettünk a város fejlődését segítő 
pályázati lehetőségek maximális 
kihasználására is.
Jelentős állami többlettámogatást 
sikerült elérnünk az új elemként 
megjelenő Mezőföldi Többcélú Kistérségi 
Társulásnak köszönhetően. A központi 
orvosi ügyelet szervezésében, a házi se-
gítségnyújtás, családsegítés, oktatás és a 

területfejlesztés területén már működik a 
kölcsönös előnyökön alapuló együttműkö-
dés, a támogatást éppen ezen feladatok 
ellátásához sikerült megszereznünk.

– Mit sikerült megvalósítani a ter-
vekből?
– Négy évre szóló terveink, elképzeléseink 
maradéktalan megvalósítás egy csodálatos 
vágyálom beteljesülése lett volna. A való-
ság azonban más. Nem elég az embernek 
önmagát adni. A siker titka: helyi és külső 
források együttes megléte, amely megannyi 
összetevőből áll. Településünk, a kistérség, 
de az egész ország gazdasági helyzete jól 
ismert mindannyiunk előtt. Az országos 
szintű gondok, helyben is érezhetőek. En-
nek ellenére a négy év alatt több mindent 
sikerült megvalósítani.
Biztosítottuk például az önkormányzat 
által fenntartott intézmények nyugodt, 
kiegyensúlyozott és szakszerű működéséhez 
szükséges személyi és tárgyi feltételeket, s 
ahol csak lehetett fejlesztettünk. Felújítot-
tuk a bölcsődét, óvodai tornaszobát épí-
tettünk, több iskolában végeztünk komoly 
felújításokat és nagyarányú eszközfejleszté-

TÖRÖK BÁLINT 
NAPOK ENYINGEN

A már tizennégy éve működő hagyomány 1992-ben egy Török Bálint emlékmű 
felavatásával kezdődött, melyen Göncz Árpád is megjelent. A kopjafa a református 
templomkertben található. Török Bálintról mind a református egyházközösség – majd 
később a Tinódi Lantos Sebestyén református általános iskola –, mind pedig az ön-
kormányzati fenntartású Török Bálint Általános Iskola megemlékezik. Ebből adódóan 
a megemlékezések alapvetően két részből állnak össze, szeptemberben a reformátu-
sok ünnepelnek – hiszen Török Bálint támogatta a protestánsokat –, illetve október 
elején a Török Bálink iskola emlékezik meg névadójáról, kiállításokkal, tanulmányi és 
sportversenyekkel, játékos vetélkedőkkel.
A Török Bálint napok rendszeres kísérője rendezvénye a Musica Historica együttes 
koncertje, valamint a futás a hajdani földvár körül, amelyen a helyi és a mezőségi 
iskolák egyaránt részt vesznek. A szeptemberi program rendszerint ünnepi istentiszte-
lettel zárul, októberben pedig tanítás nélküli napon ünnepelnek a diákok a környező 
iskolák bevonásával.
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seket, például nyelvi labort 
alakítottunk ki a Bocsor 
István Gimnáziumban, de 
bővítettük a Vas Gereben 
Művelődési Ház és Könyv-
tár számítógépes hálózatát, 
felújítottuk az Egyesített 
Szociális Intézményt és a 
Könyvtárat, Balatonbozsok 
városrészben pedig ren-
deztük a Civil-házat és 
környékét.
De sok minden más is el-
készült a négy év alatt. Köz-
területi információs rendszert 
építettünk ki. Nagyon 
fontos lépéseket tettünk az 
ívóvízellátás területén. Az 
egyik legnagyobb beruházá-
sunk – a Batthyány-kastély 
és környezetének rehabili-
tációja – ennek első üteme 
elkészült. Mindezek mellett 
befejeződött a közvilágítási 
hálózat fejlesztése, elkészült 
a UEFA-szabványnak meg-
felelően a futballpálya és az 
edzőpálya világítása. Éves rendszerességgel 
végeztünk út, járda felújítást, de építettünk 
is, több esetben lakossági együttműködés-
sel. Fejlesztettük a városi Szolgáltató Intéz-
mény eszközparkját, az ÁNTSZ-előírások-
nak megfelelően alakítottuk ki a bozsoki és 
a kabókai orvosi rendelőt, teljes körűvé vált 
a háziorvosi ellátás, folyamatban van még 
a fogorvosi állás betöltése épp úgy, mint a 
bölcsődei bútorzat cseréje.
Két új intézményt is létrehoztunk a Kistérsé-
gi irodát és a Nevelési Tanácsadót, melyek 
2005 óta működnek.
Természetesen – lehetőségeinkhez képest 
– támogattuk a civilszervezeteket, a tömeg- 
és versenysportot, a város idős polgárait és 
a szociálisan rászorulókat. Tehetséges diák-
jainkat pedig ösztöndíjjal segítettük.

– Mi az, ami még folyamatban van, 
vagy amit már a következő ciklusra 
készítettek elő?
– Több pályázatunk még folyamatban, 
illetve elbírálás alatt van, s néhány tervet 
is sikerült már előkészítenünk. Kidolgoztuk 
például a településfejlesztési koncepciót, 

településrendezési szabályozási tervet és 
az új építési szabályzatot, s ezzel egy 
időben elkezdődtek a belterületbe vonások 
is. Elkészült az új kistérségi rendelőintézet 
tervpályázata, építési engedélyezése folya-
matban van.
Megalakítottuk a szennyvíztársulást, víz-
jogi és létesítési engedéllyel rendelkező, 
befogadott szennyvíz-beruházási pályáza-
tunk elbírálás alatt van. Részletes tervek 
készültek a felszíni csapadékvíz kezelésére. 
A műtárgyak szakaszos épí-
tése eddig három utcában 
készült el.
Folyamatban van a 19 
férőhelyes szociális ellátást 
nyújtó intézmény kialakítása a 
Szabadság téren.
Folyamatos az önkormányzat 
közreműködése a kereskedelmi 
és pénzügyi infrastruktúra fej-
lesztésében (Penny Market, 
CBA, Takarékszövetkezet). 
Megtettük az első lépést a 
szelektív hulladékgyűjtés terén 
is, mely soron következő bőví-
tésével 2006. év végére fedi 

le településünk egészét. Vannak 
befogadott pályázataink a 
bozsoki Civil-ház, helytörténeti 
múzeum felújítására, kialakítására 
és a Vas Gereben úti óvoda 
bővítésére, s természetesen 
folytatódik a Batthyány-kastély 
felújítása is.

– Mit gondol, összességé-
ben hogyan sikerült ez a 
négy év?
– Vágyaink és lehetőségeink 
között egyensúlyozva tuda-
tosan tervezett, nyugodt négy 
év munkája árán jutottunk el 
idáig. A négy évvel ezelőtt 
meghirdetett programot csaknem 
teljes egészében sikerült tartani. 
Amit nagyon sajnálok, hogy 
a munkanélküliség terén nem 
sikerült igazi áttörést elérnünk. 
Több alkalommal eljutottunk a 
tárgyalásokig a betelepülni vágyó 
vállalatokkal, de egytől egyig 
a végén mindenki visszalépett. 
Ennek ellenére azt mondhatom, 

sok feladatot sikerült elvégeznünk. Tudtuk 
mire vállalkoztunk, de a 2002-2006 kö-
zött végzett munka kapcsán azt is tudjuk, 
mi a teendő! A tervek készen állnak, a 
távlat világos. Békességben élni tudó, 
fejlődő, értékeit, intézményeit megtartó és 
fejlesztő kistérségi körzetközponti szerepet 
is betölteni tudó, megosztottságmentes kis-
város legyen településünk Leshegy Ófalutól 
Alsótekeresig.

Cseh Teréz



2006. október 6. péntek

9.00 óra – Ünnepi műsor és megemlékezés az 
Aradi vértanúkról 
10.00 óra – Bauhoffer József – 

“
Köznapi 

Stációk” című festménykiállítása 
10.00 óra  – Szőlő és bor a Dunántúlon 
címmel - előadások 
11.00 óra – A móri borvidék mezőgazdasági 
termékbemutatójának megnyitója 
14.00 óra – Gyermekrajz-kiállítás megnyitója 
15.00 óra – 100 éves a móri bányászat, 
valamint a Bélyeg és képeslap kiállítás közös 
megnyitója
16.00 óra – A Bornapok ünnepi megnyitója, 
városi díjak átadása 
17.00 óra – A 12. Móri Művésztelep alko-
tásaiból rendezett kiállítás megnyitója 
17.30 óra – A III. Szepezdi Művésztelep 
kiállításának megnyitója 
18.00 óra – 

“
Fusson, akinek nincs bora” 

(Ady) - Borok a modern költészetben 
19.00 óra – Borkirálynő-választás 
20.00-24.00 óráig – Koncert 
(Játszik: Tutti Zenekar)

2006. október 7. szombat

8.00-18.00 óráig – Népművészeti kirako-
dóvásár 
9.00-18.00 óráig – Bornapi lovas parádé, 
Országos Póni Fogathajtó Verseny 
9.30 óra – Országos díszmadár kiállítás meg-
nyitója 
10.00 óra – A Staféta Együttes óriásbábos 
zenés gyermekműsora 
11.00 óra – Játszóház 
10.00-12.00 óráig – A móri cívisek kerek-
asztal–beszélgetése 
10.00-18.00 óráig – VI. Nemzetközi Fúvós-
zenekari Fesztivál 
15.00 óra – A III. Móri Színházi alkotótábor 
bemutató előadása 
18.35 óra – Fúvószenekarok ünnepi fel-
vonulása 
19.00 óra – Country est 
19.30 óra – A VI. Nemzetközi Fúvószenekari 
Fesztivál gálaműsora és díjátadás 
20.00 óra – Szüreti bál 
(Játszik: tarjáni Spitz Buom Zenekar)
20.00-20.45 óráig – Irigy Hónaljmirigy 
műsora 
21.00-05.00 óráig – Koncert és utcabál 
(Játszik: Viking Zenekar)

2006. október 8. vasárnap

8.00 óra – Népművészeti kirakodóvásár és élő 
népzene a vásár területén 
9.00-12.00 óráig – Bornapi lovas parádé 
9.30 óra – Térzene a város különböző pont-
jain 
10.00-17.00 óráig – Nyitott műhelyek, 
kézműves bemutatók, játszóházak és alkalmi 
éremverés 
10.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig 
- Középkori fegyverkiállítás és íjászbemutató 
10.00 óra – Tánccsoportok fellépése 
10.30 óra – Polgármesteri fogadás a külföldi 
zenekarok vezetőinek 
11.00 óra – Borlovag-avatás 
13.00 óra – Térzene 
15.00 óra – Szüreti felvonulás 
16.00 óra – Gálaműsor a Szabadtéri Szín-
padon
19.00 óra – Bemutatkozik Herbák Júlia móri 
énekes 
19.05-24.00 óráig –  Utcabál 
(Játszik: a palotabozsoki Schütz Zenekar)
19.00 óra – Zenés est 
(Játszik: Happening Band)
22.00 óra – Tűzijáték



MAGAS MINŐSÉGŰ EGYEDI ÖSSZETÉTELŰ MŰTRÁGYAGYÁRTÁS ENYINGEN

A FERTILIÁNÁL A KEVESEBB A TÖBB

Egy jubiláló vállalkozásnál számomra mindig nagyon izgalmas, hogy 
vajon hogyan és miért jött létre az adott vállalkozás. A fennállásának 
tizenötödik évfordulóját ünneplő enyingi Fertilia Kft. a város egyik 
legnagyobb munkaadója. A cég tulajdonosával, Simon Péter úrral is 
ezzel kezdtük a beszélgetést.

– Hogyan jött létre ez a vállalkozás?
– Agrármérnökként ebben a szakmában dolgoztam, 
műtrágyaüzemet vezettem, ami ma is működik, de 
természetesen ma már konkurens vállalkozásként. 
Egyszerűen láttam, hogy lehetne ezt sokkal jobban is 
csinálni, s 1991-ben, amikor megadatott a lehetőség, 
belevágtam.

– Milyen célt tűzött ki maga elé az 
induláskor?
– Érdekes a jelenlegi ügyvezető igazgatóm is folyton 
ezzel nyaggat – mondja mosolyogva. Nem vágytunk mi 
semmi különösre, csupán azt szerettük volna, hogy amit 
csinálunk az legyen tisztességes és jó. A körülményekhez 
képest szerettünk volna egy prosperáló vállalkozást 
kialakítani, s természetesen alapvetően szerettünk volna 
belőle normálisan megélni. Persze azt sem bántuk volna, 
ha öt-tíz év munka után már kicsit előrébb is jutunk, mint 
ahogyan az induláskor álltunk.

– Hányan voltak az elején, és hol tartanak 
ma a piacon?
– Két fővel indultunk: a feleségem és én, ma körülbelül 
70-en vagyunk. Számszerűen 8-10%-a a piacnak az, 
amihez közünk van, de meggyőződésem, hogy ha nem 
a számokat nézzük, akkor az országban a legjobbak 
vagyunk. A terület szakértőinek tartjuk magunkat. Az 
értékesítés volumenét tekintve tehát vannak nálunk 
jóval nagyobb cégek is, de ők rendszerint tömegárut 
kínálnak. A mi erősségünk az egyedi igényekhez való 
maximális igazodás képessége. Minden vevő más és mi 
arra törekszünk, hogy az ő igényeiket elégítsük ki, éppen 
ezért saját termékeket állítunk elő.

– Mit csinálnak másképpen? Nem 
drágább az egyedi igények kielégítése?
– Gramix néven olyan műtrágyát gyártunk, ami 5-
10 hektáros területre megfelelő, de célzottan arra a 
növényre, amely ott éppen terem. Nem, kerül többe, 
mert a gyártási folyamat egyszerű és nem kell a nagyobb 
terméshez kétszer annyi műtrágya. A gondolkodáson kell 
változtatni! A klasszikus műtrágyakeverékek rendszerint 
három összetevőből állnak, s minden hatóanyagból 

ugyanannyit tartalmaznak. Ez a legrosszabb, mert messze 
van attól, ami ténylegesen szükséges. Hihetetlen sok így 
a pazarlás, no és a felesleges vegyianyag-bevitel. A mi 
termékünk azáltal, hogy a pontos igényeknek megfelelő 
összetételű, 20-30%-kal magasabb szinten képes 
kielégíteni a növények tápanyagszükségletét anélkül, 
hogy többet kellene rákölteni. Ez a jövő gondolkodása 
a műtrágyák területén.

– Kiknek értékesítik a termékeiket? 
Milyen piacokra dolgoznak?
– Teljesen vegyes, a legkisebbektől a legnagyobbakig 
bárkit ki tudunk szolgálni. Nem ritkán tíz évnél régebbi 
viszonteladói kapcsolatokkal is rendelkezünk, és saját 
értékesítési hálózatunk is kitűnően működik, így az 
ország egész területén ki tudjuk szolgálni partnereinket. 
Egyszer-egyszer kiállításokon is megfordulunk, a Bábolnai 
Gazdanapokat például sohasem hagyjuk ki, mert 
meggyőződésünk, hogy az ország egyik legrangosabb 
mezőgazdasági kiállítása.

– Tizenöt év munkája már nem kevés. 
Ha visszatekint, van valami, amire 
igazán büszke?
– Igen. Nagyon boldog vagyok, hogy ezidő alatt a 
cég „önjáróvá” vált, vagyis akár itt vagyok, akár nem, 
működik. Ez nagyon fontos, úgy gondolom. Két éve 
elkezdtünk egy fontos belső átszervezési munkát. 
Tizenkét-tizenhárom év alatt ugyanis – akárcsak egy 
fa – egy cég is ágas-bogassá válik, elkezdtük tehát 
„megmetszeni az ágakat”. Stratégiai terveket készítettünk, 
átalakítottuk az árainkat, az ügyviteli rendszerünket, a 
termékkínálatot. Újragondoltuk magunkat, és elkezdtünk 
eszerint dolgozni. Eleinte 
gyötrelmes volt, de mára a 
sok munka kezd végre beérni. 
A kollégák kezdik megérteni 
a folyamatokat, s kezdik 
érzékelni az eredményeket is.

– Említette, hogy a 
feleségével kezdték, ő 
is szakmabeli? Illetve 

mi újság az „utánpótlás” terén?
– Nem, a feleségem most Siófokon ügyvéd, az 
induláskor pedig ügyészként dolgozott. Azt, 
hogy lesz-e aki majd a helyemre áll, még nem 
tudom. Három gyermekünk van, valamennyi fiú. 
A húszéves a Közgazdasági Egyetemre jár, és úgy tűnik 
a diplomáciai pálya vonzza. A tizenhét éves fiam most 
gimis, és meglehetősen gyakorlatias típus, a legkisebb 
pedig még csak ötesztendős, belőle ki tudja még mi lesz.

– Hogyan szokott kikapcsolódni?
– Igyekszem nem túl sokat dolgozni. Azt vallom, 
hogy amit 4-6 óra alatt nem tud valaki elvégezni, azt 
kétszer ennyi idő alatt sem fogja megtenni. Amit nagyon 
szeretek, az a triatlon. A gyerekek kapcsán keveredtem 
közéjük, s 10-12 éven át csináltam „magányos küzdő”-
ként. Arra büszke vagyok, hogy 49 évesen még ma is 
lefutom rendszeresen a Maratont és a félmaratont.

Cseh Teréz
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Az új szabályoknak megfelelően a jövő-
ben más is változni fog. A közoktatási 
intézményeknek ezentúl minőségbiztosí-
tási rendszert kell bevezetniük, mérniük 
kell a munkatársak teljesítményét. Az 
iskolákban kompetencia alapú mérése-
ket kell végezniük, sőt ezek eredmé-
nyeit nyilvánosságra is kell hozniuk. 
Mindezek eredményeként láthatóvá 
válik majd, mennyi értéket teremtettek 
az iskolák.
Ha oktatásról beszélünk, az már az óvo-
dánál kezdődik. Azt mondhatom, hogy 
ez nálunk sikerágazat. Összesen hét 
óvodát működtetünk, amelyből négy 
nagyobb és három kisebb intézmény. 
Valamennyi jól kihasználtnak mondható, 
igyekszünk mindenkit oda felvenni, aho-
vá jelentkezett, persze ez nem mindig 
lehetséges így. Jól képzett szakemberek 
működnek nálunk ezen a területen, akik 
nagyon jó munkatársi közösséget is al-
kotnak, mindezt kistérségi szinten is el-

mondhatjuk. A szakmai tapasztalatokat 
átadják egymásnak, de foglalkozásokat 
is tartanak az óvónőknek, mindenki a 
saját témájában, amihez a legjobban 
ért. Külön kiemelném a rendezvényeket, 
amelyet az óvodásoknak szerveznek a 
kollégák. Októberben lesz egy sportna-
punk, az ún. Kölyök Várkupa, amelyen 
rendszeresen részt vesz a térség minden 
óvodája. A Benedek Elek Napot a 
Városi Könyvtár rendezi, most már 
nem csak a gyerekek versenyezhetnek 
itt mesemondással, hanem az óvónők 
is. Szeptember 28-án kerül átadásra 
a Dúdoló Óvodában az ún. só szoba, 
amely a felsőlégúti megbetegedések 
megelőzését segíti. A logopédiai, ének-
zene – tehát a légzéssel összefüggő 
– foglalkozásokat tartjuk majd itt.
Az oktatás következő lépcsőfoka ter-
mészetesen az iskola. Öt önkormányzati 
általános iskolát működtetünk egy in-
tézményfenntartó társulás segítségével. 

Tésről az 5-8. osztályos gyerekek is 
Várpalotára járnak már iskolába, így 
tehát a teljes évfolyam 1-8 évig itt ta-
nul a városban.
Két kisebb iskolánk van, az inotai 
– amely csupán 150 fős – éppen most 
szervez egy családi napot. A régi rossz 
levegőjű készenléti telep mára meg-
változott, hatalmas fákkal övezett szép 
környezetbe várják a családokat.
Nagy szerepük van ezeknek a kis isko-
láknak a hátrányos helyzetű gyermekek 
oktatásában is. Nekik jobb esélyük 
van ezekkel a gyermekekkel foglalkozni, 
hiszen jóval kisebb létszámmal tudnak 
dolgozni, így több idő jut egy-egy 
tanulóra.
Az iskolák természetesen igyekeznek a 
fenntartásukhoz azzal is hozzájárulni, 
hogy különféle pályázatokon indulnak, 
ebben sajnos még nincs túl nagy gyakor-
latunk, de már vannak eredményeink.
A HEFOP pályázatán a kompetencia 
alapú oktatás kialakítására 18 millió 
forintot nyertünk. Ennek a pénznek az 
egyharmadát a kollégák továbbképzésé-
re költhetjük, egyharmad arányban pe-
dig modern taneszközöket vásárolhatunk 
– mint például digitális táblát, s azt is 
sikerült így elérnünk, hogy a tananyag-
hoz kapcsolódó tankönyvek ingyen 
vannak a diákoknak.
Egy másik pályázatot az Öngon-
doskodás Alapítvány írta ki. Ennek 
köszönhetően a 10. osztályban és az 
egészségügyi szakon pénzügyi ismere-
teket fogunk oktatni, aminek már csak 
azért is örülünk, mert pénzügyi kultúránk 
bizony meglehetősen szegényes, s mind-
ezek elsajátítását már ilyen fiatalon, az 
iskolában érdemes kezdeni.

CST

VÁRPALOTAI OKTATÁSI KÖRKÉP
Ahhoz, hogy az oktatásról írhassunk, szinte mindig adódik 
valamilyen apropó, hiszen oly sokrétű szakmáról van itt szó, 
amelyről mindig érdemes beszélni. Most azonban a törvényi 
változások is fókuszba helyezték ezt a területet, hiszen nem kis 
mértékben borzolja a kedélyeket az óraszám-emelés – kezdte a 
beszélgetést  Kolimar Viktória kistérségi oktatási referens. Az 
új törvény szerint a munkáltató elrendelheti, hogy a kötelező 
órákon felül plusz két órán kívüli munkát is végezzenek a peda-
gógusok külön ellenszolgáltatás nélkül. Persze nem az a gond, 
hogy többet kell dolgozni, mert az eddig is így volt. Van olyan, 
akinek muszáj, mert olyan szakon tanít, aminél ez elkerülhetet-
len, s vannak olyan szakok, ahol erre nincs szükség. A pedagó-
gusok tudják, hogy mi a dolguk, hogy ők felelnek a gyermekek 
jövőjéért.

E HAVI LAPSZÁMUNK TÁMOGATÓI:
Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Dunaújváros, Székesfehérvár, Tatabánya és Veszprém MJV-k önkormányzatai
Bábolna, Berhida, Enying, Mór, Tata és Várpalota városok önkormányzatai

Csákberény és Vértesboglár községek önkormányzatai
Alba Volán Zrt., ASG Gépgyártó Kft., 
Fertilia, IKR Bábolna, Medikomplex Kft., 

Trade-ex Kft., Vértes Volán Zrt. 
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Egynapos sebészeti és Rehabilitációs Centrum 

ÁTADÁSRA KERÜLT AZ ÚJ KÓRHÁZI 
SZÁRNY VÁRPALOTÁN

– Húszéves pályafutásom során alapvetően 
két dolgot szerettem volna mindig elérni. 
Egy jó kórházban dolgozni, magas szín-
vonalú körülmények között, s egy ehhez 
illő jó szakembergárdához tartozni. A mai 
napon az első vágyam teljesült, s biztos 
vagyok benne, hogy ennek eredményeként 
kívánságom másik fele is megvalósulhat 
– ezekkel a szavakkal nyitotta meg az 
ünnepélyes átadót dr. Tóth Ildikó.
A rendezvény fővédnökeként beszédet 
mondott dr. Kuncze Gábor, akitől meg-
tudtuk, hogy szorosan kötődik Várpalotá-
hoz, hiszen édesapja 1954-ben költözött 
ide és 35 éven át itt is dolgozott, sőt húga 
is itt született.
– A 80-as években a város saját pénzén 

építette a kórházat, 90-ben demonstrál-
niuk kellett, hogy ne zárják be azt, most 
pedig új szárnyat adhatnak át. Várpalota 
ugyan a „piszkos tizenkettő” egyike de 
ebből is jól látható, hogy a város mindezt 
nem csendes beletörődéssel veszi tudo-
másul, hanem teszi a dolgát – folytatta 
beszédjét a fővédnök.
A pártelnök szavai után a Medicomplex-
Várpalota ügyvezető igazgatója, Pozsár 
Ferenc beszélt arról, hogy a kórházak át-
alakulásával egyben egyfajta specializáció 
is kialakul. Lesznek nagy centrumok profi 
felszereléssel, és lesznek egy-egy területre 
szakosodott kisebb intézmények.
dr. Rapi Katalin egészségpolitikai szakál-
lamtitkár az egészségügyi miniszter nevében 

is köszöntötte a megjelenteket, s gyakorló 
főigazgató orvosként arról szólt, hogy a 
régióban való gondolkodás elkerülhetet-
len az Európai Uniós elvárások miatt. Új 
szolgáltatási formák jöttek létre Várpalotán 
az Egynapos Sebészeti és a Rehabilitációs 
Centrummal. Az államtitkár asszony üd-
vözölte azt is, hogy az új egészségügyi 
intézmény jó körülményeket tud biztosítani 
mind az orvosoknak, mind pedig a bete-
geknek.
dr. Rácz Jenő, a Veszprém Megyei 
Kórház főigazgatója beszédjét Kökény 
Mihály egészségügyi miniszter jó kívánsá-
gainak tolmácsolásával kezdte. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a városon áthaladó 
8-as főút kitűnő lehetőséget biztosít a jó 
együttműködésre az önkormányzati fenn-
tartású Veszprémi Kórházzal, amely megyei 
kórházi feladatokat lát el. Veszprém megye 
kórházainak üzemeltetésében alapvető 
koncepció egy új egészségügyi struktúra 

kialakítása, mégpedig a való-
di lakossági szükségleteknek 
megfelelően. Fontosnak 
tartotta kihangsúlyozni azt is, 
hogy minden a betegellátás 
érdekében kell, hogy történ-
jen. Az új kórházi szárny már 
ennek jegyében született, és 
meggyőződése, hogy ennek 
meg is fog felelni.
Börcsök Enikő, színmű-
vésznő verssel köszöntötte 
az átadó résztvevőit, s mint 
megtudtuk fontos szerepet 
vállalt a belső milliő kiala-
kításában is. Tanácsaival azt 
szerette volna elérni, hogy 
egy családias, otthonos, 
meleg hangulatú épületbe 
érkezhessenek a betegek.
dr. Rácz Tamás, a Medi-
complex Kft. ügyvezető 
igazgatója arról beszélt, 
hogy ami itt megvalósult, azt 

A Várpalotai Városi Napok keretében szeptember 2-án tartotta 
ünnepi kórházátadóját a Medicomplex Csoport. A „házigazda” 
dr. Tóth Ildikó volt, a beruházó és üzemeltető szakértője, aki-
nek fő feladata az orvos-főigazgató munkájának segítése.
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három év munkája előzte meg. Meglátása 
szerint a várpalotai modell az egészségügyi 
struktúraváltás egyik mintapéldája lehet, 
amely megoldást nyújthat a kis kórházak 
számára.
Leszkovszki Tibor, Várpalota polgármes-
tere büszkén mutatott rá arra, hogy egy 
ekkora település 15 éven belül rendszerint 
nem szokott két kórházat is átadni. Nekik 
azonban sikerült. Külön megköszönte dr. 
Szalai Mariann és dr. Rácz Tamás három-
éves előkészítő munkáját.
Végül az ünnepi beszédek utolsó felszóla-
lójaként a beruházó cég projektvezetője 
köszönte meg az együttműködést a pol-
gármesternek, a képviselőtestületnek, a 
Magyar Fejlesztési Banknak, mint pénzügyi 
finanszírozónak, a ZÁÉV ZRt-nek, hogy 
szépen és gyorsan végezték el a munkákat, 
s külön kiemelte a tervezőket, a Kajdócsi 
Stúdiót, illetve a MediPlan-t, a Medinte-
xet, akik az orvosi műszereket gyártották, 
valamint Tóth József belsőépítészt.
Az ünnepi köszöntőket követően az érdek-
lődők helyi kísérőik szakmai kalauzolásával 
megtekinthették az új kórházi szárny vala-
mennyi helyiségét. Csoportunkat dr. Tóth 
Ildikó vezette, akitől további részleteket 
tudhattunk meg a gyönyörű, igényes, szín-
vonalas intézményről.
A 120 férőhelyes új szárny legfelső eme-

letén kétszemélyes apartmanok találhatóak, 
kiegészítve egy nagyobb „vendég-” – láto-
gató – helyiséggel. Ez a szint összesen 16 
férőhelyes és a tartós betegek, illetve a 
rehabilitációra szorulók részére nyújt európai 
szintű lehetőséget a gyógyulásra. A lejjebb 
fekvő szintek 32-36 férőhelyesek, mind-
egyik emeleten nyílt nővérpult található, 
melynek célja, hogy a nővérek a betegek 
között legyenek folyamatosan. Az ápolónők 
zsebében lévő telefon már azt is lehetővé 
teszi, hogy a betegekkel azonnal, menetköz-
ben is beszélni tudjanak. De fontos például 
az is, hogy a zuhanyzóban a fekvő betegek 
számára is biztosítani tudják az alapos tisztál-
kodás feltételeit az ún. mobilkáddal.
Az egyes szinteken minikonyha található 
teljesen felszerelve. Az ipari mosogatógép 
szükség esetén akár 400 tányér/óra kapa-
ciásra is képes. Nincs azonban tálalókony-
ha – ami a szakhatóságok számára bizony 
újdonságot jelent –, az ételeket ugyanis 
melegítőkocsikkal szervirozzák. Természete-
sen a hozzátartozók is megmelegíthetik itt 
a hozott ételeket, vagy akár saját maguk, 
akár betegeik számára.
Az új rehabilitációs osztálynak várhatóan 
komoly szerepe lesz az ilyen típusú be-
tegek ellátásában, hiszen annak ellenére, 
hogy a megyében több helyen is van ilyen 
osztály, a legtöbb esetben sajnos rossz 

körülmények között folyik a 
munka. Veszprém ráadásul 
ellátási gondokkal küzd a 
kapacitáshiány miatt. Abba 
is érdemes belegondolni, 
hogy rehabilitációs kapcsán 
nem csak idős, elesett 
betegekre kell számítani, 
hiszen egy komolyabb bal-
eset miatt bárki kerülhet 
erre az osztályra, s bizony 
sokáig tarthat a felépülése. 
Szeptember közepén épp-
en ezért együttműködési 
javaslatot terjesztettek elő, 
s nagy valószínűséggel 
Dobáról 55 rehabilitációs 
ágy kerül át ide. Vélhetően 
lesz tehát mit csinálni az itt 
dolgozóknak.
Az új szárnyat a régivel az 
első emeleten egy átjáró 
híd köti össze, amelyhez 

egy hatalmas terasz tartozik, s ezt mindkét 
szárny igénybe veheti majd. A szobákban 
és minden szinten a közösségi helyiségek-
ben modern plazmatévé van, amelyeken 
keresztül a betegek akár közösen is nézhet-
nek dvd-ről, vagy különféle tv-csatornákról 
filmeket.
Kétoldalt a folyosó végén nagy tereket ala-
kítottak ki a tervezők, amelyek alkalmasak 
a foglalkozások lebonyolítására. A hotel 
típusú kórház ifjú tervezői a belső tereket, 
a lépcsőházakat azonban igyekeztek kicsit 
összehúzni, s ettől máris családiasabb, 
otthonosabb itt a légkör, sőt a fenntartási 
költségek is jóval alacsonyabbak, mint más 
intézményekben.
Végül a földszinten megtekinthettük a 
műtőket, a gépházat, a szervizfolyosókat, 
raktárakat is. A műtők – amelyek modern 
orvosi gépekkel vannak felszerelve -, napi 
40-80 beteg ellátását teszik lehetővé. 
Ekkora kapacitás már arra is módot ad, 
hogy azok más orvosok számára is bérbe 
vehetőek legyenek.
A kórház tehát gyönyörű, a szakember-
gárda képzett és tettre kész, a jövőben 
a gyógyulni vágyó betegek már emeltebb 
szintű ellátásban is részesülhetnek.

Cseh Teréz
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A BETEGEK SZOLGÁLATÁBAN

Fentiek felismerésével és a minősé-
gi egészségügyi szolgáltatás meg-
teremtésének küldetéstudatával 
alakult meg az R-Klinika 1991-
ben Budapesten. Az ország 
második teljes körű járóbeteg-
szakellátást nyújtó magánklinikája 
a napi gyakorlatban igyekezett 
megvalósítani a betegközpontú 
szolgáltatást a magas színvonalú 
szolgáltatási kultúra megteremtés-
ével. A rendelések meghatározott 

időpontban, előzetes időpont-
egyeztetéssel történtek, elegáns 
és otthonos környezetben, neves 
szakorvosok és képzett, empati-
kus személyzet segítségével. Az 
udvarias és diszkrét viselkedés, a 
megfelelő betegtájékoztatás és a 
páciensre szánt idő – alapkövet-
elménynek számított. A klinika fő 
profilja a nyugati minták hatására 
bevezetett egészségügyi szűrő-
vizsgálat lett, ahol mindössze 3 

óra alatt, szervezett formában és 
logisztikával több mint tíz, a szak-
mai protokolloknak megfelelően 
összeállított  vizsgálaton vehetett 
részt az ide bejelentkező magán-
személy, vagy céges vezető. Ezek 
a vizsgálatok a betegségek időben 
történő felismerésével sok ember 
életét mentették vagy hosszabbí-
tották meg. A szűrővizsgálatoknak 
mára már egyre szélesebb körben 
sikerült tért hódítaniuk. 

Manapság egyre nagyobb terhet 
jelent mind a családok, mind a 
társadalom számára, hogy a kór-
házakból kikerülő idősek egy része 
képtelen visszatérni saját otthoná-
ba és önállóan ellátni magát. A 
dolgozó családtagok pedig egy-
részt munkahelyük elvesztésétől 
félve, másrészt megfelelő egés-
zségügyi ismeretek hiányában nem 
tudnak otthon maradni és vállalni a 
folyamatos ápolást. Ezért jelenleg 

Az ingyenes  népegészségügy alapjaira épült magyar köz-
egészségügyi ellátás számos szakmai érdeme mellett 
igen sok hiányossággal küszködik. Ennek egyik részét je-
lentik csupán a nem megfelelő ellátási körülmények – a 
lelakott intézmények, a már-már elavult eszközpark, a 
zsúfolt kórtermek és rendelők - a szolgáltatás alacsony 
színvonalának másik okát a beteggel való bánásmódban 
kell keresni – nincs megfelelő tájékoztatás, odafigye-
lés, diszkréció. Az egészségmegőrzés, vagyis megelőzés 
helyett a jelenlegi rendszer a már kialakult betegségek 
gyógyítására koncentrál. Pedig az előző egyrészt jóval 
olcsóbb lenne, másrészt az egyén számára is magasabb 
életminőséget vagy hosszabb élettartamot jelenthetne. 
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nagyon sok egészségügyi diagnózis 
mögé bújtatott kórházi felvétel 
történik főleg azon célból, hogy 
ha időlegesen is, de levegyék a 
terhet a családok magukról az 
idősek átmeneti elhelyezését, il-
letve ápolását, ellátását illetően. 
A krónikus és rehabilitációs ellátás 
problémáit hivatott enyhíteni a 
szeptember másodikán Várpalotán 
átadott Egynapos Sebészeti és 
Rehabilitációs Centrum. 

A 3 milliárd forint értékű új, 120 
ágyas pavilon a régi kórházi épület 
szomszédságában épült, azzal két 
szinten függőfolyosóval összeköt-
ve. Alsó szintjén 3 műtőből álló 
műtőblokk került kialakításra, ahol 
egynapos sebészeti szakellátást 
kívánnak végezni lerövidítve így a 
feleslegesen hosszú és drága, va-
lamint a beteg szempontjából sem 
kívánatos kórházi tartózkodást. 
A magas színvonalon felszerelt 
szakrendelőkben (endoszkópok, 
komplett kardiológiai rendszer, 
szív-, hasi, nőgyógyászati ult-
rahang, stb.) történő járóbeteg 
szakellátás regionális szinten 

ugyancsak csökkentheti a kórházi 
bennfekvések számát.

A beruházó Medicomplex Kft., 
amelynek fő tulajdonosa hozta lét-
re a 90-es évek elején az R-Klini-
kát is, 2005. szeptember 1-jével 
nyerte el a Várpalota Városi Kór-
ház és Rendelőintézet működtetési 
jogát. Mára a tőkeinjekciónak és a 
kórházi működés átszervezésének 
köszönhetően elmondható, hogy 
az intézmény nem küzd adósság-
gal, likviditása helyreállt. A várpa-
lotai kórház 76 ágyas mátrix inté-
zet. Az aktív ellátást itt 29 ágyas 
krónikus osztály egészíti ki, ahova 
más intézményekből is vesznek fel 
betegeket. 

A szeptemberben átadott új pavi-
lon a jelenleg működő kórházhoz 
telepített idősek otthonaként is 
fog funkcionálni. A Magyarorszá-
gon eddig megvalósult, “hagyomá-
nyos” idősek ellátásához képest a 
most beinduló ellátásban változás 
az lesz, hogy a kórházhoz tele-
pített otthon nem diszkriminálja 
a krónikus betegségben szenvedő 

idősek fel-
vételét. A 
s z o c i á l i s 
i n t é z m é n y 
e l h e l y e z ke -
dése ugyanis 
l e he tő s ége t 
biztosít arra, 
hogy ha a 
b e t e g s é g e 
s zük s ége s s é 
teszi, akkor 
a betegeket 
azonnali or-
vosi ellátás-
ban lehessen 
részesíteni.  

Az emelt 
szintű el-
látási körül-
m é n y e k e t 
fémjelzi az 
i n t é z m é n y 

egységes arculata, a két- és há-
romágyas saját fürdőszobával és 
terasszal rendelkező, klimatizált 
szobák, a folyosókon ízlésesen 
kialakított, otthonos társalgók. A 
korszerű beteghívó és bejelentke-
zéses rendszernek köszönhetően 
a szakellátásokon megjelenő páci-
enseknek itt nem kell várakozni, 
ha előbb érkeznek, a recepción 
kapott sorszámmal nyugodtan 
nézhetnek a váróban tévét, hiszen 
a kijelzőkön keresztül lehetőségük 
van a hívórendszer figyelésére. 

A Várpalotán megvalósuló mo-
dell értékű beruházás támogatja 
az aktív erőforrásoknak a - szak-
mai feltételeknek jobban megfel-
elő - megyei központokba történő 
koncentrálását,  és elősegíti a kis 
kórházak kapacitásainak hasznosí-
tását a népesség korösszetételével 
összefüggésben megnövekedett 
igényű ápolási és rehabilitációs 
tevékenységek ellátásával. 

Cseh Teréz
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MEGÚJULT VÁRPALOTAI NAPOK 
ÉS BÁNYÁSZNAP

– Miért változtatták meg a ren-
dezvénysorozat időpontját?
– Két okunk is volt rá. Az egyik, hogy 
az elmúlt húsz évben a Várpalotai Na-
poknak korábban nem volt tömegeket 
megmozgató jellege, a városlakó igazá-
ból nem érezhette annak jelentőségét. 
Úgy döntöttünk, kivisszük a rendezvé-
nyeket a szabadtérre is és igyekeztünk 
fesztivál hangulatot kialakítani. A siker 
nem maradt el. Az idén 35 ezer láto-
gató fordult meg a különféle látványos 
rendezvényeken. Az élményekben gaz-
dag programsorozatban voltak könnyű 
és komolyzenei koncertek, képzőművé-
szeti és termékkiállítások, s számos gye-
rekrendezvény. Olyan visszajelzéseket 
kaptunk, hogy soha ilyen változatos 
és pergő program még nem volt. Jól 
gondoltuk tehát, ha az ország más ré-
szein sikeresek a különböző fesztiválok, 
mi is megpróbálhatjuk. Szerencsére a 
reklámja is jó volt, így sokfelől érkeztek 
hozzánk a szórakozni vágyók.

– Hogyan jött képbe a bányász-
nap?
– Szerettük volna feleleveníteni a 
régi bányásznapi hagyományokat, 
azok hangulatát. A bányák bezárását 
követően a bányásznap fokozatosan 
elhalt, egy megemlékezéssé szelídült a 
hajdan híres bányásznapi program. A 
Turi várban lévő emléktáblát koszorúz-
zák meg évről évre, s ez alkalomból 
találkoznak az egykori bányászok és 
hozzátartozóik, akik leróják  kegyele-
tüket a bányaszerencsétlenségek során 

elhunyt bányászok emléke előtt. A 
Bányász Nyugdíjas Szakszervezet ilyen 
alkalmakkor emléklapot ad át azon tag-
jainak, akik kerek évfordulós tagságukat 
ünnepelhetik.
– Várpalotán régi hagyománya van a 
bányászatnak, hiszen 130 évvel ezelőtt 
találtak itt először szenet, s 1996-ig 
folyt is annak kitermelése.

– A Várpalotai Napokon a város 
testvérvárosait is rendszeresen 
meghívja. Melyik település volt az 
idei díszvendég?
– Valóban a városnak vannak testvér-
városi kapcsolatai Ausztriában, Romá-
niában, Olaszországban, Szlovéniában 
és Szlovákiában. Az idei díszvendég a 
szlovákiai Körmöcbánya volt, most ün-
nepeltük a testvérvárosi kapcsolat mű-
ködésének negyvenedik évfordulóját.

– A Várpalotai Napok korábbi 
sikerét az is megalapozta, hogy 
sokan támogatják a rendezvény-
sorozatot. Az idén is így volt ez?
– A legnagyobb támogató az önkor-
mányzat. A programok 7 millió forintba 
kerültek, ebből 5 milliót adott az ön-
kormányzat, s közel 1 millió forintot 
pedig reklám-propaganda költségként 
kaptunk még tőlük. A helyi cégek is 
komoly segítséget nyújtottak, talán soha 
ekkora támogatottsága nem volt még a 
rendezvénynek. A siker tehát közös, 
és ahogyan a példa mutatta, nem is 
maradt el.

Cseh Teréz

A Várpalotai Napokról a rendezvény fő szervezője, a 
Szindbád Kulturális és Szolgáltató Kht. ügyvezető igaz-
gatója, Sárvári Miklósné tájékoztatta lapunkat. A más-
kor októberben – a város születésnapján – tartott ren-
dezvénysorozatot, amely már a XXI. a sorban, az idén a 
bányásznaphoz kötötték, s szeptember első hétvégéjén a 
korábbi szolid megemlékezésből fesztivált varázsoltak a 
várpalotaiaknak.
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EGY CSEPPNYI NYUGAT 
MAGYARORSZÁGON

– Tevékenységünk Magyarország terüle-
tére terjed ki, megrendelőink többsége a 
hazánkba települt, multinacionális cégek 
közül kerül ki. Stratégiánk, a külföldi beszál-
lítók kiváltása saját előállítású nyomatlan és 
előnyomott címkékkel. Figyelemmel kísérjük 
vevőink igényeinek változásait, szakmai taná-
csokkal segítjük a gazdaságos és korszerű 
megoldások megtalálását. Beszállítóinkat úgy 
választjuk meg, hogy minőségi elvárásainkat 
maradéktalanul teljesíteni tudják. Komolyan 
vesszük a minőség- és környezetirányítási 
rendszerünk folyamatos fejlesztését.

Szolgáltatásaink a vonalkód technikai és 
címkepiac következő területeire terjednek 
ki: címkegyártás és forgalmazás, vonalkód 
és tintasugaras nyomtató, festékszalag, 
címketervező és nyomtató programok 
forgalmazása. Vonalkód nyomtató szerviz 
szolgáltatásunk független – tehát nem csak 
a saját forgalmazásban lévő termékekre él 
– lényege a gyors reagálás. Sok olyan 
probléma merül fel vevőinknél, amelyet 
telefonon keresztül meg tudunk oldani, 
ilyenkor nem terheljük az ügyfelet plusz 
költséggel. A gyártás és az értékesítés egy 
kézben tartásának köszönhetően áraink ver-
senyképesek és üzleti partnereink számára 
megfizethetőek.
Öntapadós nyomatlan, 
illetve nyomtatott cím-
kéink megtalálhatóak szá-
mos iparágban, többek 

között az elektronikai ipar, az élelmiszer és 
konfekcióipar számos reprezentánsa hasz-
nálja. Fontosnak tartjuk, hogy figyeljünk 
a vevőinkre. A szokásos rendelési meny-
nyiségektől eltérő rendeléseknél azonnal 
egyeztetünk a vevővel. Több olyan eset 
volt már, hogy helyettesítés, vagy új be-
szerző esetén vevőink irreális mennyiséget 
rendeltek meg. Visszajelzésünk segítségével 
megmentettük őt egy rossz rendelésből 
adódó bonyodalmaktól. Ennek, és minő-
ségi szolgáltatásainknak köszönhetően az 
ügyféllemorzsolódás igen kicsi, 2-3% (a 
megszűnt cégekkel együtt).

– Mi az, amiben egyedülálló a BCL 
Kft?
– Az üzemünkben található speciális 
géptípusok fele  Magyarországon csak 
nálunk található meg. Az automatizált-
ságot és a teljesítményt tekintve nem sok 
versenytárunk van a hazai piacon. Ezen 
kívül rendelkezünk egy olyan ipari tinta-
sugaras nyomtatóval, amely Európában 
és világon is egyedülálló. A nyomtató 
amerikai, a felcsévélő, pedig dán termék és 
az összeépítés is Dániában történt. A két 
gép összeépítésének tervezésében aktívan 
kivettük a részünket. Újdonsága abban rej-
lik, hogy gyorsan száradó, leszedhetetlen 

nyomatot produkál, és néhány órán belül 
képesek vagyunk legyártani több százezer 
címkét. Mivel ez egy teljesen új fejlesz-
tés, – 2006 tavaszán helyeztük üzembe 
– cégünk európai bemutatóteremként is 
működik, illetve viszonteladói szerepet lát 
el Közép- és Kelet-Európában. 

– Milyen fejlesztéseket terveznek a 
közeljövőben?
– Megkezdtük az üzemünk bővítésének 
tervezését. Az elkövetkező két évben 
megint építkezni fogunk, a termelő és 
raktár területet közel háromszorosára 
növeljük. A gépparkunk fejlesztése folya-
matos, minden esztendőben legalább 30 
millió forintot fordítunk erre a célra. A leg-
újabb technika ésszerű használata és a jó 
munkahelyi környezet zökkenőmentes utat 
biztosít ahhoz, hogy elérjük vevőink teljes 
megelégedettségét.

Vitkóczi Éva

BCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Zsurló u. 10.

(Alba Ipari Zóna)
Tel.: 06-22/501-880
Fax: 06-22/501-881

A BCL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1998-ban alakult, mára 
a hazai vonalkód technikai és címkepiac ismert és elismert 
szereplője. 2000-ben a 200 legjobb magyar cég közé sorolták 
az elért eredmények alapján. Szolgáltatásaikat a cég ügyvezető 
igazgatója, Csepregi Csegő mutatja be.



STYEVOLA ÉS FIA KFT.
A TÉRSÉG VOLKSWAGEN, ŠKODA, VOLKSWAGEN 
HASZONJÁRMŰ-MÁRKAKERESKEDÉSE

NE DÖNTSÖN, AMÍG NEM JÁRT NÁLUNK

1994-ben alakult cégünk a kezdeti, kizárólag 
Škoda modellek árusítása mellett immáron a Volks-
wagen személy- és Volkswagen haszonjármű-keres-
kedelemmel illetve az ehhez kapcsolódó kiegészítő 
szolgáltatásokkal foglalkozik. A Styevola és Fia 
Kft. a megyében egyet jelent a minőségi munkát 
és terméket forgalmazó szakértő csapattal, valamint 
a szolgáltatások legmagasabb szintű színvonalával. 
Úgy véljük, a hazai igényekhez alkalmazkodó 
modellpolitika, munkatársaink felkészültsége 
és folyamatos képzése, az integrált informatikai 
rendszer, továbbá a professzionális logisztikai 
háttér együttes megléte elengedhetetlen ügyfeleink 
elégedettségének emeléséhez, illetve a megfelelő 
ügyfélkapcsolatok kialakításához. 
Egyedülálló akcióink, kedvezményeink, valamint 
ügyfeleink számára nyújtott extraszolgáltatásaink 
jelentik a garanciát arra a meghatározó elvünkre, 
mely szerint a piac folyamatosan változó kihívásaira 
cégünk nem feltétlenül árversennyel, hanem a mun-
ka minőségének állandó javításával válaszol.
Modellkínálatunk, illetve legnépszerűbb, legújabb 
ajánlataink:

VOLKSWAGEN SZEMÉLYAUTÓK:
– A kisautó szegmens jeles képviselője a Polo 
mely gazdag alapfelszereltségével és kedvező ár-
érték arányával hódít,
– a kategóriát teremtő legendás Golf, és nagyobb 
testvére a Golf Plus valamint az egyterű autók 
kényelmét és praktikumát nyújtó Touran,
– a Jetta modellek, amelyek a középkategória 
határait felszereltség és méret szempontjából is 
túlszárnyalják

– a Passat és Passat Variant, mely páros 2005-
ben elnyerte az „Arany Kormánykerék” díjat, és 
2006-ban pedig az egyik legkeresettebb cég-
autóvá avanzsált.

VOLKSWAGEN HASZONJÁRMŰVEK:
– A haszonjárművek között elsőszámú Caddy*, a 
szokatlanul tágas Caddy Kombi, illetve a kivételes 
extrafelszereltségekkel rendelkező Caddy LIFE,
– a korszerű Mulitvan, mely a Volkswagen szabad-
ság stílusában született,
–  kategóriájában egyedülálló Transporter, mely 
302 variációban érhető el és minden elképzelhető 
hasznos tulajdonsággal rendelkezik,
– a Caddy Tramper illetve California modellek, 
melyeket az utazás varázsa és a természet szelleme 
ihletett.

Nagybani Transporter Flotta Programunkban a 

választott modelltől és azok darabszámától függően 
legalább 8, de akár 23%-os kedvezményt is nyúj-
tunk flottavásárló ügyfeleink számára.

ŠKODA MODELLCSALÁD:
– Fabia – Az első osztályú tervezésnek köszönhe-
tően a Fabia nemcsak gyönyörű és célszerű, hanem 
a megjelenése is összetéveszthetetlen.  Az autó 
letisztult vonalai az eleganciát és a dinamikus jelle-
get harmonikus egésszé ötvözik. 
–  Fabia Combi – Harmóniát és dinamizmust sugároz 
a Fabia Combi. De  eleganciája nem az egyetlen jó 
tulajdonsága, hiszen a funkcionalitás nélkülözhetetlen 
kiegészítője a meggyőző külsőnek. A bőséges hely és 
a kivételes kényelem ideális családi autóvá teszi. 

– Octavia –  Az új Octavia mo-
dell attraktív vonalvezetése klasszikusan
elegáns, örök értékeket hordoz. Dinamikus vonal-
vezetésében nagy hangsúlyt kap az emocionalitás. 
Felépítésében ízig-vérig innovatív, a legmodernebb 
technológiával készült, lendületes új modellről 
van szó. 
– Roomster – A Roomsterrel minden nap élvezheti 
a pihentető utazást és megélheti, ahogy a kényelem 
összekapcsolódik a praktikus használhatósággal. 
Kompakt formája ellenére szokatlanul nagy tér-
érzetet nyújt: elöl egy kiválóan kialakított „vezető 
szoba” – hátul pedig egy tágas „nappali“. 

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:
– 24 órás szervizünk kapcsán szerződéses partne-
reink részére éjjel–nappal igénybe vehető MOBI2 
mobilitásgarancia – szolgáltatást kínálunk kedvez-
ményes javítási díjakkal a 2005-ös ÉV MÁRKA-
SZERVIZÉBEN,
– szerviz keretszerződésünkben ügyfeleink felé 
egyedi, testre szabott kedvezményeket biztosí-
tunk,
– kiemelt rendezvényeken vállalunk kitelepülést, 
illetve az általunk forgalmazott valamennyi típus 
bemutatását – akár tesztvezetéssel egybekötve is.
– Nekünk elismerés, Önnek biztonság – Márkake-
reskedésünk ISO 9001 minősített
2004 augusztusában cégünk sikeresen teljesítette 
az ISO 9001:2000 rendszer elvárásait.

SZÁMÍTUNK AZ ÖN TÁMOGATÁSÁRA IS, 
KÉRJÜK, BÁRMILYEN FELMERÜLŐ KÉRDÉS ESE-
TÉN LÉPJEN KAPCSOLATBA MÁRKAKERESKE-
DÉSÜNKKEL, HOGY AZ ÖN PROBLÉMÁJÁRA 
IS MIELŐBB HASZNÁLHATÓ MEGOLDÁST 
TALÁLJON A STYEVOLA ÉS FIA KFT. CSA-
PATA!

*A Camion Truck & Bus olvasói szavazásán, a 2 t alatti haszonjármű kategóriában.



„Cégünk ma már az öltözőszekrények 
és öltözői berendezések piacvezető 
specialistája Magyarországon. 
A termékek előállítását és értéke-
sítését az országban egyedülálló 
szolgáltatáscsomagunk teszi teljessé, 
mely magában foglalja termékeink 
raktározását, kiszállítását, illetve 
szakszerű installációját.

Célunk, hogy figyelmünket egy 
szűkebb területre fókuszálva, hosszú 
távon megőrizhessük előnyünket 
versenytársaink előtt a minőség és 
a kapcsolódó szolgáltatások terén.
Fémszekrényeken kívül 2001 e-
leje óta egyre jelentősebb igény 
jelentkezett főként fürdők és 

hotelek részéről – esztétikusabb, 
exkluzívabb öltözőszekrények iránt. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy neki-
látunk laminált bútorlap, MDF, 
illetve műanyag-dekorlemez szek-
rény családunk bevezetéséhez.  
A 2002-ben piacra dobott – úgy 
nevezett- „kék prospektusunkban” 
ezek a termékek kerültek bemuta-
tásra.

A MetaloBox® Kft. hiteltámoga-
tás nélkül működik. Cégünk 1997 
óta évről-évre mindig nagyobb 
forgalmat bonyolít, és évről-évre 
nyereségesen működik.
Termékeink és szolgáltatásaink mi-
nőségére és megbízhatóságára talán 

az egyik legjobb bizonyíték, hogy a 
Magyarországra érkezett világcégek 
közül is a legtöbben minket válasz-
tottak.
Ezenkívül referencia-listánk meg-
mutatja, hogy Magyarország je-
lentősebb fürdőiben és legnagyobb 
hoteljeiben szintén MetaloBox® 
öltözőszekrények találhatók.

Hogy a szekrényeinket élőben is 
megnézhessék, kipróbálhassák, bár-
mikor van erre lehetőség.
Egy bemutató autóval értékesítőink 
meglátogatják és amellett, hogy a 
szekrényeket megtekinthetik, ők 
szakértői segítséget adnak bármilyen 
megoldásra!”

A METALOBOX® KFT. 
BEMUTATKOZIK

A MetaloBox® Kft. 1997-ben alakult, teljes 
egészében magyar tulajdonban lévő cég. 
Munkavállalóinak száma a kezdeti 4 főről 
31-re emelkedett, ezek harmada felsőfokú 
végzettségű. A vállalkozást Major Péter 
ügyvezető igazgató mutatja be olvasóinknak.
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Az ’56-os munkacsoport tevékenysége 
alapvetően két feladatra: a tatai forradalmi 
események dokumentumainak minél szélesebb 
körű felkutatására, valamint az évfordulós ün-
nepségek előkészítésére irányul.
Turczi István József Attila díjas költő, a 
munkacsoport tagja kezdeményezésére, a 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
támogatásával 2006. május 22-én „Ti 
írjátok – ’56-ról” címmel szépírói versenyt 
rendezett az önkormányzat – az Eötvös 
József Gimnázium közreműködésével 
– vers, kispróza valamint fiktív napló írás 
kategóriákban Tata középiskolásai számára. 
A verseny célja a mai tizenéves korosztály 
történelemképének formálása, helytörténeti 
ill. személyes vonatkozású események, törté-
nések feldolgozása és összefüggésbe állítása 
volt – kreatív, szépirodalmi eszközökkel. A 
versenyen 18 tatai középiskolás vett részt. A 
legjobb írásokból – szintén a Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma támogatásával 
– antológia készül, melynek bemutatására az 
októberi megemlékezések keretében, 26-án 
kerül sor.
Fakász Tibor nyugdíjas történelemtanár, egy-
kori tatai diák és kisbéri ’56-os szintén tagja 
a munkacsoportnak. Ő társszerzője volt az 
1996-ban dr. Némethi László szerkeszté-
sében megjelent „A forradalom Tatán” című 
könyvnek, és szerzője több más, a Komárom 
megyei 56-os eseményeket bemutató hely-
történeti munkának. A Némethi-féle könyv 
publikálása óta eltelt évtizedben számos újabb 
adat került napvilágra – így kézenfekvőnek 
mutatkozott „A forradalom Tatán” javított, 
bővített kiadásának megjelentetése a jubileumi 
évforduló alkalmából. Fakász Tibor, aki az el-
múlt tíz esztendő során is kereste, gyűjtötte a 

forradalom tatai napjaira vonatkozó informá-
ciókat, felajánlotta, hogy elkészíti az újabb 
kiadást. Az ő munkájának köszönhető, hogy 
szeptember 20-án megjelent „A forradalom 
tatai krónikája”.
Bálint Csaba önkormányzati képviselő a 

munkacsoport tagjaként két kezdeményezéssel 
is élt: az 1956-os forradalom előtt tisztelgő, 
időtálló anyagból készülő, reprezentatív emlék-
mű felállítására tett javaslatot, valamint arra is, 
hogy a képviselő-testület az alkalomra szóló 
városi kitüntetések adományozásával ismerje el 
a forradalom tatai résztvevőinek helytállását. 
A Képző- és Iparművészeti Lektorátus támo-
gatásával a tóvárosi körforgalmi csomópontban 
felállítandó emlékmű elkészítésére Szilágyi 
Bernadett budapesti szobrászművész kapott 
megbízást. A monumentális mű felavatására 
október 23-án 15 órakor kerül sor. 
A képviselő másik kezdeményezésére Tata 
Város Önkormányzati Képviselő-testülete 
június 28-án a forradalom tatai résztvevőinek 
példamutató erkölcsi helytállása, áldozatválla-
lása előtt tisztelegve kitüntetéseket alapított. A 
képviselő-testület döntése alapján a Tata Város 
Zsigmond Király Díja „A magyar szabadságért 
1956-2006” fokozata kitüntetésben 14, a 
Tata Város 1956-os emlékplakettje kitünte-
tésben 47, a Tata Város 1956-os emléklapja  

kitüntetésben 69 személy részesül. Az em-
lékplaketteket és emléklapokat október 23-án 
délelőtt 10 órakor a Vaszary tornacsarnokban, 
a Zsigmond Király Díjakat 18 órakor a Ma-
gyary Zoltán Városi és Megyei Művelődési 
Központban rendezendő díszünnepségen adja 
át Tata polgármestere.
Október 23-án 16 óra 30 perckor nyílik 
meg – az önkormányzat és a Nyugállományúak 
Klubja szervezésében – az Ady Endre utcai 
Tiszti Klubban a „Tata ’56” című emlékkiál-
lítás, melynek megrendezése szintén központi 
pályázati támogatásban részesül.
Dr. Kálmán Attila, a Pápai Református Kollégi-

um Tatai Gimnáziuma igazgatója szintén tag-
ja a munkacsoportnak. Kezdeményezésére a 
forradalom tatai kitörésének évfordulóján, 
október 26-án 11 órakor az Eötvös József 
Gimnáziumban a város középiskolái közös 
ünnepséget szerveznek, melyre meghívást 
kapnak az általános iskolák képviselői is. 
Szintén október 26-án kerül sor Dr. Né-
methi László, a tatai Nemzeti Tanács elnöke, 
valamint Dr. Mészáros Gábor, a forradalom 

tatai vezéralakja emléktábláinak felavatására a 
Kossuth téren, illetve a Rákóczi utcában 16 
órai kezdettel. A rendezvényeket a Reformá-
tus Gimnázium és az önkormányzat szervezi. 
A nap zárásaként Dr. Némethi Gábor – dr. 
Némethi László fia – kezdeményezésére és 
szervezésében a budapesti Liszt Ferenc Kórus 
és Zenekar, a tatai Esterházy Énekegyüttes és 
az Egressy Kamarakórus a forradalom hőseire 
emlékezve előadják Mozart Requiemjét 17 
óra 30 perces kezdettel a Kossuth téri Szent 
Kereszt templomban.
Még április 1-jén a Református Gimnázium 
diákjai és hozzátartozóik – az önkormányzat 
támogatásával – a Baji úton 50 hársfát ültettek 
el az 1956-os forradalom résztvevői, illetve 
az 50. évforduló emlékére. A faültetés hely-
színén emlékkő avatásra kerül sor november 
4-én 15 órakor. Ezt követően, várhatóan 
16 órai kezdettel zárja be a Tiszti Klubban 
rendezett „Tata ’56” emlékkiállítást és egyben 
az évfordulós megemlékezés-sorozatot Tata 
polgármestere.

AZ 1956-OS FORRADALOM 
50. ÉVFORDULÓJA TATÁN

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005 novem-
berében munkacsoportot hozott létre az 1956-os forradalom 
és szabadságharc 50. évfordulója méltó megünneplésének elő-
készítésére. A tizenegy tagú emlékbizottság munkájában – az 
önkormányzati képviselő és pártdelegált tagok mellett – részt 
vesznek a forradalom kiemelkedő tatai személyiségeinek lesz-
ármazottai, egykori tatai ’56-osok, és az ’56-os tatai esemé-
nyek terén helytörténeti kutatásokat végző személyek is.



– Milyen vendégkört várnak ide az új, 
modern környezetbe?
– Az igényes környezet és a széles szolgáltatási 
paletta eredményként sokféle vendég megtalálja itt 
a számítását, a 20 évestől a 70 évesig bezárólag. 
Hétköznaponként délidőben menüs étkeztetést 
biztosítunk, amelyet szívesen igénybe vesznek 
a környék lakói, illetve a közelben dolgozók. 
Hétvégeken élő zenével kísért rendezvényeknek, 
zártkörű osztálytalálkozóknak, banketteknek, 
esküvőknek, céges vagy baráti összejöveteleknek 
adunk helyet, de rendszeresen tartunk itt 
gyógyszerbemutatókat, konferenciákat is.
A vállalkozások gyakran igénylik party-service 
szolgáltatásunkat is, ilyenkor akár teljes személyzettel 
kitelepülünk a megadott helyszínre.

– A megújulás az étlapra is vonatkozik?
– Természetesen. Teljes egészében új ételkínálattal 

találkozhatnak a vendégek, sőt a szezonális 
alapanyagoktól függően folyamatosan változtatjuk 
ajánlatunkat. Megtalálhatóak itt a grill ételek, 
magyaros ízek, házi specialitások egyaránt. Emellett 
számos különlegességet, ínyencséget kínálunk. A 
külső átalakításon túl konyhánk is teljes egészében 
megújult, modern technikai eszközökkel készítjük el a 
vendégeink elé tett ízletes falatokat.

– Ajánlana néhány finomságot az 
étlapjukról?
– Az egyik legkedveltebb ételünk, amely télen-
nyáron rendelhető az eperkrémleves marcipános 
túrógombóccal, pirított mandulával, de sokan szeretik 
a Feta sajttal töltött csirkemellet, bacon szalonnába 
tekerve, tzatziki mártással. A finom falatok közé 
tartozik a pulykamell egzotikus gyümölccsel grillezve, 
vagy a népszerű Sertés szűzpecsenye lecsóval, füstölt 
gomolyával grillezve. Ugyancsak kedvelt ínyencség a 

grillezett füstölt gomolya zöld salátaágyon, melyet 
rózsaborssal bolondítunk meg és isteni finom szárított 
paradicsommártással és friss bazsalikommal tálalunk. 
Természetesen az édességek sem maradhatnak ki, 
ajánlhatom figyelmükbe a forró gesztenyegolyókat 
csokimártással, tejszínhabbal, vagy érdemes 
megkóstolni a rántott banánt is áfonyamártással.

– Ráadásul szép idő esetén ezt a sok 
finomságot akár a szabad levegőn is 
elfogyaszthatjuk.
– Valóban gyönyörű zárt kertünk van, ahol az 
időjárástól függően kora tavasztól késő őszig 
élvezhetik a természet kincseit, a kellemes zöld 
látványát vendégeink.

– Önök közületeket, pontosabban 
intézményeket is ellátnak. Kiknek főznek 
rendszeresen?
– Tata város önkormányzata az egyik legnagyobb 
megrendelőnk, iskolai étkeztetést végzünk a részükre, 
illetve az ő megbízásukból a város rászorultjainak is 
mi biztosítunk étkezési lehetőséget. A közeljövőben 
tovább bővül az ilyen irányú tevékenységünk, a 
szomszédunkban nyílik ugyanis egy hatvan személyes 
szeretetotthon, aminek a teljes ellátását mi fogjuk 
biztosítani.

Cseh Teréz

PHOENIX ÉTTEREM ÉS KÁVÉZÓ
Tata centrumában, a kapucinus templom közvetlen szomszédságában 
található a közkedvelt vendéglátóhely, a korábbi Mátyás Taverna. A 
tulajdonos, Rakó Tamás a tavalyi esztendőben komplett átalakítást hajtott 
végre, melynek eredményeként az ódon hangulatú vendéglőből modern, 
a mai kor követelményeinek megfelelő étterem és kávézó kerekedett. A 
stílusos, vadonatúj berendezésnek, a korszerű felszerelésnek – plazma 
tv, kivetítő – köszönhetően a helyiségek új funkciókkal is bővültek: 
korszerű konferencia-szolgáltatásokat biztosítanak üzleti találkozókhoz, 
bemutatókhoz.



ROTÁCIÓ KFT. – A MEZŐGAZDASÁGI ÉS 
KOMMUNÁLIS GÉPEK RÉGIÓBELI SZAKÉRTŐJE
Bár a jelenlegi gazdasági helyzet nem éppen kedvező a kereskedők számára, mégis 
bizakodással néz a jövő elé a tatai Rotáció Kft., hiszen a mezőgazdasági és kommunális 
gépekre az igény nagy valószínűséggel rövidesen növekedni fog. A városoknak, 
településeknek ugyanis alapfeladata a rend fenntartása, a szép, emberi környezet 
kialakítása. Ehhez pedig eszközök kellenek. Remélhetőleg az önkormányzatok ilyen 
irányú beszerzéseikhez jelentős támogatásokat vehetnek majd igénybe a várva várt uniós 
fejlesztési keretekből. Idővel pedig várhatóan a lakosság életszínvonala is közelíteni fog 
az Európai Unió más, fejlettebb tagállamaihoz, s ez a lakossági piacot is szélesíteni fogja. 
A cég vezetőivel Harmath Józseffel és Végvári Istvánnal beszélgettünk az eddigi 
eredményekről és a közeljövő terveiről.

– Milyen gépeket forgalmaznak és kiknek 
adják el ezeket?
– Alapvetően Stihl márkakereskedők vagyunk, illetve 
cseh kistraktorokat, mezőgazdasági és kommunális 
gépeket forgalmazunk. Hosszú évek tapasztalatai 
alapján kötöttünk ki ezen két állandó partnerünk 
mellett. A minőség számunkra a legfontosabb, hiszen 
lakossági és közületi, intézményi vásárlóink is szép 
számmal akadnak. Fontos vevőink a polgármesteri 
hivatalok, a városüzemeltetéssel foglalkozó vállalkozások, 
a közintézmények, szociális otthonok, vagyis a 
kommunális feladatokat ellátók, a mezőgazdasági cégek 
és a különféle intézmények. Áruválasztékunkat úgy 
alakítottuk ki, hogy valamennyiük igényeinek maximálisan 
megfelelhessünk akár az ár, akár a minőség tekintetében.

– Mi szól a Stihl mellett?
– A Stihl például a motoros kaszák területén 
70%-os piaci részesedéssel bír, vagyis jelentős 
forgalmat bonyolít, ezért a világon az elsők között van. 
Nagyon magas színvonalúak a gépeik, bár nem is a 
legolcsóbbak. Nagyon fontos az esetükben a szakmai 
háttér. Számunkra a multik uralmából a kivezető utat 
csakis a minőség és a szakértelem teremtheti meg. A Stihl 
szakmai hátterével mi is komoly vevőszolgálatot tudunk 
a termékeink mellé biztosítani. Itt az eladók mindent 
tudnak a gépekről. Rendszerint minden típust a 
gyakorlatban is kipróbálunk, s az értékesítéskor meg 
is tanítjuk a gépek használatáraj a vevőinket. Ezzel 
tudjuk elérni, hogy gyakorlatilag nincs visszahozott gép, 
hiszen a nem megfelelő kezelésből adódó károk így 
megelőzhetőek. Ezt egy multitól sohasem kapja meg a 
vevő. Mi ellenben személy szerint ismerjük a vevőinket, 
s mivel jó tapasztalatokkal távoznak tőlünk, ezért vissza-
visszatérnek amikor újabb gépet szeretnének vásárolni, 
sőt szívesen ajánlják másoknak is szolgáltatásainkat, 

t e r m é k e i n k e t .

– A cseh kistraktorok és kerti gépek hogyan 
kerültek fel a palettára?
– Ezek a termékek hosszú ideje a piacon vannak, hiszen 
már a rendszerváltást megelőzően is jelen voltak a piacon. 
Kiforrott termékekről van szó, ezeknél nincs gond 
az alkatrészellátással és szervizproblémák sincsenek. 
Jól bevált gépek tehát ezek.
Amit fontosnak tartanék kiemelni, hogy a gépek ára 
ugyan csak egy kicsit alacsonyabb, mint a hasonló 
kategóriájú versenytársaké, de az alkatrészeknél ez 
már nem igaz. Ott az ár akár egyötöde is lehet, s 
ami talán még fontosabb, hogy nem kell rá várni. 
A legtöbb esetben raktárról azonnal ki tudjuk szolgálni 
a kedves vevőt. Ezeknek a gépeknek tehát a fenntartása, 
üzemeltetése jóval olcsóbb, mint a hasonló olasz vagy 
más berendezéseké. Természetesen – mivel személyes 
kapcsolatokat ápolunk vevőinkkel – érdeklődés, 
vásárlás esetén erre mindig felhívjuk a figyelmüket.

– Mit ígér a közeljövő Önöknek és 
a vevőiknek?
– Várhatóan a beáramló új pénzügyi lehetőségek, 
az uniós pénzek sokak számára elérhetővé teszik majd a profi 
eszközöket. Fontos, hogy tényleg minőségi megoldásokat 
válasszanak, hiszen ilyen alkalom ritkán adódik majd 
a fejlesztésekre.
A Stihl természetesen továbbra is partnerünk, sokat segít 
abban, hogy az általuk kínált minőséget mostantól kívülről 
is alá tudjuk támasztani egy egységes megjelenéssel, 
ami érinti természetesen a bolti berendezéseket, 
a dolgozók egyenruháját és számos más apróbb 
dolgot. Ezek összessége remélhetőleg nagyon látványos 
változtatással jár majd. Megújul továbbá a teljes körű 
szoftverrendszerünk, ennek köszönhetően 2007-től 
eurós pénztárat is működtetünk majd. A Stihl tehát nem 
csak elvár, hanem ad is. Ez a háttér reményeink szerint 
az eddigi megbízhatóságot még hatékonyabban fogja 
visszatükrözni. Bízunk benne, hogy a régióból egyre több 
vállalat és intézmény szeretné majd rajtunk keresztül elérni 
ezt a biztonságot és szakértelmet.

Cseh Teréz
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VIHAROS ESZTENDŐK UTÁN

 KONSZOLIDÁLT ÉLET
Zentai László, a Tata Honvédség Nyugál-
lományúak Klubja titkára volt segítségünkre 
abban, hogy otthonában felkereshessük 
vitéz Becsák Lászlót. Az idős kitüntetett 
németjuhász házőrzője fogadott bennünket, 
akinek „férfiasan” nyomatékos „köszönté-
sét” csak visszafogottan mertük viszonozni. 
Néhány vau-vau után azonban már a 
szeretet túláradásától kellett óvakodnunk, 
na de kutyáéknál ez magától értetődő. A 
házigazda helyére parancsolta hű társát, 
majd lakásába invitált, ahol elkezdte tag-
lalni azokat a megpróbáltatásokat, amelyek 
az elmúlt nyolcvanhét (!) évben történtek 
vele.
A tatai születésű Becsák László elemi 
iskoláit és a mezőgazdasági technikumot 
is szülővárosában végezte, a képesített 
könyvelői vizsgát viszont már Tatabányán 
tette le. Roppant nehéz feladatra vállal-

koznánk, ha részletesen kellene beszámolni 
egy gazdag életút minden állomásáról, ezért 
megpróbálunk kiemelni inkább néhány fon-
tos eseményt.
Becsák László a harmincas években e-
gyéb elfoglaltságai mellett a református 
Keresztyény Ifjúsági Egyesület elnöke is 
volt. 1937-es feljegyzések szerint akkor 
hét egyházmegye, közel nyolcvan tagjának 
tevékenységét irányította.
A második világháború alaposan felbo-
rította a szépen induló civil életpályát. 
Bevonult katonának, és 1942 novembe-
rében alakulatával (amelynek parancsnoka a 
szintén tatai illetőségű Polgár Sándor volt) 
kivezényelték a Don mellé, 1249 bajtársá-
val egyetemben.
Innét hamarosan hazakerült, mivel a tífusz 
különböző és egyidejű változatai mellé még 
tüdőgyulladást is kapott. Kilenc kórházban 
próbálták meg az orvosok megmenteni 
a negyvenöt kilósra lefogyott embert. 
Sikerült!
Amikor 1945. április negyedikén mások 
a háború befejezését ünnepelték, Becsák 
Lászlót parancsnokával, Polgár Sándorral, 
és több társával Mosonmagyaróvárott 
elfogták a szovjetek, s egészen 1948 
novemberéig különböző fogolytáborokban 
„látták vendégül”…
Hazatérést követően egészen 1959-ig ma-
gánzó földművesként kereste meg a kenyérre 
valót, és persze a nagy termelőszövetkezeti 
beszervezések őt sem kerülhették el.
Érdekes módon, pártonkívüliként még ta-
nácstag is (mai elnevezéssel önkormányzati 

képviselő) volt, egészen harminchét éven 
keresztül!

FONTOSSÁGI SORRENDEK
Vitéz Becsák László elmondása szerint a 
hadifogságban mélyült el a versek olvasá-
sában, majd előadásában, sőt saját maga 
is írt vagy négy tucat költeményt. Ez a 
szenvedélye a mai napig is megmaradt. 
Életében a református presbiteri tevékeny-
ség és a tiszti klub a legfontosabb, minden 
egyéb csak ezek után következhet. Mások 
mellett olyan színész óriás, mint Sinkovits 
Imre biztatta versek előadására, s előadói 
készségének fejlesztésére, karbantartására.
Míg az újságíró megpróbált némi krono-
lógiai sorrendet összeállítani az események 
között, a vendéglátó egymás után szavalta 
katonai ihletésű verseit. Emléklapok gar-
madája, kitüntetések halmaza került elő, 
köztük a legfrissebb, a Tata Városáért ezüst 
fokozata is.
A hosszúra nyúlt látogatás végén, búcsú-
záskor vitéz Becsák László még utánunk 
szólt: „Gyerekek, éljétek az életet, mert 
soha nem lehet tudni, melyik nap mit hoz! 
Én például már csak szeretnék… Vigyázza-
tok magatokra!”
Ugyanezt kívánjuk mi is Laci bácsinak, meg 
persze jó egészséget, és hosszú életet!

Berg Endre

TÖBB MINT FÉL ÉVSZÁZAD UTÁN LETT 
VITÉZ A KITÜNTETETT VERSMONDÓ

Augusztus huszadika alkalmából a Tata Városért kitüntetés 
ezüst fokozatát nyújtotta át vitéz Becsák Lászlónak Hetényi 
Tamás polgármester. Paradox helyzet, hogy egykoron a Magyar-
Szovjet Baráti Társaság is kitüntette, pedig több mint három 
évet különböző fogolytáborokban töltött a második világégést 
követően a Szovjetunióban. Jószerivel nem is tudunk olyan 
rendezvényről a tatai, honvédségi nyugállományúak klubjában, 
ahol ne lépett volna fel vitéz Becsák László versmondóként. 
Az is egy érdekes dolog, hogy mintegy fél évszázaddal azután 
kapta meg a „vitéz” címet, mint amikor bajtársait mentette a 
világháborúban.
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MEGÉRETT AZ IDŐ
A hídberuházás acélszakmai szempontból 
mérföldkőhöz érkezett, ez indokolta, hogy 
a MAGÉSZ szakmai napon összegezze a 
tapasztalatokat, mondta a tanácskozás előtt 
dr. Csapó Ferenc, a szervezet titkára:
– Mintegy száz vendéget várunk a ta-
nácskozásra, köztük nemcsak a MAGÉSZ 
tagjait, hanem együttműködő partnereink 
és a sajtó képviselőit is – úgy érzem, 
joggal lehetünk büszkék arra a szakmai tel-
jesítményre, amely testet ölt a dunaújvárosi 
hídban. Nagy örömünkre az utánpótlás is 
képviselteti magát az eseményen – hiszen a 
Pécsi Egyetem szakmai kurzusának hallgatói 
is megérkeztek.
    

ELŐBB KÉPBEN
Az összejövetel a hídberuházásról készült 
film vetítésével kezdődött: a Hídépítő Rt. 
„mozija” a tervezési fázis modellkísérleteitől 
(stabilitásvizsgálat, szélcsatornás elemzés) 

a megvalósítás legfontosabb elemeinek 
felelevenítésén át a még csak animációs 
bemutatóban létező történésekig mutatja 
be a hídépítés teljes folyamatát. Kapkodjuk 
a fejünket és jegyzetelünk, vérlaikusként 
sokadszor rögzítjük az adatokat, a nyelvi 
finomságokra különösen fogékony tudósító 
felkapja a fejét a „bevibrálás” jelsorra, de 
a szakmai közösség egy tagja sem nevet, mi 
is visszafojtjuk.
Ami viszont – minden ironikus mellék-
száltól függetlenül – biztos: nagy mű készül 
gőzerővel a város határában, erről még a 
magamfajta amatőr hídverők is megbizo-
nyosodhattak.
    

AZTÁN SZÓBAN
A vetítés után dr. Domanovszky Sándor 
Széchenyi-díjas építőmérnök, a Duna 
Új-Híd Konzorcium hegesztési főmérnöke 
tartott előadást a beruházásról – elsőként 
is kifejtve, hogy a szakmai nap mottójául 

választott „A híd építése történelmi jel-
entőségű!” szlogen csöppet sem túloz. 
Domanovszky professzor (aki, mellékszál, 
nemcsak névrokona, de unokaöccse a Vas-
mű-főkapu freskóját is jegyző Domanovszky 
Endrének) a magyar hídépítési tradíció 
egyenes ági folytatásaként tételezve „a 
legek hídja” kifejezéssel illette a készülő 
dunaújvárosi építményt: mint elmondta, 
a több mint 25 ezer tonnás (csak a me-
derszerkezet 10 ezer 750 tonnás) művön 
augusztus végén befejeződtek az érdemi 
acélszerkezeti munkálatok. Az összesen 
1682 méter hosszú híd (a jobb parton 
lévő 1070és a bal parton épülő 302 
méteres szakasz közé emelik be a mintegy 
310 méteres mederhidat) több rekorddal 
is büszkélkedhet. A Széchenyi-díjas épí-
tőmérnök természetesen kitért a többi re-
kordra is: kategóriájában, a vonógerendás, 
alsópályás ívhidak között a leghosszabb 
lesz a világon az említett mederhíd-szakasz, 
miközben Magyarországon először készül 
híd az úgynevezett termomechanikusan 
hengerelt, nagy szilárdságú acélból.
Egyáltalán nem titkolt, megjegyeznénk, nem 
is titkolandó szakmai büszkeségre ad okot 

Domanovszky professzor 
esetében az a tény, hogy 
az építmény minden kötése 
hegesztett lesz.
    

VÉGÜL A VALÓSÁG
A Dunaferr Klub Hotelben 
kezdődött tanácskozás 
vendégeinek természetesen 
nem kellett beérniük a sza-
vakkal és illusztrációkkal: a 
MAGÉSZ-kínálat utolsó 
menüpontjaként az épülő 
beruházást tekintették meg 
a vendégek. A hídbejárás 
keretében ellátogattak mind-
két oldal ártéri elemeihez és 
látták a mederhidat is – a 
helyszínen Pribék István, a 
látogatócentrum vezetője 
kalauzolta a szakmai kö-
zösség tagjait.

Forrás: dunaujvaros.com

A LEGEK HÍDJA DUNAÚJVÁROSBAN
Nagyszabású szakmai napot rendezett az épülő Duna-hídról 
a Magyarországi Acélszerkezet-gyártók és -építők Szövetsége 
(MAGÉSZ). A kínálatot vetítés és előadás mellett természetesen 
hídbejárás is színezte.
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BERHIDAI NAPOK – TIZENNEGYEDSZER
Szeptember második hétvégéjén ünnepi díszbe öltözött a Veszprém megyei kisváros. Ekkor 
rendezték meg ugyanis – immár tizennegyedik alkalommal – a hagyományos Berhidai Napokat. 
Péntektől vasárnapig számos nagyszerű műsor, program, rendezvény kínált szórakozási, mű-
velődési lehetőséget a település és a kistérség lakóinak, valamint vendégeiknek. Képeink segít-
ségével igyekszünk felvillantani a nagy sikerű, háromnapos fesztivál hangulatát.

Pénteken este a Kultúrházban Lajosfalvi József polgármester nyitotta meg M. Nagy 
József faszobrász kiállítását. Képünkön az alkotások egy része látható.

Szintén a Kultúrház adott otthont a berhidai Kertbarátkör hagyományos terményki-
állításának, amely rengeteg látogatót vonzott.

Hamisítatlan karibi hangulatot varázsoltak a színpadra az Imose Cultural Group 
nagyrészt színes bőrű, kiváló táncosai.

Szombaton reggeltől pattogott a kosárlabda a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pályáján, 
ekkor rendezték ugyanis több tucat csapat részvételével a Kistérségi Streetball Kupát.

Vasárnap délután a szabadtéri színpadon nagyszabású nemzetiségi népzenei talál-
kozóra került sor. Tizenhat énekkar, táncegyüttes és gyermekcsoport mutatta be 
tudását a nagyszámú közönségnek.

Pénteken Ganxsta Zoli és a Kartell, szombaton délután Kovács Kati, este Fenyő 
Miki, vasárnap a fesztivál zárásaként pedig a Z’Zi Labor és a Veresegyházi 
Asszonykórus fellépése biztosította a könnyűzenei program magas színvonalát. 
Képünk a Z’Zi Labor koncertjén készült.



Megújult külsővel, de változatlan belső elkötelezettséggel várja vásárlóit. 
Érdeklődés esetén bővebb felvilágosításért keressen bennünket!
Értékesítő munkatársaink minden praktikától mentesen őszintén segítenek 

az Ön érdekeit szem előtt tartva, de a cégről sem megfeledkezve 
a kölcsönösen jó megoldás kidolgozásában.
Szívesen vesszük érdeklődését abban az esetben is, ha csak 

a megismerés tiszta jó szándéka hozza.
Mindenre kiterjedő javítási tapasztala-
tunk több mint 30 éves. 
VOLKSWAGEN típusválasztékunk és 
értékesítési ügyintézésünk teljeskörű. 
Ha elfoglalt, időzavarán átsegítjük, hívás-
ra lakásán, ill. munkahelyén felkeressük.
Skoda márkaszerviz: garanciális és 
garancián túli javítások. Audi és Seat 
garancián túli szervize.
Alkatrészértékesítés, javítás, karosszéria-
munkák, fényezés,  káresemény esetén 
teljeskörű ügyintézés helyben.

Balatonfüreden - Egy jobb polgári műhely

Csermely és Társa Kft.
8230 balatonfüred, Fürdő u. 25. 

Tel.: 87/580-650, fax: 87/580-664
szalon@csermelyestarsa.hu  *  csermelyestarsa.hu



A veszprémi önkormány-
zat invitálására több ezer 
érdeklődő kereste fel 
szeptember 23-án este 
a Szent István völgyhíd 
környékét és a város új 
díszkivilágításának hely-
színeit.

Az állatkert parkolójában fel-
állított színpadon művészeti 
együttesek szórakoztatták a 

gyülekező közönséget. A hely-
béliek mellett számos magyar és 
külföldi turistával, több helyi 
és országgyűlési képviselővel is 
találkozhattak a völgyben sétá-
lók. Dióssy László polgármester 
nyolc óra előtt köszöntötte a 
megjelenteket, és elmondta, 
hogy az új díszkivilágítás nem 
csupán a városba érkező egyre 
nagyobb számú vendég tetszé-
sét kívánja elnyerni, de a veszp-

rémiek lokálpatrióta érzelmeit, 
büszkeségét is táplálja. 
– A műemlékeink és történelmi 
örökségünk mindannyiunk szá-
mára értéket jelentenek, amit 
meg kell becsülnünk – mondta 
végül a polgármester. A közvi-
lágítás kikapcsolása után sötétbe 
boruló völgy felett zenével fű-
szerezett tűzijáték és görögtűz 
kíséretében kapcsolták be a Vi-
adukt számtalan fényárnyalatot 
megjelenítő díszkivilágítását.
A völgyhíd, a Dubniczay-palota 
és a Benedek-hegyen álló kők-
ereszt kapott e hétvégétől új 
világítást. A mintegy 50 millió 
forintba kerülő beruházást hét 
év alatt törleszti az önkormány-
zat. A díszkivilágítás terveit 
Szurmai Zoltán önkormányzati 
képviselő készítette.

veszprem.hu

A KIRÁLYNÉK VÁROSA ÚJ RUHÁBAN

Veszprém - Dózsaváros-
ban ünnepélyes keretek 
között adták át régi lakó-
inak a Vadvirág óvodát. 
A belül tágas és szellős 
új létesítmény alig egy év 
alatt épült fel a régi, élet-
veszélyessé vált intézmény 
helyén. 

Dióssy László polgármester kö-
szönetét fejezte ki azoknak, akik 
tavaly megszavazták a közgyűlés-
ben az új beruházást. Külön meg-
köszönte az építők gyorsaságát, a 
szülők és a pedagógusok türelmét 
is.  
– Az utóbbi évek statisztikái 
azt mutatják, hogy városunkban 
megállt az óvodai létszám csök-
kenése. Ez is arra figyelmeztet, 
hogy körültekintően szabad csak 
a város intézményi hálózatához 

nyúlni. Ez az új létesítmény 
330 millió forintba került, amit 
a város költségvetése finanszíroz, 
elmondhatjuk tehát, hogy ezt az 
óvodát mi, veszprémiek közösen 
hoztuk létre! Most, amikor a 
médiából a pusztítás és rombo-
lás képei áradnak, jó érzés itt 
lenni, és az építés, az összefogás 
eredményét látni – utalt az elmúlt 
napok belpolitikai eseményeire is 

a polgármester.  
Katanics Sándor országgyűlési 
képviselő, a város oktatási bi-
zottságának elnöke az óvodai 
rajzpályázat legjobbjainak nyúj-
tott át díjakat. Az óvoda régi és 
új gyereklakói mellett az óvónők 
énekkórusa is műsorral kedves-
kedett az ünnepségen megjelent 
vendégeknek és szülőknek.

veszprem.hu

ÚJRA KINYÍLT A VADVIRÁG
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Bodor Ádám, a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium 
(GKM) kerékpáros ügyekért fe-
lelős miniszteri megbízottja a 
„kerékpározás napján” átadta 
a tárca kerékpárosbarát díjait. 
A „kerekezés” népszerűsítése 
érdekében a GKM pályázatot 
hirdetett azon kezdeménye-
zések bátorítására, amelyek 
hozzájárulnak a környezet-
tudatos közlekedési kultúra 
megteremtéséhez, ily módon a 
kerékpárosbarát környezet és 
infrastruktúra kialakításához. 

A nagyvárosok legjellemzőbb problémái a 
közlekedési dugók, a parkolási nehézségek 
és a légszennyezettség. Az Európai Unió 
tagországaiban, így Magyarországon is 
kormányzati célkitűzés a tömegközlekedés 
és a kerékpározás népszerűsítése, amelyek 
kézenfekvő megoldást jelentenek a környe-
zeti ártalmak csökkentésére és a közlekedés 
bosszantó napi problémáinak orvoslására. 
A kerékpározás népszerűsítése érdekében 
a tárca 2006. március 27-én pályázatot 
hirdetett azon kezdeményezések bátorításá-
ra, amelyek segítik a környezettudatos köz-
lekedési kultúra, egy élhetőbb környezet 
megteremtését.
A beérkezett 27 pályázat elbírálásában 
részt vettek a GKM, az Önkormányzati és 
Területfejlesztési Minisztérium, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium, a Magyar 
Kerékpáros klub, valamint a Bringaút Egye-
sület szakértő képviselői.
A zsűri figyelembe vette többek között 
a kerékpárok biztonságos tárolásának fel-
tételeit, a munkahelyek által biztosított 
tisztálkodási lehetőségeket, valamint a 
kerékpározás, mint életforma népszerűsíté-
sére szervezett eseményeket. A pontozásos 
értékelés során a bírálóbizottság az alábbi 
döntést hozta:

A „Kerékpárosbarát Település 2006” 

cím viselésére jogosult város kategóriában 
Békés, nagyközség kategóriában megosztva 
Budakalász és Hajós. 

A „Kerékpárosbarát Munkahely 2006” 
cím viselésére jogosult nagyvállalat kategó-
riában az Alcoa- Köfém Kft., kis- és kö-
zépvállalat kategóriában a Szimplacity Kft., 
közintézmény kategóriában a Kegyes József 
Általános Iskola és Óvoda. 

A bírálóbizottság döntése alapján oklevél-
ben részesült:
Nagyvállalat kategóriában a Magyar Tele-
kom Nyrt. „A biztonságos kerékpározás 
támogatása és a kerékpársport - szponzo-
ráció terén elért eredmények” címet vise-
lő pályázatáért, a Shinwa Magyarország 
Preciziós Kft. „A cégvezetés példamutató 
kerékpárhasználata” című munkájáért és a 
National Instruments Europe Kft. „A ke-
rékpározás népszerűsítésére a legváltozato-
sabb eszközöket használó vállalat” címmel 
benyújtott pályaművéért. 
 
Kis- és középvállalat kategóriában a 
Cardinal Kft. „A legaktívabb munkahelyi 
kerékpáros közösség” című pályázatáért, 
a Glia Számítástechnikai és Tanácsadó Kft. 
„A kerékpár leginnovatívabb használata” 

címet viselő pályaművéért és az Esco Be-
fektetési és  a Pénzügyi Tanácsadó Kft. „A 
munkahelyen kívüli kerékpáros környezet 
fejlesztéséért” című munkájáért.
 
Közintézmény kategóriában „A jövő 
kerékpárosaiért végzett oktató és nevelő 
munkáért”: 
a gyulai Békés Megyei Munkácsi Mihály 
Gimnázium, Szakképző Iskola, a szom-
bathelyi Pálos Károly Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat, a budakalászi 
Szentistvántelepi Általános Iskola, az 
aszalói Göőz József Általános Iskola, 
Napköziotthonos Óvoda és Könyvtár, a 
pusztaszabolcsi Manóvár Óvoda valamint 
a leveleki Kastélykert Óvoda. 

Non-profit szervezet kategóriában a Fegy-
verneki Polgárőrség „A kerékpár mint a 
biztonságot szolgáló munkaeszköz elterjesz-
tése” címet viselő pályázatáért, a budapesti 
Ökotárs Alapítvány „A kerékpáros civil 
mozgalomban kifejtett tevékenység” című 
pályázatáért
és a Sitkei Ifjúsági Tábor „A legeredetibb 
ötlet a kerékpár használatára” címmel be-
nyújtott pályázatáért.

GKM

KERÉKPÁROSBARÁT TELEPÜLÉSEK 
ÉS MUNKAHELYEK ORSZÁGSZERTE
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KUKORICA FESZTIVÁL BÁBOLNÁN
A Bábolnai Gazdanapok mellett szeptember 
harmadik hétvégéjén szórakoztató programok 
is zajlottak a városban, ekkor rendezték az idei 
Kukorica Fesztivált. A jó idő és a színvonalas 
programok rengeteg nézőt vonzottak a Város-
háza melletti téren felállított rendezvénysátor-
ba és környékére. Nemcsak szórakozni, lehe-
tett ezen a hétvégén, hiszen például a Magyar 
Posta is kitelepült alkalmi bélyegeivel, illetve 
az ÁNTSZ tanácsadása keretében vércukor-, 
koleszterin- és testzsír-mérést is végeztek. 
Képeinkért külön köszönet a Bábolna TV mun-
katársainak!

Pénteken a Polgármesteri Hivatal nagytermében Dr. Horváth Klára nyitotta meg 
a Bábolnai Alkotók közös kiállítását. A képen a polgármester asszony látható az 
alkotók társaságában.

A Kukorica János vigasságok keretében több fordulós kukoricamorzsoló versenyt is 
rendeztek, ahol az erősebb nem képviselői – akik jeleskedtek a sörívó versenyben 
is – bemutathatták ebbéli tudásukat.

Görbe Nóra gyermekműsora nagy sikert aratott a legfiatalabbak körében, sokan 
együtt táncoltak a színpadon a művésznővel.

Érdekes színfoltja volt a fesztiválnak a bécsi Délibáb Magyar Néptánc-együttes 
fellépése, bizonyítva, hogy határainkon túl, a nyugati végeken is ápolják hagyo-
mányainkat.

Az ifjabb korosztály köréből – össznépi kukoricafosztás keretében - ezúttal is meg-
választották Kukorica Jancsit és Iluskát.

A sportcsarnok elől indult a hagyományos Kukorica Futás, ahol több tucatnyian 
vettek részt az egyes korosztályok képviselői.

A legviharosabb sikert – a Dupla Kávé mellett – vasárnap késő délután a népszerű 
Groovehaus fellépése aratta.
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Rácalmás Nagyközség Ön-
kormányzata „Komplex öko-
turisztikai bázis kialakítása 
Rácalmáson” című pályázatá-
val nyert vissza nem térítendő 
támogatást.

A programban az önkormányzat elsődleges 
célja, hogy az aktív turizmus lehetőségét 
biztosító, komplex, nemzetközi szinten is 
versenyképes turisztikai kínálatot kialakítson 
ki, amely alkalmas a térségbe látogatók 
számának növelésére.
A természetvédelem alatt álló Nagy-
szigeten, a szigetet övező területen és a 
Jankovich Kúria kertjében olyan, a térségi 
természeti és kulturális értékekre építő szol-
gáltatáscsomagot alakítanak ki, ami Rácal-
mást nemzetközi szinten is egyedi turisztikai 

célponttá teszi, és hozzájárul a szezonalítás 
csökkentéséhez.
A bázis kialakítása során a Jankovich Kúria 
volt gazdasági épületeiben ökoturisztikai, 
természetvédelmi oktatásoknak, néprajzi 
és helytörténeti kiállításoknak és kézműves 
műhe l yeknek 
b i z t o s í t a n a k 
helyet. A 
természetvéde-
lem alatt álló 
Nagy-szigeten 
ismeretterjesztő 
ú t v o n a l a t , 
m a d á r m e g -
figyelőket és 
nyitott-fedett 
e lőadóhelye-
ket valósítanak 

meg. A projekthez tartozik még a Duna-
újváros és Rácalmás között megépülő 3,7 
km hosszú kerékpárút, valamint a Kis-Duna 
ágban kiépülő 40-50 férőhelyes csónak-
kikötő is.

Turisztikai beruházások régiónkban

KOMPLEX ÖKOTURISZTIKAI BÁZIS 
KIALAKÍTÁSA RÁCALMÁSON

A „Pálma Rendezvényház Műem-
léki rekonstrukciója, a tatai an-
golkert megújítása” című projekt 
megvalósítására nyert el vissza 
nem térítendő támogatást a ROP 
keretében a Kristály Kht.

A tatai városközpont és a Cseke-tó, valamint 
a mesterségesen létrehozott Öreg-tó között 
elhelyezkedő nagykiterjedésű parkot Ester-
házy Ferenc gróf megbízásából Böhm Ferenc 
létesítette 1783-ban, a 18. század második 
felében divatossá vált angolkertek mintájára. 
A tatai angolkert az ország legnagyobb, ilyen 
jellegű parkjainak egyike, ma műemléki jellegű 
terület. A park egy meghatározó építészeti 

eleme a Pálmaház, amelyet a pályázó a ROP 
által támogatott projekt keretében fel kíván 
újítani, hogy bővülhessen a belváros és az 
Öreg-tó körüli rekreációs övezet szolgáltatá-
sainak köre.
A munkálatok során kívül-belül felújítják az 
Eszterházyak által építtetett Pálmaház épüle-
tét, amely a századelőn a pesti polgárok szó-
rakoztatására szolgáló kioszkként, majd turis-

taszállóként üzemelt, jelenleg pedig műemléki 
védettséget élvez. A rekonstrukciót követően 
egy 180 fő befogadására alkalmas, történelmi 
hangulatú rendezvényházat alakítanak ki, ami 
közösségi funkciók betöltésére is alkalmas lesz. 
Egy, a téli időszak kivételével folyamatosan 
nyitva tartó Kioszk is kialakításra kerül, a kap-
csolódó kiszolgáló egységekkel együtt.
A rendezvényház egyben a Kulturális Örök-
ségvédelmi Hivatal által védetté nyilvánított 
Angolpark fogadó- és információs épülete-
ként is szolgál majd, benne állandó kiállítással 
a kert történetéről, amely történelmi öröksé-
günk páratlan értékének jobb megismerését 
teszi lehetővé.

Forrás: www.rop.hu

Turisztikai beruházások régiónkban

PÁLMA RENDEZVÉNYHÁZ 
MŰEMLÉKI REKONSTRUKCIÓJA, A 
TATAI ANGOLKERT MEGÚJÍTÁSA
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Története során hatodik alkalommal hódította 
el a jégkorongozók Magyar Kupáját az Alba 
Volán-FeVita együttese! A fináléban a megyei 
rivális Dunaújváros volt az ellenfél, akik fiatal 
csapatukkal méltó ellenfelek voltak, bár az egy 
percig sem volt kétséges, ki nyeri a meccset.

Dunaújvárosi Acélbikák-Extra.hu – Alba Volán-FeVita 
2–5 

(0–1, 1–3, 1–1)
Dunaújváros: Ferjo – Hüffner, Vargyas, Borsos, Erdősi, Szilassy 
1 – Lencsés, Erdélyi 1, Azari (1), Foltin, Mestyán – Holló, 
Vulmann, Kiss, Galanisz, Magosi – Pozsgai, Jobb, Király, Berta.
Vezetőedző: Vladimir Matejov

Alba Volán-FeVita: Budai – Svasznek, Kangyal, Ocskay 1 (1), 
Palkovics (3), Rajz A. 1 – Ondrejcik (1) Poznik 1, Palovcik 
(1), Simon, Stastny 2 – Ennaffati, Tőkési, Vaszjunyin, Rehák, 
Kovács – Gröschl, Holéczy, Csibi, Fodor.
Vezetőedző: Karel Dvorak

Kiállítások: 12 perc + 10 perc fegyelmi (Szilassy) illetve 12 
perc 

A mérkőzés elején a Volán volt aktívabb, meg is szerezték a veze-
tést: Ocskay Gábor emberelőnyből a kék vonal közeléből bomb-
ázta be Palkovics Krisztián passzát. Ezt követően sem álltak le a 
fehérváriak, sorra alakították ki helyzeteiket, újabb gólt azonban 
nem sikerült elérniük, köszönhetően Ferjo kapus remeklésének.

A második játékrészben alábbhagyott a lendület, kiegyenlítettebb 
lett a játék. Meglepetésre egyenlíteni tudott az Újváros: Erdélyi 
Péter Budai lábai között lőtt a hálóba. Nem sokáig volt egyenlő, 
egészen pontosan 23 másodpercig. Stastny szúrt bele nagyon 
okosan Palovcik kapu elé adott korongjába, Ferjo tehetetlen volt. 
A gól után sem álltak le Ocskayék, és ennek köszönhetően újabb 
találatokat értek el. Előbb Rajz Attila lőtt formás támadás végén a 
hálóba, majd Anton Poznik lövését védte be Ferjo. Megnyugtató 
előnnyel kezdhette az utolsó harmadot a Volán.

Még eggyel megtoldotta a vezetést Stastny, majd Csibi hibáját 
kihasználva Szilassy Zoltán szépített. Vargyas is gólt ért el, ám 
a bírók végül nem adták meg, pedig érvényesnek látszott. Ezt 
követően már mindkét csapat a végső dudaszót várta, helyzetek 
sem nagyon akadtak. A látottak alapján megérdemelten győzött 
az Alba Volán-FeVita, s így története során hatodszor végzett a 
kupasorozat élén.

FEHÉRVÁRI KUPASIKER A FEJÉR 
MEGYEI HOKIRANGADÓN

Indul a dömping, hiszen elkezdődött a hét 
csapatból álló Borsodi Jégkorongliga idei küzd-
elemsorozata. Talán a legfontosabb: a csoda-
szép miskolci csarnok elkészültének hála a sor-
ozat összes meccsét fedett pályán rendezik!

„Ezzel újabb mérföldkőhöz érkeztünk” – fogalmazott Studniczky 
Ferenc szövetségi elnök, 
aki nem felejtette el meg-
említeni, hogy nagyon 
remélik, hamarosan a Győr 
is visszatér az indulók közé. 
Ezt a bajnokságot azonban 
a súlyos anyagi gondokkal 
küszködő együttes nélkül 
rendezik. De elindul szeren-
csére az életben maradó, a 
pénzhiány miatt amatőrként 
szereplő FTC éppúgy, 
mint a jelentősen átalakuló, 

megfiatalított Dunaújváros, valamint a Fehérvári Titánok együttese 
is. A szlovák Jan Faith irányította Miskolci Jegesmedvékkel is 
számolni kell, ez bebizonyosodott a Magyar Kupában, mindazon-
által az érmekért várhatóan a címvédő, friss kupagyőztes Alba 
Volán-FeVita, a trónkövetelő Újpest, valamint a 62 esztendő után 
újra a magyar bajnokságban szereplő Sportclub Csíkszereda vív 
ádáz harcot. Nem árt leszögezni: az erdélyiekkel szemben nincs 

semmiféle megkötés, azaz a 
magyar bajnoki címet is meg-
szerezhetik!
Persze a papírforma szerint a 
rájátszásban kiemelt fehérvá-
ri, újpesti duó versenyfutása 
várható a trófeáért (a négy 
győzelemig tartó döntő for-
mulája: két meccs itt, kettő 
ott) – ha az MK-meccsből 
indulunk ki, az Alba sikere 
valószínűbb. De hol van 
még a szezon vége…

AZ ALBA VOLÁN A FAVORIT



SZERVI MŰKÖDÉS
A szervezetet komplexen értelmezzük, az 

irányító és be-
folyásoló folya-
matokat tudatos 
rendszernek, míg 
magukat a szer-
veket fenntartó 
r end s ze r e knek 
kezeljük. A 
szervi működé-
sek regenerálása 
során ezért 

mindkét tényezőt figyelembe vesszük. A 
manapság divatos álláspont, miszerint a 
gyógyszerek károsak és a természetgyógyá-
szat jó alternatíva, véleményünk szerint túl-
kapás. Mindennek megvan a maga szerepe, 
biokémiai anyagokkal igen precízen és akár 
perceken belül lehet hatást elérni, és a mai 
követelmények szerint a mellékhatások
igen alacsonyak. Érdemes megfontolni 
a döntéseket és kellően körültekintőnek 
lenni, főként ha a 
gyógyulást tekintjük 
elsődlegesnek. Gyó-
gyulás szempontjából 
meg kell ismerni azo-
kat a folyamatokat, 
amelyek a betegséghez 
vezettek, és be kell 
látni, hogy a tudatos 
cselekvések is nagyban hozzájárultak a je-
len helyzethez. A gyógyulási folyamatokat 
ezért némi önkritikával és főként szervezetet 
segítő hozzáállással kell kezdeni, nem ele-
gendő pirulával letudni az egészet, azután 
ráfogni az eredménytelenséget. Egy tünet 
megjelenése jóval azután jelentkezik, mint 
a betegség kialakulása, így a visszafordít-
hatóság komoly fegyelmet és odafigyelést 
igényel, mindegyik módszert ésszerűen kell 
alkalmazni, így várható a siker.
A BioLabor® segítséget kíván nyújtani a 
legmodernebb eszközökkel a gyógyuláshoz, 
de ezt sem szabad egyedüli módszernek 
tekinteni. 
A szakorvosi konzultáció, a módszerek 
összetett alkalmazása egymást erősítik, és 
elérhető a krónikus panaszok csökkenése, 

a gyógyszeradagok optimalizálása, majd a 
tudatossággal a lehető legjobb eredmény 
elérése. 
A szervi működések regenerálásánál, 
fiatalításánál tisztába kell lenniük avval, 
hogy a szervek sejtjei folyamatosan cseré-
lődnek, hétről hétre, bizonyosak hónapról 
hónapra újulnak meg. A mi lehetőségeink 
arra vonatkoznak, hogy a sejtek cserélő-
désekor kedvező folyamatokat indítsunk, a 
szervezet öngyógyító folyamataira legyünk 
jótékony hatással, ehhez viszont szükséges 
a környezet, a tudatosság is. A módszerek 
alkalmazásánál ne hagyjanak ki tényezőket, 
és eredményeik lesznek. 
Amennyiben úgy döntenek, hogy
szerveik segítése érdekében a minden-
napokban Önök is tesznek valamit, el-
sőként kezdjék a megfelelő mennyiségű 
folyadék bevitelével, majd éhségérzetkor 
a táplálék sokszori megrágásával, valamint 
némi mozgással, akár nyugtató sétával, és 
célok meghatározásával. A kezdeti új szo-

kásokat követően 
a kitartásukat 
sikerélmény fogja 
viszonozni, és 
máris tettek egy 
lépést a gyógyu-
lás irányába. 
A m e n n y i b e n 
viszont úgy érzi, 

hogy mielőbb szüksége van jótékony kúra-
szerű terápiára, akkor bármely BioLabor® 
azonosan magas színvonalon fogadja Önt 
célzott és komplex kezelésekre, anyagcsere 
javítására, méregtelenítésre, szervi funkciók 
normalizálására, szervezetének célzott 
frissítésére.

AZ ÁTLAGÉLETKOR 85 ÉV?
A várható átlagéletkor folyamatos növeke-
désének köszönhetően társa-dalmainkban 
jelentős mértékben meg fog nőni a 80 év 
felettiek száma: 2005 és 2010 között 
+ 17,1%-kal, 2010 és 2030 között 
+ 57,1%-kal nő. 2030-ra számuk a mai 
18,8 millióról közel 
34,7 millióra fog nőni. Az egészség megőr-
zésére és az életminőség javítására egyre na-



gyobb az igény. Az orvostudomány hatalmas fejlődése lehetővé 
teszi a hosszabb életkort, az egészségben töltött évek számának 
növekedését. A genetika, a DNS vizsgálatok fejlődésével kinyílt 
egy ajtó, amely egy új világot mutat az emberiség számára. Az 
egyén betegségre való hajlamának ismerete már lehetővé teszi a 
célzott megelőzést, így a prevenció új dimenzió az élet számára. 
A biofizika tudományág előrehaladásával, a sejtszintű kezelések 
megjelenésével olyan modern gyógyászati módszerek jelentek 
meg, melyek lehetővé teszik a gyógyszermentes kezeléseket, a 
mellékhatások nélküli gyógyulást. 
Arra kell készülni, hogy az elkövetkező öt évben olyan új 
gyógyászati eljárások fognak napvilágot látni, melyek jelentősen 
javítják az életminőséget, hatékony gyógyulási folyamatokat fog-
nak elérni, és jelentősen hozzájárulnak a hosszabb életkorhoz.
Demográfiai szempontból fel kell készülni a csökkenő születési 
számra és az aktív nyugdíjas korra, az egészség értéke megnő. 
Egy aktív nyugdíjas jövedelmileg is változik, az Európai Unió 
fent említett közleménye külön foglalkozik a nyugdíjasok nyugdíj 
utáni alkalmazásával, így az elkövetkezendő időszakban egyre 
nagyobb összegeket tudnak egészségőrzésre és megelőzésre 
fordítani.
A bioinformatika új lehetőségeket kínál a haladó emberiség 
számára. Olyan számítógép vezérelt gyógyászati rendszerek je-
lentek meg, melyek egyszerre alkalmazzák a legújabb tudományos 
ismereteket és az egyszerű használatot. Ez az áttörés az egész-
ségszolgáltató ágazat dinamikus növekedését fogja jelenteni.

Az egészségben töltött évek, a hosszabb életkor és a minden-
napi életminőség a legfontosabb lesz a közeljövőben, melyre 
egyre több biztosítótársaság és kormányzati protokoll is felhívja 
a figyelmet.
Az európai nyugdíjrendszerek átalakulása már folyamatban van. 
Tíz-tizenöt éve egyre kevesebb a születés, jelentősen csökkent 
az aktív dolgozók száma, és a több nyugdíjas egy új egészség-
ügyi rendszert kíván. A második világháborút követő “baby-
boom” időszak gyermekei a tudomány folyamatos fejlődésének 
köszönhetően nyolcvan-nyolcvanöt éves aktív korra kell beren-
dezkedjenek. Az aktív keresők befizetett adói hamarosan nem 
képesek majd eltartani az európai egészségügyi- és nyugdíjrend-
szereket, ezért olyan modern egészségőrző gyógy-szolgáltatók 
kerülnek középpontba, melyek gazdaságosan tudják az egyre 
nagyobb igényeket kiszolgálni. Az informatika évtizede után az 
elkövetkező tíz év az egészségmegőrzés évtizede lesz – használ-
ják ki az alkalmat!
Üdvözlet egy szép, új világban!

(Folytatjuk)
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1. REKLÁMTERV
Ha van egy jó, hatásos, vevőid szívét meg-
dobogtató marketing üzeneted, valamint tu-
dod, hogy a célközönséged hol tájékozódik, 
honnan szerzi be a termékeddel, szolgáltatá-
soddal kapcsolatos információkat, akkor már 
meg is alapoztad céged reklámtervét.
A legtöbb kis- és középvállalatnak nem a 
tömegmédia a legjobb fegyvere: meg kell ta-
lálni azokat a rétegmédiákat, amik célzottan 
a potenciális ügyfeleidhez szólnak.
Ez lehet rádió, sajtó, de lehet reklámozni 
egy szakmai internet portálon, vagy egy 
hírlevélben, amit mondjuk csak adott funkci-
onárius vezetők olvasnak, stb.

2. INTERNET MARKETING TERV
Minden kis- és középvállalatnak az inter-
neten a helye! A marketing tervedben térj 
ki tehát külön az internetre: a honlapra és a 
látogatók szerzésére.
A honlap elkészítésében a következő 
szempont a legfontosabb: mi a honlap 
szerepe a cég marketingjében? Ugye nem 
az, hogy “ha esetleg valaki információt 
keresne rólunk, akkor ott megtalálja?” - ez 
ugyanis nem így működik. Inkább adjon 
hasznos információkat a célcsoportodnak, 
hogy cégedet szakértőként pozícionálhasd, 
vagy egyszerűsítsd meg régi partnereidnek a 
kapcsolattartást és a megrendeléseket, hogy 
jobban megtarthasd őket.
A látogatószerzéshez pedig ne félj offline 
(nem internetes) eszközöket is használni, 
mint amilyen egy képeslap, ami a honlapo-
don található tartalmat reklámozza, a honlap 
címe a céges autókon (és alatta egy tömör 
mondat, hogy miért érdemes ellátogatni 
oda), stb. Persze az online eszközökről 
se feledkezz meg: kereső marketing, email 
marketing (spam szigorúan tilos: lehet, hogy 
olcsó, de nem éri meg a kárt, amit a hír-
nevednek okozol vele), linkcsere, ingyenes 

katalógusok, stb. 

3. PROMÓCIÓS TERV
Milyen eseményekkel, rendezvényekkel, 
szponzorációval tudod céged hírnevét 
öregbíteni? Milyen eseményeken veszt 
rész a célközönséged? Milyet tudnál Te 
szervezni nekik?
Az ilyen események erős kötődést alakíthat-
nak ki, mivel közvetlen, személyes kapcsola-
tot biztosítanak az ügyfelekkel.
Egy jó promóció lehet egy kiállítás, egy 
szakmai konferencia, de lehet egy ügyfele-
ket oktató prezentáció is. Vagy lehet egy 
“roadshow”, amivel városról városra haladva 
vándorkiállítást, vagy rendezvényt szervezel. 
Érdemes tehát a marketing tervedben egy 
promóciós tervet is kialakítani. 

4. PR / PUBLICITÁS
Ez a kis- és középvállalatok egyik gyengéje, 
pedig érdemes foglalkozni vele, mert a jó 
PR-nak óriási reklámértéke van. Találd meg 
azokat a médiákat, amik a célközönségedhez 
szólnak, de ezúttal ne reklámozz bennük, 
hanem kezdj érdekes cikkeket, riportokat 
ajánlani, ami informálja, segíti az olvasókat, 
hallgatókat, nézőket. Persze az is lehet, hogy 
egy olyan terméked vagy szolgáltatásod van, 
ami újdonság. Vagy újdonságnak tüntethető 
fel bizonyos szempontból? Esetleg kapcso-
lódik valamilyen aktuális eseményhez? Vagy 
szellemes, okos kommentárt tudsz írni az 
iparágad eseményeiről, jelenségeiről?
A médiák folyamatosan keresik a híreket, az 
érdekességeket, a tartalmat. Add meg ne-
kik, amit akarnak, és - ha nem is elsőre - de 
előbb utóbb megjelenéseket kaphatsz cse-
rébe. A titok a kölcsönösség és a kitartás, 
nem adni fel még akkor sem, ha hónapokig 
nincs semmi eredménye. A magyarországi 
média fura egy iparág, de ha sikerül csak az 
egyik lábadat betenni, hasznos együttműkö-

déseket kezdeményezhetsz, amik óriási rek-
lámértéket biztosíthatnak cégednek. Építsd 
tehát a média kontakt listádat, küldözgesd 
szorgalmasan az anyagaidat, tarts sajtótájé-
koztatókat - csak ki ne hagyd ezt a marketing 
eszközt a tervedből! 

5. MARKETING 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Biztos vannak olyan vállalatok, szakembe-
rek, akiknek terméke, szolgáltatása kiegészíti 
céged kínálatát. Akivel együtt teljesebb, 
kényelmesebb megoldást, terméket tudtok 
kínálni, akivel közösen nagyobb marketing 
erőt képviseltek.
A marketing tervben érdemes kitérni ezekre 
az együttműködésekre, hogy érdekesebb, 
izgalmasabb kínálatot és erősebb piaci jelen-
létet biztosítsatok. Még ha az eladásoknak 
csak egy töredékét képviseli ez a program, 
akkor is sok ilyenben komoly növekedési 
lehetőség van. 

6. REFERÁLÓ PROGRAM
Ez az egyik kedvenc marketing eszközöm. 
Kik azok a cégek, akiknek ugyanaz a cél-
piaca, mint a Tiednek, de akik nem konku-
renseid? Egy fodrász és egy cipőbolt. Egy 
IT rendszerfelügyelő és egy pályázati tanács-
adó. Egy könyvesbolt és egy színház.
Mi a tennivaló? Egymást ajánlani, egymást 
reklámozni. Az emberek sokkal hamarabb 
vásárolnak egy ajánlás alapján, mint egy 
reklám hatására. Ráadásul egy ilyen össze-
fogással egy pillanat alatt megkettőzheted a 
piacodat, hiszen hozzáférést kapsz a partne-
red meglévő ügyfeleihez.
Marketing tervedben tehát térj ki erre a 
stratégiára is.
A leghatékonyabb cégek találnak egy jó 
marketing üzenetet, egy jól meghatározott 
célközönséget, és utána minél több csa-
tornát, amin át az üzenetet eljuttathatják 
hozzájuk. Színesítsd a marketing tervedet, a 
marketing eszköztáradat, hogy változatosan 
és hatásosan kommunikálhass és növelhesd 
piacodat.

Jó tervezést! 
Wolf Gábor (Marketing Commando)

6 ÉPÍTŐKOCKA MARKETING TERVHEZ
Marketing tervezésnél gyakran elindulni a legnehezebb, olyan 
stratégiákat kitalálni, amik várhatóan bőségesen megtérítik a 
beléjük fektetett marketing forintokat. Ha több vevőt és jobb 
hírnevet szeretnél, több fronton is támadást kell indítanod, 
amihez szükséged lesz egy olyan marketing tervre, amely ma-
gában foglalja a következőket: 
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ŐSI, KELETI BÖLCSESSÉG
Keresztrejtvényünk megfejtését - amelyben a Tao tanításaiból idézünk (Vízsz. 1., Függ. 31., Függ. 22.) – 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 megfejtések 2006. október 20-áig kérjük beküldeni szerkesztőségünk címére! 

(Regio Regia Magazin, 2800 Tatabánya, Táncsics M. u. 51.)
Előző számunk nyertese: Wenczler Zsolt, tatai olvasónk.

Vízszintes:
1. A Tao tanítása az egészség megromlásáról I. 8. Tisztességtelen nyúlkálás. 15. Becézett férfinév. 16. Puha anyagból készült 
hangszer. 18. Dudoros. 20. Középen veszti el magzatát! 21. Szöveget megváltoztat. 23. Fejetlen arab! 24. Az elején hozzárak! 
25. Nemesfém vége! 27. Azonos mássalhangzók. 29. Sziklaperemen sétáló (két szó). 33. A kiállítást vigyázza. 35. Lángoló. 36. 
Hiányosan becézett Teréz! 38. ENSZ békefenntartó erők jele. 39. Autójelzés Leedsben. 40. Orosz igen. 41. Kör a kocsmában. 
43. Vándorénekes, bárd. (két szó) 46. Artéria elszorító. 48. Duna menti város, ahogy lakói hívják. 55. Komárom-Esztergom megyei 
településről. 51. Kolloid, vízben oldódó anyag. 53. Fut, szalad.

Függőleges:
1. Stephen King regénye. 2. Csomó. 3. Kikerül. 4. Becézett férfinév. 5. Helymeghatározó. 6. Dél-afrikai légitársaság. 7. Sajtot 
készít. 8. Hajó része. 9. „A” kártevő. 10. Rövidített vasútállomás. 11. Orosz ökológus, fő műve: Az indiai szubkontinens eltar-
tóképessége (1988). 12. Becézett Zoltánt. 13. Majdnem Vajda János erdeje! 14. Fűvágó eszközömet. 17. Hozzágördül. 19. 
Vidámsága. 22. A Tao tanítása az egészség megromlásáról III. 24. Végtelen sportoló! 26. A tapsifüles nem mozdul. (három szó) 
30. Pirítá. 31. A Tao tanítása az egészség megromlásáról II. 32. Angol vörös. 34. Fatuskóra. 37. „A” madarak emésztőszerve, 
népiesen. 42. Végtelenül megszólal az ég! 44. Kétharmad maró folyadék! 45. Semmikor. 47. Becézett angol férfinév. 49. A Nap 
latinul. 52. Azonos magánhangzók. 54. Háziállat. 
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GOLFPÁLYA ÉS VILLAPARK ÉPÜL 
CSÁKBERÉNYBEN

A két év múlva elkészülő golfpálya és 
rekreációs központ, valamint villapark jö-
vendő területén az első kapavágást – svéd 
mintára – Szabó Gábor a Fejér megyei 
Önkormányzat, és a Velencei-tó – Vértes 
Térségi Fejlesztési Tanács elnöke, valamint 
Csákberény polgármestere, Lóderer Miklós 
végezték.
Tájékoztatójában Szabó Gábor kiemelte, 
hogy nagyon nagy szüksége van a térségnek 

ilyen, és ehhez hasonló beruházásokra, hi-
szen az „elit” sportként ismert golfozók ide 
hozatala jelentős bevételekhez juttathatja a 
települést, és közvetve az egész környéket. 
Nem mellékes az sem, hogy a gyönyörű 
természeti környezetben sportolók elviszik 
a jó hírt világszerte, ez pedig újabb vendé-
geket hozhat Csákberénybe.

Lóderer Miklós köszönetét fejezte ki a 
beruházónak, hogy éppen Csákberényt vá-

lasztotta a a sportcentrum helyszínéül. Kie-
melte, hogy a villanegyedben, 44 hektáron 
épülő 115, egyenként 150-450 m2-es 
lakóház, valamint a 123 hektáros golfpá-
lya összterülete nagyobb, mint a község 
jelenlegi beépített része, így Csákberény 
nagysága gyakorlatilag megduplázódik két 
év múlva.

A beruházó Hungarian Golf Develope-
ment Kft. nevében Takács Lajos méltatta 
a csákberényiek pozitív hozzáállását, és 
bejelentette, hogy a svéd-magyar tulajdonú 
cég egy alapítványt hozott létre, amely az 
itteni, tehetséges gyerekek számára biztosít-
ja majd, hogy megismerkedjenek a golffal, 
és a későbbiekben akár híres versenyzőként 
öregbítsék a falu és a golfklub jó hírét.

A rövid beszédek és az első kapavágás 
után a szép számmal megjelent sajtó 
képviselői is kipróbálhatták, milyen nehéz 
úgy eltalálni a parányi golflabdát, hogy az 
a megfelelő irányba menjen. Sőt, még el-
találni sem egyszerű…
A 2008-ra tervezett átadás után lesz 
lehetőség gyakorlásra, és akkor talán keve-
sebbet bénázunk, mint a piknik hangulatú 
első kapavágáson…

Veér Károly 

A Vértes hegység vidéke ré-
giónk egyik legszebb szeglete, 
idegenforgalmának fejlesztése 
komoly lehetőségeket bizto-
síthat az itt élők életszínvona-
lának emelésében. A hegység 
déli oldalán, Székesfehérvár-
tól 16, Tatabányától 40, Buda-
pesttől pedig 55 kilométerre 
lévő kisközség, Csákberény 
életében nagyon fontos nap 
volt szeptember 21-e. Ekkor 
indították el ugyanis a község 
határában lévő Orondi Szőlő-
hegy területén a Csákberény 
Golf Resort beruházás meg-
valósítását.






